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Lenino atsakomybė 
ir Lietuva

Baisusis Stalinas „deformavo” 
šviesųjį Leniną, bet dabar, gero
jo Gorbačiovo dėka, sugrįšime 
prie lenininių ištakų ir viskas bus 
gerai. Šią formulę, kaip šventą 
tiesą, Lietuvoje be atvangos kar
toja ne tiktai oficialioji spauda, 
bet ir kai kurie nepriklausomai 
galvojantys žmonės. Rusų rašyto
jai ir intelektualai šiuo atžvilgiu 
yra pralenkę lietuvius — jie jau 
metė iššūkį Lenino mitui ir 
pradėjo ieškoti jo tikrojo veido, 
paslėpto už tobulybės ikonos. 
Rusijos Federacinės respublikos 
rašytojų sąjungos organas 
Oktiabr praėjusią vasarą pranešė, 
kad šiais metais pradės dalimis 
spausdinti Vasilijaus Grossmano 
„žurnalistinį romaną” Viskas 
srūva (Vsio tečiot), kuriame tvir
tinama, kad Leninas buvo atsa
kingas už sovietinės santvarkos 
nusikaltimus.

Kol Maskvos spaudoje pasiro
dys pirmieji Grossmano knygos 
skyreliai ir kol — gal tiktai 
tolimoje ateityje — ji bus išversta 
į lietuvių kalbą, kviečiame susi
pažinti su kai kuriais šio 1964 
metais mirusio rašytojo komen
tarais apie Leniną.

Anot Grossmano, Leninas „iš 
pagrindų sutriuškino Rusijos 
būvį”, bet „pats buvo Rusijos 
istorijos auka. Jis išsaugojo ryšį 
tarp pažangos ir vergijos, kuris 
per jos visą istoriją buvo Rusijos 
prakeikimu. Vieninteliai tikri 
revoliucionieriai yra tie, kurie 
stengiasi sugriauti tuos senosios 
Rusijos pamatus”.

Knygos Viskas srūva autorius 
pabrėžia Lenino charakterio 
sudėtingumą: šis kuklus inte
lektualas, nesiekęs galybės sau 
pačiam, politinėje veikloje buvo 
grubiai primityvus, negailestin
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gas, nepaprastai ambicingas, dog
matiškas. Toje pačioje krūtinėje: 
didžiausias žiaurumas, panieka 
laisvei ir — sugebėjimas tyrai 
jaunatviškai džiaugtis gražia 
muzika ar knyga. „Kaip tragiš
ka, kad žmogus, kuris taip mylėjo 
Tolstojų ir Beethoveną, dalyvavo 
valstiečių ir darbininkų paver
gime ir pavertė žymius kultūri
ninkus liokajais”. <

„Lenino tragedija”, primena 
Grossmanas, „buvo daugiau negu 
Rusijos tragedija — tai buvo pa
saulio tragedija. Ai- savo paties 
sukeltos revoliucijos valandą Le
ninas galėjo numatyti, kad ne 
Rusija eis socialistinės Europos 
pėdomis, bet kad... rusiška vergija 
išsiplės anapus Rusijosir taps fa
kelu, kuris nušvies naujus kelius 
visai žmonijai? Tą liepsną Ry
tuose pastebėjo ir suprato Euro
pos nacionalistinių revoliucinių 
sąjūdžių skelbėjai. Pirmiausia 
italai, o paskui vokiečiai savaip 
išvystė nacionalinio socializmo 
sąvoką. Liepsna plito toliau — į 
Aziją, į Afriką. Paaiškėjo, kad 
tautos ir valstybės gali siekti ga
lybės, paneigdamos laisvę. Aišku, 
tai nebuvo maistas sveikiems or
ganizmams. Tai buvo narkotikas 
nevykėliams, ligoniams, silpnuo
liams, atsilikėliams, pavergtie
siems”.

„Toksai buvo istorijos piktas li
kimas”, rašo Grossmanas: „Leni
no netolerancija, stiprybė, kietas 
nusistatymas prieš tuos, kurie 
jam nepatiko, jo panieka laisvei, 
jo tikėjimo fanatiškumas, jo 
negailestingumas savo priešams 
— visa tai, kas padėjo jam 
pasiekti pergalę — buvo iškalta 
tūkstantmečio rusų baudžiavos ir 
rusų nelaisvės žaizdro gilumoje”. 
O patrauklieji jo asmenybės

Partizanų karo problemos teorijoje ir istorijoje
Kęstučio K. Girniaus
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*
Penktasis 20-to amžiaus de

šimtmetis (1940-1950) yra turbūt 
pats kruviniausias ir herojiškiau- 
sias visoje Lietuvos istorijoje. Sta
lino ir Hitlerio okupacijos parei
kalavo šimtus tūkstančių aukų. 
Per tą laikotarpį demografiškai 
Lietuva buvo tiek nuniokiota, 
kad net dvidešimtmečiui praėjus, 
1959 metais, Lietuvos gyventojų 
skaičius buvo nemažiau kaip 
5.8% mažesnis nei okupacijoms 
prasidedant. Nežmoniška Stali
no, o vėliau Hitlerio priespauda 

bruožai, kurie apžavėjo tiek 
milijonų, buvo neesminiai ir 
nieko nereiškė.

,,Ko gali Rusija tikėtis”, 
klausia Vasilijus Grossmanas, 
,jei net jos didžiausi pranašai 
neįžiūri skirtumo tarp laisvės ir 
vergijos? Ko gali Rusija tikėtis, 
jei Leninas, kuris ją daugiausia 
pakeitė, nesunaikino, bet 
sustiprino ryšį tarp Rusijos 
pažangos ir vergijos?”

Šį Grossmano klausimą galima 
nukreipti ir į Lietuvą. Ko gali 
tikėtis Lietuva, jei ji savo viltis ir 
likimą susies su baudžiavos ir 
nelaisvės žaizdre iškaltomis idėjo
mis? Ar, užuot dėję viltis į leni
nizmą, lietuviai neturėtų įsiklau
syti į 1988 m. rugpjūčio 23 d. 
masiniame mitinge pasakytus 
Sigito Gedos žodžius: „...bet 
Lietuva jau atbudo. Keliasi ir 
pasikels nauja, visiškai neregėta, 
didelė, galbūt tik sapnuota... Ji 
pati, ramiai ir išmintingai pa
mąsčiusi. žinos ką toliau daryti, 
su kuo, kur ir kaip šiame 
pasaulyje keliauti. Patikėkime 
tuo visi ir kiekvienas”. jn 

iššaukė ir energingą rezistenciją, 
kurioje vienu ar kitu metu, trum
piau ar ilgiau — ir daugiausia su 
ginklu rankoje — dalyvavo apie 
200,000 kovotojų.

Literatūra apie šį laikotarpį ta
čiau nėra gausi. Apie masines de
portacijas, be dar 1941-42 metais 
paskelbtų straipsnių ir vėliau 
įtraukų bostoniškėje Lietuvių en
ciklopedijoje, išeivijoje turime 
Elenos Juciūtės, Barboros Armi
nienės ir kitų tremtinių bei kali
nių atsiminimus, taip pat kun. 
Juozo Prunskio paveikslinės do
kumentacijos leidinį. Kol kas 
nėra darbų nei apie Stalino metų 
Lietuvą, nei apie nacių valdymą. 
Nors apie hitlerinį periodą studi
ja jau rašoma.

Panašiai yra ir su herojinės, 
rezistencinės to laikotarpio 
Lietuvos studijoniis. Yra atsimi
nimų, pvz., sudėtinė Algirdo 
Vokietaičio ir kt. knyga api'e 
rezistencijos veiklą vokiėčfų oku
pacijos metais, yra straipsnių, bet 
tik vienas didesnės apimties stu
dijinis darbas — tai prof. Juozo 
Brazaičio Vienų vieni (1964).

Vienas pačių svarbiausių šio 
laikotarpio įvykių yra partizanų 
karas 1944-1952 metais. Čia irgi 
išeivijos lietuviškoji literatūra 
nedidelė. Be prof. Juozo Brazai
čio darbų (Vienų vieni ir labai 
išsamaus straipsnio Lietuvių 
enciklopedijos 22-rame tome), 
straipsnių seriją, pasiremdamas 
jam prieinama partizanų spauda 
ir asmeninio darbo patirtimi, yra 
parašęs prof. Stasys Žymantas. 
Vertingiausias tekstas — atsimi
nimai apie partizanų kasdieną ir 
rūpesčius yra, žinoma, Juozo 
Lukšos-Daumanto Partizanai, su
silaukęs jau trįjų leidimų. Tai ori
ginalus partizanų veikėjo doku
mentas. Lietuvoje partizanų karo 
motyvai ir problemos atsišvietė 
ypač grožinėje literatūroje. Ver
tingiausias Lietuvoje pasirodęs 
leidinys to meto įvykių studijai 
buvo propagandiškai suvyniotų 
Archyvinių dokumentų: faktai 
kaltina serija, surinkta iš atrink
tų, tardomiems partizanams pri
skiriamų tardymo pareiškimų iš
traukų. Archyvuose tokių tar
dymo pareiškimų yra ir iš 1863 
metų sukilimo laikų. Daugiausia 
iš šios serijos Vladas Ramojus 
išsunkė medžiagą gyvai parašy
tai reportažinei knygai apie 
partizanų heroizmą (Kritusieji ui 
laisvą, 1969).

Archyvinių dokumentų: faktai 
kaltina serija bei keletas kitų Vil
niuje apdorotų leidinių 1960 me
tų pradžioje, taip pat pabėgėlių 
kalinių pasirodymas Vakaruose 
Chruščiovo laikotarpiu, surištas 
ir su tam tikra žurnalistine lais
ve, davė naujos medžiagos, tuomi 
pastūmėdami partizanų karo stu
dijas anglų kalba. Šių eilučių au
toriaus straipsnis pasirodė Slavic 
Review žurnale 1963 metais (vė
liau perspausdintas knygoje Li
thuania under the Soviete). K. V. 
Tauras parašė nedidelę knygutę 
Guerilla Warfare on the Amber 
Coast(1962). Dr. Tomo Remeikio 
straipsnis pasirodė Lituanus žur
nale )1962), vėliau kaip knygos 
skyrius tome, pavadintame Oppo-

Kęstutis K. Girnius

sition to Soviet Rule in Lithuania 
(1980). Išėjo angliškas Dauman
to knygos vertimas (1975). Vė
liau, naudodamiesi jau anglų kal
ba spausdintomis studijomis, par
tizanų karą ėmė išsamiau minė
ti JAV istorikai ir sovietologai, 
pvz., Frederick N. Smith, Charles 
Miser, Alex Alexiev. Pasirodė 
partizanų kovų laikotarpis ir gro
žinėje anglų kalba literatūroje. 
Tai Efraim Sevela Truth is for 
Strangers (1976).

1987 metais lietuviškosios par
tizanų karo studijos praturtėjo 
jau ne tik straipsniu, bet knyga. 
Tai dr. Kęstučio Girniaus Parti
zanų kovos Lietuvoje. Darbą para
šyti autorių paskatino Į Laisvę 
fondas lietuviškajai kultūrai ug
dyti (pirmininkas dr. Kazys Am- 
brozaitis, reikalų vedėjas Alfon
sas Pargauskas). Fondas veikalą 
ir išleido. Knyga rodo autorių lą- 
bai gerai susipažinusį su naujau
sia partizanų karo laikotarpį lie
čiančia literatūra, išleista Lietu
voje po Archyvinių dokumentų 
pasirodymo. Jam taip pat buvo 
prieinama kai kuri Vakaruose 
esanti archyvinė medžiaga. Dirb
damas „Laisvosios Europos” ra
dijo lietuviškajame skyriuje, jisai 
keletą metų taipgi turėjo gerą 
progą sekti Lietuvoje išeinančią 
periodiką. Knygos turtingumas 
statistinėmis tabelėmis ir iš 
įvairių šaltinių surinktais fakti
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niais duomenimis apie to meto 
Lietuvos gyvenimą paliudija ne 
tik autoriaus kruopštumą, bet ir 
knygos mokslinę vertę.

Nors gerai organizuota, Gir
niaus knyga nėra ir nepretenduo
ja į pilną partizanų karo aprašy
mą ir analizę. Tam būtų reikalin
gi visi Lietuvoje kur nors slepia
mi (valdžios ir buvusių partizanų) 
archyviniai duomenys, todėl to
kios analizės kurį laiką dar ne
turėsime. Autoriui labiau rūpėjo 
atsakymai į specifinius klau
simus, kurių tarpe išsiskiria 
šie: kodėl lietuviškasis jaunimas 
jungėsi į partizaninę kovą, ar 
partizanų karas buvo, „klasių 
kova”, ar pilietinis karas, ar 
galima partizanus tapatinti su 
teroristais, ar kolektyvizacija 
turėjo ką bendro su partizanų 
karo malšinimu, kokia buvo 
partizanų elgesio moralė ir ar ji 
pateisinama. Keliuose skyriuos** 
(5-9) autorius aprašo partizanų 
organizaciją, spaudą, veiklą, 
kasdieną, rezistencijos rūšis ir 
santykius su užsieniu, bet, kaip 
jis pats įžangoje sako, jam arti
mesni teoretiniai klausimai. Jų 
tarpe partizanų motyvacijos ana
lizę (3-čią skyrių) jis laiko knygos 
teoretine „šerdimi”.

Tokį prie temos priėjimą, spėju, 
sąlygojo autoriaus mokslinio pa
siruošimo pobūdis. Kęstutis Gir
nius yra filosofas, filosofijos dak

taratą įsigijęs Chicagos universi
tete (University of Chicago) ir 
daugiausia mokslinio pobūdžio 
straipsnius rašęs filosofinėmis, 
etinėmis, teoretinėmis temomis. 
Partizanų kovos Lietuvoje yra 
svarstymų knyga, kurioje sveria
mos ir lyginamos įvairios pažiū
ros, interpretacijos, faktai ir, 
žinoma, polemizuojama su sovie
tų autoriais. Girnius šaltinius 
vertina su prideramu kritišku
mu.

Šitoks gerokai teoretinis, re- 
flektyvus priėjimas prie problemos 
daro knygos skaitymą tarpais ne
lengvą, reikalaujantį atidaus dė
mesio. Tačiau autorius tuo būdu 
išvengia bendrybių ar „epiteti- 
nio” rašymo stiliaus. Mėgsta au
torius ir „priedus”, tiesiogiai ne
turinčius ryšio su tema, pvz., apie 
Lietuvos socialinę sąrangą ar 
„buožių” sampratą pokario me
tais. Tuose prieduose jis ginčijasi 
su tarybiniais istorikais, lyginda
mas įvairius statistinius duome
nis. Žodžiu, knygoje sukaupta 
labai daug medžiagos ne tik apie 
partizanus, bet ir apie kitas to lai
kotarpio grupes ir įvykius. Kny
gos vientisumui būtų gal buvę ge
riau, jei autorius būtų, nušvietęs 
ir išanalizavęs bendrą politinę, 
ekonominę ir kt. stalinistinės Lie
tuvos situaciją, kurioje gimė ir 
kovojo partizanai, į tą analizę su
telkdamas savo „priedų” medžia
gą arba tą medžiagą įjungdamas, 
kur tinka, į knygoje suplanuo
tus skyrius.

Girnius pradeda knygą litera
tūros ir šaltinių apžvalga ir toliau 
svarsto, kokiai karų — pasiprie
šinimo klasifikacijai reikia pri
skirti partizanų karą Lietuvoje. 
Vadovaudamasis Roger Crozier 
pasipriešinimo kovų klasifikaci
ja (terorizmas, partizanų karas, 
reguliarus karas), jisai nurodo, 
sutikdamas su Crozier kritiku 
Thomas Perry Thornton, kad te
roras vartojamas „visuose trijuo
se etapuose”. Pagal Girnių, Lie
tuvos partizanų kovos esančios 
apibūdinamos kaip: „(1) veiksmai 
prieš teroristinį sąjūdį, (2) klasių 
kova kaime, (3) pilietinis karas, 
(4) ginkluotas pasipriešinimas 
okupantui” (p. 42). Girnius atme
ta tris pirmąsias interpretacijas. 
Partizanai nebuvo teroristai — 
taip tvirtinti neleidžia partizanų 
taktikos skirtumai nuo teroristų 
(p. 52). Tarp anksčiau apie parti
zanų kovas rašiusių autorių Va
karuose niekas to nėra tvirtinęs. 
Dr. Tomas Remeikis, tiesa, bandė 
aiškinti partizanų individualinę 
motyvaciją Ted Robert Gurr 
reliatyvaus netekimo („relative 
deprivation”) teorijos pagalba. 
Toji teorija siekia išaiškinti 
smurtinio pasipriešinimo priežas
tis, visų pirma terorizmą. Girnius 
apsilenkia su Remeikiu, nesigin
čydamas ir su Gurr. Girniaus

(Nukelta į 2 psl.)
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Ar „persitvarkė” 
meno kritika?

V

„Žmonės turi žinoti, kas tuo metu vyko
Interviu su Komisijos stalinizmo nusikaltimams tirti sekretoriumi, filosofijos istoriku Mečiu Laurinkumi

• • •

Literatūros ir meno 1988 m. 
lapkričio mėn. 12 d. laidoje meno 
kritikė Gražina Kliaugienė 
konstatuoja gana džiugų faktą, 
jog lietuvių grafika jau „persi
tvarkiusi”. Komentuodama me
tinę lietuvių grafikos parodą, 
autorė būgštauja: „Prisipažinsiu, 
labiausiai bijojau staigaus .persi
tvarkymo’ — ir tematikoje, ir 
stilistikoje”. Kliaugienė toliau 
abejoja, ar tai nebus forsuotas 
mušimas į taikinį, kurį meni
ninkui iškėlė atvirai prabilusi 
spauda, televizija, gyvas mi
tinguojančių žodis. Ar nebus bė
giai, kryžiai, kameros ir trans
formuojami mediniai dievukai 
tik naujos konjunktūros gim
doma atributika.

Meno kritikė Kliaugienė, ma
tyt, dar nesuvokia, jog lietuvių 
tautinės sąmonės pabudimas bei 
prabilusi žmogiškoji sąžinė nėra 
jokia nauja konjunktūra, o vada
vimasis iš jos. Lietuvio norėjimas 
būti lietuviu yra normalus. 
Anomalija yra tada, kai lietuvis 
geidžia būti lenku, vokiečiu, 
sovietiniu anonimu ar dar dievai 
žino kuo. O lietuviui pirmiausia 
skauda jo lietuviškos problemos. 
Juo labiau, kad mūsų tautą 
ištikusio genocido randai dar 
švieži ne tik tautos kūne, bet ir 
jos sieloje. Dailininkas nėra 
efemeriška, iš kitos galaktikos 
atkeliavusi būtybė, kuri, ati
trūkusi nuo aplinkos ir realijų, 

, pati sau giesmę gieda. Ir visai 
neteisi Kliaugienė, rašydama: 
„Kai jauni poetai choru ėmė keik
ti Staliną ir raudoti užkaltuose 
tremties vagonuose, man pasi
rodė, kad tai dar vienas stalininės 
epochos sindromas, kurį šifruo
čiau kaip publicistinio prado 
prioritetą, kaip forsuotą rea
gavimą į kiekvieną politinį šūkį”. 
O juk ne už kalnų tie laikai, kai 
buvo giedami ditirambai nusikal
tėliams, o jų nusikaltimai — šlo
vinami. Štai tuomet ir buvo begė
diško melo forsavimas. Dabar 
pasipylę keiksmai ir prakeiksmai 
tironams — pats tikriausias 
žmonių jausmas, nes tiesos for
suoti nereikia, ji pati skinasi sau 
kelią.

Su kitu kritikės Kliaugienės 
teiginiu, kad sunku tikėti meni
ninku, kai jis kuria tik tai, kas 
jam leidžiama, galima sutikti. 
Nes iki šiol lietuvių dailėje, kaip 
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ir visoje kultūroje, tik tai ir buvo 
daroma — kuriama, kas buvo lei
džiama, ir ne daugiau. O lei
džiama buvo apgailėtinai mažai; 
šlovinti geriausią ir teisingiausią 
šalį, na, ir dar pasikapstyti asme
niniuose, mankurtais pavirtu
siuose pasaulėliuose, kuriuos 
konjunktūra buvo bebaigianti iki 
debilizmo demagogijos ir alko
holio pagalba.

Straipsnio pradžioje meno 
kritikė Kliaugienė teigia, kad 
mes dar nemokame vertinti meno 
visai atsietai nuo gyvenimo, esą 
tokio nuo gyvenimo atriboto me
no mes dar neturime. Ir vėl 
negalima sutikti su tokiu aro
gantišku teiginiu, nes visas iki 
šiol sukurtas menas, vadina
masis „socialistinis realizmas”, 
kaip tik ir buvo tas nuo gyvenimo 
visai atsietas menas. Pompastiš-' 
koše drobėse iki koktumo besi
šypsantys raumeningi darbi
ninkai ir po raudonais lozungais 
mitinguojantys komunistai, o 
gyvenime — myriop pasmerkta 
tauta, riedanti gyvuliniuose va
gonuose, kultūrinis, istorinis ir 
visoks kitoks įmanomas ir net 
nebeįmanomas lietuvių tautos 
naikinimas. Grafikų lakštuose — 
limonadiniai Vilniaus senamies
čio vaizdeliai, Lenino portretai, 
žolytės ir gėlytės, 0 gyvenime — 
korupcija, skurdas, dvasinė erozi-' 
ja. Nuo gyvenimo atsiribojusios 
grafikos mūsų dailininkai prikū
rė marias, tai ištisa kreivų veid
rodžių karalystė. Todėl nederėtų 
abejoti nuoširdumu tų kūrėjų, 
kurie ne tik savo talentu, bet ir 
savo sąžine atsisuko į didžiausius 
savo tautos skaudulius.

O baigia savo straipsnį meno 
kritikė Gražina Kliaugienė jau 
visiška nesąmone. Ji tvirtina, 
kad mūsų kultūrinio horizonto 
atitvėrimas „geležine uždanga” 
turėjo pozityvų aspektą, neva 
apsaugojo nuo svetur kuriamo 
niekalo, todėl buvusi galimybė 
lygiuotis į muziejuose sukauptus 
šedevrus. Tačiau lygiuojamas! 
buvo į praeities šedevrus, o 
pasaulis „už geležinės uždangos”, 
be niekalų, kuria taip pat šedev
rus, ir kuria juos dabar. Įjuos lai
mingieji atitvertieji kūrėjai net 
„atvirumo” laikais dar negali 
lygiuotis. O tai — pati didžiausia 
žala mūsų dailei.

Edita Nazaraitė

ROMAS SAKADOLSKIS

Vilniuje praėjusių metų liepos 
mėnesį susikūrė Komisija stali
nizmo nusikaltimams tirti. Ji 
veikia Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio ribose, yra įsikūrusi Lie
tuvos mokslų akademijos filosofi
jos, sociologijos ir teisės institute, 
Mičiūrino gatvėje. Šiuo metu pla
tinama Komisijos paruošta „re
presuotojo anketa”, kurioje fik
suojama informacija apie stalin- 
mečiu ištremtus Lietuvos gyven
tojus.

Komisijos pirmininkas yra 
kompozitorius Julius Juzeliūnas, 
sekretorius Mečys Laurinkus. 
Abudu yra Sąjūdžio Seimo Tary
bos nariai. Filosofijos istorikas 
Mečys Laurinkus tyrinėja Nepri
klausomos Lietuvos laikotarpio 
filosofiją. Jo disertacijos tema 
— asmenybės problema 20-ojo 
amžiaus Lietuvos filosofijoje: 
Stasio Šalkauskio, Antano Ma
ceinos ir kitų koncepcijos.

„Amerikos balso” koresponden
tas Romas Sakadolskis, 1988 
metų spalio mėnesį nuvykęs J 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Steigiamąjį suvažiavimą, apsi
lankė Institute ir kalbėjosi su Me
čiu Laurinkumi. Interviu buvo 
transliuotas keturiomis dalimis 
„Amerikos balso” laidose praėju
sių metų lapkričio mėnesį. Čia 
pateikiamas išrašas iš tų laidų, 
vietomis patrumpinant ir patai
sant kalbą.

* * *

Romas Sakadolskis (RS): Ko
dėl Komisija pradėjo veikti šiame 
institute?

Mečys Laurinkus (ML): Susi
kūrus Sąjūdžiui, kilo iniciatyva, 
jog mums reikia turėti visų repre
suotųjų bendrą sąrašą. Iš karto 
atsirado pritariančių šiai idėjai ir 
norinčių tuo užsiimti, bet reikėjo 
žinoti, kokioje bazėje dirbsime ir 
kaip tą padarysime. Tarybų Są
jungos sociologų asociacįjos Lietu
vos filialas sutiko tokią bazę 
suteikti. Ir šitoje bazėje, ir Są
jūdžio bazėje mes pradėjome veik
ti. Kadangi Asociacijos atstovai 
yra Institute, nusprendėme, kad 
geriausia bus Komisijai bazuotis 
būtent čia, kur galima pasistatyti 
kompiuterį, kur yra sociologai 
profesionalai, galima organizuoti 
visą tolesnį tiriamąjį darbą.

Čia darbuojasi nemaža Komisi
jos žmonių, registruodami ir įves
dami į korteles pavardes, sudari- 
nėdami sąrašus, tikrindami, atsa
kinėdami žmonėms ir t.t. Tai 
labai sunkus darbas, kuris, kaip 
ir mūsų visų, yra neapmokamas, 
dirbama visuomeniniais pagrin

dais, iki išnaktų. Tačiau žmonės 
nesiskundžia ir daro tai nuošir
džiai.

RS: Užsienyje yra išleista, 
mačiau ir ant Jūsų darbo stalo, 
veikalų apie trėmimus. Juose 
daugiausia pasikliaujama atsimi
nimais arba anksčiau iš Lietuvos 
gauta medžiaga. Papasakokite 
apie savo darbo metodiką, regist
ruojant nukentėjusiuosius?

ML: Kadangi vienas iš pagrin
dinių Komisijos tikslų buvo suda
ryti ištisinį represuotųjų sąrašą, 
tai sudarėme anketą su maždaug 
16-ka klausimų ir ją išplatinome 
po visą Lietuvą per įvairias in
formacijos priemones — laikraš
čius ir radiją. Nuo to laiko kas
dien gauname maždaug 200 laiš
kų, kuriuose fiksuojama po maž
daug penkis-septynis žmones, re
presuotuosius. Mes šitą informa- 
cįją įvedame į kompiuterį. Jeigu 
pasiseks ir užteks jėgų viską įves
ti, turėsime informaciją įvairiais 
mus dominaųčjpjs aspektais pa
gal mūsų sudarytą kompiuterio 
programą.

Kitas mūsų darbo baras yra at
siminimų tvarkymas. Komisijoje 
tuo užsiima speciali grupė. Prie 
Pergalės žurnalo numatoma leis
ti priedas, kuriame bus spausdi
nami tremtinių atsiminimai, ir 
jis eis tol, kol bus tų atsiminimų. 
Žmonės, kurie juos rengia, tai 
daro kvalifikuotai; jie profesiona
lai, leidyklų, redakcijų žmonės. 
Praktiškai jokios cenzūros ten nė
ra. Jau dabar paruoštas vienas 
maždaug 600 puslapių apimties 
atsiminimų rinkinys. Be to, Min
ties ir Vagos leidyklos yra sutiku
sios išleisti atskiras knygas.

Dar kitas mūsų darbo baras yra 
dokumentų rinkimas. Renkame 
įvairiausius dokumentus: tremty
je gautas pažymas, teismo nutar
tis, kurias žmonės išsaugojo, do
kumentus, gautus paleidžiant 
iš tremties ir pan. Taip pat ren
kame nuotraukas. Be abejo, tada 
niekas specialiai nefotografavo, 
tai daugiausia asmeninės, arba 
laidotuvių proga nuotraukos. 
Gauname, tik žymiai mažiau, ir 
tokių, pagal kurias galėtume 
identifikuoti vietą, pamatyti, 
kaip atrodė pats lageris ar trem
ties vieta. Iš jų jau galima susi
daryti nemenką vaizdą, kokiose 
sąlygose tuo metu tremtiniai gy
veno.

RS: Kiek esate iki šiol surinkę 
pavardžių?

ML: Mums dar nepasisekė į 
kompiuterį įvesti visų pavardžių, 
bet jau esame gavę apie šešis 
tūkstančius laiškų. Be to, pas 
mus Institute pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais apsilanko žmo
nės, atsineša sąrašus, atsineša 
nemenkus sąrašus, net po tūks
tantį, po 600.

Šiuo metu, manau, turime apie 
50 - 60,000. Tai yra dar labai ne
daug; manau, kad bus apie 
300,000 represuotųjų. Tai mūsų 
kontrolinis skaičius, nėra tai 
nei riba, nei mes tvirtinam, kad 
tikrai tiek buvo, kadangi nežino
ma, kiek iš tikrųjų buvo represuo
tųjų, netgi oficialiosios instanci
jos nežino tikslaus skaičiaus. 
Todėl manau, kad tokio sąrašo 
sudarymas yra visiškai pateisi-

Valentinas Antanavičius „1940 metai”

Iš Lietuvos respublikinės vaizduojamosios dailės parodos tapybos ekspozicijos, kuria 
aptardamas meno kritikas Algis Uždavinys Literatūroje ir rhene (1988 m. lapkričio 
12 d.) rašo: „Tematiškai aktualiausias tapybos darbas yra V. Antanavičiaus kompozicija 
,1940 metai’, kurioje simboliškai pavaizduota nepriklausomos Lietuvos okupacija, puse 
šimtmečio lėmusi skausminga visuomeninės sąmonės dialektiką ir pasmerkusi mūsų 
Tėvyne dar neregėtoms fizinėms bei dvasinėms kančioms. Vienišas Rūpintojėlis, virš 
kurio grėsmingai pakibusi tvyro raudona chimera, yra iškalbinga istorinės sankirtos 
iliustracija”.

namas ir prasmingas darbas.
RS: Komisija tiria išimtinai 

stalinizmo aukas, ne hitlerizmo, 
tiesa?

ML: Taip, tiktai stalinizmo au
kas. Mes iš pat pradžių apsiribo
jome, nes mums apie fašizmo au
kas jau buvo nemaža rašyta, o 
apie stalinizmo aukas nebuvo 
nieko rašyta ir kalbėta.

Juozo Zikaro (1881-1944) skulptūra „Sielvartas”, naudota kaip vinjetė „Literatūroje ir mene ' spausdintai medžiagai apie 
paminklo stalinizmo aukoms sumanymą.

Mums dažnai priekaištaujama, 
kodėl tyrinėjamos tiktai staliniz
mo aukos, ir yra daugybė kitokio 
pobūdžio priekaištų. Tai yra visiš
kai suprantama, nes iki šiol tas 
dalykas iš tikrųjų nebuvo tyrinė
tas. Galima sakyti, kad emigraci
joje medžiaga yra žinoma iš 1941 
metų, o iš pokario taip pat men
kai težinoma. Kas ją kada ištyri

nės? Praktiškai jokia lietuvių 
bendruomenė jokioje pasaulio 
dalyje to negalės padaryti, jeigu 
mes nepadarysime tuoj pat čia, 
Lietuvoje.

RS: Jeigu tyrimų pradžia yra 
1940 metai, kuriais metais bai
giasi? Paskutiniais masiniais ve
žimais? Juk pavieniai žmonės bu
vo vežami ir vėliau, Stalinui mi
rus.

ML: Taip, žinoma, tai buvo da
roma, bet mūsų darbinė riba yra 
1953 metai, nes kitu atveju susi
painiotume ir nieko nepadarytu
me. Tačiau, be jokios abejonės, 
Komisija turi aiškų požiūrį į tai, 
kas darėsi ir po Stalino mirties, 
ir brežnevizmo laikotarpiu, iki 
pat šių laikų. Politinių kalinių at
žvilgiu Komisijos pozicija taip pat 
yra aiški: tai yra antikonstituci
nis dalykas, tokio reiškinio negali 
būti. Jeigu šitą požiūrį reikės iš
sakyti, mes jį atvirai visada pa
reikšime.

RS: Ką apima represuotųjų 
sąvoka? Aišku, išvežtuosius; o 
kaip su tremtyje gimusiais vai
kais, žuvusiais ir kitais, kurie nu
kentėjo, nors ir nebuvo išvežti?

ML: Represuotojo sąvokos turi
nys šiuo metu plačiai aptarinėja
mas, lygiai kaip ir kitos sąvokos, 
pvz., reabilituotojo. Žinoma, re
presuotieji yra susiję su visa sta
linizmo politika, ir galima sa
kyti, kad represuotieji yra ir tie, 
kurie liko Lietuvoje neištremti. 
Sakykime, kada sužinodavo kai
me, kad kitą dieną bus vežimai, 
žmonės palikdavo namus, iš
važiuodavo į kitą rajoną; jau
nesni žmonės išeidavo į mišką. 
Tai irgi reikia gerai žinoti. Jų 
turtą konfiskuodavo. Kitiems 
taip pavyko išbūti iki šių dienų. 
Dabar, siekiant grąžinti turtą, jie 
juk turi teisę jį atgauti. Jie tam 
tikra prasme yra taip pat repre
suotieji.

Be to, prie represuotųjų reikia 
priskirti ten gimusius vaikus. Aš 
pats esu gimęs Intoje, mano ma
ma buvo politinė kalinė. Ketve
rius metus gyvenau vaikų na
muose, grįžau 1955 metais. Ke-

(Nukelta į 2 psl.)
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Kūrybinė laisvė 
ir socrealizmo metodai

Vienuoliktame 1988 metų Per
galės žurnalo numeryje iš
spausdintas literatūros kritiko Vy
tauto Kubiliaus pasisakymas apie 
kūrybų ir save antrašte „Iš kri
tiko užrašų”. Skaitytojams pa
teikiami trumpi, bet kondensuo
ti kritiko apmųstymai apie sovie- 
tinamų lietuvių literatūrų, apie 
rašytojus ir jų santykį su ne
gailestingomis realijomis. Pasta
bos rašytos 1964-1981 metais.

Šiuo metu, kai Lietuvoje spau
da tapo drųsesnė, Vytautas Kubi
lius ryžosi pagarsinti savo 
samprotavimus, kurie prieš kele
tu metų nebūtų išvydę dienos 
šviesos, nes juose labai maža 
pompastiško patoso bei narciziš
ko įsimylėjimo į socialistinio 
realizmo metodų pranašumus. 
„Laikraščiai nuolat siūlo kritikai 
diskutuoti. Bet apie kų? Mes 
šventai tikime, kad socrealizmas 
yra pats geriausias kūrybinis me
todas, kad partiškumas yra 
tobuliausia tiesos pažinimo for
ma. Dėl šitų mūsų literatūros pa
grindų nesiginčijama”, — ne be 
ironijos rašo autorius ir priduria: 
„Ar nereikėtų pratintis prie 
karčios tiesos, kad mūsų darbai ir 
mūsų egzistavimas turi pra
einamų vertę!” Kitoje ištraukoje, 
pažymėtoje 1969 metų data, 
užtinkame vėl įdomių mintį: „Jei 
tau valdžia teiks privilegijų, tai 
už jas ir atpildo pareikalaus. O 
menininkas privalo išlaikyti 
nepriklausomo sprendimo teisę. 
Šitaip gražiai romanistas 
šnekėjo, išmeldęs iš valdžios 
prašmatnų butų ir padavęs pa
reiškimų importiniams bal
dams”. O jau 1972 metų apmąs- 
tymuose prasiveržia stačiai maiš
tingos išvados: „1956 m. buvo 
iškilmingai atsisakyta koman
davimo menui. Bet Chruščiovas 
išplūdo Šostakovičių ir nuvarė į 
kapus Pasternakų. Tad jau ne
galima visko suversti asmenybės 
kultui. Matyt, socializmo sis
temoje iš esmės ydingai nusista
tytas santykis tarp valstybės ir 
meno”.

Iš tikrųjų pataikyta kaip pirštu 
į dangų. Antai Mokslinio komu
nizmo vadovėlyje samprotau
jama: „Norint pereiti į komu
nizmų, reikia pasiekti, kad visa 
liaudis įsisavintų socialistinę 
kultūrų, reikia įveikti senosios 
visuomenės ydas, idealistinius, 

Siame numeryje:
Kūrybinė laisvė ir socialistinis realizmas • Lietuviškos juostos • 
Lietuviai Vidurio Europos literatūrų šventėje • Peter Esterhazy 
apie Rytų Europą • Chicagos teatruose • Laiškas iš Rochesterio 
• Jono Strielkūno eilėraštis • Dramaturgas Kazys Saja • Vakaronė, 
skirta 1918-1919 metų Lietuvai • Naujos knygos • Nijolės 
Martinaitytės ir Petro Aglinsko kamerinis koncertas

savininkiškus, religinius vaiz
dinius”.

Tačiau kyla klausimas — kokia 
ji, ta socialistinė kultūra? I tai 
ryžtingai atsako Mokslinio ko
munizmo vadovėlis, teigiant, kad 
socialistinės visuomenės menas 
kupinas optimizmo ir gyvenimų 
teigiančių idėjų, kad jis turi būti 
džiaugsmo ir įkvėpimo šaltinis 
milijonams žmonių, t.y. turi būti 
priešingas „buržuaziniam” deka
dentiškam menui, kuris propa
guoja pesimizmų, skiepija neviltį, 
teigia būties chaotiškumą ir žmo
gaus vienatvę.

Taigi viename vadovėlio pus
lapyje — dvi viena kitai priešta
raujančios mintysi iš vienos 
pusės, socliteratūra privalo būti 
dirbtinai optimistiška, o iš kitos 
pusės, tas pats optimistinis 
menas turi kovoti su idealizmu. 
Nepaisant „mokslinio komu
nizmo” materialumo ir realis
tiškumo, iš literatūros reika
laujama ne gyvenimo tiesos, o pa
tašinio kompartijos idealų pa
veikslo, kuriame pati partija turi 
atrodyti kaip ikona. Mokslinio 
komunizmo vadovėlyje partijos 
vadovavimas piešiamas roži
nėmis spalvomis: „Tikram par- 

i tiniam vadovavimui svetimi 
administravimo ir savavališkų 
sprendimų, subjektyvių skonių 
ir vertinimų primetimo metodai. 
Vadovauti — reiškia pirmiausia 
sužavėti partijos idealų 
didingumu ir grožiu” (MK, p.

tikrovę, kurių neigia komunizmo 
teoretikai. Anot dr. Griniaus, ko
munistų priešiškumas metafi
zikai ir bet kokioms religinėms 
formoms tuo pačiu tampa priešin
gumu sųžinės laisvei. Jis rašo: 
„Asmens laisvė, sųžinės bei 

(396). Toliau tikinama, jog vie- tikėjimo laisvė, socialinė laisvė, 
nintelis teisingas kelias meni
ninkams — tarnavimas liaudžiai.

Kokiais monstriškais būdais ir 
kruvinais metodais buvo ban
doma „sužavėti” partijos idealų 
grožiu, šiandien jau niekam ne 
paslaptis. Taip, menas kuriamas 
žmonėms ir jis tarnauja huma
nistiniams idealams, bet kai kū
ryba tarnauja antižmogiškiems 
tikslams, tai ji praranda teisę va
dintis menu. Nėra vergų meno, 
nes tai iš esmės kertasi su funda
mentaliausiom meno gyvavimo 
prielaidom.

Dr. Jonas Grinius knygoje 
Grožis ir menas, nagrinėdamas 
socialistinį realizmų, teigia, kad 
šiems kūriniams įeiti į ilgaamžį 
tautos ar žmonijos kultūros loby
ną trukdo kai kurios priežastys; 
viena jų — tai kūrėjų transcen
dentinis palinkimas į metafizinę

Knyga, kaip tampriai suausta, margaspalvė juosta
VIKTORIJA MATRANGA

Anastazija Tamošaitienė ir An
tanas Tamošaitis. Lithuanian 
Sashes. Toronto: Lietuvių tau
todailės institutas, 1988. 316 psl. 
Knyga gaunama pas leidėjus: The 
Lithuanian Folk Art Institute, 1573 
Bloor Street West, Toronto, Ontario 
M6P 1A6, Canada. Knygos kaina — 
Kanadoje 50 kanadietiškų dolerių, 
primokant ir persiuntimo išlaidas; 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
kitur — 50 JAV dolerių, įskaitant 
pašto išlaidas. Knyga gaunama ir 
„Drauge”: kaina — 45 dol., su per
siuntimu — 48 dol. Illinois valstybės 
gyventojai prideda 3.60 dol. valstybės 
mokesčių.

* * *

Tamošaičių knyga Lithuanian 
Sashes yra akademinio lygio 
puošnus leidinys anglų kalba. Ji 
yra Antano ir Anastazijos Tamo
šaičių daugelio metų tyrimo, 
praktikos ir bendradarbiavimo 
rezultatas. Šioji knyga, išleista 
Toronte, iš dalies su Kanados val
džios parama, išvaizda ir turiniu 
prisiglaudžia prie savo vyresnių 
seserų Margučiai ir Tautiniai 
drabužiai knygų lentynoje. Visa 
trijulė tokio pat dydžio, panašiais 
juodais viršeliais ir antraštėm — 
Antano Tamošaičio charakte
ringu dekoratyviniu šriftu. 
Spaustuvės šriftas šitoje knygoje 
dailiausias ir maloniai skai
tomas. Tamošaičiams įgyta patir
tim lavinantis savo knygų leidy
boje, šita knyga yra įspūdingiau
sia iš visų. Paprastam žmogui 
būtų gyvenimo viršūne išleisti

i profesinė kūrybinė laisvė ir tau
tos politinė laisvė yra tarpusavy
je susijusios ir beveik neatski
riamos. Todėl kas nepripažįsta 
sąžinės laisvės, tas nepripažįsta 
nė kūrybos laisvės, o kas neigia 
tautos laisvę, tas nepripažįsta nė 
kūrybos laisvės”. Knygoje Grožis 
ir menas dr. Grinius teisingai pa
žymi: „Jei prieš komunistų koks 
nors menininkas sako, kad jis 
nesųs politikas, o tik dailininkas 
arba poetas, iš tokio vyro komu
nistas turi teisę pasijuokti: kas 
negina visų žmogiškų vertybių su 
laisve priešakyje, tas nėra vertas 
nė estetinės laisvės kūryboje”.

Nes kas nori laisvės estetinėms 
vertybėms kurti, tas įsipareigoja 
ginti visas kitas žmogiškas verty
bes, o tai ir yra bendražmogiška 
įpareigojanti politika.

Edita Nazaraitė

Nuotraukos Jurgio JankausAntanas TamoftaitisAnastazija Tamošaitienė

nors vienų iš šitokių tomų, bet 
kai kalbam apie Tamošaičius, tai 
kalbam ne apie paprastus 
žmones. Šie du tautodailės isto- 
rikai-dailininkai pašventė savo 
visų profesinį ir asmeninį gyve
nimų lietuvių liaudies meno puo
selėjimui. Mes jų produktyvumu 
ir nuopelnais esame išpaikyti, tad 
jau laukiam šitokio lygio knygos 
naujos tautodailės srities medžia
gai sutelkti ir atskleisti. Kad ši 
knyga yra Tamošaičių ilgų metų 
darbo susumavimas yra faktas, 
išryškėjantis bibliografijoje, 
kurioje išvardyta 18 jų abiejų 
straipsnių, rašytų apie lietuviš
kas juostas. Knyga parodo jiems 
būdingų rūpestingumų ir kruopš
tumų, taip atidžiai suorgani
zuojant ir įvykdant tokį platų 
užmojį.

Knygos tekstas paruoštas 
dviem dalim (su atskirais turinio 
sąrašais) ir, sakyčiau, trečia 
dalim, kurių sudaro dokumenta
cija. Pirmoji dalis „Tradicijos” 
parašyta Antano Tamošaičio (ver
timas Nijolės Gražulienės); antra 
dalis „Juostų audimo technikos” 
rašyta Anastazijos Tamošaitienės 
(vertimas Vidos Stanevičienės). 
Rašymas yra menas ir meilės 
darbas, o vertimas taip pat 
menas. Abi dalys lengvai skai
tomos. Pirmos dalies vertime 
jaučiamas Antano Tamošaičio 
stilius ir išsireiškimai. Antros 
dalies vertimas išlaiko techniškų 
standartų ir priderina teksto 
turinį pirmajai daliai, be dažnų 
kartojimų.

Knygos organizacija sudėtinga 
ir imponuojanti, kaip tinka lei
diniui, kuris yra ir meno knyga, 
ir istorinė studija. Dokumentacija 
užima bent 28 smulkiom rai
dėm puslapius, kuriuose nuro
doma iliustruotų juostų kilmė, 
dydis, savininkystė ir amžius. 
Vien tik šis sųrašas aiškiai 
nušviečia, kiek Tamošaičiai 
ieškojo, ir kiek rado duomenų, ir 
kaip tuos istorinius palikimus 
surinko ir interpretavo jų 
visumų. Labai naudingas žo
dynas su lietuviškais terminais 
skliausteliuose paaiškina kom
plikuotas technikas. „Index” 
rodyklė pateikia angliškus ir lie
tuviškus terminus, vietovardžius 
ir pavardes. Žemėlapiai svarbūs 
visiems, norint suprasti sričių, 
apylinkių ir vietovių giminia- 
vimųsi. Visa knyga sudėta pa
traukliai. Švarus užbaigimas 
truputį nukenčia antroje dalyje, 

kur spaustuvės teksto rinkimo 
korektūros klaidų dažniau pasi
taiko negu pirmojoje knygos 
pusėje. Gale antros dalies truputį 
užkliūva pridurta pabaiga, pava
dinta „Conclusion”, kuri nėra 
knygos santrauka, bet užuomina 
naujų idėjų apie Kanados kitų 
etninių grupių menus. Šitas 
rašinėlis stengiasi prijungti lie
tuvius audėjus prie Kanados įvai
rialypės kultūros, bet iš tikrųjų 
yra atsiskaitymas ir padėka už 
Kanados valdžios paramų. Maža 
detalė, bet Šis skyrelis gal galėjo 
būti pavadintas „Postcript” ar 
panašiai, vietoj „Conclusion”.

Knyga turi 316 puslapių, iš 
kurių 163 yra skirti spalvotom 
iliustracijom. Šios spalvotos 
iliustracijos yra trijų rūšių: 1) 
fotografijos, kurių kiekvienoj iš
dėliota po 5-20 juostų, 2) va
dinami „photo colour graphic pla
tės”, kurie atrodo kaip nufotogra
fuoti švelnių spalvų piešiniai, ir 
3) „colour lithographic platės”, 
kurie yra keturių ryškių spalvų 
schematiniai braižiniai, dažnai 
Antano Tamošaičio piešti 1930 
dešimtmečiu. Antroje dalyje — 
juoda-balta nuotraukos, schema
tiniai juostų raštų braižiniai ir 
virvučių pynimo bei įvairių 
įrankių piešiniai. Gražiai išdės
tyti puslapiai, sklandžiai seka 
skyrelių pavadinimai ir aiški

Raštuotų juostų pavyzdžiai iš Anastazuos Tamošaitienės ir Antano Tamošaičių knygos „Lithuanian Sashes' 
kairėje pozityvūs, dešinėje negatyvūs motyvai. (Reprodukuota su autorių leidimu.)

nimai. Vien tik iliustracijų orga
nizavimas bauginantis — tiek 
juostų fotografuoti, numeruoti, iš
vardyti ir dokumentuoti! Tamo
šaičių nuopelnai juostų ir apskri
tai audimo menui ir istorijos stu
dijoms yra nepalyginamos reikš
mės, bet abiejose dalyse abu kuk
liai apie savo veiklų trečiuoju as
meniu pasakoja. Minimas Anta
no audinių rinkimas 1920-1930 
metais ir dėstymas mokslinėse 
institucijose ir taip pat Anasta
zijos įnašas austų kilimų įformi
nimui (kaip ji peršoko sujungtu 
juostų patiesalo tradicijų ir išvys
tė pilnų, vientisų kompozicijos 
supratimų).

Pirmoji dalis — įdomus pa
sakojimas, antroji dalis — spe
cialistams. Tikriausiai retas skai
tytojas imsis kiekvienų šios 
knygos žodį skaityti ir gilintis į 
abi dalis, nei skaitys skiltį po 
skilties, bet tikriausiai, vers
damas knygų, skaitys atskiras 
dalis. Priimant tokias skaitymo 
sųlygas, yra visiškai suprantama, 
kad dažnai tekste primenama 
juostų „nežinomoji" simbolika, 
juostų pritaikymas visokiausiems 
praktiškiems reikalams ir įvy
kiams ir juostų paskirtis būti 
meilės dovanomis. Man skaitant 
knygų, tiesiogiai vienų puslapį po 
kito, tie pakartojimai pagaliau 
mane paveikė, leisdami geriau 

suprasti juostų reikšmę asmens ir 
mūsų tautos gyvenime.

Tamošaitis aiškina juostų ar
cheologinio palikimo duomenis, 
nurodo, kaip dabar suprantame 
juostų gaminimo technikos vys
tymusi ir pritaikymus gyvenimo 
raidoje. Juostos nuo senovės bu
vo vartojamos buitiniams rei
kalams. Pintos juostos nešė 
pintines, pririšo varpelius ant 
gyvulių kaklų. Buvo naudojamos 
žmonių aprangai — moterims 
kojines prilaikyti, vyrams kaip 
kaklaraiščiai, ir visiems kaip 
visokie diržai. Juostos turėjo gar
bingų vietų žmogaus gyvenimo ei
goje, pradedant lopšelyje su krikš
tynom iki kursto nuleidimo į duo
bę, o vestuvės tai buvo ypatinga 
juostų šventė. Mergaitės nuo pat 
ankstyvos jaunystės išmoko kaip 
kaspinėlius ir virvutes pinti ir 
ilgainiui tobulino savo menų, 
slapstėsi nuo kitų su naujais raš
tais, išmokdamos austi pagal 
skirtingus audinių reikalavimus 
iš motinų ir kitų šeimos narių.

Tamošaitis apibūdina juostų 
spalvų simbolikų: raudona tai 
kraujas ir gyvybė, saulė ir viltis; 
mėlyna tai dangaus misterija — 
spalvos, kurios atbaido piktųsias 
dvasias. JuoBtų audimo ritmas ir 
pakartojimai intymiai susiję su 
daina. Tamošaitis ir užsimena, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Senoviškas
„Komunisto” vedamasis

nemaištavo, kad kompartijos 
vadovai sėdėjo kalėjime ir nieko 
nežinojo apie socialistinę re- 
voliucrą, kuriai jie tariamai 
vadovavo. Nė žodžiu neminimas 
Maskvos emisaras Dekanozovas, 
kuris, o ne Sniečkus, Paleckis ar 
Gedvilas, darė visus lemiamus 
sprendimus. Liaudies seimas ne
buvo demokratiškai išrinktas, tik 
aklai vykdė Maskvos diktatus. 
Komunisto vedamajame pripažįs
tama, kad buvo kai kurių ne
sklandumų, kuriuos iš dalies 
sukėlė: „komandavimo ir 
savivalės sistema, grubios vy
riausybės, kuriai vienvaldiškai

Pernai Lietuvos istoriografijoje 
įvyko precedento neturįs lūžis. 
Pagaliau leista tiesą rašyti ne tik 
apie gilią Lietuvos praeitį, bet ir 
apie naujausius laikus. Gana at
virai rašoma apie masinius 
trėmimus 1941 ir pokario metais, 
apie inteligentijos terorizavimą. 
Pagaliau atvirai pripažinta, kad 
buvo slaptieji Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties protokolai, 
kad Maskvos kaltinimai Lietuvos 
vyriausybei buvo iš piršto 
išlaužti, jog sovietiniai kariai 
buvo grobiami, nebuvo jokios 
prieš Sovietų Sąjungą nukreiptos 
Pabaltijo respublikų santarvės.
Ne tik tokie istorikai, kaip Liu- vadovavo J. Stalinas, klaidos 
das Truska, Gediminas Rudis, bet 
ir eiliniai žmonės savo prisimi
nimais apie baisias trėmimų 
sąlygas suvaidino ypatingą 
vaidmenį, panaikinant istorijos 
netiesos karalystę.

Todėl labai stebina 1988 metų 
gruodžio mėnesio Komunisto 
žurnalo vedamasis, Tarybų 
Lietuvos pažangos pagrindas. 
Straipsnis daugiausia dėmesio 
skiria 1918-1919 metų įvykiams, 
kompartijos veiklai, Tarybų 
valdžios kūrimui. Viskas aiš
kinama gana senoviškai, bet 
tiesiog stulbina vedamojo išvados 
apie 1940 metų įvykius. Rašoma, 
lyg pernai nebūtų įvykę jokių 
didesnių pasikeitimų, lyg atvi
rumo dvasia nebūtų pasiekusi is
torijos. „Padedami Tarybų šalies, 
darbininkai ir valstiečiai, pa
žangieji inteligentai, Lietuvos 
komunistų partijos vadovaujami, 
1940 m. birželio 15-17 dienomis 
nuvertė buržuazinę valdžią. Svar
biausia iš tuo metu įvykusių 
revoliucinių permainų buvo ta, 
kad valdžia iš buržuazijos rankų 
perėjo į darbininkų klasės, visų 
darbo žmonių rankas. Šias 
permainas įstatymiškai įtvirtino 
demokratiškai išrinktas Liaudies 
seimas”. Taigi ne Stalino-Hitlerio 
sandėris, ne sovietinės ka
riuomenės įžygiavimas, bet dar
bininkai ir valstiečiai, partijos 
vadovaujami, nuvertė valdžią. 
Kitaip tariant, vėl kartojamos 
pasakos apie socialistinę re
voliuciją, nors visi dabar gerai 
žino, kad okupacijos išvakarėse 
darbininkai ramiai laikėsi ir

užsienio politikos srityje”. Daug 
prieštaravimų šiame viename 
sakinyje. Skundžiamasi dėl Stali
no užsienio politikos klaidų, nors 
be šios politikos, tai yra be sandė
rio su Hitleriu, grubaus kišimosi 
į Lietuvos vidaus reikalus ir pa
galiau Lietuvos okupavimo, Lie
tuva nebūtų buvusi įjungta į so
vietinę imperiją ir nebūtų buvę 
jokios vadinamosios socialistinės 
revoliucijos. Rašoma, kad valdžia 
perėjo iš buržujų rankų į darbi
ninkų klasės rankas, nors tuo 
pačiu tvirtinama, kad už visus 
nusikaltimus atsakingas Stali
nas. Čia tai reikia rinktis vieną 
iš dviejų galimybių: arba darbi
ninkai ir Lietuvos komunistai iš 
tiesų perėmė valdžią, ir tada jie 
atsakingi už režimo nusikalti
mus, arba viską tvarkė Stalinas, 
tad nebuvo jokios socialistinės 
revoliucijos, jokių demokratiškų 
rinkimų į Liaudies seimą, ir dar
bininkai čia nieko dėti. Dabar jau 
aišku, koks buvo vietos komunis
tų ir koks Stalino vaidmuo šiuose 
įvykiuose.

Senų prasimanymų kartojimas 
yra savotiškai nelauktas reiš
kinys, tačiau suprantama, kodėl 
partija tai daro. Atviras tiesos 
pripažinimas smarkiai pakenktų 
sovietinės santvarkos teisėtumui. 
Juk kokia teise Lietuvą valdo 
komunistų partija, jei ji tik buvo 
klusnus Stalino įrankis tautos 
nepriklausomybės ir jos žmonių 
naikinime. Vis dėlto partijos abe
jingumas tiesai daug gero 
nežada.

K. G.

Lietuvos spaudoje kartais pasi- 
skundžiama, kad jau senokai ne
bėra kurio nors žodyno, ypač dvi
kalbio. Šiaip praktiškam reikalui 
lietuviškų žodynų vis pateikia
ma. Akademinis didysis pamažu 
varomas į priekį ir po keleto 
metų, atrodo, bus baigtas ruošti 
ir leisti. Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyno pokariu išėjo jau 
dvi laidos. Leidžiami ir specialūs 
žodynai (praktiškam lietuvių kal
bos reikalui tokie kaip sinonimų, 
palyginimų).

Savo ruožtu pakartojami ir 
prieš šimtmečius išleistieji, tokie 
kaip Konstantino Sirvydo. Nau
jai perspausdinti jie pasidaro 
prieinami kalbą tyrinėjantiems 
mokslininkams, kurių apstu Lie
tuvoje, bet netrūksta ir kituose 
kraštuose.

Dar, tiesa, su 1987 metų data, 
dabar ką tik pasirodė Vilniuje 
„Mokslo” leidyklos išleistas Lie
tuvos Mokslų akademijos centri
nės bibliotekos paruoštas vokiš- 
kai-lietuviškas žodynas Lexiion 
Lithuanicum, kietai įrištas, 
didelio formato 568 puslapiai. Ir 
aplanko priekyje, ir nugarėlėje po 
pavadinimo atspausta po gabalą 
to žodyno. Kaina jo 3 rb. 70 kp., 
o siunčiant per paštą, pasirodo, 
reikėjo sumokėti 8 rb. 10 kp. Sun
kus daiktas, sveria net 2 kilogra
mus.

Kas gi tai per žodynas? Anoni
minis, jo autorius ar autoriai 
nežinomi. Ir spausdintas jis iš 
rankraščio, jau keletą amžių iš
silaikiusio Rytprūsiuose, o nuo 
1946 metų saugomas Lietuvos 
Mokslų akademijos centrinėje 
bibliotekoje. 1945 metų pabaigo
je Povilo Pakarklio vadovauja
ma mokslininkų grupė, kurią 
sudarė Juozas Jurginis, Andrius 
Bulota, Konstantinas Jablonskis 
ir kiti, patraukė į Karaliaučiaus 
pusę kaip tik ieškoti karo metu 
tolyn neišgabentų lituanistinių 
turtų ir parvažiavo šį tą laimėję, 
nors didžiuma bibliotekų ir ar
chyvų vokiečiams traukiantis 
buvo išgabenta į Vakarų Vokieti
ją. Apgriautoje Laukstyčių pily
je jie rado ir tą žodyno rankraštį, 
šen ten sudrėkusį, susiliejusiomis 
raidėmis, sunkokai įskaitomą, 
bet įdomų ir vertingą Prūsijos 
lietuvininkų rašytinį paminklą. 
(Tą paieškų kelionę akademikas 
Juozas Jurginis yra aprašęs Per
galės žurnalo 1978 m. Nr. 2.)

O dabar tasai žodynas susilau
kė viešumos. Kad jis pasirodytų, 
bus tarusi žodį redakcinė kolegi
ja, kurią sudarė V. Drotvinas, A. 
Ivaškevičius ir J. Marcinkevičius, 
ir recenzentai prof. dr. J. Palionis, 
prof. dr. V. Urbutis ir filologijos

XVII a. žodynas
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mokslų kandidataB K. Pakalka. 
įvadą, teksto transliteraciją ir žo
džių rodyklę parengė kalbininkas 
Vincentas Drotvinas.

Pats tas rankraštinis žodynas 
ne kažin kokio didumo. Jis turi 
113 žodyno lapų ir 2 viršelio la
pus. Apytrikriai jame yra 7,200 
žodžių. Rašyta abiejose lapo pusė
se. Nufotografuotas jo tekstas at
spaustas dabar knygoj kartu su 
spaustuvės surinktuoju.

Žinių apie šį ir kitus anuomet 
Prūsijos lietuvininkams rašytus 
žodynus įvadiniuose puslapiuose 
pateikia Vincentas Drotvinas. 
Kai Prūsijos valdžia ėmėsi prie
monių stipriau skleisti protes
tantizmą, susirūpinta ir tuo, kad 
ir lietuvininkams tikėjimas būtų 
skelbiamas jų kalba, o parapijose 
trūko mokytų lietuvių, tai buvo 
skiriami kitataučiai. Jie turėjo 
mokytis lietuvių kalbos, ir tam 
tikslui reikėjo žodyno ir gramati
kos. Įsrutės valsčiuje, pavyzdžiui, 
buvo tik keturi mokslus ėję mo
kytojai ir Karaliaučiuj mokęsis 
vienas studentas lietuvis tuo 
metu, kai apie XVII a. vidurį su
sirūpinta tuo religiniu švietimu. 
O lietuvių ar lietuvininkų tada 
Įsrutės, Ragainės, Tilžės, Klai
pėdos, Labguvos ir kai kur Šakių 
ir Tepluvos valsčiuose būta apie 
300,000.

Lotynų kalba gramatiką parašė 
Danielius Kleinas (ji išleista 1653 
metais, o vokiška jos santrauka 
1654 metais). Jis rašė ir žodyną, 
bet tas nebuvo išleistas. Savo gra
matikos prakalboje jis yra skun
dęsis, kad „yra tokių, kurie, pa
sisavinę cenzoriaus lazdelę, neap
galvotai sprendžia apie mūsų dar
bus, nors patys ir nesupranta, bet 
išdidžiai niekina ir atmeta”. 
Vincentas Drotvinas sako, kad 
toks skundas Danieliui Kleinui 
galėjo prasiveržti ir dėl jo pa
ruošto žodyno.

Žodynus rašė ir Kristoforas Sa- 
pūnas, Teofilis Gotlybas Šulcas, 
J. Perkūnas, bet išleistas buvo tik 
didžiulis Frydricho Pretorijaus, 
skirtas daugiausia biblijos žo
džiams ir posakiams. Kiti neiš
liko.

O kas gi autorius yra šito? Ar

jis yra Danieliaus Kleino, kaip 
yra nurodinėjęs prof. J. Gerulis ir 
jo nuomonę palaikęs prof. V. Fal- 
kenhanas? Prof. B. Larinas, prof. 
J. Palionis, T. Buchienė tuo abe
joja, nes daug kas dar tebesą ne
išaiškinta. Ir Vincentas Drotvi- 
nas apžvelgia visas šiuo metu 
įmanomas galimybes. Tasai 
rankraštis, kuris dabar panaudo
tas šiam leidiniui, yra perrašinė
tas trijų asmenų. Tai leistų daryti 
išvadą, kad čia esama ne origina
lo, o tik nuorašo, dar ir po šiek 
tiek papildinėto lapų šonuose. 
1718 m. rugsėjo 17 d., ligi tol savo 
bibliotekoje laikęs, Įsrutės 
sekretorius Danielius Frydrichas 
Verneris padovanojo jį Teodorui 
Zygmanui. Toks yra įrašas rank
raštyje, bet autorystė nenurody
ta.

Šiek tiek aiškesnės šviesos pa
teikia popierius, kuriame tas žo
dynas' perrašytas. Popieriaus 
tyrinėtojai Lietuvoje ir Prūsijoje 
nurodo, kad jis turi tokį vanden
ženklį: trijų ąžuolo gilių ir S ir H 
raidžių kompoziciją. 1632-1658 
m. tokį popierių gamino Ekerio 
dirbtuvė netoli Karaliaučiaus.

Borus :
17 Sbr.

,Lexicon Lithuanicum” — rankraštinio XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodyno 
titulinis puslapis (kairėje) ir Vilniaus „Mokslo” leidyklos 1987 metais išleisto 
tomo to puslapio transkripcija.

lietuviška, o kas gal vien Prūsijos 
lietuviams būdinga, kas svetima, 
kada tie nelietuviški žodžiai bus 
patekę i anų vietų kalbų ir kokiu 
keliu.

Nespecialistams čia irgi itin 
įdomu. Apskritai lietuviškų ir net 
retų žodžių čia gausu, net ir ne
girdėtų, ir nematytų. Akademi
niame didžiajame žodyne gal jie 
ir visi bus surašyti, tie vartoti
nieji ir nevartotinieji. Štai, kaip 
žodynas rodo, savaitės dienos lie
tuviškuose Prūsuose buvo va
dinamos iš slavų perimtais var
dais, taip, kaip ir Didžiojoje Lie
tuvoje dar ir pirmąjį šio amžiaus 
ketvirtį, kol įprasta į naujus 
lietuviškus: paniedėlis, utarnin- 
kas, sereda, četvergas, petničia, 
subata ir nedielės diena. Prekė 
tavoru buvo vadinama. Pamotei 
vadinti turėta žodžiai močeka ir 
pavada, o kumelei nusakyti dar 
ir senas žodis ašva vartotas. Tai
gi nėra abejonės, kad kalbininkai

Metai rodytų, kad tokiu popie
rium galėjo naudotis Kleinas, bet 
taip pat ir kiti žodynų autoriai. 
Bet Danieliaus Kleino autorystės 
klausimas greit užkliūva už rašy
bos ir tuo kelia abejones. Tai ne
nuoseklus priebalsių rašymas. 
Jos beveik visos čia dvejinamos: 
dabbar, kaddangi, uppe, tekketi... 
Taip buvę daroma ir kituose Prū
sijos lietuvių raštuose, net tie pa
tys žodžiai ir viena, ir sudvejin
ta priebalse parašomi. Tačiau Le- 
xicon Lithuanicum turi sudvejin
tas priebalses ten, kur Kleino 
gramatikose jos rašomos po vie
ną.

Tie ir kiti motyvai, kaip sako 
Vincentas Drotvinas, kol kas lei
džia darytis vien tokią išvadą, 
kad šis žodynas tebeieško auto
riaus. Gal jis ir bus surastas.

O kai tasai XVII a. lietuvinin
kams rašytas, bet jų niekada 
nepasiekęs, nes taip ir likęs 
neišleistas, žodynas dabar 
pasidarė visiems prieinamas (iš- užguls gliaudyti tą naująjį leidi- 
spausdinta 3,000 egzempliorių), 
kalbininkams bus naujo darbo ir 
ne vien tik autoriaus ieškoti. Tai
gi teks surūšiuoti, kas čia sava,

nį, ne vienam jų tai bus šviežias 
darbo laukas.

Remiantis šiuo žodynu, dargi 
(Nukeltą į 4 psl.)

Rankraštinio XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodyno teksto pavyzdys - raidė „E”: nuo „Eule” - pelėda iki 
„Ey” — pautas, kiaussinnis.
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Iš rengiamos Vasario 16 parodos, kuri vyks nuo vasario 10 iki kovo 5 dienos 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

Naujoji JAV LB Kultūros taryba ruošiasi darbui

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Naujakalbės žodynas (II)
„Mintis iškreipia kalbą, bet 

kalba iškreipia mintį”, rašė 
Animal Farm („Gyvulių ūkio”) ir 
1984 („1984-ųjų metų”) autorius 
George Orwell. Jo žodžiai labai 
tinka dabartinei Lietuvai. At
gimstanti tauta stengiasi valyti 
ne tiktai savo gamtą, bet ii- totali
tarinio žargono užterštą kalbą. 
Šios pastangos iššaukia automa
tišką ideologijos saugotojų ir 
biurokratijos reakciją, kuri pasi
reiškia nauja kalbos tarša. Tai^ 
totalitarinis žargonas nenustoja 
kerojęsis, kaip koks fantastiškas 
augalas. Viena pagrindinių šio 
žargono savybių yra žodžių ir 
prasmių apvertimas aukštyn ko
jom.

Štai keli pavyzdžiai:
TĖVYNĖ (didžiąja raide) — ne 

tėvų žemė.
MAKSIMALISTAI — tie, kurie 

reikalauja Lietuvai minimalios — 

Šiame numeryje:
Naujakalbės žodyno tęsinys • Naujosios JAV LB Kultūros tarybos < 
nariai apie savo uždavinius ir užmojus • Chicagos teatruose • 
Romualdo Lankausko „Užkeiktas miestas” • Iš T. S. Eliot „Pelenų 
dienos” • Naujos knygos • Vasario 16 parodos Chicagoje dalyviai 
• Literatūra ir muzika Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje

laisvo apsisprendimo - teisės. •
TAUTINIS APSVAIGIMAS - 

tautinis atgimimas.
VIENYBĖ-Jednost-Jedinnosc 

— stalininės ir brežnevinės no
menklatūros narių įsteigta or
ganizacija Lietuvos mažumoms 
kiršinti prieš lietuvių tautinį 
atgimimą.

NACIONALINIS UŽDARU
MAS — pastanga išsaugoti savo 
tautinį savitumą.

BALTOS DĖMĖS - kruvini 
klastojimai.

BRANDUS SOCIALIZMAS - 
stagnacija.

STAGNACIJA — brandus so
cializmas.

INTERNACIONALINIS TAU
TU SUSITELKIMAS - imperija.

KLASIŲ KOVA — okupacinės 
armijos ir jos padėjėjų kova prieš 
vietinius gyventojus.

BEPRASMIŠKA KONFRON

„Kalbėkime bendra kalba, būkime viena tauta...”
Kardinolas Vincentas Sladkevičius

DALIA KUČĖNIENĖ

Gyvenant mums komerciniame 
amžiuje, mokėjimas kultūrinius 
įvykius reklamuoti yra ir vi
suomet buvo didelis menas. 
Kartą, 1838 metais norint išgar
sinti vieną koncertą, kuriame 
buvo ruošiamasi skambinti 
„Magiškosios fleitos” uvertiūrą 
trijais pianinais, dalyvaujantieji 
šeši pianistai nutarė įvykį rekla
muoti kaip „šešiasdešimties pirš
tų koncertą”. Salė, aišku, lūžo 
nuo žiūrovų. Kadangi JAV LB 
Kultūros taryba susideda iš 
dešimties asmenų, gal reikėtų 
mums prisistatyti kaip „šimto 
pirštų kultūros ministerijai”, no
rint užsitikrinti populiarumą, nes 
su šimtu kultūringų pirštų daug 
kas įmanoma, o jei dar pridėjus ir 
kojas!

Rimtą veiklos darbo planavimą 
perėmėme praėjusį lapkričio 
mėnesį. Nusprendus ateities pla
nų gaires, teko ieškoti tinka-5 
miausių rankų, sugebančių vai
ruoti kultūrą.

Kai praėjusią vasarą Chicagoje 
besilankantį poetą Sigitą Gedą 
užklausiau, ar jam negaila aukoti 
savo kūrybinį laiką sąjūdžiui, jis 
nedvejodamas atsakė: kam reikės 
kūrybos, jei neturėsime žemėje 
gryno oro ir neturėsime Lietuvos? 
Jo tiesūs žodžiai netiesiogiai pa
dėjo nuspręsti mano pačios laiko 
panaudojimo kryptį — kultūrinio- 
politinio mūsų atgimimo puo
selėjimui bei konkrečios šių pa
reigų naštos prisiėmimui. Sigi
to Gedos atsilankymas ir įvykių 
tėkmė Lietuvoje nulėmė ir kitų 
JAV LB Kultūros tarybos narių 
apsisprendimą.

Vicepirmininkės pareigoms pa

TACIJA — išdrįsimas viešai 
nesutikti su komunistų partijos 
politika gyvybiniais tautos klau
simais.

PATRIOTINIS JAUNIMO 
AUKLĖJIMAS — militarizmo ir 
ištikimybės imperijai diegimas, 
bandymas ištrinti tikrą patrio
tizmą bei religingumą.

MOKSLINIS ATEIZMAS - 
šabloninėmis formulėmis parem
tas religijos pakaitalas, kurį 
propaguoja gerai apmokami 
karjeristai.

* * ♦

Nomenklatūrinė naujakalbė is
torinius faktus ir dokumentus pa
verčia karikatūromis. Pavyz
džiui:

HELSINKIO AKTAS - prie
varta išbrėžtų Europos sienų ir 
agresijos būdu išplėstos imperijos 
sienų legalizavimas visiems 
amžiams.

kviečiau aktorę Nijolę Martinai
tytę, kuri yra baigusi ne tik 
dramos studijas, bet ir lingvis
tikos bei antropologijos mokslus. 
Šiuo metu ji dėsto istoriją Maria 
mergaičių gimnazijoje, Chicagoje.

Iždininku sutiko būti Emilijus 
Holenderis, ekonomistas iš pro
fesijos, puikus organizatorius. Jo 
pastangomis buvo suorganizuotos 
parodos ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių meno muziejuose 
nuo Chicagos iki Nevados. 
Jis taip pat yra žinomas kaip 
sėkmingų liaudies dainų festi
valių rengėjas Michigano valsty- 
tybėje. Prisimenu, kaip jo inicia
tyva Lietuvių operos įrašai buvo 
transliuojami visų Amerikos 
valstybių radijo stočių.

Reikalų vedėjo pareigas sutiko 
eiti Edvardas Tuskenis, kuris yra 
baigęs istorijos mokslus, veiklus 
skautas akademikas, Antro 
kaimo aktorius, Pasaulio lietuvio 
redakcinės komisuos narys.

Ex officio į Kultūros tarybą 
įeina Lietuvių tautinių šokių 
instituto pirmininkė Galina 
Gobienė, kuri su pasišventimu 
Institutui vadovauja daugelį 
metų. Taip pat ex officio įeina 
Česlovas Grincevičius, nepamai
nomas Pasaulio lietuvių archyvo 
vedėjas.

I Kultūros tarybą, kaip narius 
specialiems reikalams, kviečiau 
atskirų sričių specialistus.

Dailininkė Magdalena Stankū
nienė pažįstama plačioje meni
ninkų šeimoje ne tik išeivijoje, 
bet ir Lietuvoje, jos paveikslai 
puošia ne tik Lietuvos pa
siuntinybe Washintone, svar
biąsias institucijas išeivijoje, bet

TAUTŲ LAISVAS APSI
SPRENDIMAS — Pandoros skry
nios atidarymas, didžiausias pa
vojus taikai.

SLAPTIEJI HITLERIO-STALI- 
NO PAKTO PROTOKOLAI - 
nekalti dokumentai, spontaniš
kai pasiklydę Maskvos archy
vuose.

TERITORIJA — Sliunkovo Lie
tuva.

ATSILIKUSI ŠALIS - Gorba
čiovo Lietuva.

KOMANDINIAI-ADMINIST- 
RACINIAI METODAI, SPREN
DŽIANT MIGRACIJOS l RES
PUBLIKĄ KLAUSIMĄ - bandy
mas sumažinti mankurtinių 
imigrantų srautą ir išvengti Lat
vijos likimo.

DVIKALBYSTĖ - nestab
domas rusų kalbos įsigalėjimas ir 
lietuvių kalbos išnykimas.

SPAUDOS ĮSTATYMAS - 
persirengusi cenzūra.

* * *

Naujakalbėje naują reikšmę 
įgauna tradiciniai posakiai:

TRYS KARALIAI - Sliunko- 
vas, Medvedevas, Čebrikovas.

TROJOS ARKLYS - Vienybė 
- Jedinost - Jednošč.

* * ♦

Šį nomenklatūrinės nauja
kalbės žodyną tęsime, kol ji 
gyvuos. Rašykime jį visi, nes 
kalbos ekologija visų reikalas.

jp

Dalia Kučėnienė — naujosios JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos 
pirmininkė.

ir Lietuvos meno muziejus.
Galvoju, kad Kultūros taryboje 

turi atsispindėti įvairių genera
cijų, mąstymo bei ideologijų 
asmenų pažiūros. Todėl iš anks
tesniųjų imigrantų visuomenės 
tarpo Stasys Balzekas, jr. atro
dė nepamainomas asmuo — 
vienintelio išeivijoje Lietuvių 
kultūros muziejaus steigėjas, lie
tuviškosios kultūros puoselėtojas 
amerikiečių tarpe.

Plastinio meno atstovas yra 
skulptorius Petras Aleksa, kuris 
šiuo metu vadovauja Lithuanian 
Library Press leidyklai Chica
goje.

Kompozitorius Petras Aglins
kas, kuris šiuo metu intensyviai 
ruošiasi savo rašomosios operos 
premjerai ir aplamai puoselėja 
savo gitaros meną, yra baigęs 
kompozicijos studijas.

Naujoji JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba savo pirmame posėdyje: (pirmoje eilėje, iŠ kairės) Petras Aglins
kas, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas dr. Antanas Razma, Stasys Balzekas, jr., Dalia 
Kučėnienė ir Liūtas Mockūnas, (antroje eilėje, iš kairės) Emilijus Holenderis, Edvardas Tuskenis, Nijolė Martinaitytė, 
Petras Aleksa, Magdalena Birutė Stankūnienė ir Darius Polikaitis.

Liūtas Mockūnas yra baigęs 
inžineriją, tačiau jį galima būtų 
pristatyti ne tiek kaip me
chanikos, bet kaip „bendradar
biavimo inžinierių”, kuris nuo 
seno puoselėja kultūrinius ry
šius su Lietuva. Jis yra Akiračių 
bei Metmenų redakcinių komisijų 
narys, Santaros suvažiavimų 
rengėjas bei Algimanto Mackaus 
fondo knygų redaktorius.

Darius Polikaitis — elektros 
inžinierius, bet irgi daugiau 
„meno inžinierius”, jaunas atei
tininkas akademikas, vienas iš 
veikliausių jaunuolių-kultūri- 
ninkų. Reiškiasi kaip kompozito
rius, muzikas, Dainavos an
samblio dirigentas.

Emilijus Holenderis:
Leiskite man įsiterpti į pirmi

ninkės pareiškimą su šia pastaba 

apie Kultūros tarybos sudėtį. 
Man atrodo, kad sudėtis yra 
puikiai išbalansuota, nes nariai 
atstovauja beveik visiems lie
tuviškos kultūros išraiškų su- 
sigrupavimams, kaip antai: 
konservatyviesiems bei libe
ralams, jaunajai bei senajai 
kartai, katalikams ir evangeli
kams, seniesiems imigrantams 
bei naujiesiems ateiviams, aka
demikams bei organizatoriams, 
menininkams bei knygų lei
dėjams, aktoriams bei prekybi
ninkams. Visus mus riša vienas 
tikslas: savitarpio pagarba, drau
giškumas. Praeitis yra įrodžiusi, 
kad sluoksninis bendradarbia
vimas yra įmanomas.

Neabejotinai, visų pirma kreip
sime dėmesį į pagalbų tėvynei 
Lietuvai. Mūsų bendradarbia
vimas su esančiais Lietuvoje tau
tiečiais turi būti suintensyvintas, 
privalome būti šio laikotarpio 
knygnešiai, moraliai stiprinantys 
sužibėjusią laisvės liepsnelę. 
Antra, kreipsime dėmesį į LB 
apylinkių veiklos.sustiprinimą. 
Trečia, galvoju, kad finansinė 
parama kultūriniams reikalams 
ateityje turės būti kruopščiau 
peržiūrima, kreipiant dėmesį į 
stambiuosius projektus. Mūsų 
apgalvotas investavimas bus 
naudingas ateityje. Būdami pajė
gūs, galėsim daugiau padėti tau 
tai. Iki dabai- mūsų kultūrinės 
durys buvo stipriai užtrenktos. 
Archyvai uždaryti, neprieinami 
visuomenei.

Išimtis — Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus, kurio durys vi
suomet atviros ir kuris rodo gyvą 
aktyvumą.
Magdalena Stankūnienė:

Taip, tikrai gaila stebėti, kad 
meno kūriniai išbarstyti pri
vačiuose namuose, kartais yra 
net pačių dailininkų sukrauti 
sandėliukuose ar palėpėse. Jei 
turėtumėm savo meno muziejų, 
menininkų darbai galėtų būti pri
einami visiems, ir jais gėrėtųsi ne 
tik lietuviai, amerikiečiai, bet 
visi kitataučiai. Tikrai būtų gera, 
kad įsikūnytų dailės muziejaus 
idėja. Jei fondai ir pajėgūs mece
natai nesigailėtų santaupų ir 
suprastų reikalą, tai galėtumėm 

(Nukelta į 2 psl.)
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Švenčiame savo tautos
testamentą ir ateities viltį

Paradokso šventė Vasario 16-oji Lietuvoje

Pakiliomis širdimis švęsime 
Vasario Šešioliktosios 71 metų 
sukaktį. Lietuvoje prieš metus 
tas, kuris drįso viešai prisiminti 
Vasario 16 šventę, buvo areštuo
jamas ir baudžiamas. Tam, kuris 
iškėlė trispalvę, grėsė trejų metų 
bausmė Gulage. Prisimename, 
kaip prieš ketverius metus Lite
ratūra ir menas savo vasario 16 
dienos laidoje pirmame puslapy
je įdėjo reportažą... apie Kaišia
dorių paukštyną, kartu „Linkė
dami šventiškos nuotaikos” 
didele, puslapyje centrine, antraš
te — nuostabą kėlė redakcijos 
drąsa ir išradingumas. Niekas 
tada nebūtų galėjęs išpranašauti, 
kas dabar dedasi. Vilniaus 
katedroje vasario 5 dieną pirmą 
kartą po keturiasdešimt metų 
buvo aukojamos mišios, o jas 
aukojo tremtinys vyskupas Juli
jonas Steponavičius. Šįmet Va
sario 16 bus nedarbo diena ir 
šventę švęs visa Lietuva. Ant 
Gedimino kalno pilies bokšto ir 
visuose miestuose ir kaimuose 
plevėsuos trispalvės. Jei prieš 
metus spaudoje patriotams disi
dentams buvo lipdoma ekstremis
to etiketė, tai šįmet ir komunistų 
partijos veikėjai griebsis patrio
tinės retorikos. Dar ir dabar 
sunku tikėti, kad komunistų par
tijos sekretorius žada atidengti 
paminklinę lentą ant sienos to 
namo, kuriame posėdžiavo Lie
tuvos Taryba.

Ne, Lietuva nėra laisva. Raudo
noji armija tebėra Lietuvoje. 
Maskvos valdovai trauko siūlus, 
kurie judina Vilniuje dar likusių 
marionečių rankas. Slaptoji 
policija teberenka medžiagą apie 
tuos, kurie reiškia abejones dėl 
santvarkos Sovietų Sąjungoje. 
Fabrikai, kuriuos kontroliuoja 
Maskva, tebepila atmatas į 
Lietuvos upes ir ežerus. Nėra 
staigmena, kad gyvenimo lygis 
pastaraisiais metais toliau 
smunka.

O tačiau ačiū Dievui, kad gy
venime pasitaiko ir labai malo
nių staigmenų. Kaip tik tokia 
staigmena buvo praėjusieji metai. 
Per kelis mėnesius sutikome ir 
susipažinome su tiek išmintingų 
ir daug tautos ateičiai žadančių 
žmonių. Galima tikėti, kad per
nai sutikome ir šių laikų Kudir
ką ir Basanavičių, Valančių ir 
Vaižgantą.

v

Siame numeryje:
Vasario Šešioliktąją švenčiant — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko dr. Vytauto J. Bieliausko ir istoriko dr. Sauliaus Sužie* 
dėlio žvilgsniai i šiemetinę Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį; 
Bernardo Brazdžionio, Janinos Degutytės, Julijos Švabaitės ir Kazio 
Bradūno eilėraščiai; Lidijos Šimkutės-Pocienės žodžiai Lietuvai

Pats didžiausias praėjusių metų 
įvykis: 1988 metais lietuviai 
nustojo bijoti. Tai yra stebuklas, 
nes baimė Lietuvoje buvo labai 
racionali reakcija (ir dėl to komu
nistinės .istemos sąmoningai 
puoselėjama) bolševikų dešimt
mečiais besitęsiančiam siau
tėjimui. Dar prieš kelerius metus 
atrodė, kad Rytų Europa bus 
šimtmečiais sovietiniame ledyne 
įšaldyta. Tačiau pernai Lietuvon 
papūtė šiltas vėjas (ir dargi iš 
šiaurės!) ir ledynas pradėjo braš
kėti ir trupėti. Lietuvos žemė dar 
gruodo sukaustyta, bet gal, šil
tam vėjui pučiant, ilgainiui išsi
kals ir pirmieji pavasario žiedai.

Praėjusieji metai neatnešė jokių 
didelių ekonominių reformų. So
vietinė ekonomija tebėra bankro
to ženkle. Lietuvos žmonių gyve
nimo lygis taipgi akivaizdžiai 
smunka. Nuostabu — laiškai iš 
Lietuvos registruoja ekonomijos 
subyrėjimą, bet retas skundžiasi 
nepritekliais. O visi džiaugiasi, 
kad staiga pasidarė įdomesni 
laikraščiai ir televizija. Dabar 
Lietuvoje gyvena trys milijonai 
lietuvių, kurie nustojo jaustis 
vergais. Vasario 16 šventė — 
šįmet jų visų šventė.

Šia ypatinga Vasario 16 švente 
dalijamės ir mes su Lietuvoje 
gyvenančiais. Kardinolas Vin
centas Sladkevičius kviečia vi
sus, kurie tik gali, atvažiuoti 
į Lietuvą Vasario 16 dienos 
iškilmėms. Diena bus ypatingai 
minima Kaune ir Vilnuje. Kaune 
bus pašventintas Laisvės pa
minklas. Išeivijos atstovai bus 
priimti su didžiausiu džiaugsmu, 
sako kardinolas. Vasario 16-osios 
šventės Lietuvoje džiaugsmu 
dalysime^ ir mes, kurie ją švę
sime Muenchene, Los Angeles 
ar Adelaidėje.

Praėjusiais metais Lietuvoje, o 
paskiau ir išeivijoje išleista Juo
zo Urbšio prisiminimų knyga 
taipgi paliudija Nepriklausomos 
Lietuvos tikrovę kaip mums 
paliktą gyvą istorinį testamentą. 
Knygoje atstatoma tiesa apie 
Lietuvos okupaciją — tai įvykiai, 
apie kuriuos jau arti penkias
dešimt metų kruopščiai meluo
jama. Buvęs Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeris baisiomis 
1939-1940 metų dienomis, Urb
šys yra išlikęs drąsiu ir nepalauž
tu Nepriklausomos Lietuvos tei-

VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS

Skausmo tyla

Atsimenu, kai prieš dešimt 
metų lankantis Lietuvoje, man 
buvo leista aplankyti savo tė
viškę ir savuosius. Pakeliui pra
važiavome daugybę Suvalkijos 
miškų, miškelių, kur augo gražūs 
medžiai ir kurių pakraščius 
puošė vešli žolė. Man buvo pa
rodyta keletas vietų, apie kurias 
tuo metu net pašnibždomis 
kalbėti buvo pavojinga. „Šitame 
miškelyje ilsisi grupė mūsų 
miško brolių — partizanų, kurie 
buvo stribų ir rusų karių žiauriai 
sunaikinti”. — „O ten Juozas, 
bulvių rūsy prisidengęs gynėsi, 
kur priešo granata savo sprogimu 
jį amžinai palaidojo”. — „Šio 
miestelio aikštėje dviejų mūsų 
pusbrolių išniekinti kūnai va
saros karščiuose gulėjo ir buvo 
laukiama, kad jų giminės prisi
artins prie jų ir kad šitaip jiedu 
bus atpažinti”. Šios ir panašios 
vietos jokių ženklų tiems žiauru
mams priminti neturėjo: tų 
įvykių atminimai buvo likę tik 
žmonių širdyse giliai paslėpti.

Kalbėti apie tai, sielotis dėl 
didelių žmonių kančių tada buvo 
neleidžiama, nes tada, kaip ir per 
visą laiką nuo 1940 metų Lie
tuvos okupacijos, istorija buvo 
sustabdyta, perrašyta, sufalsifi
kuota. Visa tauta buvo verčiama 
priimti melą ir užmiršti tiesą. 
Stalinizmo-brežnevizmo laikais 
buvo perredaguotos verčių sąvo
kos, pakeisti mūsų poetų žodžiai, 
sunaikinti šalies paminklai, buvo 
sunaikinti vienkiemiai ir su jais 
nušluotos ir sudegintos pakelių 
koplytėlės ir liaudies menininkų 
sukurti rūpintojėliai. Bažnyčios 
buvo paverstos sandėliais, fab
rikais; upės ir ežerai buvo užterš
ti neprotingai naudojamomis 
cheminėmis trąšomis. Lietuva, 
kaip ir kitos nelaimingos Sovie
tų respublikos, merdėjo po prie
spaudos letena.

Tai buvo prieš dešimt metų, 
prieš penkerius ir prieš dvejus 
metus. Visuomet buvo kalbama 
apie „demokratiją”, „laisvę”, 
„pažangą” ir t.t., bet per tuos 

sėtumo ir vertės liudininku. Ne
seniai jis buvo korespondentės 
paklaustas, kokią įsivaizduoja 
Lietuvos ateitį. Jo atsakymas — 
Lietuva turi vainikuotis nepri
klausomybe. „Jis sako, jog Tau
tos himno sugrįžimas, tautinės 
vėliavos, Vyčio, lietuvių kalbos 
paskelbimas valstybine, žodžio 
ir spaudos palaisvėjimas yra 
elementai, kurie jungia Lietuvą 
su nepriklausomo gyvenimo 
samprata”.

Taip, kaip žmogui reikia oro 
kvėpuoti ir maisto valgyti, taip ir 
tautoms reikia savos, laisvos ir 

metus pasikeitimų niekur daug 
nebuvo matyti. Būdavo per
dažomi naujai kai kurie pastatai, 
atnaujinami apleisti namai (kaip, 
pavyzdžiui, Pažaislio vienuolyno 
rūmai), pataisomos kai kurios 
gatvės. Bet šiaip visur vaizdas 
buvo toks pat: žmonės susirūpi
nusiais veidais, kariuomenė ir 
milicija žibančiomis uniformo
mis, eilės stovinčių prie krau
tuvių ir t.t. Atrodė, kad žmonės 
ir šalis gyveno, tarsi, su ribotu 
kvėpavimu, su noru kalbėti, kas 
nebuvo leidžiama. Tie, kurie iš
drįsdavo balsą pakelti, kaip da
bartinės Lietuvos Laisvės Lygos 
žmonės arba Lietuvos Helsinkio 
grupės nariai, greit atsidurdavo 
kalėjimuose, o po to tremtyje — 
Sibire. Panaši atmosfera 
dominavo Lietuvą net ir 1986 
metų vasarą, kada man teko 
dėstyti Vilniaus universitete. Bet 
gyvenimas tik išorėje atrodė toks 
pat. Viduje jis nematomai kaito 
ir virė.

Persitvarkymo Sąjūdis
- t ■

Ir štai prasidėjo persitvarkymo 
judėjimas. Įsisteigė Sąjūdžio ini
ciatyvinė grupė 1988 metų ge
gužės mėnesį. Per visą šalį pra
dėjo sklisti raginimai pasinaudoti 
Gorbačiovo skelbiamais „glas
nost” ir „perestroikos” princi
pais. Žmonės pradėjo vis drąsiau 
kalbėti ir drąsiau judėti. Įvyko 
garsusis Vingio parko susi
būrimas. Pradėjo pasirodyti tri
spalvės vėliavos. Pradėjo būti gir
dimi Tautos himno garsai. Ir 
pagaliau įvyko Sąjūdžio Steigia
masis suvažiavimas Vilniuje 
1988 metų spalio 21-23 dienomis. 
Tai sudarė progą man vėl atvykti 
į Vilnių ir pačiam pergyventi kar
tu su visais dalyviais naujus įvy
kius. Tai buvo, tarsi, įvykusi di
džiulė metamorfozė, kurios nie
kas, net ir praėjusių metų pra
džioje nuvykęs į Lietuvą, nelau- 

.kė.
Be abejo, visiems yra žinoma, 

koks didžiulis entuziazmas 
vyravo šiame suvažiavime ir 
kokios didelės iškilmės ten vyko, 
ir dėl to į jo aprašymo detales čia 

nuo niekieno nepriklausomos 
valstybės. Valstybė yra tautai 
namai. Tautai gyvenimas sve
timoj, nors ir svetingoj valstybėj 
geriausiai tėra tik kampininko 
gyvenimas. Koks lietuvių tautos 
gyvenimas apgriuvusiam ir 
braškančiam Sovietų Sąjungos 
pastate?

Lietuvos nepriklausomybė yra 
didžiulė vertybė ir didelė istorinė 
dovana mūsų tautai. Tas trum
pas laikotarpis (net ir žmogaus 
gyvenimo mastu) paliko ne vien 
tik dešimtmečiais neišdildomus 
prisiminimus. Daug svarbiau: 
kiekvienas lietuvis tebėra giliai 
įsitikinęs, kad jei Lietuvą rusai 
paliktų ramybėj, lietuviai puikiai 
patys tvarkytųsi. Nepriklauso
mybės laikotarpis yra įrodymas, 
kad tas įsitikinimas nėra iliuzija. 
Nebuvo tai rojus žemėje, bet 
Lietuva augo, kilo ir rungtyniavo 
Europos tautų šeimoje. Gal todėl 
tie nepriklausomybės prisimi
nimai ir pasakojimai yra tokie 
brangūs, o tikėjimas, kad ji ir vėl 
bus atstatyta, toks stiprus.

Gero gimtadienio, gyvoji ir 
mūsų širdyse visada nepriklau
soma Lietuva!

(a. ir a. 11.)

Nepriklausomos Lietuvos trispalvės pakėlimo Gedimino kalno pilies bokšte, 
Vilniuje, diena - 1988 metų spalio 7-oji. Nuotrauka Jono Juknevičiaus 

(Iš Broniaus Kviklio archyvo)

nesileisiu. Bet noriu paminėti 
keletą faktų, kad būtų galima 
suprasti kontrastus tarp to, kas 
buvo, ir to, kas ten vyko. Suvažia
vimo kalbėtojai pasmerkė Molo
tovo-Ribbentropo klastingą pak
tą, pasmerkė Lietuvos okupa
ciją. Kalbėjo apie stalinizmo žiau
rumus, prie kurių priklausė ir 
partizanų — „miško brolių” žudy
mai. Buvo reikalaujama politinių 
kalinių paleidimo, tautinių šven
čių grąžinimo, lietuvių kalbos pri
pažinimo valstybine kalba, kultū
rinio ir ekonominio savarankiš
kumo ir laisvės išpažinti religiją. 
Šitai kalbėtojai sakė viešai, di
džiuosiuose Vilniaus Sporto 
rūmuose, ir tai buvo tiesiogiai per 
radiją ir televiziją perduota visai 
tautai. Žmonės klausėsi, džiau
gėsi, verkė ir nežinojo, ar visa tuo 
galima tikėti.

Staiga prasidėjo kai kurių 
reikalavimų vykdymas. Spalio 22 
dieną valdžia paskelbė, kad 
Vilniaus katedra bus grąžinama 
tikintiesiems. Penki politiniai 
kaliniai, dėl kurių paleidimo 
Petras Cidzikas ilgai pasninkavo, 

ATGIMIMAS Nr. f

Rugsėjo I*

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO INFORMACINIS BIULETH®

ir

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jj Lietuva ir norim, kad šis žodis 
pasaulio kalbos, iš ,jo žemėlapio neišnyktų. Rašom ir tariam jj kartu su kitais nemažiau vertais 
garbingais tautų ir valstybių vardais. Norim, kad ir kiti su pagarba mus ištartų.
Istorija, j kurią atsiremiarn, yra mūsų istorija. Šviesos ir tiesos spindulys teapšviečia skurdžius 

garbingus, kraujuojančius ir sopulingus jos puslapius, senus ir naujus jos kultūros paminklus.
Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei Ir neapy

kantai. džiaugsmui ir liūdesiui. Ji niekam negraso, ji nieko neatstumia. Kaip ir visos, ji nori 
gyventi.

2mogus, kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugotas jo gyvenimas, 
darbas, kūryba, apgintas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąžiningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo bū
ties vienkartybė teišsiskleidžia tarp mūsų ir mums.

Gamta, kurioj esam, yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvalykime užterštas žalias jos akis, rū
pesčiu ir globa apgaubkim visus jos pavidalus, visas jos broliškas formas.

Mes sveikinam Persitvarkymą, išlaisvinantį dvasią, mintj, darbą, kūrybą, ir po jo vėliavom — 
viešumo ir demokratijos vėliavom — siekiame atsinaujinti, atgimti žmogui Ir tautai

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio informacinio biuletenio „Atgimimas” pirmojo numerio pradžia.
Nuotrauka Kazio Daugėlos

buvo paleisti. Sekmadienio 
(spalio 23 dienos) ryto mišios, 
kurias aukojo kardinolas Vincen
tas Sladkevičius, buvo taip pat 
perduotos in vivo TV visam 
kraštui. Sąjūdžio suvažiavimo 
metu Vilniuje nebuvo matyti nei 
uniformuotos policijos, nei ka
riuomenės: visa judėjimą tvarkė 
Sąjūdžio atstovai, su žaliu kaspi
nu bei Sąjūdžio ženklu ant ran
kovės. Viskas praėjo be jokių iš
sišokimų, nors žmonės, ypač jau
nimas, šeštadienio vakarą su
ruošė ir masinę procesiją su deg
lais iš Sporto rūmų j Gedimino 
aikštę.

Mano paties judėjimas nebuvo 
varžomas: aplankiau Kardinolą, 
savo gimines Marijampolėje; 
turėjau pokalbius su Lietuvos 
Laisvės Lygos ir Politinių kalinių 
gelbėjimo komiteto atstovais ir 
t.t. Atrodė, kad buvau sava
rankiškoje Lietuvoje. Žinoma, 
ši graži iliuzija baigėsi, kai 
pradėjau savo kelionę Aeroflo
to lėktuvu iš Vilniaus j Maskvą 
ir paskiau iš Maskvos per 
Paryžių namo. Realybė grįžo la

bai tvirtai, nes aiškiai buvo ma
tyti, kad, nežiūrint visų graži 
norų ir kalbų, Lietuva yra 
visiškai valdoma iš Maskvos ir 
kad tuo atžvilgiu dar niekas 
nepasikeitė.

įvykę ir neįvykę pasikeitimai

Nuo Sąjūdžio Steigiamojo suva
žiavimo praėjo keli mėnesiai įr 
šia proga jau galima pastebėti 
ir paanalizuoti įvykius po to 
suvažiavimo. Buvo norima gauti: 
(1) ekonominį bei kultūrinį su
verenitetą (savarankiškumą), (2) 
lietuvių kalbos pripažinimą vals
tybine kalba, (3) tautinės vėliavos 
ir Tautos himno paskelbimą vals
tybiniais, (4) laisvę tikintiesiems 
praktikuoti religiją ir laistę 
Bažnyčios vadų veiklai, (5) stali
nizmo aukų reabilitaciją ir nu- 
kentėjusiems kompensaciją, (6) 
spaudos ir kitokių komunikacijos 
priemonių laisvę, (7) politinių 
kalinių paleidimą, (8) teisę 
jaunimui karinę prievolę atlikti 
Lietuvos šalies ribose, (9) kai ku
rių tautinių bei religinių švenčių 
įteisinimą.

Ligi šio laiko visiškai arba iš 
dalies įvykdyti reikalavimai 2-as, 
3-ias, 4-as, 5-as ir 9-as. Atrodo, 
kad taip pat gautas ir ribotas kul
tūrinis savarankiškumas. Negau
ta ekonominio savarankiškumo, 
kuris buvo ir yra labai svarbus 
krašto pažangai. Atrodo, kad 
dabar, pradedant įsigalėti naujai 
Sovietų Sąjungos konstitucijai 
(kuri buvo atmesta estų, bet tyliai 
priimta lietuvių komunistų par
tijos parlamento), bet koks eko
nominis savarankiškumas atei
tyje nebus įmanomas, nes naujoji 
konstitucija yra labai sustip
rinusi ekonominių nutarimų 
centralizaciją Maskvoje. Tai yra 
apgailestautinas dalykas, nes tuo 
būdu liks mažai galimybės Lie
tuvai savo iniciatyva atstatyti 
savo ekonomiją. O tai iniciatyvai 
ateinant iš Maskvos, gerų rezul
tatų laukti negalima, nes Mask
vos centras jau yra parodęs savo 
ekonominį nepajėgumą.

Žinoma, šioks toks kultūrinis 
savarankiškumas, sava kalba, 
religinių ir tautinių švenčių 
sugrąžinimas yra pozityvūs da
lykai. Dėl nukentėjusiųjų rea
bilitacijos ir jiems kompensacijos 
procedūra pradėta, bet rezultatų 
greit nebus matyti. Karinės prie
volės atlikimas savo šalyje yra, 
atrodo, „svarstomas”, nieko tuo 

(Nukelta į 4 psl.)
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Opozicijos profiliai
— vengrų rašytojas Konrad

K. V. Banaitis apie muziką, muzikus ir muzikantus

Žymusis rašytojas Gyorgy Kon
rad yra aktyvus vengrų demokra
tinės opozicijos narys. New Yorke 
leidžiamas žurnalas „Nepavergti 
protai” (JJncaptive Minds) 1988 
m. rugsėjo - spalio numeryje iš
spausdino pasikalbėjimų su juo 
apie dabartinę padėtį Vengrijo
je, kuri kai kuriais atžvilgiais 
primena Lietuvą.

Paklaustas, ar dabartinė atmo
sfera Vengrijoje jam primena 
1956-uosius metus, Konrad 
atsakė, jog taip. Kaip ir tada, 
1956-ųjų metų pavasarį bei vasa
rą, visuomenė vis sparčiau keičia
si. Kaip ir 1956-aisiais, vieną 
menesį uždraustos idėjos kitą 
mėnesį išnyra kaip elementarios 
tiesos. Gausėja gražbylystė, atsi
tiktiniai disidentai jungiasi prie 
opozicijos veteranų. Šiandien, 
kaip ir tada, pradeda irti opozici
jos vienybė; nebeužtenka bendro 
reikalavimo, kad negalima pažei
dinėti žmogaus teisių. Visuomenė 
darosi vis labiau politiška, dau
gėja kontroversinių klausimų, 
pasiūlymų kaip reformuoti šalį, 
opozicinių grupių.

Vengrų rašytojo nuomone, visai 
natūralu, kad kai kurios opozi
cinės grupės Vengrijoje geidžia 
pasiekti susitarimo su valdžia, o 
kitos nori ir toliau veikti nepri
klausomai. Tai natūrali politinės 
fermentacijos raida. Pati komu
nistų partija skyla į įvairias 
grupuotes; partijos viduje disku
tuojama, kiek laisvės reikia 
suteikti tokioms grupuotėms ir ar 
partija turėtų atsisakyti „demok
ratinio centralizmo”.

Gyorgy Konrad kalbėjo ir apie 
skirtumus tarp šiandienos ir 
1956-ųjų metų. Pasak jo, tų dienų 
masinis teroras šiandien tėra 
tolimas atsiminimas ir žmonės 
nebereaguoja su tokiu moraliniu 
pasipiktinimu į režimo žiauru
mus, kaip tada. Šiandien nebeko- 
vojama už politinių kalinių palei
dimą, nes jų tebeliko keletas. 
Vengrus dabar vis labiau jaudina 
valdžios „ūkininkavimas”. Prieš 
penkiolika metų Vengrija buvo 
užsieniui skolinga vieną bilijoną 
dolerių, o šiandien — 17 bilijonų. 
Didelė dalis šių pinigų buvo 
paprasčiausiai išeikvota. Be to, 
vengrus erzina nauja mokesčių 
sistema. Kaip Vakarų valstybėse, 
visi piliečiai turi valdžiai mokėti 

Siame numeryje:
Opozicija komunistinei santvarkai Vengrijoje • Kompozitorių K. 
V. Banaitį prisimenant • Chicagos teatruose • Kazys Saja ir Zita 
Mažeikaitė Los Angeles • Vainio Aleksos eilėraščiai • Nuomonės 
ir pastabos • Dailininkas A. Beresnevičius

mokesčius, ir vengrų kišenės 
labai ištuštėjo. Tie užsirūstinę 
piliečiai dabar pradeda klausti, 
kur jų pinigai eina ir kas su jais 
daroma. Darbininkai įtaringai 
žiūri į ūkines reformas, nes jie bi
jo, kad uždarius nepelningas 
įmones, jie neteks savo darbų.

Anot Konrado, vidurinysis luo
mas šiandien intelektuališkai 
tvirtesnis, negu 1956-aisiais me
tais. Tada revoliuciją pradėjo 
nusivylę komunistai, vadinamieji 
„revizionistai”. Šiandien padėtis 
visai kitokia. Net ir komunistų 
partijoje yra žmonių, kurie sako, 
kad jie iš tikrųjų socialdemokra
tai. Vis didėja partijos nekont
roliuojama visuomeninė erdvė. 
Visi žino, kad komunistų partija 
šiandien visai neturi intelektualų 
paramos. Nors partijos įtaka te
bėra didelė, ji pamažu traukiasi 
iš ūkio, visuomenės ir kultūros. 
Dabar tą palaipsninį atsitrauki
mą reikia įforminti įstatymais. 
Vienos partijos santvarką pa
versti demokratiška, dau
giapartine valstybe — tai be
viltiškas uždavinys. Greičiausiai 
ateityje matysime vis daugiau 
naujų grupių ir partijas prime
nančių organizacijų; nors nė 
viena iš jų nesudarys tikros 
politinės alternatyvos, jų dėka 
sužinosime, ko visuomenė tikrai 
nori.

1956-us metus Vengrijoje pri
mena ir diskusijų klubų gausa. 
Jais pasinaudodami, žmonės for
muluoja savo reikalavimus ir pa
deda vyriausybei suprasti, ko 
visuomenė siekia. Konrado 
nuomone, įdomiausi klubai šian
dien yra liaudininkų vadovauja
mas Demokratinis forumas ir 
Laisvųjų iniciatyvų tinklas, kuris 
apima demokratinę opoziciją, 
naująją demokratinę jaunimo or
ganizaciją, naująją profesorių ir 
tyrėjų profsąjungą bei religines ir 
ekologines grupes. Diskutuojama 
ką daryti su Vengrijos ūkiu, 
tautinėmis mažumomis ir kaip 
apriboti Vengrijos komunistų 
partijos galią. Kai kurie vengrai 
siūlo partiją šiuo pereinamu 
laikotarpiu paversti „konstituci
ne monarchija”. Įdomu, kad ši 
idėja randa pritarimo ir kai 
kuriuose partijos sluoksniuose.

kž

Praėjusių metų Kalėdų dieną 
sukako 25 metai nuo kompozi
toriaus Kazimiero Viktoro Ba
naičio mirties Brooklyne, kur jis 
gyveno ir kūrė paskutiniais savo 
gyvenimo metais. Pasitraukęs 
1944 metais iš Lietuvos nuo besi
artinančios stalininio komuniz
mo bangos, Banaitis praleido 
daugiau kaip ketverius metus 
Vokietijoje, Muehldorfo išvietin- 
tųjų asmenų (DP) stovykloje, 
kur jis pradėjo susirašinėjimą su 
aktorium Stasiu Pilka, kurį tęsė 
net ir atvykęs 1949 metais į 
Ameriką. Šie laiškai, Stasio 
Pilkos apdairiai išsaugoti ir 
perduoti Žilevičiaus-Kreivėno 
muzikologijos archyvui, suteikia 
dabar mums įdomų vaizdą Banai
čio pažiūrų į daugelį tada jį domi
nusių mūsų muzikinės kultūros 
problemų ir tiesioginę įžvalgą į 
šio iškilaus kultūrininko, atsidū
rusio benamio išeivio padėtyje, 
asmeninius pergyvenimus.

* * *
Kompozitoriaus profesiją K. V. 

Banaitis laikė labai iškilia, reika
laujančia ilgų ir nuoseklių stu
dijų, jai besiruošiant. Asmenis, 
kurių profesinis išsilavinimas 
bei susiformavusios pažiūros į 
muziką atitiko Banaičio standar
tus, jis visada traktavo tole
rantingai, nors ne kartą ir su kar
tokos kritikos doze. Viename 
savo laiškų Banaitis rašo: „Per 
paskutiniuosius 6 metus išmirė 
jau beveik visa generacija mūsų 
kompozitorių ir muzikos 
veikėjų... J. Karnavičius, St. 
Šimkus, J. Gruodis, J. Tallat- 
Kelpša, Em. Gailevičius, A. 
Vanagaitis. Kalbama, kad ir 
Viktoro Žadeikos nėra gyvųjų 
tarpe... Iš rimtesniųjų kompozi
torių jau mažai kas gyvųjų tarpe 
beliko...” (Muehldorf, 1949.IV.1). 
Sąrašas neilgas, gal net ir nelabai 
nuoseklus. Būtų įdomu, ką Ba
naitis priskaitė prie jo minimų 
dar gyvų rimtesniųjų kompozi
torių. Laiškuose, be savęs paties, 
jis dar palankiai mini tik Vladą 
Jakubėną, Jeronimą Kačinską ir 
Julių Gaidelį.

Antra vertus, Banaitis buvo 
gerokai atšiaurus, jo nuomone, 
nepakankamai išsimoksli
nusiems ir muziką komponuoti 
bandantiems. Anot Banaičio: 
„mūsų diletantų — .chaltūrščikų’ 
eilės nemažėja, bet sparčiai auga: 
juk čia tremtyje įsismagino 
.komponuoti’ mažne visi an
samblių vedėjai ir vedėjukai...” 
Tokie „kompozitoriai mūsų 
muzikinę kūrybą tegali atsto
vauti tiek, kiek populiarusis 
Pupų Dėdė atstovauja mūsų 
literatūrą”. Banaitis visada 
norėjo ir išeivijos sąlygomis 
matyti lietuvišką muziką, kaip

Kazimieras Viktoras Banaitis

programos, taip ir atlikimo 
kokybe, bent tokio lygio, koks jis 
buvo Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Išeivių tarpe šioje srityje jis matė 
per daug mėgėjiško vidutinumo 
ir diletantizmo. Kritikuodamas 
jam peržiūrėti atsiųstą Lietuvių 
enciklopedijai straipsnį apie 
muziką, Banaitis pažymi: „Mano 
supratimu, labai neaiškus ir ne
tikslus yra terminas .muzikas’. 
Ką vadinti muziku? Ar tik išla- 
'vintą, kultūringą muzikos srity
je asmenį, ar ir kiekvieną be
mokslį mėgėją, šiek tiek grojantį 
bei rašantį ar su choru dir
bantį?... Jei kiekvienas šiek tiek 
pramokęs gaidų jau yra muzikas, 
tai tuomet kiekvienas mokantis 
rašyti jau yra rašytojas, literatas 
ar net... mokslinčius! Vokiečių ir 
kitose kalbose labai skiria 
sąvokas .Musiker’ ir .Musikant’. 
Ar ne tiksliau būtų rašyti tiesiog: 
pianistas, smuikininkas, violon
čelistas, vargonininkas, kompozi
torius, teoretikas, dirigentas, 
chorvedys, dainininkas-ė; jie juk 
taip pat dirba pauzikos srityje — 
taigi galėtų ir muzikais vadintis! 
Vartojant tokį netikslų terminą 
fušeriai automatiškai prily
ginami išmokslintiems meni
ninkams (Brooklyn, 1953.X.8).

Banaitis savo laiškuosė iš nau
jo visada pabrėžia reikalingumą 
išsimokslinimo muzikos mene, 
tačiau kažkodėl tokiuose jo 
būtinų kompozitoriams kvalifika
cijų aprašymuose niekur neteko 
rasti reikalavimo turėti muzikai 
talentą. Galime tiktai spėlioti, 
kad, Banaičio supratimu, suge
bėję sėkmingai išeiti kompozicijos 
mokslus, be talento to nebūtų 
galėję padaryti.

Profesionaliai pasirengusius 
kompozitorius Banaitis laikė tau
tos vertybe. Jam taip pat buvo ne
svetima mintis, kad kaip ir visos 
kultūrinės vertybės, kompozito
riai turėtų būti valstybės ar kieno 
nors remiami ir palaikomi. 1948 
metais mirus jo broliui Justinui, 
Banaitis skundžiasi, nustojęs ne 
vien mylimo brolio, bet ir didelio 
savo geradario-rėmėjo. Kai jų 
tėvo Saliamono Banaičio finan
sinė padėtis buvo pašlijusi po 
anuomet Lietuvoje garsios Preky
bos ir Pramonės banko katastro
fos, tada Leipzigo konservato
rijoje studijuojančiam Kaziui 
Viktorui grėsė pavojus nutraukti 
studijas. Brolis Justinas tada jam 
siuntęs keletą metų bemaž visą 
savo algą — pats atsisakydamas 
nuo visko. Švietimo ministerijos 
stipendiją Banaitis gavęs tik 
paskutiniais dvejais metais Švie
timo ministerio prof. Čepinskio 
dėka (Muehldorf, 1948.XI.8).

Svarstydamas emigracijos gali
mybes, Banaitis rašė: „Mane 
domina mūsų intelektualų bei 
menininkų įsikūrimo Amerikoje 
klausimas. Ar visiems teks sulįsti 
į fabrikus, siuvyklas, .bučernes’ 
ir t.t.? Tuomet, žinoma, visų 
sričių meno kūrėjai bus lietuvių 
tautai žuvę!... Aš kartais galvoju, 
ar nebūtų geriau bent keliems 
mūsų kūrėjams likti Europoje ir 
įsijungti į .nedarbingųjų’ DP 
eiles. Kaip girdėti, tie DP būsią 
globojami ir pasibaigus IRO dar
buotei, t.y. po 1950 m. birželio 
mėn. Gavus kokį mizerną 
kamputį ir aplaužytą pianiną jau 
būtų galima šį tą nuveikti ir 
muzikos kūrybos srityje...” (Mu- 

ehldorf, 1949.IV. 11). Toliau Ba
naitis samprotauja, kad jei kas 
dar „nugriebtų” kokią pašalpą iš 
užjūrio, tai Europoje lengviau 
verstųsi... „O juk kūrėjų proble
ma mūsų tautai darosi ne tik ak
tuali, bet ir kritiška”.

Tačiau netrukus, matyti, jau 
pats Banaitis suprato, kad tokio 
„išlaikomo” kompozitoriaus idėja 
tais laikais nebebuvo jau prak
tiška. Jis rašo: „Gal Jūs kiek per 
siaurai supratote paskutiniame 
mano laiške pareikštus sampro
tavimus dėl mūsų kultūros dar
buotojų rėmimo Europoje. Aš ten 
kalbėjau bendrai principiniu 
reikalu, bet ne savo asmenišku... 
Jei kas mane prisiminė ar 
paragino paremti — esu labai 
dėkingas, bet prašinėti nesu 
linkęs” (Muehldorf, 1949.VI.20).

Būdamas asmeniniame gyveni- 
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me nepretenzingas, Banaitis 
buvo be kompromisų aukštos 
nuomonės apie savo muzikinės 
kūrybos vertę ir jos vietą lietuvių 
muzikoje. Atsakydamas į kai 
kurių išeivijos chorvedžių nusi
skundimą dėl lietuviškų dainų 
vyrų chorams trūkumo, Banaitis 
rašė, kad pas jį guli arti 40 dainų 
vien tik specialiai vyrų chorui. 
„Iš jų 30 rinktinių mūsų liaudies 
dainų, kurios yra tikri mūsų tau
tos kūrybos šedevrai ir kurių 
harmonizacija berods man ypa
tingai yra pavykusi...” (Muehl
dorf, 1946.XII.1).

Toliau tame pačiame laiške Ba
naitis sakosi, turįs dar mišriam 
chorui harmonizuotų dainų bent 
penkeriopai daugiau, ir teigia, 
kad chorų vedėjų nusiskundimai 
dainų stoka ir kompozitorių ne
veiklumu ne visuomet yra pagrįs

ti ir nuoširdūs. „Kai kurie chor
vedžiai, prisidengdami neva 
dainų stoka, stengiasi prašmu- 
geliuoti į koncertų programas 
įvairias mėgėjiškas keverzones 
(savo ir savo draugų), su kuriomis 
palyginus, mūsų vadinamų poe- 
tų-grafomanų eilėraščiai gali būti 
laikomi tikrais šedevrais”.

Banaitis buvo įsitikinęs, kad ro
dant užsieniečių publikai visokių 
diletantų-mėgėjų pigias banalias 
dainuškas, lietuvių tauta tik 
kompromituojama ir žeminama. 
„Į viešą tarptautinį forumą 
mums privaloma eiti tik su labai 
rūpestingai atrinktais rimtes
niųjų mūsų menininkų darbais”. 
Jis nesutinkąs su daugelio mūsų 
dainininkų nuomone, kad progra
mos parinkimas nesąs jau taip le
miantis dalykas, nes svarbiausia 
tai jų dainavimas bei pats bal
sas. Tai esanti labai klaidinga 
pažiūra. Jis cituoja iš Londono 
gautą solistės Izabelės Motekai- 
tienės laišką, kuriame ji rašanti: 
„Man ypač malonu Jus pasvei
kinti tuo atžvilgiu, kad anglų 
dėmesį patraukė ne balsai, operų 
arijos ir liaudies dainos, bet Jūsų 
kūrybos,Vandens lelija’. Apie tai 
visi ir tekalba ir skaito visos 
dainininkų programos gražiausiu 
numeriu”. Čia Banaitis prideda: 
„Londone baltiečių koncerte buvo 
išpildomi (šalia Rossini, Verdi, 
Puccini ir Leoncavallo arijų) pen
kių Lietuvos kompozitorių dar
bai: J. Kamavičiaus, St. Šimkaus 
(du dalykėliai), VI. Jakubėno, J. 
Tallat-Kelpšos ir mano .Vandens 
lelija’. Mane gerokai nustebino, 
kad .Times’o’ muzikos kritikas iš 
visų lietuvių kompozitorių tik 
mano vieno pavardę atžymėjo 
sąryšyje su .Vandens lelijos’ 
išpildymu. Tas parodo, kad di
džioji pasaulio spauda pastebi net 
ir nedidelį muzikos kūrinį, jei 
jame pasireiškia kiek indivi
dualaus savitumo”. Jam tai 
suteikią vilčių, kad „tokie 
.nuotykiai’ gal įtikins mūsų solis
tes ir solistus, kad atstovauti savo 
tautos muzikinę kūrybą reikia 
tik geriausiais kūriniais mūsų 
rimtesniųjų kompozitorių...” 
(Muehldorf, 1948.IV.27).

Būdamas įsitikinęs savo kūry- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Partija ir suverenumas

„Reta Dievo dovana” Jurgio Jankaus pasakojimų rinkiny

Vis daugiau gyventojų ir 
visuomenės organizacijų rei
kalauja Lietuvai suteikti suvere
numą. Jei prieš šešis mėnesius 
tik optimistai svajojo apie savi
valdą, tai dabar net biurokratai, 
gamyklų direktoriai, valdžios pa
reigūnai pradeda galvoti, kad be 
suverenumo Lietuva negalės iš
spręsti įvairių problemų, ir vis 
atviriau reiškia nepasitenkinimą 
Maskvos biurokratų pastangomis 
toliau laikyti visą valdžia savo 
rankose. Net ir Lietuvos komu
nistų partija, ilgą laiką neturėju
si savo programos ir nuvilta 
Maskvos neryžtingumo, pradeda 
reikšti mintis, kurias prieš kelis 
mėnesius būtų atmetusi.

Praėjusieji, antrojo tautinio 
atgimimo metai nebuvo lengvi 
partijos pareigūnams. Dėl parti
jos priešingumo reformoms, nesu
gebėjimo prisitaikyti prie kin
tančių sąlygų ir ypač dėl taikių 
demonstrantų išvaikymo smurtu 
1988 m. rugsėjo 28 d. atsirado 
didelė praraja tarp tautos ir par
tijos. Naujasis pirmasis sekreto
rius Algirdas Brazauskas greit 
atkūrė pasitikėjimą partija, atro
dė, kad partija ir sąjūdis pašalins 
nesutarimus ir pradės glaudžiai 
bendradarbiauti. Tačiau medaus 
mėnuo staiga užsibaigė, kai 
partijos manipuliavimu Lietuvos 
aukščiausioji taryba nebalsavo 
dėl Lietuvos suverenumo dėklą* 
racįjos. Liėtuvos kompartija, net 
ir Brazausko vadovaujama, pa- 
darė taktinių klaidu, dažnai 
nuvertindama antrojo ^tautinio 
atgimimo gaivinamus visuome
nės troškimus, pervertindama 

_ savo vaidmenį ir įtaką. Nors 
didesnis partijos kuklumas, ap
sukresnė taktika būtų padėjusi 
išvengti kai kurių nesusipratimų, 
nebūtų buvę galima pašalinti 
pagrindinio trinties šaltinio, 
būtent, kad partija negali rasti 
priemonių, kurios patenkintų ir 
tautos viltis, ir Maskvos reikala
vimus. Nors Gorbačiovo ska
tinami pokyčiai sulaukė didelio 
dėmesio Vakaruose, jie gerokai 
atsilikę nuo lietuvių tautos norų. 
Tad vis daugiau lietuvių reiškia 

A-
Krekenavos bažnyčios fasadas 1988 metų rugpjūčio mėnesį — su iškeltom ant žalumynų vartų Nepriklausomos , - .
Lietuvos trispalve ir popiežiaus vėliava. Nuotrauka Edward W. Baranausko (Schenectady, New York) I interviu Tiesoje)'.
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nepasitenkinimą partijos nesuge
bėjimu veiksmingiau ginti tautos 

_ reikalus.
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rinkimai į Lietuvos TSR 
aukščiausiąją tarybą buvo 
nemaloni staigmena partijai. 
Sąjūdžio kandidatai surinko dau
giausia balsų visose keturiose 
rinkimini se apygardose, kuriose 
jie kandidatavo. Itin įdomūs 
rinkimų rezultatai Šiauliuose. 
Zigmas Vaišvila kandidatavo ne 
prieš kurį nors eilinį partijos 
kandidatą, bet prieš patį miesto 
pirmąjį sekretorių Volkovą. Nors 
partija stengėsi padėti savo 
žmogui, Vaišvila surinko 62 
nuošimčius visų rinkėjų balsų, o 
Volkovas tik 16. Nemažesnis 
netikėtumas įvyko kitoje Šiaulių 
rinkiminėje apygardoje. Vietos 
sąjūdietis Kęstutis Kriščiūnas 
surinko gerokai daugiau balsų 
negu rašytojas Vytautas Pet
kevičius — 42 nuošimčius, paly
ginus su 25. Nors Petkevičius te
bėra Sąjūdžio seimo narys (jo 
tolesnis šių pareigų ėjimas turėjo 
būti svarstomas) po aukščiausios 
tarybos sesijos jis pradėjo atsiri
boti nuo Sąjūdžio, viešai pulti kai 
kuriuos jo narius, net kritikuoti 
tokias akcijas, kaip žvakučių 
uždegimą Kūčių vakare. Komu
nistams reikia patrauklių kandi
datų iš partinės inteligentijos, 
kurie galėtų varžytis su Sąjūdžio 
kandidatais rinkimuose. Petkevi
čius lyg toks būtų, bet rinkimai 
parodė kitką. Jeigu jo išpuoliai 
prieš Sąjūdį suvaidino nemažą 
vaidmenį rinkėjų apsisprendime, 
tai partijai bus labai sunku rasti 
kandidatų, kurie galėtų ginti par
tijos, o ne Sąjūdžio programą.

Tautos nepasitenkinimas 
Maskvos biurokratų veikla vis 
didėja. Jau kurį laiką Lietuvos 
spauda polemizuoja su Krasnaja 
Zvezda dėl iškreipto praneši- 
nėjimo apie įvykius Lietuvoje. 
Švietimo darbuotojų suvažiavime 
Lietuvos delegacija atkakliai 
gynė savo poziciją, nebuvo įbau
ginta Jagodino pastabų, viešai 
protestavo prieš iškreiptų su
važiavimo rezoliucijų paskel-
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Jurgis Jankus. Tėvas Venancijus 
ir jo Matilda. Pasakojimai. Chicaga: 
Lietuviškos knygos klubas, 1988. 
Viršelis dailininkės Giedrės Čepaity - 
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Illinois valstybės gyventojai prideda 
80 centų valstybės mokesčių.

* * *
Jurgio Jankaus dvylika „pasa

kojimų” naujajame rinkinyje 
Tėvas Venancijus ir jo Matilda 
įvairūs, žavūs ir nauji tuo, kad 
užmenama mįslė sąlyčio šios lai
ko bei erdvės aplinkos ir anos — 
nepažįstamos, bet kažkuo čia ir 
dabar artimos. Kai kurių apysa
kų veiksmas vyksta Lietuvoje, 
kai kurių Šiaurės Amerikoje, dar 
kitų — Amerikoje, prisimenant 
Lietuvą. Visos pasakojamos pir
muoju asmeniu, vyrišku ar mote
rišku. Viena kita apysaka yra 
monologas.

„Barborytė”, pirmoji rinkinio 
apysaka, parodo Lietuvos kaimo 
gyvenimui literatūroje tipingą 
draugystę tarp vaiko ir seno žmo
gaus — šiuo atveju, „mano moti
nos senelio senelė” (11). Devyn
metis vaikas, daug iš Barborytės 
išmokęs apie aplinką, žmones ir 
elgseną, pasijaučia „visiškai vie
nas” (23), jai mirus. Tai, atrodo, 
nieko nauja. Bet kontrastas tarp 
griežtos marintojos Mortutės ir 
linksmos Barborytės, paaštrėjęs 
mirties valandą, vaikui parodo, 
kad, sekdamas Barborytės sava
rankišku keliu, jis bus savotiškai 
vienas, nes pasaulio Mortutės jo 
nemegs, kaip jos nemėgo ir gimi
naitės. Be to, Barborytės pasku
tinieji žodžiai bręstančiam ber
niukui iškelia svarbų klausimą, 
nurodydami, kaip nusiteikti, nes 
ilgo gyvenimo kontekste kas 
svarbu, kas linksma ir kas 
gėdinga pasirodo kitaip, negu 

bimą laikraštyje Učitelska- 
ja gazieta. Lietuvos mokytojai', 
ketina pertvarkyti mokymo pro
gramas, kad jos atitiktų tautos, o 
ne Maskvos interesus. Net ir par
tija remia Lietuvos švietimo 
darbuotojų pastangas išsivaduoti 
iš centro priežiūros. CK pasiūly
muose TSKP CK plenumui dėl 
nacionalinių santykių rašoma, 
kad liaudies švietimo ministe
rijos turi veikti savarankiškai, 
sąjunginis komitetas tik derinti 
jų vėiklą.

trumpiau, kiečiau ir „pamal
džiau” pažvelgus. Bet vaikas pats 
turės surasti būdą gyventi, nes jo 
artimiausias žmogus tik nurodo 
ir išeina.

Apysaka „Labiausiai palaimin
tas” taip pat vyksta Lietuvoje, 
bet pagrindiniai veikėjai pasako
jamos pasakos yra Adomas ir 
Ieva. Pabaiga tačiau netikra, nes 
Adomas — gal žodžiu „palaimin
tas” juokaudamas — pakeičia 
apysakos temą nuo būsimos 
Evangelijos palaiminimų pras
mės į moterų, Ievos dukterų, 
apgaulę.

„Melskis, kad nenumirtum pir
mas” nenaujas tematika: kaimy
nų barimasis, pomirtinis „atsi
keršijimas”, kaltajam išprotėjus 
iš baimės. Bet Sakų šeimos 
vieningumas ir orumas, krikšta
tėvio Rupeikos padarytos skriau
dos bei paniekinimo akivaizdoj, 
literatūrine šios temos praeitį nu
šviečia kitaip: mergaitei nereikė
jo nei pabėgti, nei skandintis, ir 
tiesa, visąlaik žmonių nujaučia
ma, galų gale laimi.

Jankaus humoras vykęs ir gai
vus. Pasakojimas „Žemaičių laik
rodis (Viena iš Alfonso Dargio 
versįjų)” juokingas nuo pradžios 
iki galo. Už apysakos „Tėvas Ve
nancijus ir jo Matilda”, kurioje 
daug juoko, glūdi ir pasakotojo 
supratimas, kad juoktis iš žmo
gaus išvaizdos ar įpročių yra 
menka ir kad, tai darant, kažko 
vertingo netenkama.

Mūsų literatūrai nauja veikėja 
yra Juanita apysakoj „Juanita”. 
Retai ne vien literatūroj, bet ir 
pašnekesiuose atsiranda toks 
jautrus ir supratingas žvilgsnis į 
kitos rasės žmogų. Apysaka „?” 
visai kitokia ne vien savo pabai
ga, bet ir elgesio su mirusiųjų pa
laikais tema (liesta ir pasakojime 
„Tu, mirtie,, ne tokia stipri").

Respublikinės ūkiskaitos pro
blema dar opesnė. Daugelis mokslo darbuotojų nuomone, 
mano, kad be ekonominio jog respublikos vadovybė naiviai 
savarankumo nebus galima tiki pažadais, yra neryžtinga ir 
spręsti ūkio problemų, nei laimėti 
politinį suverenumą. 1988 metų 
spalio mėnesį LTSR ministrų 
taryba parengė ambicingą 
respublikinės ūkiskaitos pro
jektą, kurio įgyvendinimas be
veik panaikintų centro plana
vimą, svarbiausią vaidmenį ūkio 
valdyme suteiktų rinkai. Kol kas 
Maskva labai lėtai mažina centro 
vaidmenį. Sausio 7 d. įvykusiame 
TSRS Ministrų tarybos prezi
diumo posėdyje paaiškėjo, kad 
artimiausiais metais beveik 60 ar 
70 nuošimčių pramonės pro
dukcijos gamins respublikinio pa
valdumo įmonės, palyginus su da
bartiniu 11 nuošimčių: respubli
kų kompetencijai bus perlei
džiamas agropramoninis kom
pleksas, įmonės, kurios gamina 
plataus vartojimo prekes. Tačiau 
Maskva tebemano, kad žemė, 
vandenys ir oras yra visos 
sąjungos nuosavybė, ne atskirų 
respublikų. Buvo ginčų dėl biu
džeto formavimo, neketinama 
atsisakyti kai kurių privalomų 
valstybės užsakymų ir kon
trolinių skaičių, net negal
vojama apie atskiras valiutas. 
Lietuvos ministrų tarybos pirmi
ninkas Vytautas Sakalauskas 
jautė pareigą ginti vyriausybės 
laikyseną. Pasak jo (cituojame 

„Negalima

Jurgis Jankus

Apysakos skaitytojas, kaip ir pa
sakotojas, Raminta ir Onutė, pa
virsta „į klaustuką” (34), nagri
nėdamas veikėjų ryšius bei nuo
sprendžius ir pačios fabulos iš
rišimą. Gal mirusios pelenus val
gi usiąjam lengva be žymės perei
ti i kitą dimensiją, nes jau nešio
ja jos pradus.

Keturios kitos apysakos kaip 
tik ir įjungia tą aną būklę — už 
mūsų kasdienio pasaulio ribų — 
nuo kurios mes jaučiamės atskir
ti, bet kuri mus paslaptingai 
liečia. Apysakoj „Tėvas Venanci- 
jus ir jo Matilda” pranciškonas 
tėvas Venancijus sako, kad jo gy
venimą ir darbą išgelbėjusi katė 

sutikti su kai kurių ekonomistų, 

nuolaidžiauja centrui. Realijos 
liudija ką kitą”.

Partijos vadovybė jaučia spau
dimą ne tik iš Sąjūdžio ir kitų 
nepartinių organizacįjų, bet ir iš 
partijos narių. Ne Lietuvos Lais
vės Lyga, bet atviras Rašytojų 
sąjungos partinis susirinkimas 
priėmė nutarimą, kuriame reika
laujama (cituojame): prievartinį 
aneksionistinį Lietuvos įjungimą 
į TSRS sudėtį laikyti grobikiškos 
stalinizmo užsienio politikos ak
tu. Ten pat rašoma, kad „stali
nizmo politika ir praktika, ge
nocido reiškiniai 1940-41-ais me
tais pražūtingai palietė didelę 
lietuvių tautos dalį”. Rašytojai 
taip pat reikalavo Lietuvos 
kompartiją sudaryti savo pro
gramą su tiksliu nueito kelio 

i

irgi „mato žmogų”: „Argi neži
nai, kad Viešpats savo išmintį ga
li parodyti ne tik per katę, bet ir 
per visų minamą akmenį” (269).

„Antakiai kaip senelio” pri
klauso paslaptingam juodam šu
niui, kuris, kaip senelis, vertina 
Linutės talentą fleitai groti. Šuo 
išgelbsti gyvybę, gydo žaizdas ir 
beveik antgamtišku nuospren
džiu baudžia piktadarį. Linutė 
pasakoja:

„Kai viena būnu namie ir išei
nu į kiemą pagroti, jis [šuo „Juo
dis”] visada atsiranda po tujomis, 
tik artyn prisiglausti nebeateina. 
Turbūt nereikia. Vis tiek ir be to 

vertinimu. Jausdama spaudimą, 
partija pradeda atkakliau ginti 
suverenumo reikalą. Kaip minė
ta, ji pasisakė už sąjunginio švie
timo komiteto vaidmens sumaži
nimą. Savo interviu Tiesoje Saka
lauskas griežtai kritikavo centro 
biurokratus, kurie, pasak jo, 
nepasiryžę atsisakyti savo dik
tato. Jis reiškė nuostabą, kad 
pagal „daugiamilijoninio val
dymo aparato dūdelę šoka ir 
daugelis žymių šalies ekonomis
tų, kurie nesupranta arba neno
ri suprasti pagrįstų mūsų ir kitų 
Pabaltijo respublikų • ūkiskaitos 
koncepcijos principų”. Savo pa
siūlymuose TSKP plenumui ir 
savo kreipimesi rinkėjams parti
jos CK daug kalba apie realų 
suverenumą, net siūlo, kad LKP 
statusas turi būti keičiamas, 
TSKP pertvarkyta pagal lenini
nio federalizmo principus.

Dar prieš du mėnesius nebūtų 

man nepaprastai smagu, kad 
kam aukštesniam už mane mano 
švilpavimai patinka. Nė kiek 
neperdedu. Po to, ką mačiau ir ką 
pergyvenau, Juodis man tikrai 
yra už daug ką aukštesnis ir kar
tu toks savas, lyg nuo pat lopšio 
būtų buvęs kartu. O gal ir buvo? 
Toks mažakalbis ir su žilstančiais 
antakiais” (197).

„Sukalkėjusi percepcija, ar...?” 
liečia pokalbį su kitiems neregi
mu — buvusiu ar nebuvusiu šalia 
— žydu, gal Kristaus apraiška, 
beveik atskleidusiu Lietuvos 
kančios priežastį. Taipogi dviejų 
asmenų sapnai sutampa, ir kyla 
klausimas, ar tai sapnai, ar kita, 
dar neįprasta tikrovė. Jei tikrovė, 
tai gal ir sėdėjęs šalia buvo tik
ras.

„Senių Kūčios”, pilna humoro 
apysaka, panaikina ribą tarp 
praeities ir dabarties ir kelia 
klausimą, kaip į tą vieno žmo
gaus patirtą sferą gali pakliūti 
kiti, to net nežiną asmenys. Ši 
apysaka naujopai pristato 
sąvoką, kad mirties pavojuje 
visas gyvenimas atsistoja prieš 
akis.

Visi Jurgio Jankaus pasakoji
mai šiame rinkinyje pasisekę, tu
riningi ir turtingi vaizdais, veikė
jais, temomis bei kalba. (Gaila 
tik, kad tiek korektūros klaidų — 
net „Turinio” puslapyje.) Visa 
nauja ir įdomu.

Tėvas Venancijus pripažįsta, 
kad „Dabar recenzentai ir kriti
kai sako, kad aš turiu retą Dievo 
dovaną”, bet, regėjęs pačius rank
raščius, „Pamatysi žmogaus men
kumo gyvą liudijimą” (249). Kaip 
ir Tėvas Venancijus — kokie be
būtų tie rankraščiai, — taip ir ra
šytojas Jurgis Jankus turi „retą 
Dievo dovaną”, kurią vėl ran
dame naujajame pasakojimų rin
kinyje Tėvas Venancijus ir jo Ma
tilda.

buvę galima įsivaizduoti šitokių 
tiesiog šventvagiškų pasiūlymų. 
Jei partija būtų juos tada dariusi, 
neužkirtusi kelio suverenumo 
deklaracijos priėmimui, tai par
tija ir Brazauskas būtų buvę 
laikomi tautos didvyriais. Bet 
dabar šaukštai po pietų, ir parti
ja vėl seka tautos pavyzdžiu, bet 
jai nevadovauja. Partijos pa
siūlymai dėl suverenumo nepri
lygsta drąsiems Sąjūdžio reika
lavimams. Atskiri švietimo dar
buotojai ir ekonomistai rodė kelią 
į mokyklų ir ūkio savarankumą, 
tad partija negali pasisavinti jų 
nuopelnų. Taigi atrodo, kad par
tija padarė milžinišką klaidą pra
ėjusių metų lapkričio mėnesį, 
aklai vykdydama Maskvos nuro
dymus. Ji ne tik neteko daugelio 
lietuvių pasitikėjimo, bet taipgi 
privertė Sąjūdį pasukti radikales
niu keliu, kuriam, matyti, prita
ria tautos dauguma. q
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Sniečkaus vaidmuo 
pokario metais

Dvasinis žmogaus siluetas šių dienų literatūroje

Pokario metai Lietuvoje buvo 
itin sudėtingi ir sunkūs. Vyko 
Lietuvos partizanų kova su 
okupantu, siautėjo saugumas, 
dešimtys tūkstančių žmonių bu
vo suimta, ištremta į Sovietų 
Sąjungos gilumą, tūkstančiai 
jų žuvo Lietuvos miškuose ir 
kalėjimuose. Lietuva buvo tiek 
nuniokota, kad 1959 metais Lie
tuvos gyventojų buvo mažiau 
negu 1939 metais. Daug žmonių, 
ypač Lietuvos žydų, žuvo vokie
čių okupacijos metais. Tačiau 
daugiausia žmonių nukentėjo 
nuo komunistų. Tragiškiausiais 
pokario metais Lietuvos kompar
tijai vadovavo Antanas Sniečkus, 
vadinamasis Lietuvos šeimi
ninkas. Kadaise dėl jo istorinio 
vaidmens buvo dvi visiškai skir
tingos nuomonės. Daugelis išei
vių jį laikė didžiausiu išdaviku ir 
nusikaltėliu, atsakingu už tūks
tančių nekaltų žmonių kraują. 
Juk Sniečkus buvo pirmasis 
sekretorius, pakankamai uoliai 
vykdė Maskvos nutarimus, kad 
galėjo išlikti savo pozicijoje, 
nepateko į Stalino nemalonę. Šią 
arba panašią nuomonę palaiko ne 
vien išeiviai. Profesorius Va- 
ranauskas yra teigęs, kad An
tanas Sniečkus buvo aktyvus 
stalinizmo politikos vykdytojas. 
Šitoks Sniečkui taikomas prie
kaištas nėra be pagrindo. Juk 
pats Sniečkus ir kiti komunistų 
vadovai labai piktai puolė vo
kiečių okupacijos metų gene
ralinius tarėjus, vadino juos iš
davikais ir nusikaltėliais, nors ne 
jie, o naciai vykdė gyventojų 
represijas.

Jei vieni kaltino Sniečkų ir 
manė, kad jis turėjo sulaukti 
generolo Kubiliūno likimo (po
kario metais Kubiliūnas buvo 
Vokietijoje pagrobtas, nuvežtas į 
Sovietų Sąjungą ir nuteistas my
riop), kiti, ypač komunistai, laiko 
Sniečkų dideliu didvyriu, kuris 
viską puikiai tvarkė. Ši teorija 
buvo itin paplitusi, kol dar ne
buvo galima atvirai rašyti ir 
kalbėti apie Stalino nusikal
timus, kai partijos istorija dar 
buvo vaizduojama kaip perga
lingos ir visažinės organizacijos 
žygis į vis naujus laimėjimus ir 
gerovės pakopas. Šių mitų jau at
sisakoma, bet Sniečkų teisinanti 
teorija tebėra gaji. Esą Sniečkus 
itin sudėtingomis sąlygomis daug 
gero padarė. Jis turėjo daugelį 
Stalino įsakymų vykdyti, bet 
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kiek galėjęs padėjo atskiriems 
žmonėms ir mėgino kiek riboti 
Maskvos savavaliavimą.

Žmogus sudėtinga būtybė. Ja
me normaliai grumiasi gėrio ir 
blogio pradai. Pilkos, o ne juodos 
ar balto: spalvos geriausiai tin
ka jo vaizdavimui. Juo sunkiau 
įvertinti žmogų, kuris eina atsa
kingas valstybines pareigas, nes 
dažnai jis verčiamas daryti spren
dimus, kurių kiti gali išvengti 
ir dėl kurių kiti žmonės gali 
nukentėti. Tačiau reikia nuosek
lumo. Jeigu tvirtinama, kad 
Sniečkus nekaltas dėl pokario 
metų teroro, nes jis turėjo vykdy
ti Maskvos nurodymus, tai juo 
labiau reikėtų išteisinti didžiąją 
daugumą vokiečių okupacijos 
metų pareigūnų, kurie netgi 
priešinosi Berlyno ir vietos nacių 
diktatui. Jeigu Stalinui ir Mask
vai priskiriama kone visa atsako
mybė už nusikaltimus, tai sunku 
Sniečkui ir kompartijai skirti lau
rus dėl teigiamų poslinkių. Ir čia 
reikėtų ieškoti Maskvos rankos.

Istorikams dar ilgai užtruks, 
kol jie galės įvertinti Sniečkaus 
vaidmenį, nustatyti, už kokius 
veiksmus jam priskirtina atsako
mybė, kuriais atvejais jis turėjo 
didesnę veikimo galią ir kaip ją 
panaudojo. Reikės ištirti daug 
atskirų epizodų, atsijoti tikrovę 
nuo mitų. Sausio 10 dieną Vals
tiečių laikraštis išspausdino 
pluoštą atsiminimų apie Sniečkų. 
Šakių rajono Lenino kolūkio pir
mininkas Kostas Glikas rašo, 
jog Sniečkus pasakojo, kaip vie
ną naktį 1949 metais saugumo 
ministro pavaduotojas Sinicinas 
paskambino jam iš Maskvos, pra
nešdamas, kad Vilniuje parengti 
ešalonai naujiems išvežimams. 
Esą Sniečkus paskambinęs Stali
nui, kuris tarė: Tu šeimininkas, 
daryk kaip žinai. Šį kartą buvo iš
gelbėta tūkstančiai žmonių, rašo 
Glikas. Toks yra pasakojimas, 
bet ar jis nušviečia tikrąją pa
dėtį? Juk pats Sniečkus Gli
kui papasakojo šį incidentą, o 
koks žmogus nesididžiuotų savo 
žmoniškumu? Svarbu būtų žino
ti, kokiu laiku Sniečkus pranešė 
apie savo žygį. Ar kai jau buvo at
sisakyta legendų apie Staliną ir 
visi skubėjo atsiriboti nuo jo 
nusikaltimų, ar kai tironas dar 
buvo gyvas? Glikas nenurodo 
konkrečios datos, kada šie 
žmonės buvo išgelbėti. Neaišku,

VACYS KAVALIŪNAS

Dainuoti — tai būti...
Rainer Maria Rilke
(Sonette an Orpheus)

Visa yra viena. Ir visa — 
dangus ir žemė, rytas ir vakaras, 
šviesa ir tamsa, mintis ir žodis 
— susisiekia. Nėra nei dangų 
siekiančių užtvarų, skiriančių 
istoriją nuo literatūros, kuri, 
Roger Garaudy žodžiais, yra 
žmogaus buvimo forma pasau
lyje: „une forme de la prfesence 
de l’homme au monde”. Ir žmo
gus — ir literatūros, ir istorijos 
personažas — eina banguodamas 
erdvės ir laiko plotais, susitikda
mas su išorine aplinka — gim
tosios žemės peizažu ir atsiskleis- 
damas savo sielos virpesiais ir 
gelmėmis. Ar jis banguojančiuose 
ir nuolat kintančiuose savo žemės 
keliuose ir jo kryžkelėse keičiasi 
ir dvasine savo konstrukcija, psi
chologijos nenustatyta. Tačiau 
estetinės-grožinės realybės plot
mėje, literatūroje, jo veido silue
tas atsiskleidžia skirtingai — 
įgyja giliai įsirėžusius gyvena
mojo laikotarpio dvasinius 
ženklus.

R.-M. Alberes savo knygoje Le 
bilan litteraire du xx-e siecle (Dvi
dešimtojo šimtmečio literatūros 
balansas) teigia, kad mūsų dienų 
literatūroje iškyla patys gilieji — 
egzistenciniai žmogaus gyvenimo 
momentai: laisvės, atsakingumo, 
gyvenimo prasmės, metafizinės 
vienatvės, mirties ir amžinybės 
ar amžinos nebūties bedugnės 
tam, kuris savo dvasia tėra 
susijęs tiktai su medžiaginiu 
pasauliu, kuriame visa čia prasi
deda, ir visa čia ir baigiasi. Ir šie 
egzistenciniai žmogaus gyvenimo 
klausimai, labai dažnai neran
dantieji atsakymo, giliu rūpesčiu 
yra įsirėžę į šių dienų literatūros 
ir visų jos žanrų — romano, lyri
kos ir dramos — personažo veidą. 
Jie įsirėžia subjektyvioje ir ob
jektyvioje plotmėje. Subjektyvio
je, pareinančioje nuo žmogaus si
tuacijos pasaulyje egzistencine, 
likimine prasme. Nuo jo Dasein, 
vokiečių filosofo Heideggerio ter
minu, vartojamu ir egzistencia
listinės psichologijos, ir savo egzistenciškai susijęs su ateizmu

ar visi ešalonai išvyko tušti, ar 
tik dalis jų. Reikia pabrėžti, kad 
1949 metais įvyko dvi didelės 
trėmimų bangos — kovo ir bir
želio mėnesiais. Net tarybiniai 
istorikai pažymi, kad tais metais 
buvo išvežta beveik trisdešimt 
trys tūkstančiai žmonių. Ar 
Sniečkus neva išgelbėjęs dalį 
žmonių, kurie turėjo būti išvežti 
per šiuos du trėmimus, ar buvo 
rengiamas ir trečias? Pasak to 
meto partizanų pranešimų, trė
mimai buvo kruopščiai rengia
mi iš anksto, nors nebuvo galima 

prasme liečiančiu ne tiktai vieną 
kurį nors žmogaus psichinį mo
mentą, pvz., Freudo ego ar Jungo 
anima, bet visą jo egzistenciją 
pačia giliąja prasme.

O ši žmogaus situacija pasauly 
egzistencine prasme, Jacųues Ma- 
ritain La Philosophie morale 
(Moralinė filosofija) teigimu, nėra 
laiminga. Čia nemirtinga žmo
gaus siela, sako jis, yra substan
ciškai sujungta su kūnu ir pa
likta gamtos pasaulyje, kur visa 
baigiasi mirtimi. Ir šia — tarsi 
Goethes Fausto dviejų sielų vie
noje krūtinėje — drama yra pa
ženklintas visas žmogaus žemės 
kelias, vingiuojantis šviesos ir 
tamsos bangose. Šią žmogaus gy
venimo kelio dramą pagilina ir 
objektyvus istorinis momentas, 
su kuriuo intymiai susijęs ir 
literatūrinis personažas, nors jis 
kitokios prigimties, ir ontologine 
prasme skiriasi nuo istorinio 
personažo — jis yra kitos ka
tegorijos.

O mūsų istorinis laikotarpis, 
kuris savo dvasia yra susiliejęs 
su literatūrinio personažo kelio 
žingsniais ir kuris giliu rūpesčiu 
atsispindi jo veide, nėra nei 
šviesus, nei optimistiškai nu
teikiantis. Tai gūdžių dvasinių 
sutemų laikotarpis, kuris atsis
kleidžia ir kai kurių istorikų ir 
filosofų — Spengler, Toynbee, 
Maritain — istoriosofiniuose 
veikaluose ir jų pasaulio vizijoje. 
Ir visi jie — Spengler savo Der 
Untergang dės Abendlandes 
(Vakarų pasaulio saulėlydis), 
Toynbee A Study of History 
(Istorijos studija) ir Maritain Le 
Cre'puscule de la Civilisation 
(Civilizacijos sutemos), atskleis
dami šių dienų pasaulio veidą ir 
sielą ir pabrėždami disharmoniją 
tarp dvasinės kultūros ir civiliza
cijos, akcentuoja ir metafizinį 
istorinio žmogaus kelio principą.

Maritainas nurodo ir kon
krečius mūsų gyvenamojo laiko
tarpio momentus, aptemdžiusius 
žydrą dangaus skliautą ir žy
dinčius žmogaus žemės kelius. 
O tai — antikrikščioniškas ir

numatyti konkrečios išvežimo 
datos. Tad sunku įsivaizduoti, 
kad Sniečkus nebūtų sužinojęs 
apie parengiamuosius darbus, 
ypač dėl to, kad vietos, ne Mask
vos pareigūnai nuspręsdavo ką 
vežti ir ko nevežti. Net ir 
visagalis saugumas nežinojo, 
kurie Dzūkijos ūkininkai buvo 
laikomi liaudies priešais. Tad čia 
tik dalis abejonių dėl Gliko 
pasakojimo.

Kaip žinia, 1949 metų trė
mimai nebuvo nei pirmieji, nei 
didžiausi. 1949 metų gegužės 
mėnesį buvo išvežta bent 40,000 
žmonių, gal net daugiau. Šie 
žmonės buvo kaltinami esantys 
buožėmis. Tuo metu oficialiuose 
buožių sąrašuose niekada nebuvo 
daugiau kaip dešimt tūkstančių 
ūkių, ir tad per 1948 metų 
trėmimus visi arba bent didžioji 
dauguma „buožių” turėjo būti iš
vežti. Su šiais duomenimis turėjo 
būti susipažinęs Sniečkus ir 
turėjo prieiti išvadą, kad jau 
susidorota su vadinamaisiais 
buožėmis. Tačiau pirmajame Lie
tuvos kolūkiečių suvažiavime, 

■ kuris įvyko Vilniuje gruodžio

Salvador Dali
)

Šv. Jono nuo Kryžiaus Kristus, 1951
Aliejus ant drobės, 205 x 116 

Glasgow meno galerija, Škotija

komunizmas ir rasizmas, kuris 
taip pat egzistenciškai susijęs su 
demonišku pseudoteizmu, „pseu- 
do-theisme demoniaque.” Tačiau 
Maritaino pasaulio vizija nėra 
pesimistiška. Kaip gamtoje, taip 
ir istorijoje, sako jis, po vakaro 
sutemų ir po nakties pasirodo ir 
pirmieji rytmečio pragiedruliai. 
Ir žmogus pagaliau atras kelią į 
Dievą, ir meilė ir šventumas 

21-23 dienomis, valdžia sąmo
ningai skatino klasių nesan
taiką, itin įnirtingai puldama 
buožes. Sniečkus tada kalbėjo, 
kad buožės yra pagrindinis 
kolektyvinių ūkių priešas, taigi 
nesutaikomas Tarybų valdžios 
priešas, ragino nepriimti buožių 
į kolūkius. Pasak Sniečkaus, 
„klysta tie draugai, kurie tiki 
buožių pažadais. Galbūt iš 
pradžių buožė dėl žmonių akių 
stengsis apsimesti. Bet anksčiau 
ar vėliau jo prigimtis išlįs. 
Gyvatė gali išsinerti iš savo odos, 
bet nuodingų dantų ji nepameta. 
Kas patikėtų tuo, kad išsinėrusi 
gyvatė jau nebepavojinga, tas 
skaudžiai nukentėtų”. Pabrėž
damas, kad nevalia leisti buo
žėms pasidaryti kolūkių nariais, 
jis taip pat paskelbė principą, kad 
už kolūkių nesėkmes veikiausiai 
atsakingi prisidengę buožės. Kiti 
suvažiavimo dalyviai buvo dar 
kerštingesni. Taigi Sniečkus 
aktyviai dalyvavo kampanijoje 
prieš buožes 1948 metų pabai
goje, kai jau turėjo žinoti, jog 
daugelis jų buvo ištremti ir kad 
kiti gyveno vargingomis sąly- 

transfigūruos jo situaciją, ver
gus paversdama Dievo vaikais. 
Nėra pesimistiška ir Toynbee 
istorinė žmogaus kelio vizija, ku
rioje galų gale atsiskleisianti 
Dievo karalystė. Ir žmogus — tai 
teigia jis savo Istorijos studijoje, 
kalbėdamas apie schizmą sieloje 
— trokšta būti harmonijoje su 
žmonija, su visata ir su Dievu, 
ir peržengia žemės kelio ribas.

gomis. Savo kalbomis ir politika 
jis parengė dirvą 1949 metų trė
mimams, ir to nereikėtų už
miršti, kai girdime, kad Snieč
kus išgelbėjo kai kuriuos žmones.

Tame pačiame straipsnyje Gli- 
, kas rašo, kad 1953 metais Snieč

kus apgynė Justą Paleckį nuo 
grupės delegatų išpuolių. Šie 
delegatai, tarp jų Bronius Puši
nis, kaltino Paleckį bene baisiau
sia tų dienų nuodėme — liaudies 
priešų reabilitavimu. Pasak 
Gliko, „baigiamajame žodyje 
Sniečkus visiems tiems juoda- 
šimtininkams davė triuškinantį 
atkirtį, motyvuodamas tuo, kad 
J. Paleckio veiklą gerai vertina 
Stalinas. Matyt, tai buvo vie
nintelis argumentas, turįs tada 
svorį, ir dėl to neturėtume ap
šaukti Sniečkaus stalinistu”. 
Taip dabar rašo Glikas. Susidaro 

. kitoks vaizdas, perskaičius Tieso
je paskelbtą istorikės Vandos 
Kašauskienės medžiagą apie 
Paleckį. Savo pratarmėje ji gina 
Sniečkų, bet jos skelbiami do
kumentai kelia abejonių dėl 
Sniečkaus draugiškumo Palec
kiui. Pavyzdžiui, 1950 metų

Tamsioje vienatvės bedugnėje 
nerimsta ir šių dienų literatūros 
personažas. O žmogus vienas 
tada, Kierkegaard teigimu, kai 
jis atsiskiria nuo Dievo. Tokį 
žmogų sutinkame Franjois Mau- 
riac romanuose: Le Noeud de 
viperes (Gyvačių lizdas), Les 
Anges noirs, (Juodi angelai) 
Thėrese Desqueyroux, La Fin de 
la nuit (Nakties pabaiga)... Ir visų 
tokių personažų kelias, kad ir 
atsiskleidžia skirtingose situa
cijose, panašus. Jie savo nu
sikaltimais ir nuodėmėmis at
siskiria ir nutolsta nuo Dievo. O 
atsidūrę metafizinėje vienatvėje, 
kenčia ir ieško kelio į šviesą. Jį, 
tą kelią į šviesą, ir dvasinę 
ramybę, jie pagaliau ir atranda. 
Tiktai Teresė Desqueyroux, ku
rią sutinkame dviejuose pasta
ruosiuose minėtuose romanuose, 
to kelio neranda. Ir Mauriac 
troškimas — „Norėčiau, Terese, 
kad skausmas tave sugrąžintų 
prie Dievo”, neišsipildo.

Panašus kelias, vingiuojantis 
tarp žemės ir dangaus, yra ir
O. V. Milašiaus misterijos Miguel 
Manara personažo, grimztančio į 
juodas nuodėmės gelmes, ken
čiančio ir pagaliau pakylančio į 
šviesias aukštumas ir nusižemi
nus grįžtančio prie Dievo. Don 
Miguel Manaros prototipas — 
istorinis Vincentelo de Leca, 
gyvenęs 17 šimtmetyje, kurio 
kriptoje įrašyta: „Čia ilsisi kaulai 
ir pelenai blogiausio bet kada 
gyvenusio pasaulyje žmogaus. 
Melskitės už jį”. Toks ir Mila
šiaus misterijos personažas. Ir 
jam, dideliam nusidėjėliui, jo 
paties žodžiais, pilnais nusižemi
nimo ir gailesčio, tiktai begalinis 
Dievo gailestingumas tegalįs visa 
tai atleisti. Kelių, vedančių į 
metafizines tolumas ir prie Dievo, 
ieško ir Milašiaus misterijos 
Mephiboseth tuo pat vardu per
sonažas. Jis palieka karaliaus 
Dovydo rūmus ir, pasiilgęs vie
natvės tylos, išvyksta į dyku
mą. Dykuma, kurios vienatvės 
tylos — le silence de la solitude 
ilgėjosi Mefibosetas, nėra meta
fizinės tuštumos erdvė. Tai vie
ta dvasinio susitelkimo, kurio 
trokšta žmogus ir kurio ieško-

(Nukelta j 2 psl.)

lapkričio mėnesio plenume Snieč
kus kaltino Paleckį už tai, kad jis 
ne kartą nedemaskavo buržu
azinių nacionalistų kėslų aukšto
siose mokyklose, gynė tariamai 
nuskriaustuosius, trėmimų metu 
visą savo dėmesį sutelkė, kad nuo 
ištrėmimo apsaugotų kai kuriuos 
asmenis, ir santūriai laikėsi dėl 
pačių trėmimų. 1952 metų rug
sėjo plenume Sniečkus vėl puolė 
Paleckį, šį kartą dėl neteisingų 
pozicijų literatūros ir kultūros pa
veldėjimo klausimais, dėl to, kad 
taikstėsi su neteisingais pasi
sakymais prieš kolektyvizaciją. 
Sniečkus dar kaltino Paleckį nau
jojo himno kūrimo vilkinimu, esą 
jis stengėsi išlaikyti senąjį himną 
ar bent jo dvasią. Taigi, jei Snieč
kus kartais gynė Paleckį, tai ki
tais atvejais jį negailestingai 
puolė. Gal priekaištai dėl netei
singų į literatūrą pažiūrų nesu
kėlė Paleckiui didelių pavojų, bet 
dėl išpuolių, kad jis nedemaska
vo buržuazinių nacionalistų, gy
nė liaudies priešų grupę, netin
kamai vertino trėmimus, Palec
kis galėjo smarkiai nukentėti.

K. G.
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Kalendoriai — dinozaurai 
iš stagnacijos glūdumos

Moderniosios teologijos poslinkiai: prošvaistės ir klausimai

Praėjusieji metai giliai pakeitė 
Lietuvą ir lietuvius. Tai akivaiz
du naujose knygose ir laikraš
čiuose, žmonių žvilgsniuose ir 
žodžiuose. Todėl taip egzotiškai 
nuteikia dar prieš didžiuosius 
dvasinius pasikeitimus Lietuvo
je spaudai paruošti leidiniai, 
kurie tik dabar pradeda pasiekti 
skaitytojus. Jie primena ledynuo
se įšalusių prieštvaninių gyvūnų 
liekanas ar, per klaidų, ant lie
tuviško stalo nusileidusias būty
bes iš kitų planetų.

Vieną tokių leidinių, „Minties” 
leidyklos išleistą 1989 metų 
sieninį kalendorių, Literatūros ir 
meno sausio pirmos numeryje 
šmaikščiai pakedena skaitytoja 
Regina Skiauterienė. Iš to ka
lendoriaus ji sužinojo „tėvo ir 
mokytojo” Josifo Stalino bei 
Nikalojaus Sliunkovo gimimo 
datas; patyrė, kad 1714 metais 
narsusis rusų laivynas sumušė 
švedus ir kad prieš 40 metų Če
koslovakijos „darbo žmonės” nu
galėjo „reakciją”. O apie patiems 
lietuviams gyvybiškai svarbias 
datas ir įvykius kalendoriuje tiek 
informacįjos, kiek prekių Lietu
vos parduotuvėse. „Matyt, tada 
dar buvo heretiška manyti, kad 
sieninis kalendorius galėtų būti 
lietuviškesnis,” komentuoja skai
tytoja Skiauterienė.

Panašiais kalendoriais — di
nozaurais buvome apdovanoti ir 
mes, išeiviai. Verčiame 89-ųjų 
metų „Tėviškės” drauguos kalen
doriaus lapus ir fone išgirstame 
muziką iš operos pagal Brežnevo 
literatūrinių šedevrų motyvus.

Kas yra Lietuva? Kalendorius 
informuoja, jog ji „viena iš 15 su
verenių (kartoju — suverenių!) 
Tarybų Sąjungos respublikų.” 
Kaip ji tapo tokia „suverenia” 
respublika? Anot kalendoriaus, 
kai „Lietuvoje 1940-ais metais 
buvo nuverstas fašistinis režimas 
ir atkurta Tarybų valdžia.” O 
Lietuvos tragedija, priartėjimas 
prie ekologinės, kultūrinės, tau
tinės pražūties, apie ką šian
dien taip iškalbiai rašo Lietu
vos spauda? Kalendorius šią 
temą išsemia keliais sakiniais, 
prabėgom paminėdamas 1941-ųjų 
metų deportacijas.

Tiek apie istoriją. Religija, 
matyt, Lietuvoje nebeegzistuoja, 
nes apie ją visai nekalbama. O 
kaip su išeiviais, kuriems šis 
leidinys skiriamas? Į kalendorių 
prasiskverbė keletas pragied
rulių — Vytauto Kubiliaus įspū
džiai iš Šviesos-Santaros su

Siame numeryje:
Kalendoriai iš Lietuvos • Modernioji teologija • „Varpo” šimtmetis 
Los Angeles • Išeivijos dailės paroda Lietuvoje • Danguolės 
Sadūnaitės eilėraščiai • „Draugo” jubiliejinis koncertas • Kan
didatai LB mokslinio veikalo premijai
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važiavimo, Broniaus Genzelio 
straipsnelis apie Algirdą Greimą, 
Česlovo Kudabos žodžiai apie 
Valdą Adamkų ir keli panašūs 
dalykai. Tačiau kitos pozicijos 
išliko nepasikeitusios. Lyg norė
dami atbaidyti „netarybinius” 
išeivius „Tėviškės” draugija 
ir Gimtojo krašto redakcija 
įvadiniame žodyje rašo, jog 
„prioritetas” ir dabar priklauso 
„pažangiesiems” Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Kanados 
lietuviams. (Beje, tuo oriu ter
minu yra pasikrikštijusios spar
čiai tirpstančios grupelės, kurių 
nariai priklauso ar simpatizuoja 
Amerikos ir Kanados komunistų 
partijoms.)

Šiandien „Tėviškė” ir Gimtasis 
kraštas entuziastingai mezga 
ryšius su išeivijos dauguma, įvai
riausių pažiūrų tautiečiais. 
„Tėviškės” kalendoriuje dar tebe- 
siaučia „klasių kova”, į pir
mąsias parado linijas išstumti 
stalinizmo, brežnevizmo bei im
perializmo talkininkai ir apologe
tai, nuosekliai teisinę Lietuvos 
okupaciją ir nutylėję jos kančias. 
Tai Antanas Bimba, Rojus Mi- 
zara, Povilas Venta, „žymus au
torius” Filipas Bonoskis, JAV- 
TSRS instituto garbės prezidentė 
Ksavera Karosienė ir panašūs 
asmenys. Peršvietęs išeivijos 
spaudą, „Tėviškės” kalendoriaus 
prožektorius teatranda tik jau 
mirusią komunistinę Laisvą ir 
merdinčią Vilnį.

Apie „pusiau pažangius” ir 
„nepažangius” išeivius kalen
doriuje rašo tokie brežnevinio 
žurnalizmo pirmūnai kaip Lau- 
rinčiukas, Lukoševičius ir Ra
guotis. O Algimantas Čekuolis 
dinamiškai tebetvirtina, kad 
imperijos sienos amžinos...

Šiandien tėvynės ir išeivijos 
lietuviai jau kalbasi ir bendrauja 
daug draugiškiau, atviriau. O čia 
— kaip koks kentauras į duris 
kanopa pasibeldžia „Tėviškės” 
kalendorius: nei žmogus, nei 
arklys; nei velnias, nei gegutė.

Vienas išeivis lepterėjo, kad 
reikėjo negadinti taip brangaus 
popieriaus ir visą tą kalendorių 
nurašyti kaip makulatūrą. Su juo 
nesinori sutikti. Kalendoriuje — 
toks ansamblis, toksai panop
tikumas, kurio gal jau niekad 
nebematysim. Metai bėgs ir šis 
kalendorius bus tapęs unikumu, 
brangią retenybe, kaip pirmosios 
Elvis Presley plokštelės ar Leo
nido Brežnevo filosofinių minčių 
rinktiniai raštai. Todėl „Tė-

Norėdamas patirti, kokį atgarsį 
paliko Bažnyčios gyvenime ir pa
saulyje Vatikano II susirinkimas, 
20 metų praėjus nuo jo pabaigos, 
popiežius Jonas Paulius II sudarė 
specialistų komisiją ir išsiun
tinėjo klausimus viso pasaulio 
vyskupams ir iškiliesiems teolo
gams, prašydamas pasisakymus 
ir pastabas siųsti šiai komisijai. 
Rezultatai buvo susumuoti ir 
pateikti 1985 metų lapkričio 
mėnesio gale Vatikane sušauk
tam ypatingam vyskupų sinodui, 
įdomesnieji pasisakymai vėliau 
buvo paskelbti knygoje, pavadin
toje Vatican II Revisited. Įvadui 
į čia pasirinktos temos svarsty
mą pacituosiu dviejų prancūzų 
teologų pastabas. „Man atrodo”, 
rašo dominikonas T. Marie-Domi- 
nique Chenu, „kad ašis, apie 
kurią sukosi Vatikano II Su
sirinkimas ir jame priimtųjų do
kumentų teologija yra žmogaus 
centrinės rolės pabrėžimas. Žmo
gus yra tasai išeities taškas, nuo 
kurio prasideda ir kuriame bai
giasi visos analizės ir spren
dimai... Nuo to meto, kada Dievas 
įsikūnijo ir tapo žmogumi, žmo
gus, teologo Kari Barth žodžiais, 
tampa visa ko mastas. Šitai 
aiškiai pastebime skaitydami 
Gaudium et spės (Bažnyčia mo
derniajame pasauly). Tai pirmas 
toks įvykis istorijoje: šis labai 
svarbus dokumentas pristatomas 
dabarties konkrečios situacijos fo
ne. Tai yra dėl to, kad ši pastora
cinė konstitucija atsiremia ne į 
amžinąsias tiesas, apreikštas iš 
viršaus, bet joje pakartotinai 
nurodoma į dabarties gyvenimo 
dinamiką, kurioje ir amžinosios 
tiesos, ir pats tikėjimas tampa 
klausimu. Čionai Bažnyčia pirmą 
kartą save aptaria kaip slėpinį 
(mysterium), gyvenantį pasauly
je ir besireiškiantį žmogiškosios 
tikrovės formom. Žmogus čia pa
statomas centre kaip sąmoningas 
veikėjas, Dievo valios vykdytojas 
ir žemiškosios tikrovės kūrėjas. 
Žmogus šiame pasaulyje yra taip 
pat ir šios tikrovės saugotojas, ad
ministratorius ir sykiu josios 
gyventojas — nuomininkas. Pra
bėgus dvidešimčiai metų, dabar 
jau aiškiau pamatom, kaip pa
laipsniui vystėsi ir pati žmogaus 
samprata. Nuo praeityje akcen
tuoto individo, asmens akcenta
vimo pereinama į tarpasmeninių 
santykių pabrėžimą. Cituoju pir
mosios Jono Pauliaus II encikli
kos žodžius: ,Žmogus, tikras, 
konkretus ir veikliai besireiškiąs, 
yra tai, kas sudaro centrinį Baž
nyčios rūpestį’ ” '.

Kitas Vatikano II nuospren
džiams padaręs didelės įtakos 

viškės” 1989-ųjų metų kalen
doriui rezervuosime ypatingą 
vietą visų stagnacijos istorinių 
dokumentu lentynoje.

kž 

prancūzų teologas, Yves Congar, 
O.P., pažvelgia Bažnyčios istori
ko ir ekleziologo akimis ir pažy
mi: „Praeityje po daugelio visuo
tinių Bažnyčios susirinkimų at
sirasdavo daug asmenų, kurie at
sisakydavo priimti susirinkimų 
nutarimus”. Kaip pavyzdį, jis 
pamini kardinolą John Henry 
Newman, kuris atsisakė pasira
šyti po dekretu, skelbiančiu po
piežiaus neklaidingumo dogmą. 
Tačiau Vatikano II susirinkimas 
buvęs visiškai kitoks. „Aš esu 
įsitikinęs”, toliau rašo Yves Con
gar, „kad šis susirinkimas buvo 
naujas Sekminių ryto pergyveni
mas; visi pasijuto Šventosios 
Dvasios pagauti. Dalyviai jau 
buvo aiškiai pastebėję, kad šiuo 
metu pasauly yra iškilusi so
cialinė-kultūrinė krizė ir viskas 
vystosi iki šiolei negirdėtu tem
pu. Jiems todėl ir rūpėjo nustatyti 
gaires ateičiai, kurią formuoti 
Bažnyčia yra paties Kūrėjo pa
šaukta. Krizė reiškiasi ir pačioje 
Bažnyčioje, mes stebime via ašt
rėjančius iššūkius Bažnyčios au
toritetui, sekuliarizmo grėsmę. 
Kai kurie teologai bandė krizę 
spręsti, panaudodami kai kurias 
marksizmo siūlomas priemones, 
o antra vertus — hierarchijos 
autoriteto tradicijos formų akcen
tavimas — visa tai tik paaštrino 
krizę. Aš esu vis dėlto optimistas. 
Matau šitoje įtampoje daug ką ge
ro. Ir šitai jau daug kur reiškia
si: yra vietų, kur atgijo Bažnyčios 
gyvenimas, vis labiau pabrėžia
mas žmogaus rūpestis žmogumi. 
Anksčiau vyravusi legalistinė 
dvasia jau keičiasi į giliai dva
sinę, charizmatinę veiklą. Tai 
tylus ir lėtas vystymasis. Kaip 
paprastai, neigiamieji reiškiniai 
labiau patenka į dėmesio centrą, 
negu teigiamieji. Kartą nugirdau 
vieną vyskupą sakant: ,Kai miš
ke virsta medis, girdimas didelis 
triukšmas, tačiau medžio augimo 
niekas negirdi...’ Tas pats vyksta 
ir mūsų Bažnyčios gyvenime. 
Anksčiau dominavusi aptartis, 
pabrėžianti Bažnyčią kaip tobulą, 
gerai organizuotą hierarchinę 
struktūrą, jau keičiasi į sakra
mento ir paslapties įvaizdį. Juk 
visa gyvastingoji dinamika Baž
nyčioje ateina ne iš viršaus, bet 
iš apačios, iš pačių josios narių, 
kuriuos gaivina angeliškasis en
tuziazmas. Aš matau Bažnyčią, 
judančią tarsi šventkelionėje 
pirmyn, palaikomą naujo entu
ziazmo. Tai lyg sėkla, auganti iš 
Kristaus — Dievo Žodžio tapusio 
kūnu, kurios augimas palaiko
mas susipratusių ir užsidegusių 
apaštalų — liudytojų. Tai yra 
josios geros sveikatos ir gyvybės 
ženklas"1.

Čia pacituotųjų pasisakymų 
autoriai yra reikšmingi tuo, 
kad jie ne tiktai aktyviai bu
vo įtraukti į Vatikano II Su
sirinkimo pagrindinių tekstų 
formavimosi procesą, bet labai 
atidžiai sekė visą teologijos lau
ką, kuriame per šiuos pastaruo
sius 25 metus reiškėsi teologinė 
kūryba. Teologinės minties toli
mesnis vystymasis ir naujai pa
skelbtieji darbai rodo, kad Vati
kanas II tiesiog paveikė ne vien 
katalikų teologus, bet ir kitų de-' 
nominacjjų teologus bei religijos 
filosofus. Daugumai buvo duota 
proga stebėtojų teise dalyvauti vi
sose Susirinkimo sesijose, ir todėl 
jie galėjo savo kritišką vertinimą 
vėliau savo raštuose išreikšti.

Kun. dr. Valdemaras M. Cukuras 1988 metais Šventė kunigystės 50 metu 
jubiliejų. Gregorianum universitete, Romoje, 1938 metais gavus filosofuos daktaro laips
ni už disertaciją „Dostojevskio religinio nerimo analizė”, o 1950 metais Angelicum 
universitete teologijos daktaro laipsnį už disertaciją „Šv. Jono nuo Kryžiaus dvasinės 
nakties psichologija”, atvykęs į JAV dėstė kultūros filosofijų VVesleyan universitete, 
filosofiją ir teologiją Annhurst kolegijoje, psichologiją Cromwell seminarijoje. Buvo 
klebonu Voluntown, Connecticut, amerikiečių parapijoje, Švenčiausios Trejybės pa
rapijoje, Ponifret, Connecticut, Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje, Providence, Rhode 
Island. Dabartiniu metu yra Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų kapelionas Putnam, 
Connecticut. Nuo 1984 metų eina Ateitininkų Federacijos dvasios vado pareigas. 
Teologines studijas spausdina Lietuvių kataliku mokslo akademijos suvažiavimų dar
buose, Lituanistikos instituto suvažiavimų darbuose, Aidu žurnale ir Draugo kul
tūriniame priede. Šiame numeryje spausdinama pirmoji dalis jo paskaitos, skaitytos 
Ateitininkų studijų dienose 1988 m. rugsėjo mėn. 2-5 d. Dainavoje, Manchester, 
Michigan. —

Meskim dabar žvilgsnį į dabar
ties teologinės kūrybos lauką. 
Antrojo pasaulinio karo metu ne
galėjo reikštis jokia reikšminges
nė katalikiška teologinė veikla. 
Ryškesnieji to meto katalikų te
ologai buvo priversti arba ramiai 
gyventi savo vienuolynuose, arba 
pereiti į pastoraciją, kaip, pvz., 
Kari Rahner, kuris aktyviai 
pastoracinį darbą dirbo Austrijo 
je, o kiti tyliai pasitraukė toliau 

Kun. Valdemaras M. Cukuras audiencyoje pas Šventų Tėvų, popiežių Joną Paulių II, Vatikane 1988 metais. 
Nuotrauka Artūro Mari

nuo karo veiksmų Vidurio Euro
poje. Tačiau didysis teologų neri
mas, viduramžiais išreikštas po
sakiu „fides ųuaerens intellec- 
tum”, ir katalikų teologų tarpe 
nebuvo miręs. Jau 1946 metais 
vienas po kito pasirodo Vokietijo
je ir Prancūzijoje nauji bandymai. 
Pirmiausia — liturgijoje ir nau
joje pastoracinėje praktikoje ka
talikų tarpe. Protestantų teologi
ja jau buvo perėjusi per nemažai 

transformacijų nuo 19 šimtmečio 
liberalinės krypties žlugimo ir 
šveicarų teologo Kari Barth pra
dėtosios „neoortodoksijos” są
jūdžio, kurį pažadino jo biblinė 
studija apie šv. Pauliaus laišką 
romėnams (Der Roemerbriefi, per 
Rudolf Bultmann gerokai visus 
sukrėtusio šv. Rašto „numitologi- 
nimo" šūkio, iki jau JAV apsigy
venusio Paul Tillich ir Ameriko
je subrendusių brolių teologų 
Reinhold ir Richard Niebuhr gau
sios literatūros. Antras protestan
tų, ypač jaunųjų teologų, sąjūdis 
gimė jau po karo apie 1958- 
1960-uosius metus, veikiamas 
nacių kalėjimuose nukankinto 
jauno teologo Dietrich Bonnhoef- 
fer laiškų ir etinių studijų. Vėliau 
keli šio sąjūdžio atstovai nuėjo 
tiek toli, kad pradėjo skelbti „Die
vo mirties teologiją”3. Ši pastaroji 
gyvavo labai trumpai. Tuo tarpu 
katalikų tarpe jau reiškėsi su
brendę vokiečių teologai broliai 
jėzuitai Hugo ir Kari Rahner, 
Šveicarijoje buvo Hans Urs von 
Balthasar, o Prancūzijoje, be 
minėtų dominikonų Chenu ir 
Congar, Lyons universitete 
susidarė grupė teologų, kurie 
pradėjo vadinamą „Nouvelle the- 
ologie” kryptį: Henri de Lubac, 
S.J., Jean Danielou, S.J., Buillard, 
Rondet ir kiti. Prie jų prisidėjo 
dar ir paleontologas Teilhard 
de Chardin, S.J. Liturginis atsi
naujinimas, pradėtas Vokietijoje 
Romano Guardini 1919 m. iš
leista knygele Vom Geist der Li- 
turgie, plėtojosi prancūzų bene
diktinų (Dom Gueranger, O.S.B., 
Solesmes) vienuolijose ir Austri
joje Pius Parsch pastangomis. 
Visi šitie reiškiniai jau pradėjo 
susikristalizuoti tuojau po Antro
jo pasaulinio karo, ir temos, 
kurias vėliau diskutavo Vati
kanas II, jau buvo gimusios mi
nėtųjų teologų raštuose.

Katalikų teologijai ir Šventraš
čio studijoms naujo paskatinimo 
suteikė popiežiaus Pijaus XII 
1943 metais paskelbtasis dekre
tas Diuino afflante Spiritu, kuris 
ne tik leido, bet ir skatino pa
sinaudoti protestantų skriptū- 
ristų jau sėkmingai naudojamu 
„istoriniu-kritiškuoju” metodu. 
1959 metais paskelbtoji enciklika 
Humani generis atvėrė kelius 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ i Kazio Jankausko

< naujasis romanas 
„Ne pirmą kartą” ■

Partijos plenumui praėjus PETRAS MELNIKAS

Rašytojo gyvenimas prie geležinkelių
I .. r.

Lietuvoje politinė padėtis vėl 
įtempta. Po didžiųjų ir iškilmingų 
Vasario 16-osios minėjimų, gai
vinusių tautos sąmonę, vėl gir
dėti valdžios ir partijos pareigū
nų grasinimai, esą ekstremistų 
ir Sąjūdžio per toli žengta. Tau
toje viltį vėl pakeičia nerimas, 
svajones apie nepriklausomy
bės atkūrimą — rūpestis dėl 
elementarių teisių išsaugojimo. 
Šis jausmų svyravimas reiškiasi 
ne pirmą kartą. Jis lydėjo tautos 
atgimimą visą vasarą ir rudenį, 
jis buvo labai jaučiamas spa
lio-lapkričio mėnesiais, kai per 
Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą 
prasiveržusią euforiją, Sąjūdžio ir 
partijos, bendradarbiavimą staiga 
pakeitė nusivylimas ir vieni kitų 
kaltinimai po Aukščiausios ta
rybos sesijos, kuri nepriėmė Lie
tuvos suverenumo deklaracijos. 
Valdžios pareigūnų mokymai 
Sąjūdžiui ir kitoms neoficialioms 
grupėms nėra naujas reiškinys, 
tačiau šį kartą grasinimai lyg 
griežtesni, asmeniniai išpuoliai 
piktesni. Sąjūdžio vadovybės 
reakcija santūri — aiškinamos 
priežastys, sukėlusios įtemptą 
padėtį, tauta raginama laikytis 
rimties ir susitelkimo. Laisvės 
Lygos atstovas Antanas Terlec
kas taip pat reagavo santūriai, 
aiškindamas, kad pirmasis 
sekretorius Brazauskas buvo 
Maskvos verčiamas pasakyti 
savo kalbą, ir kad vis dėlto jis 
nesakė to, ko nereikėjo. Kitaip 
žmonės reagavo į Aukščiausios 
tarybos prezidiumo sekretoriaus 
Gurecko kalbą. Sąjūdiečių 
žemdirbių suvažiavimas priėmė 
nutarimą, vieningai išreikšda
mas nepasitenkinimą Gurecku, o 
sociologinė delegatų apklausa 
rodė, kad 62 nuošimčiai jų laikė 
plenumo darbą nepatenkinamu, ekologijos ir ekonomikos klau-

Partijos vadovai nepatenkinti 
dėl įvairių priežasčių, siūlomos 
įvairios priemonės padėčiai 
sunormalinti. Viena akivaiz
džiausių — tai laisvosios spaudos 
ir viešumo suvaržymai. Bra
zauskas šiuo reikalu pasisakė 
santūriai, esą reikia nutraukti 
neoficialių organizacijų leidinių 
varomą komunistų partijos juo
dinimo kampaniją. Neginčytina, 
kad juodinimo nereikia, bet 
kas, galime klausti, yra partijos 
juodinimas. Ar tai reiškia, kad 
nevalia rašyti apie partijos 
vadovų vaidmenį, įgyvendinant 
stalininį terorą, stagnacijos 
metais smaugiant lietuvių kul
tūrą? Ar tai reiškia, kad nebus

galima skelbti dokumentų apie 
pokario trėmimus, apie sąlygas, 
dėl kurių Lietuva pergyveno 
siaubingus demografinius nuos
tolius? O kas spręs, kad kai kurių 
nuomonių skelbimas yra juo
dinimas ar ne? Istorikas ar par
tijos pareigūnas, kuris aktyviai 
dalyvavo smerktinose akcijose?

Jei Brazauskas kalbėjo apie 
partijos juodinimo kampanijos 
nutraukimą, tai Gureckas fak
tiškai siūlė įvesti griežtą cenzūrą, 
pasukti Lietuvos laikrodį atgal, 
palaidoti viešumą. Gureckas 
ragino uždaryti visus Sąjūdžio 
miestų-rajonų laikraščius, tele
vizijos atgimimo bangą leisti tik 
įrašu, atimti iš Sąjūdžio vadovų 
laisvą mikrofoną, perimti į savo 
rankas visą partinę spaudą. 
Kitaip tariant, cenzūruoti ne tik 
neoficialią, bet ir oficialią spaudą. 
Be to, plenume priimtas nutari
mas neleisti neformalių judėjimų 
grupėms veikti masinės infor
macijos priemonių ir teisėtvarkos 
organų kolektyvuose.

Dideli Gurecko planai, bet 
vargu ar jie bus lengvai įgyven
dinami. Profesionalai žurnalistai, 
turėję progos praplėsti savo dar
bo lauką, laisviau reikšti savo 
nuomonę, neskubės sugrįžti į 
senąją tvarką, kurioje jie turėjo 
būti valdžios pareigūnų garsia
kalbiais, susaldintos tikrovės 
šaukliais. Juo labiau abejotina, 
kad stebuklingai paplitusi neo
ficialioji spauda (skaičiuojama, 
kad yra per šimtą tokių leidinių), 
staiga nutrauktų savo veikimą. 
Bet tarkime, kad tai įvyktų. 
Kokios būtų pasekmės tautai? 
Nelabai džiuginančios. Vėl būtų 
nutylimi opūs dienos klausimai, 
nebūtų galima visiškai atvirai 
svarstyti ne tik istorijos, bet ir 

simus, kuriuos reikia veiks
mingai ir nedelsiant spręsti. Jei 
tiesa gimsta priešingų idėjų 
sankirtyje, tai juo platesnis skel
biamų nuomonių diapazonas, tuo 
didesnė tikimybė, kad bus rasta 
tiesa. Yra ir kitų filosofų seniai 
išdėstytų argumentų, nurodančių 
žodžio laisvės svarbą tiesos radir 
me ir žmonių klestėjime.

Viena svarbiausių užgniaužimo 
pasekmių būtų poveikis jauni
mui. Daugelis pastarųjų metų 
reiškinių kelia nuostabą, pasi
gėrėjimą, žavesį, bet retas reiš
kinys toks reikšmingas, kaip 
jaunimo įsijungimas į tautos 
atgimimo darbus, jo susidomėji- 

(Nukelta į 4 psl.)

Kas neprisimena Lietuvos gele
žinkelių, kelionių traukiniu į 
Alytų, Vilnių, Šiaulius ar į 
Kauną? Garvežių švilpčiojimų, 
vagono siūbavimo ir bėgių savo
tiškai romantiško tratėjimo? 
Traukiniai buvo ne vienam ir tie 
ištikimieji iki paskutinės dienos, 
pasitraukiant iš Lietuvos. Kai 
užmigęs naktį pabundi, atrodo, 
kad leki per pasaulį, nežiūrint 
trinksėjimo, siūbavimo ir mė
tymo į šonus viduj šios senos susi
siekimo priemonės, pro langus 
slenkant juodiems medžiams, 
mažoms stotelėms ir kaimų 
žiburėliams.

Bet geležinkelius reikia kam 
nors prižiūrėti, tiesinti nežymius 
įdubimus, valyti nuo sniego per 
pūgas. Reikia iešmininkų, rašti
ninkų ir viršininkų. Yra tam 
atskiras luomas — geležinkelie
čiai, kurių gyvenimą plačiai ati
dengia Kazio Jankausko naujo 
romano Ne pirmą kartą pirma 
dalis (1988).

Rašytojas ne vienam mūsų 
skaitytojų pažįstamas iš Nepri
klausomybės laikų kaip impre
sionistas. Gimęs 1906 metais 
Šiauliuose, studijavo Kauno uni
versitete, mokytojavo. Pagar
sėjo pirmąja knyga Jaunystė prie 
traukinio (1936), romanu Vieš
kelyje plytų vežimai (1938), ap
sakymų rinkiniu Dulkini batai 
(1938), apysaka vaikams Juodo
jo milžino žmonės (1939), roma
nais Žygyje (1940) ir Beržėnų sto
ties kūrikas (1949). Po to, ilgai 
tylėjo ir tik 1959 metais pasirodė 
apsakymų rinktinė Krito kaš
tonai, o 1984 metais Stogas ir 
žvaigždėtas dangus. Dabar vėl 
romanas — Ne pirmą kartą 
(1988). Daug vertė literatūros kū
rinių ir iš rusų kalbos.

Jau daugiau kaip aštuoniasde
šimt metų sulaukęs, rašytojas 
Kazys Jankauskas šį kartą į 
romaną įjungia prisiminimus be
veik nuo savo vaikystės Rostove, 
Rusijoje, knygą dedikuoja „Ilgo 
mano gyvenimo palydovei” ir 
rašo pirmuoju asmeniu tarsi 
autobiografiją. Bet taip subele- 
tristinta tikrovė atrodo net daug 
stipresnė, negu išgalvota fikcija 
būtų.

Skaitydamas romaną, susidarai 
apie rašytoją nuomonę, kad jis 
kaip žmogus yra kuklus, geras, 
atviras, mylintis gamtą, daug 
iškentėjęs savo jaunystėje, bet 
niekad nepraradęs noro tobulėti 
ir tikėti savo rašytojiška ateitim. 
Jo veikėjai primena kai kuriuos 
Knut Hamsun herojus, kuriems

Nuotrauka Romualdo RakauskoPrie geležinkelių mazgo Kaune.

nesiseka (iš Pano, Viktorijos ir 
kt.), bet Jankausko herojus 
žemaitiškai atkaklus ir kartais 
laimi, ko siekia.

Ne pirmą kartą romano 
veikėjas Putkus yra pastabus, 
ironiškas ir aiškiai nemėgsta fi
zinio darbo. Jis ne darbininko 
tipas. Darbas, jam atrodo, yra 
laikinas ir reikia tik mokytis — 
tada bus geriau, nereikės prakai
tuoti. Darbo jis nešlovina, net bū
damas jau raštininku — nuobodu, 
ir jis vis galvoja kaip tapti 
rašytoju, mėgina rašyti.

Atvykęs į Lietuvą 1922 metais 
su tėvais iš Rusijos, kur prarado 
daug mokslo metų, Putkus mė
gina įvairius darbus. Jam septy
niolika metų ir tėvo brolis jį įtai
so prie geležinkelio darbų neraš
tingo Gobio kuopoje Šiauliuose. 
Darbas sunkus, tik kartais Go
biui jis surašo atliktus darbus. 
Šiaip jis taiso bėgius, žiemą 
važinėja su nauju sniego valy
tuvu iki Latvijos sienos, susibara 
su latviais, o prie Klaipėdos atsi
trenkia į vokietaujančių gyven
tojų tarp bėgių įkastą akme
nį, apsidaužydamas.

Mėgina išlaikyti egzaminus į 
antrą gimnazijos klasę. Nors tada 
jam nepasiseka, jis perka vado
vėlius ir atkakliai stumiasi į 
priekį, vis peršokdamas klases. 
Jis tampa raštininku pas Rudį, 
ir galų gale baigia gimnaziją. 
Atsižadėjęs gyvenimo linksmy
bių, Putkus apsivainikuoja diplo
mu.

Šioje romano dalyje dominuoja 
geležinkeliečio gyvenimas. Ati
dengti ryškūs charakteriai: dar
bininkai, įvairūs viršininkai, 
kurių Putkus bijo ir kai kurių ne- 

■ kenčia. Sugyvena jis tik su savo 
viršininku Rudžiu, kuris ne- 

( norėtų Putkaus netekti, kai tas 
svajoja važiuoti į Kauną ir stoti 
į universitetą. Putkui nelengva 
palikti savo gimtinę:

„... esu priimtas į universitetą, 
ir pradedu atitrūkti nuo gimtinės 
kaip upės srovės pagautas kuokš-

tas šieno. Dabar jau galima pasi
bastyti po gimtinę. Vieną pa
vakarę nueinu į Salduvos kalną, 
pereinu ilgą Žuvininkų kaimą. 
Šunys nežino, kad aš atėjau su 
tom senom trobom ir žemom 
tvorelėm atsisveikinti, ir įniršę 
puola mane” (p. 175).

Toliau Putkus Kaune. Jis 
mėgsta miestą ir mokslą, bet 
sunkiai ten verčiasi, išleidęs atsi
vežtus šimtą litų ir suvalgęs su 
kitais studentais motinos įdėtus 
sūrius ir lašinius. Užuot ėmęsis 
kokio darbelio, jis rašo apsa
kymus, kurių vieną išspausdina 
žurnaliukas, užmokėjęs jam de
šimt litų. Jis samdosi kambarį 
tai virš krautuvės, tai Neries 
pašlaitėje, tai kortų klube, tai 
gyvena prisiglaudęs pas draugą.

Išsigandęs skurdo, rašo savo 
buvusiam viršininkui Rudžiui, 
prašydamas jį apsilankyti Kau

Nuotrauka Romualdo RakauskoLaisvės alėja Kaune.

ne. Jau jam badaujant, kelias 
dienas nevalgius, apsilanko virši
ninkas ir stebisi, kaip Putkus 
vargsta. Nusiveda jį į teatrą, bet 
rtegavęs pigių bilietų, palieka 
alkaną studentą prie kasos, besi
šildantį prie radiatoriaus. Tai 
štai koks šykštus žemaitis! — 
galvoja Putkus, jausdamas, kad 
niekas nemato jo badavimo. Visa 
laimė, kad kas nors dar kartais 
padeda, paskolina pinigų. Ir 
todėl, gavęs trijų mėnesių sti
pendiją (turbūt iš valdžios?), Put
kus sukviečia visus geradarius 
draugus į restoraną Mickevičiaus 
gatvėje ir čia vėl iššvaisto pinigus 
bajoriškai.

Putkus vis rašo. Geležinkelio 
tema lietuvių literatūroje nauja, 
bet nesiseka jam savo kūrybą iš
spausdinti. Krėvės leidžiamas 
žurnalas išgiria ir priima vieną 
apysakaitę. Vos įperša Putkus 

Lietuvos aidui paskaityti kitą 
apysaką. Ir nežinia, su kokia iš
dava; gal antroje romano dalyje 
teks sužinoti apie jos likimą. 
Redaktorius nenoriai priėmė j 
rankas. Išgirdęs, kad vieną 
apsakymą jau išspausdinęs žur
naliuke, klausia, kodėl ten vėl 
nepamėgina?

Romane plačiai aprašomas 
Kaunas, draugai. Minimi tada 
pasižymėję rašytojai, poetai ir 
profesoriai. Daug šnekama — 
apie literatūrą, Majakovskį, Ra 
dauską, Dostojevskį ir kitus. 
Šnekama pobūviuose apie ka
riuomenę, kuri reikalinga ir 
mažam kraštui, apie pašaukimą 
į kunigus, apie išvažiuojančius 
tuo laiku į turtingą Ameriką ir 
įvairiausiom kitom visuomeni
nėm temom. Gan nuosaikiai pa
rodomas to laiko Kauno gyve
nimas.

Draugai ir viena simpatinga 
studentė tačiau prie progos vis 
pataria Putkui nesikankinti. 
Mergina sako:

„... Juk jūs visą pusmetį Kau
ne labai sunkiai vertėtės ir iš 
savo vargo nė kiek nepasimokė
te! Tik gavote didesnę sumą pi
nigų, tuoj pat juos ir išleidote! 
Na, ko vertas toks negalvotas 
žmogus! Kas gali jumis susi
domėti ar pasitikėti? Sužinosiu, 
kur Šiauliuose jūsų motina 
gyvena, ir parašysiu, ką jūs 
Kaune išdarinėjate! [...] Ir pa
tariu jums nešvaistyti pinigų. 
Girdėjau, kad naujame žurnale 
spausdinama jūsų apysaka. 
Nesugalvokite, pirmą honorarą 
gavęs, dar kartą susikviesti į res
toraną savo gerų draugų. Tai ir 
viskas. Keliaukite, sveikas! — ji 
rankinuku suduoda man per 
alkūnę ir nueina” (p. 242).

Knygos gale Putkus, išgirdęs 
apie stoties viršininkų kursus, su
grįžta vėl kaip mažos stotelės 
viršininkas prie geležinkelio dar
bo, neužmiršdamas tačiau, kiek 
praplėtė savo akiratį Kaune, į 
kurį, kaip į to meto „Paryžių” 
Lietuvoje, jis turbūt sugrįš ant
roje romano dalyje. Gyvenimas 
prie geležinkelio ir Kauno stu
dentų vargai bei išdaigos taip 
įdomiai aprašyti, kad nežinia, 
kurioj srity Jankauskas tobules
nis.
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„Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti... mums” (Apd 10:40-41)

Ar natūralu žmogui būti 
prikeltam iš mirties?

Norint rimtai pasisavinti krikš
čioniško tikėjimo tiesą apie 
žmogaus kūno prikėlimą iš mir
ties, tenka susitikti su didele sun
kenybe. Kad būtų galima nugalė
ti tą sunkenybę, reikia ateiti nuo 
daug toliau. Reikia iš naujo pasi
savinti pagrindines mūsų tikėji
mo tiesas, būtent: kas yra Dievas 
ir kas yra žmogus. Su populiario
mis pažiūromis į žmogų, kaip 
menkystę, ir į Dievą, kaip pri
klausantį nuę visokių kitų jėgų, 
žmogaus kūno prikėlimo tiesa 
yra nepasiekiama.

Viena iš labiausiai pagrindi
nių priežasčių, dėl kurios mums 
sunku pripažinti žmogaus kūno 
prikėlimą, yra nusilpusi mūsuose 
Dievo samprata. Įvairių abejonių 
apsuptas Dievas, kuris yra būdin
gas Vakarų kultūros žmogui, 
toks Dievas, kuris kovoja tik už 
savo išsilaikymą žmogaus galvo
senoje, negali būti tokiu veiksniu, 
kuris žmogaus kūną prikeltų iš 
mirties. Dievas, kuris nuolankiai 
prašosi Vakarų kultūros žmo
gaus, kad jam būtų pripažintos 
kurios nors teisės, žmogaus iš 
mirties prikelti negali. Taip pat 
negali žmogaus kūno prikelti iš 
mirties Dievas, kuriam yra nusa
vinta galia iš nieko sukurti pa
saulį. Daugelio modernių žmonių 
galvosenoje kosminis sprogimas 
ar evoliucinis vyksmas yra reikš
mingesni veiksniai už Dievą.

Taip pat reikia pilnesnės žmo
gaus sampratos, kad būtų galima 
tikėti, jog jis bus prikeltas iš mir
ties. Vien dorinio svarstymo apie 
žmogaus menkystes ir nedorybes 
tokiai žmogaus sampratai nepa
kanka. Iš to, kad žmogus gali ką 
padaryti blogai ar gerai, ne
galima gauti pilnos žmogaus 
sampratos. Žmogus yra tam tikra 
dieviška galimybė. Ir tik tai pa
sisavinus, galima turėti pilną 
žmogaus filosofiją, kurioje galėtų 
tilpti žmogaus prikėlimas iš mir-. 
ties. Panašiai, kaip negana žino
ti, kad yra teigiamos ir neigiamos 
elektros, kad suprastume, kas iš 
tikrųjų yra elektra savo prigim
tyje. Juo labiau iš žmogaus gero 
ar blogo elgesio, nors jie yra reikš
mingi, negalima išvesti, kas iš 
tikrųjų yra žmogus. Einant krikš
čionišku mokymu, žmogus yra 
tobuliausias Dievo kūrinys, ir dėl 
to mirtis negali būti jo gyvenimo 
pabaiga.

Antra vertus tačiau, negalima 
praleisti iš akių tiesos, kad mūsų 
pačių siela, nors būdama nemir

V
Siame numeryje:
Žmogus ir mirtis • Viešpaties Prisikėlimas — Velykų šventa paslap
tis • Maldininkų kelias Ispanijoje • Antano Miškinio eilėraščiai 
iš Sibiro tremties • Estų vyrų choro koncertas Chicagoje • Kviečia 
aktoriai Apolonija ir Petras Steponavičiai

tinga, neturi galios mirusiam 
. kūnui sugrąžinti gyvybę. Šią 

mūsų sielos negalią liudija ir ta 
aplinkybė, kad apskritai žmo
nėms yra sunku tikėti, jog miręs 
kūnas prisikeltų iš mirties. Žmo
gaus dvasia uri supratimą, kad 
jos kūnas miršta, tačiau miru
siam kūnui suteikti gyvybę jos 
negana. Dėl to, kaip yra įprasta 
sakyti teologiniame žodyne, žmo
gaus prikėlimas iš mirties yra 
priklausomas nuo antgamtinės 
Dievo malonės. Tačiau ir pats 
žmogus turi tam tikrų užuominų 
amžinam gyvenimui.

Mes esame taip Dievo sukurti, 
kad būtume pajėgūs anapus mū
sų prigimties esančią Dievo ma
lonę priimti. Didelis praėjusio 
šimtmečio vidurio vokiečių teo
logas Motiejus Schebenas savo 
moksle eina, atrodo, dviem prie
šingais keliais. Jis įrodinėja, kad 
antgamtinė Dievo dovana yra 
tikra prasme dalykas, esąs ana
pus mūsų prigimties galių, bet 
antra vertus, jis nemažiau sten
giasi įrodyti, kad ir žmogaus pri
gimtis yra aukšto lygio ir kad ji 
turi savyje galios anapus mūsų 
prigimties galios esančią Dievo 
malonę priimti.

Kai kurie ankstesnių šimtme
čių religiniai sąjūdžiai, norėdami 
išryškinti Dievo malonės ant
gamtiškumą, žemino natūralios 
žmogaus prigimties vertę ir galią. 

. Ir tų nelaimingų pažiūrų pėdsa
kų yra išlikusių tikinčiųjų gal
vosenose ligi mūsų laikų. Šalia 
mūsų prisipažinimo savo nuodė
mių, mes turime išlaikyti savo 
vertingumą Dievo atžvilgiu. Jei
gu tą vertingumą mes praran
dame, tai ne tik mūsų prikėlimas 
iš mirties pasidaro nesupranta
mas dalykas, bet netenka pagrin
do visa mūsų santykių su Dievu 
sistema. Ji nustoja savo atramos. 
Tada ir Dievo meilė žmogui pasi
daro nesuprantamybe, ir žmo
gaus malda Dievui netenka savo 
natūralaus, bet būtinai reikalin
go pagrindo.

Norint rasti atramą žmogaus 
prikėlimui iš mirties, reikia tu
rėti tokią sampratą apie žmo
gų, kokią apie jį turi Dievas. Jis 
žmogum nėra apsivylęs, nors pats 
žmogus kartais yra apsivylęs 
savimi. Žmogaus prigimtyje glūdi 
jo galia pažinti iš esmės Dievą, 
kaip savo darytoją, ir turėti su juo 
santykius. Toje prigimtyje taip 
pat glūdi galia priimti iš Dievo 
savo prikėlimą iš mirties ir am-

ALGIMANTAS KEZYS

Jėzaus prisikėlimo iš numi
rusių istoriškumą nagrinėdami 
didieji mūsų laikų teologai-egze- 
getai užima tiesiog diametraliai 
priešingas pozicijas. Viename 
spektro gale yra istorikai-realis- 
tai, kurie kalba apie Jėzaus 
prisikėlimą kaip apie žemišką 
įvykį, apčiuopiamą erdvėje ir lai
ko slinktyje. Antrame stovi filo- 
sofai-kūrėjai, aiškiną Jėzaus 
Kristaus prisikėlimą savų sis
temų rėmuose, paprastam žmo
gui nepažįstama kalba. Stengtis 
suprasti jų mintis reiškia gilintis 
į jų filosofinę ar teologinę teoriją 
ir bandyti išnarplioti, kaip pri
sikėlimo sąvoka joje rikiuojasi 
su kitomis jų teoretinės sistemos 
prielaidomis. Skaitytojas, ieškąs 
atsakymo į gyvenimiškus klau
simus apie Kristaus ir žmonijos 
prisikėlimą iš numirusiųjų, ne 
visada čia juos ras.

Kari Barth gvildena klausimą, 
ar Jėzaus prisikėlimas vyko 
šiapus ar anapus istorijos; tvir
tina, kad tas prisikėlimas nepri
einamas istorikui, bet vis vien 
turi būti laikomas istorišku 
įvykiu; prie jo reikia prieiti 
tikėjimo, o ne tyrinėjimo keliu. 
Rudolf Bultmann irgi pabrėžia 
tikėjimo primatą; jam apsispren
dimas galioja daugiau negu isto
riniai duomenys ar liudininkai; 
Kristaus prisikėlimo faktą laiko 
mitu; mato jį ne tikrovėje, ... o 
kerigmoje, t.y. prisikėlimo 
skelbime. Prie tokios nerealios 
sampratos jis priėjo dėl to, kad 
savo filosofinėje sistemoje jis a 
priori buvo nusistatęs nepripa
žinti stebuklų. Šių laikų svar
biausias katalikų teologas Kari 
Rahner, S.J. svarsto jam opų 
klausimą: ar Jėzaus prisikėlimas 
ir Jo mirtis ant kryžiaus buvo tas 
pats, ar du atskiri įvykiai.

Helmut Koestner net sulygina 
evangelijose pateiktus prisikėlu
sio Jėzaus pasirodymus su kitais 
hebrajų, egiptiečių bei graikų 
mitiniais dievų pasirodymais 
mirtingiesiems — su Jahvės apsi
reiškimais pranašams Izaijui ir 
Ezekteliui, su mitais apie egip
tiečių dievaitės Isis bei kitų seno

žiną buvimą.
Mirtis nėra savaime supranta

mas dalykas žmogui. Dėl to 
vienas estrados dainininkas šau
kia savo auditorijai: „Ar reikia 
būti mirtingu?” — Tas jo šauks
mas liudija, kad žmogaus kūno 
prikėlimas iš mirties yra žmo
gaus galimybių ribose, nes mirtis 
netelpa žmogaus savęs sampra
toje.

Apie žmogų, pasinaudojant 
Schebeno mokymu, galima saky
ti, kad jis turi ateiti pas Dievą 
pilnas: ne vien savo dvasia, bet ir 
kūnu, nes toks jis yra jo sukurtas.

V. Bgd. 

vės dievų mirtį ir pomirtinį atgi
jimą. Pasakojimai apie prisikėlu
sios dievaitės Isis pasirodymus 
buvo populiarūs kaip tik Jėzaus 
laikais.

Žymusis katalikų teologas Ed- 
ward Schillebeeckx ankstesnė
se savo studijose buvo sureliaty- 
vinęs Jėzaus prisikėlimo sąvoką, 
nepripažindamas pirmiesiems Jė
zaus prisikėlimo liudininkams iš
skirtinio savitumo. Jis priskiria 
tą pačią reikšmę ir vėlesniems 
prisikėlusio Jėzaus apsireiš
kimams. Anot jo, Velykų rytą 
apaštalai turėjo gilų dvasinį iš
gyvenimą ar atsivertimą, apie 
kurį jie pradėjo kalbėti, kaip 
apie paties Jėzaus jiems pasi
rodymą. Jų kalba apie šiuos pasi
rodymus, tai kalba apie nema
tomus dvasinius, o ne fizinius 
įvykius. Su tokia nuomone nesu
tinka kiti teologai — Kueng, 
Rahner, Sobrino. Schillebeeckx 
pats jos vėliau atsisakė, jau pri
skirdamas evangelistų užrašy
tiems pasakojimams apie Velykų 
ryto įvykius istorinę prasmę, o 
Jėzaus pasirodymams juslinę 
tikrovę. Tačiau jam prisikėlusio 
Jėzaus apsireiškimų esmė liko 
dvasinė — susirinkę apaštalai iš
gyveno atleidimą, atsivertimą ir 
dvasinį Jėzaus artumą, kurį gali 
patirti taipgi ir vėlesnių kartų 
krikščioniai. Schillebeeckx laikosi . 
nuomonės, kad nėra esminio skir
tumo tarp pirmųjų prisikėlusio 
Jėzaus liudininkų išgyvenimo ir 
ateinančių laikų tikinčiųjų. Vi
siems yra prieinamas tas pats 
gyvojo Kristaus artumas.

Wofhart Pannenberg, tikras 
realistas, tvirtina, kad sprendimą 
apie Jėzaus prisikėlimą reikia 
daryti papai turimus istorinius 
duomenis. Apie įvykį, buvusį 
prieš 2,000 metų, nesužinosi iš 
tikėjimo, o iš istorįjos. Nors praei
tyje istorikai dažnai buvo laikomi 
tikėjimo priešais, tačiau Pannen
berg mano, kad taip neturėjo 
būti. Iš istorikų Pannenberg 
reikalauja tik vieno — neužtrenk
ti durų galimybei, kad mirusieji 
gali keltis. Jau ir griežtuosiuose 
moksluose, pavyzdžiui, determi- 
nistinės pažiūros užleido vietą 
netikėtumams, kurie kartais ne
paklūsta „nekintamiems” gam
tos įstatymams.

* ♦ *

Kokie yra Jėzaus prisikėlimo 
istoriniai duomenys? Pagrindinis 
rašytinis šaltinis yra keturios 
kanoniškosios evangelįjos. Paties 
prisikėlimo liudininkų nėra, bet 
turime Jėzaus mokinių pasako
jimus apie įvykius tuoj pat po 
prisikėlimo — atrastas tuščias Jė
zaus kapas ir buvo pasakojama 
apie prisikėlusio Jėzaus pasi
rodymus moterims ir apaštalams.

Daugumos autorių pripažįs
tama, kad tuščio kapo atradimas 
galėjo būti istorinis įvykis. Vieni 
mano, kad tuščio kapo tradicija 
prasidėjo anksti ir galėjo išsivystyti 
iš pirmųjų krikščionių liturgijos 
prie to kapo. Patys seniausi raš
tai — šv. Pauliaus — apie kapą 
nieko nesako. Jį aprašo vėliau 
surašytos evangelijos ir vis ki
taip: pas kapą ateina Marija Mag
dalena ir kita Marija (Mt), Ma
rija Magdalena, Marija, Jokūbo 
motina ir Salome (Mk), Marija 
Magdalena, Joana, Marija, Jokū
bo motina, ir kitos moterys (Lk), 
Marija Magdalena (Jn). Prie kapo

pasirodo angelas (Mt), jaunuolis 
(Mk), du vyrai (Lk), du angelai 
(Jn). Morkus pažymi, kad tuo 
metu vyko žemės drebėjimas, kiti 
žemės drebėjimo nemini.

Jėzaus prisikėlimui iš mi
rusiųjų mokiniai buvo gerai pa
ruošti paties Jėzaus. Per savo 
viešąjį gyvenimą Jėzus nedvi
prasmiškai mokė, kad pasaulio 
pabaigoje, kuri turi ateiti, „šiai 
kartai nepraėjus”, mirusieji kel
sis. Jis pranašavo greitą Dievo 
karalystės atėjimą per Viešpaties 
dieną (Parousia), kurios Jis pats 
ir Jo mokiniai laukė. Žinia apie 
tuščią Jėzaus kapą bematant 
pasklido ir buvo priimta kaip Jė
zaus prisikėlimo faktas.

Tradicija apie tuščią Jėzaus 
kapą yra unikali krikščionybei. 
Nei Senajame Testamente, nei 
kitų religijų šaltiniuose panašių 
modelių neužtikta. Pirmiesiems 
krikščioniams ji tapo prisikėlimo 
simboliu, o ne vienam ir įrodymu. 
Tačiau patys Naujojo Testamento 
autoriai ir dabartiniai egzegetai

Prisikėlusio Kristaus statula Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Antakalnyje, 
Vilniuje.

pripažįsta, kad tuščio kapo atra
dimas Jėzaus prisikėlimo dar 
neįrodo. Šv. Jono evangelijoje 
Marija Magdalena galvoja, kad 
Jėzaus kūnas buvo perkeltas 
kitur (Jn 20:2). Prisikėlimui įro
dyti reikėjo prisikėlusiojo pasi
rodymų.

* * *
Jėzaus pasirodymus Naujasis 

Testamentas mini trumpose 
kerigmatinėse formulėse (1 Kor 
15:3-5; Lk 24:34) ir ilgesniuose 
pasakojimuose Mato, Luko ir 
Jono evangelijų pabaigose. Šių 
pasakojimų antraeiliai dalykai, 
kuriais remiasi jų faktiškumas, 
yra skirtingi. Kam pirmiausia 
pasirodė Viešpats? Jonas: Marijai 
Magdalenai (Jn 20:14-18); Lukas 
ir Paulius: Petrui (1 Kor 15:5; Lk 
24:34). Kur pasirodymai vyko? 
Morkus: Galilėjoje (Mk 16:7); 
Lukas: Jeruzalėje (Lk 24). Ma
noma, kad evangelistai užrašė 
nepriklausomai išsivysčiusias 
liaudies tradicijas su šiais skir
tingais bruožais. Tačiau pa

grindinis tvirtinimas išliko tas 
pats — Jėzus prisikėlė ir pasirodė 
saviškiams.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
evangelistų aprašomi Jėzaus pa
sirodymai pabrėžia prisikėlusio
jo fizinio kūno tikrumą — Jėzus 
liepia neliesti Jo, prašo valgyti, 
liepia įdėti pirštus į Jo žaizdas ir 
t.t. Norėta parodyti, jog Jis 
nebuvo dvasia, o grįžęs į gy
venimą Jėzus su savo nuosavu 
kūnu. Čia atsimintina, kad žmo
gaus prisikėlimo su nuosavu 
kūnu sąvoka yra turėjusi nelem
tų pasekmių krikščionybės isto
rijoje. Kūno prisikėlimo dogma il
gus šimtmečius (o gal ir tūkstant
mečius) kentėjo nuo grubaus 
pažodiškumo, kuriuo taipgi buvo 
užsikrėtusi ir likusioji biblinė 
teologija. Tai, aišku, kėlė ir dar 
vis kelia nesusipratimų bangas. 
Šv. Tomas Akvinietis rimtai 
svarsto klausimą, kas bus su 
kanibalais, kurie mito žmonių 
kūnais? Kuris kelsis iš numi
rusiųjų — suvalgytasis, ar kani
balas, turįs kitų žmonių kūnų 
dalis? Viduramžiais heretikų 
deginimas ant laužo irgi buvo pa
grįstas klaidingu įsitikinimu apie 
kūno prisikėlimą. Heretikai buvo 
laikomi pačiais didžiausiais nu
sikaltėliais, kuriems derėjo pati 
sunkiausia bausmė — jų kūno 
sudeginimas, kad neliktų kam 
keltis paskutinę dieną.

. Per tokį ilgą laikotarpi kaž
kodėl pamirštas daug autentiš
kesnis ir už evangelijas anksty
vesnis kūno prisikėlimo aiškini
mas, randamas šv. Pauliaus raš
tuose. Šv. Paulius aiškiai kalba 
apie sudvasinto kūno prisikėlimą 
(1 Kor 15:43). Kas galėtų būti 
tas „sudvasintas” prisikėlusio 
kūnas, mes gyvenantieji šiapus 
negalime pasakyti. Bet galima 
drąsiai tvirtinti, kad jis nebus 
atgaivintas mirusiojo lavonas, 
panašiai kaip Lozoriaus. Kristaus 
prisikėlimas buvo visai kitoks ■ 
negu Lozoriaus. Jėzus prisikėlė 
amžinai gyventi, Lozorius buvo 
prikeltas, kad vėl mirtų. Jeigu 
kūno prisikėlimas būtų suprastas 
kaip žemiškojo arba „nuosavo” 
kūno atgaivinimas — kūno, kuris 
atsigavęs prašo valgyti, yra ma
tomas ir girdimas, tai jis čia pat 
pasmerkiamas ir antrai mirčiai. 
Todėl Jėzaus poprisikėliminius 
pasirodymus negalima imti pažo
diškai. Jeigu jie yra istorijoje 
tikrai buvę, o ne evangelistų ar 
pirmųjų krikščionių išgyventi 
vaizdiškai, tai reikia į juos žiū
rėti kaip į nuolatini stebuklą, 
kur antgamtė, įsibrovusi į fizinį 
pasaulį, jame veikia pagal sau 
svetimus dėsnius. Kitaip susidu
riame su problematiškais epizo
dais, pvz., Jėzui žengiant į dangų, 
kaip aukštai į erdvę galėjo pakilti 
žemiškas kūnas ir joje nežūti? 
Geriau į Jėzaus pasirodymus po 
prisikėlimo žiūrėti kaip į simboli
nius pasakojimus, išsivysčiusius 
prisikėlimo kerigmos veikiamoje 
pirmųjų krikščionių bendruome
nėje. Šv. Pauliaus sukurtas žodis 
„sudvasintas” yra visiškai pa
kankamas išreikšti prisikėlusios 
ir išėjusios iš laiko ir fizinės erd
vės ribų būties būklę.

Kokia ta būklė bus, čia žemėje ' 
gyvenantieji negali pasakyti. 
Gali tik spėlioti. Šv. Paulius 
kalba apie šviesą, vidinį vyks
mą, keičiantį žmogaus galvose
ną, gimdantį naują tikėjimą.

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Lietuva
VYTAUTAS SKUODIS v

kelyje į laisvę
PEN kongresas 

Olandijoje ir Lietuva
Olandų PEN centras jau pra

dėjo siuntinėti pakvietimus į 
„literatūrinę puotą” — 53-iąjį 
Tarptautinio PEN klubo kongre
są, kuris prasidės antrąją gegužės 
savaitę Maastricht mieste, Olan
dijoje. Kongresui pasibaigus, 
dalyviai kviečiami į literatūrinę 
ekskursiją Belgijoje po Briuselį, 
Antwerpeną ir Bruges, kurios 
metu vyks diskusijos, literatū
riniai rečitaliai, savo kūrinius 
skaitys Guenther Grass, Gabriel 
Garcia Marąuez, Francoise Sa- 
gan ir kiti žymūs autoriai.

Lietuviams ypač aktuali šio 
kongreso tema: „Ideologijų pabai
ga — žmonijos įvaizdis vėlyvoje 
20-ojo šimtmečio literatūroje”. 
Olandų PEN centras į ją žiūri iš 
tokios perspektyvos: prieš dvi
dešimt metų įvykusiose riaušėse 

' Paryžiaus studentai reikalavo 
„suteikti valdžią vaizduotei” ir 
sukėlė daug vilčių visame pasau
lyje. Tada tikėtasi radikalių 
permainų, intelektualinių ir me
džiaginių problemų išsprendimo. 
Tačiau toji idilė neilgai tetruko. 
Mūsų besibaigiančiame šimtme
tyje kongreso rengėjai mato 
triumfuojantį individualizmą, 
kuris atmeta bet kokią ideologiją. 
To individualizmo skelbėjai 
kaltina intelektualus, kad jie per 
ilgai leido ideologijoms vedžioti 
juos už nosies ir išsižadėjo savo 
asmeniškos atsakomybės. Tokie 
pasikeitimai esantys labai 
skausmingi komunizmui ir so
cializmui, ideologijoms, kurios 
iš naujo peržiūri savo istorijas, 
tikėdamosios nusikratyti dog-1 
mų. Olandų rašytojai užbaigia 
kongreso temos aprašymą keliais 
klausimais: ar greita technolo
ginė pažanga gali privesti prie 
esminių pasikeitimų; ar ji gali pa
dėti mums plėtoti savo asmeny
bes ir giliau įžvelgti savin? Kur 
stovi žmonija, 20-ajam šimtme
čiui artėjant prie pabaigos? Kaip 
rašytojas, tasai individualistas, 
turėtų formuoti pasaulį, kuriame 
masiniai intelektualiniai ir vi
suomeniniai sąjūdžiai, atrodo, 
išeina iš mados?

Šis kongreso temos aprašymas 
aiškiai apsiriboja Vakarų Euro
pos intelektualų perspektyva ir 
neįtraukia Vidurio-Rytų Europos 
rašytojų patirties. Tie rašytojai, 
be abejo, pasisakys ir atstatys 
pusiausvyrą kongreso metu. Kiek 

Šiame numeryje:
Lietuviai rašytojai PEN kongreso išvakarėse • Lietuva kelyje į 
laisvę • Dailininką Povilą Osmolskį prisimenant • Prano Visvydo 
eilėraščiai • Petro Venclovos „Akvariumas” • Dainavos ansamblio 
religinis koncertas Chicagoje

daug apie tai galėtų pasakyti ir 
lietuviai!

Tarptautinio PEN Klubo kon
gresas bus įdomus ir kitais atžvil
giais. Šįmet žada pasitraukti 
pasaulinės rašytojų organizacijos 
pirmininkas, anglų rašytojas 
Francis King. Užkulisiuose jau 
verda priešrinkiminė kova, ki
birkščiuoja argumentai, kyla ais
tros. Šiame kongrese gal atsivers 
durys ir Sovietų Sąjungos rašy
tojams, kurie nori įstoti į PEN 
klubą. Jau yra pakankamai rusų 
autorių, pasiruošusių pasirašyti 
PEN klubo chartiją, kuri remiasi 
kūrybinės laisvės principu. Lat
vijos ir Estįjos rašytąjai drauge su 
išeiviais bandys atrasti būdą, 
kaip įsijungti į dar prieš Antrąjį 
pasaulinį karą jų šalyse įsteigtus 
nepriklausomus latvių ir estų 
PEN centrus. Girdėti, kad ir Lie
tuvoje auga susidomėjimas pa
sauline rašytojų organizacija. Pa
galiau PEN suvažiavimas Maast- 
richte bus pirmasis, kuriame 
kalinamų rašytojų komiteto 
sąraše nebeliks nė vieno lietuvių 
rašytojo, žurnalisto ar savilaidi- 
ninko pavardės.

Gegužės mėnesį rašytojai iš 
visų pasaulio kampų rinksis į 
Olandiją, savo teritorija ir gy
ventojų skaičiumi nedidelę, bet 
kūrybiniu genijumi ir pasieki
mais didžią šalį, kuri daug kuo 
primena Lietuvą. Ir Olandijos 
žemę trypė, krauju girdė nesibai
giančios užkariautojų armijos. Ir 
olandus ne sykį norėta pakeisti, 
atversti, „pagerinti”, įjungti į 
imperijas. Bet olandai ištvėrė, 
ir šiandien jų šalis viena demo
kratiškiausių ir pažangiausių 
visame pasaulyje.

Tarptautinio PEN klubo kon
grese dalyvaus ir grupė išeivių — 
lietuvių, latvių, estų — rašytojų. 
Ar nebūtų gražu ir prasminga, 
kad į Maastrichtą atvyktų ir 
rašytojai iš Lietuvos — kaip sve
čiai, stebėtojai, ir, gal, ateities na
riai. Ar lietuviai nesugebėtų at- 
štovauti savo literatūrai, ben
drauti su pasaulio rašytojais? 
Maastrichte, tame tiek sykių 
okupuotame ir vaduotame, sta
tytame ir atstatytame mieste, 
įsiterpusiame tarp Belgijos ir 
Vokietijos, lietuviai rašytojai 
tikrai jaustųsi kaip namie — kaip 
Vilniuje ar Suvalkų trikampyje.

jP

1. Lietuva... išeivijoje
Praėjo tiktai vieneri metai nuo 

tų dienų, kada Lietuvoje prasi
dėjo dideli įvykiai, nukreipti lais
vėjimo ir visiško išsilaisvinimo 
kryptimis. Visa tai ten pasireiškė 
taip staiga ir taip netikėtai, jog 
čia mūsų išeivijoje ir dabar 
daugeliui sunku susiorientuoti ir 
teisingai įvertinti tai, kas ten da
bar vyksta. Dažnai klystama, iš 
atskirų ir atsitiktinių, o kartais 
ir iš sąmoningai iškreiptų faktų 
padarant kategoriškas išvadas. 
Nepakankamai įvertinama tai, 
kas iš tiesų yra labai svarbu ir 
yra verta didžiausio dėmesio bei 
pagarbos. Kai kam trūksta suge
bėjimo visus žinomus faktus 
suvesti į sistemą ir tiktai po to 
daryti apibendrinančias išvadas. 
Visa tai yra atleistina, nes ištisus 
dešimtmečius atskirtiems nuo 
Lietuvos arba jos visai net ne
mačiusiems, gerai prisimenant 
nuolatinius sovietinės propa
gandos šmeižtus ir įžeidinėjimus 
lietuvių išeivijos adresu, teisingai 
suprasti ir įvertinti dabartinius 
reiškinius Lietuvoje tikrai yra 
nelengva, o kai kam ir neįma
noma.

Tačiau mūsų išeivijoje yra ir 
tokių, kurie tiesiog nenori teisin
gai suprasti ir įvertinti tuos fak
tus, nes jie griauna ne jų įsitiki
nimus, o tiktai išankstinius nusi
statymus, su kuriais dabar taip 
sunku išsiskirti. Visur ir visada 
tokie stengiasi įžiūrėti netik
rumą, apgaulę ir, žinoma, 
Maskvos arba KGB ranką. Į iš 
Lietuvos atvykstančius šiek tiek 
iškilesnius lietuvius žiūrima su 
nepasitikėjimu ir ignorancija. 
Tokie išeiviai nemato, teisingiau 
nenori matyti, to, kas dabar Lie
tuvoje yra tikrai gera. Kai kas 
net nepatenkinti tuo, kad ten ne- 
bepersekiojamas Lietuvos him
nas, legalizuota Lietuvos tautinė 
vėliava ir kiti tautiniai simboliai. 
Jų manymu, visa tai taip pat ap
gaulė, kuri silpnina tautos ryžtą 
kovoti už laisvę ir tik dar labiau 
prisideda prie Lietuvos okupa
cijos sustiprinimo.

Tenka stebėtis, kad net iš tri
būnos Vasario 16-osios iškilmin
game minėjime Chicagoje pa
grindinis kalbėtojas beveik tyčio
josi iš čia suorganizuoto Tautinės 
vėliavos fondo, kuris jautriai 
reagavo į autentišką prašymą iš 
Lietuvos aprūpinti ją tautinėmis 
vėliavomis. Taip pat buvo prie
kaištaujama ir tiems, kurie su
organizavo popieriaus pirkimo 
fondą Lietuvoje leidžiamai Adolfo 
Šapokos knygai Lietuvos istorija.

* Paskaita, skaityta 1989 m. kovo mėn. 
3 d. Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je, Chicagoje.

Toje kalboje su visa žinančio tonu 
buvo ir tokie priekaištai: „visi 
pametę galvas”, „sustokime ir 
pagalvokime”, „įvykiams kei
čiantis, kažkaip praradome lyg
svarą, pasimetėme”. Tai, atro
do, buvo taikoma tiems, kurie tei
giamai vertina Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdį ir visus jo 
pasiektus laimėjimus. Tokie ir 
panašūs pasisakymai viešai 
skelbiami ir rašomi spaudoje su 
„ekspertų” įsakmiu tonu, visada 
pabrėžiant kalbėtojų arba tokių 
rašeivų didelį patriotiškumą ir 
begalinę jų meilę pavergtąja! 
tėvynei, už kurią viską paaukotų, 
tiktai ne savo pasenusius nusista
tymus ir ambicijas.

Kai kurių veiksnių dažnai ak
centuojamas „didelis susido
mėjimas įvykiais Lietuvoje”, ,Jų 
atidus stebėjimas” ir „atsargus 
vertinimas” bei „neskubėjimas” 
yra savotiškas dabartinių kovo
tojų Lietuvoje išdavimas. Jeigu 
pažvelgtume į kai kurių mūsų 
veiksnių atliekamą darbą Lietu
vos išlaisvinimo reikaluose, būtų 
aišku, kad dabar jis beveik 
niekuo nesiskiria nuo to, koks jis 
buvo, pavyzdžiui, prieš dvejus 
metus. Gal tiktai su tuo skir
tumu, kad dabar Lietuvoje vyks
tant revoliuciniam judėjimui, 
išeivijai patariama tiktai tuos 
įvykius stebėti ir kažko laukti.

Nors kai kam rašytojas Vytau
tas Petkevičius ir dabar kelia an
tipatiją kaip buvęs „stribas” ir 
kaip komunistas, tačiau reikia 
pripažinti, kad jis teisus, saky
damas, jog „kiekviena tauta lais
vės turi tiek, kiek ji pati išsi
kovoja”. Kai kurių mūsų poli
tinių veiksnių veikloje, deja, 
tokių pastangų nematyti.

Šioje paskaitoje nebus pasakyta 
kažkas naujo, nežinomo. Joje bus 
pamėginta apibendrinti tuos pa
starųjų mėnesių įvykius Lie
tuvoje, apie kuriuos rašė JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos, Euro
pos ir Australijos išeivijos lie
tuvių spauda, kai kuriais atvejais 
cituodama ir Lietuvoje leidžia
mus oficialiuosius laikraščius.

Iš pradžių padarysime bendrą 
apžvalgą visų tų laimėjimų, ku
riuos per labai trumpą laiką 
pasiekė mūsų pavergtoji, tačiau 
atkakliai kovojanti tautos dalis. 
Bus kalbama apie Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdi ir apie Lietuvos 
Laisvės Lygą kaip apie pagrin
dines visų pasikeitimų Lietuvoje 
varomąsias jėgas. Paminėsime 
kai kuriuos faktus, kurie leidžia 
geriau suprasti ir įvertinti da
bartinę Lietuvos partinę ir 
administracinę vadovybę. Taip 
pat teks paliesti ir Maskvos 
laikysenos Lietuvos atžvilgiu
simptomus bei jos reakciją į joje 
vykstančius įvykius, pagaliau ir 
jos pačios padėtį naujojoje jos vi
daus ir užsienio politikos situa
cijoje. Pabaigoje autorius išsakys 
savo nuomonę, atsakydamas į 
mums visiems labiausiai rūpimą 
klausimą: kada ir kaip Lietuva 
išsilaisvins iš okupacijos jungo?
2. Laimėjimai, kurių siekta 

dešimtmečiais
Jeigu dabar palygintume, kaip 

Lietuva atrodė maždaug prieš 
dvejus ar pusantrų metų ir kaip 
ji atrodo dabar, skirtumas yra tie-

Šių metų Vasario 16 dienos iškilmėse Kaune, Karo muziejaus sodelyje, buvo atidengta Laisvės statula, 
sugrąžinta ant jai skirtos paminklo papėdės. Laisvės paminklas (skulptoriaus Juozo Zikaro kūrinys) 
buvo pastatytas 1928 metais, švenčiant Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo pirmąjį dešimtmeti.

Nuotrauka V. Kapočiaus (iš Broniaus Kviklio archyvo)

Nepriklausomybė istoriniais žingsniais pamažu keliauja mūsų 
krašto link. Ateis vėl į mūsų tėvų žemę, ir mes pasjjusime, kad esame 
ne tik Lietuva, bet ir laisva, nepriklausoma tauta.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodžiai šių metų Vasario 
16 dienos rytą, atidengiant Laisvės paminklą Kaune.

siog milžiniškas. Tada už lietuvių 
tautinės vėlivos iškėlimą, vyties 
ženklo panaudojimą ar Lietuvos 
himno pagiedojimą rimti nemalo
numai buvo neišvengiami. O 
dabar toji vėliava plevėsuoja ne 
tik Gedimino kalno pilies bokš
te, Vilniuje, Trakų pilyje, Kauno 
Karo muziejaus bokšte, bet net 
prie Vilniaus KGB rūmų ir kitų 
sovietinės valdžios įstaigų.

Dabar oficialioji, vadinamoji 
„komunistinė” spauda daugeliu 
atvejų savo atskirais straipsniais 
prilygsta, o kai kuriais atvejais 
net ir pralenkia buvusią pogrin
džio spaudą. Objektyviai ir su pa
garba joje rašoma apie 1918 metų 

vasario 16 dieną paskelbtą Lie
tuvos Nepriklausomybės aktą ir 
to paskelbimo aplinkybes. Taip 
pat atvirai ir teisingai rašoma 
apie 1940 metais Lietuvos nepri
klausomybės praradimą, apie so
vietinį terorą Lietuvoje ir tautos 
išgamas, jos budelius. Daug 
rašoma apie tremtinius. Spaudoje 
skelbiami jų atsiminimai, spaus
dinama Sibiro tremtinių poezija.

Žurnalo Kultūros barai šių 
metų pirmajame numeryje ra
šoma apie lietuviams „primes
tą padėtį būti vergiška darbo 
jėga, prašytojais, laukiančiais 
malonės ar išmaldos iš svetimųjų 
rankų, tuo labiau, kad jos dalina 

mūsų pačių uždirbtas gėrybes 
[...J. Tuo visi sutariame — be 
suvereniteto Lietuva ateities 
neturi... Mums nėra ko teisintis, 
kad norime atgauti neatimamas 
tautos teises ar slėpti nuo ko savo 
tautos nusistatymą... Tauta turi 
teisę savarankiškai ugdyti savo 
galias, suverenios ekonominės, 
socialinės, kultūrinės, demogra
finės ir ekologinės politikos pa
grindu". Lietuvos kompartijos ir 
vyriausybės organas Tiesa ragina 
rūpintis Nepriklausomybės kovų 
savanorių kapais. Toji pati Tiesa 
spausdino ištraukas iš Ameri
koje išleistos Aleksandro Merke- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių poetai 
sovietiniame žurnale

anglų kalba

Laiškas iš Ročesterio

Fotomenininkas Algimantas Kezys Ročesteryje

Praėjusiais metais lietuvių 
kultūra pradėjo plačiau, autentiš
kiau sugrįžti į pasaulį ir tą 
pasaulį susigrąžinti sau pačiai. 
Šioje naujoje padėtyje ypač svar
bus vaidmuo atitenka literatūri
niams vertimams — į lietuvių 
kalbą ir iš jos į pasaulio kalbas.

Kartais išgirstame, kad tokius 
vertimų langus Lietuvai atidari
nėja ir Maskva, leidžianti lie
tuvių autorių kūrinius ne tiktai 
Sovietų Sąjungos, bet ir didžio
siomis pasaulio kalbomis. Iki šiol 
tos Maskvos paslaugos nebuvo 
labai įspūdingos, nes tokiems 
vertimams į anglų ar kitas 
kalbas paprastai parenkami poli
tiškai parankūs autoriai, o ver
timų kokybė dažniausiai nepa
kyla virš vidutiniškumo.

Ar tie „made in Moscow” — 
„Maskvoje gaminami” vertimai 
pasikeitė „perestroikos” laiko
tarpiu? Atverčiame angliškai 
kalbančiose šalyse platinamo 
žurnalo Soviet Literature pra
ėjusių metų lapkričio numerį, 
kuris prasideda penkių lietuvių 
poetų eilėraščių vertimais į anglų 
kalbą. Kas tie penki mūsų poezi
jos atstovai? Apie ką jie rašo? 
Kaip jie atspindi šiuos nepapras
tus laikus ir savo tautos dvasią? 
Ir kaip jie skamba anglų kalba?

Pirmasis šio penketuko poetas 
— Eugenijus Matuzevičius, ku
riam atstovauja eilėraštis „Istori
ja mus įrodė”. Jis rašo, kaip 
„mus”, dvidešimtojo šimtmečio 
„sūnus ir posūnius” bandė ir 
dalijo istorija, žmonės, anketos. 
Dabar, anot poeto, žaizdos užgijo, 
teliko randai, o tie „mes” siekia 
„vienos teisybės,/vienos ir vie
nintelės teisybės,/įrašyt ant vė
liavos, kurią / Revoliucija / mums 
paliko”.

Antrasis poetas, Eduardas Mie
želaitis, apdainuoja tai, ką ver
tėjas pavadino „care” — rūpestį, 
rūpestingumą. Tas rūpestis ke
liauja po visą Lietuvą, ir jo dėka 
„įvykdomas planas”, „derlius 
išsilieja per kraštus”, gimtinė 
tampa saugi nuo netikėtų nelai
mių ar abejonių.

Toliau eina — Macevičius. Nors 
Lietuva jau beveik 50 metų 
„broliškoje tautų šeimoje”, tos 
šeimos atstovai — broliški 
redaktoriai dar neišmoko kaip 
rašyti lietuviškus vardus. 
Macevičius angliškai skaitan- . gyvenime esąs... 
tiems pristatomas kaip Yuozas. pliuralizmas”...

V
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Jo eilėraštyje „Mano paties 
pozicija” suskamba Mieželaičio 
„Žmogaus” retorika: „nes aš esu 
žmogus, / 4š tas žmogus, ištiki
mas, tvirtas ir bebaimis, / kurs 
įgyvendino didžiąją Revoliuciją”. 
Macevičius pakartoja utopijos 
įvaizdžius ir pareiškia esąs „atsa
kingas už visą žmoniją”.

Ketvirtasis poetas Soviet 
Literature žurnale — Rimantas 
Vanagas. Kuo jis sielojasi? Jo 
eilėraštis pavadintas „Mintys 
eilėje prie Lenino mauzoliejaus”. 
Toji eilė jam primena milžinišką 
eksperimentinį vamzdį, kurin 
įsilieja visos rasės ir tautos, 
„pagaliau pačios pasisakančios — 
taip ar ne”.

Ir paskutinysis lietuvių poezi
jos atstovas — Algirdas Verba. 
Jis apdainuoja „Komunarų vė
liavą”. Barikados, kraujas, rau
dona Laisvės vėliava ir pergalės 
šauksmas: „TAI JAU MŪSŲ 
LEMTINGOJI KOVA”.

Tokiais žodžiais, idėjomis, 
įvaizdžiais angliškai skaitančioji 
žurnalo Soviet Literature publika 
supažindinama su tuo stebuk
linguoju organizmu, kurį vadi
name lietuvių poezija. Lietuva — 
tai Didžioji Spalio Revoliucija, 
rūpestingai įvykdomi planai, 
Lenino mauzoliejus, barikados, 
net citata iš „Internacionalo”. 
Eilėraščių vertimai atitinka jų 
pobūdį. Vertėjas Walter May į 
juos prikaišiojo dirbtinių rimų ir 
apgaubė monotonišku patosu.

Trumpame žodyje apie lietuvių 
poeziją Valentinas Sventickas 
čia išvardija kai kuriuos jos 
polinkius ir poslinkius. Ir jis 
negali paslėpti savo nusiste
bėjimo eilėraščių atranka, bet 
mandagiai tepasako, jog ji esanti 
„nepaprasta” ir jog toji „visuo
meninės saviraiškos poezija” 
žurnale esanti atstovaujama šiek 
tiek (!) koncentruota forma. Jis, 
tarp kitko, painformuoja užsie
nietį skaitytoją, kad pirmasis po
kario dešimtmetis lietuvių poezi
jai buvęs „visuomeninės orienta
cijos ir deklaracijos laikotarpis”. 
Dabar populiariausios poemos 
Lietuvoje esančios „polifoniškos” 
— gyvenimas jose vaizduojamas 
iš skirtingų požiūrių, įvairių 
kampų, o išvados paliekamos 
pačiam skaitytojui. Paralele 
tokiai poezijai visuomeniniame 

„socialistinis

Miela Aušra,

Mudu su Algimantu Keziu jau 
kuris laikas šnekučiavome apie 
lietuvių dailininkų sutelktinės 
parodos atvežimą į New Yorko 
Ročesterį. Šnekėjome dar gerokai 
prieš Kultūros kongresą Toronte, 
bet vis kas nors pamaišydavo: kai 
jis su savo paroda būdavo kur 
nors ne per toli, pas mus tuo tar
pu irgi kas nors vykdavo, o kai 
būdavom tušti, nenorėjau net kla
binti: galvojau, kad vežti iš Chica
gos visą parodą į tokią mažą 
vietą, kaip mūsiškė, vargu ar 
išsimokėtų.

Šiemet mūsų parapijos kultū
rinė komisija ta paroda tikrai 
susidomėjo ir ja rūpintis pavedė 
man. Susigaudęs Algimantą 
Kezį, sužinojau, kad ir proga 
ranka pasiekiama: jis su paroda 
savaitgalį prieš Padėkos dieną 
bus Washingtone, o iš ten grįž
tant nebe toks jau didelis vingis 
pasukti ir į Ročesterį. Pats Al
gimantas sugalvojo dar geriau. 
Iš Washingtono pasuko į New 
Yorką Padėkos dieną atšvęsti pas 
mamą, o iš ten Ročesteris jau 
visiškai pakeliui.

Kai kam iš mūsiškių tas savait
galis tikrai buvo negeras: jie 
turėjo kur nors išvykti, ką nors iš 
savųjų aplankyti, o mūsų para
pija, Aušra, jau taip susitrau
kusi, kad sekmadienį, nuėjęs 
į bažnyčią, net nesidairęs gali 
pasakyti, ko šiandien trūksta, bet 
tikėjomės, kad ir iš kitur ta pačia 
dingstimi kas nors atvyks ir pa
roda pasigrožės. Iš tikrųjų taip ir 
buvo. I parodos atidarymą susi
rinko gana gražus meno mėgėjų 
būrelis. Gal dar ir todėl, kad 
traukė ne vien paroda, kurią 
pamatyti dar galėjo ir kitą dieną 
po pamaldų. Kai ką traukė ir 
naujausia Algimanto Kezio 
knyga Cityscapes, kurią jis irgi 
atsivežė parodyti. Ta pačia proga 
padarėme ir kuklutes tos puikios 
knygos sutiktuves.

Šiandien fotografija yra tapusi 
multibilijoniniu verslu. Ji nuo 
praėjusio šimtmečio vidurio labai 
rūpestingai ir labai lėtai da- 
gerotipijos būdu darytų tikrai 
gražių peizažų, architektūros 
nuotraukų ir portretų išaugo į 
tokį kolosą, taip įsiskverbė į visas 
mūsų dienas, kad sunku net 
pasakyti, kaip be jos ir be- 
gyventumėm. Kur nors sudreba 
žemė, kraštą nusiaubia audros ar 
potvyniai, kas nors kita dėmesio 
verta atsitinka, fotografijas tą 
pačią dieną jau matome tele-

Šitoks žurnalo Soviet Litera
ture meškiškas pasitarnavimas 
lietuvių poezijai rodo, kad jai 
reikia ieškoti kitokių vertėjų ir 
kitokio pliuralizmo. 
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vizijoje ir laikraščiuose. Tai prak
tiškoji fotografijos pusė. Žmogus 
išlaikė ir dar kitą jos pusę — 
meniškąją. Ji ne tokia greita, 
kaip toji žinias nešiojanti (ir ne 
tokia pelninga), bet nemažiau 
žmogiška ir nemažiau brangi 
žmonijos kultūrai. Jąja fotografas 
ieško daiktuose grožio; plokš
tumų, linijų ir šešėlių žaidime 
ieško gilesnės prasmės, kartais 
atrodo, kad jis daiktus ne fotogra
fuoja, bet su jais kalbasi, lygiai 
taip pat, kaip kartais daro poetai. 
Toks fotografas poetas yra ir 
Algimantas Kezys.

Kada, kaip ir ką turėdamas 
galvoje, jis pradėjo fotografuoti, 
niekada neatėjo į galvą net pa
klausti, o dabar, kai mėginu pa
šnekėti apie jo trumputę vieš
nagę Ročestery, jis kažin kur 
paskui savo, o gal ir kitų (dažniau
siai leidėjų) rūpesčius laksto. 
Težinau tik, kad jis viešumoje su 
savo darbais pasirodė maždaug 
prieš trisdešimt metų, o kaip jis 
rengėsi ir kaip brendo, gal kada 
pats išsišneks. Dar žinau, kad jis 
turi mums, lietuviams, ue taip 
dažną, sveiko veržlumo dorybę: 
ką padaręs, nelaiko tik sau ir 
savo artimiesiems pasidžiaugti, 
bet stengiasi, kad jo darbus 
galėtų pamatyti ir kiti, o tam 
reikia sugebėti surengti savo 
darbų parodas ir išleisti knygas.

Nebeatsimenu kada, bet jau 
tikrai prieš kokį ketvirtadalį 
amžiaus, gavom progos Ročes
terio miesto muziejuje surengti 
Pabaltijo etnografinę parodą. 
Prisirinkę visokių praeities eks
ponatų, panūdome parodyti, ir 
ką čia mūsiškiai daro. Tam 
reikėjo mūsų čionykščio gyve
nimo fotografijų. Nei latviai, nei 
estai nieko negalėjo sugraibyti, o 
mes kreipėmės į Algimantą Kezį 
ir gavome jų net su kaupu. Gerai 
atsimenu ir tą džiugų akimirks
nį, kai, atsivertęs, rodos, Popular 
Photography žurnalą, pamačiau 
per visą puslapį atspausdintus 
Algimanto Kezio baltus balan
džius viršum tamsaus miesto. To 
irgi nežinau, bet spėju, kad toji 
savo paprastumu sunkiai užmirš
tama fotografija buvo jam pirmas 
didelis žingsnis į pasaulį, nes nuo 
to laiko, neskaitant lietuvių lė
šomis išleistų kelių jo knygų, 
Cityscapes yra jau bene devinto
ji, išleista Chicagos Loyola uni- 
verąiteto leidyklos.

Kezys pradėjo fotografuoti tuo 
metu, kai fotografijos aparatai 
ėmė labai sparčiai tobulėti. Su 
tuo tobulėjimu kartu labai grei
tai lengvėjo ir pats fotografavimo 
darbas. Vis mažiau ir mažiau be
reikėjo rūpintis fotografuojamo 
daikto atstumu, apšvietimo laiku 
ir daugeliu kitų dalykų, kurie ne 
taip seniai atrodė lyg sunkiai per
lipami kalnai. Dabar kiekvienas, 
paėmęs kiek geresnį aparatą į 
rankas, gali daryti gerai apšvies
tas ir ryškias nuotraukas, tik joks 
aparatas dar neišmoko fotografui 
pasakyti, kas verta fotografuoti ir 
kas ne, iš kurios pusės ar iš ku
rio kampo prie daikto prieiti, kad 
daiktas fotografijoje atvertų savo 
esmę ar net prašnektų savo 
kalba. Tą gali padaryti tik toks 
fotografas, kuris moka užmegzti 
kalbą su iš pažiūros nebyliu 
daiktu. Ir dar viena „smulkme
na”: fotografuotis mėgsta ne tik

Algimantas Kezys Nuotrauka Mark Pradzinski

žmonės, bet ir daiktai. Jų kartais 
prilenda tiek daug, kad vėliau, 
žiūrėdamas į jau gatavą fotogra
fiją, daiktų makalynėje nebegali 
net suvokti, ką fotografas ketino 
parodyti, bet Algimantas Kezys, 
atrodo, tos bėdos gal niekada ir 
neturėjo, nes ir fotografijoj, kaip 
ir kituose menuose, ne viską gali
ma išmokti, reikia dar talento, 
kuris padiktuotų iš kurios pusės 
ir kaip žvelgti į daiktą, kad jo 
vaizdas, perkeltas i popierių ar i 
skaidrę, prašnektų sava, bet dau
gumai suprantama kalba. Reikia 
menininko akies, kad daiktuose 
atrastų ir mintį, ir jos virpantį 
tekėjimą, ir tuos linijų, šviesos, 
šešėlių bei atspindžių žaidimus, 
nuo kurių paskum negali akies 
atitraukti. Ir kas svarbiausia, 
Kezys visus tuos akį žavinčius ir 

Rašytojas Jurgis Jankus, šio laiško autorius, prie Sv. Juozapo šventovės griuvėsių, Rochester, New York, 1988 
metais. Nuotrauka Algimanto Kezio

mintis keliančius niuansus ne 
savo laboratorijoje padaro, bet 
randa fotografavimo vietoje. Jis 
pats gerai žino, kaip ir ką savo 
laboratorijose daro šių dienų foto
grafai, bet pats to nemėgina. „Gal 
kada reikės pamėginti”, paklaus
tas tepasako. Rinkdamas vaiz
dus, jis pasitiki savo akim ir 
nuojauta, ir vargu ar kada su
klysta. Ta prasme jis buvo tvir
tas iš pat pradžių. Užtenka tik pa
vartyti jau prieš ketvirtį amžiaus 
jo sukurtą Šventą auką, kurioje 
įsakmiai parodoma, kaip galima 
atsikratyti įkyriai į aparatą len
dančių nereikalingų daiktų. Ir 
prieš tą knygą, ir po jos esu ma
tęs nemaža fotografijų, kurių cen
tre turėjo būti Mišių auka, bet toji 
pagrindinė paveikslo tema be
veik visada buvo užgožta fotogra

fijos aparatan sulindusių ne
reikalingų daiktų: architektūros, 
paveikslų, altoriaus puošmenų — 
esminę mintį tegalėjai atspėti tik 
iš užrašo, o Algimantas Kezys į 
šv. Mišių auką sugebėjo sutelkti 
ne vienos kurios fotografijos, bet 
visos knygos dėmesį su tokiu 
ryškiu tvirtumu, kad vargu ar 
kas kitas galėtų jį pralenkti.

Kezys yra daug prifotografavęs 
ir buitinių fotografijų, bet jose 
ribojosi tik lietuvių buitimi. Jose 
jf m terūpėjo pažymėti tik atski
rus mūsų gyvenimo momentus, 
kad jie išliktų ateičiai. Tai vienin
telės jo fotografijos, kuriose vy
rauja žmogus. Meninėse jo foto
grafijose žmogaus nėra, o jeigu 
kur ir yra, tai tik kaip paveikslo 
kompozicijai reikalingas taškas, 
bet ne kaip jo esmė. Paklausiau, 
ar negalvoja į savo laimėjimus 
įjungti ir meninę žmogaus foto
grafiją. Nepasakė, kad ne. Iš ne
aiškios užuominos, veido iš
raiškos, net viso kūno judesio 
susidariau įspūdį, kad beveik — 
taip. Tai nejučia ateina tikėjimas, 
kad kita, o gal dar ir kelinta (kas 
gali žinoti) Algimanto Kezio 
knyga jau bus žmogus su gausybe 
savo veidų ir nuotaikų.

Rūpėjo man ir dar viena foto
grafijų rūšis. Kai kurie šių dienų 
fotomenininkai gal daugiau 
laiko praleidžia savo laborato
rijose, negu ieškodami ką foto
grafuoti. Jie, mechaninėm bei 
cheminėm priemonėm manipu
liuodami negatyvus ir nuo
traukas, pasiekia labai įdomių 
rezultatų. Neretai tokių, kad fo
tografija tampa labiau panaši ne
be į fotografiją, bet į įmantrų gra
fikos ar litografijos kūrinį. Iš il
gesnio pasikalbėjimo sumetu, 
kad padirbėti laboratorijoje min
tis ir Algimantui Keziui nesveti
ma. Gal net artimesnė už meniš
kai išsakytas žmogaus nuotaikas. 
Tai ir čia, miela Aušra, kurią 
nors dieną Algimantas Kezys gali 
mus maloniai nustebinti.

O jam rūpi ir ne vien tik foto
grafijos menas. Jis domisi ir lie
tuvių dailininkų kūriniais. Tam 
Chicagoje jis atidarė net savo 
galeriją, sutelkė jon lietuvių 
dailininkų kūrinių, jų pažiūrėti 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos istorinė geografija

Ethos arba dar sykį apie kultūrą
ARVYDAS JUOZAITIS

Slėpiningos yra tautos gyve
nimo versmės, ne visiškai ištirti 
tautos savimonės klodai, moksli
ninkai dar ginčijasi dėl tautos ap
tarimo būtinų sąlygų. Kadaise 
buvo paplitęs polinkis lyginti tau
tą su gyvu organizmu, įvairiais 
atžvilgiais panašiu į žmogų. Net 
atmetus tokį aptarimą, ryškėja 
kai kurie tautos ir žmogaus pana
šumai. Žmogus be savimonės tai 
tik žmogaus griaučiai, grupė 
žmonių be tautinės savimonės ne 
tauta, gal tik jos užuomazga. At
mintis yra sudėtinė žmonių ir 
tautų savimonės dalis. Žmogus, 
pamiršęs savo praeitį, tampa sa
vo šešėliu, tautai be tautinės at
minties gresia išnykimo pavojus. 
Tautos atmintis — tai jos istorija, 
istorija, kuri dažnai romanti- 
zuota, istorija, kurioje nemažą 
vaidmenį vaidina įvairūs mitai ir 
legendos, istorikų ne visiškai pa
tvirtinti faktai. Šie istoriški, kar
tais legendomis virtę įvykiai tei
kia ypatingą reikšmę kai ku
rioms geografinėms vietovėms, < 
kartais jas net susakralina. Rei
kia tik prisiminti šventą Jeruza
lės reikšmę žydams, simbolinę 
Vilniaus ir Gedimino kalno 
reikšmę lietuviams. Sena lietu
vių tauta, bet jos istorija nėra 
vientisa, didelę spragą sudaro tie 
amžiai, kai Lietuvą valdė svetimi 
arba nutautę didikai. Saulės ir 
Žalgirio mūšiai, didvyriškas 
Pilėnų pasipriešinimas, seni 
piliakalniai, Vilniaus ir Trakų 
pilys primena tą herojišką Lie
tuvą, iš kurios stiprybės sėmėsi 
praėjusio šimtmečio tautos 
atgimimo šaukliai ir dainiai. Ne 
be pagrindo Maironis rašė apie 
milžinkapius. Neatsitiktinai 
Daukantas ir kiti domėjosi gilia 
Lietuvos praeitimi, o ne artimes
niais laikais. Daugelis bundančių 
tautų kelią į tautinį sąmo
ningumą grindžia savo istorijos 
herojiškų dienų prisiminimais.

Tautai reikia šventovių, vietų, 
kuriose galima susikaupti ir 
prisiminti, permąstyti protėvių 
darbus, ieškoti gairių, spręsti 
sunkius dabarties klausimus. Gi
lios praeities istorijos vietovės pa
skendusios užmarštin. Nežinia, 
kur tikrieji Pilėnai, kur iš tikrųjų 
vyko Saulės mūšis. Nors gerai 
žinomos pirmojo tautinio atgi
mimo, kovų dėl nepriklausomy
bės vietoB, sovietinė valdžia ilgus 
metus jas ignoravo, negailėjo 
pastangų jų reikšmę nuvertinti 
arba šias vietas visiškai panai
kinti. Ilgai ir atkakliai valdžia 
mėgino pakeisti tautos istorinę 
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geografiją. Knygnešių keliai tapo 
Iskros permetimo punktais, kelių 
kompartijos veikėjų susirinkimo 
vieta muziejumi, visoje šalyje 
išdygo paminklai Raudonajai 
armijai-išvaduotojai, daugelis 
miestų aikščių apstatytos pa
minklais svetimtaučiams, ku
riem > lietuvybės ir lietuvių 
tautos reikalai visiškai nerūpėjo. 
Iš kitur atvykusiam stebėtojui, 
pamačiusiam šiandieninius Lie
tuvos paminklus, perskaičiusiam 
įvairias memorialines lenteles, 
greičiausiai susidarytų įspūdis, 
kad Lietuvos istorija — tai kan
trus išganingo socializmo atėjimo 
laukimas, kad giliausi šios ro
mios tautos lūkesčiai išsipildė, 
kai Lietuvon įsibrovė Raudonoji 
armija. Šitokį įspūdį susidarytų 
ne vien koks nors atvykėlis iš 
kitos šalies, bet ir mažas vaikas, 
kuriam niekas iš pašalies dar 
nepašnibždėjo, kad visa tai iš 
kitur tautai primesta.

Šiuo laiku vėl atgimsta tauta, 
atbunda ar viešumon vėl prasi
veržia nežalojama, neiškraipoma 
istorinė sąmonė, žengiami pir
mieji, bet labai reikšmingi is
torinės geografijos atkūrimo 
žingsniai. Ypač prisimenamos 
Nepriklausomybės kovų vietos, 
pagerbiami už Lietuvos laisvę 
žuvusieji. Tai rodo šių metų va
sario 8 dieną Taučiūnų kaime, 
Kėdainių rajone, įvykęs minė
jimas pagerbti Povilą Lukšį, 
pirmąjį kareivį savanorį, žuvusį 
kovose už Lietuvos laisvę, o taip 
pat ir Alytuje suruoštas ten 
žuvusio pirmojo karininko An
tano Juozapavičiaus minėjimas. 
Kaune, Vienybės aikštėje, prie 
Laisvės statulos buvo padėtas 
akmuo iš Šėtos kaimo, kur 
Lietuvos kariuomenė kovojo su 
bolševikais. Mane labiausiai su
jaudino šių metų Vasario 16-os 
dienos iškilmėse Kaune šventės 
išvakarėse žuvusių už Lietuvos 
laisvę pagerbimas Aukštųjų 
Šančių karių kapinėse. Šitos 
kapinės, kaip ir Rasų kapinės 
Vilniuje, jau grįžo į Lietuvos is
torinę geografiją, su jomis grįžta 
ir Nepriklausomybės kovų atmi
nimas, dar kartą patvirtinama ir 
primenama, kad 1919 metais lie
tuvių tauta kovojo su bolševi
kais ir kad už Lietuvos laisvę 
žuvo tie, kurie kovojo Lietuvos 
kariuomenės, o ne sovietinės 
kariuomenės eilėse. Nemažiau 
reikšmingas įvykis buvo Laisvės 
statulos atidengimas Kaune. Juk 
ši statula primins visiems praei
viams tautos ryžtą laisvai gyven- 

ti. Su Laisvės statulos, Aukštųjų 
Šančių karių kapinių bei Karo 
muziejaus reabilitavimu pradėta 
istoriškai reabilituoti Kauną, 
kurį valdžia mėgino paversti 
eiliniu sovietiniu miestu, be ypa
tingos praeities. Bet Kaunas ne

vaikus. Šitai įrodo totalitarinių 
režimų „dorovė”.

Žinojimas visų pirma turi apim
ti visas sudedamąsias humanita
rinės kultūros dalis, idant būtų 
suprasta ir įvertinta jų galia. 
Turi būti atlikta tam tikra struk
tūrinė analizė, kurios duome
nimis vėliau būtų galima remtis, 
bandant charakterizuoti bendrą 
dorovės būklę ar prognozuoti 
ateitį. Reikalinga tam tikra koor
dinačių sistema, kurioje mintis 
jaustųsi kaip namuose.

Šitaip suformulavus uždavinį, 
vis dėlto tenka pripažinti, kad jis 
nė nekvepia originalumu. Bet 
būtent tai ir yra svarbiausia, 
svarstant kultūros reikalus.

*
Paradinė, fasadinė arba 
reprezentacinė kultūra

Esama tokio kultūros subjekto, 
kuris labiau už kitus pasiduo
da organizuotai, direktyviškai 
planuojamai saviraiškai. Bet ka
dangi saviraiška — vidinių galių 
apraiška, tai ar teisinga kalbėti 
apie organizaciją ir planą? Kaip 
ten bebūtų, šios išorinės tvarkos 
jėgos funkcionuoja ne tuščioje 
erdvėje. Ju veikimo terpė — tam 
tikru būdė sustingusi humani
tarinė kultūra, t.y. jau gatavi jos 
produktai arba kūryba, kurioje iš 
anksto žinoma, kas „išeis”. Prak
tiškai nėra prasmės kelti klau
simų, ar šitokio pobūdžio kūryba 
yra teisėta. Jeigu jau visuome
nėje sukuriama ši tradicija, tuo
met situacija primena orkestrą, 
kuriam būtinas dirigentas. Diri
gento vaidmenį čia atlieka poli
tinės prievartos organai, įgiję 
tokius ideologinio, ūkinio bei 
administracinio poveikio svertus, 
kurie verčia orkestrą groti ne 
vien tik užsakytą muziką, bet ir 
reikalauja iš jo vienareikšmės in
terpretacijos. Taip gimsta savitas 
kultūros subjektas — paradinė ar- 

Atrodo, jau susilaukėme laikų, 
kai apie humanitarinę kultūrą 
galima kalbėti ramesniu tonu ir 
jau kone be baimės svarstyti 
jos reikalus. Svarbu ir tai, kad 
griežtas humanitaro ir techno
krato supriešinimas nebetenka 
bendrakultūrinės galios. Šie skir
tingi tipai išsaugo ir išsaugos pro
fesinio meistriškumo priešybę, 
tačiau žmoniškumo prasmių ho
rizonte jie nepaliaujamai artėja 
vienas prie kito. Net tokie civili
zacijos monstrai, kaip kosmo
dromai ir atominės elektrinės, 
savuoju egzistavimu palietė ne 
vien tik fizinį žmonių gyvenimą, 
bet ir jų sielų gelmes. Materija, 
tikriausiai kaip niekad anksčiau, 
yra reikalinga žmogiškos šilu
mos, tos jėgos, kuri suteikia 
pasauliui prasmę, o žmonės, kaip 
niekad anksčiau, yra reikalingi 
vieni kitų. Civilizacijos erdvėje 
tvyro jausmas, jog bendromis jė
gomis reikia gintis nuo bendro 
priešo ir ręsti naują bendrabūvio 
rūmą. Ir vis labiau aiškėja, kad 
klausimas „ką daryti?” turi 
savąjį atsakymą — dvasinę kul
tūrą, kurioje humanitaras su 
technokratu laikosi už rankų.

Sąvokos „dvasinis” ir „humani
tarinis” nėra sinonimiškos, lygiai 
kaip nėra sinonimiškos sąvokos 
„materija” ir „medžiaga”. Itin 
svarbu tai, kad, tik išsaugojus šį 
skyrimą, galima prabilti apie di
džiausią žmogiškumo veiksnį — 
dorovę. Iš tikro: nėra dorovės, 
kuri humanitarui seikėtų vienas 
vertybes, o technokratui — kitas. 
Būdama bendražmogiška, dorovė 
kartu yra ir žmogiškumo įsikū
nijimas, dvasinį gyvenimą ku
rianti bei jį laikanti jėga. Todėl 
šnekėti apie žmogaus dvasingu
mą lygu šnekėti apie jo doro
vingumą.

Ir vis dėlto esama paradokso: 
humanitarinė kultūra, pasirodo, 
yra toji vieta, kur formuluojamos ba reprezentacinė kultūra, 
dorovinės vertybės, doroviniai Paradinės kultūros ugdymas 
dėsniai ar įsakai. Visa tai bręsta reikalauja nemažų pastangų. Itin 
ir formuojasi visoje dvasinėje 
sferoje, tačiau paskutinį spren
džiamąjį žodį taria humanitarinis 
balsas. Šitokia dalykų padėtis 
visus, trokštančius samprotauti 
apie kultūrą, o juo labiau — ne
būti jos svetimkūniu, įpareigoja 
deramai įvertinti humanitarinę 
jos prasmę ir jėgą.

Kad tatai įvyktų, būtina visad 
ir nuolatos žinoti, kas yra kas. Jei 
kuriamos žinojimu, t.y. tiesos 
paieškomis, neparemtos doro
vinės normos, jos neišvengiamai 
tampa hidromis, ryjančiomis savo

svarbų vaidmenį atlieka motyva
cijos sistema, kurioje turi atsi
spindėti „savanoriškas” pavienių 
jos narių egzistavimas. Esminis 
sistemos motyvas — „visuotinė 
nauda”, kuri neva turi teikti šio 
pobūdžio veiklai aukščiausio 
rango statusą. Ir iš tikro, žiūrint 
jos akimis, negalima nepastebėti, 
kad kraštutinis kultūrinio gyve
nimo supolitinimas, įmanomas 
tik politinės vienvaldystės sąly
gomis, suteikia reprezentaciniam 
subjektui tokią galią.

Visuomenės gyvenime, kaip ir 

tik šiaip sau miestas, o Nepri
klausomos Lietuvos laikinoji sos
tinė, miestas, kuriame buvo ga
lutinai sutvirtinti šiuolaikinės 
lietuvių kultūros ir istorinės 
savimonės pagrindai. Daugelyje 
Lietuvos miestų, miestelių ir 
kaimų šįmet taip pat buvo ypa
tingai minima Vasario 16-oji, 
kitur miškuose gėlėmis buvo 
puošiami pokario metais žuvusių 
didvyrių kapai.

Atgyjant tautos istorinei są
monei, didės tautinių šventovių 
skaičius, toliau keisis istorinė 
geografija, užmiršti laukai ir vie
tovės bus gaubiami reikšmingų 
simbolių. Iš svetur primesti pa
minklai, menantys tautai sve
timus įvykius, nebebus paisomi.

K. G.

Nuotrauka, kurioje matomas šio straipsnio autorius, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės vienas iš steigėjų, filosofas Arvydas Juozaitis (antras iš kairės, laikantis Lietuvos trispalvę). 
Nuotrauka daryta per roko muzikos koncertą Kaune 1988 m. rugpjūčio mėn. 5 d. — kiti joje matomi 
asmenys yra lietuvių roko ansamblio „Anties" nariai.

gamtoje, esama inercijos dėsnių. 
Fasadinė kultūra itin jiems pa
valdi; pati jos prigimtis orien
tuota vienareikšmiškai kartoti 
ideologijos nustatytas formules. 
Tačiau toks pavaldumas gana 
trapus, nes tereikia dirigentui il
gesniam laikui pasitraukti nuo 
pulto ar net nuleisti batutą, ir 
orkestre netrunka kilti sąmyšis: 
organizuotai kultūrai ima grėsti 
pražūtis. Be dirigento tėra vie
nintelė jėga, kuri gali sustab
dyti anarchiją. Tai — autono
miškos dorovės dėsnis. Nes tik 
tokia dorovė, o ne inercija turi 
savireguliacini mechanizmą, 
palaikantį dvasinio organizmo 
gyvybę. Reprezentacinėje kultū
roje tokio mechanizmo nėra.

Tikros kūrybos pasaulis — po
litikos nereglamentuojama erdvė. 
Orkestro ir dirigento santykis 
šioje erdvėje „nebeveikia”. Savo 
aukštąja prasme dorovė tarnau
ja visiems būtent todėl, kad nėra 
konkretaus žmogaus ar žmonių 

„Kauno pilies griuvėsių papėdėje jauna motina padeda dukrelei ruošti 
pamokas... Per daugelį okupacijos metų atsakomybę už mūsų kalbos ir tikros 
mūsų šalies istorijos perdavimą savo vaikams nešė tėvai”. Nuotrauka ir teks
tas Algimanto Kezio — iš jo knygos „Lithuania Through the Wall” (Chicago: 
Loyola University Press, 1985).

grupės, į kurią būtų galima 
žvelgti kaip į jos sukūrėją. Tai 
savotiškas stebuklas, verčiąs 
dorovei suteikti dieviškumo sta
tusą. Jei dorovė yra, ji — kiek
vieno ir visų nuosavybė. Tokia 
dorovė apsaugo nuo anarchijos ir 
stiprina vienybę.

Įvertinti šį autonomiškos ir 
kartu visuotinės dorovės prana
šumą nėra lengva ten, kur sukur
ta nemenka fasadinė kultūra. Fa
sadas užstoja pastato struktūrą 
ir pagal jį beveik neįmanoma 
spręsti apie tikrąjį gyvenimą. 
Žvilgtelėjus giliau, ima ryškėti 
nauju kultūros subjektų kontū
rai.

Intelekto kultūra

Terminologijos požiūriu, in
telekto kultūrą ne visad pavyks
ta atskirti nuo intelektualinės 
kultūros. Tačiau šitai galima 
padaryti, jeigu sąvokoje akcen
tuosime kultūrą ir jos visuotini 
humanitariškumą. Tada turėtų 

paaiškėti, kad galima kalbėti 
apie specifinę humanitarinės 
veiklos žmonių bendriją, kuri 
palaiko kultūroje intelekto (pro
to) funkcionavimą ir gyvybę. 
Tokios žmonių bendrijos egzis
tavimas jau seniai yra tapęs 
kiekvienos tautos civilizuotumo 
rodikliu. Anksčiau vienuolynai, 
vėliau universitetai ir aukštosios 
mokyklos atlikdavo ir tebeatlieka 
intelekto kultūros generatoriaus 
vaidmenį. Jo nesant, kultūra ir 
tauta netenka esminio subjekto, 
įveikiančio jos uždarumą, pake
liančio ją į tarptautinio gyvenimo 
lygį. Šia prasme intelektas iš
moko kultūrą suprasti tarp
tautinės kalbos ženklus, pripra
tina ją prie visuotinio susišne
kėjimo kriterijų. Be to, jis turi 
išganingos reikšmės kiekvieno 
žmogaus sielai, nes ugdo tole 
ranciją, tampa kūrybingumo 
plėtojimo šaltiniu, kultūrinės 
demokratijos sergėtoju.

Todėl visiškai teisėtai galime 
sulyginti intelekto sukurtą kul 
tūrinį bendrumą su kalbos feno
menu, kuris, anot Jono Jablons
kio, „yra visų didysis tautos, jos 
pačios pasistatytasis paminklas”. 
Skirtumas tik tas, kad intelektas 
leidžia susikalbėti ne vienai, o 
visoms tautoms.

Tačiau ne visos tautos ir kultū
ros vienodai šį intelektą išsiug- 
džiu8ios. Tai priklauso nuo dau
gelio veiksnių: geopolitinės pa
dėties, pačios kultūros tipo ir pa
našiai. Galbūt lemiamą vaidmenį 
čia atlieka kultūros tipas. Pavyz
džiui, mes priklausome europinės 
kultūros tipui, kuriame itin iš
vystytos intelekto galios (univer
sitetai, aukštosios mokyklos — 
Europos kūdikis), individualis
tinės veiklos tradicijos. Čia, Euro
poje, mes puikiai suprantame, 
kad bendroji kultūra yra kiek
vieno mūsų reikalas, kad be 
kiekvieno mūsų asmeninių pa
stangų ji liausis egzistavusi. Bet 
to negana: privalome pripažinti, 
kad esama ir aukščiausio rango 
pastangų. Ciceronas kadais 
pasakė: Docto homini et erudit 
vivere ėst cogitare — mokytam 
išsilavinusiam žmogui gyventi — 
lygu mąstyti. Kultūroje, jei ji 
nepasmerkta išnykimui, turi būti 
taip gyvenančių žmonių. Tuo tar
pu vargu ar galėtume daryti 
tokią išvadą, gyvendami Rytų

(Nukelta į 2 psl.)
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Avyžius balsuoja 
už partijos kumštį

Lietuvoje siaučia stalinistai, 
prisitaikėliai, maksimalistai, ma- 
fiozai ir cenzoriai. Jie yra susi
telkę Sąjūdžio vadovybėje bei 
Literatūros ir meno redakcijoje. 
Jų aukos yra „blaiviai galvo
jantys ir patriotiškai nusiteikę 
lietuviai”, ištikimai sekantys 
partijos vadovybę.

Ar čia cituojame „Jedinstvo" 
pamfletą, Šluotos feljetoną? Ne, 
taip Tiesoje kovo 17 dieną kalbė
jo rašytojas Jonas Avyžius. Lie
tuvoje dar nenuslūgus pasipikti
nimui LKP CK plenumo derži- 
mordiška demagogija, tramdymo 
ir cenzūros reikalavimais, Avy
žius — pirmas toks lietuvis rašy
tojas — pasiskelbė pritariąs ple
nume išreikštam padėties ver
tinimui. Netrukus prie jo prisi
dėjo ir Juozas Baltušis.

Kokia keista santuoka! Kas pa
stūmė Avyžių apglėbti Joną 
Gurecką bei Juozą Kuolelį ir iš
lieti kibirą tulžies ant savo 
kolegų rašytojų bei intelektualų, 
ant visos Sąjūdyje, Literatūroje ir 
mene bei kituose leidiniuose susi- 
būrusios lietuvių kūrybinės in
teligentijos, kuri su tokiu pasi
šventimu žadina tautą ir padeda 
jai atgimti? Kas taip suerzino ir 
sujaudino Sodybų tuštėjimo 
meto autorių? Jo ilgą paaiški
nimą galima taip susumuoti: ko
munistų partijos „susikompromi 
tavimas” yra puiki proga partijai 
„apsivalyti ir atgimti”. Visi tie 
lietuviai komunistai, kurie nepa
sitenkina Maskvos ir Vilniaus 
centro komitetų išmintimi, kurie 
ieško gilesnių tautos tragedijos 
priežasčių ir kurie Lietuvai 
reikalauja tikros nepriklau
somybės, Avyžiui tėra „prisi
taikėliai”, „sėdėtojai ant abiejų 
kėdžių”. O Sąjūdis, sutelkęs 
tautą ir padėjęs jai atsikratyti 
vergiškos baimės, tėra „maksi
malistiškai nusiteikusių” ir į 
„ekstremizmą šokinėjančių” 
„ekstremistų” grupuotė, „lengva
būdiškai” operuojanti „Lietuvos 
nepriklausomybės idėja”.

Savo teiginius Avyžius remia 
šabloniniais Pravdos ir Tiesos ter
minais ir argumentais. Tautos 
atgimimas jam — „anarchija”, jo 
vaizduotėje siaučia Kinijos chun
veibinai, jis kartoja perspėjimus 
apie „kraujo maudynes” ir 
„Kalnų Karabachą”. Ar ne stebė
tina, kaip krizės akimirką pra
dingsta savarankiška mąstysena 
ir pasaulis vėl imamas aiškinti 
jaunystėje išmoktais partiniais 
stereotipais.

V
Siame numeryje:
Rašytojo Jono Avyžiaus desperacija • Dr. Petro Joniko veikalas „Lietuvių 
kalba ir tautų amžių būvyje” • Nuomonės ir pastabos — kaip nedaryti 
garsajuosčių • Alabamos Šekspyro festivalio „Romeo ir Juliet” • Trys 
Šekspyro sonetai • Stratfordo festivaliui artėjant • Ritos Markelytės-Dagie-1 
nės koncertas Chicagoje • Paskaita apie šiuolaikinę lietuvių prozą Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje

Jonas Avyžius

Be abejo, Lietuvoje, kaip ir 
kitur, dabar yra prisitaikėlių. 
Tačiau švento lenininio įniršio 
pagautam Avyžiui visi dabar sa
varankiškai galvojantys lietuviai , 
komunistai dėvi „išverstus kaili- • 
nius”. Epinis romanistas het <? 
nestabteli pasverti savo žodžių ir 
pažvelgti į savo kaltinamųjų 
vidų. Kaip tie jo romanų stribai, 
jis visus apdaužo šautuvo buože ir 
guldo prie CK pastato — istorija 
vėliau atskirs, kurie jų buvo dori/ 
ir kurie nedori.

Avyžiaus tūžmas dėl Sąjūdžio 
psichologiškai suprantamas. Pats 
„nepriklausomybės” žodis ker
tasi su visa Avyžiaus karjera. 
Leonidas Jacinevičius kaltas, nes 
jis išlaisvino Literatūrą ir meną 
nuo partijos globos. Nesvarbu, 
kad Sąjūdis nuosaikus, kad jis 
tereikalauja Gorbačiovo links
niuojamo laisvo apsisprendimo, ir 
kad jis pasisako prieš bet kokį 
smurtą. Avyžius palaikė Atgimi
mą, kol partija tvirtai sėdėjo 
soste. Dabar gi jis organiškai 
negali susitaikyti su faktu, kad 
Sąjūdį remianti tauta atmeta 
Avyžiaus partiją bei ideologįją. 
Todėl reikia iškreipti Sąjūdžio 
veidą, gąsdinti žmones karaba- 
chais ir skerdynėmis. Sąjūdiečiai 
yra kalti, kad skęsta Avyžiaus 
pasaulis, kad penkiasdešimt 
metų jis tarnavo kruviniems sta
bams. Jam pasiutusiai sunku 
žvelgti į tokią tuštumą; daug 
lengviau kaltę suversti savo tau
tiečiams ir savo literatūriniams 
bendradarbiams.

Avyžiaus tirada susilauks plo
jimų centro komitete ir bent 
trumpam pradžiugins senuosius 
partijos kovotojus, kurie manė, 
kad jau nė vienas lietuvių rašy
tojas nebeišpažįsta „tikrosios” 
religijos. Gal prabils ir plenume 
veteranų brežnevistų liaupsintas 
Mieželaitis, dar prisidės kiti, ir su 
tokia ekipa bus galima pradėti

i

Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje
ANTANAS KLIMAS

Petras Jonikas. Lietuvių kalba ir 
tauta amžių būvyje. Visuomeniniai 
lietuvių kalbos istorijos bruožai. 
Chicaga: Lituanistikos Instituto 
leidykla, 1988. 454 puslapiai.

♦ ♦ ♦

Kalbos istoriją galima rašyti 
keleriopai. Galima nagrinėti ir 
daugmaž pačios kalbos vys
tymąsi, jos struktūros keitimą
si, jos įvairių lygmenų (garsų, 
formų, žodyno, sintaksės, poe
tikos, stiliaus...) rutuliojimąsi. 
Toks metodas kalbotyroje yra 
žinomas kaip vidinė kalbos is
torija, vidinis kalbos istorijos 
tyrinėjimas, aprašymas. Čia 
kalba yra labiau laikoma savo 
pačios sistema, struktūra; tuo 
metodu dirbant, patys ta kalba 
kalbą žmonės, atseit pati tauta, 
lyg ir išleidžiami iš pagrindinių 
nagrinėjimo rėmų. Kitaip sakant, 
tada galvojama, kad kalba pati 
vystosi, keičiasi, o kalbininkas 
tuos pasikeitimus aprašo, komen
tuoja, ieško juose tam tikrų (bend
resnių, bendrųjų, net universa
lių...) kalbos keitimosi dėsnių. 
Taip daugiausia elgėsi 19-ojo 
šimtmečio pabaigos garsieji 
jaunagramatikiai (vok. Jung- 
grammatiker, angį, neogramma- 
rians). Taip ir dabar belieka 
daryti tais atvejais, kai apie 
pačius kalbėtojus, apie pačia ta 
kalba kalbėjusią gentį, kiltį, 
tautą neturime beveik jokių 
žinių, arba jų turime labai mažai.

Antra vertus, galima tyri
nėjimo centran pastatyti pačius 
kalbančiuosius, atseit tautą, kuri 
šia kalba kalbėjo arba kalba, 
tą kalbą visokiomis progomis ir 
įvairiems reikalams vartoja, jai 
pritaiko tam tikras vienaip ar 
kitaip „parinktas” (arba, tiksliau 
pasakius: išsivysčiusias, atsitiku
sias...) taisykles, kuriasi naujų žo
džių, nusistato savo kalbai tam 
tikras „ženklinimo”, t.y. rašy
bos, ortografijos sistemas, ir t.t. 
Be abejo, pati kalba irgi visuomet 
veikia tautos, ja kalbančiųjų 
dvasią, kultūrą, civilizaciją. Toks 
metodas kalbotyroje yra žinomas 
kaip išorinė kalbos istorija. 
Galima tai vadinti ir socialine ar
ba net visuomenine kalbos isto
rija. Mūsų atveju tas terminas 
yra vartojamas angliškame šios 
knygos pavadinime: „The Lithu
anian Language and Nation 
through the Ages. Outline of a 
History of Lithuanian in its 

naują „perestroiką”, sugrąžinti 
literatūrinę drausmę, išvalyti Li
teratūrą ir meną.

Avyžiaus karjeros prieblanda 
sutampa su Lietuvos Atgimimo 
rytmečiu. Kaip liūdna, kad talen
tingo rašytojo balsas tą rytmetį 
pasitinka su gaižiu disonansu.

j.p.

Sočiai Context”.
Bet ir vad. išorinėje kalbos is

torijoje pati kalba, savaime su
prantama, neišleidžiama iš akių. 
Tik vidinėje kalbos istorijoje la
biau pabrėžiamas pats kalbos 
vystymosi procesas ir jo rezulta
tai, pati kalbos sistema, o išo
rinėje, socialinėje kalbos istorijoje 
yra labiau pabrėžiamos visos tos 
politinės, socialinės, kultūrinės, 
religinės, istorinės jėgos ir įtakos, 
kurios ir formuoja, įtaigauja, 
keičia, lygina, stiprina arba 
griauna pačią kalbos sistemą, 
pačią kalbą.

Kad tai būtų dar aiškiau, leis
kime pasisakyti pačiam šios labai 
svarbios ir įdomios knygos auto
riui. Savo „Pratarmėje” jis rašo: 
„Šiame darbe nagrinėjami isto
riniai lietuvių kalbos ir tautos 
santykiai, t.y. lietuvių kalbos 
raida ryšium su lietuvių tautos, 
jos gyvenimo raida (iki 1904 m.)” 
(p. 11). Ir toliau „Pratarmėje” jis 
rašo: „XVI a. Mikalojus Daukša 
bene pirmas mūsuose kėlė pa
grindinę lietuvių kalbos reikšmę 
lietu v rų Udtos egzistencijai. O 
bent nuo XfX a. pradžios ir Lie
tuvoje tolydžio plinta mintis, kad 
pagrindinis tautos sąvokos dė
muo yra individualinė tautos 
kultūra, ypač jos gimtoji kalba. 
Daugiau kaip prieš šimtmetį 
buvo ir ne vieno įžymesniųjų lie
tuvybės veikėjų bei autorių pa
brėžiama, kad be lietuvių kalbos 
nebus ir lietuvių tautos” (p. 11).

Knygos pradžioje yra duodamas 
smulkus jos turinyB. Kadangi jis 
turi penkis puslapius, neįma
noma čia jo viso pacituoti, nors tai 
duotų skaitytojui, dar nemačiu
siam šios knygos, gana gerą viso 
šio veikalo apimties vaizdą. Pa
grindiniai turinio skyriai yra šie: 
Turinys (5-9), Pratarmė (11-12), 
Įvadas (13-23), Žiloji senovė 
(25-48), XVI-XVII amžiai 
(49-119), XVIII amžius 
(113-154), XIX amžius: bendroji 
dalis (155-352), XIX amžius: spe
cialioji dalis (353-409), San
trumpos (410-411), Bibliografija 
(413-428),. Senųjų raštų fak
similės (429-443), Pavardžių bei 
asmenvardžių rodyklė (444-454).

Kaip matyti jau iš pačių pusla
pių skaičiaus, pagrindinė ir di
džiausia knygos dalis (t.y. beveik 
250 puslapių) yra skiriama 19-am 
amžiui. Viena, iš šio amžiaus 
buvo turima daug daugiau įvai
riausios medžiagos; antra, šiam 
šimtmečiui (iš tikrųjų jo antrajai 
daliai) jau 1972 metais buvo 
išleista taip pat labai svarbi ir la
bai kruopščiai parašyta dr. Petro 
Joniko knyga: Lietuvių bendrinės 
rašomosios kalbos kūrimasis 
antrojoje XIX a. pusėje (Chicaga, 
1972). Trečia, autorius, aišku, ir 
norėjo giliausiai panagrinėti šį 
šimtmetį, nes jame kryžiavosi 
visi tie keliai, ir tada labiausiai 
buvo sprendžiamas lietuvių 
kalbos (ir tautos) likimas.

Kai kas iš mūsų gal dar at
simena, kad dr. Petras Jonikas 
jau prieš 37 metus buvo parašęs 
nedidelę knygą: Lietuvių kalbos 
istorija (Chicaga, 1952). Kai kam 
gal kils klausimas, kuo šis anks
tyvas darbas skiriasi nuo šio čia 
mūsų recenzuojamo veikalo. 
Anas, 1952 metais išleistas vei
kalėlis, nors tai tuo metu buvo 
pati pirmoji lietuvio kalbininko

Dr. Petras Jonikas Nuotrauka Stankūno

parašyta lietuvių kalbos istorija, 
yra visiškai kitokio pobūdžio.

Kadangi čia rašančiajam teko 
Draugo kultūriniame priede 
(1985.II.2) trumpai recenzuoti 
profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus 
Lietuvių kalbos istorijos pirmąjį 
tomą (o tuo tarpu yra išėję jau ir 
antrasis, ir trečiasis tomas), tai 
kai kam gali kilti mintis, kaip ir 
kuo ši dr. Joniko knyga skiriasi 
nuo Zinkevičiaus veikalo. Prof. 
Zinkevičiaus veikalas — o jo bus 
iš viso penki tomai — yra vėl 
visiškai kitokio pobūdžio. Saky
sime, savo pirmajame tome Zin
kevičius apie pačią lietuvių kalbą
— tam tikra pragmatine prasme
— beveik ir nekalba. Jis ten nag
rinėja indoeuropiečių prokalbės 
problemas, šios prokalbės iširi
mą, suskilimą į įvairias kalbų ša
kas, grupes. Antrąjame tome Zin
kevičius nagrinėja daugiausia 
rytų baltų prokalbės sistemą ir 
t.t. Tuo tarpu dr. Jonikas iš pat 
pradžių nagrinėja lietuvių kalbą, 
paskirdamas tik apie 5 puslapius 
baltų kalboms apskritai, o nuo 
30-ojo puslapio kalba jau apie 
pačią tikrąją lietuvių kalbą. 
(Galima čia dar pridėti: prof. Zin
kevičiaus ir dr. Joniko veikalai 
vienas kitą papildys, duodami 
dar pilnesnį lietuvių kalbos is
torijos vaizdą.)

Kai aš pirmą kartą skaičiau šį 
didelį dr. Joniko darbą, tai man 
susidarė įspūdis, kad ši knyga 
aprašo tarsi stebuklą... Ste
buklas, mano galva, yra jau vien 
tai, kad lietuvių kalba išsilaikė. 
Išguita iš Lietuvos aukštųjų 
valdovų dvarų, atmesta mūsų 
stambiųjų didikų, neįsileista į 
senąjį Vilniaus universitetą, 
tauriai neskambėjusi Lietuvos 
katedrose, suniokota to laiko 
mūsų elito — bajorijos, apspjau
dyta sulenkėjusios šlėktos, guita, 
mušta, kankinta, niekinta, nio
kota, su dumblais ir mėšlais 
maišyta, šunų kalba pravardžiuo
ta... Pasitraukusi iš bajorų gūžtų 

į šiaudinę pastogę, lietuvių kalba, 
mūsų tautos siela, dvasia ir gyvy
bė, išsilaikė, išliko, kėlėsi, tvir
tėjo, pagaliau sužvilgėjo visu savo 
grožiu, jungdama nepaprastai 
archaiškus senovės bruožus ir la
bai modernią laiko dvasią. .

Kadangi trumpoje recenzijoje 
negalima leistis į techniškas 
smulkmenas, nors jos kartais la
bai įdomios, čia mes pabandysime 
paminėti tik pačius svarbiausius 
šio veikalo bruožus.

1. Jokioje knygoje ligi šiol — ir 
Lietuvoje, ir už jos ribų — ne
buvo taip plačiai ir išsamiai iš
nagrinėti, ištyrinėti ir aprašyti 
tautos/kalbos ir kalbos/tautos (Nukelta j 2 psl.)

Regimantas Medvikis 
(Lietuvos dailės muziejus, Vilnius)

Martynas Mažvydas, 1980
Bronza, h 115

santykiai, sąveika. Tai ir yra šios 
knygos vedamoji mintis, jos 
leitmotyvas, visa šios knygos ir 
širdis, ir šerdis. Nuo pat „Pra
tarmės” ligi paties paskutinio 
skyrelio... Mums dabar gali atro
dyti, kad kalbos/tautos santy
kiai yra visiškai aiškūs, kitaip 
sakant: „be kalbos nėra tautos”, 
bet šis supratimas, šitoks koncep- 
tas yra gana nesenas, gana mo
derniškas, pilnai išsivystęs tik 
19-ame šimtmetyje. Todėl ir šioje 
knygoje tiek daug vietos paskir 
ta 19-ajam šimtmečiui.

Kas labai charakterizuoja, kas 
tam tikru būdu lyg ir vienija šią 
knygą su dabar Lietuvoje vyks
tančiais labai įdomiais ir svar
biais įvykiais, yra tas pats kalbos 
išlaikymo, lietuvių kalbos iškė
limo (į kultūrines, mokslines 
aukštumas, į valstybinę kalbą) 
motyvas. Todėl ir Lietuvoje ši 
knyga yra didžiai vertinama. Tik 
palyginkime: 1988 metų lapkri
čio 16 dienos vilniškėje Tiesoje ra
sime laišką redakcijai, pasirašytą 
visų pačių žymiausių Lietuvos 
lituanistų. Šio laiško antraštė 
tokia: „Lituanistikai reikia pa
ramos”. Jis yra pradedamas ši
taip: „Šviesūs Lietuvos protai 
seniai suprato, kad tauta gyva, 
kol gyva kalba. Šią tiesą, gin
damas gimtosios kalbos teises, 
jau 1599 m. skelbė M. Daukša: 
,Ne žemės derlumu, ne drabužių 
skirtingumu, ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu 
gyvuoja tautos, bet daugiausia 
išlaikydamos ir vartodamos savo 
kalbą, kuri didina ir išlaiko bend
rumą, santaiką ir brolišką meilę. 
Kalba yra bendros meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas’. Tokią pat 
citatą rasime ir šioje knygoje! (p. 
95).

2. Jokiame veikale.ligi šiol ne
buvo taip visapusiškai išnagrinėti 
visi kalbos ugdymo bei praktiško 
vartojimo klausimai. Sakysime, 
skyriuje apie 18-ąjį amžių rasime 
išnagrinėtas šiąsias problemas: 
vadovėliai, lietuvių kalba mokyk-
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„PERESTROIKA” IR KAS IŠ TO?
FELIKSAS PALUBINSKAS

Mūsų laimės ir amžinoji laimė

Nedaug laimės valandų mūsų 
gyvenime pasitaiko, o ir jos 
atrodo tarsi kažkas ne iš šio 
pasaulio, ne iš šio gyvenimo 
logikos. Jos ateina mums ne 
mūsų pastangų dėka; net ir kai 
mes norime jas prailginti, jos iš
nyksta arba išvirsta j nuobodulį. 
Dėl to pastaraisiais laikais kai 
kurie mąstytojai nori aptarti 
žmogų kaip iš esmės nelaimingą 
ir dėl to liūdną būtybę. Taip 
mano, pavyzdžiui, filosofas Jean- 
Paul Sartre. Katalikiška galvo
sena su tuo nesutinka ir tebeat- 
stovaųja pažiūrai, kad žmogus 
yra sukurtas laimei ir tai net — 
amžinai.

Kai švenčiame Kristaus, jau 
kaip žmogaus, Dangun žengimo 
šventę, tai tą faktą galime su
prasti kaip jo atėjimą j amžinos 
laimės būklę. Bet kadangi ši 
šventė yra ir mums amžinos 
laimės pažadas, verta sustoti 
prie klausimo, kas yra žmogaus 
laimė. Iš savo dorovės mokytojų 
mes dažnai girdime labiau nei
giamų priėjimų prie laimės pro
blemos. Mums yra sakoma, kad 
mes laimės neieškotume žemiš
kuose dalykuose. Tačiau tuo 
pasakymu mes nesame apšviečia
mi, kas iš tikro yra žmogaus 
laimė ir kokios laimės mes 
galime tikėtis.

Mes savo gyvenime susitinka
me ne vien su krikščioniško ti
kėjimo paslaptimis, kurių pilnai 
mes neįstengiame išaiškinti. 
Mūsų gyvenime yra ir kitų pa
slapčių, kurių mes natūraliai ne
galime išaiškinti. Viena iš tokių 
paslapčių yra mūsų laimės iš
gyvenimai. Mes nežinome, nei iš 
kur jie ateina, nei mes turime 
galios jų sulaikyti, kad jie pas 
mus ilgiau pasiliktų. Paslaptingi 
mūsų laimės išgyvenimai gali 
mums padėti suprasti ir mūsų 
amžinos laimės galimybę. Ji 
mums yra pažadėta, bet mes ne
galime savo pastangomis jos 
pasigaminti.

I šį mūsų laimės išgyvenimo 
savotiškumą sugebėjo atkreipti 
dėmesį senasis išminčius Aristo
telis. Stebėdamas laimės iš
gyvenimą, jis atkreipė dėmesį, 
kad tai yra toks išgyvenimas, 
prie kurio negalima nieko pridėti. 
Arba jis yra, arba jo iš viso nėrrf.

Aristotelis, apžvelgęs tai, kad 
vieni žmonės laimės ieško kon
templiacijoje, kiti — veikloje, 
tačiau laimės pilnumos nei vieni, 
nei kiti nepasiekia, toliau sako: 
„Toks [laimės] išgyvenimas būtų 
per aukštas žmogui, kol jis šitaip 
gyvena, bet sako tiek, kad tai yra 
kažkas dieviško jame; ir tai yra 
aukščiau mūsų sudėtinės pri
gimties” (Nikomacho etika, X 
knyga, 7 skyrius, 26-28 eilutės).

Tai, ką čia sako Aristotelis, 
nėra iš krikščioniško apreiškimo. 
Tai yra tik gilesnis žmogaus pri
gimties pažinimas ir aptarimas. 
Tačiau jis yra naudingas mūsų 
tikėjimui, nes padeda geriau 
pasisavinti paties Dievo apreikš- . 
tą tiesą, kad žmogaus laukia 
amžina laimė danguje. Tas Dievo 
pranešimas yra naudingas ir

Sovietų ekonominė padėtis
Sovietų Sąjungos ekonominė 

padėtis yra nepavydėtinai blo
ga. Izvestia rašo, kad 13% visos 
Sovietų pramonės valstybei neša 
nuostolius. Taip pat apskaičiuo
jama, kad Sovietų Sąjungos san
dėliuose yra 700 bilijonų ^dolerių 
vertės netinkamų vartoti prekių.1 
Pinigai, sukaupti į nenaudojamas 
prekes, yra nesugrąžinami vals
tybės iždan, o valstybinių ga
myklų nešamus kasmetinius 
nuostolius reikia padengti iš 
naujų bendrojo valstybės iždo 
pajamų.

Šiokį tokį vaizdą apie Sovietų 
Sąjungos ekonominę padėtį gali
ma susidaryti iš keleto pavyz
džių.2 Sovietų Sąjunga pagamina 
800 milijonų porų batų per metus 
— daugiau negu po trejas poras 
kiekvienam gyventojui. Tačiau 
tie batai yra negražiai atro
dantys, nepatogūs ir nepatvarūs. 
Nors Sovietų Sąjunga pagamina 
keturis kartus daugiau traktorių 
negu JAV, bet jie genda keturis 
kartus dažniau. Ir nors Sovietų 
Sąjunga pagamina dvigubai dau- 

mūsų žmogaus sampratai, nes be 
jo pats žmogus pasiliktų nesu
prantamas, kadangi be savo 
būtinos išbaigos, t.y. laimės.

Taigi esminės problemos, 
liečiančios žmogaus laimę, 
krikščioniškame tikėjime mes 
neturime. Net daugiau, mes 
turime amžinos laimės pažadą. 
Problemą mums sudaro tai, kad 
mums sunku šia tiesa tikėti, ma
tant mūsų kasdieninės laimės 
trūkumus. Iš Aristotelio mes gau
name dvigubos pagalbos mūsų 
laimės mąstymui. Jo svarstymas 
gali būti mums naudingas abiem 
atžvilgiais. Ir tuo, kad laimė, kaip 
kažkas viršžemiško, yra žmogaus 
lūkesčių ribose; ir tai, kad pilnas 
laimės išgyvenimas žemiškomis 
gyvenimo sąlygomis nėra toks 
dalykas, kurį galima būtų 
įtalpinti į šio gyvenimo ritmiką.
Dėl to daug prasmeČLyra mūsų do>Jgiau plieno negu JAV, tačiau 
rinių mokytojų skatinimuose ...metalo apdirbimo pramonė iš jo 
neieškoti žmogui laimės jokiuose 
žemiškuose dalykuose. Pati žmo
gaus laimė yra kažkas viršijančio 
žemėje galiojančius judesio dės
nius.

Vertą dėmesio laimės mokslą 
mes galime gauti ir iš kito filoso
fo, kuris yra mūsų laikų žmogus. 
Tai yra Martynas Heideggeris. • 
Jis laimės filosofiją studijuoja ta 
proga, kai jis svarsto laimę, kurią ' 
sudaro žmogui grįžimas savo 
tėvynėn. Į tą svarstymą jį paska
tino vokiečių poeto Hoelderlino 
elegija „Grįžimas namo”, šis 
svarstymas Heideggeriui išvirsta 
į svarstymą liūdesio ir šventumo 
problemų. I grįžimą tėvynėn jis

(Nukelta į 4 psl.)

pagamina daug mažiau.
Sovietų ekonomija yra krizėj 

dėl daugelio priežasčių. Tarp jų 
yra valstybinis monopolis eko
nominėje veikloje, trūkumas 
tinkamų ekonominių paskati
nimų, sistemos neimlumas nauju
mams.

Užsienio pinigų trūkumas
Šalia būtino reikalo radikaliai 

pakeisti vidinę ekonomijos san
tvarką, Sovietų Sąjungai taip pat

* Ekonomistas dr. Feliksas Palubinskas, 
nuo 1965 metų buvęs prekybos-pardavimo 
(marketing) ir administracijos (manage- 
ment) profesorium California Statė Uni
versity at Long Beach, šiuo metu yra ad
ministracijos fakulteto dekanas Purdue 
University at Calumet. 
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Johann Koerbecke, 15 a. vokiečių tapytojas, dirbęs Muensteryje. Dangun 
žengimas. (National Gallery of Art, Washington, D.C.)

reikia užsienio gamybinių prie
monių ir technologijos, kad ga
lėtų gerinti savo gamybinę padė
tį. Tačiau užsienio gamybinėms 
priemonėms ir technologijai įsi
gyti reikia užsienio pinigų.

Iki šiol Sovietų Sąjunga užsi
dirbdavo užsienio pinigus, par
duodama žaliavas. Pavyzdžiui, 
60% užsienio pinigų gaunama už 
žemės alyvą.’ Sovietai norėtų 
padėtį pakeisti ir daugiau eks
portuoti savq gamintų prekių. 
Tačiau iki šiol dėl menkos koky
bės ir prekių nepatrauklumo 
jiems nepasisekė eksportuoti di
desnių kiekių savo gaminių, todėl 
ir toliau jie privalės eksportuoti 
daugiausia žęmės alyvą, natū
ralias dujas, auksą, ir kitas 
žaliavas.4

„Perestroika”
„Perestroika” — persitvarky

mas — yra jau trejų metų truk
mės, bet konkrečios gamybinės 
pasekmės yra žymiai mažesnės, 
negu buvo tikėtasi. Net sakoma, 
kad sovietinių vartotojų prekių 
įvairumas ir kokybė yra pablo
gėję. Kad ir tokioj batų gamyboj, 
kurioj Sovietų'Sąjunga yra viena 
iš didžiausių, dauguma batų 
vartotojams atrodo esą neriešio- 
jamos kokybės arba bent nema
dingi ir dėl to trūnija sandėliuo
se. Prekių paBkirstymo sistemoj 
taip pat yra didelių trūkumų.5

Ligšiolinis perestroikos nepa
sisekimas yra teisinamas tuo, 
kad ji veikia senojo penkmečio 
rėmuose. Tikimasi, kad dalykai 
pagerės, kai 1991 metais prasidės 
naujasis penkmetis. Bet tai nėra 
tikras dalykas. Septyniasdešim
ties metų ideologinis sustingimas 
išvystė nelanksčią biurokratiją, 
kuri veikia savos inercijos ve
dama — nekreipdama dėmesio 
nei į nuolatos besikeičiančias 
socialines bei ekonomines sąly
gas, nei į Gorbačiovo norą keisti 
ekonominės gamybos sistemą.

Didžiulėje Sovietų Sąjungos 
biurokratijoje yra apie aštuoni su 
puse milijono ekonominės/gamy- 
binės srities administratorių. Jie 
ten dažniausiai atsirado ne tik 
savo administracinių gabumų 
dėka, bet ir kaip lojalūs partijos 
nariai, nesiimą rizikingų veiks
mų. Jų mentalitete pastovumas 
vaidina svarbią rolę. Todėl jie ir 
priešinasi bet kokiems pakeiti
mams (kaip ir „perestroikai”), 
kurie sudarytų pavojų jiems pra
rasti savo šiltas vietas ir privile
gijas.

Kas daroma
1988 metų sausio mėnesį buvo 

paskelbtas valstybinio ekonomi
nio verslo įstatymas, kuris turėjo 
išlaisvinti gamybines įstaigas iš 
biurokratijos varžtų. Tačiau iki 
šiol tai neįvyko. Šis įstatymas yra 
nepaisomas ir manipuliuojamas 
biurokratų, kurių autoritetas ir 
jėga yra surišti su centralizuotų 
įstaigų nepakeičiamumu.6

Nors ir sakoma, kad centrinis 
planavimas yra stumiamas šalin 
ir rinka darosi sovietinės gamy
bos kelrodis, tačiau iš tikrųjų taip 
nėra. Pagal reformą, gamybinės 
bendrovės turi padaryti savo pla
nus, tik sekdamos bendrąsias 
gamybos apybraižas. Bet kiek
viena gamykla, kuri sumažina 
gamybos kiekį, norėdama pakelti 
kokybę, yra įtariama apsilei- ■ 
dimu. Todėl gamyklos ir toliau 
gamina kuo didžiausius kiekius

„Miestas’ Nuotrauka Dangės Širvytės (Vilnius)
Ii septynioliktosios metinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios 198S metų rudenį Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

kad ir žemos kokybės prekių, 
nors vartotojai jų ir nenori.7

Sovietų Sąjungos Ministrų 
taryba planuoja padidinti varto
tojų prekių gamybą 18% per 
ateinanti penkmetį, prasidedantį 
1991 metais. Tačiau tikimasi, 
kad gamybos pakėlimas per atei
nančius dvejus metus ateis dau
giausia iš Pabaltijo, o ypač iš Es
tijos ir Latvijos, kurios gamina 
geresnės kokybės produktų, negu 
bet kur kitur Sovietų Sąjungoj.’

Ar Sovietų viltys išsipildys? 
Gorbačiovo perestroika tai yra 
lyg sodinimas augalų, nepri
taikytų aršiam Sovietų Sąjungos 
politiniam klimatui. Mėginama 
puoselėti iniciatyvą sistemoje, 
tradiciškai persunktoje priespau
dos. Tad vargu, kad be žymesnio 
politinio persiorientavimo pa
vyktų jiems radikaliai pakeisti 
ekonominę veiklą.

Kai kurios prošvaistės
Gorbačiovo pirmasis ekono

minių pakeitimų bandymas, 
pakelti gamyklų produktyvumą 
be nuosavybės pakeitimo nepa
sisekė. Ką gali Sovietai mė
ginti toliau? Mėgina išnuomoti 
gamyklas darbininkams keletui 
metų, išnuomoti žemę ūkio 
darbininkams penkiasdešimčiai 
metų...

Gamyklos vadovybė ir darbi
ninkai jau gali išsinuomoti 
bankrutuojančią gamyklą iš vals
tybės ir patys ją tvarkyti. Bet tai 
dar nereiškia privačios nuosavy
bės įvedimo, o tik ribotą tvar
kymo sistemos pakeitimą. Darbi
ninkai gamyklos negali nusipirk
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ti, o valstybė vis tiek turi daug 
būdų įtaigauti gamybos veiklą.’ 
Bet visgi slinktis yra į gerąją 
pusę.

Atsiranda ekonominių nauju
mu centrų. Visoj Sovietų Sąjun
goj jau yra daugiau kaip 300 to
kių kooperatyvų. Tai yra jaunų 
žmonių, dirbančių 12-14 valandų 
per dieną, vadovaujamos įstaigos. 
Tų asmenų tikslas yra ne tik pa
daryti pelną, gaminant naujus 
dalykus naujais būdais, bet ir 
dirbti autonomiškai nuo dusi
nančios biurokratijos. Tuos cen
trus remia ir pradžiai pinigus 
duoda Jaunųjų komunistų są
junga.10

Privati ekonominė veikla11
Per praėjusius pusantrų metų 

Sovietų Sąjungoje buvo įsteigta 
apie 48,000 privačių ekonominės 
veiklos vienetų. Jiems skatinti 
praėjusių metų birželio mėnesį 
buvo išleistas potvarkis, pra- 
plečiaųtis kooperatyvų veiklos 
teises ir ribas.

Tačiau privati iniciatyva dar 
yra stiprioje centrinės valdžios 
kontrolėje. Valstybė turi daug 
priemonių privačios ekonominės 
veiklos kontroliavimui: duodant 
ar atimant veiklos leidimus, kre- 
ditą-finansavimą, žaliavų prista
tymą, pelno apmokestinimą, 
inspekcijas-patikrinimus.

Valdžios potvarkiai gali stai
giai ir netikėtai būti pakeisti. Šių 
metų pradžioje privati ekonominė 
veikla staiga buvo smarkiai su
tramdyta naujų taisyklių. Po
tvarkio tikslas buvo nužeminti 
kooperatyvų kainas ir išimti kai

• ■' *
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kurias veiklos sritis iš koope
ratyvų veiklos ribų. Tarp už
draustųjų sričių randame bend
rijų mokyklų steigimą; gamini
mą ar rodymą filmų bei vaizda
juosčių; spausdinimą mokslinių, 
literatūros bei meno veikalų; 
gaminimą religinių dalykų, vyno 
gaminimą. Kitos sritys buvo 
smarkiai apribotos.

Sovietų ekonominis produkty
vumas pakils, kai gamyklos, 
vedamos pelno motyvo, pradės 
mėginti patenkinti vartotojų 
norus, o ne planuotojų užgaidas. 
Kad tai įvyktų, dar reikės 
nemažų pakeitimų ir politinėje 
sistemoje, ir valdančiųjų asmenų 

■ tarpe.
„Perestroika” ir „glasnost”
Ką tai reiškia Lietuvai?
Lietuvoje, kaip ir kai kuriose 

kitose Sovietų Sąjungos dalyse, 
(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvių opera
„Trubadūro” šeštadienio įspūdžiai

MYKOLAS DRUNGA

— kuo toliau, tuo geriau!

Moteris 
atgimstančioje Lietuvoje

Pirmąjį laikraščio Atgimimas 
puslapį puošė daug reikšmingų, 
įsimintinų nuotraukų. O štai 
11-ąjį šių metų numerį papuošė 
tikrai istorinės nuotraukos iš 
Sąjūdžio moterų susirinkimo, 
kuris vyko kovo 12 dieną, ant
rašte „Ar mainysime .lygias 
teises’ į normalų gyvenimą?”. 
Nors straipsnio autorė Audronė 
Urbonaitė moterų susibūrimą 
aprašė be didelio entuziazmo, 
įvertino gana nuosaikiai, tačiau 
džiaugtis galima — iš letargo 
miego pabudo ir okupuotos Lie
tuvos moterys: sujudo, subruzdo, 
į gatves išsiliejo viešai išsakyti 
savo senų negandų ir skaudulių.

O jų susitvenkė su kaupu. De
šimtmečiais nesprendžiamos pro
blemos apjuosė moterų gyveni
mus baisesne nei Berlyno siena
— be išeities iŠ užburto rato. 
Maskvinio tipo socializmas ir 
moterų emancipacijos srityje pa
tyrė tokį pat fiasko, kaip kad 
utopiniuose ekonomijos planavi- 
rtiuose bei imperialistinėse poli
tinėse užmačiose. Jeigu Vakaruo
se moterų emancipacija vystėsi 
tikrai teigiama, vaisinga linkme, 
tai komunistų propaguojama ir 
suabsoliutinama „lygybės” 
doktrina kažkokiu makabrišku 
būdu išsigimė į visišką moters- 
gimdytojos-motinos ignoravimą, 
ir moteris virto neeiliniu, ge
ležiniu (veik plieniniu) darbo 
mulu, kurį komunistuojantys 
vyrai nuo savo aukštų, gėlėmis 
dabintų tribūnų teikdavosi pri
siminti nebent Kovo 8-osios iš
gertuvių proga...

Moteris ir vyras niekada ne
buvo ir nebus lygūs. Jų žmogiš
koji vienybė tėra jų priešybių 
sąjungoje. Tačiau komunistinio 
gyvenimo realijos „lygias teises” 
skirtingos prigimties individams
— moterims ir vyrams — pavertė 
į lygiavą, bet vėl: tik vienoje, 
tai yra sunkaus darbo srityje. 
Prie sunkiausių, nedėkingiausių, 
nepelningiausių darbų — tary
binė moteris stovi lygi su vyru, o 
kartais ji net lygesnė. Kuo 
aukščiau kylant link elitinių 
darbų, profesijų bei pareigų, tuo 
mažiau tarybinė moteris lygi 
tarybiniam vyrui — ten moterį 
taip retai užtiksi, kad gali pa
galvoti, jog visos jos išsikraustė į 
kokią Lesbio salą...

Tačiau stebėtis tuo netenka — 
juk bolševikai sukūrė tokią an
tihumanišką sistemą, kurioje 
puikiai tarpo ne vien moterų 

Šiame numeryje:
Moters padėtis Lietuvoje • Lietuvių operos „Trubadūras” • 
Pokalbis su dailininke Jadvyga Paukštiene • Griaupštmės žlergždva 
(2) • A. a. Antanina Binkevičiūtė-Gučiuvienė • Ispanų poetės 
Maria Victoria Atencia eilėraščių ciklas • Alabamos Šekspyro 
festivaly • Nuomonės ir pastabos

diskriminacija, bet ir despotiz
mas, nežabotas teroras, ištisų 
tautų genocidas. Kaip tokioje 
aplinkoje galima buvo puoselėti 
meilės, šeimos, pagarbos mote
riai ir motinai jausmą, jei ap
linkui siau ėjo aklas kerštas ir 
neapykanta viskam, kas žmo
giška ir žmoniška. Todėl da
bartinė tarybinės moters padėtis 
ne tik kad labai sunki, ji tiesiog 
katastrofiška. Komunistų sukur
ta sistema suniekino individą, 
nušalino nuo bet kokios kūry
binės veiklos, tad kaip tokioje 
visuomenėje galėjo rastis vietos 
moteriai, jos reikmėms? Nebu-. 
vo jokių reikmių, visi — ir mo
terys, ir vyrai, paversti pilka, 
beasmene, betaute mase, pri
valėjo turėti tik vieną reikmę — 
tyliai ir kantriai vilkti rusiškojo 
socializmo baudžiavą ir dar 
nuolat dėkoti komunistų partijai 
už pančius. Nepagarba, panieka 
moteriai jėgos kultą garbi
nančioje visuomenėje išsikerojo ir 
pasiekė neregėto vulgarizavimo 
aukštumas tiek buityje, tiek ir 
menuose.

Užsienietės moterys, lanky- 
damosios okupuotoje Lietuvoje, 
iškart pastebi, kad lietuvė mo
teris yra negerbiama, žeminama, 
diskriminuojama. O ko tikėtis iš 
jaunimo? Juk jie imituoja savo 
tėvų gyvenseną ir mąstyseną, iki 
patys ima savarankiškai pro
tauti, deja, nedaug nutoldami 
nuo vaikystėje įgytų stereotipų. 
Vyksta grandininė žmogiškųjų 
santykių irimo reakcija. Tai labai 
pavojingas procesas, galintis 
pakirsti tautos sveikatingumą 
šimtmečiams. Todėl džiugu, kad 
lietuvės moterys, nors kritišku, 
bet dėkingu tautai laiku liovėsi 
tylėjusios ir išėjo mitinguoti.

Manyčiau, kad sunkiausias 
baijeras, kurį moterims reikės 
įveikti, tai jų pačių galvosena 
apie save, tai kelias į pasiti
kėjimą savimi kaip moterimi, o 
tas kelias ypač sunkus, nes klo
tas ne padrąsinimais ir paskati
nimais, o atvirkščiai — nuola
tiniu žeminimu, šalinimu.

Minėta straipsnio autorė Ur
bonaitė apie moterų susirinkimą 
rašė tarsi vyras: .jame vilnijo 
daug emocijų ir... trūko ra
cionalių pasiūlymų”. Moterys 
turi įsisąmoninti, kad emociona
lumas nėra jokia blogybė, joks 
trūkumas, nes tai — moters pri
gimtis, ir keisti jos nereikia. 
Reikia keisti socialinį klimatą,

1989 m. balandžio 29-oji buvo 
laiminga diena Chicagos Lietu
vių operos gyvenime — ir mano. 
Nuo 1959 metų, kada pirmąkart 
sėdėjau mūsų operos žiūrovų 
eilėse, tik porą sykių teko per
gyventi tokį apvaliai pasisekusi 
spektaklį, koks buvo šiemetinis 
„Trubadūras”. Atrodė, lyg nuo
stabioji viešnia iš Vilniaus, šalia 
didžiulio savo pačios įnašo į spek
taklio triumfą, būtų įkvėpusi ir 
visas kitas kolektyvo pajėgas ati
duoti maksimumą to, ką kiekvie
na turėjo. Sakoma — pavyzdys 
uždega. Taip, tiesa: tą vakarą 
visa mūsų operininkų trupė degė, 
kaip retai kada, karštu mūzos 
kvapu.

Ir ko jai nedegti? Seniai ži
noma, jog Verdi operos lietu
viams sekasi, o „Trubadūras” — 
viena populiariausių ir eilinio 
klausytojo ausiai skambiausių. 
1850 metų dekados pradžioje Giu- 
seppe Verdi vieną po kito parašė 
tris kūrinius, kurie Italijoj jau 
pasižymėjusio jauno kompozito
riaus vardą išgarsino po visą 
pasaulį. Tai ir'buvė, eilės tvarka, 
„Rigoletto”, „Trubadūras” ir 
„Traviata”. Kaip tik šiuo laiko
tarpiu, 19 a. vidury, italų tauta 
rungėsi už savo atskirų dalių 
susivienijimą į nepriklausomą 
valstybę, ir Verdi savo jau anks
čiau sukurtomis operomis („Na- 
bucco”, „Lombardiečiai”, „Er- 
nani”, „Attila”, „Legnano mū
šis”) buvo tapęs, lyg koks Braz
džionis, tautos pamiltu patrio
tinių jos lūkesčių dainium. Ir štai 
pirmą kartą 1853 metais Romoje 
pastatytame „Trubadūre” italai 
vėl pajuto tą jų revoliucinio 
judėjimo nuotaiką, šioje operoje 
genialiai išreikštą stipriais 
dramatiniais muzikinės slinkties 
pakylėjimais, gaivalingai besi
liejančia tautinio gymio melo
dika, o ypač kraują kaitinančiais 
karių chorais bei herojine, aukš
tutinę „c” kliudančia Manrico 
arija „Laužas liepsnoja”, veikiai 
tapusia tiesiog muzikiniu italų 
laisvės kovos simboliu. Tokio 
entuziazmo, kokį sukėlė „Truba
dūras”, Verdi dar nebuvo ligi tol 
gyvenime patyręs. Tad ar be
reikia stebėtis, kad ta pati dvasia 
veržėsi praėjusį šeštadienį ir iš 
mūsų operininkų krūtinių — ir 

kuris natūralią moters prigimtį 
traktuoja kaip antrarūšę. Kai 
moteris pati ims vertinti savo mo
teriškąją prigimtį ir neleis jos per 
prievartą brukti į visokius „racio
nalizmus”, „logikas” ir panašiai, 
tuomet ji pati bus pajėgi kovoti su 
tais, kurie dar vis nori „per
daryti” moters nepakartojamu
mą.

Edita Nazaraitė 

nusinešė su savimi publiką? Juk 
tautinės savasties teigimo ir 
išsilaisvinimo iš priespaudos 
dvasia — anaiptol ne vien italų 
turtas. Anksčiau ar vėliau ji 
apėmė veik visas Europos tautas, 
o šiandien vėl iš naujo įsiliepsnojo 
Lietuvoje, Latvijoj, Estijoj, Armė
nijoj, Gruzijoj...

Tartum suprasdamas, ko šiuo 
momentu reikia, naujasis maest
ro Bronius Kazėnas iš karto 
atpalaidavo buvusio dirigento Ro
berto Arūno Kaminsko užveržtas 
tempo bei dinamikos veržles. 
Kaminskas visų pirma siekdavo 
švarumo ir precizijos, o, jei 
galima, ir subtilumo; užtai, pasi
rinkęs sunkokus kūrinius („Faus
tas”, „Vilius Telis”, „Parduotoji 
nuotaka”) ir žinodamas, kad dir
ba su (daugiausia) neprofesio^ 
nalais, jis ir reikalaudavo griež
tai laikytis nuosaikumo — kad 
niekas nemuzikuotų ir nedainuo
tų nei per greitai, nei per garsiai. 
Kazėnas, priešingai, troško, kad 
viskas spektakly virpėtų ir skam
bėtų — nežabota, elementaria 
raiškos jėga. Ir čia, kaip tyčia, 
jam pasisekė (o galėjo būti ir 
kitaip): pasitelkęs žaižaruojančią 
„Trubadūro” partitūrą, jis palei
do atlikėjus galingais, dainingais 
Verdi muzikos sparnais, kuriais 
jie ir nulėkė iki lietuviškoje 
scenoje nedažnai tesiekiamų 
aukštumų. Šiuo atveju Kazėno 
sprendimas leisti orkestrui groti 
garsiai — ir tuo pačiu priversti 
dainininkus kas kartą rodyti 
balso svorį — pasiteisino. Ener
gingas „Trubadūro” pulsavimas 
tokį spaudimą pakėlė, o atlikėjų 
pajėgos — išturėjo. Bet jei, 
sakysim, vietoj „Trubadūro” ant 
dirigento pulto būtų gulėjus „Tra
viatos” ar, pvz., „Normos” parti
tūra — kas žino, kas būtų išėję...

Šiaip ar taip, prenyeros vaka
ras praėjo po itin laiminga 
žvaigžde. Visi be išimties atli
kėjai buvo, kaip kalbininkai 
draudžia sakyti (tik kaip kitaip tą 
mintį išsakysi?) — „geroje formo
je”. Choras traukė stipriai ir 
šauniai, anei trupučiuko nerėk
damas (vyrai) ir nespiegdamas 
(moterys). Tik čia ne vien „geros 
formos”, bet visų pirma puikaus 
choristų parengimo reikalas. Ir 
tai bene daugiausia dirigento 
asistentės Audronės Simonai- 
tytės-Gaižiūnienės bei chormeis
terio Roberto Mockaus nuopelnas. 
Nekenkė, žinoma, ir paties Kazė
no, profesionalaus chorvedžio, 
paskutinėmis savaitėmis suteik
tas patyrimas. Kaip ten bebūtų, 
niekad negirdėjau mūsų choro 
dainuojant gražiau nei tą užbur
tą vakarą. Jeigu iki didžiųjų 
operos rūmų chorų mūsiškiams 
tebetruko šiek tiek lygumo bei 
apvalumo, tai bent skambesio 
sodrumo atžvilgiu jie, sakyčiau, 
Lyric operos chorą net pralenkė. 
Clevelando chorai ir Toronto „Vo
lungė” — laikykitės, Chicaga dar 
nepasidavė!

Tokių „niekad gražiau” nusi
pelnė ir beveik visi solistai, nuo 
mažiausio iki didžiausio. Niekad 
taip gerai neskambėjo ir neatrodė 
veteranas Vaclovas Momkus, šį
kart scenoje šmaikštavęs Čigono 
rolėje. Niekad taip tvirtai ir 
užtikrintai savo tembru nelabai 
gražaus, bet vokališkai solidaus 
balso nevaldė Eglė Rūkštely-

Iš Lietuvių operos praėjusį savaitgalį pastatyto Verdi „Trubadūro” — I veiksmo 
2-oji scena: rūmų sode (dešinėje) Leonora (Irena Milkevičiūtė) pasakoja savo 
palydovei (kairėje) Inez (Eglei Rukštelytei-Sundstrom) apie riterį-trubadūrą.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

tė-Sundstrom — Leonoros dan
giškai žvaigždei patikima žemiš
ka planeta. Iš „Margučio” kon
certų pažįstamas pilnakraujis, 
malonaus skambėjimo bosas Al
gis Valiūnas — beveik vertas 
užimti Jono Vaznelio, o ką bekal
bėti Valentino Liorento ar Vytau
to Paulionio, paliktas klumpes. 
Baritoniniame grovo Di Lunos 
vaidmenyje, tiesa, pasigedome 
Algirdo Brazio ar net Algio Gri
go balso tūrio bei skambių, sienas 
drebinančių viršūnių, tačiau kan- 
tilenos lygumu bei legato minkš
tumu Thomas Zielinski anuodu (o 
taip pat ir savo paties užpernykš
tį pasirodyme „Viliuje Telyje”) 
„nunešė”. Nuo pat Stasio Baro 
pasitraukimo prieš daugelį metų 
Lietuvių opera turėdavo bėdų su 
tenorais. Iš visų mūsų scenoje il

Iš „Trubadūro” III veiksmo: karių stovykla prie Castellor pilies — scenoje dalis Lietuvių operos vyrų choro, priekyje 
Ruiz, Manrico draugas (Lawrence Montgomery). Nuotrauka Jono Tamulaičio

giau ar trumpiau užtrukusių 
prajovų, šiemetinis titulinis he
rojus, trubadūras Artūro Spinet- 
ti — neginčijamai pats stipriau
sias (nors ir ne Baro klasės). 
Nenuostabu, kad Michigano 
operoje jis dainuoja pagrindines 
dramatines roles. Šis ilgai Itali
joje treniravęsis solistas savo ne 
išskirtinai gražiu, bet didelėj 
salėj pakankamai galingu, pla
taus diapazono balsu įveikė vi
sus Manrico partijos vokalinius 
sunkumus, net ir aukštąsias 
gaidas paimdamas be akis iš
sprogdinančio forsavimo, tik 
poroje vietelių vos pastebimai 
sukrenkšteldamas.

Natų kiekiu didesnę partiją net 
už Leonorą turi viso veiksmo ašis, 
čigonė Azučena. Neklysiu saky
damas, kad visus nustebino šį 

vaidmenį atlikusios Aid tos 
Stempužienės brandumo pilnatvė 
bei neišsenkantis meistriškumas. 
Nors jos balsas niekuomet nepa
sižymėjo milžinišku tūriu, šis 
mūsų jau ilgą laiką tiek operinėj, 
tiek koncertinėj salėj vadovau
jantis mecosopranas visuomet 
žavėjo ir tebežavi savo specifiniu, 
tik jam būdingu aprūkusio stiklo 
tembru. Bet svarbiausia, Stempu- 
žienė atkreipia dėmesį išbaigta 
kiekvienos rolės interpretacija. 
Neatsitiktinai ji yr. žymi 
šiuolaikinės lietuvių kamein, 
kūrybos atlikėja, neturinti s; 
lygių išeivijoj ir nežinia k ei 
tokių Lietuvoj. Todėl ir tradicin' 
Azučeną solistė interpretavo sa 
vitai, originaliai. Tai nebuvo t 
„bjauri boba”, kaip ją nusako 
Luno.i kariai, nei pykčiu varva 
senė, kaip dažnai ji vaizduojai 
garsiųjų scenos vilkių italių, 
jaunai atrodanti, bet vidinio 
skausmo suraizgyta moterišk -, 
kartu ir vargšė, ir galinga savo 
širdy laikoma paslaptimi. Stem- 
pužienės švelnus, minkštas vo
kalas, atsargiai imamos viršūnės 
Azučeną perteikė ne raganišką, o 
greičiau mergaitišką, ją pavertė 
figūra, kurios norisi ne bijoti, o 
pasigailėti. Tiek balsu, tiek tem
peramentu ryškindama parti
jos lyrinį aspektą, ji Azučenos 
portretą praturtino naujomis, iki 
šiol rečiau regėtomis spalvomis.

Galop, prieiname prie Irenos 
Milkevičiūtės. Jeigu nieko apie ją 
nežinotume, o remtumėmės tik 
tuo, ką girdėjome aną vakarą, 
sakytume, jog ji pas mus atklydo 
iš kurio nors pasaulinio teatro, iš 
Metropolitan, Covent Garden, La 
Scala ar gal dievai žino dar iš ko. 
Vienintelis dalykas, kuris ją „iš
davė”, tai lietuviška tarsena. O 
tai ir buvo tikra tarsena, ne, kaip 
pas kitus, kalbos per koštuvą lei
dimas: vos ne kiekvieną Milkevi
čiūtės dainuojamą žodį mes aiš
kiai supratome. Supratome ir tai, 
kam tas jos žodis tarnavo, būtent: 
įkūnyti tobulą žmogiškojo balso 
garsą ir iš to garso supinti tobulą 
muzikinę frazę, kuri gyvuotų sa
vo pačios būtimi, savo pačios ide
alia forma, nebepriklausančia 
nuo jokių to ar kito atlikėjo asme
niškų paklaidų, ribotumo, sąly
gotumo. Taip norisi apie Milkevi
čiūtę šnekėti, res taip šnekama 

(Nukelta į 4 psl.)
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Algirdo Juliaus Greimo 
rūpestis lietuvių kultūra

JAV LB
Kultūros tarybos 

premijų šventė

Devintoji JAV Lietuvių Ben
druomenės Kultūros tarybos kū
rybos premijų šventė įvyks atei-

VIOLETA KELERTIENE

Nuo renesanso ženklų 
iki dabarties

Ruošiant devintąją JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros tary
bos premijų šventę, teko pa
vartyti aštuonerių metų jau pa
geltusius šio dienraščio lapus. 
Pirmoji šventė švietė tokia ant
rašte: „Kultūros renesanso 
ženkle”. Tolimesnės kasmetinės 
premijų šventės rikiavosi po pa
vadinimais, kaip „Lietuviškuo
sius oscarus įteikiant”, „Per 
kultūrą esam su visa tauta”, 
„Kultūrinių pasiekimų vertinimo 
reikšmė”, „Pagerbtas lietuvis 
kūrėjas”, „Kūrėjai ir pinigai”, 
„Didinga Premijų šventė” ir t.t.

Naujajai JAV LB Kultūros ta
rybai perėmus pareigas, vienas iš 
daugiausia linksniuojamų jai 
klausimų yra: „o kaip su tom 
premijom? ar jas tęsite? ar jos 
reikalingos?” Gal laikas, kad 
skaitytojai viešai pasidalytų savo 
nuomonėm ir pastabom (kad ir 
Draugo kultūriniame priede), nes 
jų pinigais šios premijos yra fi
nansuojamos, įgalinant Lietuvių 
Fondą ir Lietuvių Bendruomenę 
būti mecenatais.

Savaime aišku, kad nei premi
jos, nei puikios recenzijos kūrinio 
nei pagerina, nei pablogina. Tai 
verčiau paskatinimas, simboliš
kas mostas, kuriuo, viešai pa
gerbiant kūrėją, jam atsidėko
jamą už įnašą į mūsų tautos kul
tūrinį lobyną. Pasiklausę žinovų 
ir kritikų, galėtumėm vienu mos
tu nubraukti premijų šventes, bet 
kas būtų po to, ir kas būtų pras
mingiau vietoje išeivijos kūrėjų 
pagerbimo, vietoje kitais metais 
dešimtosios laureatų šventės?

Ateinantį šeštadienį, gegužės 
20 dieną, įteikus premijas sep
tyniems šių metų laureatams, bū
sime pagerbę šešiasdešimt lietu
vių išeivijos kūrėjų. Per aštuonias 
premijų šventes buvo viešai

įvertinti išeivijos kultūrininkai, 
kuriems teko didelė atsakomybė 
— kurti tai, kas pavergtoje 
tėvynėje buvo „užšaldyta”, tęsti 
ir puoselėti tai, kas laisvajame 
pasaulyje buvo gaivalinga.

Stabtelkime prie ankstesniųjų 
ir dabartinių laureatų. Jų sąrašas 
driekiasi, tarsi kūrybingumo 
litanija. Suminėsiu juos pagal 
premijų kategorijas ne alfabetine, 
bet chronologine eile.

Lituanistinė publicistika anglų 
kalba: dr. Rimvydas Šilbajoris, 
dr. Vytautas Vardys.

Drama: Algirdas Landsbergis 
(gavęs premiją du kartus), Povilas 
Mažeika. ...... .

Religiniu veikalo premiją: ^ąn. 
Antanas Rubšys.

Kultūros darbuotojo premija: 
dr. Vytautas Kavolis, Aleksandra 
ir Liudas Sagiai, Bronius Kvik
lys, dr. Juozas Girnius, Juozas 
Kapočius.

Radijo: Petras Petrutis, dr. 
Jokūbas Stukas, Bronys Raila, 
Genovaitė Plukienė, Eduardas 
Meilus, Salomėja Šmaižienė, Ro
mas Kezys, Juozas Stempužis.

Žurnalisto premija: prel. dr. 
Juozas Prunskis, kun. dr. Pranas 
Garšva, Vytautas Meškauskas.

Teatras: Dalila Mackialienė, 
Antras kaimas, Henrikas Kačins
kas, Vitalis Žukauskas, Darius 
Lapinskas, Lietuvių opera, Jurgis 
Blekaitis, Petras Maželis, Los 
Angeles Dramos sambūris.

Muzika: Alfonsas Mikulskis, 
Juozas Žilevičius, Jeronimas Ka
činskas, Aleksandras Kučiūnas, 
Vytautas Marijošius, Bronįus 
Budriūnas, Faustas Strolia, 
Žilevičiaus-Kreivėno vardo muzi
kologijos archyvas, Andrius 
Kuprevičius.

Dailė: Viktoras Vizgirda, Adol
fas Valeška, Vytautas Ignas, Al-

Pradėjęs savo profesinį kelią 
prancūzų leksikografuos baruose, 
Algirdas Julius Greimas ilgą 
laiką turtino prancūzų ir ap
skritai pasaulio mokslą lingvisti
koje. Ilgainiui jį patraukė nauja 
Semiotikos disciplina ir jis 
atidavė savo jėgas ir išskirtinį 
intelektą naujų požiūrių į pras
mės mokslą — semantiką — kūri
mui ir naratyvinių struktūrų 
aiškinimui, parašydamas bene 
septynis mokslinius veikalus ir 
daugybę straipsnių. Pakeliui į 
savo pasirinkto mokslo viršūnes 
ir pasaulinį dėmesį bei pripa
žinimą jis stengėsi įpinti ir 
lietuviškos tematikos pavyzdžius, 
retsykiais aptardamas lietuvių 
liaudies pasakas, pasvarsty
damas lietuviškų patarlių gilią 
prasmę. Tačiau pasaulis dar ne
pažįsta lietuvių kultūros, ir prie 
geriausių norų humanitarinių 
mokslų tyrinėtojams sunku dirb
ti su lietuviška medžiaga, kai ne 
tik jų interesų sfera platesnė, bet 
ir jų auditorija nesiriboja lietu
viais. Greimas nebuvo išimtis šiai 
taisyklei. O vis dėlto jam rūpėjo 
Lietuva ir lietuvių kultūra. Mes 
žinome tai iš Greimo minties 
(kurią, beje, jis perėmė iš Kazio 
Binkio), kad lietuvių tauta tai — 
karalių tauta, iš jo dėmesio 
lietuvių poetams (apie juos jis 
pradėjo rašyti jau 1943 metais), iš 
jo aiškių pastangų duoti lietuvių 
kritikai modernią kalbą, iš
raiškos formą.

Bet Greimo patriotiškumas 
labiausiai pastebimas jo bran
dumo laikotarpio vaisiuose — jo 
lietuvių mitologijos studijose,

kurios nebėra pastangos įterpti 
lietuviškus pavyzdžius į pasauli
nį kontekstą, o jau pačios yra 
lietuviško konteksto analizė. 
1979-aisiais, Vilniaus univer
siteto 400 metų jubiliejaus 
metais, Greimas mūsų kultūrai 
padovanojo mitologines studijas 
Apie dievus ir žmones — knygą, 
kurią grobstė ir kseroksavo 
Lietuvos inteligentija (prieš- 
sajūdiniais laikais Vilniaus 
pogrindyje tokia kopįja kainavo 
50 rublių!), knygą, kuri įkvėpė 
kūrybinį impulsą ne tik moksli
ninkams, bet taipgi poetams ir 
dailininkams, sugrąžindama tau
tai dalį jos prarastos praeities.

Prancūzija susipažino su lietu
vių mitologijos turtais, kai 1985 
metais ši knyga buvo išversta ir 
pasirodė Dės dieux et dės hommes 
pavadinimu. Dabar Greimas 
pratęsė savo 'tyrinėjimus ir 
apmąstymus apie lietuvių mito
loginių dievų panteoną knygoje 
Tautos atminties beieškant. Taigi, 
kiek Paryžius besisavintų Algir
dą Greimą, jis priklauso mums 
ir Lietuvai. Tai jis įrodė savo 
tyrinėjimų trajektorija: 1943 
metais Šiauliuose pasirodė jo 
debiutinis straipsnis — nekrolo
gas apie Kazį Binkį, o ko gero 
tik 1990 metais Chicagoje ir Vil
niuje išvysime jo lietuviškų mi
tologinių studijų tęsinį. Išskrajojęs 
pasaulio kalnynus, pagerbtas 
tolimų šalių žymiausių moksli
ninkų, kaip aras, jis sugrįžta į 
savo ištakas, į savo numylėtą ir 
jį mylinčią tautą.

Gražu, kad JAV LB Kultūros
I ’\ -

Algirdas Julius Greimas

taryba ir jos paskirta komisija, 
susidėjusi iš tos komisijos pir
mininko dr. Tomo Remeikio, dr. 
Broniaus Vaškelio ir dr. Dalios 
Katiliūtės-Boydstun, suprato šio 
tyrinėtojo, Prancūzijos aukščiau
sio instituto skyriaus vedėjo, 
profesoriaus dr. Algirdo Juliaus

Greimo svarbą ir pažymėjo jo 
atliktą darbą. Profesoriui Grei
mui pasaulyje garbės daktaratus 
yra suteikę daugiau negu 40 
universitetų, bet manau, kad šis 
jo tautiečių pirmasis pagerbimas, 
nors ir gerokai pavėluotas, jam 
irgi turi būti malonus.

Zita Sodeikienė „Iš praeities i ateit,”
Akrilika, 1988

fonsas Dargis, Vytautas Kašuba, 
Romas Viesulas, Albinas Elskus, 
Ada Sutkuvienė, Zita Sodeikienė.

Jaunojo rašytojo premija: Sau
lius Kubilius.

Literatūra ir mokslas: Kazys 
Bradūnas, Jurgis Jankus, Geno
vaitė Kazokienė, Kazimieras 
Barėnas, Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas, Bronius Kviklys, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis, 
Algirdas Julius Greimas ir 
Petras Jonikas.

Per devynerius metus įvairavo 
premijų kategorijos ir sritys. 
Kaip nerami, srauniai tekanti 
upė, premijų sritys keitėsi. Jos 
nėra visiškai nusistovėjusios ir 
dabar. Tačiau ilgainiui jas to
bulinant, gal prieisime prie ma
tricos, o gal ir ne? Atidžiai 
perskaitę laureatų pavardes, 
galime džiaugsmingai krūptelti, 
kad išeivijos korifėjų indėlis yra 
stebinantis. Laiko svarstyklės 

* stebuklingai išbalansavo laurea
tus, vieneriais metais laimėjo 
vieni, kitais metais kiti, o apie 
kultūrinį nuosmukį, nutautimą 
ir premijų bevertiškumą kalbėjo 
ir kalba ne kūrėjai, bet orakulo 
„neįvertintieji” ir išeivijos 
„bajorai”.

Atidžiai išklausiusi patarimų 
bei pasiūlymų iš visuomenės, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba bus pasiruošusi 
tęsti premijų šventės tradiciją, tą 
mūsų kultūrinio gyvenimo apy-

skaitą, kada metų kūrybinis 
įnašas pastatomas akistaton su 
visuomene. Ateinančiais metais 
planuojame ruošti dešimtąją 
premijų šventę — norėtųsi, kad į 
ją suplauktų, suskristų, suvažiuo
tų visi buvusieji dešimtmečio 
laureatai...

Vis dėlto premįjų šventė ir 
laureatų pagerbimas yra ne tik 
kūrėjų įvertinimas, bet ir pastan
ga išsaugoti kultūrinį lobį atei- 
nančiom kartom. Neatsitiktinai 
šiai šventei parinktas metų 
laikas yra pavasaris, kada at
sinaujina gamtos ciklas, kada po 
žiemos šalnų džiaugiamės paso
dintų daigų gąjumu ir kada stebi
mės, kad iš žemės dygsta net ne 
mūsų rankos pasėtų sėklų aug
menija, kuri, tarsi „išdygę” lau
reatai, neša mums pavasario 
dovanas... muzikos garsais, tep
tuko spalvomis ir žodžiais.

JAV LB Kultūros tarybos var
du nuoširdžiai sveikinu šių metų 
išrinktuosius, kurių kūrybiniai 
nuopelnai užpildo šį Draugo 
kultūrinį priedą. O mes liekame 
jų laukdami, kada galėsime su 
pagarba juos sutikti ir su šypsniu 
pasveikinti.

Nors ir išeivijoje, bet esame 
kūrybingai gyvi su atgimstančia 
tauta.

Dalia Kučėnienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

Sveiki, sulaukę šv. Sekminių!
Sekminės, viena iš trijų didžiųjų krikščioniškojo pasaulio švenčių, ne tik 

turi savo ypatingą vietą išganymo istorijoje — tai Bažnyčios gimtadienis, bet 
ir gilią asmenišką reikšmę kiekvienam, bet kurių laikų tikinčiąjam. Tai liu- 
dįjimas Šventosios Dvasios atėjimo, jos dovanų sklaidos po visą pasdulį, kuris 
mums yra,tapęs pažadu ir įpareigojimu. Pavyzdžiui, savo kultūros teologijoje 
Antanas Maceina Sekmines aiškina kaip krikščionio pasiuntimą į pasaulį 
vykdyti jam Dievo pavestą misiją — pasaulį, t.y. visas žmogaus veiklos sri
tis, pašvęsti. Kas nuodėmės sugriauta — atstatyti, kas dar neišskleista — 
ugdyti ir puoselėti, kas neištirta — dienos šviesai atverti, ko dar nėra, bet 
gali būti — sukurti. Pagal Maceiną, pasaulio pašventimas vykdomas nieku 
kitu, kaip žmogiškąja kūryba. Atsitiktinai, bet labai prasmingai sutampa 
šio šeštadienio „Draugo” kultūrinis priedas, iškeliantis mūsų pačių tarpe 
kūrybai pašvęsto gyvenimo pavyzdžius, su Sekminių vigilija. Lai kiekvienam 
iš mūsų jis padeda suprasti Sekminių paslaptį ir ją išskleisti savo pačių 
gyvenime. a. 11.

nantį šeštadienį, gegužės 20 
dieną, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, Chicagoje. Šventės pradžia 
— 6:30 v.v.

**♦

Premijos paskirtos, laureatai 
atvyksta, lieka čikagiškiams su- 
bruzti, pripildant Jaunimo cen 
tro salę ir tuo paroda d 
biame savo kūrėjus. la 
Fondo vardu premijas iteik 
tarybos pirmininkas Stasys B 
ras ir LF valdybos pirminini 
Marija Remienė, Lietuvių Bene 
ruomenės vardu premiją įteik 
JAV LB Krašto valdybos r 
mininkas dr. Antanas Razm; 
JAV LB Kultūros tarybos žy) 
nis Kultūros tarybos pirminii 
Dalia Kučėnienė.

Premijos yra skiriamos mok io, 
dailės, muzikos, teatro, žurnaliz- 
mo ir radijo srityse. Šventėje bus 
pagerbti 1988 metų laureatai: 
mokslininkai Algirdas Julius 
Greimas ir Petras Jonikas, mu
zikas Andrius Kuprevičius, Los 
Angeles Dramos sambūris, žur
nalistas Vytautas Meškauskas, 
dailininkė Zita Sodeikienė ir 
radijo programos vedėjas Juozas 
Stempužis.

Šventės programoje bus iš
kilmingas premijų įteikimas, 
laureatų pagerbimas. Meninėje 
dalyje Dariaus Polikaičio muziki
nis ansamblis pasirodys su pro
grama, kurią veža į Roko maršą 
Lietuvoje. Los Angeles Dramos 
sambūris atvyksta su trim ak
toriais — Ema ir Vincu Dovydai
čiais ir Sigute Mikutaityte, kurie 
atliks Petro Maželio režisuotą 
dramaturgo Kosto Ostrausko 
„Raudonkepuraitę”. „Tema ir va
riacijos” žodiniai paaiškinimai bus 
atliekami instrumentaliai. Tai 
pasaulinė šios pasakos premjera. 
Tiek muzikinis ansamblis, tiek 
Dramos sambūris yra pakėlę 
sparnus į tėvynę. Šioje premijų 
šventėje turėsime progos jais 
pasidžiaugti, prieš juos išlydint.

JAV Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių Fondo darbų rėmėjai 
yra nuoširdžiai kviečiami daly
vauti šioje mūsų bendruomenės 
kultūrinėje šventėje, kurią globo
ja specialus komitetas ir JAV LB 
Kultūros taryba.

JAV LB Kultūros taryba

Profesorius Algirdas Julius Greimas (vidury) Baltų studijoms puoselėti draugijos (AABS) devintoje konferencijoje 
1984 metais Montrealyje. Kairėje — dr. Violeta Kelertienė, dešinėje — kalbininkas-lituanistas dr. William R. Schmalstieg.
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Dėmesys literatūrai
Poezijos dienų Chicagoje proga

Lietuviškoji broluva Amerikoje — Lietuvos vyčiai

Kai pastaruoju metu, tiesiog 
kvapą sulaikydami, sekame 
įvykius tėvynėje, ar pagalvojame, 
kiek prie mūsų tautos atgimimų 
yra prisidėjusi ir prisideda 
grožinė literatūra. Juk ten verda 
ne vien politinė, bet ir kultūrinė 
kova. O tautų istorijoje jau taip 
yra, kad tik subrendus kultūriš
kai, ateina ir politinis sąmonin
gumas. Visa tai liudija ir naujųjų 
laikų mūsų tautos istorija. Tai 
liudija ir dabartis, kai, rūpin
damiesi savo tautos išlikimu, 
kreipiame akis ne vien į poli
tinius veikėjus, bet ir į kultūri
ninkus, ypač į rašytojus. O širdį 
ir protą stiprinančių pavyzdžių 
apstu ir praeityje ir dabartyje.

Štai artėja kasmetinės ir tra
dicinės, šį kartą jau šešioliktosios 
Poezijos dienos Chicagoje, kurios 
čia bus gegužės 26 d. (penkta
dienį) ir gegužės 27 d. (šeš
tadienį). Programa abudu vaka
ru vyks Jaunimo centro mažojoj 
salėj ir prasidės 7 vai. 30 min. 
Kaip rodo iškabintuose plaka
tuose portretai, šiemet pagrin
dinis dėmesys skiriamas Kris
tijonui Donelaičiui ir Antanui 
Miškiniui. Kodėl?

Nuo Kristijono Donelaičio, di
džiojo mūsų literatūros klasiko ir 
mūsų grožinės literatūros pradi
ninko, gimimo šiemet suėjo 275 
metai. Sukaktis iškilmingomis 
akademijomis minima tėvynėje ir 
prisimenama visame literatūros 
pasaulyje. Ir yra kuo didžiuotis ir 
ką prisiminti. Juk su Donelaičiu 
lietuvių literatūra tiesiog stebuk
lingai iš karto pakilo į tarptau
tines aukštumas. Tik įsisąmonin
kime — Donelaičio Metai parašyti 
18-ame amžiuje, kada kitos 
šiaurės rytų Europos regiono 
tautos toli gražu dar negalėjo 
pasauliui pateikti Metams 
prilygstančio veikalo. Juk ir 
lenkai dar neturėjo nei Adomo 
Mickevičiaus, nei Juliaus 
Slovackio, nei Cipriano Norvido. 
Suomiai taipgi dar nebuvo 
išsispausdinę savo Kalevalos. O 
estų, latvių ir gudų naujosios 
literatūros, galima sakyti, tebe
gulėjo dar tik vystykluose. Ir 
kur būtų atsidūrus lietuvių 
literatūra, jeigu ne Mažosios Lie
tuvos germanizacija ir jeigu ne 
barbariškasis spaudos draudimas 
Didžiojoje Lietuvoje. O vis dėlto ir 
per šias bedugnes lietuvių litera
tūra peršoko ir su išliekančiais 
vardais atėjo iki šių dienų Poezi
jos pavasarių Lietuvoje ir iki 
Poezijos dienų išeivijoje.

Chicagoje pirmoji jų diena 
(penktadienio vakaras) skirta 
akademinei, rečitalinei ir muzi
kinei Donelaičio temos pro
gramai. Naujas žvilgsnis į 
Donelaičio kūrybą ir tos kūrybos 
impulsai šių dienų poezijai ir 
muzikai, kurių iliustraciniai 
pavyzdžiai bus pateikti vakaro 
programoje, turėtų pagruzdinti 
kiekvieną, dar kultūriniu in
teresu gyvą lietuviškąją širdį.

Iš pogrindžio ir iš Sibiro gula
gų šiandien išnyrančiai mūsų 

literatūrai skirta gera dalis 
antrosios dienos vakaro pro
gramoje. Šiai krauju ir kančiomis 
grūdintai lietuvių literatūrai šį 
kartą atstovaus poeto Miškinio 
kūryba, tie ant cemento maišo 
skiautelių rašyti tremtyje eilė
raščiai, pasiekiantys žmogiško
sios kančios ir žmogiškosios stip
rybės viršūnes. I abiejų vakarų 
programą įsijungs dar ir čionykš
čiai gyvieji poetai bei poetės. Taip 
šių metų Poezijos dienose Chica
goj į vieną poezijos puokštę bus 
suskinti ir garbingosios praeities, 
ir ištvermingosios dabarties 
mūsų poezijos žiedai.

Kai šių dienų Lietuvoje tiek 
dėmesio skiriama po dešimtme
čių košmaro atgimstančiai 
literatūrai, kai pati literatūra 
tenai yra to visuotinio tautinio 
atgimimo labai reikšminga dalis, 
neatsilikime nuo to kūrybinio 
ūpo ir išeivijoje. Pasidžiaugti ir 
čia turime kuo. Tik reikia neuž
miršti, kad Poezijos dienos yra čia 
pat ir kad reikia į jas nueiti.

O šia proga reikia neužmiršti ir 
tai, kad aplamai literatūra yra 
pats tvirčiausias tautos kelio 
pagrindas į kultūrinę ir poli
tinę nepriklausomybę, į tautos 
subrendimą savo aukščiausiai 
misijai. Be kita ko, šiemet 
minime ir Varpo šimtmetį, tuo 
pačiu ir Vincą Kudirką. O jis 
turbūt gerai žinojo, ką daro, kai 
1889 metais Varpo pirmajame 
numeryje po laikraščio vardu 
užrašė: „Literatūros, politikos 
ir mokslo mėnesinis laikrasztis". 
Taigi pirmiausia litearatūros! 
Atsiminkime tai ir supraskime.

k. brd.

MIŠKINIS

DONELAITIS

pu m e/y, utlrtiliifOS durys, 
leiu. akis įhedfs, hdinnnn.. 
klausinėli ’ ei mane pridlirnųd 
u pu'f/v/ff \ (siškai namu. ■ ,

<• be
u ųr ankstų rytų aš keliu.
\lan lėk'1, muma, pereit dailų puv<iių. 
ilsi neleido ntiirnu laiškeliu.

nusitark, saikeli. taip nereiktu 
leskmat eis Inktidi.’

(. tau d the sėliai pasidraikė

> Javo žvilgsnių net nakti', šviesėja 
itmimmų sklaidosi rukai 
klausi. Iš kriltkiasindultsejils: 
Sūneli muitu tur taip u.lrukai?'

salia, Rankos .Hįįtuėi>>m fiiųridm. 
buliui u menki
u šviesi, -baltuos di obmiuas rublius 
šypsena mane pasiimki.

Kai meniilėlis šildys kaip saulutė 
'm žiemos praivdindams medinis, 
ųiuolar atleis judnn puliiiy, 
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1989 m. gegužės 26 d. ir 27 d., 7:30 v.v.
Jaunimo centro 
mažojoje salėje

Šešioliktųjų Poezijos dienų Chicagoje plakatas, suprojektuotas dailininko Petro Aleksos.

ANTANAS ADOMĖNAS

William Wolkovich-Valkavičius. 
Lithuanian Fraternalism: 75 
Years of U.S. Knights of Lithu- 
ania. Brooklyn, New York: Knights 
of Lithuania, 1988. 304 psl. Kaina 
(minkštais viršeliais) — 20 dolerių. 
Gaunama ,,Drauge”.

* * *

Kai perskaičiau pirmuosius 60 
puslapių Valkavičiaus 304 
puslapių apimties monografijos 
apie Lietuvos vyčių gyvavimo 
periodo pirmuosius 75 metus, pir
moji mintis, kuri šovė man į 
galvą, buvo: „kas yra istorija?” 
„Histos” graikų kalboje reiškia 
austi tinklą. Mokslinis tyrinė
tojas Valkavičius, nelyginant 
audėjas, audžia iš komplikuotų 
faktų tinklą-istoriją. Sugre- 
tinti-suausti faktai nušviečia 
daugelį klausimų: religija, etniš
kumas, mišrios vedybos, dvilypė 
ištikimybė, pirmosios lietuvių 
ateivių bangos sandūra su 
antrąja lietuvių banga Ameriko
je, finansai, kultūra, tarpusavy 
iškilę aštrūs klausimai, pavyz
džiui, ar ateiviai yra lietuviai, 
ar lietuviai-amerikiečiai. Tokie 
klausimai veda į asmenines ir 
grupines istorines dilemas. Tai 
liečia ne tik pirmųjų, originaliųjų 
vyčių palikuonis, bet ir visus 
kitus lietuvių ateivių palikuonis, 
ir tuos, kurių šaknys siekia lietu
vių bendruomenę Amerikoje dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą, ir 
tuos, kurie čia įsikūrė po Antrojo 
pasaulinio karo, sudarydami dar 
vieną sluoksnį Amerikos lietuvių 
bendruomenės. Valkavičiaus 
veikale, tarsi veidrodyje, atsi
spindi faktai ir problemos, vy
čiams mėginant suderinti savo 
siekius bei klausimus, jiems 
iškylančius amerikietiškoje 
aplinkoje.

Knygoje užtinkama daug staig
menų, kurios tarnauja ne kai

* Recenzentas Antanas Adomėnas, 
Įgijęs daktaro laipsni ii intelektualinės is
torijos University of Chicago 1986 metais, 
šiuo metu dėsto lyginamąją intelektualinę 
istoriją tame pačiame universitete. 

kurių aspektų sensacingumui pa
ryškinti, bet greičiau kaip dalis to 
audinio, kurio pagalba norima su 
skaitytoju vaizdžiai pasidalyti is
toriniais faktais. Viena iš tokių 
staigmenų, bent šiam skaitytojui, 
buvo Lietuvos vyčių steigėjo 
Mykolo Norkūno komplikuotas 
charakteris ir gan audringas 
gyvenimas. Caro valdomoje Lie
tuvoje Norkūnas buvo lietuviškų 
knygų iš Prūsų knygnešys. 
Atvykęs į Ameriką, jis persimetė 
į lenkišką sferą, organizavo lenkų 
bendruomenes ir 1903 metais 
pats vedė lenkaitę, Vedybų metri
koje jo pavardė įregistruota 
Norkun, ne Norkūnas. Jis 
priklausė lenkų parapijai ir 
šeimoje kalbėjo lenkiškai. Tačiau, 
praėjus kiek laiko nuo jo mišrių 
vedybų, Norkūnas įsitraukia į 
grynai lietuvišką veiklą ir joje 
pasilieka ligi savo gyvenimo pa
baigos. Su šiltu jausmu jis buvo 
savo bendraminčių vadinamas 
„Gerbiamasis vyčių tėvas”. 
Mykolas Norkūnas (1869-1952), 
kurdamas Lietuvos vyčių or
ganizaciją Masaachusetts .vals-. 
tybėje 1913 meteis, patsjtyiyę, 
jau 43 metų amžiaus. Dauguma 
pirmųjų vyčių buvo apie 20 metų 
amžiaus, jauni žmonės, o kai 
kurie ir dar jaunesni. Nereikš- 
damas savo paties nuomonės, 
Valkavičius visa tai pateikia tik 
kaipo istorinius faktus. Aplamai, 
autorius faktus pateikia balan
suotai, pvz., apie etninę identi
fikaciją Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, panaudodamas jau 
turimus tuo klausimu šaltinius.

Autorius nenusigręžia nuo jaut
rių klausimų. Jis kalba apie 
mišrias vedybas. Valkavičius 
apžvelgia 1943 metų vyčių 
metraštyje įdėtus straipsnius 
apie mišrias vedybas ir iš jų iš: 
skaito, jog vyčių įkūrėjas „prieš 
40 metų pats sukūrė tokias miš
rias (etniniu atžvilgiu) vedybas. 
Negalėdamas atitaisyti savo 
padarytos klaidos, jis norėjo 
kitus apsaugoti nuo tokios pat 
klaidos”. Valkavičius nurodo,

kad vedybos už lietuvių 
bendruomenės ribų jau buvo 
reiškinys vyčiuose prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, ir iš turimų 
šaltinių matyti baiminimasis, 
kad tai yra kliūtis etninio identi
teto išlaikymui. Vyčių spaudoje 
pirmą kartą tai buvo iškelta jau 
1912 metais, aidėjo iš metų į 
metus net ligi 1950 metų, kai 
vyčių organizacijos narė Helen 
Shields viešai paskelbė: „Kai 
svarstote vedybų klausimą, pasi
rinkite sutuoktiniu vieną iš sa
vųjų (choose your own)”. Po kelių 
dešimtmečių priešinimosi miš
rioms vedyboms, tas bruožas 
vyčiuose, atrodo, išnyko 1959 
mdtais. Tais metais vyčių 
žurnalas, lyg ir simboliškai, įsi
dėjo žinią apie organizacijos 
vyriausios finansų sekretorės 
(Supreme Financial Secretary) 
Vinifred Skudas sužieduotuves 
su Robert Reardon iš South Bos- 

ton. Tai ir buvo tie metai, kai 
vyčių organizacija priėmė į savo 
tarpą jos narių nelietuvius su
tuoktinius kaip bendradarbius 
(associate members). Kontekste 
taip pat nusakoma ta „vilkduo
bė” (pitfall), kai pasikeitusiomis 
sąlygomis veikia judamumo 
„spąstai” (mobility trap), t.y. kai 
atsiduriama padėtyje, kuri neiš
vengiamai veda už savo etninės 
bendruomenės ribų. Pavyzdžiui, 
kai daug žadantis inžinierius, 
gydytojas ai* kurios kitos srities 
profesionalas, pasirinkdamas 
darbo vietą, turi išsikelti už savo 
etninės bendruomenės ribų. 
Valkavičiaus veikale šitokie 
atvejai, kaip ir kiti pagrindiniai 
klausimai, yra atitinkamuose 
skyriuose suformuluoti, apibrė
žiant jų procesą ir vykdomus 
jiems sprendimus. Normaliai ši
toks procesas ir sprendimai 
vyksta nematomai, todėl dažna 
literatūra apie etnines ben
druomenes Amerikoje tėra nos
talgijos raiškos ir vaizdinių pa
veikslų rinkinys. Tuo tarpu 
Valkavičiaus veikale galima 
matyti etninės bendruomenės 
funkcijas, kurios yra šios: 
išlaikyti gyvas savo tautines tra
dicijas, sąmoningai pasirinkti 
bendravimą su saviškiais, or
ganizuoti visuomeninę struktūrą, 
teikti galimybes asmenims įgyti 
nuosavą tapatybę, gyvenant 
didelėse Amerikos bendruome
nėse už savo mažos, trapios tau
tinės bendruomenės ribų.

Nors Valkavičiaus monogra
fijos didesnės dalies centre yra 
pirmoji lietuvių ateivių banga į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
jis betgi pasiūlo ir naujų įžvalgų 
apie Lietuvos vyčių giminingumą 
kai kurioms organizacijoms 
Nepriklausomoje Lietuvoje (pvz., 
pavasarininkams). Ta giminystė 
tęsiasi ir siekia pokario erą, suei
dama į sandūrą su naujaisiais 
lietuviais ateiviais iš Europos 
1949-1951 metais. Pasinaudo
damas pirminiais vyčių organiza
cijos duomenimis, autorius 
nušviečia vyčių padėtį, tuo pačiu 
metu neprarasdamas simpatingo 
žvilgsnio į šių naujųjų ateivių 
skausmingą patirtį. Bet jis nei 
vienų, nei kitų neglosto, aprašy
damas jų abipusį pasipriešinimą 

vienų kitiems ir abipusį vieni 
kitų nesupratimą.

Aš pats buvau per jaunas būti 
tos eros liudininku, bet jautrią 
stygą palietė autorius, rašy
damas, kad „kai kurie ateiviai 
greit užmiršo tuos, kur i e prisiėmė 
sau teisinę atsakomybę už jų 
atvykimą į šį kraštą. Ateiviai 
savo .sponsorių’ jau nė didžiųjų 
švenčių metu nebeprisimena”. 
Kadangi Valkavičiaus Lithu
anian Fraternalism skaičiau 
prieš Kalėdų šventes beveik po 
40 metų parašiau laišką venčiu 
proga Salasevičių-Savage šeiir 
į Worcester, Massachusetts, pi 
aiškindamas, kaip man šitok 
dėkingumo jiems jausmas gim 
širdyje. O jis gimė, kaip minėjau 
perskaičius Lithuanian Fraterru< 
Usnį! Šituo aš norėčiau atkreiĮ i 
tų galimų skaitytojų dėme 
kurie irgi yra užmiršę tuos sa > 
geradarius — „sponsorius’ . 
Kreipiu į tai dėmesį, nes tai yra 
žingsnis į konstruktyvią konfron
taciją su istorine tarp tų dviejų 
lietuvių ateivių bangų neišspręs
ta problema — padėtim. Šitai 
knygos .autorius dokumentuoja 
istoriškai. Bet ir vėl, jis nebeda 
pirštu į kaltinamąjį, tik atjaus- 
damas pažymi problemą, nei teis
damas, nei užsimerkdamas, pro 
šalį praeidamas.

Iš esmės Valkavičius yra isto
rikas, jis plečia istorinį aspektą, 
o teoriškai yra taupus. Tai veikia 
skaitytoją gaivinančiai. Savo ra
šymo būdu jis taiko į skaitytojo 
galvojimo lygį, t.y. į tokio skai
tytojo, kuris gilintųsi į tą epinį 
pasakojimą, apimantį 75 metų 
laikotarpį. Istorinė šviesa čia 
sklinda iš to audinio-tinklo, kurį 
istorikas naudoja norimų aspektų 
išryškinimui, kontroliuodamas 
istorines sąvokas ir jas tiksliai 
pritaikydamas asimiliacijos klau
simui. Kitaip sakant, skaitytojas 
į šį veikalą gali gilintis dauge
riopai — kiekvienas matimtaškis 
bus savo ruožtu teisingas: ar, 
pavyzdžiui, kaip Lietuvos vyčių 
istorija, ar kaip langas į pirmą
ją lietuvių ateivių į Jungtines 
Amerikos Valstybes bangą, ar 
dalis JAV etninių bendruomenių 
istorijos (nes ir ji yra įvykių 
grandinė, kurią 1930-aisiais 
metais suformulavo Louis 
Adamic, norėdamas užregistruo
ti etninę patirtį Amerikoje, kad ji 
galėtų būti naudojama istorinei 
analizei ir grupinės patirties tam 
tikrų periodų pritaikymui asi
miliacijos teorijos tikslams).

Kaip jau anksčiau minėjau, 
Valkavičiaus rašymo būdas ir jo 
veikalo apimtis pareikalavo 60 
puslapių įvairių temų. Viena iš jų 
įjungia sociologo, etninių bend
ruomenių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse tyrinėtojo Andrew M. 
Greeley teoriją ir jo pateiktus 
etninės asimiliacijos šešis tarps
nius. Pažymėtina, kad Greeley, 
kaip ir Valkavičius, yra įšventin
tas Romos Katalikų Bažnyčios 
kunigas; bet nei vienas, nei kitas 
tuo nesiremia, pirmenybę jie 
teikia savo, kaip tyrinėtojų, dar
bo vertei, kuri ir turi pateisinti jų 
įžvalgas. Skaitant Lithuanian 
Fraternalism, visus šešis Greeley 
nubrėžtus tarpsnius galima rasti 
ir Valkavičiaus analizėje. Štai tie 
šeši etninės asimiliacijos tarps
niai:

1) Kultūrinis sankrėtis (pirmo
ji naujojo ateivio patirtis)

2) Organizacija ir savo tapa
tybės sąmonė

(Nukelta į 4 psl.)
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Trys meno kritikai apie „Dailę ’89”
Lietuviškojo meno tradicijų 

ir naujų impulsų darna
Asmenybės suverenitetas

Kova prieš neokolonializmą ir 
kova už demokratiją skiriasi savo 
tikslais, o taip pat ir priemo
nėmis. Išsivaduojamoji kova iš 
svetimo, jėga primesto diktato 
ir totalitarizmo gali netikėtai 
peraugti į vidinę diktatūrą, kaip 
kad t tsitiko Rodezijoje ar Libijoje. 
Švarcu laiku susivokti ir imtis 
atitinkamų priemonių, kad 
vidinė demokratija nebūtų 
užslopinta.

Iki šiol Lietuvoje labiau buvo 
akcen.uoama taiki kova už 
nepriklausomumą nuo maskvinio 
dikteio ir centralizmo. Natūralu, 
kad tam buvo skiriama daugiau
sia dėmesio, nes iš Čia išplaukia 
daugybė nepageidautinų Lietu
vos vystymosi pasekmių.

Tačiau okupuota Lietuva turi 
kovoti net dvięm frontais — ji turi 
kovoti ir už demokratiją, kuri jau 
pradeda leisti pirmus pavasari
nius daigus. Sekant Lietuvos 
spaudą, galima tvirtinti, kad jau 
svarstomos galimybės apie tokią 
kovą dviem kryptimis. Šia lema 
pasirodė tikrai reikšmingas rašy
tojo Ričardo Gavelio straipsnis 
„Diletantų epocha ir asmenybės 
suverenitetas" šių metų Litera
tūros ir meno 17-ame numeryje. 
Rašytojas Gavelis bene vienas 
pirmųjų ėmė kelti asmenybės 
problemą totalitarinės visuo
menės kontekste, reikalauda
mas asmenybei neliečiamos 
teritorijos. Autorius teigia, kad 
svarbiav Jas pasaulyje suvereni
tetas — asmenybės suverenitetas. 
Apgailėdamas tą faktą, kad 
socialistinė visuomenė nesugeba 
išsiugdyti gausaus profesionalų 
būrio, Gavelis rašo: „Kol nebus 
gerbiamas laisvas žmogus, kol 
pažiūrų savitumas bus laikomas 
vien išoišokėl iškurnu, kaip dabar, 
kol tariamos vienybės vardan tie 
išsišokėliai ir akibrokštų mėgėjai 
bus slopinami ir dvasiškai tram
domi — tikrųjų profesionalų ne
gausės”.

Žinoma, pagrindinės marksiz
mo-leninizmo dogmos visiškai 

Jurgis Daugvila
U parodos „Dailė ’89”.

i”, 1989 
Medis

atmetė asmenybės reikšmę vi
suomeniniuose procesuose, tuo la
bai nutoldamos nuo europietiškos 
epistemos, kurioje labiausiai 
vertinama skirtingų, originalių 
koncepcijų gausa. Tokiu būdu vos 
ne visam šimtmečiui komunisti
niuose kraštuose buvo stabdomas 
asmenybių ugdymas. Ne tik 
slopinamas, bet ir naikinamas.

Šiandien naujoviškai išauklė
tos masės ir jų sistema, tebenei- 
gianti žmogaus asmenybės ir 
genialumo fenomeną, jau dairosi 
į buvusius priešus — kapitalistus, 
stengiantis gelbėtis iš eko
nominio bei politinio kracho.

Rašytojas Gavelis pažymi: „Tu
rime išmokti gerbti asmenybės 
suverenitetą patys, kiekvienas 
atskirai. Tatai privalo mums 
jaugti į kūną ir j kraują: pirmiau
sia laisvo žmogaus, asmenybės 
suverenumas, o jau paskui visa 
kita”.

Be abejo, kiekvienam lietuviui 
šią tiesą įsisąmoninti nebus labai 
lengva, nes jau ne vienai lietuviš
kai kartai nuo vaikystės į galvą 
buvo kalama visiškai kas kita — 
pirmiausia socialistinės tėvynės 
interesai, o paskui jau visa kita. 
Užaugo jau kelios generacijos, 
kurios sugeba vadovautis tik mi
nios instinktu, nebeįstengia pasi
justi atskirom, nepriklausomom 
asmenybėm. Tautai padaryta 
didelė psichologinė žala ir ati
taisyti ją nebus nei lengva, nei 
paprasta. Vien geranoriškumo 
aiškiai nepakaks. Reikia, tiesiog 
būtina, kad asmenybės laisvę 
užtikrintų konstitucija, kad 
gintų įstatymas. Asmenybės 
suverenumas nėra vien privati 
etika. Ši laisvė yra tokia neįsi
vaizduojamai trapi, kad už ją 
reikia kovoti nuolatos, net esant 
demokratiškai santvarkai. 
Asmenybės suverenitetą reikia 
budriai ginti. Tai, galima sakyti, 
nesiliaujantis procesas, reika
laujantis iš piliečių nuolat 
įrodyti, kad yra verti laisvo pi
liečio vardo.

Trečioji metinė pasaulio lietu
vių dailininkų jungtinė paroda, 
vykusi Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, Chicagoje, nuo šių 
metų vasario 10 iki kovo 5 dienos, 
pateikė nepaprastai spalvingą 
rinkinį tapybos, grafikos, skulp
tūros ir keramikos darbų. Pa
rodos organizatorius Algimantas 
Kezys pasirūpino visus jos 
eksponatus tiksliai ir sumaniai 
sukabinti bei išstatyti.

Lietuvių liaudies meno ryškios 
pagrindinės spalvos, aidinčios 
nuo senovės per visus amžius, 
čia pasirodo sofistikuotuose 
šiuolaikiniuose abstraktuose, 
kaip ir sąmoningai naiviai atkur
tose tradicinėse tautinėse temose 
ir siužetuose. Todėl parodoje itin 
ryški jos esminė vienybė — ją 
sudaro labai skirtingos kilmės 
dailininkų (iš Australijos, Vokie
tijos, Prancūzijos, Anglijos, Šve
dijos, Urugvajaus ir daugelio 
JAV vietovių, su didesniu 
telkiniu dailininkų, gyvenančių 
ir kuriančių Chicagos apylinkėje) 
savitų tautinių interesų ir jause
nos subtilumai.

Nežiūrint šio raiškos vien
tisumo, jokiu būdu netrūksta ir 
įvairumo parodoje dalyvaujančių 
dailininkų darbuose. Nuo "Vy
tauto O. Virkau ekslibrisų 
švelnios precizijos ir Žibunto 
Mikšio raižinio „Evaristo”, pana
šaus į miniatiūrinį teatro plaka
tą, iki Janinos Marks mazgais 
rišto gobeleno, reiškiančio pagar
bą visur esantiems mėlyniems 
džinsams, iš kurių jis ir padary
tas, parodoje randami ir tradici
niai, ir novatoriški stiliai bei 
technikos. Jeigu praeičiai atsto
vauja keraminės figūrėlės ir gra-

„Žmogus niekad neišaugs lais
vas, jei kasdien nematys, kad 
kiekviena asmeninė nuomonė 
yra toleruojama, kad išsakyti ori
ginalias, nepritampančias mintis 
yra garbinga, o ne pavojinga”, 
rašo savo straipsnyje rašytojas 
Ričardas Gavelis.

Edita Nazaraitė 

viūros, kaip, pavyzdžiui, Vero
nikos Švabienės ranka nuspalvin
tas lino raižinys, pavadintas „Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo", tai 
kiti menininkai reaguoja į mo
dernų gyvenimą — kaip tai daro, 
pavyzdžiui, Snaigė Šileikienė 
savo litografijoje „Žali laukai ir 
asfaltas”, rodančioje greitkelio 
eismą, kertanti užmiesčio gamto
vaizdį, arba Ada Sutkuvienė savo 
didžiuliame pluoštiniame pa
veiksle „Kopos, ežeras ir plie
nas”, kur spalvoti susukti siūlai 
kuria įvaizdžius.

Viena įdomi pasekmė šitokio 
tradicijos derinio su šiuolaikine 
menine kalba yra tai, kad 19-ojo 
ir 20-ojo šimtmečio įsigalėję 
stiliai čia įgauna būdingas tau
tines savybes. Pavyzdžiui, 
Toulouse-Lautrec pėdsakas 
matyti Onos Dolskaitės-Paš- 
kevičienės aliejiniame portrete 
„Bare”. Impresionizmo elementų 
galima rasti keliuose kituose pa
rodos darbuose, o šiuo laiku ma
dingam vokiškojo ekspresionizmo 
atgaivinimui atstovauja, visai 
teisėtai, dailininkas iš Vakarų 
Vokietijos, Alfonsas Dargis, savo 
ranka paspalvintu medžio rai
žiniu „XX amžius — I am 
Happy”.

Viena iš įdomiausių skulptūrų 
yra atkeliavusi iš Australijos. Ie
vos Pocienės sėdinti maža, tvirta 
ir apkūni bronzinė nuoga figūra, 
pavadinta „Moteris — simbolis”, 
panaši j modernią Willendorfo 
Venerą. Tuo tarpu nuolatinis po
traukis grįžti prie pirmykščio 
lietuvių liaudies meno stipriau
siai įkūnytas Jurgio Daugailos 
medžio drožiniuose — altoriaus ir 
tabernakulio su dviem rūpintojė
liais ansamblyje. Apie Daugvilą 
buvo rašyta, kad ,jis dirba, 
grynai tik atkurdamas nežinomų 
lietuvių liaudies meistrų iš pra
ėjusio šimtmečio medžio skulp
tūras, grįždamas atgal prie pa
grindinių ir primityviųjų šio 
meno formų, tarsi 20-asis 
šimtmetis dar nebūtų atėjęs. 
Daugvila yra priartėjęs prie tos 
versmės, iš kurios kyla lietu
viškojo meno savitumas” (Algi
mantas Kezys, Lithuanian Art 
’88, p. 2).

Kiti pažymėtini darbai šioje pa
rodoje yra Alfredo Stanevičiaus iš 
Urugvajaus ir Jurgio Račkaus iš 
Kanados raštai . gobelenams: 
Leeka Gruzdeff-Kraucevičiūtės iš 
Australijos ambicinga pastanga 
iššaukti muzikos garsus jos tam
sios kreidos piešinyje „Pianistas 
koncerte”; Zitos Sodeikienės akri- 
likos abstraktas „Iš praeities į 
ateitį”; Vandos Balukienės tamp
riai struktūruotas rytietiškos 
mandalos ir lietuvių liaudies 
meno simbolių lydinys.

Aplamai, „Dailė ’89” paroda 
yra pavyzdys aukšto lygio techni
nių sugebėjimų, didžiulės kūry
binio išradingumo amplitudės ir 
įspūdingo nuoseklumo, iš
reiškiant vertybes, glūdinčias 
lietuvių tautos mene.

Harold Haydon
Meno profesorius emeritas, 

University of Chicago.
Meno kritikas, Chicago Sun- 

Times (1963-1985)

Dalis dailininkų, dalyvavusių jungtinės parodos Dailė ’89 atidaryme ftių metų Vasario Šešioliktosios proga 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, vasario 10 dieną: priekyje sėdi — Jadvyga Paukštienė, Janina Marka, Ada 
Sutkuvienė, Aleksandra Vilija Eivaitė, Marytė Černiūtė (Lietuvių dailės muziejaus atstovė); stovi — Juozas 
Mieliulis, parodos organizatorius Algimantas Kezys, Magdalena Birutė Stankūnė-Stankūnienė, Vanda Balu 
kienė, Veronika Švabienė, Eleonora Marčiulionienė, Algis Janušas (Čiurlionio galerijos direktorius). Dalia Kūtė- 
menė (JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė), Andrius Stankus, Marytė Gaižutienė, Jurgis Daugvila, dr. Gediminas 
Balukas (Lietuvių dailės muziejaus pirmininkas), Marytė Ambrozaitienė, Aleksandras Marčiulionis.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Dailė, įkūnijanti meilę tėvynei
Lietuvių meno paroda „Dailė 

’89” yra tikrai šaiži, stebinanti ir 
įvairiaformė dailės ekspozicija. 
Joje dalyvauja net šešiasdešimt 
šeši, visi lietuvių kilmės, daili
ninkai. Iš pat pradžių lankytojas 
greičiausiai pajus ryškias ir gy
vas spalvas, naudojamas kartu su 
stilium ir struktūra. Ši paroda 
yra šventė akiai, pažangi savo 
dvasia. Ji įkūnija praeities kul
tūrą šviežiose raiškose. Žodis, ku
ris galbūt geriausiai apibūdina 
visus parodos darbus, yra sąžinin
gumas. Tai gali būti palaikyta 
senovišku žodžiu, tačiau tai ge
riausiai išreiškia daugumos dar

Veronika Švabienė

Ii parodos „Dailė ’89”.

„Nebeužtvenksi upės bėgimo", 1989 
Linoraižinys, ranka paspalvintas

bų šioje parodoje nuoširdų jaus
mą. Juose matyti pagarba darbo 
įgūdžiams, pagarba įvairioms 
dailininko priemonėms ir nuošir
di pagarba praeities tradicijoms.

Šioje metinėje lietuvių dailės 
parodoje dalyvauja menininkai iš 
keturių žemynų — Šiaurės Ame
rikos, Pietų Amerikos, Europos ir 
Australuos. Paroda neturi užduo
tos temos, bet man atrodo, kad 
dailininkams tokia užduotis nei 
nėra reikalinga. Jie buvo prašomi 
atsiųsti vien savo vėliausius kū
rinius, kad paroda galėtų parai
džiui parodyti dabartinius lietu
vių kilmės, bet ne Lietuvoje ku-
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riančių dailininkų interesus. Jų 
darbuose nėra plevėsuojančių vė
liavų, nėra rūsčių tautos didvyrių 
portretų, tačiau jų karšta ištiki
mybė savo kilmės šaliai prasi
smelkia jaudinančiu ir subtiliu 
būdu.

Dažniausiai daugelyje parodų 
visų pirma aptariama aliejinė ta
pyba, kaipo svarbiausia. Ją čia 
dabar miniu ne todėl, kad noriu 
sekti tradiciją, bet norėdamas pa
rodyti, kad šiai dailės rūšiai 
parodoje atstovaujama daugiau 
negu visoms kitoms. Aliejinės ta
pybos darbai yra drąsūs, ryškūs, 
naujoviški ir įsimintini. Tautinis 
paveldas šviečia pro juos subtiliai 
ir galbūt net nesąmoningai. Pa 
vyzdžiui, ryškiame Elenos Urbai 
lytės paveiksle „Pasiuntinys” 
tamsiai raudoni, giliai mėlyni 
abstraktūs laivo burių pavidalai 
man primena tradicinius dryžuo
tus raštus, įaustus į kai kuriuos 
lietuvių tautodailėje randamus 
audinius. Priešingai, Vandos Ba
lukienės aliejinė tapyba "#55”, 
atlikta ant tikro tradicinio lininio 
audeklo, savo kompozicijoje patei
kia staigmeną — apvalūs motyvai 
kyla kaip vilties rutuliai. Kiek
vienas siūlas šiame šiuolaikinia
me tapinyje yra elegantiškai pa
vaizduotas su labai pabrėžtomis 
detalėmis.

Senovinė lietuvių mitologija 
aštrių spalvų supaprastintose for
mose Magdalenos Birutės Stan
kūnienės aliejiniame paveiksle 
„Žemė Motinėlė” yra protą sprog
dinanti kompozicija — tokia vib
ruojanti ir gyva, kad ji peržengia 
visus amžius ir kultūras.

Labiausiai įvairūs parodoje yra 
dailės darbai maišytomis priemo
nėmis (fotokolažai, akvarelės, pie
šiniai). Otis Tamašausko spalvo
tos litografijos išsiskiria kaip ge
riausios. Jas akcentuoja karštos 
spalvos ir smailios formos. Mūsų 
šiuolaikinis pasaulis taikliai pa
gautas pralekiančių automobilių 
formomis apvalioje grupuotėje 
Snaigės Šileikienės litografijoje 
„Žali laukai ir asfaltas”. Van
dens konfigūracijos ir medžių at-

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ Dar viena dovana išeivijai ir Lietuvai

Lietuvių PEN centras 
ir išeivijos uždaviniai

Šių metų gegužės 10 dieną 
Olandijoje Lietuva pasiekė svar
bią pergalę. 53-ajame Tarptau
tinio PEN klubo suvažiavime 
nepriklausomas Lietuvių PEN 
centras buvo vienbalsiai priimtas 
i pasaulinę rašytojų organizaciją.

Tai reiškia, kad rašytojams 
tėvynėje (ir išeivijoje) atsiveria 
nemažas langas į pasaulį. Lie
tuviai dabar galės veiksmingiau 
supažindinti užsienį su savo 
kultūra ir siekiais. Rašytojai 
galės megzti asmeniškus ir or
ganizacinius ryšius su įvairių 
tautų autoriais. Padaugės 
galimybių versti lietuvių litera
tūrą į kitas kalbas. Ypač jaunie
siems literatams atsiras daugiau 
tada progų išvykti į užsienį, 
pasinaudoti stipendijomis, etc. 
Lietuvos ir išeivijos rašytojai 
galės reguliariai susitikti ir ben
drauti, kaip lygiateisiai, laisvi 
žmonės.

Pasidžiaugus šią pergale, reikia 
bematant ją paversti kūnu. Štai 
tolimesni žingsniai:

1. Anot Tarptautinio PEN klu
bo vadovybės, būtina, kad nauja
jame Lietuvių PEN centre kuo 
aktyviau ir gausiau dalyvautų ir 
išeivijos rašytojai: centras bus 
Vilniuje, išeivius apjungiantis 
skyrius — Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Rašytojams tėvynėje 
reikės finansinės, organizacinės, 
lingvistinės ir kitokios paramos. 
(Estų ir latvių PEN centrų rė
muose jau glaudžiai bendrauja 
tų tautų rašytojai tėvynėje ir 
užsienyje.) Tad pradėkime lipdyti 
tą Lietuvių PEN centrą užsie
nyje. Kol jo nariai susiburs ir išsi
rinks savo valdybą, jo reikalus 
laikinai tvarkys trijų „pensi- 
ninkų”-veteranų „chunta”: To
mas Venclova, Algirdas Lands
bergis ir Stasys Goštautas (iždi
ninkas).

2. Kaip ir kompiuterius ar 
veislines telyčias tėvynėje įsigyti 
norintieji, taip ir Lietuvių PEN 
centro nariai tuoj susidurs su 
skaudžia valiutos problema. 
Metinį mokestį už kiekvieną narį 
(10 dolerių) ir registracijos 
mokestį už kiekvieną būsimų 
konferencijų dalyvį (150 dolerių) 
reikės mokėti doleriais, kurių 
Lietuvoje nėra. Mūsų, išeivių, 
pareiga juos tais doleriais 
aprūpinti ir įgalinti jų veiklą. 

V
Siame numeryje:

Lietuvių PEN centras • Henriko Kačinsko plokštelė • „Dux 
Magnus** Vilniuje laukiant • Pasižvalgymas po Pietų Afriką (4)
• Kornelijaus Jazbučio eilėraščiai • Fotografijos meno paradoksas
• Išeivijos fotografijos paroda Vilniuje • Donelaitis Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje

Tautiečiai, mecenatai, fondai, 
atsiliepkit į šį istorinio momento 
reikalavimą ir siųskit savo įna
šus lietuviškojo PEN centro 
gyvybei nalaikyti laikinajam iždi
ninkui šiuo adresu: Stasys Goš
tautas, 12 Woodridge Road, West- 
wood, MA 02090. Ar nebūtų 
gražu, jei kiekvieną Tarptautinio 
PEN klubo konferencijoje daly
vauti norintį (ar norinčią) rašy
toją iš Lietuvos „adoptuotų” išei
vis (ar išeivė), apmokėdama(s) re
gistracijos mokestį, ir taip už
megztų „giminystės” ryšį?

3. Pirmoji proga išeivijai pa
sveikinti ir priglausti naujagimio 
Lietuvių PEN centro narius jau 
čia pat. 54-asis pasaulinis PEN 
kongresas vyks Toronte ir Mon- 
trealyje šiais metais nuo rugsėjo 
23 iki spalio 1 dienos. Į jį tikisi at
vykti bent tuzinas rašytojų iš Lie
tuvos. Jaučiu, kad šaunioji Kana
dos Lietuvių Bendruomenė ims ir 
pasiskelbs tų rašytojų globėja!

Akronimas P.E.N. anksčiau 
aprėpė poetus, dramaturgus, 
esejistus, redaktorius (literatū
rinius) ir romanistus (Poete, Play- 
wrights, Essayists, Editors and 
Novelists). Šiandien nariais gali 
būti ir radijo bei televizijos skrip- 
tų autoriai, vertėjai, istorikai ir 
kiti bet kurioje literatūros šakoje 
aktyvūs rašytojai. Pagrindinė 
sąlyga — bent dvi parašytos ko
kybiškos knygos.

Norinčiuosius įstoti į Lietuvių 
PEN centrą prašome pasiųsti 
laišką laikinajam sekretoriui 
(Stasys Goštautas, 12 Woodridge 
Road, Westwood, MA 02090) su 
(a) kelių sakinių savo literatūrine 
biografija anglų kalba, (b) nario 
mokesčiu už pirmuosius metus 
($30) ir (c) parašu po šiuo sakiniu:

I, the undersigned, have read 
the P. E. N. Charter and subs- 
cribe to its aims.

P. E. N. klubo chartijos verti
mas į lietuvių kalbą išspausdin
tas šiame Draugo kultūriniame 
priede, kuriame bus informuo
jama apie tolesnę P.E.N. veiklą.

(Dalis nario mokesčio bus pa
naudota Vilniaus centro išlai
doms padengti.)

Algirdas Landsbergis

Henriko Kačinsko pirma plokštelė
DALIA SRUOGAITĖ

koks didelis ir kankinančiai 
kruopštus bei komplikuotas yra 
plokštelės saviveiklinis ruošos 
darbas, nekalbant jau apie finan
sus. Tik įsidėmėkime: Henriko 
Kačinsko plokštelės leidėjai yra 
ryžtingi pensininkai, nebe jau-

Skaudus yra likimas dailiojo žo
džio ir scenos meistrų, ypač mūsų 
išeivijos, kur tiek daug nepa
kartojamų spektaklių ir jų da
lyvių išnyko, dingo, tapo pamirš
ti. Tik saujelė poetų ir aktorių 
suskubo įamžinti savo balsus 
plokštelėse. Pačioje mūsų imi
gracijos JAV pradžioje, kada 
scenos kūrėjai buvo jaunį, ener
gingi ir dar „neaprūdiję”, jų di
džiulis indėlis į mūsų kultūrą liko 
tik korespondentų aprašytas ir 
recenzentų apgnaibytas. Visi tie 
pageltę ir jau gerokai aptrūniję 
laikraštiniai lapai nebeilgai apie 
tai mums bylos, nes vis mažėja 
pasišventėlių grupelė, kuri dar 
stengiasi mūsų archyvinę me
džiagą išsaugoti.

Energingesni teatrų vadovai ar 
teatro sirgaliai dar spėjo vieną 
kitą pastatymą nufilmuoti ir bent 
kelioms po mūsų kartoms palik
ti. Deja, nei viename, kiek žinau, 
nebebuvo mūsų paties didžiojo 
scenos maestro — Heriko Kačins
ko. Liko tik labai nevienodo kva- 
liteto magnetofoniniai Kačinsko 
balso įrašai, kuriuos gelbėti su
kruto mažas būrelis jo draugų. 
Pasakyti, kad garbė jiems už tą 
darbą — būtų per maža, šiuokart 
gal nuoširdžiau skambėtų pa
prastas, bet tikras lietuviškas 
ačiū! Iš savo patirties gerai žinau,

Tarptautinio P.E.N. klubo chartija
Tarptautinis PEN klubas tei

gia, kad:
1. Literatūra, nors ji tautinė 

savo prigimtimi, nepripažįsta 
jokių sienų, todėl privalo būti iš
saugota kaip bendra tautų verty
bė, nepaisant politinių ar tarp
tautinių perversmų.

2. Bet kokiomis aplinkybėmis, 
o ypač karo metu, meno kūriniai, 
tas visos žmonijos palikimas, turi 
išlikti nepaliesti tautinių ar poli
tinių aistrų.

3. PEN klubo nariai bet 
kokiomis sąlygomis panaudoja 
visą savo įtaką geram tautų 
tarpusavio supratimui ir abipusei 
pagarbai ugdyti; jie įsipareigoja 
dėti visas pastangas, kad būtų 
pašalinta rasinė, klasinė ir 
tautinė neapykanta ir kad 
pasaulyje būtų įgyvendintas 
taikaus žmonijos sambūvio 
idealas.

4. PEN klubas gina netrukdo
mo pasikeitimo idėjomis principą 
kiekvienoje tautoje, taip pat tarp 
tautų, ir jo nariai įsipareigoja 
priešintis visokiam saviraiškos 
laisvės suvaržymui tame krašte 
ir toje bendruomenėje, kuriai jie 
priklauso. PEN klubas pasisako 

nikliai, supratę, kokio turto gali
me greitai netekti, — be jokių 
mūsų fondų, organizacijų, tarybų 
paramos ar globos patys ėmėsi 
iniciatyvos, nujausdami, kokiais 
kryžiaus keliais tektų braidžioti, 
prašant tų taip reikalingų žalių 
popierėlių... Ir tik tų jau gerokai 
žilstelėjusių išmanymas grąžino 
mums bent balsą Henriko Ka
činsko!

Henriko Kačinsko plokštelę, 
mūsų poezijos Lietuvą, išleido 
Antanas Gustaitis, Alfonsas Pet- 
rutis ir Petras Viščinis. Plokšte
lės gamybą finansiškai parėmė 
Aleksandra Gustaitienė, An
tanas Gustaitis, dr. Juozas Kazic
kas, Alfonsas Petrutis, Juozas 
Rasys ir Petras Viščinis. Daili
ninkas — Pranas Lapė, techni
nė priežiūra — Romo Šležo. Joje 
Henrikas Kačinskas skaito Mai
ronį, Vincą Krėvę, Balį Sruogą, 
Kristijoną Donelaitį, Antaną 
Miškinį, Stasį Santvarą, Vincą 
Mykolaitį-Putiną, Bernardą 
Brazdžionį, Juozą Kėkštą, Anta
ną Baranauską, Kazį Binkį, Hen- 

už laisvą spaudą ir smerkia prie
vartinę cenzūrą taikos metu. Jis 
tiki, kad būtinybė kovoti už 
pasaulio pažangą, užtikrinant la
biausiai tinkamą politinę ir eko
nominę tvarką, skatina atvirai 
kritikuoti vyriausybes, administ
racinius organus ir įvairias in
stitucijas. Ir kadangi laisvė impli
kuoja savanorišką apsiribojimą, 
nariai įsipareigoja priešintis to
kioms laisvos spaudos blogybėms, 
kaip melagingos publikacijos, 
sąmoningos klastotės ir faktų iš
kraipymas, siekiant politinių ir 
asmeninių tikslų.

Lietuvių PEN centro 
pradininkai

Romualdas Lankauskas, no- 
velistas ir romanistas

Kornelijus Platelis, poetas ir 
vertėjas

Saulius Šaltenis, dramaturgas 
ir novelistas

Jonas Mikelinskas, romanistas 
ir novelistas

Juozas Glinskis, dramaturgas 
Antanas A. Jonynas, poetas 
Kazys Saja, dramaturgas ir no

velistas
Sigitas Geda, poetas ir vertėjas 
Marcelijus Martinaitis, poetas 
Vytautas Rubavičius, poetas 
Ričardas Gavelis, novelistas ir 

romanistas
Aleksandras Krasnovas, litera

tūros kritikas ir leidėjas
Petras Dirgėla, romanistas
Almis Grybauskas, poetas ir ’ 

vertėjas
Jonas Juškaitis, poetas ir 

vertėjas
Judita Vaičiūnaitė, poetė 
Vydas Astos, novelistas 
Leonidas Jacinevičius, novelis

tas ir romanistas
(Nukelta į 2 psl.)

Henriko Kačinsko plokštelės aplankas, sukurtas dailininko Prano Lapės.

riką Radauską, Oskarą Milašių ir 
Kazį Inčiūrą. Plokštelę pagamino 
Vogt Quality Recordings, Need- 
ham, Massachusetts, 1988 
metais.

Su Henriku Kačinsku man teko 
ne kartą ne tik pabendrauti, bet 
ir padirbėti, ruošiant įrašus „Pel
kių žiburėlio” literatūrinėms va
landėlėms, bei dalyvauti sceninio 
pastatymo ruošoj. Visada teko 
stebėtis, su kokiu pareigingumu, 
kruopštumu ir disciplina aktorius 
ruošėsi. Atrodė, kad jo patirtis, 
erudicija ir talentas buvo pačioje 
žydėjimo pilnatyje, o jis vis dar 
ieškojo subtilesnio jausmo, tiks
lesnio išsireiškimo, įvairesnių 
niuansų, nuolat save kritikuoda
mas, taisydamas.

Eilėraščiai ar proza prie mikro
fono nekėlė jam itin didelio rūpes
čio, jis jau buvo įgudęs su juo 
draugauti (arba bartis), todėl jo 
eilėraščių skaitymai plokštelėje 
skamba kaip tyra muzika. Dra 
mų monologai tačiau niekad jo 
nepatenkindavo. Būdamas be
veik pedantiškai savikritiškas, jis 

Po vienos „Pelkių žiburėlio” literatūrinės valandėlės Chicagos „Margučio" radijo programoje: (iš kairės) 
aktorė Irena Nivinskaitė, redaktorius Petras Jurkštas, „Margučio” savininkė Lilija Vanagaitienė, 
aktorius Henrikas Kačinskas, redaktorė Dalia Sruogaitė-Bylaitienė ir „Margučio” radijo pranešėjas 
Casey Deveikis.

raukėsi klausydamas savo įrašų 
ir vis sakė: „Negerai, negerai...” 
Čia galima su juo sutikti, nes sce
noje monologai sušvisdavo viso
mis vairoiykštės spalvomis. Ypač 
liko įsimintinas Balio Sruogos 
kūrybos vakaras (1972 metais 
Chicagoje, minint rašytojo 
25-ąsias mirties metines). Henri
kas Kačinskas buvo pakviestas 
įsijungti į Chicagos aktorių bei 
scenos mėgėjų būrį ir Sruogos 
veikalų ištraukose atlikti Jogai
los ir Sapiegos vaidmenis. Tai 
buvo paskutinis jo viešas pasiro
dymas aktorių ansamblyje.

Turėdamas partnerius, dialo
gus su jais, sceninį bendravimą, 
jausdamas žiūrovų reagavimą, 
spektaklio pulsą, nepaisant jau 
nemažos amžiaus naštos, Kačins
kas scenoje buvo karalius, o jo sa
komi monologai — nepakarto
jami. Scenoje jis galėjo judėti, mo
duliuoti balsą nuo švelnaus pia
nissimo iki galingo crescendo, ga
lėjo mizanscenuodamas išlaikyti 
ilgesnes pauzes — daryti visa, kas 
prie mikrofono neįmanoma. Ne

gi lakstysi apie mikrofoną, vi; 
galvodamas, kaip tavo baisa; 
skambės vienoj pozicijoj, kaip ji: 
šokdins aparatūros adatėles ki 
toj?.. Plokštelėje Jogailos, Sapie 
gos ir Švitrigailos monologai, de 
ja, ne iš scenos, tačiau vis tie! 
gerai, kad jie yra, nes aktoriui 
juos mėgo, buvo giliai išstudi 
javęs veikėjų charakterius, jų vi 
dinę būseną. Ak, kur mes buvom 
neužfiksavę Kačinsko dra moi 
spektakliuose?..

Vis norėjome tobulybės: ’■ 
kie pašaliniai garsai neįsib. 
kad sloguojanti publika nesu 
dėtų, kad koks rūkorius neuš 
sėtų... Todėl ir tempėm Kači; 
į studiją, todėl ir jis pats n< 
švaraus, kiek galima aukš 
kokybės įrašo. Dabar, kai v ? tai 
nebeatkuriamoje praeityje, . ros; 
graudžiai gaila: nors ir 3u 'įsais 
išoriniais „priedais”, spektaklic 
įrašas būtų mums neapsakomai 
brangus. Prisimintumėm ir pub 
likos reakciją, spontaniškus plo 
jimus, amą užimančią tylą, pajus 
tumėm vaidinimo ritmą, jo duo
bes ir aukštumas, galop net 
girdėtumėm Kačinsko ironišką 
šypsnį, atgailaujančią išpažintį, 
šiurpulingai jaudinančią priesai
ką...

Amerikiečiai, anglai ir kiti vi
sai be skrupulų tokius įrašus da
rė ir išleido plokštelėse. įsidėmė
tinas vien Dylan Thomas Under 
Milk Wood veikalo su pačiu auto
rium įrašas. Prieš pat premjerą 
kažkas padėjo mikrofoną ant sce
nos grindų ir mažu magnetofo
nu įrašė spektaklį. Tas įrašas 
stebuklingai išliko, o planuoto 
skaitymo studijoje niekas dėl 
ankstyvos Dylan Thomas mirties 
neįvykdė. Tos plokštelės leidėjai 
kaip tik ir džiaugiasi įrašo atmos
fera, sakydami, jog ypačiai ver
tingas yra publikos, aktorių ir pa
ties autoriaus bendravimo užfik
savimas. Dabar tiesiog ir norisi 
šaukti SOS: gal kas yra užrašęs 
kokį spektaklį su Henriku Ka
činsku? Jeigu yra — neužmūryki
te savo archyvuose, leiskite vi
siems susipažinti, prisiminti!

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Gedulas savaime, o viltis?

„Ratilio” viešnagės Šiaurės Amerikoje proga

Pirmą kartą per visą sovietinės 
okupacijos trukmę šiais metais 
Lietuva minės 1940 ir 1941 me
tų birželio įvykius. Plati minėji
mo programa apima poezijos va
karus, religinės muzikos koncer
tus, konferenciją „Lietuva trem
tyje”, Istorijos-etnografijos muzie
juje Sibiro tremtinių parodą, su
sibūrimus atvirame ore, gėles — 
Naujosios Vilnios geležinkelio 
stotyje, kurioje į prekinius va
gonus buvo dedama žmogiška 
pakrova.

Birželio keturioliktąją Kaune 
prie Laisvės statulos trimitai 
paskelbs Gedulo ir vilties dieną. 
Vidurdienį visoje Lietuvoje su
gaus varpai ir susikaupimu bus 
prisiminti žuvusieji. Jie atsišauks 
ir mumyse — mes būsime visi 
kartu tuo momentu, kaip esame 
kartu ir visada būsime kartu 
kiekvienerių metų birželio 
dienomis.

Prasmingai buvo birželio ketu
rioliktoji pavadinta „Gedulo ir 
vilties diena”. Bet vis dėlto są
voka sudaro paradoksą, nes sto
vime prieš klausimą: ar įmano
ma iš gedulo kildinti viltį? Iš 
vienos pusės, galime į tai žiūrėti, 
kaip dar vieną mūsų tautos tra- 
gikos apraišką — kokia tai žmo
giškai sunki, net herojiška 
pastanga, kuriai ryžtamės, ir 
kodėl ji iš viso turi būti reikal
inga? Bet reikalinga ji yra, jei 
norime toliau gyventi kaip tauta, 
jei norime sau kurti ateitį.

Galbūt tik vieno turėtumėm 
bandyti vengti — per greito šuolio 
iš gedulo į viltį, kuriuo kartais 
pasižymi mūsų patriotinė reto
rika ir ne tokia gera poezija. In
tencijos būna geros — siekiame 
save nuraminti, paskatinti patri
otiniams jausmams. Bet nėra ir 
negali būti nusiraminimo, są
monėje nešiojant tuos birželio 
įvykius. O dar blogiau, kad tokiu 
būdu, nors ir nenorėdami, sumen
kiname tremtinių likimą, jų 
kančias ir jų mirtį, paverčiame 
juos įrankiu mūsų pačių pat
riotizmui. Šitai gal parodys 
vienas mažas pavyzdys: kai kurie 
esame girdėję ar patys dainavę 
tokios dainos žodžius: „Oi neverk, 
neverk, Lietuva, dar ateis gražių 
dienų, brolių kraujas, kurie žuvo, 
dar daugiau duos milžinų”. 
Palyginkime šią banalybę su 
Sibiro tremtinių dainų žodžiais, 
„Ratilio” atvežtais iš Lietuvos, 
kuriuos rasime šiame Draugo 
priedo numeryje — juose yra 
neviltis gryniausia jos forma, bet 
todėl jie sudaro autentišką 
išvežtųjų patirties atsklaidą. 
Palyginkime taip pat Antano 
Miškinio sopulio raudą: „— Einu, 
išvaroma einu/ Vorkutos, Kras

Birželio keturioliktąją šiais metais apvaikščiojant • „Ratilio” pas 
išeivijos lietuvius • Ruošiama jaunųjų lietuvių dailininkų paroda 
• Konferencija Kaune Vytauto Didžiojo universitetui atkurti • 
Sibiro tremtinių dainos • JAV LB Kultūros tarybos devintoji 
premijų šventė

nojarsko link.../ Tenai purga vien 
švilps ir siaus,/ Purga ten mano 
kaulus plaus ...”

Kaip, kokiu būdu — retoriniu, 
poetiniu, jausminiu, antropolo
giniu — iš šių'pergyvenimų kil
dinsime viltį? Tie, kurie kentėjo 
ir mirė, niekada negrįš iš amžino 
įšalo žemės, niekada daugiau ne
bus gyvenę, nebus daugiau dirbę 
Lietuvos naudai ir žmonių gėry
bei tie, kurių kūnai buvo išmesti 
iš vagonų į Rusijos stepes, kurie 
sušalo „už Uralo, žemės galo” 
(Baranausko ankstyvi žodžiai už
mena tuos nepažįstamus Azijos 
žemės plotus, tarsi jie būtų mūsų 
tautai mitinė, neįsivaizduojama 
tamsybių šalis). Niekada neužgis 
žaizdos jų išlikusių gyvų artimųjų 
— jie buvo mūsų tėvai, broliai ir 
seserys, seneliai. Mes jų nete
kome, mes be jų turėjome gyven
ti ištisus dešimtmečius, mes nie
kada jų daugiau neturėsime.

Šiomis savaitėmis Beidžinge 
vykusiose skerdynėse, kaip rašė 
spauda, vienas jaunas kinietis, 
paplūdęs kraujuose, ligoninėje 
tarė vakariečiui reporteriui: 
žiūrėk į mane ir galvok. Mes 
žiūrime į jį, birželio mėnesį 
žiūrime į lygiai taip pat prieš kurį 
laiką atrodžiusius savuosius, ir 
norime galvoti. Bet ką mes turė
tumėm galvoti? Pirmoji mintis 
tėra tai, kad niekaip 
neišaiškinama (ir jokie istorikai, 
tyrinėjantys „stalinizmo” 
padarinius, nesugebės šaltu pro
tu išaiškinti) nei Dangiškos 
ramybės aikštėje, Beidžinge, šių 
savaičių įvykiai, nei tai, kas 
mūsų žmonėms buvo tais anais 
laikais padaryta. Greičiau tai yra 
žmogaus protui neaprėpiama 
blogio problema, Antano Ma
ceinos vadinta „niekšybės paslap
timi”. Todėl į ją ir nedera šiuo 
metu leistis. Bet lygiai taip pat 
nevalia lengvai su ja susi
tvarkyti, iš gedulo čia pat peršo
kant į viltį. Kadangi čia sutin
kame tai, kas arba šaukiasi 
dangaus keršto, arba patį Dievą 
reikalauja pasiaiškinti (kaip 
Miškinio eilėraščių graudūs Jam 
priekaištai).

Bet esame iššaukti galvoti. Ką 
turėtumėm galvoti? Ateina min- 
tin kelios kryptys, o gal tik 
reakcijos, visos jos, reikia tikėtis, 
atitinkančios šiuos žmonijos reiš
kinius ir visos vienaip ar kitaip 
pateisinamos:

— protesto sąmonė: protestas 
prieš dangų, prieš kosminę netei
sybę, iššūkis gal net pačiam 
mūsų religinės tradicijos Dievui;

— o gal protestas ne prieš 
pasaulio santvarką, kuri regimai 
tokius dalykus leidžia, o atvirkš
čiai, šventas pyktis prieš tuos,

ELENA BRADŪNAITĖ-AGLINSKIENĖ

Gyvenant Havajuose, truputį il
giau užtrunka, kol mus pasiekia 
žinios, kur, kas ir kaip vyksta lie
tuvių kolonijose. Išimtiniais atve
jais, kai jau kas tikrai nuostabaus 
kur atsitinka, tai pažįstami ar 
giminės paskambina telefonu. 
Tokio paskambinimo susilaukiau 
vieną saulėtą popietę balandžio 
pradžioj iš Petro Vainiaus Phi- 
ladelphijoje. „Klausyk, — sako 
kone uždususiu balsu, — kad 
žinotum, kokį stebuklą mes tik 
ką čia regėjome — „Ratilio” an
samblio vakaronę! Tai kažkas 
nepaprasto! Jauni žmonės, at
rodo, daro tai, kas jiems tikrai 
malonu — šoka, dainuoja, groja — 
ir visa tai atlieka kaip tikri pro
fesionalai! Jų dainos ir muzika 
taip sava, taip paprasta, bet kar
tu ir visai neįprasta. Sunku iš
aiškinti, bet mums visiems tai 
buvo tokia atgaiva, toks ūpo 
pakėlimas, toks pasididžiavimas 
sava tauta, kad, va, netveriu ir 
tau skambinu”. Padėkojau už 
pranešimą ir paaiškinau, jog su 
dukrele jau įsigijom lėktuvo bi
lietus ir skrendam į Chicagą 
vien todėl, kad pamatytumėm 
„Ratilio” koncertus. Petro entu
ziazmas iš anksto lyg užtikrino, 
kad kelionės išlaidos nebus 
veltui.

Dabar po visų trijų Chicagos 
spektaklių (balandžio 21,23 ir 24 
dienomis) galiu be jokių rezervų 
sakyti, kad kelionė labai ap
simokėjo, nors iš tikrųjų to vi
so koncertuose patirto pergyve
nimo kažkaip nesinori ir net 
neįmanoma pinigais apskaičiuo
ti. Per tą dviejų valandų pro
gramą, manau, ne mane vieną 
persmelkė tai grožio, tai ilgesio, 
tai linksmumo, tai liūdesio 
jausmų bangos. Ir nelengva 
pasakyti, kas ką iššaukė. Bet, kai 
žiūrovai eina iš salės lyg per
gyvenę dramatišką katarsį, tai 
gali suprasti, jog scenoje darėsi 
kažkas nepaprasto.

kurie pasinešė žeisti tą pasaulio 
santvarką, kurią žmonija geres
niais savo momentais yra įsivaiz
davusi, į kurią turi teisę, ir dėl 
kurios amžiais žmonės yra au- 
kojęsi, kentėję ir mirę;

— tyla — akivaizdoje to, kas 
neišaiškinama, kas liudija baisią 
mūsų žmonių kančią, iš pagar
bos jiems (taip, kaip nutilo Jobas); 
•tyla, kurios nepertrauktų mūsų 
įprastoji patriotinė retorika, nes 
ji niekada neįstengs būti propor
cinga tiems įvykiams, nebent į tą 
tylą leistumėm prabilti mūsų kai 
kurių poetų žodžiams: Miškinio, 
Aisčio, Brazdžionio, Bradūno;

— po tylos, nuolatinis liudi
jimas, pasakojimas to, kas įvyko. 
Prieš maždaug dešimt metų ryš
kiausias apsilankymo Lietuvoje 
patyrimas buvo sutiktų senesnių 
žmonių troškimas išeiviams išsi
pasakoti, ką jie pergyveno, koks 
buvo Sibiras. Tuos pasakojimus, 
atsiminimus, knygas, pvz., Kry-

„Ratilio” atvežė išeivijai jau 
seniai mums reikalingą savos 
tikros liaudies kūrybos prista
tymą ir jos paaukštinimą. Vyres
niajai kartai gal čia nebuvo nieko 
naujo, gal jie kai kurių panašių 
dainų ir šokių matė ir girdėjo 
savo jaunystėje. Bet mūsų 
jaunesniajai kartai čia buvo 
pateikta tai, ko mes niekad ne
buvome nei girdėję, nei matę. Ta 
mums kiek pažįstama lietuviška 
daina, šokis ir net rūbas, kuriuos 
tėvai ir mokytojai mums perdavė, 
buvo lyg ir „pagerinti”, „pa
tobulinti”, jau gerokai atitolę 
nuo senojo liaudiško konteksto. 
Mums, jaunesniesiems išeivijoje, 
nebuvo nei progų išgirsti tų nešli
fuotų liaudies dainų ar senųjų 
kaimo instrumentų. Mat jau 
Nepriklausomybės laikais buvo 
daromos pastangos tą dainą ir 
šokį perkurti, harmonizuoti, pri
taikyti chorams, solistams, an
sambliams. Tai nepeiktina ir 
visai suprantama, nes tai buvo 
daryta tų laikų aplinkybėse ir 
atrodė labai normalu ir pageidau
tina. O gal ir čia buvo norima 
kuo greičiau „pasivyti” Vakarų 
Europą, kurioje tokių senoviškų 
liaudies klodų jau nesimatė?

Tėvams pasitraukus į Vakarus, 
mūsų kartai buvo perduota meilė 
dainai, bet dainų repertuaras 
atspindėjo anų atranką ir susi
dėjo iš dainų, kurios Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo mokomos 
mokyklose, choruose, ar dainuo
jamos studentų tarpe. Vokietijos 
stovyklose praleistieji metai 
kažkaip dar daugiau išryškino 
visiems bendrai žinomą reper
tuarą. Chorinė veikla puoselėjo 
tik gaidomis surašytų dainų 
atlikimą, ir mes vis daugiau įpra
tom scenose ir dainų šventėse 
klausytis kad ir gražių, bet jau ne 
liaudiškų, kompozitorių sukurtų 
ar perkurtų kūrinių.

Visiems žinomos liaudies 
dainos iš pradžių buvo laisvai dai-

želiai Arktikoje, turime perduoti 
savo vaikams ir vaikaičiams — 
turime kartoti ir kartoti, nes 
neturime teisės jų pamiršti;

— ir gedulas, už vis labiau ge
dulas. Nes gedėdami savo arti
mųjų, savo žmonių, įsiparei
gojame už juos atlyginti. Čia taip 
pat galime dar pridėti, kad net 
gedulo teisė mūsų tautai buvo 
atimta per tiek metų— skriauda 
ant skriaudos. O gedėjimas, pagal 
Freudą, yra būtinas žmogaus 
sąmonei, kad jis nesužlugtų po jį 
ištikusios nelaimės našta. Kaip 
visai tautai buvo uždrausta dėl 
išvežtųjų gedėti, taip ir poetams, 
dailininkams, muzikams buvo 
neleidžiama trėmimų patirtį 
kūrybiškai transformuoti.

Gal todėl šiais metais tas 
skausmas, slėptas ir maskuotas, 
susikaupęs per tiek laiko neiš
reikštas, prasiverš Lietuvoje 
nepaprasta jėga. Tačiau apvaikš
čiotas, įgavęs apčiuopiamą formą 
per apeigas, paminklus, maldą, 
poeziją ir muziką, jis ves mus į jo 
apvaldymą, su juo atsiskaitymą, 
kad jis daugiau neparaližuotų 
mūsų, išlikusiųjų. Tas jo ap
valdymas jo įsisąmoninimas ir jo 
neužmiršimas ir bus mums gairė 
pakeliui į viltį. Kadangi niekas 
toje tremtinių kančioje ir mirty
je vilties negimdo. Dėl jų — 
gedulas. Viltis — mums, gyvie
siems, nesibaigianti ir nuolatinė

Mergaitė ii „Ratilio" ansamblio Chicagos Jaunimo centro scenoje šių metų 
balandžio mėnesį. «

Nuotrauka Jono Kuprio

nuojamos už stalo per vestuves, 
krikštynas, gegužines, bet, laikui 
bėgant, vis rečiau ir mažiau. 
Blėso dainų repertuaras ir pati 
dainavimo tradicija. Dabartinis 
jaunimas vasaros stovyklose šiaip 
taip su dainorėliu ir garsia akor
deono palyda dar sudainuoja 
keletą dainų, bet beveik tik iš 
reikalo. Be spausdinto žodžio ir 
akordeono, spontaniškai dainuo
ti jau beveik nebemokame.

Todėl atkeliavusio „Ratilio”

pareiga ir siekis. Viltis įsikūnys 
tada, kai mes ryšimės būti 
tauresni savo tautos nariai, kai 
mes angažuosimės laisvei su pa
našia aistra, kaip Beidžingo 
studentai, kai išgyvenę tai, ką ti
ronija padarė su mūsų ar
timaisiais, mes prisieksime sau ir 
vieni kitiems, kad niekada dau
giau mūsų žemėje nepasikartos 
tokie dalykai, kaip 1941 metų 
birželį, kol mes nors kiek dėl to 
turėsime ką pasakyti. Bet kaip 
tik dėl to birželio dienos turi tap
ti mums amžinos neužmaršties 
dienomis ir tai, kas tada atsitiko, 
pasidaryti amžinu įšalu mūsų 
sąmonėje.

P.S. Kaip gedulas iššaukiamas 
įvaizdžių mūsų atmintyje, pavyz
džiui, Lietuvos geležinkelių 
stočių, taip ir viltį galime semtis 
iš kai kurių vaizdinių. Šiame 
puslapyje — mergaitė iš „Ratilio” 
ansamblio, ji gyvas asmuo, daina
vusi ir šokusi mūsų scenose, o 
tačiau fotomenininko ji jau yra 
pakylėta į mūsų tautinės 
mitologijos aferą, pagal Algirdo 
Greimo įžvalgą, figūratyvinę 
tikėjimo išsaugojimo priemonę. 
Jos jaunystė, jos kasos, jos 
tautinis rūbas ir žydinti pavasa
rio tulpė jos rankose — tai Lietu
va dabar ir ateityje. (Beje, šitą 
būtų gerai supratęs Sibiro trem
tinys poetas Antanas Miškinis.) 

(a. U.) 

pasirodymai mums tiesiog žadą 
atėmė. Jauni žmonės dainuoja 
čia paprastu tembru, normaliu 
balsu, be solistiškų ar choriškų 
patosų, įdomia, gal šiek tiek 
neįprasta harmonija. Kai kurios 
tonacijos ir tempai visai mums 
negirdėti, bet tuo kitoniškumu 
kaip tik ir labai žavintys. O visus 
turbūt daugiausia pritrenkė 
dainų įvairumas. Juk dainuota 
pusantros valandos ir, išskyrus 
vieną kitą raštu kurtą patriotinę 
dainą, tos visos kitos dainos 
mums niekad negirdėtos. Staiga 
supratom, kiek daug dvasinio 
tautiško lobio buvo palikta Lie
tuvoje, kurio mūsų išeivijai nepa
vyko išsivežti ir perduoti savo 
vaikams. Tikrai džiugu, kad 
Lietuvoje jaunimas sugebėjo 
įvertinti tą palikimą, jį rinkti, juo 
gėrėtis ir degančiu ryžtu jį atkur
ti ir įgyvendinti jau ne kaimo, bet 
universiteto ir modernaus gyve
nimo aplinkoje.

Tiesa, pastaruoju metu 
Amerikoje yra atsiradę net du 
panašaus etnografinio pobūdžio 
mūsų ansambliai — „Sodauto” 
Bostone ir Pedagoginio lituanis
tikos instituto etnografinis an
samblis Chicagoje. Bet jie yra lyg 
jaunesni įpėdiniai to subrendusio 
Vilniaus universiteto folklorinio 
ansamblio, ir jų įtaka plačiąjai 
mūsų išeivijos visuomenei kol 
kas gana ribota. Po „Ratilio” 
pasirodymų galbūt geriau įver- 
tinsim savojo jaunimo parodytą 
susidomėjimą ir meilę senajai 
liaudies dainai. Yra būtina, kad 
„Ratilio” ir tų kitų ansamblių 
vaizdajuostės kursuotų jaunimo 
organizacijų susirinkimuose, sto
vyklose, mokyklose. Be konkre
taus supažindinimo mūsų jau
nimui taip ir liks neaišku, kodėl 
Lietuva vadinosi „Dainų šalis”.

Negaliu neišsitart apie pastebė
tą jaunimo stoką visuose tri
juose Chicagos spektakliuose. To

jaunimo buvo, bet ne tiek, kiek jo 
galėjo būti. Nežinau, galbūt 
nebuvo užtenkamai pareklamuo
ta, paskatinta mokyklose, jau
nimo organizacijose. Galbūt ir 
vadovai, ir tėvai nelabai žinojo, 
kas čia bus ir ko tikėtis. Bet kas 
neatsivedė jaunesnių šeimos 
narių — daug prarado. Skaičiau, 
kad vienoje vietoje, kai nuo 
scenos buvo pasigesta vaikų, 
publika paaiškino, kad jie miega. 
Tuomet dainininkė mandagiai 
pasakė, kad galbūt ir publika 
miega. Taikli pastaba! Lietuvoje 
šiandien matome, k ip į visus 
susibūrimus tėvai ir ser 
vedasi ir nešasi vaikus ant j 
kad jie būtų liudininkai ti 
tarinių įvykių. Tai ir čia, jau 
todėl, kad tiek daug jaunų 
tuvos atstovų pirmą kartą 1. i
mūsų scenas, buvo verta į ai 
atkreipti dėmesį, tą vii igę 
laikyti svarbiu įvykiu. Jeigu 
seneliai neatsivedė vaikaičių, o 
tėvai vaikų, tai pramiegojo auksi 
nę progą jaunimui parodyti tai, 
kas jiems tikrai būtų palikę impo
nuojantį įspūdį.

Lietuvoji ,.Ratilio” atsiradimas 
ir jo veikla tai ne vien tik dabar
tinis ar koks atsitiktinis reiš
kinys. Anot jų pasakojimo, jau 
šešiasdešimtųjų metų dešimt
metyje Vilniaus universiteto 
studentai i Įsirašydavo į vasaros 
ekspedicįjts po įvairius kaimus 
užrašinėti tautosakos ir rinkti 
kitų etnografinių vertybių. 
Važiuodavo ne vien tik tau
tosakos, lietuvių kalbos ar 
muzikos studentai, bet ir bu
simieji inžinieriai, daktarai, eko
nomistai ir kiti. Daug ko mačiu
sių žmonių nuoširdumas, papras
tumas, dvasingumas ir turtin
gumas liaudies lobiais studen
tams palikdavo neišdildomus 
įspūdžius. Jie pradėjo suvokti, jog 
liaudies dainos yra nepamai
nomos ir kitokios populiaraus po
būdžio vėliau sukurtos dainos 
vargiai ar kada gali pirmąsias 
pakeisti ar joms prilygti. Gerų 
profesorių vedini, studentai su
prato, kad tos liaudies dainos, 
perėjusios per kartų kartas, yra 
jau atrinktos, atsijotos ir tokiu 
būdu tapusios tautine klasika. 
Ant tų dainų uždėtas kelių gene
racijų estetikos antspaudas. Tai 
šiek tiek daugiau, negu tik 
šiuolaikinių populiarių naujo
viškų tempų ir temų lengvosios 
dainos (nors visiems aišku, jog 
reikia ir tokių).

Taip anas jaunimas, grįžęs į 
Vilnių, ir toliau studijų metu dai
nuodavo vasarą išmoktas dainas. 
Iš pradžių neformaliai, bet maž
daug nuo 1968 metų, vadovės 
vedini, pradėjo pasirodyti ir 
scenoje. Studentų eilės keitėsi, 
keitėsi ir vadovės. O nuo, berods, 
1980 metų ėmė vadovauti Zita 
Kelmickaitė, kuri, anot jos pačios 
žodžių, „kaip botagėlis” varinėja 
dabartinius ratiliečius. Jinai yra 
baigusi konservatoriją, bet dabar 
yra tiesiog šventai pamišusi liau
dies dainai ir muzikai. Energin
ga, sumani ir iškalbi, jinai 
yra lyg to ansamblio atominis 
variklis. Per visus tris vakarus 
Chicagoje jinai kalbėjo laisvai ir 
gyvai ir vis kitaip suregzdama 
programos įvadus.

Jinai čia aiškino, kiek ansamb
liečiai jaudinosi nežinodami, kaip 
Amerikoje priims jų tą „keistą, 
senovišką muziką”, bet vylėsi, jog 
pati dainos ir muzikos magika 
padės pralaužti ledus. Lietuvoje 

(Nukelta į 2 psl.)
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Vis dėlto ir Chicagoj
Neįvertintos „Vaidilutės” 

pavykusio spektaklio paraštėj

MYKOLAS DRUNGA

gyvuoja (daugmaž) jaunimo teatras...

Pokario metų 
įvykiai Jurbarke

Šiomis dienomis Lietuvoje žlun
ga daug mitų apie partijos, Rau
donosios armijos, saugumo or
ganų taurumą. Atvirai rašoma 
apie saugumo siautėjimą, dabar 
jau kuri laiką minimos sovietinių 
dalinių įvykdytos masinės žudy
nės Rainių miškelyje, Pravieniš
kėse ir kitur. 1988 m. lapkričio 
mėn. 25 d. Klaipėdos persitvar
kymo sąjūdžio leidinyje Mažoji 
Lietuva išspausdinta Panevėžyje 
nužudytų žmonių nuotrauka. Sa
vaime aišku, šitokios žinios apie 
sovietinės kariuomenės siautė
jimą kelia nerimą kai kuriuose 
sluoksniuose ir girdėti, kad gau
tas slaptas įsakymas iš Maskvos 
viešai nebesvarstyti raudonar
miečių nusižengimų. Laikas pa
rodys, ar ši žinia tiksli.

Praėjusių metų lapkričio 29 
dieną Valstiečių laikraštis iš
spausdino teisininko Aleksandro 
Mitrofanovo staipsnį „Šiurpus 
mirties šėlsmas Raguvoje”. Auto
rius, buvęs liaudies gynėjas ar 
stribas, juodžiausiomis spalvomis 
vaizduoja Lietuvos partizanus. 
Esą jie buvo eiliniai žudikai, 
kurie ne tik žudė, bet ir nežmo
niškai kankino nekaltus žmones 
arba sovietinius aktyvistus. Mit- 
rofanovas teigia, kad 1945 metų 
pradžioje Juostininkų kaime par
tizanai žiauriai išžudė Kuzevičių 
šeimą dėl to, kad sūnus tarnavo 
Raudonojoje armijoje. Yra pagrin
do suabejoti daugeliu Mitrofano
vo tvirtinimų, ryškios jo pastan
gos reabilituoti liaudies gynėjus 
ir stribus. Nėra abejonės, kad Lie
tuvos partizanai teisdavo žmones 
myriop, į jų gretas įsijungdavo ar 
jų vardu veikdavo ir nesveiki ar 
keršto ieškantys žmonės. Miškuo
se slapstėsi eiliniai plėšikai, kar
tais kaimynai suvesdavo sąskai
tas, kaltę suversdami partiza
nams. Be to, veikė provokaciniai 
saugumiečių daliniai, kurie, siek
dami sukompromituoti partiza
nus, žudė nekaltus žmones. Paga
liau buvo ir stribai, kurie anaip
tol nepasižymėjo švelnumu. Tad 
klaidinga suversti visą kaltę par
tizanams, juos kaltinti už kiek
vieną smurto auką. Reikia kaip 
galima labiau ištirti kiekvieną 
atvejį, prisimenant, kad partiza
nai buvo gana drausmingi, ne- 
savavaliavo, net ir 1952 metais 
prisiimdavo atsakomybę už savo 
veiksmus, siųsdavo nuosprendžio 
aktų nuorašus savo vadovybei.

Gruodžio pradžioje Gimtasis 
kraštas trumpai aptarė Kauno tie
soje išspausdintą žurnalistės Gar- 

Šiame numeryje:
Žudynės Jurbarke • „Vaidilutės” teatro „Daktaras Gervydas” • 
„Ratilio” viešnagė Amerikoje (2) • Ar saugu turistui Pietų Afrikoje
• Poetė Ramutė Skučaitė Detroite • Ramutės Skučaitės eilėraščiai
• Jadvygos Paukštienės paroda Chicagoje

baravičienės straipsnį apie žudy
nes Jurbarko rajono Burbinės 
miške. Gimtojo krašto santrau
koje rašoma, kad 1945 metų va
sarą miške įsikūrė karinis 
dalinys ir kiti įvairia uniforma 
vilkintys rusų, lietuvių ir lenkų 
kalbomis kalbantys ginkluoti vy
rai. Iš keliolikos ūkininkų jie pri
sirinko arklių ir pasakė, kad atsi
imti ateitų į vienkiemį miške. 
Tie, kurie ten nuėjo, nebegrįžo. 
Buvo rasti septyni lavonai 
(Bučkio ir Bučkienės, Liau- 
dansko, Džiaugo ir Džiaugienės, 
Šveikausko ir Ulinsko). Valdžia 
jų neleido palaidoti kapinėse. Po 
žudynių būrys pasitraukė, tačiau 
greit jų nužudyto Ulinsko sody
boje buvo nužudyti ir sudeginai 
septyni žmonės (kai kurie lavonai 
buvo įmesti į ugnį be galvų ir 
galūnių). Tokia Gimtojo krašto 
santrauka.

Žinias apie šias žudynes gali
ma papildyti kito asmens (ku
ris paprašė neskelbti jo pavardės) 
parodymu. Štai jo ištraukos. 1945 
metų liepos mėnesį Veliuonos 
valsčiuje (Kauno apskrityje) 
žmonės pradėjo kalbėti, kad di
džiuliame Burbinės miške slaps
tosi ginkluoti žmonės. Vėliau 
sklido kalbos, kad tai esą Vlasovo 
armijos likučiai, kurie traukiasi 
į Ukrainą. Tariamieji vlasovinin- 
kai nekėlė gyventojų pasitikėji
mo, bet veikiau įtarimą, nes jie 
dienos metu vaikščiojo po kai
mus, atiminėjo arklius, galvijus, 
ypač medžiojo balnus. Be to, tuo 
laiku apylinkėse nesirodė nė vie
nas enkavedistas ar stribas. Ta
čiau kai kurie žmonės jais pasiti
kėjo, matydami jų vokiškus gink
lus ir rūbus. Tarp jų buvo vertė
jas lietuvis, dėvėjęs „Jugoslavijos 
išsilaisvinimo armijos” uniformą. 
Patikėjo Aleksandras Ulinskas, 
su jais nesiskyrė nei dieną, nei 
naktį, įtikinėjo kaimynus, kad čia 
tikri partizanai. Kartą liepos 
viduryje atjojo 17 vlasovininkų 
pas ūkininką Masaitį, kuris 
mokėjo rusiškai (tarnavęs caro 
kariuomenėje). Vlasovininkų 
vadas jį įtikinėjo įsijungti į kovą, 
žadėjo ir lietuvius paremti. Lie
pos 16 dieną šie ginkluoti vyrai 
pakvietė tuos gyventojus, iš kurių 
buvo paėmę daiktus, į Burbinės 
mišką, kur esą viską grąžinsią. 
Sekmadienio rytą žmonės, paėmę 
naminės ir užkandžių, pradėjo 
rinktis nurodytame miško kvar
tale. Iš Tamošių kaimo nuėjo Do
micėlė Džiaugienė-Kelmickaitė 

(Nukelta į 2 psl.)

Chicagos lietuvių teatras 
„Vaidilutė” lig šiol kažkaip egzis
tavo tik mūsų dėmesio pakrašty, 
nesukeldamas nei vienokių, nei 
kitokių kalbų. O taip neturėtų 
būti. Prieš kelerius metus įsistei
gęs kolektyvas jau spėjo pastatyti 
keturis veikalus, o šiemet atvedė 
net pasaulinę premjerą — Vin
co Mykolaičio-Putino keturių 
veiksmų dramą „Daktaras Ger- 
vydas”. Jei pastaraisiais dešimt
mečiais Chicaga scenos srity te
galėjo kasmet gyvybingais pa
rodyti tik Lietuvių operą ir Antrą 
kaimą (žinoma, išskirtinai stip
rius kolektyvus, savotiškai nu
stelbiančius viską kitą), tai dabar 
į tą trumpą, bet garbingą eilę 
kiek atokiau stojasi ir „Vai
dilutė”. Atokiau, nes dar nespėjo 
pilnai subrandinti jėgų — ir 
turbūt dar nepavertė klausimo 
„O ką, ar išsilaikys?” į tvirtą 
tęstinumo užtikrinimą. Bet kad 
.„Vaidilutė” ir toliau išsilaikytų, 
kad sukartų bent penkmetį (kuris 
laukia jau kitais metais) ar, 
Dieve duok, dar daugiau, nors 
kokį dešimtmetį — tam jau reikia 
visuomenės užnugario, realios 
paspirties iš JAV LB Kultūros 
tarybos, kuri 1987 metais 
susikvietusi visų išeivijos teatrų 
atstovus jiems davė vilties, kad 
pagaliau bus ne juokais remia
mas teatrinis darbas. Pačiai 
„Vaidilutei”, regis, entuziazmo 
nestinga, jos vadovai nežada nei 
susipykti, nei išlakstyti, o „eili
niai"-aktoriai (šeši jaunikliai ir 
du .jauni dvasia”) „Daktaru Ger- 
vydu” dar sykį įrodė, kad nori ir 
moka scenoje dirbti.

Jei vis dėlto mažai kam ži
nomas „Vaidilutės” teatras 
(vienintelis spektaklis gegužės 21 
dieną tepripildė vos du trečdalius 
Jaunimo centro salės), tai dar 
mažiau mūsų šviesuomenei 
žinomas ar girdėtas tas Putino 
„Gervydas”. Šios vokiečių okupa
cijos laikais sukurtos pjesės dar 
niekas nei čia, nei Lietuvoje ne
buvo statęs. Mažai kas ją bus ir 
skaitęs, o aprašymai enciklopedi
jose ar literatūros vadovėliuose 
geriausiu atveju skūpūs. O pasi
rodo, kad nors šedevru jos ir nepa
vadinsi, pjesė turbūt prašoka 
mūsų draminės kūrybos vidurkį 
(bent jau tą Vytauto Alanto 
„Aukštadvarį”, kurį pernai čia 
mums atvežė Toronto „Ait
varas”). „Gervydo” dramoje Puti
nas vysto keletą moralinio pobū
džio konfliktų, k.a. tarp jaunimo 
(vaizduojamo idealistišku, dar 
nesugedusiu) ir senimo (vaiz
duojamo pasimetusiu, manipu- 
liatyviu), tarp vadovavimosi sa
va sąžine ir taikstymosi prie 
visuomenės opinijos, tarp altru
izmo ir savanaudiškumo, tarp 

tikrosios meilės ir jos surogato. 
Žinoma, nors tokia medžiaga 
idėjiškai ir teatrališkai mėsinga, 
jos traktavimo būdas mums, pri
sotintiems egzistencializmo, 
absurdo, grotesko teatro 
aštrumų, šiandien atrodo šiek 
tiek naivus, anachronistiškas, 
nepaliestas tų dvasinių patirčių, 
kuriuos pasaulis yra sukaupęs 
nuo 1941 metų. Negalima tačiau 
sakyti, kad Putino žvilgsnis 
stokotų ironijos. Priešingai, kaip 
tik ši oraus moralizavimo fone su
blizganti prieškarinės pasaulė
jautos ironija, atsitrenkusi į mus, 
postmodernizmo amžiaus vaikus, 
ir grįžtamuoju ryšiu pavirtusi į 
puikią, iš anksto neužprogramuo
tą autoironiją, mums šį veikalą ir 
išgelbsti.

Maždaug taip savo uždavinį, 
rodos, suprato ir „Vaidilutės” ak
toriai, kurių stipriausieji savo 
vaidmeniui ieškojo kaip galima 
„šiandieniškesnės” — ir sąmo- 
jingesnės — potekstės. Kadangi 
veikalo tekstas sodrus (jį rašė juk 
Putinas!), o dramatinės situacijos 
pakankamai reljefingos, šitoks 
šiaip jau truputį senamadiškos, 
pseudoklasiškai sukirptos me
džiagos „sudabartinimas" ko
lektyvui daug kur pasisekė. Štai 
ne tik daktarui Gervydui (Vytau
tas Lapinas], bet ir žiūrovams 
buvo staigmena, kai jį visą laiką 
viliojusi Vigrienė (Aldona Pan
kienė) trečiame veiksme pagaliau 
pati prisipažino, kad ji jo ne tik 
nemylinti, bet ir niekad nemy
lėjusi. Pankienė savo rolę suvai
dino ne tradiciniu „pasileidusios 
moters” pavyzdžiu, o taip nuo
saikiai, taip be jokios koketerijos 
ir su tokia beužkulisine rimtimi, 
jog visi nustebome ir net tikėti 
nenorėjome, atsiskleidus jos 
„barakudinei” prigimčiai. Matyt, 
tiek daug šiais laikais aplink mus 
apšauktų „barakudomis”, kad 
nebeatpažįstam — tikros tokios! 
Iš pradžių formalią vedybinę prie
saiką laužančiai Vigrienei mes 
jaučiame net simpatijos, kai 
pamatom, kas per vienas tas jos 
vyras Vigrys, „neaiškios profe
sijos turtingas žmogus”. Vigrys 
(Sigitas Gūdis), apsirengęs rū
bais, kurie nūdien būtų laikomi 
„blatnais” (juoda, maždaug 
„Blues Brothers” ar šiaip 
boheminio stiliaus eilutė), bet 
anais laikais jais vilkinčio jokiu 
būdu neženklintų kaip turtuolio, 
o tik kaip keistuolio, — šmėkš
čioja scenoje lyg trankvilaizerių 
prisirijęs ar kažko prisiuostęs 
dūmelis, vos žodį kitą pratar
damas. Nepadeda jo markei nė 
tai, kad dėl žmonos neištikimybės 
jis bando nusižudyti: pagal tradi
cinę moralę, tai savaime nedoras 
veiksmas, o žudytis dėl moters — 
tiesiog nevyriška. Nenuostabu, 
kad nuo tokios „Madama Butter- 
fly” Vigrienė bėgte bėga, tarsi 
įgyvendindama vėlesnio poeto 
mintį: „Nenoriu smilgos ar pe
teliškės, aš noriu vyro kaip Kati
liškio!” O Gervydas — kaip tik 
toks (bent iš išvaizdos). Žinoma, 
šitokioje potekstėje dingsta 
meilės trikampio bei šeimos lūžio 
moralinis pasmerkimas, kurio 
Putinas, be abejo, siekė (nors, 
reikia pripažinti, gana subtiliai). 
Vietoj to, „Vaidilutės” teatro in
terpretacijoje gauname kažką

Justinas Vienožinskis Vinco Mykolaičio-Putino portretas. 1041
(Aliejus ant drobės, 92 X 75)

panašaus į farsą, kuriam tačiau 
sėklą pasėjo ir pats autorius, leis
damas Gervydui rungtis su pro
blema, ar tik jis (Gervydas) nebus 
„naivus, aklas ir kvailas”.

Gervydo ir Vigrienės meilei — 
tikrai iš Gervydo pusės, falšyvai 
iš Vigrienės — priešpastatoma 
tyra ir dora jaunųjų meilė, įsi
liepsnojusi tarp daktaro sūnaus 
Rimo (Audrius Viktorą) ir 
advokato Rimdžiaus dukters 
Giedrės (Gitana Braslauskaitė). 
Jei vyresnieji lyg ir drovisi sceno
je rodyti savo santykius in
tymesniu gestu, tai jaunimas, 
nesunkinamas jokios sąžinės naš
tos, atvirai mėgaujasi savo jaus
mų laime. Įdomu, kad kuo skais
tesnis tarpžmogiškas emocinis 
ryšys, tuo meilingesnė ir jo iš
raiška. Gal Rimas ir Giedrė net 
per drąsiai meilikaujasi pagal 
anų laikų etiketą, tačiau juos vai
dinusių aktorių duetai teatriniu 
požiūriu nubangavo nepaprastai 
efektyviai: seniai kada lietuviš
koj scenoj teko matyti tokią gra
cingą, tokiu baletišku grakštumu 
sąveikaujančią porelę, kaip 
Viktoros ir Braslauskaitės. Bravo 
jiems! O apie Braslauskaitę (Nukelta į 4 psl.)

Chicagos „Vaidilutės" teatro kolektyvas, pastatęs Vinco Mykolaičio-Putino dramos „Daktaras Gervydas" premjerą 
gegužės 21 dieną Chicagoje. Jaunimo centre. Iš kairės: Daiva Viktoraitė, Rolandas Jankauskas, Audrius Viktorą, 
Gitana Braslauskaitė, Vytautas Lapenas, Aldona Pankienė, Edis Šulaitis, Sigitas Gūdis ir Kristina Bielskutė.

Nuotrauka Zigmo Degučio

reikėtų skyrium pasakyti, kad 
savo gerai moduliuojamu, sakso- 
foniško atspalvio balsu, sceninės 
laikysenos liaunumu bei apskri
tai natūraliu patrauklumu ji tur
būt kiekvienam žiūrovui įkrito į 
akį kaip jaunutė aktorinė pajėga, 
iš kurios dar daug ko bus 
galima laukti. Teko girdėti, kad 
šį rudenį ji kelsis į Los Angeles; 
jei taip, tai ko gero ją, kaip 
laimikį, pasigriebs tenykštis Dra
mos sambūris.

Pagrindine komiškąją kuopelę 
„Gervydo” dramoje Budarė 
šaunus ketvertukas, susidėjęs iš 
advokato Rimdžiaus (Rolandas 
Jankauskas), daktaro Rupeikos 
(Edis Šulaitis) ir jų žmonų, Rim- 
džiuvienės (Daiva Viktoraitė) bei 
Rupeikienės (Kristina Bielskutė.) 
Tai daktaro Gervydo amžininkai 
ir kolegos, kuriems tinka 
angliškasis posakis: jeigu tik 
tokie tavo draugai, tai kam tau 
bereikia priešų? Jie ne siaubingi 
žmonės, o tik šiaip sau dvasinės 
menkystos, kurių fone kaip tik 
išryškėja dr. Gervydo — irgi 
anaiptol ne tobulo žmogaus — ir 
net Vigrienės (bent prisipaži- 
nusios esančios „barakuda”)

reliatyvūs gerumai. Tačiau jų 
vaidmenys sultingi charukteriza 
cijos galimybėmis, kurias akto
riai pilnučiausiai išnaudoja. 
Viktoraitė ir Bielskutė sukūrė 
tobulą miesčioniškų kūmučių 
porelę — tokių, kurios gerai 
galvoja apie save, skersakiuoja į 
kitus ir, aišku, neturi jokio 
gyvenimo gelmės supratimo. 
Jankauskas su daug vyresnio 
aktoriaus įgudimu puikiai at
vaizdavo linksmą, bet nosį užrie
tusį ir intrigas pinantį advok inį 
ponaitėlį. O Šulaitis, 
neužmirštas pernykščiame 
tunato Klibo vaidmeny, pasi. 
po trupučiuką iš Peter L 
St.rother Martin bei Pee Wee I 
man ir viską savaip sucer 
tavęs, nulipdė originalią dr. 
peikos, skelbiamo esančiu <
tesniu chirurgu už dr. Gei t,
figūrą. (Įdomu, ar Nepr u 
somoj Lietuvoje gydytojai tikrai 
tarp savęs ir su pacientais atvirai 
tarinėdavosi, katras geresnis ir 
katras blogesnis? Bent čia Ameri
koj, kaip žinom, daktarai vienas 
kitą dengia ir tokių klausimų su 
ligoniais bei jų giminėmis 
nediskutuoja. Savaime supran
tama, šis skirtumas— chirurgų 
viešas spekuliavimas savo bei 
kolegų kvalifikacijom — Putinas 
pjesei gydytojų sąskaita pridavė 
saldžiai ironiškų asociacijų: juk 
daugumas mūsų esame pacientai, 
ne daktarai, ir kiekvienas 
turėtume iš savo patirties papa
sakoti nors vieną pikantišką is
toriją iš susidūrimo su amerikie
tiškąja medicina.) Beje, pasku
tiniame veiksme pasirodė ir 
Gailestingoji sesuo — vėl vėsiai 
suvaidinta Kristinos Bielskytės, 
elegantiškos merginos, šiek tiek 
panašios į tą, kuri „Knots Lan- 
ding” seriale vaidina Paige.

Apskritai, buvo akivaizdu, jog 
visi be išimties aktoriai į savo 
roles įdėjo daug darbo, jas nuo
dugniai išstudijavo ir ryškiai 
individualizavo. Kiekvienas pasi
rodė kaip savitas, pilnakraujis 
charakteris. Jeigu reiktų dar ką 
pataisyti, tai tik bendradarbia
vimą žodžio lygmenyje tarp Vig
rienės ir Gervydo (jis ne visada 
buvo sklandus, ypač iš aktoriaus 
Lapėno, šiaip jau tai rolei labai 
tikusio, pusės); na, ir gal dar 
vieną kitą detalę. Aktorių 
lietuviškoji tarsena (net ir šiame 
krašte gimusio bei augusio jauni
mo) buvo nebloga, jų balsai — 
pakankamai stiprūs (tik juos pra
džioje spektaklio slopino salėje
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Szabo užbaigia trilogiją 
apie Vidurio Europą

Vengrų režisieriaus Istvan Sza- 
bo filmai susilaukė didelio at
garsio Lietuvoje. Intelektualai ir 
menininkai užsimena jo „Mefis- 
tą”, kuris rodo, prie ko priveda 
nuolatiniai kompromisai su 
totalitarine diktatūra. Šis filmas, 
kurio pagrindą sudaro garsiojo 
vokiečių aktoriaus Gustaf 
Gruendgens gyvenimo istorija, 
atrodo nukreiptas į patį Lietuvos 
kultūrininkų problemų ir pa
gundų centrą. Lietuviams labai 
aktualią temą taip pat iliustravo 
kitas Szabo kūrinys ekranui, 
„Pulkininkas Redl”, kurio 
veikėjas paneigė savo motiną, 
savo šaknis ir nuėjo tarnauti 
svetimai imperijai. Šią ekraninę 
trilogiją apie Vidurio Europos 
agoniją užbaigia neseniai pasi
rodęs naujausias Szabo filmas, 
vardu „Hanussen”.

Ir šis Szabo kūrinys grin
džiamas istorine figūra. Po Pir
mojo pasaulinio karo Vokietijoje 
pagarsėjo magas-aiškiaregys 
Hanussen, pasižymėjęs ypatingu 
sugebėjimu įžvelgti į žmonių 
sielas, pajusti jų mintis ir geis
mus. Jis išpranašavo Vokietįjos 
piniginę infliaciją, Hitlerio 
atėjimą į valdžią ir Reichstago 
gaisrą. Naciams paėmus valdžią, 
jis mėgino su jais flirtuoti, bet 
pateko jų nemalonėn ir po poros 
mėnesių buvo rastas nušautas 
miške netoli Berlyno. Filme jis 
paverčiamas Austro-Vengrįjos ar
mijos veteranu, kuriam jo nepa
prastas BUgebėjimas buvo skaudi 
mįslė.

Kalbėdamas su dienraščio The 
New York Times korespondentu 
(1989.III.12), Szabo pareiškė, jog

Svetimos imperijos uždėtų geležinę 
uždangą tarp jų Šalies ir Vakarų Eu
ropos vengrai pradėjo laužti — gegu
žės 2 dieną imtasi demontuoti tvorą 
tarp Vengrijos ir Austrijos. Iki 1990 
metų galo žadama ją visai pašalinti.

Šiame numeryje:
Vengrų režisieriaus filmai • Poezijos dienos Chicagoje • Kazio 
Yakučio rečitalis New Yorke • Augustinas Savickas Chica-

v

gos tarptautinėje meno parodoje • „Armonika” Siaurės Ame
rikoje • Ugnės Jotvingytės eilėraščiai • Urbanistikos ir 
architektūros studijos Lietuvoje • Vaikų meno paroda 
Čiurlionio galerijoje

I

visi trys filmai gvildena tą pačią 
problemą iš skirtingų perspekty
vų. Ta jų bendra problema — is
torijos iššūkis, ir kaip žmonės į jį 
turi atsiliepti. Visų trijų filmų 
fone — istorinė katastrofa, vokie
čių civilizacijos nuosmukis į bar
barizmą. Filmų veikėjai pasta
tomi prieš visuotinį blogį ir susi
duria su Vidurio Europos 
piliečiams būdinga dilema: jie 
turi pasirinkti tarp dorovės ir 
savo gyvybės išsaugojimo.

Kodėl visų trijų filmų veiksmo 
vieta yra Vokietija? Pasak Szabo, 
jie drauge vaizduoja Vidurio 
Europą, kurios tautos patyrė 
panašias istorines negandas: im
perija, Pirmasis pasaulinis karas, 
ūkinė krizė, nacizmas ir po An
trojo pasaulinio karo — staliniz
mas. Tie filmai vaizduoja ir mūsų 
istoriją, sako vengrų režisierius.

Szabo nuomone, politinių kata
strofų siaubiami Vidurio Europos 
gyventojai nuolat siekia asmeniš
ko ir tautinio saugumo. Šis siekis 
yra pagrindinė jo trilogijos tema. 
Filmo „Mefistas” protagonistas 
mano, kad jis užsitikrins sau
gumą, eidamas į kompromisus 
su naciais. Pulkininkas Redl 
galvoja atrasiąs saugumą ir apsi
saugosiąs nuo pavojų, būdamas 
ištikimas savo uniformai, Austro- 
Vengrijos monarchijos idėjai, bet 
jai pasiaukodamas, jis išduoda 
visus — savo draugus, savo 
šeimą, savo šalį. Filmo „Hanus
sen” aiškiaregys mėgina išgelbėti 
save, pabrėždamas savo indi
vidualumą. Jis mano, kad jei jis 
išliks skirtingas nuo kitų, pasi
liks už visuomenės ribų, jis atras 
saugią užuovėją ir savo indi
vidualumu išgelbės žmonįją. Jo 
pastangos nueina niekais.

Per pastaruosius penkiasde
šimt metų ne vienas lietuvis 
klausė savęs, ką daryti, susidūrus 
su kraštutiniu blogiu? Istvan 
Szabo priklauso giminingai 
šaliai, kuri taipgi išgyveno Hit
lerio nacizmą ir Stalino komuniz
mą, tačiau jo filmuose nėra 
paprasto, aiškaus atsakymo į tą 
klausimą. Atrodo, lyg jo veikėjų 
patirtis sakytų: reikia laikytis 
sokratiško „aukso vidurio” — 
vengti kraštutinumų, derinti 
drąsą su sveiku protu.

Pats režisierius taip kalbėjo šia 
tema: „Gyvenimas yra kupinas 
kompromisų, bet mes susidu
riame su riba, kurios nevalia 
peržengti. Tas pats ir dėl indi
vidualizmo. Galima pasitraukti į

Poezijos dienos — daugelio pa
vasarių tradicija Jaunimo centre 
Chicagoje. Jas globoja Jaunimo 
centro Moterų klubas. Šįmet 
Poezijos dienos įvyko gegužės 26 
ir 27 dienomis Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Jos subūrė gražų 
skaičių lietuvių poezijos my
lėtojų.

Penktadienio vakaras vyko 
Kristijono Donelaičio 275 metų 
.gimimo sukakties ženkle. Susi
rinkusius Poezijos dienų svečius 
pasveikino Jaunimo centro Mo
terų klubo pirmininkė Saliomėja 
Endrijonienė. Antro kaimo 
aktoriai Vida Gilvydienė, Alida 
Vitaitė, Algirdas Titus Anta
naitis, ir Julius Lintakas gyvai 
paskaitė Kristijono Donelaičio 
pasakėčią „Lapės ir garnio 
čėsnis”.

Profesorius Bronius Vaškelis 
pažvelgė į Donelaičio stilistiką. 
Poetas naudojo paprastą aštuo
nioliktojo šimtmečio Rytų Prūsi
jos liaudies kalbą. Neieškojo eu
femizmų, parafrazių. Jo leksika 
susideda iš 3,100 žodžių. Kuo išsi
skiria iš kitų poemų Donelaičio 
„Metai”, kurios nepamirštame 
net po dviejų Šimtų metų nuo poe
to mirties?

Poemos kūrėjas Donelaitis: ku
nigas, precizinių optinių ir muzi
kinių instrumentų statytojas, so
dininkas. Mažai žinom apie jo 
vaikystę. Tačiau kūrėjo asmuo 
yra tik vienas stilių įtaigaująs 
veiksnys. Stilių veikia ir aprašo
mų įvykių eiga, stilius atsiliepia 
ir veikalo paskirčiai. Poema turi 
estetinę paskirtį: apeliuoti į skai
tytojo jausmus. Poemos žodžiai 
yra savitai suderinti ir kūrėjo 
transformuojami.

Donelaičio leksikoje randame 
tris žodžių grupes: 1) stilistiškai 
neutralūs žodžiai (žiurkės ir šeš
kai), 2) žodžiai su stilistiniais at
spalviais (saulelė), 3) poetiniam 
kontekste transformuojami dau
giaprasmiai žodžiai (pilvoti zūbai, 
ant ližų visi velniai šokinėja). 
Antroji ir trečioji grupė sudaro 
Donelaičio savitą poetinį fondą. 
Žodžių atrankos svarbą matome 
kūrinio visumoje, nes jie suteikia 
atspalvius ir kūrinio toną.

Poemos eilėdara — hegzamet
ras. Jis suteikia savitą melodiją, 
ramumą, iškilmingumą. „Metuo
se” nėra sentimentalizmo. Poe
moje atsispindi pietistinis sąjū
dis, o taip pat ir antikinės litera
tūros modeliai. Poemos stilių 
negalima apibrėžti taisyklėmis.

privatų gyvenimą, bet ir čia su
siduriame su [moraline] riba, ir 
nelengva žinoti, kada ją peržengi. 
Mieli Vidurio Europos bičiuliai, 
praėjusio šimtmečio istorija rodo, 
kad buvimas individualistu nieko 
nepadeda ir neišsprendžia. Pasi
likti nuošalėje mums ne tiktai 
neįmanoma, bet ir fatališka”.

k. ž.

Skulptorius PetrasOintalas. Kristijono Donelaičio 275-osiorns gimimo metinėms 
paminėti skirtas medalis (aversas ir reversas). 1988, Medalio reverse vaizduo-

Donelaičiui būdingiausia dinami
ka, nes poemoje yra 1,250 veiks
mažodžių (40% poeto leksikos). 
Gausu perkeltų reikšmių — figū
rų. Daugybė personifikacijų. Do
nelaitis Vakarų Europos poetinės 
tradicijos negalėjo panaudoti lie
tuvių kalbai. Jis pradėjo iš nieko, 
ir jokio pavyzdžio iš lietuvių 
nesekdamas.

Antro kaimo aktoriai užbai
gė pirmąją vakaro dalį,paskaity
dami ištrauką iš „Metų” poemos 
„Vasara” dalies. Pertraukos me
tu publika ragavo kavą ir džiau
gėsi Moterų klubo paruoštais 
skanėstais.

Penktadienio vakaro antrojoje 
dalyje Rita Markelytė-Dagienė 
ir poetas Kazys Bradūnas atlie
pė Donelaičiui. Rita Markely
tė-Dagienė deklamavo ištraukas 
iš „Pavasario" ir „Vasaros” ir 
jas palydėjo savo muzikinėm 
kompozicijom fortepijonu. Kazys 
Bradūnas pažymėjo, kad su Done
laičiu lietuvių literatūra pasiekė 
europinį lygį, prisiglaudė prie epo 
šaknų — hegzametro. Poetas pa
skaitė eilėraščių iš savo rinkinio 
Donelaičio kapas, su eilė
raščių kontekstu supažindinda
mas publiką įvadinėmis pastabo
mis. Štai spektras skaitytų eilė
raščių: Poeto gimtadienis; Prie 
Donelaičio kapo; Tolminkiemio 
vakaro atodūsis; Išvakarėse; Ka
da širdis neišturi; Donelaitis lošia 
kortom su mirtimi; Saulės apei
ga; Kur mūsų tėviškė?; Donelai
čio kapas.

Vakaro užsklandai Rita Marke
lytė-Dagienė padeklamavo iš
traukas iš „Rudens” ir „Žie
mos” ir jas palydėjo pianinu, 
skambindama savo kūrybą.

Šeštadienio vakaras pradėtas 
poeto Kazio Bradūno priminimu, 
kad mūsų knygnešys Kazimieras 
Rožanskas yra išdėstęs ant kny
gų stalo gausybę knygų, kurių 
tarpe yra net trys naujitelaitės 
poezijos knygos: Ateities literatū
ros fondo išleistas kun. Ričardo 
Mikutavičiaus eilėraščių rinki
nys donelaitinėmis temomis 
Kad Lietuva neišsivaikščiotu; 
Bernardo Brazdžionio eilėraščių 
rinkinys Po aukštaisiais skliau
tais. Povilo Gaučio sudaryta ir 
išversta, o Stasio Santvaro reda
guota italų poezijos antologija 
Italijos balsai.

Vakaro pirmoji poetė: Ramutė 
Skučaitė. Ji — viešnia iš Lietu
vos. Jos pirmasis rinkinys 
Žydintis speigas pasirodė prieš 
23 metus. Nuo to laiko išspaus
dinta net dvidešimt jos rinkinių. 
Ji rašo ne tik suaugusiems, bet ir 
vaikams. Šį vakarą poetė paskai
tė: Netiesa; Nuosavybė; Paskui; 
Naktis; Violončelė; Žolė; Sapnas; 
Naujametis eilėraštis; Palaikai; 
Norai; Mudu; Ruduo rugpjūčio 
vidury. Simpatingi ir Skučai
tės eilėraščiai vaikams: Plunks
nų vakaras; Auksinis kiaušinis; 
Apie laumę ir lopšinę; Pasaka be 
galo; Kada mes pasimatysim.

Paskutinis Skučaitės skaitytas 
eilėraštis — „Kada mes pasi
matysim”, nors jis yra iš jos 
kūrybos vaikams, ši vakarą, be 
abejo, buvo taikomas jos klausy
tojams — išeivijos lietuviams. Jis 
galbūt nuskambėjo kaip gra
kščiai sueiliuotas žaidimas 
žodžiais, o tačiau klausytojui 
užminė mįslę ir kėlė klausimą;

Po šiemetinių Poezijos dienų Chicagoje, vykusių gegužės 26 ir 27 dienų Jaunimo centre, antrojo vakaro programos 
dalyviai: poetas Kazys Bradūnas, skaitęs savo donelaitinės temos eilėraščius pirmąjį vakarą, Antro kaimo aktorė 
Vida Gilvydienė, poetė Ramutė Skučaitė, poetė Julija Švabailė, Antro kaimo prievaizda ir aktorius Algirdas Titus 
Antanaitis, poetė Liūne Sutema ir Antro kaimo aktore Alida Vitaitė.

jami keturi „Metų” laikai su įrašais: (iš kairės nuo viršaus aplink) .(Jau saulelė 
vėl”, „Lietuvą garbin”, „Ir visas gėrybes”, „Rūpink tėviškai".

kokia turtinga ir gili turi būti 
poetės vaizduotė, jeigu tokiu 
žaismingu, skambiu, ir, turbūt 
reikia sakyti, paprastu eilėraš
čiu ji sugeba paliesti vieną iš 
pagrindinių Vakarų civilizacijos 
religinių temų ir įvaizdžių — 
apokalipsę, pasaulio pabaigą, 
kada bus atskleista jo galutinė 
prasmė. Tai leidžia manyti kiek
viename šio eilėraščio posme du 
kartus atsikartojantis ir 
pabrėžiamas žodis „dieną”. 
Visokios tos galutinės dienos 
galimybės čia aprėpiamos: 
Lietuvos laimingos ateities — 
„Geležinio vilko dieną”, mirties 
— „Rudą molio grumsto dieną,/ 
Ar dirvono juodą dieną", 
visuotinės pasaulio pražūties — 
„ugnies raudoną dieną”. Ir visos 
šios galimybės,čia sujungiamos, 
atsiduria prieš paskutinį klausi
mą, kurį žmogiško likimo paslap
tis kelia galutinei tikrovei, 
neišjungiant nei galimos vilties ir 
giedro optimizmo: „žibuoklių 

žydrą dieną/ Gal žydėsim”, kartu 
su jo priešsvara: „Gal nuvysim”. 
Bet viso to išvada yra dvejopa: iš 
vienos pusėB, nežinomybės, kaip 
visa pasibaigs, pripažinimas, iŠ 
kitos pusės — neabejotinas poeti
nio balso teigimas to, ką jis tiki 
yra svarbiausia — žmogiškas soli
darumas su savo likimo bendrais, 
su savo bendruomene, kuri iš 
tikrųjų ir laiduoja mums mūsų 
žmogiškojo gyvenimo šioje žemėje 
prasmę: „Bet vis viena/ Vieną 
dieną t Mes visi / Pasimatysim”. 
(Dar tą patį vakarą Ramutė 
Skučaitė išvyko į Detroitą, kur 
sekmadienį, gegužės 28 dieną, 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapi
joje turėjo savo poezijos rečitalį — 
žr. Liudos Rugienienės straipsnį 
praėjusios savaitės, birželio 17 
dienos, Draugo kultūriniame 
priede, kuriame taip pat buvo 
išspausdintas Ramutės Skučaitės 
eilėraščių pluoštas. — Red.)

(Nukelta į 2 psl.)
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