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Mums lietuviams visada po Ka
lėdų šventės bus Sausio 13-oji. Po 
taikos žemėje šventės — siaubo 
žemėje diena. Ir tai ne istorinis 
prisiminimas; tai, kas Vilniuje 
dėjosi 1991 metų sausio 13-osios 
naktį, diena iš dienos dedasi 
Groznv miete, Čečėnijoj. Tik tai, 
kas Vilniuje truko valandas, čia 
vystosi dienomis ir savaitėmis.

Ir Vilniaus, ir Grozny žudynės 
buvo planuotos kaip pamokos im
perijos nepaklusniesiems. Valsty
bės jėga smogia triuškinantį smū
gi tiems, kurie drįsta kalbėti apie 
savarankišką gyvenimą. Unifor
muoti žudikai išvaiko minią ir 
uždaro imperijai pavojingą pokal
bį. Aišku, ir geriausi planai išyra. 
Vilniuje prie Radijo ir televizijos 
bokšto dainuojantys žmonės pasi
rodė stipresni už tankus. Minia 
neišlakstė slėptis. Žmonių srovės 
upėmis Vilniuje plaukė prie par
lamento rūmų, kurie tuo metu 
tapo Lietuvos ateities simboliu.

Vaizdai iš Grozny miesto šiur
pūs; moterys stovi ant kelio prieš 
tankus, čečėnai kariai šoka liū
desio šokį, apraudodami kritusius 
draugus, berniukas kruvinu vei
du šaukiasi tėvų. Kenčia ne vien 
žudomieji, bet ir žudikai; kokie 
jauni tie rusų kareivukai — čečė
nų belaisviai, koks skausmingas 
suanglėjusio tankisto gestas toje 
fotografyoje, kuri buvo pasaulio 
dienraščių pirmajame puslapyje.

Ir vėl pasaulis stebi sužvėrėju
sią Rusiją ir keistai pasyvius jos 
vadus. Pasauliui juk Vilniaus žu
dynių režisierius Mykolas Sergie- 
jaus Gorbačiovas buvo didelis tai
kos mylėtojas, Nobelio taikos pre
mijos laureatas. Čečėnijos baise
nybių režisierius yra mūsų buvęs 
draugas Boris Jelcinas, kuris taip 
iškalbiai kvietė jaunus rusus ka
reivius nešaudyti į beginklius lie
tuvius (ir už tą paramą Lietuvai 
jos labai sunkiomis valandomis (a. v.)

Vilniaus radijo ir televizijos bokštas — 1991 metų sausio 18 dienų.
Algirdo Šakinio (Kauno moksleivių fotografijos klubo III klasė) nuotrauka 
U Lietuvių fotografijos 23-iosios metinės parodos, vykusios 1994 metų rudeni Čikagoje.

jis bus gražiai minimas kiekvieną 
kartą kai prisiminsime sausio 
13-ąją). Ir šis didelis žmogus 
dabar nusileidžia iki melagystės. 
Panašiai, kaip Gorbačiovas dėjosi 
nepatenkintas, kad jam niekas 
nepasakęs apie tai, kas dedasi 
Vilniuje, taip ir Jelcinas Rusijos 
televizijoje reiškia nepasitenkini
mą, kad aviacija nepaklūsta jo 
įsakymui sustabdyti bombardavi
mą. Tuo pačiu metu, kai jauni 
rusai tankistai miršta liepsnose 
savo ugnies sarkofaguose, Jelci
nas atskraidina Čečėnijos Buro
kevičių, kuris paskelbia vadovau
jąs naujai Čečėnijos gelbėjimo 
vyriausybei.

Kokios mintys kyla šitame 
siaubo paunksnyje? Apmąstyda
mi tiesiog tragišką Boris Jelcino 
kritimą iš šviesos į blogio tamsą, 
tegalime tik apgailėti, sakydami, 
kad principai svarbesni negu as
menybės. Galima rinktis prin
cipus (kaip tai daro daugelis tų, 
kurie drįsta Maskvoje protestuoti 
prieš čečėnų žudymą) arba pasi
duoti kitoms jėgomis, kaip padarė 
Jelcinas. Ten, kur atmetami ar
gumentai, panaudojamas kumš
tis. Principas siūlo kitą tvarką 
valstybei, kuri tebėra grindžiama 
smurto struktūromis. Principo 
tvarka kyla iš žmonių laisvo ap
sisprendimo ir savitarpio susikal
bėjimo. Išliekanti, patvari tvar
ka, todėl, kad pagrįsta ne asme
nybėm, bet kuo nors aukščiau. 
Kaip tokia tvarka veikia, galime 
matyti šiomis dienomis mūsų 
Amerikoje, kurioje dideli, tiesiog 
viešojo gyvenimo kryptį pasukan
tys, pasikeitimai vyksta tvar
kingai, ne tik be smurto, bet net 
ir be apmaudo ir dantų griežimo.

Susimąstę smurto paunksnyje, 
esame dėkingi tiems, kurie stovė
jo Vilniuje prie Radijo ir televizi
jos bokšto, kurie bėgo į parlamen
to aikštę, kurie sutiko į baisų

pavojų statyti savo ateiti vardan 
didelės ir šviesios Lietuvos 
ateities.

„Penktas: NEŽUDYK”
„Į laisvę” fondo konkursą 

laimėjęs romanas
VYTAUTAS A. JONYNAS

• Birutė Pečiokaitė-Adomėnie- Tiesą pasakius, vadinti laure- 
nė. PENKTAS: NEŽUDYK. Istori- atę naujoke, gal ir ne visai tikslu, 
nis romanas. Kaunas: „I laisvę” fon- Rašytojiškos patirties jai nestigo.

Būdama aktyvaus pogrindininko 
Vinco Adomėno žmona, Birutė 
Adomėnienė buvo neblogai infor
muota apie miško brolių, o vėliau 
ir Gulago kankinių dalią. Kai 

das, 1994. Dailininkas — Justas Tol
vaišis. 270 puslapių. Gaunama pas A. 
Pargauską, 8908 Butterfield Lane, 
Orland Park, IL 60462. Kaina — 8 
doleriai, persiuntimas — 1.50 dolerių.

Kai buvo paskelbtas 1992 metų Vincas metėsi rašyti anglių 
pavasarį „J laisvę” fondo kon-| šachtų užuolandoj savo atsimini- 
kursas romanui, vaizduojančiam 
Lietuvos kovų ir kančių istoriją, 
ne vienam toptelėjo mintis, kad 
vargu ar tikėtinasi ko nors me
niškai brandaus. Pernelyg tų 
varžybų reikalavimai buvo užsa- 
kyminio pobūdžio, varžantys 
kūrėjo laisvę. Stumiantys rašyto
ją į schematiškumą, pakaitintų 
jausmų publicistiką, jei ne į 
paprasčiausią, smulkmenišką 
kroniką. O tokio pobūdžio raši- savo pačios jėgas. Faktiškai, tą 
nių, atgavus nelauktai Lietuvai 
laisvę, ir taip buvo apstu.

Norėjosi netgi klaustis, ar ne
būtų vertėję premijos iniciato
riams pasidairyti rinkoj (ar lei
dyklose) jau parašytų rezisten
cine tema veikalų. Juo labiau, 
kad jų būta. Sakysim Romualdo 
Lankausko Niekas nebuvo pagai
lėtas, Vinco Adomėno Kas 
apverks jų dalią?, Albino Bernoto 
Mergaite, papuoški mano kapą ir 
tt.

Nelengva būtų atspėti, kokie 
motyvai pastūmėjo premijos su
manytojus pasirinkti konkursinio 
„ringo” formule, bet jų pasirinki
mą lydėjo sėkmė. Dalyvių varžy
bose, kaip mums žinoma, nestigo. 
Būgštavimai, kad jos pagimdys 
negyvą kūdikį, nepasitvirtino. 
Priešingai — konkursas atkėlė 
vartelius mūsų raštįjon naujai, 
debiutuojančiai rašytojai — Biru
tei Pečiokaitei-Adomėnienei, pa
sidalinusiai „I laisvę” fondo 
premįją 8U senu prozos vilku 
Jonu Mikelinsku. *

/

mus, Birutė juos parsigabendavo 
pluoštais iš Intos stovyklos ir 

i saugiai suslapstydavo. Vėliau, 
patvarkiusi, išleido atskira kny
ga — Kas apverks jų dalią?

Šis rankraščių redagavimo dar
bas padrąsinęs Birutę Pečiokai- 
tę-Adomėnienę, kaip jinai prisi
pažįsta savo pokalbyje su Naujo
jo dienovidžio korespondente 
1993 m. rugpjūčio 27 d., išbandyti

dieną, kai jinai perskaitė skelbi
mą apie „I laisvę” konkursą, ant 
jos stalo gulėjęs užbaigtas pasako
jimo apie Mortą Linkaitę tekstas. 
Jai belikę, sakos ji, vien įjungti jį 
į būsimo romano sudėtį ir sukur
ti greitomis konkurso reikalauja
mą kovų ir kančių panoramą vei
kalo atsklandai.

Kaip dažno nūdienio prozos kū
rinio, (ypatingai New Journalism 
mokyklos) atveju, romanas Penk
tas: Nežudyk nepasižymi kom- 
pozicijos vientisumu. Tai kolia
žas, kurio sudėtinėmis dalimis 
yra autobiografija (I dalis), istori
nė kronika, sukurta pagal gyvų 
liudininkų liudijimus („orai his- 
tory”), ir pagaliau, trečiojoj daly
je — psichologinė apybraiža. Ne 
visur debiutuojančios prozininkės 
darbą lydi vienoda sėkmė, bet ap
lamai, atsižvelgiant į keliamo 
uždavinio sunkumą, rašytoja iš
laiko savo brandos atestato egza
minus „magna cum Įaudė”. Dau
giausia staigmenų aptinkame 
pirmoje romano dalyje.

Didžiausią nuostabą sukelia ne
eiliniai debiutantės sugebėjimai 
pasakoti. Ne fabulos narpliojimo, 
raizgaliojimo prasme, bet žodžio 
taupumu, glaustumu. Taip pat 
vaizduojamųjų dalykų, situacijų 
naujumu, nešabloniškumu. Nuo 
pat pirmųjų knygos puslapių at
siveria skaitytojui kažkokia vais
kumą, epinė platuma, kurią gal
būt tektų pavadinti vaižgantiška, 
bet kuri, įsibodusioji iki žagsų 
buitiškoj mūsų raštįjoj, retas 
paukštis. Pagalvokime taip. Kaip 
bebūtų, juk konkurso sąlygos sa
vaime reikalavo, kad toje „pano- 
raminėj” dalyje būtų nostalginio 
Lietuvos tikrovės pagražinimo. 
Idiliškų, bukoliškų vaizdelių, su
mišai su pagraudenimais. Biru
tės Pečiokaitės-Adomėnienės 
tekste to nusaldinimo nesama.
Tiesa lengvai atpažįstamas 

liaudies pasakorės tonas. Sūdu
vos lygumų dukters balsas, pui
kiai pažįstantis to krašto žmones, 
jų papročius, netikusį jų būdą ir 
dorybes, išskirtinį kalbos puošnu
mą ir taiklumą, mintijimo zigza
gus. Žinančios, kokių pasakų pri
siklausę vaikai ten šaukia pro 
miegus, kokias grimasas veidro
dy išraito skusdamasis diedas. 
Lengva buvo autorei suklupt bui- 
tiškume, bet jinai neapsunkina 
piešinio etnografinio elemento
gausa. Jos pasakojimo tempas 
gyvas, lakus, kaip reta.

R. Juškelio nuotrauka — „Partizanų palaikų perlaidojimas”

Iš Lietuvių fotografijos 23-iosios metinės parodos, vykusios 1994 m. spalio 
28 — lapkričio 6 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje.

Sunkiau aptarti kitą, išskirtinį 
Birutės Adomėnienės, braižo 
bruožą (tą jos „petite musiųue”, 
kaip sakytų Franęoise Sagan). 
Tas jos tembras ateina, sakyčiau, 
iš retos dovanos įsįjausti į Lie
tuvos žmogų, išsitekti jo kaily
je ir perteikti jo jausmus, išgyve
nimus, jo paties registre. Yra, 
sakysim, knygoje ilgas Teklės 
kelionės Žemaitijon aprašymas. 

R. Juškelio nuotrauka — „Partizanų palaikų perlaidojimas” (5) 
Iš Lietuvių fotografijos 23-iosios metinės parodos 1994 metų rudeni Čikagoje.

Šiame numeryje:
Sausio tryliktoji • Birutės Pečiokaitės Adomėnienės romanas 
„Penktas: NEŽUDYK” • Apie romano autorę • Vytauto P. Blo
žės eilėraščiai • Pasaulio lituanistų bendrijos ruošiama konferen
cija • 1994 metų Lietuvių fotografijos paroda Čikagoje • Sukak
tuvininkas kalbininkas Zigmas Zinkevičius • Naujos knygos

Kaip visi žinome, tokie „travelo- 
gai” paprastai trenkia nuobody
be. Adomėnienės plunksna paver
čia jį visai dinamišku, pagaviu 
pasakojimu, kaipo kaimiško flir
to scenas. Yra tos pačios Teklės 
„arija”:

„Įleido šaknis Teklė tame An- 
tapusinyje. Taigi jau šešeri metai. 
Kai išėjo už Motiejaus, peržengė 

šitą slenkstį, atrodė — iki gyve
nimo galo, ir va, kaip tas amžinas 
žydas — vėl į kitą pasvietį.

Ne tik dėl savo kiemo gelia 
Teklei širdį. Gaila upeliūkščio 
Apusinio, galulaukę juosiančio, 
kur ir žlugtą išskalausi, ir 
gyvulėliams karščiausią vasarą 
vandens pakaks, ir pati dubury
je pasipliuškensi. Ir Viduklės 
gaila, piliakalniais kaip duonos 
kepalais apramstytos. Nematė ji 
augdama šitokių grožybių, tad 
priėmė visa tai kaip dovaną, 
mainais už tėviškę gautą.

Kaip močiutės pasakose tie 
piliakalniai — su velniais, ra
ganomis, senovės karžygiais, 
užburtomis karalaitėmis. Vietos 
žmonės, prie jų užaugę, tarsi 
nepastebi šito gražumo. Mergos 
Teklę vis paerzindavo:

— Bene raganauti taikaisi, kad 
į Malovėno kalną bėginėji?

Merga būdama, pati laipiojo, o 
paskui ir vaikus nusivesdavo. Iš 
bažnytėlės, iš Viduklės grįždama, 
ne keliu, o tiesiai per piliakalnius 
lipa. Užkops į viršų suplukus, 
atsisės viršukalnėje, lengvas 
vėjelis glosto, gaivina, ir visa 
Viduklė jai po kojų pabirusi. Ir 
kyla, kyla aukštyn, veržiasi prie 
Dievo Teklės širdis, kaip per 
pakylėjimą... Pailsės, atsistos, at
suks nugarą Viduklei — ir nėra 
jau pasakos, nėra piliakalnių, 
takelis į Antapusinį veda lygut 
lygutėlaite lyguma.

Tai vis per tą Motiejaus svainį. 
Gundė, gundė jos žmogų, ir liežu
vis savo padarė; pardavė Motiejus 
ūkį.

Tėviškę savo pardavė!... Galvo
je netelpa! Čia jo tėvai mirė, čia 
jo vaikai gimė. Teklės galva — tik 
laikyk apsikabinęs, dantim įsi
kandęs, kojom įsispyręs! Pardavė.

Ne jos čia žemė, ne jos valia. Ką 
gali Teklė?

Išvažiuoja jie į Paežerio dvarą. 
Kaip kampininkai kokie...”

Nedidukė vinjetė, bet koks kal
bos talpumas, koks vaizdyno au-

(Nukelta j 2 psl.)
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Mažumas ir banga
Skaitydami knygą ar straipsnį 

kartais susiduriame su paprasta 
mintimi: gyvenimas — tai tik 
maža dalelė visatos begalybėj. 
Tik akimirka. Švelni yra lietuvių 
kalba, nes leidžia susmulkinti 
mažus dalykus į dar mažesnius. 
Trupinį į trupinėlius. Dalį į 
dalelytes. Dulkę į dulkeles. Tur
būt jokia kita tauta neturi šitokio 
atominio pojūčio kaip lietuviai. 
Net ir į savo tėvynę lyriški poe
tai žvelgia kaip į mažą lopinėlį ir 
nepagaili jai jautrių žodelių. Paci
tuosiu Janinos Degutytės Lietu
vai skirto eilėraščio „Mažutė” 
piadžią:
Tu — mažutė, tu telpi visa 
Į Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo... 
Tu ant gaublio — mažas lopinėlis,

Besiguodžiant mažumu, per 
daug tuo dabintis lyg ir nedera. 
Lietuvos buvimas yra kur kas 
svarbesnis už teritorinį mažumą. 
Yra dalykų, kurie kraštą gali 
padaryti didžiai reikšmingu. 
Pasak poetės — Tiktai mūsų 
meilėj — tu didžiulė./ Mūsų del
nuose — tu nesudeginama.

Lietuva gyvena lietuvių šir
dimis ir protu, ryžtu ir darbu. Su 
ja nuoširdžiai būdami, mes daly
vaujame ir Visatos vyksme. O tai 

jau šis tas. Ji yra. Ir mes esame. 
Lygaverčiai su kitais.

Amerikiečių poetas Jack Kero- 
uac eilėraštyje „Senasis Angelas 
Vidurnaktis” sako: O kas yra 
visata/ jei ne bangų gausybė/ Ir 
kamuojantis troškimas/ yra 
banga/ Priklausanti bangai/ ban
gų pasaulyje/ Tai kam slopinti 
save,/ banga?/ Eiva banga, 
BANGA!

Poetas kviečia įsijungti, daly
vauti bangų pasaulyje. Visokio 
pobūdžio laisvoje veikloje. Elekt
roninės technologijos amžiuje 
bangos ir bangelės nesulaikomai 
ritasi per žmonijos dabartį, diena 
dienon ardydamos apkerpėjusias 
sienas, keisdamos netikusius 
dalykus, suteikdamos naujas 
netikėtas galimybes naujai 
ateinantiems į šią žmonėms vie
nintelę Visatoje areną — Žemę.

Suprantama, kai kam dėl to ir 
liūdna. Panašų liūdesį yra gražiai 
apdainavęs Maironis: Banga 
gena bangą, ir bokšto akmuo/ 
Paplautas nuvirsta žemyn. Bet tai 
tik praeities nostalgija, būdinga 
vyresniam žmogui, bet neesmin
ga pagrindiniam visuotinės kai
tos dėsniui. Kažkoks išminčius 
pasakė, prisiminti gražią praeitį 
nieko nekainuoja, todėl ji tokia 
liūdnai maloni. Sakyčiau, pato
giausia pramoga.

Veržlioji dabartis šitaip retai 
pramogauja. Ji kur kas mieliau 

' ragina: Come on wave, Wave! 
Banguok, banga, BANGA!

Ko aš čia dabar be saiko 
glamonėju žodį Banga? Negi dėl 
to, kad beveik kasdieną spoksau 
į bangų keteras vandenyno pa
krantėje?

Ne, ne dėl to. Man dar vis neiš
dyla naujametinio baliaus įspū
džiai parapijos salėje. Balių su
rengė Los Angeles padangėje 
naujai įsisteigęs jaunų ateivių 
sambūris „Naujoji banga”. Juos 
parėmė energinga lietuvių įmonė 
Are Machines, Ine.

Taigi Naujoji banga! Kiek ži
nau, jos svarbiausi varikliai yra 
teatro festivalio žmonėms pažįs
tami Los Angeles Dramos sambū
rio gabūs aktoriai Veronika ir 
Amandas Ragauskai, pasirodo, ir 
puikūs organizatoriai. Juk visas 
šis naujametinis renginys, su 
gausiais valgiais, vynu, šampa
nu, kultūringa programa, tran
kiu rokbendu ir šokiais kainavo 
tik 20 dolerių, o studentams 15. 
Tą naktį nuo pat Pacifiko iki Elsi- 
noro ežero nebūtum suradęs pasi
linksminimo pigesnio nei, tar
kime, penkios dešimtinės.

Taip ir norisi įsileisti į Naujo
sios bangos pokylio detalių 
aprąšinėjmą. Deja, kuklindama
sis pasitenkinsiu tik pagirti tuos, 
kurie taip gražiai papuošė salę ir 
visus stalus. Žiūrėjau kaip į kokią 
postmodernistinę instaliaciją. O 
programoje nesitikėjau išgirsti to, 
ką išgirdau: tarsi lengvoms 
linksmybėms atsverti, taurų 
klasikinės muzikos koncertą. At
likėjai — pianistas Rudofas 
Budginas ir smuikininkė Ieva 
Mickutė, stebinantys savo tyru 
jaunumu, grojo pasakiškai. Ir 
Chopin’ą, ir Bach’ą, ir Mendels- 

sohn’ą, ir Paganini... Šitaip jie 
palydėjo senuosius metus, kur 
tiek ilgų valandų sudėta belavi- 
nant savo pasirinkto meno 
techniką. Bravo!

Banga gena bangą — taip ir 
I scenoje tą naktį trys sesutės 

Grikavičiūtės gitaromis ir būgnu 
davė garo šokėjų kojoms, na, ir 
ausų būgneliams. O rengėjai 
Naujuosius pasitiko su tauriu 
poetiniu skaitymu, vėliau su 
Seniu Šalčiu, atėjusiu gudriai iš
varžyti neregimas dovanas.

Nematomas yra laiko slenkstis. 
O vis tiek jį reikia peržengti. 
Tiksliau, persiristi su banga. Ir 
taip gera, kai atsiduri kitoje 
pusėje, lyg būtum pirtyje išsi- 
vanojęs ir palengvėjęs. Kažkaip 
džiugu, kad tavo paskliautėje 
linksmąją ir rimtąją lietuvių 
veiklą perima jaunesnieji. Štai 
šeštadienio radijo bangomis 
kalba Rolandas Ragauskas, o 
angliškame pusvalandyje , — 
Kęstutis Reivydas, Tina Pet- 
rušytė, Zina Markevičiūtė. Tai 
irgi naųjabangiečiai, mažos lietu
vių tautos gyvastingumą įpras
minantys Pietų Kalifornijos įvai- 

i riakalbių tautų jūroje.
Pranas Visvydas

• Jaunųjų fotomenininkų 
paroda, vykusi nuo 1994 m. 
spalio 22 d. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont’e, baigėsi gruo
džio 31 d. Premįjuoti buvo šie dar
bai: Regimanto Jezerkausko 
„Prie seno šulinio” (I vieta), 
Rolando Vaizgėlos „Ypatingas 
likimas” (II vieta), Algirdo Šaki
nio „Sibiras, 1990” (III vieta). 
Šiame puslapyje — parodos daly
vio Eimonto Dubausko fotografi
ja „Sausio 13-osios kryžius”.

Išeivijos santykių su Lietuva 
dinamika sovietų okupacijos laikais
LIŪTAS MOCKŪNAS

I
Vinco Kudirkos Lietuvos him

no žodžius, „iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia”, lietu
viai dažnai supranta pažodžiui, 
tai yra jie visiems savo praeities 
žygiams bei pasiekimams bando 
duoti, ką amerikiečiai vadina, 
„larger than life” pobūdį arba, 
paprastai lietuviškai kalbant — 
mito proporcįjas. Šio rašinio tema 
— „išeivių ryšiai su kraštu 
sovietiniais laikais” jau yra pra
eitis. Tačiau aš tos praeities neno
rėčiau mitologizuoti. Jeigu iš to, 
ką aš čia pasakosiu, mes gausime 
vieną kitą pamokėlę, aktualią ir 
šiai dienai, manau, to visiškai 
pakaks. Ir apskritai, mano 
asmenišku įsitikinimu, istorija 
gali duoti tik mažas pamokėles.

Aptardamas gyvenančių užsie
nyje lietuvių santykius su sovie
tine Lietuva, paliesiu tik tuos 
lietuvius, kurie paliko tėvynę 
1944 metais, ir jų palikuonis, 
gyvenančius JAV. Dauguma lie
tuvių, palikusių savo kraštą Ant
rojo pasaulinio karo metu, emig
ravo į Jungtines Valstijas. 
Mažesnis skaičius įsikūrė Kana
doje, Australįjoje, Pietų Ame
rikoje ir Vakarų Europoje. Iš
skyrus mažas išimtis, jų ryšiai su 
sovietine Lietuva buvo panašūs į 
JAV lietuvių.

Žinoma, didesnė dalis ryšių su 
Lietuva sovietiniu laikotarpiu 
buvo privataus pobūdžio — 
laiškai, siuntiniai, nuvykimas į 
Lietuvą susitikti su giminėmis, 
aplankyti gimtąjį sodžių ar tėvų 
kapus. Apie juos mažai ką galima 
pasakyti, tik tiek, kad jie vyko ir 
buvo žmogišku požiūriu reika
lingi. Šiame rašinyje liesiu tuos 
ryšius, kurie, žiūrint iš šios 
dienos perspektyvos, galbūt 
turėjo gilesne prasmę.

Užsienio lietuvių ryšius su oku
puota Lietuva dalinu į du perio
dus: rezistencinių ryšių periodą, 
prasidėjusį tuoj po Antrojo 
pasaulinio karo ir pasibaigusį 
šeštojo dešimtmečio viduryje, ir 
porezistencinių ryšių periodą, 
apimantį laiko tarpą nuo sep
tintojo dešimtmečio vidurio iki 
Sąjūdžio atsiradimo 1988-ais. 
Rezistencinių ryšių tikslas buvo 
tiesiogiai pakenkti sovietų 
valdžiai, ir todėl jie buvo slapti, 
konspiratyvūs ir dažnai kontro
liuojami Vakarų žvalgybų. Pore
zistencinių ryšių tikslas irgi buvo 
kenkti sovietų valdžiai, tačiau to 
kenkimo pobūdis buvo netiesio
ginis ir jis turėjo vykti per ilgesnį 
laikotarpį. Todėl porezistencinei 
ryšiai su Lietuva galėjo vykti pu
siau viešai.

* Paskaita, skaityta 1994 m. 
gruodžio 9 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Čikagoje.

Onos Pajėdaitės nuotraukaLiūtas Mockūnas

Rezistenciniai ryšiai su Lietu
va prasidėjo, kai 1945 metų 
rudenį Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungos narys Jonas Deksnys su 
inžinierium Klemensu Brunium 
iš amerikiečių zonos Vokietijoje 
slapta išvyko į Lietuvą apsidai
ryti, kas ten dedasi. Į Lietuvą jie 
nuvyko sovietų saugumo nepaste
bėti. Posėdyje su Dzūkų grupės 
partizanų štabo viršininku 
pulkininku Juozu Vitkum-Kazi- 
mieraičiu, Deksniui ir su juo 
kartu į Vakarus grįžtančiam 
Karoliui Drangai buvo pavesta 
dėti pastangas, kad iš užsienio 
galėtų grįžti aukštesnieji lietuvių 
karininkai, sugebantys dirbti šta
bų organizacinį ir vadovaujantį 
darbą.1 Šis prašymas Vakaruose 
neturėjo atgarsio, nes VLIKui tuo 
metu rūpėjo kiti dalykai, o sėk
mingai iš Lietuvos sugrįžę Deks
nys su Dranga buvo traktuojami 
kaip aferistai.

1946 metais Jonas Deksnys vėl 
grįžo į Lietuvą, padedamas anglų 
žvalgybos, ir ten įkūrė Bendrą de
mokratinį pasipriešinimo sąjūdį 
(BDPS) ir Vyriausiąjį Lietuvos at
statymo komitetą (VLAK), o su
grįžęs į Švediją BDPS ir VLAK 
Užsienio delegatūras. Delegatūrų 
veikloje’dalyvavo B. Bieliukas, A. 
Vokietaitis, V. Stanevičius, K. 
Dranga, A. J. Greimas, B. Raila,
S. Žakevičius-Žymantas, V. Ži
linskas ir kiti. Su jomis artimai 
bendradarbiavo ministras Stasys 
Lozoraitis.

1945 metų gruodį, grįžę iš Lie
tuvos, Deksnys ir Dranga paskel
bė krašto primato principą, t.y., 
kad krašto rezistencijai vadovau
ja ir lemiamą žodį jos reikaluose 
turi turėti žmonės, gyvenantys 
Lietuvoje. Kai brežneviniais 
laikais iškilo santykiavimo su 
okupuota Lietuva galimybė, 
krašto primatas pasidarė ir libe
ralų veiklos kertiniu principu. 
Anuomet liberalai sakydavo, kad 
visada geriau įsiklausyti ir ban
dyti suprasti, kas krašte dedasi, 
negu iš užjūrių marių patarinėti, 
teisti ir smerkti.

Pokario metais VLIKas save 
laikė Lietuvos seimu ir vyriau
sybe, o jo pirmininkas prelatas 
Mykolas Krupavičius įnirtingai 
kovojo su diplomatijos šefu — 
ministru Stasiu Lozoraičiu, ban
dydamas jį paveikti, kad paklus
tų VLIKo valiai. Visa tuolaikinė 
ir vėlesnė VLIKo ir kitų išeivijos 
veiksnių kova už Lietuvos laisvę 
buvo popierinė, nes tenkintasi 
memorandumų rašymu, kurių 
svarbiausias tikslas ilgainiui vir
to status quo palaikymu — „ko
va”, kad Lietuvos inkorporavimą 
į Sovietų Sąjungą nepripaži
nusios valstybės to nepripažintų 
ir toliau. Metams bėgant, va
dinamoji „nepripažinimo poli
tika” tapo didžiausiu fetišu, o ir 
dabar kai kurių žmonių laikoma 
didžiausiu išeivįjos žygdarbiu 
Lietuvos labui. Būdavo, nuva
žiuoja krepšininkai į Lietuvą 
pažaisti krepšinio ar pasikalba 
kas nors su „Tėviškės” draugijos 
darbuotoju — pakenks „nepri
pažinimo politikai”, — šaukia 
kaip susitarę veiksniai.

1947 m. rugpjūčio 27-30 d. Ber
ne, Šveicarijoj, ministras Stasys 
Lozoraitis susitiko su BDPS ir 
VLAK’o atstovais Jonu Deksniu 
ir Algirdu Vokietaičiu. Tame 
pasitarime Lozoraitis jiems 
pareiškė: „Visą centrinį dalyką 
Lietuvos byloje sudaro vienas ma
terialinis faktas — bolševikų buvi
mas ar nebuvimas Lietuvoje. Jei 
prileidus, kad, pavyzdžiui, rytoj 
visų valstybių vyriausybės pri
pažintų Lietuvos inkorporavimą, 
o poryt bolševikai dėl kurių nors 
priežasčių patys pasitrauktų ar 
būtų priversti pasitraukti iš 
Lietuvos, tai mūsų nepri
klausomybė būtų atstatyta per 
5 minutes, niekam to fakto 
nekvestionuojant. Prieš ir po 
Pirmojo pasaulinio karo mums 
reikėjo įtikinėti mūsų teisę į 
nepriklausomybę, šiandien tai 
nebereikia. Todėl eventualus 
pripažinimas inkorporavimo bū-

(Nukelta į 3 psl.)
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Balsuoti su koalicija 
ar be jos

Daug balsuotojų Lietuvoje, o 
užsienyje dauguma lietuvių norė
tų, kad per ateinančius politinius 
balsavimus išrinktieji būtų ne 
LDDP remiami. Būtų gražu 
matyti Vytautą Landsbergį lai
mint prezidentinius rinkimus, 
nes jis tiek daug pasitarnavo, at
statant Lietuvos nepriklau
somybę, o dabar daug nusimano 
tarptautinėje politikoje.

Tačiau laimėti daugumą per 
savivaldybių ir Seimo rinkimus 
dešinė ir centras turi numatyti, 
už ką balsuotų dauguma visų 
lietuvių. Tik realus politinės 
situacijos įvertinimas įgalina 
įžiūrėti galimybes. Praeityje 
dešiniųjų neįvertinimas tos 
realybės, siauras galvojimas ir 
nesugebėjimas atpažinti ne
priklausomųjų rinkėjų svarbos 
vedė prie pralaimėjimų.

Paviršutiniškai pažiūrėjus, 
visoms ne LDDP partijoms tik 
reikėtų susitarti ir dirbti kaip 
įvairių partijų koalicijai — blokui 
— su profesorium Landsbergiu 
priešakyje. Kai kas galvotų, jog 
dėl vienybės konservatoriai au
tomatiškai duotų toną rinkiminei 
veiklai. Su šitokia koalicija prieš 
LDDP dauguma išrinktųjų būtų 
ne LDDP remtieji. Vietoje kelių 
kandidatų, išmėtant balsus tarp 
jų, LDDP kandidatui būtų tik 
vienas oponentas, kuriam reikėtų 
surinkti daugumą to rąjono balsų 
ir būti išrinktam. Jau dabar svar
besnės partijos, įskaitant Krikš
čionis demokratus, nori tartis dėl 
geriausių būdų laimėti prieš 
kiekvieną LDDP kandidatą pa
skirai, nes kiekvienas atvejis ir 
rąjonas yra skirtingi.

Vieno pasikalbėjimo metu 
(1994 m. lapkričio mėnesį) su 
Seimo nariu, Krikščionių demok
ratų partijos vicepirmininku 
Algirdu Saudargu šia koalicijos 
tema, jis šitaip aiškino, kodėl 
dažnai Lietuvoje stiprioms parti
joms geriau eiti į rinkimus atski
rai, o tik po rinkimų formuoti 
koalicijas:

Rinkimų tikslas yra gauti kuo 
daugiau savų balsų visiems kar
tu, nes atskirų partijų sąrašai 
visuomet surenka daugiau balsų 
iš viso, kadangi pateikia rinkė
jams daugiau alternatyvų. JAV 
vartojama kitokia nei Lietuvoje 
sistema — paprasta dauguma 
(simple plurality). Pagal ją, laimi 
kandidatas, surinkęs daugiausia 
balsų. Šitokioje sistemoje norint 
laimėti prieš vieną stiprią partiją 
reikia koalicijos — vieno bloko. 
Lietuvoje yra mišri sistema: pusė 
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pagal partijų sąrašus (‘Party 
List’), o kita pusė pagal antrojo 
rato balsavimo (‘Second Ballot’) 
sistemą, kada į antrą ratą 
patenka tik du kandidatai. Pir
mame rate laimėti galima, tik su
rinkus bent 50% balsų, užtat 
Lietuvos rinkimuose nebūtina 
turėti tiktai vieną savo kandida
tą pirmame rate. Priešingai, pir
mas rinkimų ratas panaudojamas 
kandidatų atrinkimui ir ambicijų 
sumažinimui. Partijų sąrašų 
atveju vienas blokas — koalicija 
visuomet gaus mažiau balsų 
aplamai, nes pateikia tik vieną 
alternatyvą rinkėjams. Ateinan
tys savivaldybių rinkimai, pavyz
džiui, bus tik partįjų sąrašų būdu. 
Šitoje sistemoje nuostolius patiria 
tiktai tos partijos, kurios nesu
geba viršyti 4% ribos. Jos gali 
šlietis prie didesnių, kad kas nors 
iš jų kandidatų būtų išrinktas.

Iš to darytume išvadas, kad 
stiprūs, kompetentingi ir populia
rūs vietiniuose rąjonuose kan
didatai su geromis partinėmis 
programomis kaip individai turi 
geresnes galimybes laimėti nei 
tokie, kurie bus remiami galimų 
koalicijų su tam tikromis etike
tėmis. Antra vertus, kandidatų 
partijos rimtumas ir dalykiš
kumas bei jos narių vietinė prieš
rinkiminė veikla lemtų jųjų 
sėkmę. Suprasdami skirtumus 
tarp prezidentinių rinkimų ir ki
tokių, turime pripažinti daug 
problemų, kuriant tokią prieš
rinkiminę veiklos koaliciją su 
konservatorių partija ir Vytautu 
Landsbergiu priešakyje. Pirmiau
sia, nemažai visokių dešiniųjų 
prieš įvairius rinkimus per
vertino savo jėgas ir nesikreipė 
savo veikla į platesnę lietuvių vi
suomenę, kad gautų dalį jos 
paramos. Ruošiantis ateinan
tiems rinkimams, jaučiamas kai 
kurių partijų noras atkreipti 
dėmesį kaip tik į visų balsuotojų 
nusiteikimus, ne vien tik į 
dešinėn krypstančių.

Jeigu kalbama apie koalicinį 
bendradarbiavimą, o ypač tokį, 
kurį dominuotų konservatoriai, 
turėtume keletą problemų:

1. Vytautas Landsbergis 
nemažai rinkiminių vietovių 
neturi užtektinai populiarumo. 
Ateityje tas gali pasikeisti, nes jis 
yra vertas, kad jo pripažinimas 
pakiltų ir tik, atrodo, reikėtų jo 
nusiteikimo ir dėmesio pakitimo 
Lietuvos krašto vidaus reikalų 
atžvilgiu.

2. Konservatorių vadyba 
nemažai atvejų pasirinko veik

lą, neatitinkančią kitų partijų 
siekių. Kitaip sakant, pasirinko 
vieni, be noro koordinuoti 
pastangas.

3. Konservatoriai buvo valdžioje 
ir padarė keletą klaidų balsuotojų 
akyse. Jie tačiau visuomenei 
užtektinai įtikinančiai nepa
aiškino arba nepripažino savo 
klaidų. Pasiliko su ta pačia 
vadyba ir tomis pačiomis idėjo
mis.

4. Pas konservatorius yra 
pasilikę per daug demagogiškai, 
o ne dalykiškai kalbančių Seimo 
narių ir partijos vadovų, kurie 
kaip asmenys neturės balsuotojų 
pagarbos ir norės gauti koalicinį 
užnugarį, kad laimėtų vietas sau.

5. Dėka profesoriaus Lands
bergio, konservatorių užsienio 
politikos formulavimas yra įspū
dingas. Yra tačiau nemažai ir 
nesutinkančių su vietinės 
politikos konservatorių kai ku
riais pasiūlymais, užtat jų popu
liarumas, ypač rąjonuose, ne 
visur yra aukštas. Jų pasaulėžiū
ra turės išryškėti, kad balsuotojai 
pradėtų atpažinti tam tikras 
pamatines jų politines idėjas. 
Tam jie nuolat dabar palaiko 
ryšius su kitų kraštų konserva
toriais. Vien tik galimybė konser
vatoriams perimti valdžią dauge
lio piliečių nedomina — jie nori 
žinoti, kaip jie planuoja valdyti.

Atsverti LDDP politikai stip
riausiai pasireiškia konservato
riai su savo nuolatiniais pasisa
kymais ir kritika. Išskyrus kai 
kurias asmenybes, kaip, pavyz
džiui, Romualdą Ozolą, kitos par
tijos rečiau turi ką pasakyti ir jų 
vadyba gerokai prasčiau orga
nizuota. I tą vyravimo kone tuš
tumą iškyla konservatoriai. Toks 
konservatorių dominavimas 
dešinės iššaukia nereikalingą 
antagonizmą iš kitų dešiniųjų 
partijų pusės. Tokių nuotaikų 
tarp partijų nereikia, jei norima 
laimėti prieš LDDP. Bendradar
biavimas būtinas kiekvienoje 
rinkiminėje vietovėje, nors tai ne
reiškia, kad visais atvejais turi 
būti vienas sąrašas.

Vertinant dabartinės politikos 
situaciją ir ieškant siūlymų, 
kokiais būdais mūsų politinės 
partįjos turėtų ruoštis ateinan
tiems rinkimams, neturėtume 
atiduoti nekritišką pritarimą 
profesoriui Landsbergiui ir jo par
tijai kaip atpildą už jo herojišką 
Lietuvos išvedimą į nepriklau
somybę. Panašiai galvodami, ne 
tik nesugebėsime rasti tinkamų 
atsakymų įvairioms šių dienų 
problemoms, bet ir stipriai 
sumažinsime galimybes per 
rinkimus laimėti dabarčiai tinka
miems ir išmintingiems asme
nims. Turėtume taip pat prisi
minti, kad šalia dėmesio pavojui 
iš užsienio turime stiprėti vidu
je, kitaip viskas pas mus sugrius.

Raginimas laikytis vienybės 
dešinėje dažnai reiškia ne susi
tarimą, bet prisidėjimą prie kon
servatorių arba tremtinių partijų 
pozicijų. Iššūkis laikytis vieny
bėje prieš rinkimus ir po jų vien 
tik tokiais apsiskelbusiems 
dešiniesiems, atrodo, siekiamų

Spalvų,
Miela Aušra,
Kažin kurią šio gruodžio mė

nesio dieną Rochester’yje (Det- 
roit’o priemestis) Cary galerijoje 
uždaryta Danguolės Šeputaitės 
Jurgutienės meno paroda. Kol 
galvoje tebeknibžda gyvi jos su
kurtų spalvų ir formų sūkuriai, 
užėjo noras, Aušra, viena kita 
mintimi pasidalinti su Tavimi. 
Tas noras dar didėja, kai prisi
menu rimto dailininko ne maža
me susirinkime viešai mestus žo
džius, kad moterys dailininkėmis 
tampa tik iš dyko buvimo. Esą 
vienos pasilikusios namie neturi 
ką veikti, tai ir pradeda terlioti, 
o atsirandą neišmanėlių rašeivų, 
kurie tas terliones dideliu menu 
deda.

Ta va, Aušra, ir turi tą porą: ir 
dailininkę, ir rašeivą, o vis tiek 
imk ir paskaityk, ką tas rašeiva, 
meną tematęs tik daugybėje pa
rodų ir apie jį tik pasiskaitęs 
knygose, nori tau parašyti. Tik 
noriu ir kartu prisibijau, kad tas 
galvoje jos paveikslų susuktas 
sūkurys gali nesukristi į tokius 
žodžius, kokius norėčiau parašyti. 
Ypač kad nemėgstu tų didelių 
žodžių, kurių tikrą prasmę vargu 
ar daug kas supranta. Aš pats tai 
ne visada. Bet vis tiek...

Man paprastais kasdieniniais 
žodžiais gal ir rašyti kiek leng
viau, nes Danguolę Jurgutienę ir 
jos darbus pažįstu nebe nuo šian
dien. Kai sūnus įsikūrė Detroit’e, 
atvykdavau pas jį pasikieminėti. 
Sūnaus žmona Danutė su Dan
guole buvo mokslo draugės, tai ir 
man retkarčiais tekdavo su ja 
susitikti. Ne tik su ja, bet ir 
pamatyti vieną kitą jos darbą, 
kurie niekada nepasirodė atmes
tini, o ne vienas traukė labiau ir 
už jau žinomų dailininkų darbus.

Kai dabar, dar neseniai uždary
tos parodos įspūdžių apsėstas, 
žvelgiu atgal, ateina į galvą gal 

politinių rezultatų neduos, jei bus 
ir toliau ignoruojami nepriklau
santieji. {domu, kad tremtinių 
vadįja nuolat prašo vienybės deši
nėje, bet patys nutarė tos vieny
bės atsisakyti ir pasiskelbti atski
ra politine partija, kad geriau 
galėtų ginti savo organizacijos 
reikalus. Tremtiniai, atrodo, būtų 
galėję geriau savo narių tikslams 
atstovauti per konservatorių ar 
krikščionių demokratų partijas, 
nesteigiant siaurų tikslų poli
tinės partijos. JAV yra pensinin
kų asociacija (AARP) su daugiau 
kaip 30 milįjonų nario mokestį 
mokančių asmenų. Jie turi 
nepaprastą įtaką į Amerikos 
politinį gyvenimą, ne kaip atski
ra partija, bet kaip organizuotas 
balsas Washington’e, kada klau
simas sukasi vien tik apie pensi
ninkus liečiančius reikalus. Ki
tus klausimus jie palieka spręsti 
dviem pagrindinėm Amerikos 
partijom: respublikonams ir de
mokratams. Dėl savo įtakos jie 
gali pasisakyti labai svariai savo 
reikalais tiek vietiniams poli
tikams, tiek Kongreso nariams 
sostinėje. Paskirai AARP nariai 
priklauso ir vienai, ir kitai parti
jai, bet kada eina klausimas apie 
labai specifines problemas, lie
čiančias pensininkus, tada AARP 
daro spaudimą vienodai abiem 
partijom, įtikindama jas, kad jei 

• jų neklausys, bus balsuojama už 
tuos, kurie klauso AARP reika
lavimų. Retas kuris politikas 
Amerikoje drįsta neklausyti or
ganizuotų pensininkų, šitaip vei
kiančių.

formų ir minties odisėja

Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė prie savo darbų „Grįžimas namo” ir „Tolimos vietovės” iš Odisėjos ciklo, kurie buvo 
išstatyti meno parodoje Cary galerijoje, Rochester, Michigan, praėjusių metų pabaigoje.

ir nelabai gudri mintis: kaip yra, 
kad ne visada talentas atsiveria 
vaikystėje ar jaunystėje. Kartais, 
ir netaip retai, jis slypi žmogaus 
gelmėse, kol kas nors jį iš ten pa
šaukia. Ir kas yra toji jėga, kuri 
jį valdo? Kartais verčia snūdu
riuoti, o kartais gal ir visai 
užgniaužia. Pati Danguolė 
sakosi, kad jaunystėje nė 
negalvojusi į dailininkes eiti. 
Piešti niekada nebuvę sunku, 
bet sau pačiai vargu ar kada ką 
piešusi. Kitiems tai taip. Ypač 
tiems, kurie patys nesugebėjo 
nusipiešti. Atėjus laikui pradėti

Paaiškėjus dabar, kad LDDP 
žmonės vyriausybėje ir Seime 
neturi tų pažadėtų šaunių idėjų ir 
programų kaip gelbėti Lietuvą iš 
sunkios padėties, nemažai bal
savusių už buvusių komunistų 
partįją apsispręs už tokius kandi
datus, kurie daug nepažadės, o 
galės įrodyti, kad jie žino kas 
daryti. Padorių ir pąjėgių valdžiai 
žmonių turėtų užtekti Lietuvoje. 
Partįjų vadų pareiga tokius at
rasti, prikalbinti ir išstatyti 
rinkimams. Šitoje veikloje 
lauktume tarpkartinio bendra
darbiavimo. Lauktume dešiniųjų 
dėmesio kitaip galvojančių ir 
nusiteikusių įtakai per 
balsavimus.

Nuo seno demokratijose yra 
išaugusi tradicija grupuotis dėl 
panašių tikslų, jei viena partįja 
nepajėgia gauti užtektino 
užnugario. Šiandien Lietuvoje 
klausimas turėtų būti ne kokios 
koalicijos ieškoti tarp dešiniųjų, 
o kaip patraukti nepriklausan
čiųjų balsus. Kelios jau partijos 
yra pasiruošusios tartis dėl įvai
rių kandidatų rinkiminių galimy
bių. Ne visos tačiau yra linkusios 
atiduoti iš anksto konservatorių 
nuožiūrai rinkimų strategiją vien 
todėl, kad jie save laiko Sąjūdžio 
idėjų puoselėtojais. Jei iš viso 
kalbėti apie koalicijas, tai 
dešiniesiems pravartu ne tiek 
tartis tarp savęs, kiek ieškoti 
paramos iš platesnių šaltinių. Be 
tokio nusiteikimo ir vėl dešinės 
jėgos pralaimės.

Jonas Pabedinskas

galvoti apie profesiją, tėvų pa
tariama pasirinko farmaciją. 
Buvo laikas, kai karo ir kelerių 
pokarės metų nepriteklių išvar
ginti tėvai patarė vaikam rinktis 
tokius mokslus, kurie gali padėti 
ant stalo duonos. Danguolė irgi 
nesipriešino. Apie kokį meną tada 
net ir negalvojo. Gal taip ir būtų 
visą gyvenimą pasilikusi farma
cininkė, nes baigusi mokslą tuoj 
gavo ir darbą vienoje iš geriausių 
Detroit’o ligoninių. Kažin kur 
žmogaus dvasios labirintuose pri
gludęs talentas tenai gal visam ir 
būtų pasilikęs, o Lietuvos kultū
ros laukuose būtų likęs tuščias 
vešlios dirvos kamputis dir
vonuoti. Bet ėmė ir atsitiko. 
Sūnaus mirtis ją taip sukrėtė, 
kad pasijuto ant bedugnės krašto.

Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė „Mėnesienos burės” M Odisėjos ciklo
Mišri technika

Farmacija nei dienų, nei valandų 
nebepripildė. Iš to meto kai kas 
dar atsimena jos skundą, kad 
jeigu nerasianti už ko užsika
binti, išeisianti iš proto.

Pasitaikė, kad kaip tik tuo 
metu vyras, darbovietės siun
čiamas, ilgesniam laikui turėjo 
išvykti į Londoną. Farmaciją 
metusi ir ji išvyko kartu. Tenai 
įstojo į Londono Universitetą ir 
studijavo meną. Per sukrėtimą 
kažin kur slypėjęs talentas išėjo 
aikštėn, ir Danguolė su teptuku 
nebesiskyrė. Jis užpildė negailes
tingai išplėštą jaukiame jos gy
venime skausmingą spragą. Grį
žusi dirbo ir kartu mokėsi įvai
riose kolegijose ir kursuose. Ji

(Nukelta į 2 psl.)
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PARAŠTĖ

Tėviškės vaizdeliai

Pranašas 
savo krašte

Bernardo Brazdžionio literatūrinio 
darbo 70-mečio paminėjimas

JUOZAS KOJELIS

Kur ilgai gyveni, ten beveik tė
viškė. Taip išėjo ir man — jau vie
nuolika metų gyvenu netoli Bui
vydiškių. Atsikėliau čia sykiu su 
pirmaisiais „kolonistais”, mačiau 
pirmuosius čia iškilusius daugia
aukščius, paskui — pirmuosius 
ant aukštų kalnų besiburiančius 
privatininkus, o apačioje tarsi 
skruzdės pradėjo knibždėti tie, 
kurie neturėjo nieko, išskyrus 
kietus delnus, kaip sakoma, 
įdiržusias rankas ir meilę žemei.

Po vienuolikos metų vaizdelis 
maždaug toks: senas dvaras, 
apleisti medžiai ir tvenkiniai, kur 
knibždėta žuvų, ant kalnų tie, 
kurie per visus sąjūdžius spėjo 
praturtėti, o žemumose — kas? 
Ogi žemės kurmiai, rausikai, 
apsitvėrę savo darželius kuo kas 
sugebėjo. Vieni senomis vielomis, 
kiti tiesiog čia pat išplėšta ir 
sukrauta velėna.

Tiesa, pamiršau parašyti, kad 
prie daugiaaukščių, pačiuose 
miesto pakraščiuos dar iškilo 
penkiaaukščiai garažai. Koks 
kieno reikalas! — šūktels man 
laisvas nūdienis žmogus, — kaip 
kas sugeba, taip tas ir verčiasi. 
Būta čia ko pavydėti.

Ne, aš nė vienam nepavydžiu, 
aš tiesiog piešiu naujosios mūsų 
tėviškės vaizdelius. Nemanau, 
kad apie tai nerašytų, jeigu būtų 
gyva, pavyzdžiui, Julija Žyman- 
tienė-Žemaitė. Išvadas darykitės 
patys, patys spręskite, kas atsi
tiko Buivydiškėse, o ir ne vien 
Buivydiškėse, nes panašių vaiz
delių galite prisižiūrėti visoje 
Lietuvoje, bent jau prie didesnių 
ir mažesnių mūsų miestų.

Čia pat statoma ir griaunama, 
čia pat vagiama ir girtuokliau
jama, čia pat naktį ir pavakariais 
vykdomi dideli nusikaltimai bei 
sandėriai. Tatai vadinasi gyve
nimas. Vienas turi užsienietišką 
mašiną, kitas žmoną ir kokį 
vaikelį, trečias vien grėblį ir kas
tuvą.

Ar galima kalbėti tokiais atve
jais apie kokią nors „tautinę", 
„žmogišką” vienybę? Norėčiau 
kalbėti, bet sunku. Žiemomis, vos 
bandai pasukti per tuos kalnus, 
nežinia iš kur ima skalyti veršio 
didumo šunys. Ne tavo čia teri
torija, o ir apskritai kokio velnio 
čia pėsčias sukiojies? Dar ką nors 
nugvelbsi. Pavyzdžiui, vielos ga
balą ar šiferio atraižą.

Tų vielų, tų atliekų jau tiek 
visur priversta, kad tik ponas 
Dievas po penkiasdešimt metų ką 
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nors išvalys... Jeigu neturės kitų 
rūpestėlių.

Tačiau kaipgi čia dabar? Netu
rės. Prie pat miesto senyvos 
kapinaitės. Žiūrėk, koks nors sen
buvis lenkas, tuteišas ar lietuvis 
jau ir laidojamas, jau ir kišamas 
po velėna. O ant suverstų 
šiukšlių krūvos sėdi sau jaunyva 
kompanija ir traukia iš pat ryto. 
Jeigu eini pro šalį pasivaikščioti, 
tai ir tau pasiūlo, ir tavo šuneliui 
nepagailės. Rado ko gailėti.

Kas nors pasakys, kad išsi
galvoju, bet galiu pasidievažint, 
kad į vieną pavakarę suskaičia
vau prie tvenkinių net šešetą 
girtų policininkų. Pasitaiko ir 
kareivukų, bet kareivio — gal 
kartais reikia pagailėt: jaunas, 
vienišas, atplėštas nuo tėvo ir mo
tinos. O policija? Policija juk 
gauna pinigus už tai, kad tvarką 
darytų.

Gilų viduržiemį atvarė kažkas 
ir paliko ant šitų kalnų vogtą 
mašiną. Iš pradžių numovė ratus, 
paskui ėmė narstyt motorą ir tik 
po to, kai viduje nieko neliko, 
atsirado kelių policijos speciali 
mašina. Tam, kad tuos griaučius 
nugrūstų į kokį nors šiukšlyną.

Toksai tad gyvenimas klesti 
ant šitų šventų kalnelių. Būta, 
tiesa, čia ir miškų, ir giraičių, 
šventų gojų, bet šiandien apie 
šventumą nebent iš sakyklų ar 
per radijo valandėles pašnekame.

Ką daryti, kur eiti, — paklaus 
vėl manęs doras žmogus. Lyg aš 
žinočiau! Aš rašau apie tai, dėl ko 
man skauda širdį. Širdies skaus
mas, — gal irgi šioks toks at
sakymas. Manau, kad skauda ne 
man vienam.

I pabaigą — beveik linksma is
torija. Jeigu nebūtų pokvailė. 
Viename miestelyje, ežere ar 
tvenkiny turškėsi daug gulbių. 
Miesto savivaldybėj šovė į galvą, 
kad jos teršia vandenį. Ką daryti? 
Sugaudė visas ir pervežė į kitą 
ežerą, gal už 50 kilometrų. Manė 
šitaip išsivaduosią. Deja, kitą 
rytą visos gulbės jau buvo grįžu
sios atgal.

Galimas daiktas, kokia nors 
galva pasiūlys ir mus visus iš čia 
iškeldinti (palikti tik geruosius, 
švariuosius, tvarkinguosius). Bet 
ar esama garantįjų, kad kitą rytą 
nebus tas pats?

Išvada: daryti teks čia. Ir vi
siems. Ne vien valdžiai, ne vien 
vargšams ar tiems, kurie spėjo 
šiek tiek prakusti.

Sigitas Geda

Los Angeles Lietuvių fronto 
bičiuliai 27 metus tiksliai kaip 
laikrodis kiekvieną pirmąjį gruo
džio savaitgalį ruošė literatūros 
vakarus. Dvidešimt aštuntąjį 
1994 m. gruodžio 4 d. paskyrė pa
minėti poeto Bernardo Brazdžio
nio 70 metų literatūrinio darbo 
sukakti, apvainikuotą Vytauto 
Didžiojo universiteto suteiktu 
garbės daktaro titulu. Bet neat
sisakyta ir literatūros vakarų tra
dicijos. Akademinėje dalyje apie 
poetą ir jo kūrybą kalbėjo kiti, 
literatūrinėje — savo pažiūras į 
poeziją išsakė, savo literatūrinio 
darbo kelią pavaizdavo ir atski
rus epizodus pavyzdžiais pailiust
ravo pats poetas.

Akademinį žodį tarė Kaune at
kurto VDU pirmasis rektorius dr. 
Algirdas Avižienis. Atkurtasis 
universitetas perėmė prieškari
nio universiteto misįją, sujungė 
Lietuvos ir užsienio lietuvių aka
demines jėgas, o tęsdamas tradi
ciją išryškinti Lietuvai tikrai nu
sipelniusius žmones, praėjusią 
vasarą poetui Bernardui Braz
džioniui suteikė literatūros 
garbės daktaro titulą. Tokius ti
tulus VDU iki šiol yra suteikęs 
25 asmenims, tarp jų Basanavi
čiui, Maironiui, Vaižgantui, Jakš
tui, Pečkauskaitei, Vydūnui... ir 
dabar Brazdžioniui. Dabartinio 
VDU rektoriaus Broniaus Vaške
lio įgaliotas, Avižienis pakartojo 
dalį šią vasarą Kaune įvykusio 
apdovanojimo akto ceremonijų, o 
visos iškilmės buvo parodytos vi
deojuostoje.

Sveikintojai žodžiu ir raštu poe
tą Brazdžionį titulavo „Lietuvos 
poezijos galiūnu ir Lietuvos lais
vės šaukliu” (Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas — L. Sau
ka, V. Kubilius, D. Kuolys, A. La
pinskaitė, A. Samulionis, V. Va
nagas, N. Vėlius), „Laisvės ir vie
nybės šaukliu” (VDU rektoratas), 
„Pranašu ir Tėvynės šaukliu” 
(Julįja Švabaitė), „Tautos dai
niumi” (Vytautas Dambrava), 
„Didžiuoju dainiumi” (Paulius 
Jurkus, Lietuvių rašytojų draugi
jos pirmininkas); pagarbių žodžių 
pabėrė kiti rašto ir visuomenės 
žmonės — L. Andriekus, OFM, K. 
Grigaitytė, J. Jankus, A. ir G. 
Radžiai, Ambrazaitis, G. Gudaus
kienė, V. Gedgaudienė, V. Čeka
nauskas, A. Gustaitis, B. Raila, 
Pr. Visvydas ir kiti.

Lietuvos Rašytojų sąjungos pir
mininkas Vytautas Marcinkus 
telegramoje iš Vilniaus išsi- 
reiškia: „Iš visų jėgų šaukiame,

kad toli toli, pačiame žemėB pa
kraštyje, Los Angeles’e, jūs, bran
gūs tautiečiai, išgirstumėte mus, 
Lietuvoje gyvenančius rašytojus. 
Sveikiname poetą Bernardą 
Brazdžionį, jau seniai įkopusį į 
lietuviškąją poezijos Juozapinę, 
bet nepavargusį, nesustojusį toje 
viršukalvėje, tebekopiantį į pa
saulio poezijos Džomolungmą 
[Tibeto kalnynas? -JK], Sėkmės 
Jums, mielas Maestro! Tegu Vy
tauto Didžiojo universiteto garbės 
daktaro toga šildo Jus per speigą 
svetur; bet netikime, kad ji rei
kalinga ten, kur Poeto širdis ir 
siela tariasi su Viešpačiu. Tegu 
nesibaigia tasai kalbėjimasis ant 
kalno, kuriuo yra mūsų Lietuva”.

Losangeliečiai rašytojo iš Vil
niaus tartus žodžius išgirdo ir 
palydėjo gausiais plojimais, o ra
šytoja Alė Rūta savo sveikinime 
metė iššūkį*j£tuniesieni8 akade
mikams, kad įsipareigotų tokių 
poezijos viršūnių pasiekusį poetą 
Brazdžionį pristatyti kandidatu 
Nobelio premijai.

Aisčio, Vaičiulaičio ir Venclo
vos pasisakymus apie Brazdžio
nio kūrybą skaitė dramos akto
riai Ema ir Vincas Dovydaičiai ir 
Algimantas Žemaitaitis. Visi trys 
didieji literatūros autoritetai 
Brazdžionio kūrybą vertina įvai
riais aspektais, ir išvadinės visų 
trįjų mintys stebėtinai suartėja:
Antanas Vaičiulaitis:

„Tada prieš tave išsinertų Ber
nardo Brazdžionio poetinės struk
tūros monumentalumas, jo temų 
skalės visuotinumas, nuo aukš
čiausių galybių ligi mažo vabalė
lio, jo lyrikos atvirumas amžiams 
ir dabarčiai, jo nerimas ir drąsa 
skelbti tiesą net nepalankiausio
se atmosferose, jo intonacijų įvai
rumas — nuo išdidžių, pranašiškų 
ir rūsčių iki kūdikiškai skaidrių 
arba žaismingų ir elegantiškų. 
[...] Savo išore Bernardo Braz
džionio lyrika yra grynai savita, 
vienintelė mūsų literatūroje ir 
netgi kitur. Savo kūrybos veidu 
tai pats originaliausias mūsų ly
rikas, autentiškas, iš niekur ne- 
siskolinęs, trumpai tariant — 
brazdžioniškas, tokį braižą išsiug- 
dęs iš savo versmių ir mums jį sa
vo menu apreiškęs”.
Jonas Aistis:

„Jo poezija yra kaip polifoninė 
muzika, sudėtinga, tačiau ją rei
kia priimti kaip visumą. Vieto
mis palaida, vietomis kieta ir vy
riška, vietomis plaukianti iš pa
čių žmogiškosios esybės įsčių, 
kaip čelo garsas. Paskiri balsai 
vienas kitą paryškina, papildo, 
suprasmina, dėl to jie visi yra 

j organiškai brazdžioniški. Jojo 
: švelnumas visiškai priartėja 
i sentimentalumo ribą, bet niekad 
jos neperžengia”.
Tomas Venclova:

.Brazdžionis įvaldo diametra- 
liškai priešingas intonacijas, ne
paprastai plačią poetinės kalbė
senos skalę: jo eilėse girdėti grau- 

j dus rūstumas ir eleginė giedra, 
. dinamiška ekspresija ir ramus

Los Angeles [vykusiame poeto Bernardo Brazdžionio 70 metų literatūrinio dar
bo sukakties paminėjime: profesorius Algirdas Avižienis ir Bernardas 
Brazdžionis.

Prano Gasparonio nuotrauka

susimąstymas, kaltinimas ir mal
da, apokaliptinė pranašystė ir 
melancholiška paguoda. [...] Jis 
lieka mūsų poezijos neatimamas 
turtas, būtina spalva lietuvių 
kultūros spektre — poetas huma
nistas, moralistas, pilietis, Czes- 
law’o Milosz’o ir Boris’o Pastęr- 
nak’o bendrakeleivis, bene ryš
kiausiai ir tiesiausiai iš visų lie
tuvių rašytojų išsakęs protestą 
prieš okupaciją ir priespaudą, iš
kėlęs kaip atsvarą totalitarizmui 
tradicines žmonijos vertybes”.

Tomas Venclova pakartojamai 
Brazdžionį riša su Czeslaw Mi- 
losz. Jiedu abu ne tik „poetai ka- 
tatastrofistai”, tematiniai „bend
rakeleiviai”, bet labai artimi ir 
savo principinėmis pažiūromis į 
poeziją. Ir vienas, ir antras nori 
savo eilėmis ką nors pasakyti. Ir 
pasakyti taip, kad poezijos mylė
tojas galėtų suprasti. Savo išsisa
kymuose Bernardas Brazdžionis 
prisipažino, kad jaunystėje, kai 
rašė Amžiną žydą, Krintančias 
žvaigždes, Ženklus ir stebuklus — 
buvęs jo poetinio kelio ieškojimo 
laikotarpis. Tada norėjęs būti mo
dernus, jokiu būdu jo poezija ne
dainuojama, o tik skaitoma ir ap
mąstoma. Vėliau Brazdžionis su
rado savo kelią ir jo „sieloje apsi
gyveno Kristus”. Venclova pripa
žįsta, kad „moderniausiuoju 
Brazdžionio rinkiniu laikytinas 
Amžinas žydas”, o Viešpaties 
žingsniai priklauso „prie jo di

Poeto Bernardo Brazdžionio 70 metų literatūrinio darbo 
sukakties minėjimo Los Angeles organizatoriai ir pro
gramos dalyviai: sėdi (iš kairės)LFB sambūrio vicepir
mininkas Algis Raulinaitis, pirmininkas Juozas Pupius, 
Lietuvos konsulas Los Angeles Vytautas ir Janina

Čekanauskai, Aldona ir Bernardas Brazdžioniai su 
dukraitėmis — Birute ir Dalyte; stovi (iš kairės) Algiman
tas Žemaitaitis, Algirdas Gustaitis, dr. Zigmas Brinkis, 
Ema ir Vincas Dovydaičiai, Salomėja ir Kazys Šakiai.

džiausių poetinių laimėjimų”.
Amerikietė rašytoja ir kritikė 

Judith Dunford, recenzuodama 
Czeslaw Milosz 1994 išleistą kny
gą The Year o f the Hunter (Chi- 
cago Tribūne kultūrinis priedas 
„Books”, 1994 m. gruodžio 18 d.), 
cituoja autoriaus pasisakymus 
apie literatūrą, kurie patvirtina 
Venclovos teigimą, kad Brazdžio
nis ir Milosz’ as yra „bendrakelei
viai”. Štai viena citata:

„Kai pasiekiame 70 metų, mes 
...vis dažniau pradedame abejoti 
ar [sukurtoji] literatūra turi ką 
pasakyti. Vis labiau pajuntame, 
kad laiko jėga dalykus nunuo
gina. Ne vienu ‘nemirtingu lite
ratūros kūriniu’ pradedame nusi
vilti, ir siūlės, kuriomis kūrinys 
buvo susiūtas, paslėptos siūlės, 
tampa matomos... Tas faktas 
mažų mažiausiai numuša man 
ūpą būti literatūros kritiku ir 
kaip kūrėjui primena pamąstyti 
ir apie savo paties kūrybos liki
mą. Turbūt kiekvienas turėtų pa
galvoti, ar kraunami ‘gryno auk
so lobiai’ kada nors nepasirodys 
esą tik išdžiūvę puvėsiai”. Toks 
pavojus labiausiai gresia tiems 
poetams, kurie savo eilėraščius 
pridengia storu „paslapčių” klo
du. Tie, kurie užsitarnavę klasi
ko vardą, netikėtumų mažiausia 
gali laukti.

Kaip ir Brazdžionis, Milosz’as 
irgi nebeieško Dievo, nes Jį yra 
jau suradęs. „Be Dievo jam nėra 

gyvenimo”, sako straipsnio auto
rė Judith Dunford.

Antraeiliai — trečiaeiliai kriti
kai praeityje Brazdžionį barė dėl 
jo patriotinės poezijos. Jam pagerb
ti suruoštoje akademijoje Braz
džionis savo nusistatymus išsakė 
ir tuo klausimu. Jis priminė, kad 
Krintančių žvaigždžių rinkinyje 
yra nuoroda, jog ten sudėti eilė
raščiai yra socialiniai, ekonomi
niai, tėvynės meilės, religinio po
būdžio ir lyriški. „Nesvarbu, apie 
ką rašai, svarbu, kad būtų poezi
ja”. Lietuvai patekus okupacijon, 
jo kūryboje patriotinė tematika 
gausėjo ir stiprėjo. Ir didelė lai
mė, kad Brazdžionis juokingų pa
tarimų nepaisė ir turėjo, anot 
Aisčio, „moralinės drąsos privers
ti mus priimti jį tokį, kaip jis yra, 
ir visą”.

Bernardas Brazdžionis turbūt 
yra vienas iš labiausiai „politi
kuojančių” lietuvių poetų ta 
prasme, kad praeityje stebėjo ir 
dabar tebestebi Lietuvos ir pa
saulio politinio gyvenimo sceną, 
pažįsta scenoje pasirodančius 
aktorius ir turi savo pasaulėjau
tą, ko dažnai pritrūksta ir mūsų 
žurnalistai. Ir jis nėra pasyvus 
stebėtojas, bet reaguoja savo lyri
ka, vaidilos Valiūno lūpomis ir 
žurnalistine plunksna. Jis yra iš
sireiškęs, kad politiniais klausi
mais „tauta tegu paklauso ir poe
to žodžių. Ir poetas, kaip ir eilinis 
pilietis, neša tą pačią atsakomu 
bę”. Tokį Brazdžionį savo sveiki
nimo žodžiuose bus supratę rašy
toja Birutė Pūkelevičiūtė ir Zig
mas Brinkis, JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas.

Iš visų lietuvių rašytojų išeivi
joje Brazdžionis, gal ir Pūkele
vičiūtė, politikos klausimu yra 
artimiausi bendrakeleiviai” če
kų dramaturgo, rezistento ir da
bartinio Čekijos prezidento Vac- 
lav Havel, kuris tarptautinio 
PEN klubo kongrese Prahoje 
1994 m. kalbėjo: „Sutikite, jog 
dauguma mūsų, rašytojų, šali
nasi nuo politikos, dalyvavimą jo
je laiko savo nepriklausomybės 
išdavyste ir atmeta tuo preteks
tu, kad rašytojo uždavinys yra tik 
rašyti. Tokia laikysena pritaria
me iškrypusiam vadinamosios 
specializacijos principui, pagal 
kurį vieniems mokama už tai, 
kad rašo apie pasaulio baisybes ir 
apie žmogaus atsakomybę, o ki
tiems už tai, kad toms baisybėms 
priešinasi ir prisiima atsakomy
bę. [...] Politikos besišalinantis 
rašytojas man primena ozono sky
lių pasekmes tyrinėjantį moksli
ninką, kuriam visai nesvarbu, jog 
tai jo viršininkas išradinėja freo- 
nus”.

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos dvasininkų 
politiniai apsisprendimai

Lietuvos dvasininkai gali di
džiuotis, kad mūsų tauta po ne
priklausomybės atstatymo 
plačiai įvertino Bažnyčios morali
nę poziciją, išsilaikiusią dešimt
mečius po bjauria represija. įver
tino ir tai, kad didelė dalis 
lietuvių ne tik kad norėjo būti 
patriotais, bet pripažino daugelį 
Bažnyčios tradicijų, papročių ir 
moralinių dėsnių. Ta pagarba 
niekintai ir persekiotai Bažnyčiai 
gal kilo ir iš kaltės jausmo, kam 
mūsų šalyje buvo leista tikėjimą 
ir dvasininkus taip persekioti. 
Viešos apklausos duomenys rodo, 
kad net iki 80 nuošimčių tau
tiečių šiandien pasitiki Bažnyčia. 
Kita priežastis, manytume, būtų 
ir ta, kad Bažnyčia mėgino už
stoti visus geros valios tautiečius 
ir dėl jų religijos, ir dėl patrio
tiškumo. Kada sovietinės repre
sijos autoriai ir vykdytojai buvo 
aiškūs, prieš .ją stoję didvyriški 
disidentai, nepalaužti dvasi
ninkai, katakombiškai dirbantys 
tikintieji įsigijo pagarbą tarp 
nepaliestųjų ir net kai kurių 
buvusių komunistų partijos 
narių. Jau nekalbant apie trem
tinius ir politinius kalinius, 
dauguma lietuvių sutiko naują 
dvasininkų veiklos atgimimą su 
simpatija ir pasitikėjimu Baž
nyčia.

Pasibaigus represijai, Lietuva 
stojo prieš aibę kitokių sunkių 
vargų. Mėginta juos nugalėti 
vienalyčiu galvojimu, pasitikėjus 
patriotizmo jausmo pagalba, ieš
kant gerų politinių ir ekonominių 
išeičių. Tada paaiškėjo, kad 
galvojimo skirtumai yra, ir 
demokratijoje tik per politines 
partijas bus galima nuspręsti, 
kokia kryptimi ir kokias valdžios 
gaires pasitelkti. Kaip ir daug 
kur pasaulyje, kilo politinis nesu
tarimas tarp grupuočių. Nors 
padaryta daug pažangos, išryš
kėjo valdžių daromos klaidos ir 
nemokšiškas mėginimas pro
blemas spręsti tiek Aukščiausio
joje taryboje, tiek ir Seime.

Iškilo savanaudiškumas, pasi
liko valdininkų per didelė įtaka 
valstybės tvarkyme ir grįžo daug 
buvusios nomenklatūros į įta
kingas pozicijas. Ta padėtim pikt
naudžiaujama ir neatrodo, kad ji 
gerėtų, o tik blogėja. I tai rea
guoja opozicinės partijos ir siekia 
situaciją pakeisti. Nepatenkinti 
šita padėtimi ir dauguma paski
rų piliečių. 

v
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giamės, kad Lietuvoje turime 
moralinį balsą be baimės pasisa
kyti, bet kartu rūpinamės, iki 
kokio intensyvumo dvasininkai 
nori dalyvauti politinėje 
praktikoje. Paskirai, kaip tikin
tieji ir kaip Lietuvos Bažnyčios 
nariai, jie gali pasisakyti, kaip jie 
jaučiasi šiuo referendumo 
klausimu.

Kaip dvasininkai, jie turi net 
pareigą viešai atkreipti dėmesį į 
žmonių vargus ar moralines (kar
tais etines) valstybės negeroves, 
ar jos kiltų iš LDDP, Konserva
torių ar LKDP vyriausybių. 
Nemoralus turto pasiglemžimo 
skandalas, valdžios žmonių 
korupcija turi būti smerkiami iš 
sakyklų ir per spaudą. Kokiu 

Negali, žinoma, tokiai situaci
jai pasilikti nejautrūs ir Lietuvos 
dvasininkai. Tuo labiau, kad 
praeityje, ypač per krikščionių j būdu tas negeroves pašalinti 
demokratų partiją, o kai kurie 
per tautininkus, jie darė didelę 
įtaką viešajam Lietuvos gyve
nimui. Kada LKD partijos kūri
mosi laikais katalikų pasauliečių 
tarpe stokota išsilavinusių žmo
nių, dvasininkai ėmėsi darbo ir 
politiniame, ir net ekonominiame 
sektoriuje. Apie tai pagalvoję 
pasauliečiai ir dabar domisi, 
kokiu keliu pasuks kai kurie 
Lietuvos dvasininkai politinės 
veiklos klausimu. Mat politikas 
turi rūšiuoti piliečius pagal jų 
politini nusistatymą, o tikrojoj 
dvasininko atstovaujamoje 
karalystėje visi turi lygiai siekti 
savo sielos išganymo. Norisi i nevadino cicilikų nemoraliais, 
matyti dvasiškį kaip visų 
ganytoją. Tačiau jei buvęs kolcho
zo pirmininkas pasisako, už ką 
balsuos, tai nėra ko kritikuoti 
vietinį kleboną, kada klebonijoje 
jis apsiskelbia, ką jis politiškai 
rems. Kitaip atrodo, kada grupė 
dvasininkų viešai pasisako dėl 
politinio-ekonominio konkretaus 
klausimo, kaip tai įvyko vėliau
sio referendumo Lietuvoje atveju.

Atvirame laiške premjerui 
Adolfui Šleževičiui, kurį pasirašė 
daugelis žinomų Lietuvos dvasi
ninkų (Dienovidis, 1994.11.18, Nr. 
42) iškeliama jų teisė, kai ku
riems jų asmeniškai, o dabar kaip 
grupei, pasisakyti dėl praėjusio 
referendumo: „Lietuvos Respub
likos Konstitucija piliečiams 
duoda teisę gyvybinius klausi
mus spręsti referendumo keliu. 
Šeši šimtai tūkstančių Lietuvos 
piliečių, matydami, kaip vaka
rykščiai vagia Lietuvos turtą, 
kaip vyriausybė abejingai žiūri į 
augantį nusikalstamumą, bandė 
konstituciškai užkirsti kelią blo
giui. Taigi referendumas buvo ne 
politinis aktas, kaip tvirtina 
LDDP, ne vien ekonominė pi
liečių apklausa, kaip mąsto kon
servatoriai, bet moralinė-psi- 
chologinė akcija”. Toliau jie pri
mena, kad „Bažnyčia yra dvasinė 
tikinčiųjų Motina, ir Bažnyčios 
vadovai negali tylėti, kai jos 
vaikai yra materialiai skriau
džiami ir dvasiškai luošinami. 
Jos tylėjimą vieni vertins kaip 
silpnumą, kiti — kaip išdavystę”.

Tiems dvasininkams pasirodė, 
kad referendumas buvo morali- 
nė-psichologinė akcija. Džiau-1 klausimus, iš vienos pusės, ir jų

konkrečioje valstybės veikloje, 
per kokios partijos programą, tai 
jau politinė akcija, nesvarbu, 
kaip ją vadintume: moraline ar 
psichologine. Referendumas ne 
tik siekė vyriausybę prispausti 
prie sienos, bet ir siūlė detalius 
būdus kaip gerinti situaciją. Toks 
didelės politinės drąsos dvasi
ninkas kaip prelatas Mykolas 
Krupavičius dėl žemės reformos 
įvedimo detalių savo politinius 
oponentus galėjo išvadinti ne
mokšomis dėl jų politinių idėjų. 
Jis tačiau nesislėpė už dabar 
vadinamos moralios politikos si
jono ir politinių disputų arenoje 

kada klausimas sukosi apie poli
tines arba ekonomines detales. 
Per daug jau mūsų kraštui svar
bu tinkamai spręsti įvairias 
viešojo gyvenimo problemas, kad 
mes jas beveik visas rūšiuotume 
„patriotinėmis”, kaip tai buvo 
prieš porą metų, arba „morali
nėmis”, kaip dabar atsitinka, ir 
gal kaip kone „teologinėmis”, 
kaip kad gali ta politinė filosofija 
išsigimti ateityje.

Gal būtų gražu turėti keletą 
dvasininkų, dirbančių tai vieno
je, tai kitoje partijoje. Nesidangs- 
tančių patriotiniais ar morali
niais, ar teologiniais išvedžio
jimais, kada kalba eina apie kon
krečias ir dalykiškas viešosios 
tvarkos ar ekonomikos klausimų 
detales. Tokie dvasininkai, kaip 
ir kiti partijų nariai, kaip lygūs 
su lygiais, ir kaip paprasti mir
tingieji bei antgamtinių 
atsakymų dėl ekonomikos netu
rintys, galėtų išmintingai padėti 
spręsti įvairias viešojo gyvenimo 
problemas.

Nėra mūsų kompetencija, nei 
intencija reikalauti ar vienokios, 
ar kitokios dvasininkų politinės 
veiklos. Tai jų ir Bažnyčios 
reikalas. Tačiau tikintieji, norė
dami jiems ir Bažnyčiai tik gero, 
apie tuos reikalus pasikalba. No
risi suprasti, kur yra ta jautri ir 
svarbi politinėj arenoj riba tarp 
dvasininkų pasisakymų viešosios 
moralės klausimais, iš vienos 
pusės, ir stojimo už politines ar 
ekonomines detales, iš kitos. 
Kaip atskirti jų pareigą kalbėti iš 
sakyklos apie moralės bendrus

Naujo liaudies dainų rinkinio proga
LORETA 

VENCLAUSKIENĖ

1994 metų vėlyvą pavasarį 
pasirodė naujas 133 puslapių gai
dų leidinys: Kazys Viktoras 
Banaitis. 88 liaudies dai
nos/Lithuanian Folk Songs. 
Chansons Populaires Lithuanien- 
nes. Litauische Volkslieder. 
Chicago, 1993. Tai reikšmingas 
įvykis, ir aptarti jį reikia ne tik 
todėl, kad šiuo leidiniu pratęsia
mas vertingų K. V. Banaičio liau
dies dainų harmonizuočių publi
kavimas. Ta pačia proga verta 
prisiminti apskritai gerokai 
apleistus išeivių kompozitorių 
muzikos spausdinimo reikalus.

Apie gaidų leidybą, gal kas 
pamanys, muzikai tesikalba 
savųjų tarpe; o kitas iš viso įsi
tikinęs, kad kompozitoriaus 
kūriniais kaip muzikiniu paliki
mu tegu rūpinasi giminaičiai, 
meno įstaigos, drauguos ar kokios 
kitos specialios organizacijos. 
Teisybė, kad pastarosios tam 
labiausiai tiktų. Deja, tvirtų tra
dicijų čia nesusikūrėme.

Vokietijoje, DP stovyklose 
gaidų šiek tiek spausdino Tueb- 
ingen’e gyvavusi „Patrijos” 
leidykla ir Balio Jacikevičiaus 
„Pašvaistė” Seligenstadt’e. 
Pastaroji tęsė veiklą JAV-se. 
Nemažai lietuviškų kūrinių 
išplatino žurnalas Muzikos žinios, 
gaidų spausdinimą parėmė gera
širdžiai mecenatai, vienas kitas 
fondas ir draugija. Tačiau 
dažniausiai muzikos kūrinių 
spausdinimą nulemdavo paties 
kompozitoriaus (ar jo artimųjų) 
piniginės galimybės. Kadangi jos 
niekad nebuvo didelės, o kūrinių 
išspausdinimas kainavo brangiai 
ir pelno nedavė, tai taip rankraš
čiuose ir pasiliko visos (!) svetur 
sukurtos lietuvių kompozitorių 
simfonijos ir kiti šiam žanrui ar
timi instrumentiniai ir vokaliniai 
kūriniai (koncertai, poemos, 
simfoninės siuitos, oratorijų ir 
operų partitūros, etc.).

Vokalinės muzikos, t.y. solo ir 
choro dainų, leidybos padėtis 
buvo geresnė. Tikriausiai todėl, 
kad šios srities kūryba lietuvių 
išeivių tarpe turėjo didesnę pa
klausą. Reikėjo repertuaro chorų 
šventėms; būta gerų vokalistų, į 
kurių koncertus suplaukdavo 
gaus'i publika. Simfoninės muzi- 
i ... —

* Muzikologei Loretai Venclauskie- 
nei 1984 metais buvo suteiktas 
humanitarinių mokslų daktaro 
laipsnis Čaikovskio konservatorijoje, 
Maskvoje. Neseniai Lietuvos 
muzikos akademija išleido dr. Venc- 
lauskienės paruoštą kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno straipsnių ir re
cenzijų dvitomi rinkinį.

pilietinę teisę priklausyti poli
tinei partijai, iš kitos. Kaip 
atskirti pašvęstą visų piliečių 
ganytoją nuo politinio aktyvisto, 
rūšiuojančio savo parapijiečius 
pagal jų politinę ideologiją.

Visgi dvasininkas daugelio 
akyse nėra paprastas šalies 
pilietis, kitaip jis būtų tik kulto 
tarnautojas. Kaip toks, jis ir turi 
atitinkamai elgtis viešumoje. įsi
vaizduojame, kad tai labai sunku. 
Tikimės, kad Lietuvos dvasinin
kai paskirai ir grupuotėmis apsi
spręs už politikoje tinkamą tau
tai ir Bažnyčiai nusiteikimą.

Sutikime, kad į daug ką turime 
pažiūrėti su pasaulėžiūros 
pagrindais, bet nerimtas priker- 
gimas patriotizmo ar moralizmo 
prie politinių grupuočių arba

Kazimieras Viktoras Banaitis (1896-1963)
Vytauto Maželio nuotrauka

kos renginiai vyko daug rečiau, o 
styginių kvarteto (ar į jį panašių 
kitokių rimtosios muzikos an
samblių) griežimo tradicijų 
puoselėtojų lietuvių išeivijoje 
kaip ir nebuvo.

Šiandieną, po penkiasdešimties 
svetur pragyventų metų, lietu
viškas muzikinis gyvenimas vėl 
pasikeitė. I iš Lietuvos atvykusių, 
gerais balsais apdovanotų daini
ninkų koncertus dar gausiai lan
kosi senimas. Jie yra ir iš
tikimiausi Čikagos Lietuvių 
operos spektaklių gerbėjai. 
Tačiau suaugę išeivių vaikai į 
lietuvišką muzikinę kultūrą 
žvelgia kitaip ir, atrodo, kad 
nepuoselėja jos, kaip itin svar
baus, lietuvybę skatinančio 
bendravimo būdo. Be to, nemaža 
jaunųjų kartos dalis ištirpo 
vadinamame viduriniame ameri
kiečių visuomenės sluoksnyje, 
perėmėjų laisvalaikio įpročius ir 
papročius. O kita, lietuviškas 
šaknis išsaugojusi, jaunesniųjų 
grupė tiesiog per mažai žino apie 
prestižinę savo tautiečių kompo
zitorių profesionalų kūrybą ir net 

viešojo gyvenimo visokių klau
simų apsunkina išeičių atradimą. 
Reikėtų prašyti dvasininkų 
nesunkinti jau ir taip nelengvas 
politines diskusijas. Ypač dešinio
sios partijos turi ir nori būti ver
tos dvasininkų paramos, bet, 
manyčiau, kad ne suprimityvė- 
jimo kaina.

Dėl šitokio nepolitiškai poli
tinio galvojimo juk dešinieji 
atidavė valdžią buvusiems ko
munistams. Kas iš to dabar 
rankų laužymo ir kitų kaltinimo, 
jei mes nepasimokome iš ne
tolimos praeities.

Lieka vis tiek dvasininkų apsi
sprendimas, kiek jie pasiliks visų i jie kitaip galvoti, matyt, dar 
ganytojais, kaip tokiu yra Kauno neišmoko, nors pasirišo vakarie- 
arkivyskupas kardinolas Vincen- tiškai atrodančius kaklaraiščius, 
tas Sladkevičius, o kiek jie leisis Šitie klausimai yra per daug

neįsivaizduoja, kiek daug išei
vijos muzikos istorijoje yra 
kūrinių, galinčių mums atsto
vauti 20-ojo amžiaus kompozicijos 
meno pasaulyje.

Toji kūryba nėra išspausdinta. 
Sovietų Lietuvoje ji buvo už
drausta — kad apie ją niekas 
nežinotų, kad ji išnyktų. Ameriko
je, deja, lietuviai nesuprato, kad 
muzikos kūrinių publikavimas 
taip pat yra politikos, doros 
politikos, ginklas, intelektualinis 
tautos pasireiškimas. Apie iš to 
kylančius kultūros nuostolius 
pakalbėsime gal kitą kartą, 
kitame straipsnyje. Dabar gi 
pažvelkime į tuo labiau minėtiną, 
įvykdytą darbą — naują K. V. Ba
naičio harmonizuotą dainų rin
kinį, skirtą mišriesiems chorams.

K. V. Banaitis (1896-1963) 
mūsų muzikos istorijoje yra ypač 
vertinamas už savitą lietuvių 
liaudies dainų harmonizavimo 
braižą, už sugebėjimą taip 
subalsuoti lietuvišką melodiją, 
kad išryškėtų jai artimiausi 
harmoniniai sąskambiai. K. V. 
Banaitis suvokė tų sąskambių 

į viešąją politiką, rūšiuodami svarbūs, kad juos traktuotume 
asmenis pagal politinį nusi- tik kaip ginčą tarp LDDP žmonių 
teikimą, o ne pagal krikščionišką ir dvasininkų. Per gilūs, kad 
ar žmonišką mastą. Manytume 1 pastabas dėl jų rūšiuotume pagal 
taip pat, kad dvasininkai turi 
atsakomybę išlaikyti piliečių 
tarpe pasitikėjimą Bažnyčia. 
Abejojame, kad leisdamiesi į eko
nomines ar politines detales, nors 
ir jas vadindami moralinėmis, jie 
galės kelti Bažnyčios patiki
mumą.

Išreikšdami šias mintis, norime 
tik prašyti dvasininkų pasižiūrėti 
į šį klausimą iš visų pusių. Ne
kreipti dėmesio į kai kurių 
buvusių komunistų užgaules, nes

šaltinius instinktyviai. Tik 
žymiai vėliau teoriškai liaudiškos 
harmonijos prielaidas aptarė ir 
atitinkamas, „atraminių tonų” 
gamas (dermes) nurodė humani
tarinių mokslų daktarė, folkloris- 
tė G. Četkauskaitė, gyvenanti 
Lietuvoje (besidomintiems žiūr. 
Dzūkų melodijos, Vilnius: Vaga. 
1981).

Kompozitorius Kazimieras Vik
toras Banaitis liaudies dainų 
neharmonizavo nei įmantriai, nei 
išplėtodamas. Šimto liaudies 
dainų rinkinyje jis pažymėjo, kad 
dainas balsuodamas prisilaiko 
griežto diatoniškumo, nes lietu
vių liaudies melodijoms yra 
svetimas bet koks chromatizmas. 
Autorius tai pat palikdavo nepa
keitęs dainų melodijos, ritmo bei 
strofinės muzikos struktūros, 
tačiau išvystydavo harmoniją ir 
kartais variaciniu būdu dainą 
praplėsdavo. Banaičio suharmo
nizuotas lietuvių liaudies dainas 
nesunkiai gali atlikti mėgėjų 
chorai. Dėl savo meninių savy
bių, jos tikrai turėtų tapti tarsi 
„elementoriumi”, kurį perskaitę 
ir choristai, ir jų vadovai 
lengviau išsiugdytų lietuvišku 
skambesiu pagrįstą harmoninę 
klausą. Ką itin svarbu turėti, jei 
norima dainuoti šiuolaikinį mūsų 
profesinės muzikos repertuarą.

Kompozitoriaus paruoštos 
rinkinio 88 liaudies dainos nuo 
1947 metų išgulėjo rankraščiuo
se ir trisdešimt metų po K. V. 
Banaičio mirties Salomėjos ir 
Vytauto Valiukų dėka buvo iš
spausdintos. Jos pasižymi tais 
pačiais meniniais bruožais, kaip 
ir visos kitos šio autoriaus 
harmonizacijos. Rinkinio leidėjai 
atliko rimtą ir istoriškai reikš
mingą darbą: iš senų, sunkiai iš
skaitomų rankraščių paruošė 
anksčiau niekur nespausdintas 
K. V. Banaičio harmonizuotas 
lietuvių liaudies dainas. Taip pat 
parašė redakcinius komentarus, 
pateikė išsamų įžanginį straips
nį. Jo autorė (beje, ir tikroji šio 
rinkinio pasirodymo pradininkė) 
Salomėja Nasvytytė-Valiukienė 
apžvelgė kompozitoriaus gyve
nimo ir kūrybos kelią, paminėjo 
pagrindinius, kuriais rėmėsi 
Banaitis, harmonizavimo princi
pus; priminė, kad rinkinio rank
raštis yra paties kompozitoriaus 
sudarytas, tik surastas jis buvo po 
autoriaus mirties. Apskritai, 
straipsnis parankus daugeliui 
žmonių, kurie domisi K. V. Ba
naičio kūrybine veikla. Čia 
sklandžiai ir profesionaliai, 
dviem kalbom — anglų ir lietuvių 
pateikiama gausi informacija.

(Nukelta į 3 psl.)

tai, kas už ar prieš LDDP poziciją. 
Kaip nors nesileiskime į pigias, 
paviršutines rietenas, siekdami 
tik laikino disputo laimėjimo. Gal 
visiems reikėtų pagalvoti apie 
Antrojo Vatikano suvažiavimo 
vieną teiginį: „Bažnyčia, savo 
uždaviniu ir kompetencija jokiu 
būdu nesutampanti su ‘politine* 
bendruomene ir nesurišta su 
jokia politine sistema, yra žmo
gaus asmens transcendentiš- 
kumo rodytoja ir drauge saugo
toja” (Susirinkimo dokumentai 
lietuviškai, 11., p. 259).

Jonas Pabedinskas
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Skėtis, kepurė 
ir kalendoriai

Negaliu atsidžiaugti lietingu 
sekmadieniu. Pas mus, Pietų 
Kalifornijoje, lietus yra retas 
svečias. Dažnai oro pranešėjai vis 
šneka ir šneka apie debesų tel
kinius virš vandenyno. Sako: 
rytoj lis. Ateina rytojus, žvilg
teriu pro langą, juokiasi žydras 
dangus, tikriausiai iš prognosti- 
kų. Debesys tik krašteliu man
dagiai paglosto Švento Gabrie
liaus kalnyną. Slėnyje — nė lašo.

Bet šį sekmadienį lyja. Lijo ir 
vakar, ir prieš kelias dienas. Esu 
patenkintas. Išeinu pasivaikščio
ti. Noriu visiems parodyti savo 
lietsargį. Tai turbūt spalvin
giausias skėtis Santa Moniko
je. Dryžuotas įvairiomis spalvo
mis: juoda, pilka, mėlyna, bordo, 
ruda, žalsva, rusva ir panašiai. 
Eidamas retkarčiais pasuku šios 
spalvų karuselės kotą. Matau: 
kiti žmonės daugiausia laiko juo
dus skėčius, niūriai liūdnus. O 
mano štai linksmas. Prisipažin
siu, prieš kelis metus nupirkau jį 
kiemo turgelyje, beveik naują — 
už vieną dolerį.

♦ * *

Negaliu atsidžiaugti ir savo 
mėlyna kepure, kurios medžiaga 
blizga kaip kiniečių šilkas. Tai 
mano mėgstamiausia kepurė. Ne
nustebkite — nupirkau ją „99 
centų” parduotuvėje. Buvo pati 
paskutinė. Koks laimikis! Dabar 
man jos pavydi keli kaimynai ir 
prašo, jei vėl bus, kad nupirkčiau 
ir jiems.

Priekyje virš snapelio nebuvo 
jokio ženklo, nei užrašo. Nūdien 
gi visų kepurės turi kokią nors 
ypatingą puošmeną. Toptelėjo 
jstabi mintis — prisegti kad ir 
ženkliuką. Pasiknisau stalčiuje, 
kur guli įvairūs iš lietuvių gauti 
ženklai. Bet jų smeigtukai prasti. 
Lūžta. Tad pritvirtinau seniai 
nenešiotą auksini liūtą raudona
me dugne. Kaip gražu! Buvau jį 
gavęs iš vienos alaus gamyklos 
prekijo. Kaip žymenį man, pagy
rusiam jų alaus skonį. Šiandien 
šio alaus niekur nerandu.

Taigi herbu papuošiau savo 
mėlyną kepurę. Mano galvelė 
atrodo karališkai. Šiandien Pavil
jono supermarkete, kai pirkau 
sekmadieninį laikraštį ir pieną, 
daili žvali kasininkė, įsižiūrėjusi 
į karūnuotą liūtą, paklausė: „Iš 
kur jūs kilęs?” Iš karto neatsa
kiau. Ji ir vėl klustelėjo. Tada aš

■i Vytautas Mačernis
JULIUS KELERAS

Spėju: turbūt ir Vytautas Ma
černis anos lemtingos 1944 m. 
spalio 7 d. išvakarėse būtų at
sisakęs emigruoti, kaip tą padarė 
Vaclav Havel 1970-ųjų rugsėjį, 
vieną dieną prieš jį suimant. Po
kalbio, užfiksuoto magnetofono 
įraše, metu, vos vienai dienai 
prieš areštą, jam pranešama, jog 
daugelis čekų rašytojų rengiasi 
palikti Čekoslovakiją. Į tai jis at- 

i sako, jog „esąs čekų rašytoju —

kas poetas? Ir viena, ir kita tėra 
patogios, bet visai nieko neat- 
skleidžiančios klišės arba bent 
jau labai netikslūs apibūdinimai, 

i kurių, nemoralizuojant ir pirštu 
I negrasant, turėtų vengti profesio
nali, jei tokios dar esama, li
teratūros kritika.

* * ♦

ieškovas ir ieškomasis

jos paklausiau: „Ar žinote kara
liją prie Baltijos jūros?” Atsakė: 
„Kažką girdėjau apie Baltiją Eu- 1 juo ir liksiąs”. Havel’as taipgi 
ropoję.” „Tai aš ir esu iš tos 
karalystės. Ten liūtų nėra, bet 
daug kas karališkai maukia alų 
ir jaučiasi esąs bajorų kilmės.”

Mergina, lyg kažką supratusi 
ar nesupratusi, nusijuokė.

■K * *

mas kitu „aš” yra natūralus, ne
padiktuotas staiga pasikeitusių 
vidinių ar išorinių sąlygų?

Vytauto Mačernio lemtis nenu- 
vedė j prancūzų, anglų ar ameri
kiečių DP zonas kaip Kazio Bra- 
dūno, Alfonso Nykos-Nyliūno, 
Henriko Nagio, tačiau, deja, ir 
neišsaugojo jo Lietuvoje, kaip

>

Mykolaičio Putino. Jo kelionė 
tačiau nesibaigė 1944 m. spalio 7 
d. įvažiuojant į Žemaičių Kal
variją. Tiksliau, baigėsi žemiško
sios kalvarijos; poetas, kaip

sutiko, kad rašytojas emigrantas 
negalėtų vystytis taip, kaip tėvy
nėje; pasak Havel’o, pasitrau
kusiojo Milan Kundera požiūriuo
se ir filosofijoje esama kažko, kas 
„nečekiška”. Be abejonės, egzilis 
deformuoja tapatybę, versdamas 
sutikti naujas ir visiškai sveti
mas aplinkybes, tačiau ar ne pa-

Naųji metai įsibėgėjo, o aš dar j našiai mes pereiname iš dienos į 
vis neapsisprendžiu, ką turiu j dieną, virsdami kitais nei buvo- 
daryti su aibe sieninių kalen- , me vakar, prieš savaitę, prieš de- 
dorių. Iš kur šitokia kalendorių šimt metų. Ar visuomet tas taps- 
mada?! Anksčiau, kai buvau jau
nesnis, jų iš nieko negaudavau, 
išskyrus patikimą „Draugo” 
sieninį. O dabar, kai norėtųsi 
gyventi be jokio skubančias die
nas primenančio objekto, per 
prieškalėdinius mėnesius kalen
doriai plūdo iš visų pusių. Ir visi 
savaip gražūs, įdomūs, apšvie-
čiantys, kas mėnesį su skirtingu 1 Eugenijaus Matuzevičiaus, Vinco 
vaizdu. Verti pakabinimo.

Ak, jeigu turėčiau didoką, dar 
tuščią be paveikslų sieną, tai dėl 
šventos ramybės pakabinčiau 
visus. Išeitų gana originalus
kolažas. Iš vieno kalendoriaus j turbūt tobuliausias kartos lū- 
paveikslų širdį virkdytų didelės kesčių išsipildymas, pats tapo po- 
šuniukų ir katinėlių akys, iš kito 
— drėgni snukučiai ar iškišti lie
žuviai. Ištikimų žmogaus draugų 
fizionomijos. Iš trečio žvelgtų 
įvairių žvėrių, paukščių poros, 
tarsi iš Nojaus laivo langų. Ket
virtame kas mėnesį žydėtų žavin
gos regėtos ir neregėtos gėlės, kad 
ir Afrikos žibuoklės ar barzdoti 
irisai (vilkdalgiai), ir primintų 
R.M. Rilkės sonetą „Siehe die Blu- 
men, diese dem Irdischen treuen” 
(prastai išvertus: Pažvelk į gėles, 
tokias ištikimas žemei).

Štai penktame kalendoriuje 
matyčiau luošų dailininkų nu
lietas akvareles. Iš šešto, 
dukrelės padovanoto, trykštų 
aitrūs Van Gogh’o šedevrai. Su 
septinto paveikslais kas mėnesį 
būčiau New York’e. Aštuntame 
gėrėčiausi Algimanto Kezio 
Čikagos geometrine estetika. 
Devinto spalvotos nuotraukos 
mane bent iš tolo praturtintų 
neapsakomu grožiu, plytinčiu 
Kanados „Rocky” kalnynų gam
tovaizdžiuose. Kokia vis dėlto 
tyrai iškilminga yra šiaurietiška 
erdvė. Kiek ten poezijos.

O dešimtas būtų susimąstymas 
apie viską — žmones, gyvulius, 
artimus ir tolimus miestus, jūrą, Į

etiniu „Žemės” antologijos, pa
sirodžiusios 1951 metais, sim
boliu. Galima būtų sakyti, jog 
veržliausi ir gabiausi kartos 
poetai — Vytauto Mačernio bičiu
liai ar geri pažįstami — įtraukė j 
savon „žemininkų” draugijon jį 
kaip kelrodį, mediumą, gal net 
kaip Mokytoją. Nežinau, ar tei
singa ir tikslinga vadinti jį „že- į 
mininku”, be jo paties valios; 
greičiau jau žemininkų kartos, i 
kuriai priklausytų visai nemen- I 
kas būrelis, atstovu. Literatūros 
proceso klasifikatoriai gal nusta
tys, įvertins ir aprašys tiksliau. 
Žymiai svarbiau nebevartoti ste
reotipų, kurie, nei koralų rifai uo-1 
las, apipina klasikų tekstus ir 
blukina atradimo džiaugsmą. Ką 
reiškia, tarkim, posakis, kad 
Mačernis filosofinis arba tragiš-

_ .... ......................... _ ... . J
kalnus ir ežerus, apie tėvynę 
Lietuvą, aplamai, apie gyvenimą, 
kuris gali būti tikrai mielas, jei 
į tave protarpiais pažvelgia 
mylinčios ar bent suprantančios 
akys. Tai minčių kalendorius su 
mylinčiomis akimis.

v __
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Transcendencįja, metafizinis iš
gyvenimas, niekad nepatenki
nantis pažinimo alkis yra tikra
sis jo svajonių ir paieškų Dievas. 
Užtat brandesnėje Mačernio lyri
koje, atrodytų, negalėjo atsirasti 
dažniau naudojamų biblinių mo
tyvų ar slinkčių. Mačernis siekia 
universalesnių simbolių, būdingų 
ne vienai konfesijai, bet apskritai 
žmonijos kultūrai. Antra vertus, 
subjekto religingumas yra viena 
iš kaukių, mėgiamų ankstyvojo 
Mačernio:

Troškulys, nerimas, kančia — 
tai vis skirtingi pažinimo instru
mentai, manipuliavimą kuriais 
galima stebėti jau nuo pat pirmų
jų, ankstyvųjų Vytauto Mačernio 
tekstų, kuriuose jau siekiama iš
kelti sau egzistencijos esmės 
problemą. Antra vertus, atrodo, 
neretai pasitenkinama vien tokia 
problemos formuluote — „Ir klau
siu vis savęs: kas tu, kas tu?” 
(Knygnešys, 1989 Nr. 9, pp. 
20-22), nemėginant jos spręsti ar 
kitaip einant originalesne jos in
terpretavimo linkme. Ypač tas 
pasakytina apie tekstus, parašy
tus 1937-1940 metais, demonst
ruojančius Mačernį kaip lietuviš
kojo simbolizmo lyrikos situacijų 
sintetintoją (eilėraštis „Miražas”: 
dykuma, keleivis, einantis per 
dykumą, nykus šešėlis, nešantis 
juodą karstą, etc.), bandantį atgy
venti abstraktoką simbolistinę
leksiką, nelanksčią sintaksę, ga- Vytautas Mačernis 1939-1940 mokslo metais su studentų ateitininkų meno į 
nėtinai uždarą įvaizdžių ir poeti- ( draugijos „Šatrijos” kepuraite, 
nės frazeologijos sferą, sušildyti 
putiniškąją „viršūnių-gelmių” si
tuaciją, kurią Mačernis perse- 
mantizuoja. Tuo požiūriu svarbus 
būtų eilėraštis „Saulės lankas”, 
vienas neseniai atrastų anksty
vųjų Mačernio tekstų, kuriame 
jau akivaizdūs būsimo jo poetinio j 
pasaulio požymiai — valinga sa- | 
vigrauža, siekiant tobulumo ir 
podraug noro pademonstruoti 
publikai savo kentėjimą, geismas 
pažinti ir podraug geismas ieško
ti ten, kur negali būti jokio paten
kinančio atsakymo:
Kiekvieną rytą Viešpaties didžioji 

saulė 
Nauja gyvybe budina mane 
Ir, spinduliais bepuošdama 

pasauli, 
Išlenkia lanką erdvėje.

Ir aš turiu įtempt šį saulės lanką 
Nauju vis ilgesiu, kančia 
Ir siųst i gilų, erdvų dangų 
Naujas troškimo vilyčias. 
O jos... o jos, erdvėj neradę nieko, 
Sugrįžta žemėn į mane, 
Širdy tvyrot įsmigę lieka.

O aš, kaip saulė vėl naujam lanke, 
Vis tiek tempiu dienų stygas 
ir vėl siunčiu troškimų vilyčias...

„Saulės lankas”
Besikristalizuojant susivo

kiančiajam „aš”, subjektui atsi
duriant refleksijoje, „aš” — 
praeitis, kuomet nusikratoma

Pranas Visvydas pernelyg akivaizdžių kontrastų, 
' moralinės įtampos ir naivaus poe
tizavimo, nusimetamas, arba tik- 

) riau, beveik nusimetamas drauge 
su egzotiškumo dangalu. Beje, eg
zotinį vaizdyną galima būti sieti 
ir su futuristine tradicija — tą 
patvirtina ir gausiai ankstyvojo
je lyrikoje žydinčios vosilkos, 
tipiška lietuviško sodžiaus aug
menija, peizažas, dar neįgijęs ma- 
černiškos dimensijos, bendras ir 
Bernardo Brazdžionio, ir Fausto 
Kiršos lyrikoje:
Oi tu, ieva, ieva, mirksnius

i lingavai —
Nulingavo metai ir kasmet žiedai. Jaunimo centre, surengė Dariaus Lapinsko sukurtų Ma-

Ant šakos gegutė kvepiančiuos 
žieduos 

Iškukavo audrą — daug ką 
iškukuos. 

Iškukuos tau vėliai pakaruoklius 
tuos, 

Kaip tai buvo metuos 
devynioliktuos...

(Faustas Kirša, 1937)

Iš giesmės pavasario žilvyčių, 
Iš biteljų dobiluos dūzgimo 
Saulės veido, akių lino žiedo 
Nežinoma siela buvo gimus.

~ (Bernardas Brazdžionis, 1933)

Baltos baltos snaigėm lyg 
kasnykais pievos

Iš melsvųjų tolių mėlynais dažais. 
O kad taip ateitų šičia geras 

Dievas

Su mažais berniukais vieškeliuos 
pažaist.

(Vytautas Mačernis, 1937)
Pastoralinio lietuviškojo dainiš

kumo elementai ir simboliai aiš
kiai nebepatenkina sąmoningojo 
Mačernio — kūrėjo. Trokšdamas 
„Kalnų pasiilgimo” (vieno 1939 
metų, tam tikra prasme — ribi
nio, eilėraščio pavadinimas), jis 
be abejonės, skaito Brazdžionio 
„Ženklus ir stebuklus”, greičiau
siai iš ten perimdamas Dievo, 
Viešpaties ir Kristaus simbolius, 
kuriais ne tiek manifestuojama 
religinė meilė (kaip Brazdžionio 
lyrikoje), kiek pažymima savęs 
pažinimo trauka ir ilgesys trans- 
cendencjjos, nežinomybių erdvės, 
idealų srities, kuri įgis regimas 
formas „Sonetuose” ir „Vizijose”.

Mes parašysim, Kristau, Tau ši 
menką laišką, 

Žodžius gražiausius iš pačios 
širdies.

(„Laiškas Kristui”, 1937)
Mačernio religinis jausmas, 

tiksliau subjekto tikėjimas, yra 
gerokai arčiau šv. Augustino nei 
Brazdžionio ar kitų religinių lie
tuvių poetų tikėjimo. Šv. Augus
tinas savo Išpažintyse aprašo savo 
siekimą nuo antikos idealų nau
jo pirmųjų krikščionių tikėjimo 
link, kuris, atrodė, būsiantis nau
ju dvasiniu startu, ieškant būties, 
atgimstančios per meilę, o ne per 
dogmą, per gyvą plazdantį jaus
mą, o ne per teorinį žinojimą, pa- 
goniškajam gyvenimui praradus 
savo dvasinę perspektyvą. Mačer
nio meilė Dievui — tai pastanga 
išreikšti savo dar neindividualų 
transcendencijos jausmą, pažini
mo troškulį ir iš anksto nujau
čiamą nusivylimą juo, pirmiausia 
empiriką, bei meile, kurios 

’ subjektas — ankstyvuosiuose Ma- 
I černio tekstuose — nedramati
zuoja. Eilėraštyje „Mergaitei” 
moralizuojama išėjusioji iš namų 
„ieškot ir rast”:
Tu grįžk atgal i savo žemę 
Ir prie darželio pailsėk, 
Toksai šviesus dangus rytojų 

gražų lemia... 
Tokia šviesi žvaigždė...

(1938)
Meilės ieškojimo — neradimo 

motyvas pirmąsyk skambteli ei
lėraštyje „Ne ji”, formaliosiom 
savybėm regimai pasiskolintam 
iš Edgar Alan Poe lyrikos, kurios 
įtaką Mačerniui pastebi kone visi 
svarbiausi poeto lyrikos tyrėjai

(Nukelta i 3 psl.)

1969 metais, minint Vytauto Mačernio 25 metų mirties černio „Vizijų” muzikini spektaklj ir poeto rankraičių bei 
sukakti, ateitininkų meno draugija „Šatrija” Čikagoje, nuotraukų parodų.
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KALINYS 2503
Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, 

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, 
ateitininkų kūrėjas

Pranas Dovydaitis (1886-1942)

VYTAUTAS DOVYDAITIS
po amžinosios 
ginties ženklu

Nuo Mindaugo prasidėjo ir ii- Aktu Lietuvos valstybės nepri- 
gus amžius gyvuoja Europoje klausomybė dar kartą buvo at- 
Lietuvos valstybė. Ant Min
daugo Lietuvos karalystės pa
matų išaugo, buvo apginta ir 
klestėjo Vytauto laikų Lietuva. 
Po to buvo permainingi šimt
mečiai, kol svetimieji ilgam 
Davergė Lietuvą.

Visa Lietuvos valstybės isto
rija nusakoma keliais esminiais 
žodžiais: tai — amžinosios gin
ties, skaudžių netekčių ir vals
tybės atstatymų istorija. Po 
kiekvieno sugriovimo tauta vėl 
keliasi ir atstato savo valstybę 
ant senosios Lietuvos pamatų.

1918 m. vasario 16 d. tapo ker
tine Lietuvos valstybės atsta
tymo 20 amžiuje data. Tą dieną 
Valstybės Taryba paskelbė at
statanti nepriklausomą, demo
kratiniais pamatais sutvarkytą, 
Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniumi. Tai buvo jau 20 am
žiaus tragiško likimo ženklu 
pažymėtos Lietuvos veržlaus 
pakilimo pradžia. Po to buvo 
pergalingos savanorių nepri
klausomybės kovos. Buvo ir 
1920 m. gegužės 15 d. Steigia
mojo Seimo rezoliucija, ir 
Vilniaus bei dalies Lietuvos 
okupacija, ir Klaipėdos krašto 
susigrąžinimas, ir du nepriklau
somybės dešimtmečiai. Bet virš 
Lietuvos jau tvyrojo Rusijos iš 
anksto sumanyta naujo Lietu
vos pavergimo grėsmė. Rusija 
tik laukė patogios progos.

1940 m. birželio 15 d. prasi
dėjo didžiausių netekčių, pusės 
amžiaus okupacijų ir žiauraus 
genocido laikotarpis. 1941 m. 
birželio 23 d. sukilimas buvo 
aukų pareikalavęs bandymas 
atstatyti Lietuvos valstybę. Nuo 
1944-ųjų tauta dešimt metų ko
vojo už savo laisvę prieš sovie
tinius okupantus ir sudėjo di
džiules kraujo aukas. Iš vals
tybės vėl beliko tik jos pamatai. 
Vėliau vieni pasiryžę patriotai 
atkakliai tęsė rezistenciją 
Lietuvoje, o kiti dėjo pastangas 
užsienyje išsaugoti teberuse
nančią Lietuvos valstybės ug
nelę.

Kai po pusės amžiaus jau atro
dė net vilties negalėjo likti, 
įvyko stebuklas — vėl pakilo 
Lietuva! 1990 m. kovo 11 d.

statyta. Kovo 11 Akte ypač pa- j 
brėžta, kad Vasario 16 Aktas ir 
1920 m. gegužės 15 d. Steigia
mojo Seimo rezoliucija niekada 
nebuvo nustoję galios ir yra 
Lietuvos valstybės konstitucinis 
pamatas. Tad Kovo 11 Aktas vėl 
prikėlė vykdymui Vasario 16 
Akto uždavinį — atstatyti de
mokratiškais pagrindais tvar
komą Lietuvos Respubliką su 
sostine Vilniumi. Kartu Kovo 11 
Aktas sujungia prieš 77 metus 
vasario 16-ąją atkurtos Lietuvos 
Respublikos tęstinumą per pu
sės amžiaus okupacijos bedug- - 
nę. Istorijos ratas apsisuko. Vėl, 
kaip ir tada, tenka atstatyti su
griautą valstybę ant senųjų jos 
pamatų. 1991 m. sausio 13 Lie
tuva beginklių piliečių valios 
jėga ir kraujo auka vėl apgynė 
savo trapią laisvę ir įrodė pa
sauliui esanti laisvės verta.

Šiandieną Lietuva yra pripa
žinta nepriklausoma valstybė, 
pirmą kartą šiame šimtmetyje 
su istorine sostine Vilniumi ir 
Klaipėda. Tautos reikalavimu, 
iš Lietuvos žemės pasitraukė 
okupacinė kariuomenė. Tad gal 
pagaliau atėjo diena, kai niekas 
Lietuvai jau nebegresia ir 
galime laiką skirti tik kūrybai, 
rūpintis tik krašto ir savo ge
rove?

O gal teturime tik Dievo Lie
tuvai duotą trumpą istorijos 
pertraukėlę, kad galėtume gi
liau suvokti, ko ateičiai mus 
moko Lietuvos netekčių ir vals
tybės atstatymų istorija?

Šią šventą dieną to aš klausiu 
savęs, ir norėčiau paklausti 
mūsų visų. Galbūt kiekvieno 
mūsų atsakymai gali skirtis, 
tačiau būtų gerai, kad esminis 
supratimas būtų bendras.

Aš manau, kad Lietuvos 
istorija moko, jog Lietuva 
privalo neprarasti pavojaus 
jausmo ir būti pasirengusi 
amžinąjai ir visuotinei ginčiai. 
Hanibalas vis tebestovi už ry
tinių Lietuvos vartų.

Grėsmės akivaizdoje vis dar 
tebeesami vienų vieni. Vaka
rams labiau rūpi Rusijos nuotai
kos ir jos stiprybė, o ne mūsų 
saugumas. Tačiau tai turėtų

Šiame numeryje:
Vasario Šešioliktajai • Vieno iš Nepriklausomybės akto signatarų 
likimas: Pranas Dovydaitis, kalinys Nr. 2503... • Aleksandro 
Radžiaus eilėraščiai • Klaipėdos choras „Gilija” • Šilalės kraštas 
• Naujos knygos • Jono Jurašo spektaklis Montrealyje

Nė mėnesiui nepraėjus nuo rau
donosios armijos invazijos į Lie
tuvą 1940 metais, prieš pačius 
„liaudies seimo” rinkimus, liepos 
11-12 naktį nuvilnijo žymesnių 

i lietuvių inteligentų areštų ban
ga. Buvo suimti ir įkalinti profe 
šoriui Pranui Dovydaičiui itin ar 
timi žmonės — Leonas Bistras, 
Pranas Dielininkaitis, Ignas 
Skrupskelis, Juozas Leimonas ir 
kai kurie kiti. Kol kas tėvas dar 
buvo nesuimtas, bet jau bedarbis. 
Liepos 16 dieną uždarė Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologijos- 
filosofijos fakultetą, tad savaime 
darbo neteko ir profesoriai. Tą 
patį mėnesį jis buvo išstumtas iš 
Enciklopedijos redakcijos, kur ge
rokai anksčiau buvo paskirtas vy
riausiojo redaktoriaus pavaduoto
ju. Nebuvo kalbos ir apie tolesnį

'A.
* Vytautas Dovydaitis, jaunesny

sis Prano Dovydaičio sūnus, gimė 
1920 metais Kaune. I Sibirą išvežtas 
1941 m. birželio 14 d., grįžęs iš trem
ties į Lietuvą dirbo kaip žurnalistas, 
atsidėjo nuo pat mažens pamėgtai 
aviacijai. Praėjusiais metais buvo iš
leista jo atsiminimų knyga Lemta bu
vo išlikti (Kaunas: Lietuvos technikos 
muziejus, 1994). 

skatinti mūsų pasiryžimą, o ne laužiamą tautą, bet koks užpuo- 
nusivylimą ar susitaikymo nuo- likas buB priverstas pagalvoti, 
taikas.

Man atrodo, kad jeigu mūsų 
tauta prarastų pavojaus jausmą 
ir pasiryžimą gintis, būtų pa
smerkta naujoms netektims. 
Lietuva, netekusi daug savo 
žmonių ir etninių žemių, jau 
vargu ar gali prarasti dar kokią 
dalį savęs. Lietuva turi būti 
pasirengusi ginti savo laisvę ir 
savo žemę tik žūtbūtine kova. 
Man atrodo, kad Lietuvai ilgam 
yra lemta skirti savo dvasines ir patriotines organizacijas nuo 
ir medžiagines galias dvejo- 
piems poreikiams: tiek kūrybai 
ir krašto atstatymui, tiek ir 
pasirengimui ginčiai. Čia prisi
menu Algirdo Saudargo pasaky
mą, jog ir pati tautos kūryba 
stiprina jos gynybą. Aš manau, 
kad kaip tik dabar, kol naujas 
pavojus dar neužgriuvo, reikia 
visu rimtumu ruoštis negink
luotam ir ginkluotam visų 
piliečių pasipriešinimui. Jeigu 
mes nebūsime pasirengę prie
šintis ir gintis, Rytuose vėl kam 
nors kils pagunda mūsų nepri
klausomybės laikotarpį sutrum
pinti. Prieš puldamas pasiruo
šusią gintis ir dvasiškai nepa-

/

jo įkurtų žurnalų leidimą — tesu- 
spėjo išleisti jungtinį Kosmos 7-12 
numerį.

Lietuvos vyriausybė, įvertinda
ma tėvo nuopelnus mūsų tautai, 
jam, kaip 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės akto 
signatarui ir buvusiam ministrų 
kabineto pirmininkui, paskyrė 
Čekiškės valsčiuje, Paprienių 
kaime, 20 hektarų žemės. Vėliau, 
nupirkus dar pora sklypų iš bu
vusių savanorių, nepanorusių 
ūkininkauti, žemės valda su miš
ku dar išsiplėtė. Čia buvo pa
statytas kluonas, tvartas, gyve
namasis namas, įsigyta gyvulių.

Netekęs darbo Kaune, į Paprie- 
nius, prie Dubysos, tėvas išvežė 
dalį savo turtingos bibliotekos. 
Padedamas sumanaus ūkvedžio 
(Čyvo), pradėjo tvarkytis ūkyje. 
Bet tai truko neilgai. Ne tik jam, 
bet ir kitiems „buožėms” buvo 
nustatyta privaloma grūdų pylia
vų norma, kurios jis neįstengė 
įvykdyti, nes pavasario sėja jau 
buvo pasibaigusi. Tėvas buvo 
paduotas į teismą ir tikėjosi būti 
iš ūkio išvarytas, geriausiu atve
ju dar turėjo vilties likti žemės 
ūkio darbininku. Jis, valstiečio 
sūnus, jaunystėje išmoko visus 

o nepagalvojęs — nusvils nagus. 
Plėšrūno akivaizdoje ežys yra 
saugesnis už triušį. Tą įrodė ne 
tik mūsų pačių, ne tik čečėnų, 
bet ir daugelio kitų tautų 
patirtis.

Sudrauskime dabartinius Lie
tuvos vadovus, kai jie kalba, jog 
Lietuva turi jaustis esanti maža 
ir privalo paklusti svetimųjų 
valiai bei interesams. Kvieski- 
me šeimas, mokyklas, pilietines 

jaunų dienų ugdyti visų piliečių 
valią, pasiryžimą ir sugebėjimą 
priešintis priespaudai ir gintis 
nuo bet kokios prievartos — po
litinės, ekonominės ar karinės.

Tikiuosi, kad Draugo skai
tytojų būsiu suprastas, jog Va
sario 16 proga kalbu apie gyny
bą, vien tik norėdamas, kad šią 
šventę ateityje Lietuva visada 
švęstų, būdama laisva, kad 
daugiau Lietuvos valstybės 
nereikėtų atstatinėti nuo pačių 
pamatų.

Česlovas Stankevičius

* Česlovas Stankevičius, Lietuvos 
ambasadorius ypatingiems reika
lams, yra buvęs Kauno Sąjūdžio 
tarybos pirmininkas, dirbo kaip 
Miestų statybos projektavimo in
stituto Kauno filialo vyriausias in
žinierius. Pirmojoje atsikūrusios ne
priklausomos Lietuvos vyriausybėje 
jis ėjo Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko pavaduotojo pareigas. Buvo 
Lietuvos delegacįjos deryboms su Ne
priklausomų Valstybių Sandraugos 
(NVS) šalimis darbo grupes pirminin
kas, yra krikščionių demokratų frak- j 
cįjos Seime patarėjas. Česlovas Stan- I 
kevičius yra vienas iš Kovo 11-osios 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
akto signatarų.

Pranas Dovydaitis (1886-1942)

kaimo darbus. Viename paskuti
niųjų laiškų savo kolegai jis rašė: 
„...Bet užtat atiduosiu ūkį ki
tiems valdytojams pavyzdingai 
apsėtą, taip pat smulkesnius sta
tybos darbus ketinu varyti iki pa
skutinio momento...”

Nelemta jam buvo to sulaukti. 
Jis buvo išplėštas iš gimtosios 
žemės — Lietuvos. Nebuvo jis pa
mirštas, o tik „pataupytas” di
džiajam Lietuvos žmonių trėmi
mui į Sibirą.

1941 metų birželio 14 d. tėvas 
buvo suimtas savo ūkyje, Paprie- 
niuose, ir iš čia nugabentas į 
Kauną. Gyvuliniuose vagonuose 
kaliniai buvo nuvežti į Ukrainą 
— Starobelską Donbase. Ten buvo 
suvaryti prie seno vienuolyno, jau 
paversto stovykla, aptverta spyg
liuota viela, apstatyta sargybos 
bokšteliais.

Vienuolyno teritorija buvo 
kimšte prikimšta lenkų. Daugiau 
kaip tūkstantis lietuvių buvo 
„įkurdinti” patvoryje, juos saugo
jo enkavedistai. Pradėję kratas, 
atiminėjo laikrodžius, žiedus, pi
nigus...

Po keleto dienų lenkus sugrūdo 
į vagonus ir išvežė. Lietuvius su
varė į stovyklos vidų, ir tada jie 
sužinojo, kad prasidėjo karas. Dar 
po dienos enkavedistai kalinius 
surūšiavo ir paskirstė, į kokius 
gulagus jie bus vežami. Tėvas 
pateko į tą vyrų grupę, kuri iš 
anksto buvo nukreipta į šiaurės 
Uralą.

Lietuvos Taryba, 1918 m. vasario 16 <L Vilniuje paskelbusi Lietuvos nepriklausomybę. 
Antroje eilėje, pirmas iė dešinės — Pranas Dovydaitis.

Po varginančio važiavimo pa
siekus Sosvo8 miesteli, kelionė 
baigėsi. Kaliniai buvo iškeldinti 
ant Sosvos upės (didžiausios Sibi
ro upės Obės intakas) kranto ir 
keletą dienų laukė, kol kateris 
atitemps baržas. Dar diena kelio
nės į nežinomybę. Kur jie buvo 
vežami, galima buvo tik spėlioti, 
sargybiniai apie tai neprasitarė. 
Pagaliau baržas pririšo Gario 
miestelio prieplaukoje. Tai labai 
izoliuota vietovė, apie 300 km į 
šiaurės rytus nuo Sverdlovsko, 
subarktinio klimato sritis. Jau 
liepos pabaigoje prasideda šalnos, 
rugsėjo pradžioje iškrinta pirma
sis sniegas, o gruodžio mėnesį 
šaltis spigina iki minus 45 laips
nių.

Šiauriniame Urale sovietai 
įsteigė koncentracijos stovyklų 
kompleksą „Sevemo-Uralskije la- 
gen .

Gario miestelio aplinka — pel
kėtos vietovės, o pagrindinis jos 
turtas — taigos miškai. 47 ajame 
lagpunkte — apie keliolika kilo
metrų į rytus nuo Gario mies
telio, į kurį buvo suvaryta daug 
lietuvių, jau buvo spėję pabuvoti 
lenkai. Ant medinių sienų buvo 
išpjaustyta daug lenkiškų pavar
džių, kryžiaus ženklų. Dalis len
kų dar buvo likę.

Lietuvių kalinių jėgas smar
kiai alino klimatas, katorginis 
darbas, labai menkas maistas. 
Čia ir „baltųjų naktų” sritis. Nuo 
birželio vidurio nebūna atgaivą 

nešančios tamsos — dangus pabū
na gelsvos spalvos, ir jau prade
da švisti ryto žara. Kaliniai kas
dien buvo varomi kirsti medžių.

Prasidėjus šalčiams, niekas ne
davė šiltesnio drabužio. Kaliniai 
ardė senas suplyšusias vatines, iš 
jų darėsi kojines.

Apie sunkias iki paklaikimo 
dienas Gario koncentracijos sto
vykloje Vilniaus istorikas pro
fesorius Stanislavas Koscialkovs- 
kis parašė dienoraščio užrašų 
knygą „Reptularz”. Autorius iš 
lagerio buvo paleistas 1942 metų 
sausio mėnesį. Jo knyga buvo iš
leista Londone. Joje daugelyje 
vietų minimas ir profesorius Pra
nas Dovydaitis. Kai ką cituoju iš 
šio leidinio.

„...Šaltis, alkis, nešvara, iškan- 
kinimas, ligos. Kai žemė buvo 
smarkiai įšalusi, kurdavom lau
žus ir šitaip žemę atšildydavome. 
Kasdavom duobes mirusiems. 
Ten, kur būdavo palaidotas brolis 
lietuvis, statydavom stulpelį ir 
pieštuku užrašydavom pavardę. 
Vėliau tam reikalui ėmėme ga
minti rašalą iš beržo gumbų. 
Pradžioje buvo bandoma lavonui 
sukalti medinių lentų dėžę-kars- 
tą. Tačiau tam netrukus nebuvo 
nei jėgų, nei laiko. Tad versdavo 
duobėn po kelis iš sykio nuogus, 
nes valdiškus marškinius ir ap
rangą reikėdavo grąžinti sandė
liui. Vis dažniau žmonės mirė 
nuo išsekimo, nepakeliamo darbo 
ir kankinančio bado. Kas naktį 
mirdavo 5-6 žmonės. Iš vieno 750 
žmonių ešelono vėliau beliko tik 
60 gyvų lietuvių.

Visą 1941 metų rudenį su prof. 
Dovydaičiu dirbome miško dar- 
buB. Kirtome mišką, „vedėme” 
miško kelius...

Vėliau jis labai nusilpo, buvo 
paskirtas dirbti „zonoje” (t.y. 
lagerio teritorijoje). Ten dirbo 
lengvesnius darbus: pynė vyžas, 
vijo virves, kapojo malkas bara
kui šildyti, kūreno krosnis”.

1975 metais Čikagoje 1,500 eg
zempliorių tiražu buvo išleista 
Juozo Girniaus parašyta beveik 
800 puslapių iliustruota mono
grafija Pranas Dovydaitis. Joje 
pateikiama labai išsami mano tė
vo gyvenimo istorija, įvertinant jo 
veiklą Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti 1918 metais, profeso
riavimą Vytauto Didžiojo univer
sitete, įvairių žurnalų leidybą, jo 
suėmimą ir įkalinimą šiaurės 
Uralo lageryje. Šiam skyriui au
torius, buvęs mano tėvo studen
tas Juozas Girnius, Bkyrė daug 
vietos. Ne vienas šio leidinio eg
zempliorius buvo pravežtas pro 
„geležinę uždangą”, kuri mus 
skyrė nuo laisvojo pasaulio. Šiai 
kapitalinei monografijai medžia
gą padėjo surinkti mano sesuo 
Ona (1984 metais mirusi Florido-

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Tarp Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios

Spauda — 
pavojingiausias ginklas

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Vasario 16-oji, Nepriklausomy
bės šventė, kurią tam tikra pras
me šiomis savaitėmis dar tebe- 
švenčiame, jausdami jos įsilie
jimą i jau šeštą kartą mums atei
siančią Kovo 11-ąją, visada buvo, 
o dabar galbūt dar labiau yra to
kiu tapęs, sudėtingas, daugia
prasmis reiškinys mūsų gyve
nime. Gal verčiau — mūsų sąmo
nėje glūdintis ir visada kartu, per 
visą gyvenimą, nešiojamas 
brrngus turtas — jos reikšmė 
išgyvenama kiekvieno iš mūsų 
atskirai ir su visa savo bend
ruomene besidalijama.

Ši šventė mums yra simbolis 
vienos iš pačių giliausių tikrovių, 
kurias žemėje būnant kiekvie
nam iš mūsų duotu tuo labai 
trumpu laiku lemta patirti. Toje 
tikrovėje yra susitelkę ir susipy
nę daug skirtingų, kartais net 
prieštaringų dalykų: meilė — 
Lietuvai — jos žemei, jos žmo
nėms, jos praeičiai, jos kultūrai, 
tai neišsakomai savęs pačių šer
džiai, kurios prisiliečiame jaus
dami arba sakydami: esu lietuvis. 
Gedulas — dėl visko, ką mūsų ar
timieji, o gal ir mes patys, tu
rėjome patirti, dėl visko, kas pra
rasta, kas sužlugdyta, kas sunai
kinta — ir todėl daugiau niekada 
nebus. Rūpestis — dėl tebesi
tęsiančių ir dabartyje mūsų žmo
nių vargų, troškimas mūsų šaliai 
gerovės — kuriai laisvė juk yra 
tik sąlyga. Nekantrumas — kodėl 
tebėra taip, o ne anaip, kodėl 
nėra taip, kaip turi būti? Ir vis 
tiek — džiaugsmas, džiaugsmas 
išsikovota ir pasiekta laisve, 
mūsų valstybės nepriklausomy
be, pergale prieš visai teisin
gai taip pavadintą blogio impe
riją ir išaušusiu taip ilgai lauktu 
nauju rytojum. Ir, aišku, viltis — 
šviesios ateities viltis, kurios 
iškankinti, suvargę ir tokios 
sunkios istorinės naštos slegiami 
žmonės turėtumėm būti verti.

Vasario 16-ąją galbūt galima 
būtų palyginti su didžiosiomis 
krikščioniškųjų metų šventėmis: 
Kalėdom, Velykom, Sekminėm. 
Ta prasme, kad jų metu susidu
riame su viso žmogiškojo gyve
nimo žemėje paslaptimis. Ir 
švenčiame savo dalyvavimą tose 
paslaptyse. Savo gimimo, savo 
mirties, savo kančios, savo lai
mės, savo žlugimo, bet ir prisikė
limo.

Aišku, kiekvienas iš mūsų sa
vaip galėtų išdėstyti ir aptarti: 

su kokiomis nuotaikomis ir 
šiais metais ateiname į Vasario 
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16-osios ir Kovo 11-osios švenčių 
laikotarpi. Čia norėtųsi pasiūlyti 
tris tokias.

Pirmiausia, nereikėtų nei at
sisakyti, nei tuo labiau užmiršti, 
tų pačių nuotaikų, su kuriomis 
visada šventėme šitą šventę. Be
veik visi gimėme jau po to mūsų 
visų gyvenimą nulėmusio įvykio 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje. O 
tačiau nuo mažų dienų į savo 
bendruomenę įaugome, kaip tik 
atsirėmę į Vasario 16-osios pa
slaptį — mūsų tautos laisvės, 
mūsų, kaip pasaulyje lygiateisės 
tarp kitų valstybės piliečių, mūsų 
lietuviškos savivertės tikrovę.

Antra ir itin reikšminga — 
Vasario 16-osios išgyvenimas 
mūsų dienomis yra pasikeitęs. 
Užtenka prisiminti darželinukų 
ir pradžios mokyklos mokinukų 
niūrias dienas pokario Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose, užtenka su
grįžti į tuos savotiškai despera
tiškus Nepriklausomybės šventės 
minėjimus mūsų ankštose para
pijų salėse pirmuosius pora de
šimtmečių Amerikoje. Dabar 
Vasario 16-oji mums vėl yra 
džiaugsmo ir ryžto šventė — nebe 
gedėjimo ir tik sunkiai slepiamo 
nuogąsčio, kad ji liks vieną kartą 
laimėtos, bet ir vėl palaidotos ne- 

. priklausomybės grynai pami
nėjimo diena. Atvirkščiai. Ir 
Kovo 11-oji jos jokiu būdu 
nenustelbia, neužtemdo. Kovo 
11-oji yra jos pakartojimas, jos 
pratęsimas, jos patvirtinimas. 
Kovo 11-oji Vasario 16-ąją nu
skaidrina. Ir paliudija atei
nantiems mūsų ainiams — buvo 
šimtmetis, kai mūsų nepri
klausomybę reikėjo net du kartus 
skelbti, apginti ir saugoti. Duok, 
Dieve, kad jiems to paties ne
tektų — bet jeigu prireiks, atsi
grįžę į mūsų laikus, jie žinos, ką 
jie turi daryti.

Trečia, Vasario 16-oji buvo ir 
yra bendra visiems lietuviams 
šventė — ir dabar Lietuvoje, 
sovietinės okupacijos negandas 
pakėlusiems, ir mums, dėl tos 
pačios sovietinės okupacijos po 
pasaulį išsklaidytiems. Galbūt 
kaip niekas kitas mūsų tautos 
istorijoje, Vasario 16-oji mus 
jungia, nes joje yra visų mūsų 
šaknys. Ji yra mūsų dabartinio 
tautos gyvenimo versmė. Todėl ji 
taip pat yra proga mums patvir
tinti mūsų ryšius vienų su kitais, 
kad galėtumėm visi kartu žvelgti 
į tuos horizontus, kuriuos už 
dviejų savaičių atskleidžia Kovo 

j Vienuoliktoji.
(a. U.)

Kai Lietuva 1918 metų vasario
16 dieną pasiskelbė nepriklau
soma, demokratiškais principais 
grindžianti kelią į laisvą rytojų, 
įvyko vienas akivaizdžiųjų šio 
šimtmečio stebuklų. Ne vien dėl 
to, kad mūsų tauta ištisus šimt
mečius galingųjų kaimynų smur
tu ar klastomis marinta, bet svar
biausia dėl to, kad tautos gyvoji 
versmė, jos siela, jos gyvybišku- 
mo-tautiškumo pradas per visus 
tuos juodus dešimtmečius, o gal 
net šimtmečius, išliko gyvas. 
Tereikėjo tik menkos kibirkštė
lės, kad tautinio atgimimo metais 
tauta suprastų, kas ji yra, ko turi 
siekti.

Tų siekių tikslas iš pradžių 
nelabai buvo aiškus net patiems 
tautinio atgimimo vadams. Siū
lyta grįžti į glaudžią sąjungą su 
Lenkija, kaip prieš Lietuvos-Len
kijos padalijimus; svajota atkurti 
Didžiąją kunigaikštystę ar net 
karalystę, o galbūt pasilikti Rusi
jos globoje su autonomijos teisė
mis.

Carų imperijai pradėjus braš
kėti Pirmojo pasaulinio karo me
tu, atsirado pakankamai kaimy
nų ir nekaimynų, norinčių į savo 
įtakos sferą pasiglemžti tą ne
didelį, bet strategiškai svarbų j 
kraštą prie Baltijos jūros. Ir po 
Vasario 16-osios reikėjo juk 
nemažai pastangų, kad Lietuva 
įrodytų pasauliui pasiryžimą 
savo ateitį tvarkyti pati, o tą i 
pasiryžimą teko paliudyti savo 
vaikų kraujo auka.

* Paskaita, skaityta Vasario 
16-osios minėjime šių metų vasario 
19 dieną Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero, Illinois.

Atgimimo pradžia - vienas U pirmųjų susibūrimų Lietuvoje; Katedros aikštėje, Vilniuje, 1988 m. birželio 26 d. susirinko 20,000 žmonių. 
Gedimino Stančiaus (Klaipėda) nuotrauka

Šiandien nesunku pamiršti, 
kad Lietuvai laisvę 1918 m. va
sario 16-ąją ir 1990 m. kovo 11-ąją 
iškovojo ne galingi ginklai, ne 
šimtatūkstantinės karių gretos, 
bet raštas — spausdintas lietuviš
kas žodis. Jis pasklido po šalį, net 
į pačius giliausius jos užkampius, 
ir įdiegė laisvės troškimo idėją 
žmonėms, kuriems tuo metu tė
vynės sąvoka iš viso buvo sve
tima. „Gimtinė Lietuva; tėvynė 
Lenkija”, — anuomet skambėjo 
Lietuvos diduomenės sluoksniuo
se, paprasti žmonės net ir tokio 
tautinės tapatybės supratimo 
neturėjo.

Jeigu ne Aušra* ne Varpas, ne 
■ lietuviška maldaknygė, per di
džiausią pavojų parnešta iš Prū
sų, jeigu — daug vėliau, Lietuvai 
vėl pakliuvus į svetimųjų vergiją 
— ne gausi pogrindžio spauda, ar 
šiandien švęstume Nepriklauso
mybės šventę?

Mūsų tautai reikėjo ir savano
rių, ir partizanų, bet dar labiau 
reikėjo knygnešių! Mūsų tautai 
reikėjo Jono Basanavičiaus, Vin
co Kudirkos, Vytauto Landsber
gio, bet dar labiau reikėjo tų, 
kurie didžiųjų tautos vadų mintis 
ir idėjas spausdino, skleidė 
žmonėms, sėjo lyg stebuklingą 
sėklą, išaugusią laisvės medžiu.

Spausdintas lietuviškas žodis 
yra toks galingas, toks pavo
jingas, kad okupantai pirmiausia 
stengiasi jį supančioti, pajungti 
lyg palšą jautį į savo vežimą. 
Kodėl rusų caro žandarai su tokiu 
įniršiu 40 metų medžiojo knyg
nešius, nešančius iš Prūsų savo 
tautai šviesą? Kodėl už rašomąja 
mašinėle perrašytą Lietuvos Ka-

■ Rašytoja, žurnalistė Danutė Bindokienė, „Draugo” dienraščio vyriausia redaktorė, prie savo stalo „Drauge”.

tulikų Bažnyčios Kronikos pusla
pį, už straipsnį pogrindžio laik
raštyje komunistai ir jų pataikū
nai skyrė žiauriausias bausmes?

Ogi dėl to, kad visi tironai, 
labiau kaip branduolinių ginklų, 
bijo spausdinto žodžio. Jo nei tan
kais nesutraiškysi, nei kardais 
nesukaposi, liepsnosvaidžiais 
nesudeginsi, kalėjimo požemiuose 
neužrakinsi... Persekiojamas — 
tas žodis tik stiprėja, darosi vis 
galingesnis ir atsisuka prieš 
persekiotojus lyg pavojingiausias 
ginklas.

Vienas vienintelis būdas 
nužudyti tą pavojingąjį, galingąjį 
spausdintą lietuvišką žodį yra 
visiška apatija, juo nesidomėji- 
mas. Kaip spauda gali jungti ir 
vienyti, skleisti idėjas, drąsinti 
ir žadinti, jeigu ji ignoruojama, 
neskaitoma?

Kai prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą lietuviai pradėjo gausiau 
emigruoti į Ameriką, daugelis jų 

taip pat neturėjo savo tautinės ta
patybės sąvokos. Jie buvo laiko
mi ir rusais, ir lenkais — galima 
sakyti, kad jie buvo žmonės be 
tautybės. Jeigu tie tūkstančiai 
neišnyko be ženklo šiame milži, 
niškame krašte, tai tik lietuviškų 
parapijų ir sava kalba spaudos 
nuopelnas. Skaitydami lietuvišką 
spaudą, jie suprato tautinės tapa
tybės svarbą, pamilo tolimąją, už 
Atlanto pasilikusią, tėvynę, ir kai 
reikalas iškilo, skubėjo jai į 
pagalbą. Tauta jau tuomet nie
kam nebuvo abstrakti sąvoką. 
Tačiau tautybė daugelio pasąmo
nėje buvo sinonimas lietuvių 
kalbai, o kalbą puoselėti galėjo 
tik lietuviška spauda.

Jeigu per 22 nepriklausomybės 
metus Lietuvoje buvo padaryta 
tokia milžiniška pažanga visose 
gyvenimo srityse, reikėjo žmones 
šviesti, mokyti, auklėti — pra
dedant ūkininkavimu, baigiant 
aukštojo mokslo institucijomis.

Efektyviausias švietimo būdas, 
greičiausiu laiku galėjęs pasiek
ti daugiausia krašto gyventojų, 
buvo spauda. Gausi spauda yra 
tikriausias tautinės gv- ’bės 
įrodymas. Buvęs BraUgo die, v ■ 
čio redaktorius Leonardas Šir. 
tis, iš Čikagos su lietuviais ek. 
kursantais, sportininkais ir orgr 
nizacijų atstovai^ 1935 metai 
nuvykęs į Lietuvą dalyvauti pir
majame Pasaulio lietuvių kon
grese, rugsėjo 3 dieną per Kauno 
radiją pasakė:; „Jei jau kada 
laikraščių nebepajėgsime išleisti, 
tai žinokite, kad merdėjame 
skaudžia tautine mirtimi”.

Šiandien tikime, kad užsienio 
lietuvių spauda jaučia pavojų 
savo gyvybei. Jeigu ji išnyks, 
netrukus ir lietuviams sveti
muose kraštuose gresia ta, 
Leonardo Šimučio pranašauta, 
skaudi tautinė mirtis. Tiesa, 
mūsų tėvynėje periodinių ir nepe
riodinių leidinių — kaip grybų 
lietingą rudenį. Turbūt retas
užsienio lietuvis yra tuos šimtus 
laikraščių skaitęs arba net matęs. 
Tačiau iš daugiau pažįstamos 
spaudos, kuri mus čia pasiekia ir 
kurią turime progos skaityti, ga
lime pajusti kažkokį trūkumą... 
Koks tas trūkumas, dar sunku 
apibrėžti, bet jis sukelia tamsų 
nujautimą, grėsmingą nerimą...

Mes žinome, kad spausdintas 
žodis tik tuomet galingas, jeigu 
jis, laisvas, nepriverstas kam nors 
tarnauti, paklusti. Jis dūsta, pai
niojamas į propagandos ar melo 
pinkles. Kai spausdintu žodžiu 
skaitytojas negali tikėti ir pa
sitikėti, toks žodis yra bevertis.

Vasario 16-oji mums, kituose 
pasaulio kraštuose, ir tėvynėje 
gyvenantiems lietuviams, visuo
met teikė viltį, kad Lietuva vėl 
sulauks laisvės. Neseniai teko 
išgirsti pasisakymą, jog Vasario 
16-ąją švenčia tik seni, pripratę 
rengti minėjimus, kad galėtų 
apverkti „senus gerus laikus”. 
Daug modernesnė šventė — Kovo 
11-oji. Nors tie žodžiai galbūt juo
kais pasakyti, bet jie niekuomet 
neturėtų išsprūsti iš lietuvio 
lūpų. Be Vasario 16-osios nebū
tume turėję nei Kovo 11-osios! 
Turime tikėti, kad, kol pasaulyje 
bus bent saujelė lietuvių, jie švęs 
ir Vasario 16-osios, ir Kovo 
11-osios šventę. Taip pat turime 
tikėti, kad lietuvio tautinės ta
patybės išlikimas didžia dalimi 
priklauso ir rišasi su lietuviška 
spauda. Kol pajėgsime leisti ir 
skaityti spausdintą laisvą lie
tuvišką žodį, niekas mūsų nenu
galės, niekas nenutautins!
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Teisė į laisvę
Tarp Vakarų politikų pasisaky

mų dėl Čečėnijos pastaraisiais 
mėnesiais nuskambėjo ir tokia 
frazė; „Čečėnai neturi teisės būti 
laisvi”.

Aš negaliu su tuo sutikti. Bet 
itin paradoksalu būtų, jeigu 
amerikiečių mąstymas pakryptų 
tokia linkme. Amerikos liberaliz
mui tai reikštų tiesiog sumaištį, 
krizę — nejau Laisvės tėvynė 
pasisako prieš laisvę? Nepuoštų 
jos nė dvigubų standartų taiky
mas, dažnai vadinamas „pragma- 
tizi įu”.

O dabar panagrinėkime ką tik 
cituotą nuomonę.

Taigi, ar turi čečėnai ir Čečė
nija tokią teisę, ar jos neturi? Jei 
ne, tai klauskime: kodėl? Čia ver
ta susimąstyti, nes lengvas nei
giamas atsakymas skamba per
nelyg baisiai.

Kas gali nulemti ir kas turi 
tokius įgaliojimus spręsti apie 
ištisų tautų svarbiausias teises? 
Ypač, jeijju jos Šimtmečiais, o gal 
ir tūkstantmečiais, gyvena savo 
teritorijoje, puoselėdamos savo 
kalbą, papročius ir visas kultūros 
apraiškas, kurios apibūdina tau
tinę tapatybę. Kas gali nuspręsti 
ir teikti ištarmę prieš tokių tautų 
laisvę ir jų suverenitetą savo že
mės gabalėliui? Kitos tautos? To
limos vyriausybės? Iš kur būtųjų 
teisė pasmerkti savo brolį, ati
mant jo laisvę?

Štai keli pamatiniai dalykai pa
saulio ateičiai, todėl nežiūrėkim 
į juos paviršutiniškai, lengvabū
diškai.

Yra ir toks klausimas: argi 
alžyriečių arba burmiečių kova 
dėl jų nepriklausomybės buvo 
„antikonstitucinė”? Gal ji laužė 
tarptautinę teisę?

Ko gero, čia galėtume net su
tikti — taip, arba tada taip 
atrodė. Bet nieko nenulėmė pats 
atrodymas, jeigu šios tautos 
turėjo pakankamai valios, tvirto 
siekio ir jos laimėjo. Galų gale ne 
vien pasiekimas, bet ir teisė 
siekti nepriklausomybės buvo 
pripažinta. Tegu ir ne iš anksto, 
tegu post factum, po baigiamųjų 
susitarimų: taip, jūs turėjote šią 
teisę — siekti, kovoti. Ir Čečėnuos 
rezistencija baigsis tokia išvada. 
Juo greičiau Rusijos valdžia apsi
spręs eiti derybų keliu į susi
tarimą, tuo geriau bus visiems.

Galėtume prisiminti pačios 
Amerikos istorią — kolonijų išsi
vadavimą, galėtume vartyti įvai
rias knygas, kuriose svarstomi 
konstitucinės ir tarptautinės 
teisės dalykai, bet šįsyk verta 
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prisiminti Baltijos kelią — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
veiksmus atkuriant nepriklauso
mybę po 50 metų sovietų okupa
cijos, kurią Maskva buvo irgi 
„sukonstitucinusi!”

Mūsų taikios politinės kovos 
kelias ėjo kaip tik per suvereni
teto klausimus. Jie buvo suvo
kiami kaip teisė galutinai spręs
ti patiems, kaip teisė naudoti 
savo resursus savo nuožiūra. Ši 
kova buvo pavadinta „įstatymų 
karu”, M. Gorbačiovas mėgino 
pąjuokti ją kaip „suverenitetų pa
radą”, bet atėjo tuoj pat ir 
esminis „konstitucijų karas”.

Estija 1988 m. rudenį, o Lietu
va 1989 m. pavasari paskelbė, 
kad Sovietų Sąjungos įstatymai 
veikia mūsų teritorijose tik tuo 
atveju, jei yra patvirtinti mūsų 
tuometinių dar sovietinių par
lamentų; buvo padarytos ir ati
tinkamos, pabrėžiančios suve
renitetą, tuometinių konstitucijų 
pataisos. M. Gorbačiovas paskel
bė, kad naikina Estįjos parlamen
to sprendimą, o estai ramiai 
paaiškino, kad po jų padaryto 
sprendimo Gorbačiovo dekretas 
negalioja, nes Estija jam nepri
tarė. Lietuvos parlamento spren
dimo, padaryto po pusės metų, 
Maskva nebepaneiginėjo, ieškojo 
kitų „perestroikos” kelių kaip 
išsaugoti Sovietų Sąjungą.

Visai panašiai atrodo nūnai 
Čiuvašijos Respublikos prezi
dento dekretas, apsaugantis į Ru
sijos kariuomenę šaukiamų jau
nuolių teises; Rusijos prezidentas 
paskelbė jį negaliojančiu ir 
pasiūlė, kad Čiuvašijos pre
zidentas pats atšauktų. Negirdė
jom, kad Čiuvašijos prezidentas 
būtų tą padaręs. Kuo baigsis ten? 
Maskva antai skundėsi, kad 
nemažiau dešimties Rusįjos Fede
racijos respublikų bei regionų 
priėmė sprendimus, ribojančius 
Rusijos įstatymų veikimą jų teri
torijose. Jų dar nebombarduoja, o 
Čečėnija mat iškėlė kartelę aukš
čiausiai: visiška nepriklauso
mybė iš karto! Tuo keliu norėjo 
eiti Gruzįja; ji buvo sutriuškinta, 
sudraskyta, Čečėnija liko apsup
ta ir triuškinama dabar. Totorija 
jau 1992 m. vasarą priėmė suve
renios respublikos Konstituciją, 
bet vėliau padarė nuolaidų Rusi
jai, išvengė konflikto. O apie tai, 
kad Čečėnijos Respublika turi 
savo Konstituciją, niekas Vaka
ruose nė neužsimena, tik nuolat 
perspausdina Rusijos paaiški
nimus, neva žudant civilius 
gyventojus ir griaunant miestus 

yra „atkuriama konstitucinė 
tvarka”.

„Konstitucinį karą” mes išgy
venome Lietuvoje 1990 -1991 me
tais, kai sovietai reikalavo atkur
ti jų „konstitucinę tvarką”, o 
mūsų aiškinimų, jog tai būtų sve
timos valdžios pripažinimas, o 
mes turime savo Laikinąją kons
tituciją, priimtą demokratiškai 
išrinkto parlamento tą pačią 
Nepriklausomybės paskelbimo 
dieną, Kovo 11-ąją, — niekas ne
norėjo girdėti. Gorbačiovo balsas 
buvo garsesnis, jo patarėjų pasi
rinkti argumentai taikė į Vaka
ruose įprastus stereotipus.

Taip ir Čečėnijos klausimu visi 
dabar mielai kalba apie „teri
torijos vientisumą” ir Rusįjos 
„vidaus reikalą”, o beveik niekas 
— apie apsisprendimo teisę ir nuo 
užpuolikų ginamą valstybin
gumą.

Tik Baltijos valstybių parla
mentų oficialiuose dokumentuo
se randame teiginių apie kon
fliktą tarp Rusijos ir Čečėnįjos, 
Rusijos agresiją ir nepaskelbtą 
karą prieš Čečėnįją-Ičkerįją (Esti
ja), apie tautų apsisprendimo 
teisę ir būtinybę išvesti Rusijos 
kariuomenę iš Čečėnijos (Estija ir 
Latvįja), apie reikmę užtikrinti 
žmonių ir tautų teises bei nusiųs
ti į Čečėniją tarptautinius stebė
tojus, svarstyti klausimą tarp
tautinėse' organizacijose (Lie- 

i tuva).
Savotiškai, gal nenoromis, ir 

pati Rusija pripažino Čečėnijos 
valstybingumą savo išplatintame 
dokumente „Apie Čečėnijos kri
zę”. Jis pasirodė Strasbourge šių 
metų vasario 1-2 d., teikdamas 
Čečėnijos politinių įvykių 
1991-1994 m. apžvalgą su itin 
būdingais ir svarbiais prieštara
vimais: paneigiant Čečėnų 
Tautos suvažiavimo sprendimus 
dėl nepriklausomybės ir parla
mento bei prezidento rinkimų, 
skelbiant (Rusįjos dokumente), 
jog netgi Čečėnijos Respublika 
„neegzistuoja”, o yra tik 
Čečėnįjos-Ingušįjos Respublika, 
čia pat pripažįstamas analogiškas 
Ingušų Tautos suvažiavimas ir 
toliau egzistuojanti atskira Ingu
šijos Respublika. Tuo menku pa- 

I grindų paneigiami ir Čečėnijos 
parlamento bei prezidento rinki
mai (nors Ingušijos prezidentas, 
kaip žinia, pripažįstamas), 
Čečėnijos parlamentas ir prezi
dentas pašiepiami, rašant žodžius 
kabutėse, bet jau 1993 m. įvykių 
apžvalgoje, rašant apie Rusijos - 
Čečėnijos derybas, išnyksta tos 
kabutės, faktiškai tiesiogiai 
pripažįstami ir Čečėnijos 
parlamentas (geresnis), ir pre
zidentas (blogesnis), ir Čečėnijos 
Respublikos Konstitucija.

Ir štai dabar Europos Parla
mento 1995 m. sausio 15 d. rezo
liucijoje konstatuojamas karas 
Čečėnijoje, Rusijos kariuomenės 
intervencįja, kreipiamasi į Rusi
jos ir Čečėnįjos vyriausybės laiky
tis tarptautinių principų, o į 
Europos Komisiją ir Europos 
Tarybą — kad nebūtų einama

„Lituanus” sulaukė 40 metų
JONAS KUČĖNAS

1994 metų lapkričio mėnesį 
suėjo 40 metų nuo pirmo Li
tuanus numerio pasirodymo. Per 
tą laiką išleista 161 numeris 
(keturi per metus ir vienas išėjęs 
1954 metų Amerikos Padėkos 
dieną). Tai sudaro 11,986 pus
lapius, kuriuos redagavo 19 
redaktorių.

Pirmaisiais 26 metais Lituanus 
leidimas ir išsiuntinėjimas 
kainuodavo apie 12,000 dolerių 
metams, bet per pastaruosius 14 
metų leidimo ir išsiuntinėjimo 
kaina beveik padvigubėjo; 23,500 
dolerių metams. Per tuos 40 metų 
Lituanus spausdinimo ir pašto 
išlaidos pasiekė daugiau negu 
600,000 dolerių. Naujausio nume
rio išspausdinta 4,000 egzemplio
rių, o išsiuntinėta — 3,500.

Jau 32 metai spausdinimo dar
bus atlieka Mykolo Morkūno 
spaustuvė, o pačiam dr. Mykolui 
Morkūnui 1995 metų vasario 
mėnesį sukako 79 metai. Jis 
gerai žino, kad šiais laikais 
išeivijos spauda daugiausia 
laikosi pensininkų pagalba. Ačiū 
jam, jau 20 metų Lituanus 
prenumerata vis dar ta pati — 10 
dolerių metams. Ačiū taip pat dr. 
Mindaugui ir dr. Vytautui 
Vygantams, Lietuvių fondui ir 
visiems kitiems geradariams 
rėmėjams, kurių dėka ligi šiol 
nereikėjo kelti Lituanus pre
numeratos.

Vienas produktyviausių Litu
anus redaktorių yra University of 
Rochester profesorius Antanas 
Klimas. Pirmame jo redaguotame 
numeryje 13:2 (1967) jo straipsnis 
„Balto-Slavic, or Baltic and 
Slavic (The Relationship of Baltic 
and Slavic Languages)” sukėlė 
tokį atgarsį kalbotyros spaudoje, 
kad po to dr. Klimas suredagavo 
dar 46 numerius, kas sudaro be
veik trečdalį visų Lituanus pusla
pių, bet tik 8% kalbotyros temo
mis, visų numerių 29% apimties 
yra istorijos ir politinių mokslų 
temomis, 26% literatūros 
temomis, o likusieji 37% apima 
meną, bibliografiją, ekonomiką, 

ratifikuoti Partnerystės sutarčių 
su Rusija.

Europos Tarybos 1995 m. vasa
rio 2 d. rezoliucijoje remiama Eu
ropos Parlamento pozicija, Rusi
jos parlamentas raginamas tram
dyti vykdomąją valdžią, kad karo 
veiksmai Čečėnįjoje būtų tuoj pat 
sustabdyti, o konfliktas išspręs
tas derybų keliu; savo ruožtu su
stabdomos Rusijos priėmimo į Eu
ropos Tarybą procedūros.

Deja, Rusįja ignoruoja abi šias 
rezoliucįjas, todėl sunku jai padė
ti. Iš tikrųjų mums turi rūpėti, 
kaip išsaugoti Rusįjos demokra- 
tįjos pradmenis arba nors jų 
galimybę. Čia dar aiškiau mato
me, negu bet kada prieš tai: jei 
norime padėti Rusijai, turime 
būti kritiški, o ne veidmainiški.

Itin veidmainiškai skambėjo 
Rusijos prezidento finansų pata
rėjo ir analogiški Gruzijos vado
vo aiškinimai, jog Čečėnijos ne
priklausomybės siekis esąs grės
mingas visam pasauliui. Grėsmė 
kyla ne iš Čečėnijos, bet iš 
Maskvos, kol jos politika, maiti
nama fašistinių — komunistinių 
imperijos šaknų, yra nūnai tokia, 
kokia yra.

Vy tas Landsbergis

Dr. Antanas Klimas, dr. Kostas Ostrauskas ir Jonas Kučėnas, „Lituanus” turnalo administratorius, pokalbio 
metu, ruošiant 40 metų „Lituanus” numerių turini. (Trūksta turinio redaktoriaus Arvydo Tamulio).

filosofiją, muziką, religįją, sociolo
giją, knygų ir enciklopedijų re
cenzijas ir pan.

Šių sukaktuvinių 40 metų pro
ga užkalbinome profesorių 
Antaną Klimą keliais klau
simais.

— Ar profesinėje veikloje pažįs
tate kolegų, kurie žino ir nau
dojasi „Lituanus"?

— Tikrai žinau, kad Lituanus 
gerai vertina — ir juo naudojasi — 
keliolika man gerai žinomų kal
bininkų JAV, Kanadoje, Europo
je, Australįjoje ir Japonijoje. Ypač 
visu tuo domisi tie kalbininkai, 
kurie domisi baltų kalbomis bei 
apskritai indoeuropiečių kalbo
tyros klausimais. Esu gavęs 

laiškų bei pasiteiravimų iš bent 
trįjų japonų kalbininkų, dviejų 
australų, kelių anglų, vokiečių 
bei italų kalbininkų. Atėjo laiškų 
net iš Taivano bei Korėjos...

Žinau, kad bent du vokiečių 
daktarantai naudojasi Lituanus, 
rašydami savo disertacijas.

Rašytojo Jurgio Jankaus novelė 
„Kryžius” buvo išspausdinta 
Short Story International žurnale.

Apie kitas sritiB aš iš savo as
meniškos patirties negaliu daug 
pasakyti, nes mes neturime 
duomenų, kiek ir kur kas mūsų 
žurnalu naudojasi.

— Kodėl buvo pradėtas leisti 
„Lituanus"? Ką reiškia žodis ‘Li
tuanus’?

— Lituanus leidimo idėja kilo 
tarp lietuvių studentų JAV. Kai 
mūsų kartos studentai — apie 
1950,1951,1952 metus — atsidū- 

| rėme įvairiuose JAV universi
tetuose, mes pamatėme, kad JAV 
universitetuose — su mažomis 
išimtimis — buvo labai mažai 
žinoma apie Lietuvą bei lietu
vius. Galvojome, kad koks nors 
periodinis leidinys anglų kalba 
gal šiek tiek informuos JAV aka
deminius sluoksnius ir kitus apie 
tas „forgotten republics”.

Kodėl buvo pasirinktas loty
niškas vardas — Lituanus — aš 
dabar jau nebeatsimenu. Loty
niškai ‘lituanus’ reiškia ‘lietuvis’. 
Gal mes tuomet galvojome, kad 
lotyniškas pavadinimas geriau 
tinkąs būsimam „tarptautiniam” 
žurnalui anglų kalba.

— Kodėl anglų kalba?
— Jau ir apie 1950 metus buvo 

aiškiai matyti, kad anglų kalba 
buvo tapusi tarptautine mokslo, 
politikos ir menų kalba. Iš pat 
pradžių dar buvo kalbama, kad 
Lituanus gal turėtų spausdinti 
straipsnius ir kitomis Vakarų 
kalbomis: vokiečių, prancūzų, 
ispanų, bet tokie planai pasirodė 
nesą praktiški. Man atrodo, kad 
buvo padaryta gerai: šiuo metu 
anglų kalba jau yra tapusi 
vienintele globaline, tarptautine 
kalba. Paminėsiu tik vieną 
dalyką: 80% visų pasaulio mokslo 
žurnalų eina anglų kalba.

— Ar šių dienų „Lituanus" yra 
kitoks, negu jis buvo pirmaisiais 
metais?

— Taip. Iš tikrųjų pirmųjų 
metų Lituanus net ir vadinosi 
„biuleteniu”. Buvo tada daugiau 
trumpesnių žinių apie Lietuvą ir 
lietuvius. Tik pamažu buvo priei
ta prie dabartinio modelio — 
straipsniai iš įvairių sričių: is
torijos, politinių mokslų, eko
nomikos, literatūros, kalbotyros, 
meno ir pan. Kiekviename nume
ryje paprastai spausdinamos ke
lios knygų recenzijos.

— Ar atgauta Lietuvos nepri
klausomybė pakeitė „Lituanus" 
tikslus?

— Man atrodo, kad ne: pagrin
dinis tikslas — rašyti apie

(Nukelta į 2 psl.)
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Kovo 11-oji amžiams
Kovo 11-oji, kada minime Lie

tuvos nepriklausomybės at
statymą, yra dovana amžiams. 
Dabar, praėjus penkeriems me
tams darbo ir rūpesčio, kančios ir 
gedulo, ir vis atsinaujinančios 
vilties, galime atpažinti tą 
amžiną dovaną mūsų gyvenimuo
se. 0 tai yra toks neapsakomai 
didelis dalykas, kai gyvename 
pasaulyje, kur viskas aplinkui 
mus (ir mes patys) keičiasi, 
nyksta, nelieka. Tuo tarpu ta 
šventė liudija kažką išliekančio, 
tai šviesi akimirka, kai lietuvių 
viltis ir ryžtas išsipildė, tapo 
tikrove, drąsos pagimdyta. 
Kokios belauktų tragedijos, išpar
davimai, skausmai, šita diena 
lieka. Net jei Lietuva nelai
mingai vėl prarastų savo 
nepriklausomybę, tos šventės 
reikšmė tik sustiprėtų, ra
gindama mus net darkart pra
laužti ir sugriauti nepakenčiamą 
tikrovę ir dabartį. Kovo 11-oji yra 
amžiams ir jos niekas negali 
atimti.

Prisiminti tą dieną prieš penke
rius metus taip lengva. Tampa 
lengviau su kiekvieneriais 
metais, ir ji liks atmintyje ir vaiz
duotėje iki mirties. Liks viltyje 
perduoti tą atminimą kitoms kar
toms, kaip senelis kadaise 
pasakojo man apie kitą dieną: jis 
tada buvo jaunas kaimo ber
niukas, vieną vasario mėnesį 
skambėjo bažnyčios varpai, ir 
kunigas bėgo keliu šaukdamas 
„Lietuva keliasi! Lietuva ke
liasi!” O pats prisimenu rytą po 
nepriklausomybės atstatymo pa

Jono Kuprio nuotrauka

skelbimo mažoje šalyje už van
denyno. Po budėjimo nakties 
išėjau dar tamsoje pasitikti laik
raščių, atvežamų į visą parą 
atdarą krautuvėlę. Kiekvieno 
dieninio pirmame puslapyje žo
džiai šaukė žinią apie Lietuvos 
drąsą. Lauke atsargiai einu, 
žingsnis po žingsnio, jausdamas 
supančią ramybę, įsibrovusią į 
mirtingųjų gyvenimus. Virš pa
statų švito nauja šviesa. Ir aušros 
tyloje pabudę paukščiai visu 
balsu čiulbėjo, lyg tardami pirmą 
žodį. Širdžiai — sustingusiai iš 
pagarbios baimės prieš atsinau
jinančią visatą, jų dainos buvo 
kurtinančio garsumo. Tai buvo 
kaip pirmas rytas, pirma aušra, 
pirmas garsas, čiulbesys, prabili- 
mas.

Vienas žmogiško gyvenimo 
egzistencinių pokštų, tarp 
daugelio, yra tai, kad žmogus vis 
svajoja pabaigas, užbaigtis, 
galutinius pasiekimus. Kai tuo 
tarpu gyvenimas ir visata, gyvas
tis, yra grynas procesas ir nesi
baigiantis judesys. Turbūt iš šitos 
užbaigimo svajonės kyla tokios 
kalbos, kurias kartais sutinkame 
knygose ar išgirstame: esą 1990 
metų kovo vienuoliktoji buvo 
neįspūdinga, prastai suorga
nizuota, nepergalvota, nemalo
ni staigmena. Tame pasisakyme 
girdima, kaip vieniša asmenybė 
džiaugiasi savo autonomija, savo 
intelektualiniu pranašumu, šven
čia savo nepajėgumą dosniau
siam atsidavimui kam nors 
didelio.

O iš tikrųjų buvo visai kitaip. 
Kovo 11-oji, tas pasaulio atnau
jinimo momentas, neatsitiko 
savaime. Čia gal ir yra didžiau
sias stebuklas, kad tai buvo ne 
gamtos įvykis, ne kas nors už 
mūsų, bet žmonių kūrinys — 
valios pareiškimas, žmogaus 
įveiktas laisvės pripažinimo 
kelias, idealo įkalbėjimas vals
tybėms, kurios nenorėjo apie jį 
girdėti. Kur įvyko Kovo 11-oji? 
Arba ji įvyko lietuvių širdyse, ar
ba ji visai neįvyko.

Kovo 11-oji buvo ne užbaigi
mas, bet pradžia, kai pabudome 
iš Lietuvos išlaisvinimo sapno, su 
nauja užduotim — svąjoti pabudę 
— išsvąjoti savo idealų Lietuvą ir 
imti ją statyti kartu. Šventąjame 
Rašte pasakojama, kaip Dievas 
savo sukurtą pirmąjį žmogų 
galingai apdovanojo, pavesdamas 
jam vienam uždavinį duoti vi
siems sukurtiems gyvūnams var
dus, kviesdamas žmogų prisidėti 
prie Jo kūrimo darbo, kuriuo 
žmogus yra panašiausias į savo 
Sutvėrėją ir labiausiai atitinka 
savo pašaukimą. Kaip tą pirmąjį 
rytą Šventajame Rašte, taip ir 
Kovo 11-oji buvo pradžia kūrimo 
darbui, o ne pabaiga.

Net tas sunkiai išsikovotas 
valstybingumas nėra galutinis 
savo tautai priklausymo tikslas, 
o priemonė dar platesniam, kur 
kas svarbesniam tikslui ir 
pašaukimui — vystymui kultūros 
ir gyvenimo būdo, kurie įpras
mina istorinę raidą šitos visuo
menės, šitos šeimos, šitos mažos 
žmonijos dalies. Jei būtų toks 
dalykas kaip „galutinai” mums, 
mirtingiesiems, tai galutinai tau
tiškumu yra siekiama įnešti savo 
indėlį į žmonijos istorijos ir jos 
patirties pilnatvę. Kovo 11-oji 
buvo pradžia, kuri įvyko mumy
se, žengiant toliau į dar aukštes
nių siekių ateitį. Iš Kovo ll-osios 
turėjo prasidėti ne vien nauja 
valstybinė Lietuva, bet ir naujas 
lietuvis. Tas Lietuvos nevertas, 
kuris savyje nekuria jos. Nepasto
viame pasaulyje ir tokiuose pa
čiuose gyvenimuose, Kovo 11-oji 
yra ta liekanti pradžia, kviečianti 
mus tapti savimi.

v.g.l.

Atgimimo laikais Vilniuje — Katedros aikštė 1988 m. spalio 26 d. Kęstučio Svėrio nuotrauka

Lietuvos Respublikos teismų sistema
REGINA NARUŠIENĖ

Lietuvos žmonės per penkias
dešimt sovietinės okupacijos 
metų prarado pagarbą teisminei 
sistemai. Be pagarbos teismams 
žmonės negali gyventi ir vado
vautis įstatymais. Vienas iš svar
biausių šiandienos uždavinių yra 
Lietuvos žmonių teisinės 
kultūros ugdymas. Lietuviams 
reikės surasti būdą atkurti pasiti
kėjimą teisine valstybe.

Pirmasis teisinės valstybės 
kūrimo etapas yra, kai teisinė 
valdžia yra atskiriama nuo vyk
domosios valdžios. Šis valdžios at
skyrimas yra pagrindinis teisinės 
valstybės principas. Tiek 
valstybė, tiek pilietis turi vieno
dai paklusti įstatymams. Jei 
teismai įstatymų neįgyvendins, 
visai nėra ko įstatymus ruošti ar 
priimti.

Bet koks racionalus plana
vimas taptų neįmanomas, jeigu 
teisinė santvarka būtų nestabili, 
jei dažnai keistųsi ūkį ir nuo
savybę reguliuojantys įstatymai, 
jei teismai neužtikrintų sutarčių 
ir kitų įsipareigojimų vykdymo. 
Lietuvoje šiuo metu nėra veiks
mingos ir pastovios teisėtvarkos 
sistemos. Nei laisvė, nei demok
ratija nėra įmanoma be teisė
tvarkos.

Lietuvos teismų sistemos 
pamatai buvo padėti 1992 metų 
vasario mėnesį, kuomet tuome
tinė Aukščiausioji taryba priėmė 
Lietuvos Respublikos teismų įsta
tymą. Teismų sistema buvo suda
ryta iš penkių pagrindinių dalių: 
Aukščiausiojo teismo, Konsti
tucinio teismo. Apeliacinio 
teismo, Apygardų teismų ir Apy
linkių teismų.

Aukščiausiojo teismo vyriau
sias teisėjas yra Mindaugas 
Lošys, pasišventęs, ryžtingas ir 
kompetentingas teisėjas. 
Aukščiausiojo teismo teisėjai yra 
skiriami Respublikos prezidento 
ir tvirtinami Seimo. Visi 41 šio 
teismo teisėjai buvo išrinkti po 
Nepriklausomybės atkūrimo 
1990 m. kovo 11 d. ir pagal tuo

* Paskaita, skaityta 1994 m. 
lapkričio 4 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Čikagoje. 
Teisininkė Regina Narušienė yra 
dabartinės JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos pirmi
ninkė. 

metu galiojusį teismų įstatymą 
gavo įgaliojimus dešimčiai metų. 
Dabar veikiantis Lietuvos 
Aukščiausiasis teismas yra likvi
duojamas ir jo veikla bei šio teis
mo teisėjų įgaliojimai nutrau
kiami 1994 m. gruodžio 31 d. — 
pagal 1994 metų birželio 15 die
ną nuspręstą Seimo įstatymą — 
Nr. 1-497.

Keliu čia klausimą: ar šiuo 
Aukščiausiojo teismo likvi
davimu nesulikviduojama teisinė 
sistema Lietuvoje? Ar per tokį 
trumpą laiką galima įkurti naują 
teismą ir ar jis gali normaliai 
funkcionuoti? Ar tik nėra įvykęs 
mums pažįstamas politinis „iš
valymas”?

1992 metų spalio mėnesį priim
ta Lietuvos konstitucija padėjo 
pamatus Konstituciniam teis
mui, kuris buvo sudarytas 1993 
metų vasario mėnesį priėmus 
Konstitucinio teismo įstatymą. 
Teismas susideda iš devynių 
teisėjų, kurie yra skiriami 
neatnaujinamam devynerių metų 
terminui. Kas treji metai vienas 
trečdalis Teismo turi būti atnauji
namas. Seimo tvirtinamas kandi
datūras vienodu santykiu siūlo 
Respublikos prezidentas, Seimo 
pirmininkas ir Aukščiausiojo 
teismo pirmininkas. Iš prezidento 
pasiūlytųjų kandidatų Seimas 
parenka Teismo pirmininką. 

Šiame numeryje:
Kovo Vienuoliktoji • Lietuvos teismų sistema • 
19-ojo amžiaus Lietuvos puošėjas Karolis Podčašins- 
kis • Juditos Vaičiūnaitės eilėraščiai • Smuikininkas 
Raimundas Katilius ir pianistas Leonidas Dorf- 
manas JAV • Virginijos Bruožytės-Muliolienės 
koncertas Detroite • Kvietimas dalyvauti parodoje 
„Sumuštinis” • Naujos knygos • Nuomonės ir 
pastabos

Kandidatas į teismo teisėjus 
privalo būti Lietuvos pilietis ir 
turėti bent dešimties metų tei
sininko stažą.

Pirmą kartą Konstitucinis teis
mas susirinko 1993 metų rugsėjo 
15 dieną. Jo pirmininkas yra 
Juozas Žilys, apie 50 metų am
žiaus, neturintis teisėjo patirties. 
Kiti skirtieji Teismo nariai yra 
Pranas Rasimavičius, V. 
Paulionis, Kęstutis Lapinskas, 
Teodora Staugaitienė, Stasys 
Šedbaras, Stasys Stačiokas. Per šį 
trumpą laiką dar yra sunku 
spręsti, koks tas teismas bus ir ką 
jis teiksis daryti. Šie teisėjai yra 
šviesūs žmonės, tačiau tik laikas 
parodys, ar jie sugebės atsiriboti 
nuo politikos.

Tiek Apeliacinis teismas, kuris 
bus vienintelis, tiek Apygardų 
teismai, kurių, atrodo, bus penki, 
kol kas dar neegzistuoja. Pagal 
Seimo priimtus įstatymus Nr. 
498 ir 480, jis turėtų pradėti 
veikti 1995 metais. Apygardų 
teismų teisėjus skiria Respub
likos prezidentas pats vienas. Iš 
264 teisėjų vietų 54-iuose Apy
linkių teismuose 260 teisėjų jau 
yra paskirti. Vyriausias teisėjas 
Mindaugas Lošys prašė Seimo 
papildomų teisėjų, kad teismai 
nebūtų taip apsunkinti bylų krū
viu. Iki šiol bylos dėl žemės ir 
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Spalvingi aktorės Danos Butkutės atsiminimai

Krašto atstatymo 
absurdai

Dabartinėje Lietuvos realybėje 
įsivaizduokime galimą atvejį — 
paprasto tiltelio statymą Vilniuje.

Maždaug apie Užupį per Vil
nios upelį buvo pasiūlyta pa
statyti pėstiems siaura medinį 
tiltelį, kad iš ten būtų patogiau 
pasiekti Senamiestį. Iš tikrųjų tai 
buvo tiltų statybos skyriaus ve
dėjo iniciatyva, kuris matė, kaip 
jo žmonės neturi šiomis dienomis 
visiškai ką veikti. Šalia to, visgi 
iaip pat būtų gerai ir virši
ninkams ką nors pristatyti. Kai 
tik projektas buvo patvirtintas 
ministerijoje, tas vedėjas (kuris 
buvo skirtas prieš porą metų į šią 
vietą) buvo tuojau pakeistas 
seniau buvusiu viršininku, nes 
dabar pasirodė, kad šitas skyrius 
pradės turėti darbo.

Ministerįjos viršininkai, dau
giausia LDDP žmonės, tuojau 
pradėjo skelbti, kad po pražū
tingos Vagnoriaus tiltų statybos 
politikos, dabartinė valdžia spar
čiai atgaivina visą susisiekimo 
stiprinimą. Kaip pavyzdį tų ypa
tingų darbų kvietė tautiečius at
kreipti dėmesį į Užupio tiltelio 
projektą.

Kai tik sužinojo spauda, jog pro
jektas bus pradėtas greit vykdyti, 
tuojau nuomonės dėl jo politinėje 
arenoje pasiskirstė pagal tai, kas 
kairėje ar dešinėje, ar viduryje. 
Ne pagal inžineriją, architektūrą, 
ekologiją, ekonomiką, urbanis
tiką, bet pagal subjektyviausius 
tų grupuočių nusiteikimus, be
veik nieko bendro neturinčius su 
tinkama tiltelio statyba.

Numatant žaliavas, iškilo 
problemų, kurios nepasiliko pa
slaptyje. Vinių galima būtų gauti 
už kelių mėnesių iš Rytų. Iš 
Vakarų tuojau pat, bet reikia iš 
anksto mokėti doleriais. Vienas 
metalų spekuliantas gali prista
tyti tuojau už litus, bet už dvi
gubai aukštesnę kainą. Minis
terijos yra nustačiusios tokias 
aukštas Lietuvos medienos 
kainas, jog geresnę medieną ir už 
pigiau būtų galima gauti iš 
Karelijos. Tuo tarpu mūsiškė 
neaiškiais keliais plaukia į užsie
nius. Didžiausia problema iškilo 
dėl dažų. Kažkokiais būdais prieš 
porą metų buvo privatizuotas 
nemažas kiekis medienai tin
kamų dažų. Tik blogai, kad 
raudonų. Valdžios žmonės 
aiškino; kad tokie dažai kainuo
tų tik trečdali normalios kainos 
ir būtų sutaupyta labai daug 
pinigų krašto labui. Čia jau daug 
kas dešiniųjų rimtai perpyko 

V
Siame numeryje:
Lietuvos absurdo teatras • Aktorės Danos Rutkutės atsiminimai 
• Česlovo Masaičio eilėraščiai • Paroda iš Lietuvos „Neseni 
dokumentai” Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje • 
Studentų iš Lietuvos ir Amerikos lietuvių fotografų dėmesiui • 
Dar šiek tiek apie „Sumuštinį”

sakydami, kaip valdžia gali būti 
tokia bukaprotė ir beširdė, nesu
prasdama, kiek žmonių įžei
džiama raudona spalva ir kad 
tai aiškus įrodymas, jog raudo
noji diktatūra grįžo. Atsikirsda
mi kairieji šaipėsi iš paprastos 
spalvos baimės, tvirtindami, kad 
niekas nenori demonstruoti savo 
ideologijos, tik siekia sutaupyti 
pinigų visiems. Kai kurie buvę 
komunistai išvedžiojo, kad 
raudona spalva nieko nebereiškia 
ir tą jos atspalvį mūsų gyvenime 
reikia užmiršti. Tokios ypatingos 
spalvos jie patys jau neatsimena. 
Iš viso galima nutarti, kad ji 
neegzistavo, ypač tiems, kurie 
spalvų neatskiria, ir tiems, kurie 
buvo užsidėję tamsius akinius.

Kada vienas ministerijos 
padėjėjas įsitikino, jog valdžia 
žūt būt statys tiltelį ir sužinojo 
kur, tuojau susitarė su svainiu 
tomis žiniomis pasinaudoti. Labai 
skubiai susiderėjo su savival
dybės žmonėmis, kad vieną 
sklypą prie tiltelio būtų galima 
privatizuoti už žemą sumą litų, ir 
svainis tuoj jį įsigijo. Su tiltuku 
čia pasidaro labai patraukli vieta 
parduotuvei statyti, ir tą sklypelį 
pardavus bus galima uždirbti 
dešimteriopai.

Už poros dienų madingai apsi
rengęs vyriškis prisistato pas 
mūsų ministerijos padėjėją 
pasakyti, kad mafija žino tą jo 
giminės paslaptį, bet kad jis dėl 
to nesirūpintų. Tačiau, kada bus 
greit skiriamas kelių milijonų 
dolerių vertės kontraktas taisyti 
Via Baltika kelią, jie yra įsitiki
nę, kad su mūsų ministerijos 
padėjėjo pagalba jie tą sutartį 
tikrai gaus.

Keletą dienų po dažų problemos 
iškilimo, pavakarę, pas dažų san
dėlio savininką su nauju BMW 
atvyksta trys vyrukai. Vienas su 
randu skruoste sausai prane
ša, kad tą patį vakarą atvyks 
jo draugų sunkvežimis ir at
skaičiavę pasiims dešimtadalį tų 
dažų Gariūnų turgui. Savininkui 
tai pasirodė kaip gana kultū
ringas pareikalavimas, tuo la
biau, kad vyrukai užtikrino, jog 
jam nebereikės rūpintis, kad san
dėlis nebūtų padegtas. Palyginus 
su visokių valdžių mokesčiais, 
smaugiančiais jo verslą, jam 
pasirodė, kad tai maža duoklė, 
leidžianti jam toliau prekiauti.

Laikraščiai surado anoniminį 
asmenį, kuris sakėsi žinąs, jog 
toks tiltelis buvo planuotas jau 
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VYTAUTAS A. JONYNAS

• Dana Rutkutė. MANO JAU
NYSTES TEATRAS. Atsiminimai. 
Vilnius: Unitas, 1994. 56 puslapiai.

Autobiografinis žanras yra tvir
tai įsigalėjęs pasaulyje. Rašo tuos 
kūrinius abiejų lyčių žmonės — 
mokslininkai, menininkai, poli
tikai, ekrano įžymybės, nusikal
tėliai, sportininkai ir dar kitaip 
išgarsėję padarai. Kartais patys, 
kartais samdinių, vadinamųjų 
„rašalių-vaiduoklių” (ghost-wri- 
ters) padedami.

Mūsų raštijoj šis žanras nėra 
įleidęs giliau šaknų. Tiesa, pasta
raisiais dešimtmečiais kiek pa
gausėjo Lietuvoj biografinių vei
kalų apie menininkus (Lionginą 
Šepką, V. K. Jonyną, Antaną 
Gudaitį), poetus (Kazį Binkį, O. 
W. Milašių, Vytautą Mačernį) bei 
teatro žmones (aktorių Bronių 
Babkauską, režisierių Juozą 
Miltinį). Autobiografinių knygų 
tačiau ne kažin kiek ir tos pačios 
senokai pasirodžiusios (Petras 
Rimša pasakoja, Ragausko Ite, 
missa ėst, Teofilės Vaičiūnienės 
Scena ir gyvenimas). Leistina 
guostis, kad dabar, žmonėm va
duojantis iš okupanto įveistų sin
dromų, jų pagausės. Tokia pirma 
kregždute laikytina Danos Rut
kutės mažytė, 56 puslapių kny
gelė Mano jaunystės teatras.

Rutkutė — žinomas visiems 
Lietuvoj asmuo. Buvusi Radijo 
Teta, pranešėja, teatro kritikė, 
skaitovė. Išeiviams, negyvenu
siems Vilniuj, bei tremtiniams 
tačiau toji pavardė nedaug ką 
sakanti. Studijavusiai Vilniuj 
vokietmečiu ir prieš jį kartai — 
vėl kas kita. Tą skaistaveidę, 
šviesiaplaukę sėlių palikuonę 
prisimena net jos asmeniškai 
nepažinoję. Taip jos — „schoen 
wie eine Suende” debiutai sceno
je — „Brandos atestate”, vėliau 
„Gigante” — buvo sensancingi, 
sekami su pasigėrėjimu ir pavy
du. Neišvengiamai grįžta atmin
tin tokia Teatro seminaro vaka
ronės scena:

— Anokia ten jos vaidyba. 
Trepsena kaip geiša, vis tais 
pačiais žingsneliais..

— Rankutės tabalai makalai... 
Neišmano kur dėti...”

— Ale jūs ir priekabūs.—nu
traukia patyčias profesorius 
Sruoga. — Juk tai pirmieji jos 
žingsneliai scenoj. Bet mergina 
nuoširdi. Be štampų... Išaugs. ...

Ir profesorius, žinoma, neklydo. 
Dana Rutkutė pažymėtinai greit 
subrendo. Ir tebeauga, spren
džiant iš jos autobiografijos, visu 
ryškumu atveriančios kas pusla
pis vaiskius tos tolimos praeities 
reginius.

Autorė nevadina savo veikalo, 
tarp kitko, autobiografija, bet 
pramena jį kur kas kuklesniu 
pavadinimu — „atsiminimais”. Ir 
iš tiesų, bent iš viršaus nėra

Valstybei, Bažnyčiai,

kuklios studentukės 
Melpomenai, sužėrėji-

nieko šioj brošiūrėlėj, kas bū
dinga tradicinėms autobiogra
fijoms — nei efektingo formato, 
nei kreidinio popieriaus, nei 
įklijų ar nuotraukų gausos.

Turinio atžvilgiu vėlgi atmi
nimų etiketė labiau tinkanti. Čia 
nėra atpasakojama (sausai ir nuo
bodžiai, kaip pridera) kokios iški
lios asmenybės gyvenimo tra
jektorija, išklojant jos nuopelnus 
Tautai,
Partijai ar Žmonijai, bet ap
tariama 
tarnystė
mas kometa Vilniaus teatrų 
skliaute, ir tai trumpam, ketve
rtų metų tarpsnyje.

Kas be ko, nuostabu, kad toji 
brošiūrėlė tokia talpi, kad joje 
tiek išgelbėtų iš užmaršties vaiz
dų, bet rasit tie dalykai akto
riams natūralūs. Argi ši profesija 
nereikalauja, labiau nei kuri 
kita, įskaitant ir rašytojus, daryti 
nuolatos gręžinius į savosios žmo
giškosios patirties klodus, ar ji 
nemoko būt dėmesingu žmonių 
elgsenai, rėdysenai, kalbėsenai? 
Žinia, tų vienų įgūdžių dar ne
gana. Reikia sugebėti taip pat tas 
detales dėsningai sudėliot į 
visumą. Ir Dana Rutkutė, pasi

rodo, tuos neeilinius sugebėjimus 
turinti. Ji nepasimeta tuščiakal- 
bystėje, trivialybėse, ištęstu- 
muose, bet lakiai, pagaviai atku
ria tikrovišką aptariamojo laiko
tarpio foną.

Mano jaunystės teatro kaip is
torinio dokumento vertė neužgin
čijama. Priekaištu (kurto niekaip 
neišeina pasilaikyti straipsnio 
pabaigai) būtų aptariamojo isto
rinio periodo trumpumas. Išeiviui 
skaitytojui labai knieti sužinot, 
kas dėjosi mūsų kultūriniam gy
venime (ir tuo pačiu teatro sce
nose) ir kiek vėlėliau, absoliutaus 
komunizmo subrendimo ir sužy
dėjimo laikotarpiu (944-1953), 
kodėl Rutkutė neliko Miltinio 
teatre, kas vertė ją mestis moky- 
tojaut, pasidaryti radiofono 
diktore.

Pažvelgus į Mano jaunystės 
teatrą kaip į aktoriaus profesijos 
analizę, kaip į skrodinį, at
veriantį aktoriaus dalios sudė
tingumą ir prieštarybes, skirtu
mas tarp autobiografijos ir atsi
minimų knygos dar labiau iš
ryškėja. Autobiografijos atveju 
savaime būtinas intymesnis 
tonas, būtinybė išsipasakot save, 
savo pomėgius, ydas, pergyven
tus konfliktus, įveiktas dvejones. 
Atsiminimų atveju tie dalykai 
mažiau būtini. Pakanka sekti is
torinių įvykių farvaterį, remtis 
spaudos išnašom. Tenka pripažin
ti, kad aplamai Rutkutės knygelė 
priartėja prie antrojo tipo veikalų 
ir skaitytojui apmaudu.

Būkim atviri. Autoriaus amatą 
skaitytojui visados dengia slėpi
ningumo skraistė. Gera vaidyba 
yra visada kažkas stulbinančio, 
beveik magiško. Labai vaizdžiai, 
manding, tą „stebukladarin- 
gumą” yra išsakęs vienas jojimo 
treneris, kalbėdamas apie garsų 
prancūzų aktorių Gerard Philipe: 
„įsivaizduokit, jis taip puikiai 
vaidina, kad ne vien publika, bet 
ir mano žirgas bematant įtikėjo, 
kad jis moka joti”.

Ar tie dalykai išmokstami, ar 
jie Dievo dovana, esama nuo
monių skirtumo. Toj pačioj mono
grafijoj apie Gėrard Philipe’ą yra 
cituojam. ymaus prancūzų

Danos Butkutės atsiminimu knygos „Mano jaunystės teatras” (Vilnius: Unitas, 
1994) viršelis.

Apie aktorę Daną Rutkutę
Dana Rutkutė (1922 m. kovo 10 straipsnių teatro klausimais, 

d. Joniškyje) — aktorė, radijo, apybraižų apie aktorius, 
ir televizijos diktorė, Lietuvos 
TSR nusipelniusi artistė (1963). 
1940 baigusi Joniškio gimnaziją, 
Vilniaus universitete studija
vo humanitarinius mokslus. 
1941-42 „Vaidilos” teatro, 1943- 
44 Vilniaus miesto teatro, 1945- 
46 Panevėžio teatro aktorė. 
1946-49 Joniškio gimnazijos 
mokytoja, 1949-60 Lietuvos radi
jo, nuo 1960 televizijos diktorė. 
1961 Maskvoje baigė Lunačiars- 
kio teatrinio meno institutą. 
Periodinėje spaudoje paskelbė

režisieriaus ir aktoriaus Louis 
Jouvet padrąsinantys žodžiai 
studijos mokiniams: „O dėl pa
šaukimo, nesijaudinkit! Pašau
kimas tai, kas ateina palaipsniui, 
mokantis amato. Kai įveiki savo 
amatą, imi jį pamėgti. Tai ir yra 
pašaukimas”. (Gėrard Bonai 
Gerard Philipe. Biographie. Paris 
Editions du Seuil, 1994).

Danos Rutkutės atveju ši kon
troversija, ar aktorium gimstama, 
ar juo pasidaroma, yra pačiam dė
mesio centre. Skaitytojui smalsu 
išgirst autorę pasisakant apie 
daugeli dalykų: kas toji aktoriaus 
saviruoša, kaip išsineriamą iš 
rolės, vaidinamos kasdieniniame 
gyvenime, ir identifikuojamasi su 
personažu, kaip grumiamasi su 
užmaršties priepuoliais, su 
surambėjimo štampuose pavojais, 
kaip priešinamasi režisierių 
užmačioms leist aktoriams vege
tuoti amplua karcery, ar tiesa, 
kad būnant scenoje užmirštama 
publika, ar saitai su ja padeda 
kartoti šimtąkart vaidintą vaid
menį, ar tiesa, kad „nėra mažų 
vaidmenų, tesama vien skysta
blauzdžių atlikėjų”, ar tiesa, kad 
scenos darbas „vampyrizuoja” 
asmeninį ar šeimos gyvenimą, ar 
tiesa, kad nepatartina režisieriui

Vaidmenys: Marta Chorvat (L. 
Fodoro „Brandos atestatas”) 
Ulrikė(H. Anspacho „Vidurnak
čio vaiduokliai") Anuška (R. Bil- 
ingerio „Gigantas”) Brigita (B. 
Dauguviečio „Nauja vaga”) Žio- 
gienė (K. Binkio „Atžalynas”) 
Birutė (S. Čiurlionienės „Pinigė
liai”) Kanina (B. Džonsono „Suk
čiaus testamentas”) ir kt.

'Mažoji lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija, III tomas, Vilnius, 
Mintis 1971) 

patikėti pagrindinį vaidmenį 
aktoriui, jo intymiau nepažinus, 
ar tiesa, kad nepaisant viso jų 
bravūravimo, aktoriai yra ma
žiau pasitikintys savim ir reika
lingi nuolatinės režisieriaus 
pagalbos padarai, nei aktorės, 
kaip k i tvirtina Elia Kazan 
(Elia Kazan A Life. New York: 
Knopf, 1988).

Visų šių dalykų Dana Rutkutė 
nespėja ar neranda kaip paliesti 
net prabėgom, ir skaitytojui ap
maudu. Šia prasme Laimono Ta
pino studijoje Medyje angelas 
verkia buvo kur kas daugiau 
tokio „langų pravėrimo” į ak
toriaus buitį. Būkim tačiau at
viri: ne kažin kaip daug užuomi
nų į tą problematiką pasitaiko ir 
kitataučių teatralų autobiogra
fijose bei atsiminimuose. Iš tiesų 
palyginus Rutkutės knygutę su 
tradicinio sukirpimo kitataučių 
panašiais veikalais, akivaizdžiai 
matyti, kad jinai yra išvengusi 
daugybės ydų, aptinkamų tenai. 
Pirmąja tokia, itin dažnai pasitai
kančia, yda yra autorių savigy- 
ros, grožėjimosi savimi pertek
lius. Ta koketerija pasireiškia 
įvairiais būdais ir nevienodu 
intensyvumu. Vieni skuba išsipa
sakoti visus savo scenos triumfus, 

pradedant vaikų darželio pakyla, 
kiti didžiuojas savo jausminiu im
lumu, ekstrasensoriniais jau
tuliais. Neišvengiamai išvar
dinami, žinoma, taurūs kameri
nės muzikos, hermetiškos poe
zijos, išraiškos šokio ar sunkumų 
kilnojimo pomėgiai.

Dana Rutkutė aiškiai nepatai
ko žengt koja kojon su tais vun
derkindais. Jos brošiūrėlėj nėra 
tokio romantiško nuspalvinimo. 
Ji užmiršta net prisipažinti, kad 
eidavus į kiną, žavėdavus tokiom 
ar anokiom ekrano žvaigždėm, 
kaip derėjo sveikų refleksų ano 
meto gimnazistėm. (Gal todėl, kad 
jai teks vėliau tiek išsiginti, kad 
ji nemačius Kristinos Soeder- 
baum „Goldene Stadt Prag” fil
me.) Mano jaunystės teatrą skai
tant veikiau susidaro įspūdis, kad 
jinai patekusi teatran atsitik
tinai, per klaidą ar Balio Luko
šiaus užgaidą, o kad šiaip jos bū
ta normalios, paprastos, populia
rios studentų tarpe merginos, ku
riai bernai sugebėdavo „pripūsti 
arabų” apie tariamai reiklų 
profesorių Krėvę ir šiaip susukti 
galvą Jesenino, Bloko ir savo 
pačių lyrikos citatom.

Faktiškai atsisakymas vaiky
tis taukinukės ar Orleano iner- 
gelės-aureolės ir suteikia Rutku
tės knygai išskirtiną žavesį. Jos 
lūpomis prabyla, be jokios egzal
tacijos bei patriotinės retorikos, iš 
mažo miestelio atklydusios mer
ginos susižavėjimas sostine, ta 
„pasaka naktinių miesto žibu
rių”, kaip vėliau rašys jos vyras 
Eugenijus Matuzevičius. Ir toji 
gaida mūsų raštijoj nelaukta ir 
svaigi. Aptardama savo san
tykius su naujai susirastais 
draugais, Rutkutė sugebės juos 
apsakyt labai paprastai. Kaip, 
pavyzdžiui, autentiškai, „neiš
moktai”, nepaneliškai padvelkia 
jos suartėjimas su vilniete Mile 
Liobyte!

„Su Mile tvirtai susidraugavo
me. Abi buvome neabejingos 
gamtai ir džiaugdavomės laisve, 
lakstydamos po Vilniaus apylin
kes. Ar lietui užklupus, nuogos po 
vandens čiurkšlėmis, ar saulės 
atokaitoje, aptarinėdamos va
saros debesėlių pavidalus, mes 
jautėmės laimingos. Originalus 
Milės pasaulio suvokimas, jos op
timizmas ir nuoširdumas teigia
mai veikė mane, gana uždarą ir 
susikausčiusią provincialę. Išjos 
mokiausi susivokti ir būti savimi. 
Milė buvo nepraktiška ir labai 
gera. Galėdavo, pavyzdžiui, 
kokiai iškilmei apauti mane 
vieninteliais savo išeiginiais ba
teliais ir nebeatsiimti jų, nes su 
aukštakulniais aš jai gražiau 
atrodanti, negu su savo skudu
riniais sportbačiais... Ji vadin
davo mane romantiškos fanta
zijos sukurtu jūrų Mergės vardu.

(...) Man Vilnius ištuštėjo ir 
nuskurdo po Milės mirties, nes ji 
buvo Vilniaus Mergė, kaip „Vai
dila” — Vilniaus teatras, savo iš
takomis ir tikslais suaugęs su 
tuo miestu, su Vilnijos kraštu” (p. 
15)

Niekam ne paslaptis, kad daž
nu bruožu teatralų autobiografi
jose būna pagiežos buvusiems 
varžovams/varžovėms išsakymas 
ir aplamai sąskaitų suvedinėji
mas. Ir šiuo atžvilgiu Rutkutės 
knygutė skirtinga. Prisiminus, 
kad į abu Vilniaus teatrus Rutku
tė pateko, nebaigus jokios studi
jos, atseit „be kvalifikacijų”,

(Nukelta j 2 psl.)
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Povilo Šilo „Mano kryžiaus kelių odisėja”

Taip — esame žmonės. Taip — 
esame lietuviai. Asmenys, indivi
dai: Danguolė, Rasa, Petras, Algi
mantas, Gražina, Mykolas, Živi
lė, Vytautas ir taip toliau. Kiek
vienas su savo šiek tiek skirtinga 
genų sistema, su šiek tiek kitokia 
kūno sąranga, skirtingais ga
bumais, dvasinėmis vertybėmis, 
skirtingais pomėgiais, įpročiais, 
ydomis, likimais...

Tai sakydamas nieko naujo 
nepasakau. Tik dėl visa ko prime
nu, kad esame šiek tiek skirtingi. 
O tas „šiek tiek” yra šis tas šioje 
žmogiškos rūšies gausybėje. TaiD 
ir norisi pasakyti: būk žmogumi, 
bet egzistuok savarankiškai, ir 
gyvenimas bus įdomesnis.

Ypač lietuvių kalba išsiski
riame iš kitų. Kalba mus vienija 
ir suteikia egzistencinį pasi
tikėjimą. Į kalbos kultūrą žiū
rime kaip į savo vertikalaus iš
likimo kamieną. Kodėl būtent 
vertikalaus, statmeno? O todėl, 
kad neįsivaizduoju gyvos protau
jančios nei žmonijos, nei tautos su 
visais jos individais gulsčioje 
padėtyje. Juk tai numirusiųjų 
laikysena. Žinoma, žmogus gali 
mąstyti ir gulėdamas, bet tai 
išimtis — liga, luošumas, poilsis...

Štai šią akimirką sėdžiu ir 
mąstau. Būtent apie tai, kokią 
reikšmę nedidelei lietuvių tautai 
turi kalba? Ką tik perskaičiau 
Metmenyse (Nr. 67, 1994) Leoni
do Donskio rašinį „Kalbos įkalin
ta kultūra”. Jau ne sykį man ir 
keliems mano bičiuliams atrodė, 
kad kai kurie Metmenyse rašan
tys akademikai, gvildendami 
sociologines bei kultūrines temas, 
vis labiau nepasitiki lietuvių kal
bos galimybėmis. Griebiasi jie 
svetimo žodžio, tarsi svetimžodis 
būtų kur kas tikslesnis už turimą 
lietuvišką. Skaitai ir kiaurai ma
tai, kad išprusęs autorius persi
stengė ar paprasčiausiai patin
gėjo prakalbinti lietuvių kalbos 
žodyną. Tolygiai, kaip neseniai 
parduotuvėje sutikta lietuvė 
patarė man nupirkti nupigintų 
„greipsų”, „orandžiuso” ir „či- 
keno”.

Tarptautinių žodžių neišveng
sime, ypač mokslų terminijos. Ji 
miela tol, kol įžūliai neišstumia 
esamų lietuviškų žodžių. Nesu 
kalbininkas. Vaikėzu būdamas 
Kauno Žaliakalnyje su savo cheb- 
ra kalbėjau tik mums supranta
mu žargonu: Kliba, stovėk ant 
zekso kaip mūras, jei pamatysi 
mentą, duok cinką! Mokyklose 
mokytojai pagaliau įdiegė pagar
bą bendrinei kalbai. Ne tik lietu
vių, bet ir vokiečių, ir anglų kal
boms. Niekad nesijaučiau įžeis

Šiame numeryje:
Pirmenybė — lietuviškiems žodžiams • Povilo Šilo atsiminimų 
knyga • Lazdynų Pelėdos laiškas Čikagoje • Algimantą Mackų 
(1932-1964) prisimenant • Artūro Tereškino eilėraščiai • Futuristo 
poeto Vladimiro Majakovskio laiškai • Ilonos Brazdžionienės-Kerr 
paroda Los Angeles • Šiemetinis Stratfordo šekspyrinis festivalis

tas ar skriaudžiamas, jei mane 
lietuvių kalbos mokytoja spirte 
spyrė gerai ištarti kurį nors žodį 
ar tinkamai pavartoti linksnį. Ir 
dabar, jei kas pataiso mano 
kalbines klaidas, padėkoju. Jau 
seniai supratau, kad mažai lietu
vių tautai, atgimusiai tik 19-ojo 
amžiaus pabaigoje, kalbos gaivi
nimas, gryninimas, saugojimas 
nuo visokių apnašų yra būtinas, 
būtinas, būtinas.

Nemanau, kad lituanistai, 
budintys gražios lietuvių kalbos 
sargyboje, smerkia ar kišasi į 
sociokultūrines problemas gvilde
nančių mąstymą, kaip mano Leo
nidas Donskis. Nemanau, kad 
„Lietuva lig šiol neturi vakarie
tiško tipo ir lygio socialinių moks
lų” vien tik dėl to, kad mūsų kova 
už kalbą susiaurino mokslinį aki
ratį, įkalino svarstytoms būtinas 
tarptautines sąvokas, sužlugdė 
pastangas kurti įvairių sričių 
lietuvišką terminiją. Nemanau, 
kad lituanistika yra jau taip 
griežtai susieta su meile tėvynei, 
su tuo jo vadinamu „holistiniu 
nacionalizmu”. Atseit šventuo
lišku tautiškumu.

Ne vien mes, ir prancūzai rūpi
nasi savo kalbos gryninimu, ir 
vokiečiai. Martynas Heideg- 
ger’is kūrė egzistencialistinę filo
sofiją vokiečių kaltos darytos žo
džiais. Ar Leonido Donskio sva
rus, daug tiesos pasakantis 
straipsnis sumenkėtų, jeigu jis 
būtų pabandęs surasti gaivius 
lietuviškus atitikmenis bent 
daliai kad ir tokių, nedaug ką 
bendro su mokslu turinčių 
sąvokų: štrichai, batalijos, 
distinkcija, konfigūracijos, peri
ferinės, implikacija, implikuoja, 
kulminuoja, anticipacija ir pana
šiai? Sakinys „kalba kaip siekia
mos tikrovės anticipacija” nei 
kiek nenukentėtų, jei anticipacija 
pavirstų numatymu arba numa
nymu.

Turime pakankamai savų žo
džių. Bet žmonės, ypač kalboje, 
yra įpročio vergai. Užėjo Lietu
voje kvaila mada visas verslo 
bendroves vadinti kompanijomis, 
ir vadina. Pripratome padėties 
vietoj sakyti situacija, ir sakome. 
O žiūrėkite, pasiūlė kalbininkai 
koegzistenciją vadinti sambū
viu, kai kas vadina, ir gražu.

Žvelgdami į savo gyvenimą, jei 
norime kol gyvi išlaikyt lietuvių 
kalbos kultūrą, turime toleruoti 
ne vien kai kada neišvengiamas 
svetimybes, bet ir savo kalbos 
žodžius. Pastariesiems tebūna 
suteikta pirmenybė. Ir tai nėra 
holistinis nacionalizmas.

Pranas Visvydas

PETRAS I. JOKUBKA

• Povilas Šilas. MANO KRY
ŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Čikaga: 
Lietuviškos knygos klubas ir Vilnius: 
„Katalikų pasaulis”, 1994. Spaus
dino „Spindulio” spaustuvė, 
Gedimino 10, 3000 Kaunas, Lietuva. 
Tiražas — 5,000 egzempliorių. 320 
puslapių. Kaina — 8 doleriai. Gau
nama „Drauge”.

Perskaičius Povilo Šilo Kry
žiaus kelių odisėją, visų pirma 
krenta į akį jo laikysena per 
tardymą. Buvo natūralu, kad kai 
patriotas lietuvis pateko į enka
vedistų rankas, kurie turėjo 
pakankamai jo „kaltės” įrodymų, 
jog jį galėtų nubausti mirties 
bausme, kad jis tylėtų ar paneig
tų kaltinimus, bet Šilas tuo 
nesinaudojo. Jis laikėsi išdidžiai, 
visuomet teigė, kad jis jokios 
tėvynės neišdavė, kaip jį ko
munistai kaltino, jo tėvynė nėra 
TSRS, bet Nepriklausoma 
Lietuva, už kurią jis yra pasiryžęs 
mirti...

Šilo dalyvavimas VLIK’e ir ko
munistams grįžus, VLIK’o ir 
Lietuvių Fronto vardu kalbė
jimas per atsišaukimus į Lietuvos 
visuomenę ir raginimas lietuvius 
nepalūžti ir pasyviai priešintis 
okupantuiudaro jį pirmos eilės 
valstybininku, o jo tvirta lai
kysena prieš tardytojus daro jį 
tautos didvyriu.

Kad skaitytojai geriau supras
tų patį autorių ir jo kryžiaus 
kelių odisėją, jis duoda gana 
smulkių žinių apie save. Jis baigė 
Subačiaus pradžios mokyklą, 
Kupiškio progimnaziją, Panevė
žio berniukų gimnaziją ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teisių fakultetą 1935 metais.

Mums teko skaityti daug atsi
minimų iš lietuvių golgotos kelių 
sovietų kalėjimuose ir koncent
racijos stovyklose, bet Povilo Šilo 
atsiminimai yra ne tik įvykių re
gistravimas, bet kartu ir jų ver
tinimas iš intelektualinės ir 
pasaulėžiūrinės pusės. Kovo
damas prieš ateistus, autorius jau 
knygos įvade, paliesdamas visa
tos vystymąsi, pabrėžia įsi
tikinimą, kad niekas iš nieko 
negalėjo atsirasti, gyvybė ne
galėjo atsirasti iš negyvos ma
terijos, išvada: turėjo būti Esybė, 
kuri davė viskam pradžią, turėjo 
būti „materialaus ir dvasinio 
pasaulio Visatos Kūrėjas”.

įvade autorius peržvelgia trum
pai Lietuvos istoriją su savo 
reikšmingomis pastabomis. Taip 
jis teigia, kad karalius Mindau
gas buvo subrendęs valstybi
ninkas ir laiku siekė įvesti krikš
čionybę Lietuvoje. Gaila, kad to 
nenumatė kiti Lietuvos kuni
gaikščiai ir didikai ir, jį nužudę, 
atitolino krikščionybės įvedimą 
130 metų. Per tą laiką vokiečių 
Kryžiuočių ir Kalavijuočių or
dinai, apsimesdami siekią 
ją krikštyti, teriojo Lietuvą, o 

lenkai su krikštu atnešė mums ir 
savo blogą įtaką.

Autoriaus smulkus aprašinė
jimas ūkininkų gyvenimo Pir
mojo pasaulinio karo metu ir tuo
jau po karo duoda skaitytojams 
supratimą, kaip ūkininkai dirbo 
laukus, kokius įrankius vartojo 
žemei dirbti ir kokiuose namuo
se gyveno. Trumpai aprašęs 
ūkininkų gyvenimą pokariniais 
metais, autorius pabrėžia, kokią 
didelę pažangą lietuviai buvo 
padarę per 22 nepriklausomybės 
metus ir kaip jie vėl buvo nuskur
dinti komunistų valdymo metu.

Kalbėdamas apie po Pirmojo 
karo atsikuriančios Lietuvos san
tykius su kitomis valstybėmis, 
autorius teisingai pažymi, kad 
tuomet mūsų geriausias draugas 
buvo Vokietija, nes ji, pralaimė
dama karą, pati jokių didelių 
planų neturėjo. Ieškodama 
draugų, ji davė ginklų ir skolino 
pinigus Baltijos valstybėms, 
kurios tada kovojo dėl laisvės. Jis 
neigiamai atsiliepia apie prancū
zus, kurie pataikavo Lenkijai, ir 
apie biznierius anglus, kurie ir 
diplomatijoj yra linkę padaryti 
didelius vingius,

Šilas yra brangus visiems lietu
viams, o ypač krikščionims de
mokratams, ateitininkams ir 
frontininkams, nes tų organiza
cijų vardu jis veikė. Savo ideolo
ginę veiklą jis aprašo savo knygos 
jaunystės skyriuje. Šilas buvo 
ateitininku jau nuo pirmos kla
sės. 1928-1929 metais buvo Pane
vėžio moksleivių ateitininkų pir
mininku. 1926 metais, būdamas 
dar tik šeštos klasės mokiniu, 
Šilas dalyvavo Seimo rinkiminėj 
propagandoj, kurioje jis agitavo 
už Krikščionių demokratų par
tiją. Studijuodamas Šilas reiškėsi 
pavasarininkų veikloje. 1931 
metais jis pasakė Subačiaus pa
vasarininkams kalbą, kuri nepa
tiko tautininkams, ir už tai buvo 
nubaustas 500 litų bauda. 
Kadangi baudos sumokėti jis ne
galėjo, turėjo atlikti vieno mė
nesio bausmę Panevėžio kalėjimo 
vienutėj. Ką tik atlikęs bausmę, 
autorius dalyvavo Panevėžio 
moksleivių ateitininkų slaptame 
susirinkime, kuris buvo Katedros 
rūsyje. Tame susirinkime jis 
pasakė ugningą kalbą. Aš, būda
mas trečios klasės mokinys, savo 
žodyje jaunesniųjų ateitininkų 
vardu užtikrinau jį, kad mes 
eisime jo pėdomis.

Įdomus yra autoriaus verti
nimas 1926 metų sukilimo. Suki
limą organizavo dešinieji ir tau
tininkai. Jie teigė, kad kairieji, 
laimėję tų metų rinkimus, davė 
per daug laisvės komunistams. Iš 
to galėjo kilti riaušės ir įsikišti 
Sovietų Sąjunga. Šilas moty
vuoja, kad grėsmė komunistų 
perversmo buvo nereali, nes: lie
tuvių komunistų partija buvo 
silpna, Lietuva tuomet neturėjo 
su Rusija bendros sienos, ji turėjo 
stiprią kariuomenę ir policiją, o 
vyriausybės priešaky buvo tokie 
patriotai kaip dr. Kazys Grinius 
ir Mykolas Šleževičius. Pervers
mo vykdytojai, pagal Šilą, pada
rė antrą didelę klaidą, sušaudy- 
dami mažai žinomus komunistus: 
K. Požėlą, J. Greifenbergerį, K. 
Giedrį ir R. Čarną, padarydami 
juos kankiniais. Šilas kaltina 
Smetoną, kad jis atmetė vokiečių 
pasiūlymą atsiimti Vilnių, kai jie 
paskelbė k Lenkijai. I šį Šilo

Povilas Šilas (1908-1993)

kaltinimą reikia žiūrėti kritiškai. 
Reikia manyti, kad Lietuva čia 
pasielgė teisingai. Susidėdama su 
vokiečiais, Lietuva būtų nusi
dėjusi prieš Vakarų sąjunginin
kus. Pagal iš anksto vokiečių su 
rusais susitarimą Lietuva vis tiek 
būtų tekus Sovietų Sąjungai. 
Išėjo geriau, mes pasilikome su 
karą laimėjusiais sąjungininkais.

Autorius kaltina Smetoną už 
valdžios uzurpavimą ir visus jo 
triukus valdžioj pasilikti. Be to, 
jis kaltina Smetoną už priėmimą 
nutarimo Lietuvai pasiduoti so
vietams be jokio pasipriešinimo. 
Autorius mano, kad Lietuvos ka
riuomenė turėjo pasipriešinti ir 
trauktis į Vokietiją. Aišku, 
kaltinimas Smetonai už uzur
pavimą valdžios yra teisingas. 
Smetona tokiu savo savanaudiš
ku elgesiu užtraukė gėdą sau, 
tautininkų partijai ir tautai. 
Reikia pasvarstyti, kokios pasek
mės būtų buvusios, jei Lietuva 
būtų pasipriešinusi sovietams. 
Vokiečiai internuotą lietuvių 
kariuomenę galėjo panaudoti 
Vakarų fronte, o kai pradėjo karą 
su rusais, galėjo lietuvius 
panaudoti prieš juos, ko gero 
prieš Sovietų Sąjungą galėjo pa
naudoti visą Lietuvą. Ką mes 
šiandien turime, negali būti 
nieko geresnio. Mes be karo šian
dien turime Vilnių ir Klaipėdą, o 
jei prieš rusus būtume kariavę, 
gal dabartinės Lietuvos vietoje 
turėtume atvežtus kolonistus.

VLIK’as, prieš pasitraukdamas 
iš Lietuvos, paskelbė 1944 m. va
sario 16 d. deklaraciją, kurioje 
buvo reikalaujama Lietuvai ne
priklausomybės, ir ragino lietu
vius ginklu priešintis prieš 
vokiečių ir sovietų okupantus.

Jau 1944 metų gruodžio mėnesį 
Povilas Šilas buvo įsitikinęs, kad 
antroji sovietų okupacija bus 
žiauri. Komunistai lietuviams 
keršys už 1941 m. birželio 22-23 
d. sukilimą. Užėmę Lietuvą jie 
vykdė gausius areštus. Šilas 
laukė savo eilės. Jis rašo: „Jau 
tada apsisprendžiau nekapitu
liuoti, o likti ištikimas Dievui ir 
Tėvynei iki galo”.

Prieš Šilą komunistai turėjo 
daug inkriminuojančios medžia-

f
os. 1944 metų birželio mėnesį 
ilas dalyvavo VLIK’o posė
džiuose, kurie vyko jo bute. Per 
tuos posėdžius VLIK’as parašė du 
atsišaukimus į tautą. Pirmame 

lietuviai buvo raginami pasyviai 
priešintis okupantui, antrame 
nurodė, kad VLIK’o pareigas per
duoda jau Vokietijoj gyve
nantiems nariams: prelatui 
Mykolui Krupavičiui, Rapolui 
Skipičiui, Vaclovui Sidzikauskui 
ir Kaziui Škirpai. Po šiuo do
kumentu visi nariai pasirašė. 
1944 metų gruodžio mėnesį, pasi
taręs su pusbroliu Malinausku, 
Šilas parašė Lietuvių Fronto var
du atsišaukimą į tautą, ragin
damas tautiečius būti santūriais, 
nesivelti į ginkluotas kovas ir 
vengti provokacijų. Per Mali
nauską Šilas susisiekė su Lietu
vių Fronto „Kęstučio” ginkluotų 
pajėgų vadu pulkininku K. Jan
kausku. Vėliau Šilas parašė dar 
du panašius atsišaukimus, kurie 
buvo išplatinti ir saugumas apie 
tai viską žinojo.

Šilas kritiškai žiūrėjo į VLIK’o 
narių atsišaukimus į tautą, ku
riuos jie siuntė iš Vokietijos. Atsi
šaukimuose jie minėjo klaidingus 
gandus dėl galimos Amerikos- 
Anglijos pagalbos ir ragino tau
tiečius priešintis ginklu.

Areštas ir ištrėmimas
1945 m. sausio 9 d. Šilas buvo 

areštuotas ir pristatytas NKVD 
generolui Denisovui. Denisovas 
bandė jį užverbuoti savo tar
nybon. Kaip jau anksčiau buvo 
apsisprendęs, Šilas griežtai 
atsisakė išdavinėti savo draugus. 
Jis enkavedistų generolui pareiš
kė: „Geriau mirsiu, bet savo bro
lių neišdavinėsiu”. Tą savo pasi
ryžimą ištesėjo per ilgą, trukusį 
ištisus metus, tardymą. Ta proga 
autorius labai smulkiai aprašo 
tardymą ir sąlygas kalėjimuose ir 
koncentracijos lageriuose. Jis 
buvo laikomas vienutėj, turėjo 
gulėti ant cementinių grindų, 
nieko negavo pasikloti nei apsi
kloti. Kameros dydis buvo 5 x 2.5 
metro. Kaliniai buvo maitinami 
du kartu per dieną. Pusryčiams 
gaudavo 300 g duonos ir 5-10 g 
cukraus, pietums — pusę litro 

skystos avižinės sriubos ir apie 
200 g avižinės košės. Buvo tar
domas naktimis, o dienomis buvo 
uždrausta miegoti ir judėti, turėjo 
sėdėti ir žiūrėti į duris. Prižiūrė
tojai nuolat sekė pro durų langelį. 
Šilas išmoko miegoti atmerk
tomis akimis. Taip komunistai 
siekė palaužti žmones fiziškai ir 
dvasiškai. Autorius rašo, kaip jis 
visus tuos kankinimus pakėlė: 
daug meldėsi ir atsidavė Dievo 
valiai.

Aprašinėdamas kalinius, Šilas 
pažymi, kad dabar areštai buvo 
daromi nebe vien už tai, kuo 
kaltinamieji yra buvę, bet dau
giau už tai, ką jie padarė kovo
dami dėl Lietuvos laisvės.

Už visą „prieštarybinę” veiklą 
Šilas buvo nuteistas pagal sovie
tų baudžiamojo kodekso 58 str. 1 
ir 11 punktus, t.y. už grupinį 
tėvynės išdavimą 10 metų griežto 
režimo lagerio bausme ir 5 
metams teisių suvaržymu. 1946 
metų kovo mėnesio pradžioj Šilas 
su 1,000 kitų lietuvių kalinių 
buvo vežamas į Sibirą sunkie
siems darbams. Jis buvo pakrau
tas su 50 kitų likimo brolių į 
gyvuliams vežioti vagoną ir atga
bentas į vieną iš daugelio Pečio- 
ros lagerių Komi respublikoj. Pe- 
čioroj darbininkai buvo suskirs
tyti į keturias kategorijas. I kate
gorijas darbininkus skirstant, 
gydytojas paliesdavo kalinio 
sėdynę ir pagal tai, kiek asmuo 
ten turėjo raumenų, nustatydavo 
jo darbingumą. Šilas gavo 
trečiąją kategoriją — tinkamas 
tik lengviems darbams. Dabar 
sovietai nebesiekė, kaip pirmos 
okupacijos metu, vien tik 
„liaudies priešus” sunaikinti, bet 
kartu jie siekė pasinaudoti jų 
fiziniu darbu, tiesiant per Sibiro 
taigas kelius ir geležinkelius, sta
tant tiltus ir pan. Prie tų darbų 
kaliniai dirbdavo po 12 vai. į 
dieną ir buvo maitinami tik 
duona, vandeniu ir koše. Valgyti 
gaudavo tik du kartu per dieną. 
Kadangi dabar sovietai siekė iš 
kalinių turėti kuo daugiau 
naudos, nusilpusius siųsdavo at
gaivinti į ligoninę, o kiek at
sigavusius vėl varydavo į darbus.

Tardomuosius dabar sovietai 
siekė padaryti savo agentais. Tar
dytojai siūlė dovanoti Šilui visus 
„nusikaltimus” ir suteikti gali
mybę dirbti savo profesijoj, jei jis 
tik bendradarbiautų su NKVD. 
Šilas nepanoro pasidaryti kvislin- 
gu, jis geriau ėjo per kančias į 
garbę, jis norėjo pasilikti pavyz
džiu ateinančioms lietuvių kar
toms. Jis tvirtėjo savo įsitikini
muose, „kad žmonijos istorijos 
prasmė, josios ateitis yra ne 
klasių kovoje, bet jųjų harmonin
goje sąveikoje. Tiktai klasių 
harmonijoje įmanoma žmonijos 
pažanga”. Toliau Šilas rašo, kad 
kuo giliau jis studijavo marksiz
mą-leninizmą, tuo labiau jis 
sutvirtėjo kaip žmogus, kaip 
lietuvis ir krikščionis.

Šilas vaizdžiai aprašo lagerių 
tvarką ir kriminalistų siautė
jimą. Politiniai kaliniai buvo lai
komi kartu su kriminalistais: va
gimis, žmogžudžiais, prievartau
tojais. Kriminalistai daugiausia 
buvo administraciniame per
sonale ir politinius kalinius 
visaip skriausdavo ir išnaudo
davo. Berašydamas apie vis ki
tokius lagerius, Šilas mini, kad 
susirašinėjimas visur buvo

(Nukelta į 2 psl.)
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Nuostabai niekad 
nėra galo

Lietuvių meno ansamblis „Dainava” mini auksinį jubiliejų
STASYS DŽIUGAS

Eiliuokime gyvenimą ar mirti, 
džiaugsmą ar liūdėsi, groži ar 
bjaurastį — vienaip ar kitaip bus 
gerai, jei tik įvaizdžiai sudomins 
skaitytoją, išjudins jo ar jos 
poetini imlumą. Žinia, imlumas 
priklauso nuo skonio ir išprusimo 
poezijos meno srityje.

Tad antraštė „nuostabai niekad 
nėra galo” tinka kiekvienai ori
ginaliai gerai poezijai, nepaisant 
kokias temas ji beliestų — net ir 
žiaurias, kokčias, susijusias su 
mirtimi. Tikrą poezįją rašo ne 
vien dvasia, bet ir kūnas. Taip — 
mūsų mirštantis kūnas.

Šiuos sakinius dėstydamas, tu
riu minty Sigito Parulskio nau
jausią knygą Mirusiųjų (eilė
raščiai), baltu aplanku „Baltų 
lankų” leidyklos Vilniuje (1994) 
skoningai išleistą. Jau šis iš
spausdinimo skaistus baltumas 
yra tam tikra priešybė turiny 
aprašomą! bjaurasčiai. Štai bū
dingas pavyzdys: seilėjosi jūros 
burna, skrandžio sultimis / vėmė, 
akmenukus su skylėmis, mažas 
nuodėmių / girnas ant kaklo man. 
Arba: dabar motina sako: / tetos 
nosyje tarakonas lindėjęs II dabar 
mus ima pykinti: / numirėli mūsų 
krašte suvalgyti įprasta.

Citatomis drabstytis lyg ir 
netinka, nes šitaip jos atrodo 
daug kokčiau, negu būdamos 
knygos visumoje, kur jas globoja 
poeto pasaulėjauta — jo tiesus at
virumas gyvenimui ir mirčiai. 
Prasto, grubaus žodžio savo 
parapijiečiams būrams negailėjo 
ir Donelaitis. O čiagi Sigitas 
Parulskis rašo 20-ojo amžiaus 
sąmonės kalba. Per daug neme
dituoja, nesistiebia i Mirties 
prasmės gvildenimo metafizikas. 
Jam labiau rūpi vaizdiniai, atėję 
iš rūpios, yrančios, kintančios 
tikrovės ar iš stebuklinių pasakų 
siurrealizmo, kur viskas įmano
ma, kur reginio neužgožia dailūs 
simboliai ar pakili metaforika.

Pailiustruosiu kad ir šitokia 
eilėraščio „Kelionė traukiniu iš 
miesto. Su knyga” ištrauka: 
Atvėsę kumpiai, nugarinės, 

kruopos, 
supjaustytos, raudonos — telyčios 

ar Europos? 
Du pedofilai glostosi stotelėj, — 
kelintą valandą mirtis, kelintas 

kelias? 
Peronuos šiukšlės, nuorūkos — 

kur miesto meras, 
neįsileiskit kiaulės! Hegzametras, 

Homeras...

Satyriškai drėbli natūra mene 
nėra naujiena. Regime ją fotogra
fijose, tapyboje, prozoje (Antanas 
Škėma, Jurgis Kunčinas...) Bjau
rasties yra ganėtinai ir nūdienėje 
Europos poezijoje. Lenkų poeto 
Stanislaw Grochowiak (1934- 
1976) per atlydi susižavėjimas 
mirties ir bjaurumo motyvais 
buvo pavadintas „turpizmu”. Lo
tyniškai „turpis” reiškia bjaurus, 
šlykštus, niekšiškas, žemas. Ka
dangi lenkiškai lavonas yra 
„trup”, tai Grochowiak’o poezijai 
buvo prikergtas ir „trupizmo” 
terminas. Nemanau, kad Sigito 
Parulskio mūzai tiktų „lavoniz- 
mo” žodis.

Lig šiol negaliu suvokti išeivi
jos „neornamentuotos kalbos ge
neracijos” poetų vardo. Ne jų 
poezija man kliūva, bet tas epite
tas „neornamentuotos”. Šia ant
rašte, su žodžiu „augintiniai” 
gale, 1962 metais išėjo Algiman
to Mackaus knyga. Taip ir prasi
dėjo jų „neornamentuota” rauda. 
Algimanto Mackaus, Liūnės Su
temos ir kitų „augintinių” kalbo
je yra daug sielvartingo dėmesio 
20-ojo amžiaus negandoms, daug 
pakilios psalmiškos metaforikos, 
eleginio tono, užuojautos kenčian
tiems. Tačiau jų kalba nei mili
metru neperžengia „padoraus” 
žodyno ribų. Nieko nėra „neor
namentuotai” užgaulaus, atgra
saus, šlykštaus. Jie nepažeidė 
tradicinio leistinumo. Žinia, rašė 
įjautrintai, su didele rimtimi, 
užsiangažavimu žmonijai.

Sigitas Parulskis nesilaiko 
jokio iprasto puošnumo. Savitai 
panaudoja šiais laikais mėgiamą 
„ardymo” (dekonstrukcįjos) stilis
tiką. Parodo dalykus atvirkščius, 
sumaišo sąvokas, griebiasi viso
kių nesąmonių, eksperimentuoja 
su logika, sintakse, mielai bičiu
liauja su siurrealizmu, grotesku... 
Tikslas — priblokšti, sukvailinti 
skaitytoją, sudirginti pąjautas, 
paryškinti kasdienės logikos nu
zulintą protą. Jo paradoksai ne 
tik sukelia šypsnį, bet ir mąsty
mą. Štai: naktį mes esame 
apsirengė / dieną mes esame nuo
gi / vandeniu drąsiai žygiuojam / 
sausumoj žengiam žingsnį nu
skęstam. Arba eilėraštyje „Obuo
lys skyla į penkias dalis”: 
kiaušinio lukštas užmuša žmogų 
nuluptos bulvės dangstosi krūtis 
traukiniai begėdiškai išsiskėte

Kai kam gali atrodyti, kad visa 
tai tik keturvėjiškas išdaigavi-

Karo audros atblokšti i Vakarų 
Vokietiją, 1945 metų vasarą, pir
momis Hanau a. M. stovyklos 
dienomis, susiorganizavo dainą 
mylinčių jaunimo kolektyvas, su 
tautinio šokio vienetu, vadovau
jant: V. Adomavičiui-Adoniui, St. 
Radzevičiūtei, J. Žemaičiui ir R. 
Jonynaitei-Gustaitienei. Tikslas: 
parodyti svetimiesiems lietuvių 
liaudies meną, supažindinti su 
mūsų tautos tradicijomis, primin
ti, kad mūsų tauta yra gyva, stovi 
kultūringų tautų eilėje, o jos 
žmonės — likę ten ir čia esą, nori 
gyventi laisvėje.

Meno ansamblio „krikštas”

Nepastovaus tremtinių gyveni
mo šis vienetas buvo priverstas 
laikinai išsiskirstyti. Bet 1946 
metų pradžioje lietuviškos dainos 
ir tautinio šokio mėgėjai, nugalė
dami nemažai sunkių kliūčių ir 
vargo, sudarė vienetą jau beveik 
iš 100 asmenų ir išsikovojo iš 
esamos valdžios pakenčiamas są
lygas repeticijom. Tame organiza
vime, be kitų, daug širdies ir dar
bo įdėjo Ed. Daniliūnas. Pats 
sunkiausias darbas atiteko nau
jam dirigentui muzikui Broniui 
Jonušui ir tautinių šokių vadovei 
L. Valiukaitei. Tais pačiais me
tais, dėl nežinomų priežasčių, jai 
iš pareigų pasitraukus, tauti
niams šokiams vadovauti buvo 
pakviestas Juozas Žygas. Suma
nus ir kruopštus vadovų darbas 
davė vilties pasiekti savo tikslą. 
Po keturių mėnesių itempto dar
bo (1946 m. birželio 9 d.) įvyko 
„kolektyvo krikštas” — jis buvo 
pavadintas „Lietuvių meno an
samblis Dainava”. Šūki pasirin
ko: „Su daina i laisvę”. Ta proga 
įvyko koncertas, kuris buvo vi
suomenės labai palankiai sutik
tas.

Apie „Dainavos” ansamblį su
sitelkė gausus rėmėjų būrys, o 
krikšto apeigose dalyvavo „kū
mais”: šv. Sosto delegatas lietu
viams Vokietijoje ir Austrijoje 
kan. Feliksas Kapočius, US armi
jos vyriausios būstinės Vokietijo
je pulkininkas L. Adair, UNRRA 
direktoriai — Heath, Kaplan, do

mas. O ne! „Numirusiųjų” eilė
raščiuose tikros rimties yrą kin
kas daugiau nei tų tariamai pai
kų akibrokštų. Kaip tik toje pai
kybėje, kad ir klevo žiūrėjime, 
kaip vaitoja mėsa tvankiame ir 
tamsiam kambary, gimsta filoso
fija apie regimą buitį ir būtį. 
Poetas, apraudojęs gražius 
žodžius, drąsiai ima kalbėti ir 
medituoti jau kur kas platesniu, 
skvarbesniu žodynu. Todėl ir mir
ties sąvoka, poetiškai nukelta 
nuo metafizinio puošnaus alto
riaus, tampa tikroviškesnė ir 
labiau suprantama.

Pranas Visvydas 

centas Simas Sužiedėlis, Lietuvos 
operos solistė Vlada Grigaitienė, 
pianistė E. Gaučienė, Amerikos 
lietuvė leitenante M. Jovaraitė ir 
amerikietis lietuvis B. Raudonai
tis. Be to, „Dainavai” daug paro
dė nuoširdumo ir kiek galėdami 
rėmė stovyklos kultūros vadovai, 
kaip S. Sužiedėlis, J. Žilionis ir J.

J Jasiukevičius.
Po šio viešo didesnio koncerto 

ansamblis susilaukė gražios 
visuomenės pagarbos. Jis visuo
met įvairindavo minėjimus, šven
tes ir savo koncertais sutikdavo 
ir sveikindavo žymius, garbingus 
svečius, kurie Hanau, kaip arti
miausią stovyklą prie Frankfur
to amerikiečių vyriausios kariuo
menės būstinės, gausiai lankė.

Garsenybės, kurios klausėsi 
„Dainavos”

„Dainavos” koncertų klausėsi 
garsiajame Nuernberg’o procese 
dalyvavę užsieniečiai žurnalistai, 
UNRRA generalinis direktorius 
generolas Morgan, JAV Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas 
0‘Connor, Švento Tėvo atstovas 
vyskupas Al Muench, ministras 
Povilas Žadeikis, JAV Senato 
delegacijos nariai, kaip H. P. 
Cain ir JAV Teisingumo minis
tras McGrath, kurie yra įrašę į 
„Dainavos” istoriją gražiausius 
atsiliepimus, linkėjimus bei svei
kinimus. Ansamblis buvo pak
viestas ir koncertavo amerikiečių 
įgulų kariams, jų šeimoms, ame
rikiečių gimnazijai Frankfurte, 
vokiečių visuomenei Hanau, Bad- 
Nauhei, Wiesbaden, Bonn, Koe- 
nigswinter ir kitur.

Religinės muzikos koncertams 
talkininkavo ansambliečiai solis
tai — Stasė Klimaitė, Juozas Rau
donis ir Vytautas Adamkevičius. 
Taip pat buvo kviečiami solistai: 
A. Vilšinskaitė-Augustinavičie- 
nė, V. Grigaitienė, Stasys Raila, 
A. Sprindys ir smuikininkas prof. 
VI. Motekaitis. Be to, įdainavo į

„Dainavos” ansamblis su dirigentu Stepu Sodeika 1952 metais Čikagoje.

Lietuvių meno ansamblis „Dainava”, nuo 1950 metų įsikūręs Čikagoje, šiais metais mini savo 50 metų veiklos 
sukakti.

plokšteles Frankfurto ir Briuselio 
radiofonams, kurie kartais pa- 
skleisdavo į platų pasaulį lietu
viškų dainų melodijas.

Sekmadieniais ansamblis gie
dodavo stovyklos bažnyčioje, o su 
religine giesme ir tautine daina 
bei šokiais aplankė daug kitų 
lietuvių stovyklų. Tuo laiku daug 
parodė sumanumo ir rūpestingu
mo, tvarkant išvykas ir techniki
nius reikalus, administratorius 
Kęstas Miklaševičius ir an
samblio valdybos nariai: Ed. Da
niliūnas, Alb. Dzirvonas, M. 
Krasauskas, J. Juozevičius, Edv. 
Augustaitis, J. Tamuliūnas, A. 
Jokūbaitis, Sofija Džiugienė, K. 
Seliokas, E. Blinstrubienė, J. 
Dilys, P. Židonis, V. Malinaus
kas, J. Rimkūnas ir kiti.

Hanau lietuvių stovyklos vado
vo dr. A. Gylio ir tremtinių glo
bojančių įstaigų dėka nuo 1947 
metų liepos mėnesio kolektyvo 
narių būklė pagerėjo. Ansamblis 
sustiprėjo naujomis jėgomis, pa
siryžta paįvairinti dar vaidybiniu 
ir dekoratyviniu menu, susilauk

ta talkininkų, kaip režisie- 
riaus-aktoriaus Antano Škėmos, 
dailininkų K. Jezerskio ir J. 
Adomaičio. Ansamblis patraukė 
visų dėmesį savo nauju dainos ir 
šokio montažu Antano Škėmos 
„Kryžkelėje”.

200 koncertų

Emigracįjai iš Vokietijos spar
čiau pajudėjus, kolektyvui teko 
persiorganizuoti. 1949 metų 
pradžioje „Dainava” susilaukė 
naujo vadovo muziko Stepo Sodei
kos ir režisieriaus Gasparo Velič
kos. Tuo laiku dirbti buvo neleng
va, nes daugumas dainaviečių jau 
buvo išvykę į JAV ar į kitus 
kraštus. Jų vieton stojo nauji 
dainos mėgėjai ir muziko Stepo 
Sodeikos energingumu, o kolek
tyvo narių darbštumu bei pasi
ryžimu ypatingai buvo pasiekta 
gražių laimėjimų lietuvių liau
dies dainų ir meno srityje. Be 
kelių vykusių religinių koncertų, 
buvo pastatyti muzikiniai veika
lai — A. Merkelio „Vestuvės be 

Jono Tamulaičio nuotrauka 

piršlybų”, J. Krūmino „Pabaigtu
vės” ir M. Steikūnienės vaizdelis 
„Vaidilutės”. Koncertai — Frank
furte amerikiečių įgulos kariams, 
jų ligoninėje — sergantiems, 
klubui „Lotos”, Hanau vokiečių 
visuomenei, vaikų sanatorijai, 
darbo kuopų kariams. Taip pat 
ansamblis dalyvavo programose 
įvairių minėjimų ir t.t. Stovyklas 
mažinant, kolektyvas iš Hanau 
buvo iškeltas į Kempten’ą. Ten 
„Dainava” ir užbaigė savo veik
lą Vakarų Vokietijoje, per pen
kerius metus duodama dau
giau kaip 200 įvairių koncer
tų. „Dainava” savo koncertais 
padarė didelį kultūrinį įnašą į 
tremties gyvenimo kasdienybę. 
Minėtini ir paskutiniai kolektyvo 
valdybos nariai: V. Rukuiža, A. 
Smilgevičius (dabar Smilga), A. 
Stočkus, Stankevičienė ir kiti, 
kurie, bendradarbiaudami su vi
sais likusiais nariais, išlaikė 
darnų sugyvenimą ir tinkamą 
pusiausvyrą iki paskutiniųjų 
dienų.

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie Vytautą Kasiulį
Žymus Lietuvos dailininkas Al

girdas Petrulis pasikalbėjime su 
Lietuvos ryto žurnalistu pasakė, 
kad jis priklauso „išblaškytų kar
tai”. Paminėjo Petrą Kiaulėną, 
Vytautą Kašubą, J. Katiliūtę. 
Keletas užmirštų. O tarp jų 
Vytautas Kasiulis, kuris neseniai 
mirė Paryžiuje.

Vienas kitas prisiminimas gal 
padės kam nors parašyti jo išsa
mią biografiją, kurios jis tikrai 
užsitarnavo. Pažinau Vytautą 
Kasiulį Kauno Meno mokykloje, 
kuri visų kauniečių buvo žinoma, 
kaip aptverta tvora su pelėdomis. 
Mokiniams reikėjo ne tik dirbti 
reikalingus piešimo uždavinius, 
bet taip pat pristatyti namų dar
bus. Prisimenu, kad Kasiulis at
nešdavo didelį šūsnį savo darbų, 
kuriuos mes visi įdomiai var
tydavome. Tai buvo labai meis
triškai atlikti įvairių temų pieši
niai. Buvo juose daug naujenybių 
ir daug kūrybinio polėkio. Kasiu
lio ranka buvo labai greita. Jeigu 
jam nepatikdavo koks jo piešinys 
drobėje, jis labai greit pakeisdavo 
kitu«i

Jis taip pat buvo sportininkas. 
Jeigu neklystu, tai jis šokime į 
aukštį Lietuvoje buvo antrasis.

Nedaug teko susidurti su Ka
siuliu Lietuvoje, bet Vokietijoje 
netikėtai suartėjome. O atsitiko 
taip. Rodosi Lietuvių draugija 
nutarė pasiųsti studijoms jaunuo
lius į Paryžių. Meno studijoms, 
mano dideliam nustebimui, buvo
me parinkti aš ir Kasiulis. Pa
ryžius buvo Meka ir svąjonė visų 
Lietuvos dailininkų. Po ilgų ir 
nuotykingų įvykių man pavyko 
pasiekti Paryžių. Lietuvių drau
gijos stipendija turėjo būti 
teikiama Lietuvos konsulato. At
vykęs patyriau, kad konsulatas 
niekad negirdėjo apie tokią sti
pendiją, nors gaudavo lėšas iš 
BALFo ir iš Lietuvos aukso indė
lių. Bet tai kita, sudėtinga 
istorija.

Vytautas Kasiulis pasiekė 
Paryžių vėliau. Teko girdėti iš jo 
paties, kad reikėjo kaip nors 
manytis. Tad parsisamdė fabriko 
naktiniu sargu. Čia jis ir toliau 
nepaliovė piešęs. Išgirdęs apie 
konkursą, pateikė savo piešinį. 
Kiek atsimenu, tai buvo „Bėgi
mas į Egiptą”. Tai buvo religinė 
tema. O gal tai buvo konkursinė 
tema. Konkurso komisija ieškojo 
autoriaus fabrike, nes tai buvojo 
adresas. Niekas tokio nepažino. 
Tik kažkas susivokė, ar tai nebus 
naktinis sargas. Taip Kasiulis 
pagarsėjo.

Net Amerikoje Neutsuieek žur
nalas viršelyje įdėjo jo piešinį. 

Šiame numeryje:
A. a. Vytautą Kasiulį prisimenant • Išeivijos rašytojų žinynas • 
Monografija apie Vladą Jurgutį (1885-1966) • Batika ir keramika 
Čikagoje • Literatūrinė popietė Baltimorėje • Jūratės Milašiūtės- 
Narbutienės eilėraščiai • „Dainavos” ansamblio jubiliejų švenčiant 
• Chorvedys Vincas Mamaitis • Nauji leidiniai

Daugybė parodų praėjo su dideliu 
pasisekimu. Du kartus lankėsi 
Amerikoje, kur visi jo paveikslai 
buvo išperkami. Šiandien dauge
lio lietuvių namai puošiasi jo 
kūriniais, ir savininkai su pasi
didžiavimu parodo: ,,O čia 
Kasiulis”.

Prisimenu Anatolijaus Siuto 
vadovaujamoje televizijos pro
gramoje kalbėjausi su Vytautu 
Kasiuliu. Bandėme parodyti jo 
kūrybą ir jo pažiūrą į meną. 
Mano manymu, tai buvo labai 
prastas pasirodymas. Bet nerei
kėjo stengtis, Kasiulio kūrybą 
visi, kurie domisi menu, pažinojo.

Tai buvo tikrai talentingas 
lietuvis dailininkas. Bet kas at
sitiko? Kodėl paskutiniais metais 
apie jį nebuvo nieko girdima? 
Kodėl jis nutilo? Gal išblokštas iš 
tėvynės nebeturėjo kūrybinės at
ramos? Mano kukliu manymu, 
dar trūko tik vieno mažyčio žings
nelio, kad Kasiulis įsirikiuotų į 
pasaulinio masto dailininkus.

Dabar, kada tiek daug kalbama 
ir rašoma apie sviedinio mėtyto- 
jus, graudu. Sviedinio mėtytojai 
išnyks, kultūros darbininkai bus 
žinomi. Jeigu ne šiandien, tai 
rytoj.

Vladas Vijeikis

Vytautas Kasiulis (1918-1995)

Išeivijos rašytojų autobiografijų sąvadas
VYTAUTAS A. JONYNAS

• EGZODO RAŠYTOJAI. Pa 
rengė A. Mickienė ir A. T. An
tanaitis. Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla. 1994. 877 pusla
piai.

Mažiausiai kokiam šimtui as
menų prailgo laukti jo pasiro
dant. Iš tiesų, pradėtą prieš 
penketą metų, šį leidinį — Egzo
do rašytojai — lydėjo aibė nesėk
mių.

Gaišuoti kolektyviniams leidi
niams ne naujiena. Visiem žino
ma, kiek jų redaktoriams reikia 
kantrybės, ištvermės, jei ne dip
lomatinių sugebėjimų, įveikiant 
visų delsėjų — abiejų lyčių Fabijų 
Cunctatorių — nerangumą laiku 
pateikti prašomą medžiagą. Bet 
šiuo atveju prisidėjo dar kitos 
bėdos. Šaunus žurnaliukas Knyg
nešys, kuriame buvo pradėti 
spausdinti pirmieji autorių pasi
pasakojimai apie save, buvo pri
verstas užsidaryti dėl lėšų stokos. 
Kurį laiką nebuvo matyti jokių 
galimybių susilaukt finansinės 
paramos nei iš veiksnių, nei iš 
privačių asmenų ar organizaci
jų... Kol pagaliau buvo užsitik
rinta tvirta Lietuvos rašytojų 
sąjungos parama.

Bet faktiškai užvis daugiau lei
dinio pasirodymą nulėmė ne kas 
kita kaip jo rengėjų — A. Mitkie
nės ir išeivįjos kritiko Algirdo Ti- 
taus Antanaičio užsispyrimas ir 
ryžtas įgyvendinti šio bibiogra- 
finio žinyno sumanymą.

Iš leidinio pratarmės patiriam, 
kad jiem pavyko sutelkt nemažą 
geranorių padėjėjų-patarėjų bū
relį. Bet nemažiau akivaizdus jų 
kruopštumas ir pareigingumas, 
pažvelgus į autobiografijų gavimo 
datas. Neretai jų esama dviejų. O 
tai žymi ne. ką kitą, kaip redak
torių pakartojamą kreipimąsi į 
autorių, prašant peržiūros, pa
pildymų ar šiaip kokios apdai
los...

Nemažiau įspūdingu reiškiniu 
yra ir tai, kad redaktoriais 
toptelėjo mintis sukurti, mirusių 
rašytojų atvejais, pseudoautobio- 
grafijas (jos pažymimos knygoj 
„vietoj autobiografijos” etikete), 
pateikiančias rašytojo gyvenimo 
kreivės būdingąsias apraiškas. 
Visa tai sulipdant iš įvairiausių 
fragmentų — autorių prasitarimų 
žurnalistams, laiškų, dienoraščių 
ištraukų ir tt.

Ar vertėjo ambicingiems redak
toriams užsikrauti šią reiklią 
naštą, tai kitas klausimas, bet 
faktas faktu, visų šių pastangų 
dėka atsirado ir guli prieš akis 
stambus, arti 900 puslapių, tvir
tai įrištas (spėjamai be lankų pra- 
ganymo) veikalas, pilnas autorių 
nuotraukų (fotogeniškų, atjauni
nančių juos mažiausiai puse šim
to metų), pilnas autografų fak
similių, bibliografinių žinelių. Ir 
visa tai, kas be ko, palydi daly
kiška, aptarianti techninius rei
kalus, pratarmė. Žodžiu, solidus 
biobibliografinis žinynas, puiki 
parankinė knyga (reference 
work, ouvrage de consultation), 
padedanti ieškančiam susirasti 
be vargo ir greitai pageidaujamus 
biografinius duomenis apie išei
vijos plunksnos darbuotojus.

Knygoj atstovaujama 125 auto
riams. Iš jų 31 yra, deja, apleidę 
šią ašarų pakalnę. Atseit maž
daug 98 yra atsiliepę į redaktorių 
kvietimą dalyvauti leidinyje. O 
tai pasigėrėtinai stambus nuo
šimtis. Ar dar kitaip mintį išver
tus — neatsiliepusių į A. Mitkie
nės ir A. T. Antanaičio paragini
mus prisidėti nuošimtis yra visai 
nereikšmingas.

Kitu leidinio privalumu yra tai, 
kad autobiografijos ir jų pakai
talai yra surikiuoti paprasta alfa
betine tvarka. Atrodytų, kad ki
taip ir būti negali, bet verta pri
simint, kad kai kuriuos žinynuos 
(pvz., Lietuvos TSR rašytojuos) bū
davo prasimanoma sudėlioti teks
tus, skirstant juos pagal amžių, 
akių spalvą ir tt. Taip pat būdavo 
sugebama nugrūst bibliogra
finius duomenis kažkur į leidinio 
pabaigą. Visa tai nebūdavo jokia 
paslauga skaitytojams ir tenka 
padėkot Egzodo rašytojų ren
gėjams, kad jie pasibodėjo tokio 
„intelektualinio" rafinuotumo.

Pratarmėse užsimenama, kad 
autobiografijų žanras nesąs lietu
viams svetimas, kad esam turėję 
Lietuvoj tolimų pirmtakų. Jais 
laikytinosVainiAų (1921), Ant
rųjų vainikų (1936) ir Žemaičių 
poezijos (1938) antologijos. Vėliau 
(arčiau mūsų tragiškojo laikotar
pio) kas dešimt metų pasirodan
tys, pradedant 1957 metais, auto
biografijų sąvadai, vadinami Lie
tuvos TSR rašytojų vardu. Leis
tina būtų suabejoti, ar mūsų tė
vynainiai yra taip pažengę auto
biografiniam žanre. Iš tiesų, 
stambi dalis leidinyje įdėtų auto
biografijų yra sukurpta ant „cur

„Egzodo rašytojų” (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1994) viršelis

riculum vitae” banalaus kurpa
lio, o Bernardas Brazdžionis atvi
rai prisipažįsta neturėjęs sėkmės 
šioje srityje. Savo sąranga Egzodo 
rašytojų žinynas, primena savo 
tarybinį pirmtaką.

Su vienu dideliu ir esminiu 
skirtumu. Jau nekalbant apie 
tokius dalykus kaip stilistinę 
apdailą, retorinį toną ar būtinybę 
pasmilkyti partijai ir vyriau
sybei, tarybiniuose rašytojų sąva
duose buvo atstovaujama žmo
nėms, apturėjusiems Rašytojų są
jungos nario kortelę. Atseit pro
fesionalai, įrodę savo rašytojišką 
patirtį bent dviejų išleistų knygų 
pavidalu.

Vytautas Kasiulis
Smuikas, natiurmortas 

Aliejus

Egzodo rašytojų žinyno rengėjai 
ir leidėjai buvo šiuo atžvilgiu kur 
kas liberališkesni, sukalbamesni. 
Ne vien jie nėra pasitikrinę, ar 
atsiliepusių žmonių esama Lie
tuvių rašytojų draugijos užsienyje 
pilnateisių narių, bet, atrodytų, 
jų per daug nesisielota, ar jie yra 
išleidę kokį veikalėlį, ar ne. Iš vi
so keista, bet pratarmėje nesama 
jokių nuorodų į tai, kokiais šal
tiniais vadovautasi, susidarant 
kviestinųjų dalyvauti asmenų 
sąrašą. Leistina spėlioti, kad re
daktorių naudotasi daugeliu an
tologijų, įskaitant ir Trečiuosius 
vainikus (1975), bet kad pagrin
diniu, kontroliniu, sąrašu bus 

buvęs Lietuvų egzodo literatūros 
1945-1990 pavardžių indeksai.

Faktiškai, šiedu leidiniai vie
nas kitą papildo. Ypačiai biblio
grafinėje plotmėje. Kaip žinome, 
yra buvę priekaištų, kad Kapi
taliniame veikale Lietuvių egzo
do literatūra 1945-1990 kai kurie 
autoriai, ypač vaikų literatūros 
kūrėjai, buvę paminimi pažymė
tinai glaustai. Šiuo kartu visiems 
yra sudaromos sąlygos pasipa- 
sakot apie save plačiau, išvardi
nant visas savo išleistas ar netgi 
rankraščiuose esančias knyga,.

Kas be ko, palyginus aptaria
mąjį leidinį su Lietuvos egzodo li
teratūra 1945-1990 tenka konsta
tuoti, kad mirusiųjų rašytoji! at
rankos atžvilgiu Egzodo rašytojai 
ne be apgailėtinų spragų. Vien 
skubomis užmetus akį, tenka pa
sigesti tokių pavardžių kaip Ju
lius Kaupas, Antanas Rūkas, An
tanas Jasmantas (Antanas Ma
ceina), Vincas Ramonas, Jonas 
Grinius ir t.t. Tokių „praganytų” 
autorių priskaičiuotina nemažiau 
trisdešimties.

Priekaištauti, žinoma, sveika, 
bet klausimas, ar dera šiuo atve
ju kaltint redaktorius neapsižiū
rėjimu? Atsakymas trumpas ir 
kietas: ne. Iš leidinio pratarmės 
akivaizdu, kad redaktoriams visi 
šie vardai (veik išimtinai vyres
nės kartos rašytojų) buvo žinomi 
ir kad jie nepagailėjo pastangų, 
kreipdamies į įvairius išeivijos 
žmones (gimines, pažįstamus) 
gauti medžiagos saviems „vietoj 
autobiografijos” sudurstymams. 
Deja, jų paieškas lydėjo nesėkmė.

Kadangi apie tuos rašytojus bu
vo kalbama Lietuvių egzodo lite
ratūroj ir šiaip enciklopedinio po
būdžio tiek Lietuvoj, tiek išeivi
joj išleistuose leidiniuose, Egzodo 
rašytojų redaktoriams liko dvi 
išeitys: arba tų autorių visai 
neminėti, arba pakaišyti ivo 
žinyną biografinėm žinelėm, iš- 
sigraibytom iš Lietuvių enciklo
pedijos puslapių. Tas antrasis 
pasiūlymas verstis kamšalais iš 
Lietuvių enciklopedijos pasimatė 
redaktoriams atmestinu. Vienin
teliu tokiu, tarp kitko, svetim
kūniu leidinyje yra tekstas, paly
dintis lakonišką Bernardo Braz
džionio pasisakymą, ir jis aiškiai 
iškrenta iš žinyno visumos. Ap-
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Antanas Rlmavičius „Consununatum ėst”
Lino raižinys

Kryžiaus Dievas
1 Korintiečiams 15:1-3. „Broliai, 

aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu 
jums paskelbęs, kurią priėmėte, ku
rioje stovite ir kuria būsite išgelbėti, 
— jeigu jos laikotės taip, kaip esu 
jums paskelbęs; antraip būtumėte 
veltui įtikėję. Pirmiausia aš jums per
daviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus 
numirė už mūsų nuodėmes, kaip 
skelbia Raštai”.

Lukas 24:5b-7. „Kam ieškote gyvo
jo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis 
prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra 
jums sakęs, būdamas Galilėjoje: 
‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas 
į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, 
o trečią dieną prisikelti!’ ”

Štai ir vėl atėjo Velykos. Jau 
Gavėnios laikotarpiu mes susi
kaupiame, apmąstydami Viešpa
ties Jėzaus Kristaus prieš du 
tūkstančius metų atliktą ir po 
šiai dienai atliekamą misiją bei 
šios misijos reikšmę visam pasau
liui ir žmonijai. Gavėnios metu 
mes prisimename jo auką, o Vely
kų metu Viešpaties prisikėlimą. 
Šiuo laikotarpiu visi mus skirian
tys skirtumai ir nesutarimai nu
blanksta ir tampa nereikšmin
gais. Pasidaro nesvarbu, kad dau
gelis iš mūsų gal jau esame net 
keletą metų nesusitikę, nes mus 
skiria daugelis mylių vienus nuo 
kitų ar net vandenynai; pasidaro 
nesvarbu, kad galbūt mes turime 
tarpusavio nesutarimų, kurie ne
leidžia mums broliškai bendrauti. 
Visa tai Velykų metu tampa ne
svarbiais dalykais, nes mes 

švenčiame Viešpaties Kristaus 
prisikėlimo šventę. Velykų reikš
mė ir jų itaka krikščioniškam gy
venimui ir viso pasaulio istorijai 
nublankina tuos skirtumus ar 
tuos nesutarimus, skiriančius 
mus vieną nuo kito.

Kas gi po teisybei atsitiko prieš 
du tūkstančius metų, kad tas įvy
kis tapo toks reikšmingas žmoni
jos istorijoje? Kokia gi yra Vely
kų reikšmė? Ką mes išreiškiame 
kasmet, švęsdami Velykas?

Mes tikriausiai visi puikiai 
žinome, ką skelbia evangelistai 
apie Jėzų iš Nazareto. Visi evan
gelijų aprašymai, o ypač sinopti
nės evangelijos, mums paliko liu
dijimą apie žmogų, kuris, jau bū
damas vidutinio amžiaus, subūrė 
savo pasekėjų būrį ir keliavo po 
Izraelio žemę, skelbdamas atei
nančią Dievo karalystę. Tačiau jo 
veikla neapsiribojo vien tik skel
bimu to, kas turi įsikūnyti ateity
je ir todėl skelbimo metu buvo 
sunkiai suprantama paprastiems 
to meto žmonėms. Jėzus, gydyda
mas sergančiuosius ir luošuosius, 
varydamas piktąsias dvasias iš 
apsėstųjų, net prikeldamas žmo
nes iš numirusiųjų, akivaizdžiai 
parodė, kokia ta ateinanti Dievo 
karalystė yra. Tai karalystė, ku
rioje paskutinieji bus pirmuti
niai, kur nužemintieji bus išaukš
tinti. Tai karalystė, kur visuome
nės atstumtieji — mokesčių rin
kėjai, prostitutės, raupsuotieji, 
našlės ir vaikai — sėdės prie 

bendro vaišių stalo Dievo akivaiz
doje.

Tačiau Jėzus, be Dievo karalys
tės, skelbė ir kitą dalyką. Tai 
mums primena Lukas, aprašyda
mas moterų apsilankymą prie 
numirusio ir palaidoto Jėzaus 
kapo. Prie atidaryto ir tuščio 
Viešpaties kapojas pasitikę švy
tinčiais rūbais vyrai priminė: 
„Atsiminkite, ką jis jums yra sa
kęs, būdamas Galilėjoje: ‘Žmo
gaus Sūnus turi būti atiduotas į 
nusidėjėlių rankas ir nukryžiuo
tas, o trečią dieną prisikelti!’ ” 
Taip, jis skelbė ir savo ateinančią 
mirtį. Tai buvo ne įprastinė mir
tis, o mirtis ant kryžiaus. Prisi
minkime, kad mirtis ant kryžiaus 
buvo pati baisiausia bausmė, ko
kią tik žmogus begali užsitrauk
ti. Roma mirtimi ant kryžiaus nu
kankindavo savo nepaklusnius 
vergus (vienas iš didžiausių ir 
baisiausių pavyzdžių yra vergo 
Spartako sukelto vergų sukilimo 
numalšinimas, kai šalia kelių, 
vedančių į Romą, vienu metu bu
vo nukryžiuoti keli tūkstančiai 
žmonių). Izraelitų tarpe mirtis 
ant kryžiaus reiškė atskyrimą 
nuo savo tautos. Buvo laikoma, 
kad nukryžiuotas žmogus yra 
prakeiktas tarp Dievo žmonių, 
kad jį prakeikia pats Dievas ir at
skiria nuo gyvenimo sandoros. 
Net apaštalas Paulius, cituoda
mas Pakartojamojo įstatymo kny
gą, pareiškia (Galatams 3:13): 
„Prakeiktas kiekvienas, kuris 
kybo ant medžio”.

Ar turi ką nors bendro Viešpa
ties Jėzaus skelbta Dievo kara
lystė ir jo paties nusakyta mirtis 
ant kryžiaus? Ryšys tarp šių dvie
jų skelbimų yra tiesioginis ir ne
atsiejamas. Jei Jėzus būtų tik 
skelbęs Dievo karalystę, nepai
sant nuostabių darbų, kuriuos jis 
atliko, bendraudamas su žmonė
mis, jis geriausiu atveju būtų 
laikomas tiktai dar vienu prana
šu. Juk ne be reikalo, jam pa
klausus savo mokytinių: „Kas aš 
esu?” jis išgirdo atsakymą: „Žmo
nės kalba, kad vienas iš pranašų; 
kiti, kad Mozė, kad Elijas,...” Ta
čiau mirtis ant kryžiaus pakeitė 
supratimą apie Jėzų iš Nazareto. 
Mokiniai, kurie, suėmus jų vado
vą, buvo išsisklaidę, vėl susirinko 
į krūvą. Įvykio liudytojai, kaip 
kad tas šimtininkas, Jėzaus mir
ties valandą stovėjęs prie kry
žiaus, paliudijo (Morkus 15:39): 
„Iš tikro šitas žmogus buvo Die
vo Sūnus!” Šimtininkui nereikė
jo net prisikėlimo, kad suprastų 
tikrąją Jėzaus Kristaus esmę. Ži
noma, buvo prisikėlimas, kuris 
parodė, kad tamsos karalystė ir 
mirtis yra nugalėtos, ir dieviškoji 
meilė švenčia pergalę. Tačiau 
prieš tai įvyko centrinis įvykis 
žmonijos istorijoje — pats svar
biausias įvykis kosmoso egzisten
cijoje, apsireiškė toje žmogaus ir 
mokytojo iš Nazareto mirtyje ant 
kryžiaus, kai jis prieš mirtį gar
siai sušuko (Morkus 15:34): „Ma
no Dieve, mano Dieve, kodėl ma
ne apleidai?!” Kaip suprasti šį 
šūksnį! Ar gali būti, kad tai... 
Taip tai buvo desperacijos šūks
nis, išslydęs iš Dievo Sūnaus lū
pų. Kur tu esi, Dieve, kodėl mane 
apleidai? Jis šiame šūksnyje ne
besikreipia į Dievą, kaip anks
čiau švelniai ir su meile kad 
kreipėsi: „Abba, Tėveli!” Tai 
buvo žmogaus, palikto begalinės 
tamsos akivaizdoje be užtarėjo ir 
gynėjo, šūksnys. Šį įvykį, šią 
visiško vienišumo išraišką gali
ma netgi traktuoti kaip išdavys
tę.

Aš įsivaizduoju, kad tai turėtų 
kraupiai skambėti tikinčiojo au- 
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Vilties slenksti peržengiant
KUN. VIKTORAS RIMŠELIS

Tai yra 244 puslapių knyga, 
1994 metais išversta į anglų 
kalbą. Popiežiaus knyga greitai 
paplito po visą pasaulį įvairiomis 
kalbomis. Niekas nesitikėjo ir 
nelaukė, kad popiežius parašytų 
knygą. Popiežiai tikintiesiems 
paskelbia encikliką tikėjimo ir 
doros klausimais, bet iki šiolei nė 
vienas iš jų nėra parašęs knygos 
apie save, apie savo įsitikinimus, 
atsiminimus, apie savo pasaulė
žiūrą. Todėl ir yra didelis susido
mėjimas šia knyga.

Ruošiantis pasikalbėjimui su 
popiežium per televiziją, 1993 m. 
žurnalistas Vittorio Messori 
paruošė daug klausimų, į kuriuos 
popiežius atsakė raštu. Taip ir 
susidarė visa knyga, kurioje pa
liestos 35 temos.

Perskaičius šią knygą, atrodo, 
kad popiežius į klausimus tiesiai 
neatsakė „taip ar ne”. Bet ir 
Kristus ne į visus apaštalų klau
simus davė atsakymą. Yra pas
lapčių mūsų gyvenime, kurios 
paaiškės tik aname pasaulyje — 
amžinybėje.

Pirmas klausimas: Popiežius — 
pasipiktinimas ir paslaptis. Taigi 
kas yra popiežius? Vieniems jis 
yra pasipiktinimas, o kitiems 
paslaptis. Jis yra šioje žemėje 
žmogus, kuris atstovauja Dievo 
Sūnui. Jis yra Kristaus vietinin
kas. Popiežius prisimena, ką jis 
pasakė pirmoje savo kalboje žmo
nėms Šv. Petro aikštėje — „nebi
jokite!”. Tai Kristaus žodis 
apaštalams, ypač Petrui, kuris 
puolė Jėzui į kojas, sakydamas: 
„Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, 
nes aš — nusidėjėlis” (Lk. 5,8). O 
Kristus jam tarė: „Nebijok! Nuo 
šiol jau žmones žvejosi” (Lk. 5,10). 
Kad popiežius yra iškeltas į die
višką aukštybę ir turi autoritetą, 
yra gyvenimo tikrovė. Iš tos aukš
tybės ateina nepaprastos pareigos 
ir atsakomybė. Jis yra Summus 
Pontifex — vyriausias kunigas, 
kaip ir pats Kristus. Jis yra 
vyriausias Ganytojas, kuriam yra 
pavesta Kristaus atpirktas sielas 
nuvesti į Jo amžiną karalystę.

Tokia sunki gyvenimo ir atsa
komybės našta žmogui yra nepa
keliama savomis jėgomis. Todėl 
buvo duotas klausimas, kaip po
piežius meldžiasi. Jeigu Kristui 
buvo reikalinga malda šioje že
mėje, tai popiežiui ir visiems 
žmonėms melstis į Dievą, į Kris
tų, mūsų Atpirkėją, į Jo Motiną 
yra būtina. Popiežius čia primena 
Šv. Povilo žodžius laiške romie
čiams, kad Dvasia ateina pagal
bon mūsų silpnumui. Mes nežino
me, ko turėtume deramai melsti, 
todėl Dvasia užtaria mus neiš
sakomais atodūsiais (Rom. 8,26). 
Malda yra pokalbis su pačiu 
Dievu. Tai yra santykiavimas su 
Dievu, kaip „Aš ir Tu”.

Mes žinome, kad visas pasaulis 
yra Dievo sukurtas, o Kristaus

atpirkimo galia — pašventintas, 
netgi sudievintas. Popiežius, kaip 
kiekvienas krikščionis, mato ir 
žino per kokius pavojus šiame 
pasaulyje visa žmonįja eina į 
amžinąją gyvenimo paskirtį. Du 
tūkBtantieji metai gana aiškiai 
parodo mums, kokios varžybos 
vyksta tarp blogio ir gėrio. Mes 
jaučiame ir matome, kokia didelė 
gėrio apraiška yra dieviško Įsikū- 
nįjimo paslaptyje, bet taip pat 
mes matome ir nuodėmės paslap
tį, kuri auga ir vystosi prieš mūsų 
akis. Kristus drąsino apaštalus, 
sakydamas, kad Jis nugalėjo pa
saulį (Jn. 16.33). Kristus, moky
damas, kad reikia visuomet mels
tis, pasakė apaštalams palygini
mą apie teisėją, kuris nebijojo 
Dievo ir buvo neteisingas, ir už
baigė savo kalbą klausimu ir 
nuostaba: „Nejaugi Dievas neap
gintų teisių savo išrinktųjų, kurie 
jo šaukiasi per dienas ir naktis, 
ir delstų jiems padėti?!” (Lk. 
18,7). Užbaigęs pamokymą, Kris
tus abejingai paklausė, ar atėjęs 
Žmogaus Sūnus beras žemėje ti
kėjimą (Lk 18,8). Iš tokios pasau
lio aplinkos Kristaus Bažnyčiai ir

Sveiki, sulaukę šventų Velykų!

Šiame numeryje
Kryžiaus Dievas • Popiežiaus Jono Pauliaus II knyga • Mintimis 
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Popiežius Jonas Paulius II kalba i minią priešais JAV Kongreso rūmus. Washington, D.C., savo vizito j Jungtines 
Amerikos Valstybes metu 1979 m. spalio 2 d.

popiežiui kyla reikalas melstis, iš 
čia aiškus yra ir maldos turinys. 
Malda yra Dievo ieškojimas ir Jo 
pasireiškimas. Per maldą žmogus 
patiria, kad Dievas yra gailestin
gas ir didžioji meilė, kuri ateina 
pas kenčiančius, persekiojamus, 
visų apleistuosius.

Skaitant šią popiežiaus knygą, 
mane sudomino trys klausimai 
apie Dievo buvimą. Žurnalistas 
klausia popiežių, ar Dievas yra, 
ar Jo buvimo įrodymai tikrai 
pagrįsti ir ar Kristus yra tikrai 
Dievo Sūnus. Visiems aišku, kad 
popiežius tiki Dievą ir tiki, kad 
Kristus yra Jo Sūnus, kuriam jis 
šioje žemėje atstovauja. Į šiuos 
klausimus betgi jis nieko ypatin
go neatsakė. Jis paminėjo Sv. To
mą Akvinietį su jo penkiais Dievo 
buvimui įrodyti keliais. Atseit, 
Dievas yra pirmasis judintojas, be 
kurio nieko neatsitiktų pasauly
je. Tai yra priežastingumo prin
cipas. Taigi Dievas mums žino
mas kaip visa ko sutvėrėjas. Jis 
pra aukščiausioji Būtybė, kurio 
esmė yra Būti, o sutvertųjų daik
tų egzistencįja jiems duota. Todėl 
mes galime ir nebūti. Iš čia ma

tosi, kad popiežius yra Šv. Tomo 
universiteto (Angelicum) mo
kinys.

Atsakymą į klausimą, jeigu 
Dievas yra, tai kodėl Jis pasislė
pęs, randame knygoje tik keliuo
se puslapiuose. Taigi nieko ypa
tingo ir nepasakysi. Kristus, bū
damas Dievas ir Žmogus, nebuvo 
pasislėpęs ir netylėjo. Kas Jį 
matė, matė Dievą, bet žmogaus 
pavidale, matė Jo dieviškus dar
bus. Šitai popiežius labai trumpai 
pamini. Bet kaip jis į tą dievišką 
tylą žmonijos gyvenime patsai 
reaguoja ir ją išgyvena, nieko 
nepasakyta. Žinoma, Dievas kalba 
į kiekvieną žmogų per savo kūri
nius. Visi žmonės savo gyvenime 
ieško Dievo, kuris yra viso gėrio 
ir laimės šaltinis. Mes Jame 
gyvename, judame ir esame, kaip 
Sv. Povilas sako. Mes Jame esa
me daugiau kaip dangaus skliau
to horizonte. Mes einame ir nie
kada jo nepasiekiame. Dievas 
savąja būtimi gyvena neprieina
moje šviesoje. Filosofai ir teologai 
apie Jį sako, kad Jis yra 
transcendentinis. Dievas kalbėjo 
per pranašus, kaip Šv. Petras 
laiške rašo, o po Įsikūnijimo Jis
kalbėjo per savo Sūnų Jėzų 
Kristų.

Toliau seka visa eilė klausimų 
apie žmonių atpirkimo ir išgany
mo istoriją, — ar Dievui reikėjo 
tokios žiaurios aukos iš savo Sū
naus; kodėl tiek blogio pasaulyje; 
kodėl Dievas pakenčia ir leidžia 
vystytis blogiui pasaulyje? Kažin 
ar rasime pasaulyje tokį išmin
čių, kuris atsakytų į tuos klausi
mus taip, kad mes būtume paten
kinti. Tai ir popiežius į tuos 
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Meksikos pinigo 
krizės pamoka

Meksikos peso vienetas prieš 
praėjusias Kalėdas staiga pradėjo 
labai greit kristi prieš kitas 
valiutas. JAV, drauge su įvairio
mis tarptautinėmis finansų orga
nizacijomis, ėmėsi jį gelbėti, 
kad kraštas nepultų į ekonominę 
neviltį. Robert E. Rubin, JAV 
iždo sekretorius, pasirašius 
su kitais apie 50,000 milijonų 
dolerių paskolų ir garantijų 
paketų, turėjo tačiau pripažinti, 
kad nuo to, kaip pasaulinė finan
sinė visuomenė pažvelgs į Meksi
kos valstybės patikimumų, pa
reis, ar bus išgelbėta to krašto 
ekonominė ateitis.

Tik saujelė finansų specialistų 
gali tinkamai įvertinti tokių 
padėtį, o ir jų nuomonės kartais 
skiriasi kaip rasti geriausius 
būdus gelbėti vietinį pinigų. 
Vietinio pinigo padėties svarba 
yra nepaprasta tiek pramonei, 
tiek prekybai, tiek pagaliau kiek
vienam krašto piliečiui.

Ne vienas verslo žmogus, daž
niau besilankantis Meksikoje, 
galėjo pastebėti, kad ypač 1994 
metais peso vidinė vertė vis krito 
dėl infliacijos. Vyriausybė tačiau 
laikė jo keitimo lygį su doleriu 
apie 30 centų už vienų peso, no
rėdama išlaikyti investicijas ir 
pasauliui parodyti, kad Meksika 
sugeba kovoti su infliacija. Iš 
vyriausybės pasigirsdavo gandai, 
kad peso bus nuvertintas oficia
liai kokiu 10%. Bet kada ji prieš 
pat Kalėdų atostogas paskelbė šį 
kuklų nuvertinimų, pasaulinio 
masto valiutos spekuliantai, įtar
dami didelį peso silpnumų, pra
dėjo parduoti jį didžiausiomis 
sumomis, ir peso labai staigiai 
ėmė kristi. Visokie investicijų 
fondai, ypač Amerikoje, kurie 
buvo investavę į Meksiku, buvo 
netikėtai pagauti to didelio jų 
akcijų dolerių vertės nukritimo. 
Kone su panikos mentalitetu 
biržos rinka pradėjo išsiparduoti, 
numušdama Meksikos šėrų ver
tės vidurkį vienu metu kokiu 
40%.

Konkrečiai, peso 1994 metų 
gruodžio pradžioje buvo vertas 
0.29 dolerio. Kada Meksika gruo
džio 20 dienų paskelbė, kad peso 
nuvertinamas 13%, prasidėjo jo 
kritimas. Kitų dienų jau jis buvo 
vertas 21 amerikietiškų centų, 
gruodžio 27 dienų — USD 0.18. 
Paskui šiek tiek atsigavo, bet 
sausio gale krito iki USD 0.16. 
Pranešus, kad Amerika gelbės 
peso, jis vėl atgijo, bet po kelių 
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savaičių ir vėl krito. Per mėnesį 
peso vertė krito beveik per pusę. 
Tuo pačiu metu Meksikos biržos 
šėrų vertė irgi krito dėl peso 
nuvertinimo ir dėl labai greito 
pasitikėjimo praradimo, kuris 
rinkoje mažino meksikietiškų 
vertybių paklausų.

Tai krizei iškilus, pasirodė 
visokiausių patarimų ir pastabų 
tiek vietinėje, tiek beveik viso 
pasaulio finansinėje spaudoje. 
Buvo minimi Hong Kong’as, Ar
gentina ir Estija, kaip geri pavyz
džiai, kur neturima stipraus cen
trinio banko. Pora laikraščių su
minėjo Lietuvų, kuri pasekė Esti
jos pavyzdžiu, bet kur dar nežino
ma, kaip tai seksis. Tokie garsūs 
ekonomistai, kaip Galbraith ir 
McLeod, yra prieš sistemų, kuri 
„prikabina” tautinį pinigų prie 
kito krašto valiutos. Jie pasisako 
prieš suverenaus krašto atsisaky
mų kontroliuoti savo pinigo vie
netų ir teigia, jog reikia pasilikti 
kiek įmanoma savo ekonominio 
likimo tvarkytojais. Jų manymu, 
Meksikos Centrinio banko nelai
mė buvo, kad per daug leista 
valdančiai partijai (PRI) veikti jo 
sprendimus.

Merton Miller, Nobelio ekono
mijos premijos laureatas 1990 
metais, rašė, kad galima kalbėti 
apie valstybinę nepriklausomybę, 
bet kas iš to, kada ekonominė 
realybė tave verčia prisitaikyti 
prie pasaulinės padėties. Pagal jį, 
Meksika galėjo arba palikti lais
vai savo peso judėti, arba nusta
tyti tvirtų keitimo lygį, ji stipriai 
palaikant, o ji pasirinko blogiau
sių atvejį: mėginti išlaikyti vidu
tinį peso vertės lygį pasaulinėje 
rinkoje su savo ištekliais. Kada 
meksikiečių vyriausybė ėmėsi vis 
labiau kištis į savo pinigo tvarky
mo reikalus, ji peso atžvilgiu pra
rado kitų kraštų pasitikėjimų vi
sa Meksikos ekonomine politika. 
Pagal Miller’į Centriniai bankai 
tokiuose kraštuose kaip Meksika 
neturi galimybės išlaikyti savo 
pinigo patikimumo.

Mums prisimena tos didelės 
diskusijos Lietuvoje kaip ir kam 
kontroliuoti mūsų litų. Psicholo
giškai ir politiškai gal „prisi
kabinimas” prie dolerio sudarė 
pagrindų kokiai nors disciplinai, 
kad litas nekristų savo verte. Tų 
galima pasiekti, žinoma, ir be 
oficialaus patikimumo įstatymo, 
jei ta pareiga paliekama savaran
kiškam Centriniam bankui. Fis- 

(Nukelta į 2 psl.)

LTSR Valstybinės 
Filharmonijos 

pirmosios dienos 
savuose namuose
Administravimo taisyklių 
kūrimas ir darbo pradžia

(Iš spaudai parengto veikalo 
„Vilniuje, lietuviškos kultūros arenoje 

1939-1944 metais”)

JONAS P. LENKTAITIS

Pirmieji penki rašiniai apima 
tiktai pirmosios rusų-komunistų 
okupacijos laikotarpį. Baigiasi 
1941 m. birželio 24 d., laikinajai 
Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybei pradėjus veikti. To laikotar
pio įvykiai yra aprašomi sekant 
jų vystymosi eigų, neatsižvel
giant į datas.

Lietuvos TSR Valstybinė Fil
harmonija buvo įkurta 1940 metų 
lapkričio 1 dienų, LTSR Liaudies 
Komisarų Tarybos nutarimu. Se
kant kitų sovietinių respublikų 
pavyzdžiu, ji turėjo susidėti iš 
simfoninio orkestro, mišraus cho
ro ir liaudies tautinių dainų ir šo
kių vieneto. Jonui Kardeliui, bu
vusiam Lietuvos žinių redakto
riui, buvo pavesta atlikti naujo
sios įstaigos organizavimo dar
bus. Meno srityje jam talkinti bu
vo parinktas Balys Dvarionas.

Lapkričio 5 dienų Jonas Karde
lis sudarė pirmąjį Filharmonijos 
administracijos „kabinetų”, ku
rio buvo tokia sudėtis: Jonas Kar
delis — direktorius, Balys Dvario
nas — Meno vadovas ir orkestro 
dirigentas, Bronius Budriūnas — 
choro vadovas, Jonas Švedas — 
Liaudies ansamblio vadovas, Jo
nas Lenktaitis — koncertų, rengi
nių, išvykų ir spaudos reikalų ad
ministratorius, Bronius Kūlys — 
administratorius ūkio reikalams, 
V. Čyvas — vyr. buhalteris, Ch. 
Zacharinas — sekretorius.

Administracija įsikūrė Aušros 
Vartų gatvėje, prieš būsimų Fil
harmonijos pastatų, „Astoria” 
viešbučio viename mažame kam
barėlyje, kuriame tilpo du rašo
mieji stalai, stalelis rašomajai 
mašinėlei ir penkios kėdės. Admi
nistracinius reikalus aptardavo
me stovėdami.

Administracijai pasirinktoji 
patalpa kairiajame pastato spar
ne, antrame aukšte, su langais į 
Aušros vartų gatvę, iš tikrųjų 
buvo antroji, pagalbinė salė, 
kurioje tilpo daugiau negu 200 
žmonių. įėjimas buvo tik vienas, 
iš platformos, esančios virš 
didžiųjų laiptų, prieš pasukant į 
dešinę eiti į didžiųjų salę. Čia 
vykdavo mažesni renginiai, orga
nizacijų susirinkimai, chorų ir 
vaidinimų repeticįjos, sueigos, 

posėdžiai ir kiti panašūs subuvi
mai. Už scenos persirengimui 
kambarių nebuvo. Koncertų, 
teatrinių ar kitų meninių progra
mų metu čia persirengę progra
mų atlikėjai kairiuoju salės pa
sieniu eidavo į scenų.

Kairėje pusėje patalpa prapla
tėja. Prasideda pastato iškyšulio 
į Aušros vartų gatvę erdvė, turin
ti didelio kambario (apie 60 kv. 
metrų) grindų plotų. Stovint pa
talpoje yra įspūdis, kad iš šono 
yra pristumtas, pastatui nepri
klausantis, trijų sH'fiųkambarys, 
kiekvienoje sienoje turintis po du 
langus. Tame „kambaryje” anks
čiau stovėjo ilgas, žalia medžiaga 
uždengtas, stalas, skirtas posė
džiams ar susirinkimų metu su
sodinti prezidiumų. Patalpos 
pietinė ir vakarinė sienos langų 
neturėjo, todėl šeši langai 
rytinėje sienoje davė daug dienos 
šviesos, kurios patalpai labai 
trūko.

Visi administracijos tarnautojai 
vienbalsiai nutarėme čia įkurdin
ti direktorių Jonų Kardelį. Iš 
turimo menko baldų inventoriaus 
parinkę geriausių ir didžiausių 
rašomų stalų ir kėdę, pastatėme 
aslos viduryje, prie sienų išrikia
vome po kelias kėdes, ant stalo 
pastatėme vienintelį telefono 
aparatų, o ant sienos pakabinome 
Lenino paveikslų. Tai atlikę 
laikėme direktoriaus „kabinetų” 
įrengtu. Visa kita patalpos dalis 
liko administracijos tarnautojų ir 
meno vienetų vadovų,ir jų padė
jėjų stalams pastatyti. Prie 
nesamos kabineto „sienos” stalų 
pasistatė sekretorius Chaimas 
Zacharinas. Šalia jo įstaigos 
mašininkė, o už jos vyriausias 
buhalteris Čyvas, sųskaitininkas 
ir kasininkas. Aš savo stalui vie
tų pasirinkau prie durų, prie 
didžiulio, pusrutulio formos lan
go, kurio stiklas siekė grindis. 
Tokia lango forma architektas 
išsprendė pastato simetrijos rei
kalavimus, fasado išvaizdos ir iš 
dalies tamsias patalpos apšvieti
mų. (žiūr. Draugas, 1994 m. 
spalio 22 d.) Asmuo, įėjęs į patal
pų, pagalvodavo, kad tas stalas 
yra skirtas sargui, įpareigotam 
užregistruoti visus įeinančius, 
todėl prie jo visi pirmiau ir 
sustodavo.

Chaimas Zacharinas, sekreto
rius, gimė Maskvoje, buvo Lietu
vos universiteto Medicinos fakul
teto chirurgijos profesoriaus Ben
jamino Zacharino brolis. Dr. Za
charinas buvo artimas Kipro Pe
trausko ir muziko Vilmano Zaid- 
mano draugas. Mėgo teatrų, ope
rų, o ypač simfoninę muzikų. Jo 
ir Zaidmano pastangomis, vasa
ros metu teatro sodelyje buvusio
je lentinėje patalpoje, vadinamoje 
„vasaros teatru”, 1920-1935 me-

Živilė Liugailaitė Vilnius *94 
Ofortas

U Lietuvos dailininkų parodo* „I *večiua, bet pa* aavus”, vykusio* nuo tių metų vasario 4 iki vasario 26 dienos 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois.

tų laikotarpyje buvo rengiami 
simfoniniai koncertai. Zacharino 
pastangomis Lietuvos operos or
kestro koncertams dirigavo daug 
žinomų Europos dirigentų. Taip 
pat koncertavo tuo laiku populia
ri vokiečių filmų artistė Martha 
Egert, vėliau ištekėjusi už lenko 
dainininko Jan Kiepura. Juos 
administravo brolis Chaimas. 
Suformavus LTSR Valstybinę fil
harmonijų, LTSR Komisarų tary
bos pirmininkas Mečys Gedvilas 
paprašė Balį Dvarionų rasti jam 
tinkamas pareigas Filharmo
nijoje.

Pavakariais, reikalus atlikęs 
įvairiose įstaigose, grįžęs Jonas 
Kardelis nustebo ir pastebimai 
apsidžiaugė jam skirtu bendra
darbių dėmesiu ir „kabineto” 
įkūrimu. Matydamas visus tar
nautojus, sėdinčius prie stalų ir 
dirbančius, ir likusį, tuščių grin
dų plotų, šypsodamas pasakė, 
kad yra likę pakankamai vietos 
ir čiuožyklai. Jo dėmesį atkreipė
me, kad pastačius stalus meno 
vienetų vadovams ir jų padėjėjams 
patalpa sumažės neminint, kad 
stalų ar kitokių įstaigai reikalin
gų baldų neturėjome. Anksčiau 
atsiųstieji buvo visi panaudoti. Iš 
ryto nuėjęs į savivaldybės švieti
mo skyrių, pasakiau reikalų Vin
cui Uždaviniui. Jis kitų dienų 
atsiuntė kelis vežimus, prikrau
tus įstaigai tinkamų spintelių, 
lentynų, kėdžių ir apie 30 rašo
mųjų stalų. Nedelsdami, jais 
užpildėme patalpų. Pirmieji jiems 
tinkamas vietas ir stalus pasirin
ko meno vienetų vadovai ir jų 
padėjėjai. Ūkio administratorius 
Bronius Kūlys, vienintelis turėjęs 
„kalnų” dokumentų, lig tol juos 
laikęs pirmojo aukšto drabužinė
je, įsikūrė šalia manęs.

Salėje kėdžių dar nebuvo. Pir- 
mąjame aukšte buvo griaunamos 
buvusių krautuvių sienos, norint 
tas patalpas paversti meno viene
tų repeticijoms reikalingais kam
bariais. Abu aukštai buvo pilni 
dulkių, kartais būdavo net sunku 
kvėpuoti. Choras ir Liaudies an
samblis vis dar buvo formavimosi 
būklėje. Kasdien atvykdavo po 

dešimt ar daugiau jaunų moterų 
ir vyrų, tikėdamiesi būti priim
tais į bet kurį meno vienetų. Tuo 
tarpu pastate nebuvo vietos 
kur atsisėsti ar telefonu pa
skambinti.

Bendravimas vykdavo, stovint 
pirmojo aukšto prieangyje, ant 
didžiųjų laiptų ir antro aukšto 
vestibiuliuose. Administracijoje 
atsiradus laisviems rašomiems 
stalams ir prie jų kėdėms, juos 
užėmė už durų stovėjusieji. Lig 
tol buvusi tuščia patalpa staiga 
pavirto tikru „bičių aviliu”, o 
įėjusiam sudarė nepaprastai 
aktyvios įstaigos įspūdį. Pa
talpai „užsipildžius”, iškilo ir 
antro telefono reikalingumo 
klausimas. Nei pastate, nei netoli 
gatvėje, viešo telefono nebuvo. 
Prireikus, kiekvienas turėjo eiti 
prie direktoriaus stalo ir jo 
prašyti telefonu pasinaudoti. 
Sekretoriaus pastangos gauti 
antrų laidų ir kitų numerį buvo 
nevaisingos, tačiau prie esamo 
laido, lengvai prieinamoje vieto
je, prijungė antrų aparatų, iš 
kurio, laidui esant laisvam, 
niekam netrukdant, visi galėjo 
kalbėti. Jį prijungus, netikėtai 
paaiškėjo, kad mano pasi
rinkta vieta stalui yra nepapras
tai svarbi. Savo kėdėje sėdėda
mas, be jokių specialių pastangų, 
galėjau girdėti ir sekti visus 
pasikalbėjimus ir pasikalbėjimų 
turinį, įskaitant ir direktoriaus. 
Tuo laiku asmeninės savisaugos 
sumetimais bet kokia informaci
ja buvo naudinga ir svarbi. Buvo 
tik prasidėjęs narių verbavimas 
į MOPRĄ ir profesinę sąjungų, 
kuri pareikalavo jiems pristatyti 
Filharmonijos darbininkų ir tar
nautojų išrinktų atstovų. Sekre
toriui Chaimui Zacharinui ir 
komunistų partijos sekretoriaus 
Genriko Zimano įstaigai pata
riant, susirinkę ūkio darbininkai, 
valytojai, šildymo sistemos peč- 
kuriai, bilietų tikrintojai, drabu
žinės prižiūrėtojai ir kiti, kurių 
skaičius buvo apie dvidešimt, iš 
savo tarpo atstovu, vadinamu 
PROFORGU, išsirinko elektrikų 
ir kino filmų aparatūros mecha

nikų Chaimų Geršenovičių, ne
mokantį nei skaityti, nei rašyti, 
dirbusį Lenkijos komunistų par
tijos Vilniaus žydų grupėje. Pra
nešus, kad Filharmonijoje yra 
apie du šimtai tarnautojų meno 
vienetuose, kurie rinkimuose ne
dalyvavo, profesinė sąjunga į tų 
reikalų nereagavo.

Prieš pastato pervedimų Filhar
monijai, Geršenovičius į spaustuvę 
PATRIA atnešdavo salėje būsimų 
renginių, plakatų, programų ir 
kitų reklaminių spausdinių teks
tus ir vėliau ateidavo juos pa
siimti išspausdintus. Jį išrin
kus visų Filharmonijos tarnauto
jų atstovu, nedelsdamas jis pradė
jo kalbėti, mane esant spaustuvės 
savininku, kapitalistu, darbo 
žmonių išnaudotoju, buržujum, 
buože.

Balys Dvarionas, užimtas Val
stybinėje muzikos konservatorijo
je, Kaune, įstaigos persikėlimo 
metu į Vilnių atvykdavo tik or
kestro repeticijų ir koncertų 
dienomis, tiesiai į miesto teatrų. 
Kardeliui nesant, į administraci
jų užeidavo tik trumpam laikui 
pasikalbėti su Jonu Švedu, 
Bronium Budriūnu ir kitais jam 
pažįstamais muzikais. Ap
sistodavo pas architektų Vytautų 
Žemkalnį, Kalinausko gatvėje. 
Vakarais pakviesdavo mane už
eiti pasikalbėti ir papasakoti apie 
Filharmonijoje vykstantį progre
sų. Visais administraciniais ir 
kitais reikalais rūpindavosi 
Zacharinas. Telefonu kalbėda
mas, visuomet pabrėždavo, kad 
direktoriui nesant jis daro visus 
sprendimus. Po svarbesnio pasi
kalbėjimo skambindavo komunis
tų partijos sekretoriui Genrikui 
Zimanui ir iš naujo diskutuodavo 
tų patį reikalų. Vienų kartų, 
direktoriui grįžus, ilgai jam 
pasakojo, kaip jis švietimo komi
sariate sutvarkė įstaigos reika
lus. Jam baigus Jonas Kardelis jį 
pagyrė už pastangas ir užbaigda
mas pareiškė, kad jis tuo laiku 
ten buvo ir reikalų išsprendė 
kitaip. Kitu atveju Balys Dvario
nas man pavedė atlikti reikalus 

(Nukelta į 3 pis.)



A

ANTROJI DALIS D R A U G A S

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1995 m. balandžio mėn. 29 d. / April 29, 1995 Nr. 83(17)

KERTINĖ
Kur giria žaliuoja, „Dainavos” namai

DALIA KUČĖNIENĖ

Kadras iš suomių televizijos filmo „Liettua, vapaus, Landsbergis” — 
susitinka rašytojas Algirdas Landsbergis ir Lietuvos Atgimimo vadas 
Vytautas Landsbergis.

Suomių TV filmas 
apie Landsbergius

„Liettua, vapaus, Landsbergis” 
— „Lietuva, Laisvė, Landsber
gis”. Taip pavadinto suomių 
dokumentinio filmo premjera įvy
ko balandžio 7 dieną Helsinki 
televizijoje. Suomių spauda tą 
pačią dieną išspausdintose recen
zijose jį priėmė palankiai.

Filmo režisierė Marjatta Cron- 
vall „vaizduoja Lietuvos neseną 
praeitį dviejų (Vytauto ir Algirdo) 
Landsbergių akimis”, didžiausia
me Suomijos dienraštyje Hel- 
singin Sanomat rašo Petri Im- 
monen. „Dokumentinį filmą su
daro atsiminimų fragmentai. Jo 
pagrindinis siužetas, tai žmonės 
ir jų meilė savo tėvynei. Filmas 
iš karto įtraukia žiūrovą į tą 
istoriją”.

„Ta pati pavardė ir tėvynė — 
Landsbergių Lietuva iŠ dviejų 
skirtingų likimų taško”, skamba 
Tampere srities laikraščio Aamu- 
lehti antraštė.

„Marjattos Cronvall filme du 
Landsbergiai susitinka pirmą 
kartą”, rašo Roope Alltan TV 
ir radijo žurnale Vapaalla. „Ra
šytojas džiaugiasi, kad jo kū
riniai pagaliau gali būti iš
spausdinti jo tėvynėje be cenzūros 
varžtų. Politikas už savo tėvynę 
kovoja parlamente. Deja, istorija 
jiems, kaip paukščiams apkar
pytais sparnais, neleido susitikti 
anksčiau”.

„Šis dokumentinis filmas susi
deda daugiausia iš pokalbių apie 
baisiojo sovietinio laikmečio sun
kiąsias dienas”, TV žurnale 
Aslaohjelmat samprotauja Jorma 
Lehtola.

Abu Landsbergiai filme pirmą 
sykį susitinka prie Lietuvos Sei
mą juosusių barikadų likučių. 
Vilniuje jiems besisveikinant, 
fone matyti koplytėlė su 1991 m. 
sausio 13 d. data.

Trumpame įvade į šį filmą re
žisierė Maijatta Cronvall pasako
ja, kaip ji susidomėjo Lietuvos 
istorija ir jos laisvės kova. Idėja 
filmui jai atėjo 1993 metų pava
sarį Vii.iiuje, suomių TV filmuo
jant pranešimą apie tarptautinį 
teatro festivalį (LIFE). Tada ji at
sitiktinai susitiko su Algirdo 
Landsbergio broliu, netoli Wash- 
ington’o gyvenančiu geologu Al
gimantu.

45 minučių ilgio dokumentinis 
filmas žvilgteri į toli praeitin 
išsišakojusį Landsbergių šeimos 
medį ir aprėpia nemažą Lietuvos 
istorijos plotą. Komentaras suo
mių kalba pasakoja apie Lietuvos 
okupacijas, masinius trėmimus, 
politinių pabėgėlių bangas. Pa
reiškiama, kad žiauriausias Bal
tijos šalyse partizaninis karas 
vyko Lietuvoje. Vakarai laikėsi 
atokiai nuo to neva „nežinomo 
Afganistano”.

Pasak suomių komentatoriaus, 
„ilgą laiką Lietuva gyveno, 
apgaubta dviejų tikrovių. Tauti
nei kultūrai buvo leidžiama 
reikštis tiktai kaip dekoracijai. 
Kai kurie lietuviai bent savo 
paviršiumi tapo sovietiniais žmo
nėmis. Kiti pradėjo tikrai nutolti 
nuo savo lietuviškos tapatybės. 
Pabėgusieji į užsienį mėgino 
veikti tėvynės labui”.

Istoriniai įvykiai suomių žiūro-

Lietuvių meno ansamblio „Dai
nava” užduotis, nuo pat įsikū
rimo dienos 1945 metais Hanau 
lietuvių karo pabėgėlių stovyk
loje, Vokietijoje buvo: tęsti 
tautinės kultūros ugdymą trem
tyje, tautiečiuose ugdyti dainos 
meilę ir garsinti Lietuvos vardą 
kitataučiuose. Prieš penkiasde
šimt metų steigėjai įvardino ir 
ansamblio kaip muzikinio viene
to sudėtį: mišrus vyrų ir moterų 
choras, tautinių šokių grupė, 
liaudies instrumentų akompa
nimentas ir vaidintojų būrelis, 
įvykusiame auksinio jubiliejaus 
koncerte šių metų balandžio 23 
dieną Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje, Čikagoje, 
kuri buvo klausytojų sklidinai 
pripildyta, dalyvavusieji buvo liu
dininkai, kad steigėjų pastangos 
po pusę šimtmečio dar gyvos. 
Jauniausieji ir senesnieji daina- 
viečių veidai, jų naujos idėjos ir 
ryžtas, kaip pavasaris — neša 
viltį naujam atgimimui.

Daugiausia girdėjome lietuvių 
liaudies dainų koncertą ir jų teks
tus, kuriais išreiškiamos tautoje 
jau seniai prigijusios sąvokos. 
Girdėjome ir individualių kūrėjų 
žodžius, kurie tautoje taip 
pamėgti, kad jų poezija tampa 
liaudies dainų tekstais. Ir vienų, 
ir kitų tekstų žodžiai liejosi 
poetinėmis priemonėmis: sim
boliais, epitetais, palyginimais, 
kreipiniais, metaforomis. Kaip 
įprasta liaudies dainų tekstams, 
vyravo sentimentali nuotaika, 
pergyvenimai išreikšti svajin
gumu, natūralumu, paprastu
mu — tai, kas rašoma liaudyje 
ne rašalu, bet krauju ir ašaromis, 
tai kas išgyvenama ne tiek pro
tu, kiek jausmais.

Programa buvo padalinta į dvi 
dalis: muzikinis montažas pirmo
je dalyje ir koncertas antroje daly
je.

I dalis
Buvo atlikta dvylika dainų: Pradės 

aušrelė aušti, Anoj pusėj Nemunėlio 

vą pasiekia pro abiejų Landsber
gių šeimų likimų prizmę. Pami
nima Algirdo Landsbergio litera
tūrinė veikla ir jo profesūra 
Amerikoje. M. K. Čiurlionio ypa
tinga reikšmė lietuviams paly
ginama su Jan Sibelius suo
miams. Pabrėžiamas Čiurlionio 
poveikis Vytautui Landsbergiui, 
kurio vaidmenį Lietuvos Atgimi
me filmas vadina lemtingu.

Dokumentinis filmas .Lietuva, 
Laisvė, Landsbergis” balandžio 
12 dieną buvo pakartotas suomių 
televizijoje. Netrukus jis bus 
rodomas Švedijoje, Danijoje ir 
Islandijoje, kurių TV bendrovės 
prisidėjo prie jo finansavimo. 
Tikimasi, kad jį išvys ir kitų 
Europos šalių bei Amerikos 
žiūrovai.

Siame numeryje
Suomių televizijos filmas „Lietuva, Laisvė, Landsbergis” • 
„Dainavos” sukaktuvinis koncertas Čikagoje. • Poetai Korneli
jus Platelis, Ričardas Mikutavičius, menotyrininkas Stasys Goš
tautas New York’e • Kornelijaus Platelio eilėraščiai • Naujos 
knygos • „Čiurlionio pasaulis” Čikagoje • „Trys karaliai” groja 
Čikagoje • Batikos ir keramikos paroda Čiurlionio galerijoje

(solo Aldona Underienė), Vaikščiojau, 
Aviža prašė, Linelį raunu, Dziedu- 
kas, Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
(solo Juozas Polikaitis), Eisim girion 
paklausyti, Tykus buvo vakarėlis, 
Šienelis ralio, Papartis ir Kupolinis.

Pirmoji dalis pasižymėjo pla
ningo darbo brandumu. Pilnai 
pakako muzikinės palydos: Ri
mas Biliūnas — akordeonas, Sau
lius Gylys — gitara, mandolina, 
Rita Kazlauskaitė — smuikas, 
Rima Polikaitytė — lumzdelis, 
kanklės, Vidas Neverauskas — 
gitara, akordeonas, Tomas 
Strolia — smuikas, bosas. 
Ričardas Šokas — akompaniato
rius fortepijonu. Didesnės sudė
ties orkestras tikrai nebuvo rei
kalingas. Šis muzikinis vienetas 
pilnai pajėgė priduoti pakan
kamai palydos, liaudiško kolo
rito, visam dainuojančiam an
sambliui. Jūratė Jankauskaitė ir 
Haris Subačius puikiai atliko 
jiems skirtus vaidmenis.

Kalbamą tekstą parašė Audrė 
Budrytė, Vytas Čuplinskas, Gytis 
Liulevičius ir Haris Subačius. 
Režisieriaus ir scenos apipa
vidalintojo .Yyto Čuplinsko 
prisidėjimas prie teksto rašymo 
buvo jam kaip režisieriui pliusas, 
nes įsigyvenęs į tekstą geriau 
suprato teksto reikalavimus, iš- 
spręsdamas scenovaizdžio pro
blematiką — stilizuotu būdu. 
O kur Čuplinskas, ten ir dūmai, 
bet, be dūmų, aiškiai buvo matyti 
ir talentingo režisieriaus suma
numas.

Aktorės Audrės Budrytės įna
šas į tekstą palengvino jai, kaip 
aktorei, pasakotojos rolės pilnes
nį įsisąmoninimą. Aplamai, 
sumanymas įvesti pasakotoją, 
buvo sveikintinas, nes įvadai į 
liaudies dainų tekstus suteikė 
vientisumo, tuomi išryškėjo liau
dies dainų teksto vaizdingumas. 
Liaudies dainose dažnai įžvel
giama, įskaitoma „tautos siela”, 
todėl nėra lengva išvaidinti 
potekstinį tekstą, nes jis įvairuoja 
tematikomis: istorine, mitolo
gine, epine, apeigine, lyrine, 
šokio, meilės, darbo, gėrimo ir 
panašiai. Šį kartą „Dainava” tai 
pabandė ir su geru planu ir geros 
aktorės pagalba bandymas pasi
sekė. Pasakotoja, vaidinanti mo
terį, kuri gyvena Čikagoje ir 
grįžta iš atostogų Floridoje, įėjo iš 
publikos, sukeldama tam tikrą 
sąmyšį, kol atsidūrė avansce
noje, ir publika suprato, kad tai 
dalis programos. Žodiniu įvadu ji 
atskyrė dvi scenos erdves, čia 
Čikaga, o ten, kur „Dainava” — 
ten Lietuva, į kurią ji grįžta 
svajomis... Scenoj aušo rytas, su 
saulėtekiu budo „Dainava” ir 
salę pripildė „Pradės aušrelė auš
ti”, pirmieji rytmečio garsai.

Pasakotoja su kiekviena daina 
sugrįžta „ten”, į Lietuvos erdvę, 
kontrastuodama gyvenimą „čia” 
— ilgėdamasi žmonių, kurie 
šventai gerbė savo žemę. Ji pri
simena, tebesiilgi bernelio, kurį 
susitikus ir be žodžių — suprato 
vienas kitam meilę. Šie neužslo
pinami nostalgijos jausmai įvyk
do metamorfozę: dainoje „Papar
tis” (muzika — Broniaus Kutavi
čiaus, žodžiai Sigito Gedos) — tą 
stebuklų naktį, kai paparčio ir 
žiedai, ir lapai, ir šaknys vaikš
čioja tarsi žmonės, pasakotoja 
pereina į Lietuvos erdvę ir kar
tu su „dainaviečiais” tampa

Lietuvių meno ansamblis „Dainava”, švenčiantis 50 metų sukaktį, ta proga suruoštame koncerte 
Maria High School auditorijoje, Čikagoje, šių metų balandžio 23 dieną užbaigia koncerto programos 
pirmąją dalį „Kupoliniu” (liaudies žodžiai, muzika Balio Dvariono). Dešinėje — ansamblio dirigentas 
Darius Polikaitis, smuiku groja Rita Kazlauskaitė.

Koncerto pirmojoje dalyje - „Dainavos” ansamblio vyrų grupė. jono Tamulaičio nuotraukos

„Dainavos” koncertas prasideda. Moteriai (Audrei Budrytei) vargais negalais 
sugrįžtant iš „Ploridos” į Čikagą.

Jono Tamulaičio nuotrauka
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nedaloma siela. Ir einančiomis 
šaknimis, ir einančiais paparčio 
žiedais sujungia tas dvi erdves: 
Ameriką ir Lietuvą į vieną, kuri 
tampa nebesuskaldoma tautos 
siela. Pirmoji dalis buvo užbaig
ta „Kupoliniu”.

Ne kiekybėje, bet kokybėje 
esmė. Aplamai, ansamblis daina
vo išlygintai, lyriškai, darniai. 
Muzikiniu požvilgiu, pirmoje 
dalyje ypač išlygintai, geru 
sąskambiu ir balsų balansu nu
skambėjo „Anoj pusėj Nemu
nėlio”, liaudies daina, harmoni
zuota Jono Švedo.

„Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”, liaudies daina, irgi harmoni
zuota Jono Švedo, įsirėžė atmin
tin ir sceninio įvaizdžio apipavi
dalinimu, ir originalia muzikine 
interpretacija, kurioje plaukė ne 
tiek dainos, kiek religinės gies
mės garsai. Scenos gelmėje, žyd
rai mėlyname skliaute, švietė 
balzganas rožės vitražas, nuo 
avanscenos moteris, ilgu besi
driekiančiu, baltu šydu apsi
gaubusi, tarsi ramiai tekanti upė, 
keliavo scenos gelmėn. Ar tai 
buvo nuotakos įvaizdis, ar į Ne
muną įtekančių ašarų simbolis — 
galėjo individualiai spręsti 
žiūrovai.

Priešpaskutinis kūrinys pirmo
je dalyje, „Papartis”, ne vien

(Nukelta į 2 psl.)
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Kasdien vis kas nors

Žemaitė
Amerikoje

KARILĖ VAITKUTĖ

Atsikėlus tereikia žvilgterėti 
pro langą i kaimynų kiemą. Ten 
apsukrus katinas taikosi pagauti 
pakrūmėj šokinėjanti paukštį. 
Bet paukštis irgi nekvailas. Purp
teli aukštėliau ant stogo pakraš
čio. Katinas tikriausiai katiniš- 
kai nusikeikia ir bindzina kitur.

Iš to galima padaryti išvadą: 
reikia būti budriam, apdairiam, 
pastabiam. Tik tokiu būdu gyve
nimas bus saugesnis ir įdomes
nis.

Imkime visuomenine pusę. Yra 
žmonių, kurie mūsų lietuviškoje 
veikloje pamato tai, ko kiti 
nepamato. Prie jų liežuvių lipte 
limpa įspūdžiai. Kartais keisti, 
smagūs, net juokingi. Tai savo
tiška nerašytinė literatūra, visad 
gyva, nes vilgoma burnos. Iš tieBų 
verta šiokio tokio dėmesio.

Anądien manęs klausia geras 
bičiulis Bronius: „Ar buvai 
Vasario 16 minėjime?” Atsakau: 
„Žinoma, kad buvau. Dar niekad 
neBU praleidęs.” „Žinau, žinau, 
esi uolus lietuvis”, sako Bronius, 
„tik dėl to Lietuva ir atgavo ne
priklausomybę. Bet sakyk, ar pa
stebėjai, kas atsitiko minėjimo 
pabaigoje?” „Ne, nepastebėjau. O 
kas tokio?” „O aš pastebėjau”, 
išdidžiai dursteli.

Ir tyli, ir nieko daugiau nesako. 
Aišku, savo tyla jis dar labiau 
sužadina mano smalsumą. Žiūriu 
i jo linksmas akis ir laukiu. Galų 
gale neiškentęs sako naujieną: 
„Kaip laikraštininkas turėtum 
pastebėti. Juk įvyko istorinio 
masto neapsižiūrėjimas. To nie
kad anksčiau nebūdavo. Po him
no šauliai užmiršo išnešti organi
zacijų vėliavas.”

„Negali būti!” sušunku. „Už
miršo vėliavas!” „Taip, mielasai, 
jos liko scenoje.” „Vargšės vė
liavos”, atsidūstu.

Atsimenu, prieš daugelį metų 
Bronius man nurodė žinutę lai
kraščio kronikos skyriuje. Bū
tent: Long Beach lietuvių klubas 
savo susirinkime nutarė surengti 
vasarą 16 minėjimų. Kas kaltas, 
ar reporterio neaiškus tekstas, ar 
raidžių rinkėjas, sunku pasakyti. 
Tačiau tuo riktu buvo laimėtas 
pastabaus skaitytojo šypsnis.

Prie Broniaus lygio atidumo 
nesu priaugęs. Dažniausiai ma
tau tai, kas vyksta mano pano
sėje, kad ir vaikštant Trečios 
gatvės Promenadų, (spūdžiai taip 
ir gula ant liežuvio galo.

Štai. Šalia dinozauro metalinės 
skulptūros, priešais restoraną 
„Renaisssance”, gitaristas, apsi

Šiame numeryje:;
Reikia būti budriam • Žemaitė Amerikoje • Marijampolės mies
to istorija • Gedimino Šliko nuotykių romanas • Apie „Žemai
tės Amerikoje” autorę dr. Dalią Kučėnienę • Dalios Kučėnie- 
nės eilėraščiai • Knyga apie Čiurlionį angliškai • Jurgio Šapkaus 
skulptūros

vertęs aukštyn kojomis, skambi
na ir dainuoja hilbilių dainą. Jo 
galva, įremta į minkštą kėdutę, 
pritvinkusi kraujo. Kai viena 
praeivė į jo kepurę įmeta smul
kių, jis tuoj pat į dainos tekstą 
įpina: Thank you, madam.

Pagalvoju: ar nėra tai postmo
dernistinis vokalo atlikimas — 
dainuoti apsivertus! Juk dailėje 
jau yra toks vokiečių grafikas 
George Bazelic, kuris visus savo 
darbus rodo apverstus. Net por
tretus. Bazelic yra „Naujųjų lau
kinių” bangos pradininkas, su 
savita menine teritorija.

Tolėliau žengęs pamatau ant 
saulėto šaligatvio drybsantį aukš
tielninką jauną vyriškį. Ant gal
vos užvertęs atskleistą žurnalą 
Working Days. Lyg ir skaito, 
retkarčiais pakelia tai vieną, tai 
kitą koją. Be abejo, šitam kūry
bingam individui ypatingos teri
torijos nereikia.

Kitame kvartale, prie atstato
mo pastato tvoros sėdi bekojis 
anglas. Šalia Didžiosios Britani
jos vėliava. Jo viena dirbtinė ko
ja apversta padu į viršų. Ant to 
pado jis turi veidrodėlį. Žiūri į jį 
ir visą laiką šukuoja juodus šoni
nius plaukus. Per galvos vidurį 
blizga sokratiška plikė. Kitos 
dirbtinės kojos nematau.

Ant molo susiduriu su gražaus 
veido juodu jaunuoliu. Stovi tie
sus kaip statula. Prie kojų karto
ninė dėžė su užrašu „Human 
Jukebox of Poetry”. „Raps/ 
Songs/ Poems”. Po užrašu ištisas 
sąrašas tų vadinamų „Raps”, 
įsidėmiu kelis pavadinimus: Poli- 
ce Brutality, Rapping Bible, 
Apartheid... Daug dainų. Bet tik 
vienas eilėraštis „On the Wing”. 
Klausiu, kodėl tik vienas. At
sako, jog žmonėms labiau patin
ka „Raps” ir dainos. Už dolerį jis 
man gan sparčiai atpila „Ant 
sparno” eiles apie vibruojančią 
meilę.

Gal žodis „rap” ir yra susietas 
su graikų keliaujančiu rapsodu, 
dainavusiu epines dainas. Bet 
nūdienis juodųjų rečituojamas 
„rap” yra kilęs iš anglų kalbos 
veiksmažodžio „to rap” — mik
liai, aštriai smūgiuoti, iškri
tikuoti, išpeikti.. Atseit grei
takalbe ką nors gerai išvanoti.

Palikęs rap-poetą, einu prie 
plačių laiptų, kurie nuo molo veda 
į paplūdimį. O čiagi minia smal
suolių stebi filmuojamą kadrą. 
Mažas margas šuniukas kaip pa
trakęs laiptais bėga į viršų. Jį ve
jasi didžiulis jaunimo būrys. Visi

Žemaitė Amerikoje — nauja, 
1994 metais išleista knyga. Auto
rė — dr. Dalia Noreikaitė-Kučė- 
nienė, kuri tais pačiais 1994 
metais apgynė daktarinę diserta
ciją University of Illinois at 
Chicago, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vardo Lituanistikos ka
tedroje. Disertacija virto knyga ir 
dabar yra prieinama plačiam lie
tuvių skaitytojų ratui. Knygą 
aprobavo lietuvių visuomenei ge
rai pažįstami lituanistai: prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris, prof. dr. An
tanas Klimas ir dr. Kostas Ost
rauskas. Mokėsi Dalia Kučėnie
nė pas dabartinį Vytauto Didžio
jo universiteto rektorių profeso
rių Bronių Vaškelį ir Lituanisti
kos katedros Čikagoje vadovę 
profesorę Violetą Kelertienę.

Kaip ir sako pats pavadinimas, 
knygoje kalbama apie Žemaitę 
Amerikoje. Manau, kad nejkiek- 
vienas lietuvis čia, Amerikoje, o 
ir Lietuvoje daug žino ar at
simena apie Žemaitės atvykimo 
į Jungtines Amerikos Valstijas 
tikslus, jos čionykštį gyvenini** -,r 
veiklą. Dažnai juk asocijuojame 
Žemaitę tik su paprasta, nepuoš
niais liaudiškais rūbais vilkinčia 
moterimi, rašiusia apie jos gerai 
pažintą Lietuvos kaimą ir jo žmo
nių vargus. Atrodytų, kur jau 
Žemaitei iki Amerikos! O juk ji 
čia, Čikagoje, Halsted gatvėje, 
visai netoli to paties Ilinojaus 
universiteto, kuriame apie ją 
buvo parašyta pirmoji disertaci
ja, gyveno net penkerius metus, 
t.y. nuo 1916 iki 1921. Penkeri 
metai — ilgas laiko tarpas darbš
čiam, užsispyrusiam, energingam 
ir valingam žmogui, kokia ir bu
vo Žemaitė. Iš tikrųjų, kaip teigia 
dr. Dalia Kučėnienė, iki šiol „že
maitės lankymasis šiapus Atlan
to — jos darbai, kūryba, veikla, 
dėl gana aiškių priežasčių, t.y. 
sunkiai prieinamos medžiagos, 
ideologinių politinių kliūčių, iš
skyrus nebent K. Vairo-Račkaus-

* Pranešimas, skaitytas 1995 m. 
kovo 19 d. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje, surengtose 
Dalios Noreikaitės-Kučėnienės kny
gos Žemaitė Amerikoje sutiktuvėse.

vilki tik glaudes, bikini kostiu
mėlius. Spalvų ir nudegusių jud
rių kūnų margumynas! Kadras 
kartojamas. Kas kartą viršuje 
ant molo šuniuką su išskėstomis 
rankomis pasitinka jo savininkė: 
šiame reginy jis gi vienas svar
biausių artistų.

Pakaks šiam sykiui. Išsisakius 
liežuvis šiek tiek palengvėjo.

Pranas Visvydas 

ko rašinius, mažiau teliesta”. Da
lia Kučėnienė ir mėgina užpildyti 
šią spragą. Rašant knygą buvo re
miamasi straipsniais iš to laiko
tarpio periodikos, Žemaitės lite
ratūriniu palikimu Amerikoje ir 
jos dar niekur neskelbtais laiš
kais iš Amerikos į Lietuvą. Taigi 
didelis dr. Dalios Kučėnienės 
nuopelnas yra jau vien tai, kad 
visa ši medžiaga buvo surasta, su
rinkta ir dabar yra prieinama 
naudotis kitiems tyrinėtojams.

Šioje knygoje tradicinis Žemai
tės portretas yra papildomas nau
jomis spalvomis, (ją pažvelgiama 
kaip į pirmąją lietuvių rašytoją 
klasikę, išgyvenusią egzodą Ame
rikoje ir aprašiusią išeivių 
gyvenimą. Taip pat šioje knygoje 
Žemaitė pristatoma kaip pirmoji 
lietuvė feministė Amerikoje, pa
vojinga politikė ir naujų moterų 
paveikslų lietuvių prozoje kūrėja.

Grįžkime prie priežasčių, ku
rios paskatino Žemaitę, tuomet 
jau septyniasdešimtmetę moterį, 
vykti į Ameriką. Knygoje nuro
doma, kad asmeniniai Žemaitės 
santykiai su šiuo kraštu buvo 
užsimezgę jau seniai, kadangi čia 
gyveno abu jos sūnūs, tačiau ra
šytoja čionai keliavo ne tik sūnų 
aplankyti. Po karo, matydama 
didelį Lietuvos žmonių vargą, ji 
ryžosi mėginti kaip nors jiems pa
dėti ir vyko pas Amerikos lietu
vius rinkti aukų nuo karo nuken- 
tėjusiems.

Kaipgi Amerikos lietuviai 
įvertino Žemaitės aukų rinkimo 
veiklą? Dalia Kučėnienė, cituo
dama ir aptardama daug straips
nių iš 1916-17 metų lietuvių 
spaudos, t.y. katalikiškos pakrai
pos laikraščių Draugo ir Dar
bininko bei socialistinės liberali- 
sios pakraipos Kovos ir Naujienų, 
pateikia skaitytojui spalvingo ir 
pilno kontroversijų to meto lietu
vių visuomenės gyvenimo „iš
traukas”, susijusias su Žemaitės 
aukų rinkimu. Jei Kova ir Nau
jienos įvairiuose straipsniuose 
skelbė, kad Žemaitę ir su ja atvy
kusius Bulotas lydėjęs negirdėtas 
pasisekimas, kad rašytoja mokė
jusi detaliai ir vaizdingai pasako
dama atskleisti Lietuvos žmonių 
vargus, kad jos tikslas padėti 
vargstantiems buvęs visai nesa
vanaudiškas, tai Draugo ir Dar
bininko korespondentų akimis 
žiūrint, svečiams „nusisekė gan 
blogai, kilo dideli ginčai, išaiš
kėjo, kad iždininkas Valaitis 
išeikvojo kuopos pinigus”, kad 
„Melrose Parke buvo surinkta 35 
doleriai ir kažin ar pakaksią tų 
pinigų apmokėti bent vienos 
dienos algą Bulotai”, kad pats 
Bulota atvykęs ne aukų rinkti, o 
stiprinti socializmą, kad aukos 
yra siunčiamos ne lietuviams, o 
ne kuriai žydų organizacijai. Ko
respondentas, pasivadinęs Cici- 
liku, klausė Žemaitės ir Bulotų, 
„iš kokių raistų jie atsibaladojo”, 
teigė, kad Žemaitė pasakojo „bo
biškai", o Bulotos kalba buvusi 
„ne apšviesto žmogaus, o tik gat
vės valkatos sufantazuota baisi 
neapykanta katalikams”.

Iš šios ilgėlesnės iliustracijos ir 
kitų autorės knygoje aptartų iš
traukų tampa aišku, kokio lygio 
„politikų” nuomonių sūkuriuose

teko suktis Žemaitei ir koks stip
rus turėjo būti jos troškimas 
padėti Lietuvos žmonėms bei ti
kėjimas savuoju darbu ir savąja 
tiesa, kad, nepaisant visų kontro
versijų, ji „per pusantrų metų 
Amerikoje aplankė daugiau nei 
100 lietuvių kolonijų ir, kaip 
minėjo pati savo laiškuose, su
rinko 30,000 dolerių, kuriuos pa
siuntė tiesiog į Lietuvą nuken- 
tėjusiems per Lietuvos šelpimo 
fondą”.

Pati Žemaitė Amerikos lietuvių 
spaudoje politikuodavo, skelb
davo savo nuomonę, kuri dažnai 
buvo kitokia nei tokių autoritetų 
kaip Kazimieras Olšauskas, Juo
zas Tumas-Vaižgantas, Jonas 
Šliūpas, Antanas Smetona ir kiti, 
nebijodavo pašiepti savo prie
šininkų ir tokiu būdu, kaip 
įžvelgia Dalia Kučėnienė, poli
tiškai buvo jiems gana pavojinga.

1917 metų pavasarį aukų rinki
mas buvo baigtas, Bulotos grįžo 
į Lietuvą, o Žemaitė likosi Čika
goje ir įsijungė į moterų veiklą. Ši 
jos veikla atsispindėjo 1917-20 
metų Naujienų puslapiuose, 
Žemaitės paskaitose Amerikos 
lietuvėms bei laiškuose Amerikos 
lietuvaitei Uršulei Jokubauskai- 
tei. Dalia Kučėnienė parodo, kad 

Žemaitė, net ir dalyvaudama 
Amerikos Lietuvių Moterų Pro- 
gresisčių Sąjungos veikloje, ugdy
dama moterų politinį sąmonin
gumą, buvo papuolusi į politines 
pinkles, apšaukta menševike, 
naujieniete, išdavike.

Dr. Dalia Kučėnienė savo kny
goje neaplenkia ir lietuvių rašy
tojos Gabrielės Petkevičai
tės-Bitės, nes būtent ji dar Lietu
voje padarė didžiausią įtaką 
Žemaitei, paskatino ją dalyvauti 
moterų veikloje. ( Ameriką Že
maitė atvyko jau sukaupusi 
patirties kovose už moterų teises, 
dalyvavusi moterų suvažiavi
muose ir Lietuvoje, ir Rusijoje, ta
pusi radikalia feminizmo puose
lėtoja. Dalios Kučėnienės nuo
mone, Žemaitės credo „tiek asme
ninėje veikloje, tiek raštuose ta
po: lygios teisės visoms moterims, 
lygus uždarbis, lygybė visuose 
luomuose, lygios politinės, 
ekonominės, religinės teisės, 
nupuolusių mergaičių globa, naš
laičių globa, kova už kaimiečių, 
sodiečių gerovę, kova prieš gir
tuokliavimą, kova už vaikų auk
lėjimą, kova už moterų išsimoks
linimą” (p. 47). Kaip matome, dar 
nelabai toli pažengėme. Šios pro
blemos dar gana aktualios ir 

šiandien, praėjus daugiau nei 70 
metų nuo to laiko, kai savo sie
kius Žemaitė skelbė lietuvėms 
Amerikoje. Žemaitė buvo mo
teris, turėjusi tvirtą programą, 
suformulavusi savo siekius ir 
tikslus, o ne tik realistiškai, 
detaliai „iš gyvenimo” apraši- 
nėjusi moterims daromas skriau
das. Ji ne tik rašė apsakymus, bet 
ir skaitė paskaitas, kuriose išsa
kė savąją feministinę politiką. 
Tyrinėdama moters socialinę 
situaciją ir kalbėdama apie 
moters išsilaisvinimą, Žemaitė 
nurodė, kad moters „narvas” yra 
trys esminiai autoritetai: tėvo 
valia, vyro kumštis ir šventas 
kunigo žodis. Išsilaisvinimas 
galėjo būti pasiektas tik per 
mokslą, kuris, kaip pažymėjo 
Žemaitė, moterims Amerikoje 
yra greičiau pasiekiamas. Dalia 
Kučėnienė daro išvadą, kad 
Žemaitė „gerai suprato moterų 
priespaudą ir jos priežastis. Jei 
būtų gyvenusi vėliau, ne šimt
mečio pradžioje, ji būtų įvertinta 
kaip žurnalistė ar humanistė su 
sociologės polinkiais, kuri 
rūpinasi ne savo, bet visuomenės 
gerove” (p. 55).

(Nukelta į 3 psl.)
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Nors nešvietė laimėjimo viltis

Jūsų Ekscelencija Prezidente! 
Pone Generalini Sekretoriau! 
Ponios ir Ponai!

Žūstančiųjų gelbėjimo medalis, o 
apie siekimą nors iš dalies atkur
ti materialini teisingumą — reli
ginių bendrijų, taip pat žydų 
religinių bendrijų turto resti-Sveikindamas Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos kultu- . tucija. 
ros ir švietimo komiteto posėdį 
Vilniuje — Jidiš kultūros konfe
renciją, kaip to komiteto narys, 
Lietuvos Seimo deleguotas į 
Asamblėją, aš tikiu, kad ji padės 
plačiau apibrėžti ir įtvirtinti 
tikslus, su kuriais nuo 1988 m. 
ėjo Lietuvos Sąjūdis ir jo sudaryta 
1990 m. atkurtos Lietuvos Respu
blikos vadovybė.

Atgimimas ir Sąjūdis reiškė 
tvarių Lietuvos nacionalinių 
kultūrų atgimimą, tarp jų ir 
Lietuvos žydų kultūros. Pir
miausiai apie ją reikėjo tiesiog 
priminti, ir čia vienų Lietuvos 
žydų jėgų būtų nepakakę. Atmin
ties gaivinimas savo ruožtu 
apėmė du dalykus: ir kultūrą, ir 
tos kultūros, kartu su tauta, 
žūties tragediją. Žydų meno 
parodos, unikalių fondų apsauga 
Valstybiniame Žydų muziejuje, 
žydų muzikos festivaliai, žydiško 
švietimo ir papročių atgaivinimas 
kalbėjo jau naujoms Lietuvos i Jidiš kultūra Europoje darė 
piliečių kartoms negirdėtus arba 
tik Lietuvos žydų rašytojų kūri
niuose skaitytus dalykus. Prie to 
prisimintinas ir sovietmečiu su
naikintų žydų kapinių atkūrimas 
— bent jau paženklinant, išsau
gant likučius ir užtikrinant jų 
priežiūrą nepriklausomos Lietu
vos savivaldybių pastangomis. 
Pagarbą senai Lietuvos tautinei 
ir religinei bendrijai, taip baisiai 
nukentėjusiai Antrajame pasau
liniame kare, išreiškė bet kokių 
antisemitinių apraiškų slopini
mas — ir tą berods nuosekliai 
darėme.

Tiesą apie holocaustą reikėjo 
pradėti ir nuo pasmerkimo su 
apgailestavimu, kad tai galėjo 
įvykti Lietuvoje — nors ir oku
puotoje, bet Lietuvos piliečiams ir 
lietuviams dalyvaujant, — ir nuo 
žudynių vietų paminklinio pažy
mėjimo ir teisingo įvardijimo, kas 
ten ilsisi, kas įvyko ir kas tai 
padarė. Iš čia ėjome į bendradar
biavimą su užsienio valstybių 
įstaigomis, tiriančiomis holocaus
to nusikaltimus visur pasaulyje, 
kur tik praslinko nacizmas. Apie 
Lietuvos piliečių pagalbą naiki
namiems žydams liudijo atkurtas

Tokia buvo konkreti atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos politi
ka, kurią pratęsė Lietuvos prezi
dento kalba Izraelio Knesete. Ir 
atsiprašymas už nusikaltėlius 
tautiečius, ir nuoširdus susikal
bėjimo siekis gali būti suvokiami 
politiškai, bet jie yra dar svarbes
nis bendrosios kultūros dalykas, 
moralinė dvasinė reikšmė pačiai 
Lietuvai. O visa, kas dvasia, yra 
kultūra. Šios dienos tarptautinė 
Europos Tarybos konferencija la
bai specialiu ir tauriu būdu pažy
mi 50-ąsias metines, kai buvo 
nugalėtas, o po to ir nuteistas 
nacizmas, daugiau kaip dešimt
metį oficialiai kultivavęs 
antisemitinę neapykantą ir 
sunaikinęs Europos žydų jidiš 
kultūrą; tas ypatingas renginys 
turi padėti ir mums Lietuvoje 
pratęsti ankstesnes, jau minėtas, 

! kultūrinės ir moralinės krypties 
pastangas.

žydų bendruomenes ypatinga, 
tarptautine ir nuo seno Europą 
integruojančia tauta. Ta kultūra 
turėjo ir savo specifinę regioninę 
atmainą — litvakus, kurių istori
nė savimonė siejama su seną
ja Lietuvos Didžiąja Kunigaikš
tyste.

Litvakų ir ypač etninės Lietu- 
, vos, o paskui atkurtos Nepriklau- 
I somos Lietuvos žydų kultūra 

buvo senosios Lietuvos kultūros 
dalis; jos praradimas yra mūsų 
visų praradimas. Kas tai padarė, 
nusikalto ne tik žydams, bet ir 
Lietuvai.

Savo ruožtu, kas palaiko žydų 
kultūros tolesnį buvimą, jos bent 
muziejinį arba akademinį pažini
mą Lietuvoje, tas daro gera ne tik 
žydams, bet pirmiausiai Lietuvai.

Mes tebestovime prieš antrojo, 
kultūrinio holocausto pavojų — 
taip įvyktų, jei ateities kartos 
pamirštų ir nebežinotų, jog Lietu
voje buvo turtinga, pasaulinės 
reikšmės žydų kultūra, o gal net 
pamirštų apskritai, kad čia buvo, 
gyveno žydai, dalyvavę ne tik 
Lietuvos ūkio, bet ir tiesioginėje 
dvasinės kultūros kūryboje.

„Į laisvę” fondo premijuotas Jono Mikelinsko romanas
ALĖ RŪTA

Nepriklausomybę išsikovojus, 
tarp Lietuvos ir išeivijos pagyvėjo 
kultūrinė veikla. Kelių idealistų 
(Lietuvos fronto bičiulių) sumany
tas ir paskelbtas rezistencinio 
romano konkursas buvo sėkmin
gas. Ne vien dėl to, kad jame 
gausiai dalyvavo išeivijos ir ypač 
Lietuvos rašytojai, bet kad ir 
atrinkta vertingų veikalų; pora jų 
jau ir išspausdinti.

Birutės Adomėnienės Penktas 
— nežudyk, rodos, išskirtas ant
ruoju, knyga pasirodė pirmutinis 
ir buvo sutiktas palankiai (ypač 
gera jo recenzija — kritiko Vy
tauto A. Jonyno Draugo kul
tūriniame priede 1995 m. sausio 
7 d.). „Į laisvę” fondo išleistas 
dabar ir antrasis romanas, kon
kurso vertintojų minėtas pir
miausia — tai seniai gerai žinomo 
prozininko Jono Mikelinsko Nors 
nešvietė laimėjimo viltis. Savo 
kūrinį Jonas Mikelinskas dedi
kuoja: „rezistencijos dalyvio Bro
niaus Krivicko šviesiam atmi
nimui.

Pirmajame romano puslapy šie 
du poezijos posmeliai: 
Bet koveis tu ligšiol prieš jų

brutalią galią, 
Nors nešvietė laimėjimo viltis. 
Nes šimtąkart geriau už jų 

nevalią
Atrodė tau mirtis.

Bronius Krivickas

Ir kitoje pusėj, tarytum knygos 
motto, įrašytas šis posmas: 
Mes už tavo pėdą tavo pėdoj 

žūsim, 
Tu krauju žydėsi kraujo Nemune. 
Iš tavęs išeisim, o tu verksi mūsų? 
— Ne. — O palydėsi? — Ne.

— Atminsi? — Ne.

resniu draugu; kurį Jurgis visada 
gerbė, net juo žavėjosi ir jo pa
tarimų laukė. Taip ir juntamas 
Poetą per visą romaną — lyg koks 
kelrodis — išsilaikymui žmo
giškos garbės ir lietuviškos 
sąžinės kasdienės kovos už būvį 
plotmėje ir už Lietuvos ateitį ko
munistinės okupacijos ir baisios 
priespaudos košmare.

Autorius Jonas Mikelinskas (g. 
1922). baigęs Biržų gimnaziją, 
Vilniaus universitete istorijos ir 
filologijos fakultetą, pokariu 
mokytojavęs, paskui buvęs švie
timo inspektoriumi, jaunesnių 
rašytojų konsultantu prie Rašy
tojų sąjungos ir, žinoma, tapo 
vienu žinomiausių prozininkų-ro- 

Bernardas Brazdžionis i manistų. Moka kelias svetimas 
kalbas. Rašęs ir vaikams. Jo pro
zos veikalų, pradedant 1960 me
tais, yra: 9 novelių-apysakų 
knygos, 5 romanai, iš kurių Van
dens nešėja išverstas į rusų kalbą 
(1966). O pastarasis rezistencinis 
veikalas, nuskynęs laurus kaip 
geriausias tarp daugiau negu 30, 
dalyvavusių konkurse, bus šeš
tasis jo romanas.

Esu skaičiusi Jono Mikelinsko 
romanus O laikrodis eina (1966), 
Genys yra margas (1976) ir 
nemažai jo novelių — ilgesnių ir 
net miniatiūrinių (periodikoje), 
įžvalgus realybėj, spalvingų de
talių kūrėjas, bet ir filoso
fuojantis, gerai sugebąs kurti 
dialogus, sukuriąs įdomių cha
rakterių, taip pat, grynosios lietu
vių kalbos šalininkas, nedarkąs 
jos per gausiomis svetimybėmis 
— atrodė rimtu prozos rašytoju ir, 
girdėjome, populiariu skaity
tojuose. Bet nė vienas iš jo kū
rinių nepadarė man tokio įspū
džio, kaip šis pastarasis romanas. 
Pradėjus negalėjau susilaikyti 
neskaičiusi, nes taip įtraukė tiks
liai vaizduojama anų laikų Vil
niaus panorama ir visos Lietuvos 
labai sunkus, net baisus gyve
nimas... Vaizduojama ten psi
chologinė įtampa, jau mums iš 
Lietuvos pasitraukus. Nors paži
nojom komunizmą iš pirmosios 
okupacijos, tačiau nieko pana
šaus neišgyvenom, kaip išgyveno 
šio romano veikėjai ir, žinoma, 
pats autorius. Tai autentiškas 
Vilniaus vaizdas ir tikras iš
gyvenimas studento Jurgio Kups-

Šis antrasis posmas dar pakar
tojamas p. 226, knygos skyriuje 
„Neganda paskui negandą”.

Romano pradžioj Jurgis Kups
telis, pagrindinis asmuo, save iš- 
reiškiąs pirmuoju asmeniu, pasi
sako apie Poetą — tikru vardu 
Bronių Krivicką, kuris nuo pat 
ankstyvos jaunystės buvęs jo vy-

Šito antrojo holocausto galime 
neleisti, ir turime neleisti. Tegu 
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos Kultūros ir švietimo 
komiteto posėdis-konferencija 
suaktyvina platesnes europines 
pastangas tirti, apibendrinti, 
įsisąmoninti specifišką ir tarp
tautinę jidiš kultūros reikšmę 
amžių bėgyje; tada ir Lietuva, su 
šio renginio iniciatyva įdėjusi 
savo mažą indėlį, atsivers tam 
pačiam geresnio žinojimo tikslui 
ir bus dėkinga už Europos palai
komą visos mūsų praeities 
suvokimą.

Jono Kuprio nuotraukaJonas Mikelinskas

telio bei kitų jo kolegų sunkiai įsi
vaizduojamo komunistų teroro 
(trėmimų, persekiojimų, areštų, 
šnipinėjimų, išdavinėjimų...) 
metu. Taipgi ir kiti pokario sun
kumai: pusbadis gyvenimas, butų 
stygius, keitimas vietų — slaps
tymasis, transporto netvarka ir 
kiti dalykai.

Jurgis Kupstelis neva studi
juoja ir laksto po Vilnių — ar 
ieškodamas kambario, ar neiš
miegodamas geležinkelių stoty, 
ar slapstydamasis, kad nesuimtų, 
neišvežtų, ar... Net svajoja ir 
ieško galimybių kaip suburti ar
timus, patikimus draugus į būrelį 
ir kaip jiems — protestui — iškelti 
trispalvę vėliavą viešoje vietoje. 
Nes Poetą jam pasakė, kai siūlėsi 
į mišką, kad galima kovoti miš
kuose, bet lygiai galima kovoti ir 
miestuose, kad ir būnant univer
sitete... Ir patarė, beveik liepė 
jam pasilikti Vilniuje.

Vis tiek tarpais jis aplanko 
Poetą miške, kad su juo pasikal
bėjus, gavus patarimų ir... įkvė
pimo. Ir jis kartą prisimena:

„Ėjau, į mane žvelgė nesu
skaičiuojamom akim giria, gūdi 
jos gelmė, o glūdinti joje paslap

Jonas Mikelinskas, 1993 metų Ateities studijinio savaitgalio programos svečias rašytojas ir paskaitininkas, pasiraAo 
savo knygas literatūros vakaro dalyviams Jaunimo centro kavinėje, Čikagoje. Jono Kuprio nuotrauka

tis paženklinta kovos ir kančios, 
kraujo ir mirties, nevilties ir 
tremties, kėlė mistinę pagarbą, ir 
pats nepajutau daug kartų kar
tojas Bernardo Brazdžionio eilė
raščio posmą” (p. 226).

Tik tarpais nueidavo į universi
tetą, nes buvo prisiregistravęs; 
tarpais jį universiteto dekanatas 
ir išgelbėdavo, kai būdavo tikri
nami dokumentai ar kai juos 
tikrinant atimdavo, areštuo
davo... Bet Kupstelis nuolatos 
prisimindavo Poetą ir jo žodžiuis: 
išsilaikyti! Išsilaikyti ir kovoti — 
dėl ateities. Taip jis ir bastėsi 
tame košmariniame sovietinio re
žimo absurde — Vilniuje, kaimuo
se, miesteliuose, ne tiek veikla, 
kiek inteligentišku protu ir stip
ria rezistencine dvasia valingai 
besipriešindamas tai brutaliai iš
viršinei jėgai, klastingai vynio
jančiai visus į raudono voro 
tinklą. Kupstelis, per netiesio
ginę Poetos (jį visi vadindavo 
Poetą) įtaką veikė ir kitus aplink 
save. Dona Marija, Milda, Kęs
tutis Kinderis, Alfonsas Grigas, 
Adolis... Trumpai tikraisiais var
dais paminimi universiteto rekto
rius Zigmas Žemaitis, komunistė 

Makovikaitė, dar vienas prisi
taikėlis profesorius, kurio gražby
lyste žavėdavosi mergaitės, ir 
kuris mėgino Jurgį Kupstelį lyg 
užverbuoti ar šiaip jį palenkti į 
komunizmą, į partiją įtraukti, bet 
jam nepavyko.

Jurgio kambario draugas Kęs
tutis Kinderis, atrodė, vienas iš 
protingųjų ir idealistų, bet neil
gai vargo ir svajojo su Jurgiu 
drauge; nors jiems drauge dar pa
vyko suburti devynetą į kultūrini 
rezistencinį būrelį, planuoti 
leidinėlį Per aspera ir almanachą 
Lašas po lašo... Bet Kęstutis greit 
ir dingo be žinios, nesuspėjus 
jiems įvykdyti bendrą svajonę — 
iškelti trispalvę kapinėse.

Kitokia žūtis buvo antrojo kam
bario draugo. Studentas Alfonsas 
Grigas — lengvabūdis, puošeiva, 
lakuotais nagais, išsikvėpala- 
vęs... Lengvai gyvendamas, išger
damas, pateko į „voro tinklą”, 
bet, atbudus lietuviškai sąžinei, 
lyg norėjo įspėti draugus jo sau
gotis... Priėjo liepto galą: nusižu
dė (jei nebuvo nužudytas) kritimu 
nuo bokšto...

Studentas Angelas Balanda, 
anot jo paties, „laimės persekio
jamas” iki galo lieka Jurgiui 
neaiškus tipas: lyg sąmoningas 
lietuvis, lyg rimtas ir gabus 
studentas; bet kartais sutin
kamas kur nereikia, neaiškiai 
kalba — filosofuoja, kartais 
dingsta lyg į vandenį ir vėl ne
tikėtai atsiranda. Jurgis 
negalėdavo juo pilnai pasitikėti 
(ir tokių, atrodo, buvo nemažai). 
Tačiau į galą jie vis dėlto, su Jur
giu susikalbėjo... apie vėliavą, ir 
Balanda pranešė apie Mildai gre
siantį suėmimą. Vis tiek, neįspėsi 
jo, nesupaisysi. Ir gal dėl panašių 
tipų savųjų tarpe visi buvo apim
ti baimės, nepasitikėjimo, įta
rimų... Užtat ir buvo tokia be
viltiška padėtis.

Antruoju iš svarbiausių romano 
veikėjų asmeniu yra Dona Mari
ja (Donmary sutrumpintai, 
nežinia, kodėl toks vardas). 
Studentė. Susitikę universitete 
su Jurgiu tuoj vienas kitą pamils
ta. Nors retai pasimato, bet jų 
sielos, ir mintys, ir gyvenimo 
tikslai, atrodo, labai panašūs. 
Dona Marija labai moteriška ir 
sentimentalesnė, nors irgi tvirtos

(Nukelta į 2 psl.)
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Jonas Pabedinskas

Nupasaulėžiūrinta veikla 
politikoje

Krikščionišku pagrindu mąs
tančių politinėje arenoje veikian
čių užsienio lietuvių tarpe yra 
socialdemokratų, tautininkų, 
liaudininkų ir, žinoma, krikščio
nių demokratų bei Lietuvių fron
to bičiulių. Rasime nemažai libe
rališkai nusiteikusių katalikų. 
Su krikščioniškos minties prima
tu labiausiai mūsuose sutapati- 
n įmos krikščionių demokratų ir 
Lietuvių fronto bičiulių politinės 
organizacijos.

Pastarųjų ideologinis bei orga
nizacinis tarpusavyje nesutari
mas išeivijoje ilgą laiką kenkė 
tiek visai lietuvių katalikų visuo
menės vienybei, tiek ateitininkų 
organizacijai. Dabar, atstačius 
Lietuvai nepriklausomybę, gera 
valia ir vieni kitų supratimas 
kelia norą suvienyti politinę 
energiją ir bendromis jėgomis 
remti mūsų tėvynėje asmenis ir 
grupuotes, kurie dirba krikščio
niškos minties puoselėjime ir 
tokio nusiteikimo politinėje 
veikloje.

Žengdami j tokią galimą ben
drą veiklą, išeiviai duoda signalą 
savo bendraminčiams Lietuvoje, 
kad vienybė galima ir siektina. 
Tas, atrodo, tačiau pas mus ne
įvyks, jei nepasižiūrėsime į keletą 
pamatinių galvosenos skirtumų. 
Tiksliau pasakius neišaiškintų 
skirtumų, kurie gal iš viso nėra 
skirtumai.

Tie skirtumai gali pasirodyti 
tada, kada pati ideologija politi
niame galvojime remiasi liberalia 
viešąja veikla iki tokio taško, kad 
individo laisvė viršija visas kitas 
vertybes. Kitoje politinės veiklos 
spektro pusėje matome daugybę 
nusiteikimų, įstatymų ar viešų 
moralės dėsnių, kurie turi dažnai 
pirmenybę prieš paskiro piliečio 
siekius ar norus. Krašto tvarky
me ir politinėje veikloje kaip tik 
lieka pati svarbiausia problema: 
kiek savo politinės pasaulėžiūros 
gali ir turi įvesti piliečių dau
guma.

Vakaruose politika pripažįsta, 
kad viešasis gyvenimas vyksta, 
remiamas įvairių pasaulėžiūrų, 
kurios turi sugyventi, siekiant 
bendrų nuostatų ir tikslų. Nepai
sant to, nemažai krikščioniškos 
minties piliečių norėtų matyti 
daugumos tautos remiamas viešo 
gyvenimo gaires, kurios būtų 
pasaulėžiūriškai tai daugumai 
priimtinos. Tas reikštų, kad kai 
kurios mažumos turi nusilenkti 
daugumos ideologiniam-pasau- 
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lėžiūriniam imperatyvui tam, 
kad viešajame gyvenime vieno 
asmens laisvė neatimtų iš visos 
bendruomenės galimybės jai nor
maliai gyventi. Pavyzdžiui, per
dėtas individo laisvės supratimas 
JAV-ėse padarė didmiesčių par
kus vakaro laiku visai bendruo
menei labai nesaugius.

Turime, žinoma, išjungti kai 
kurias veiklos sritis iš „suben- 
drinimo” arba daugumos man
dato valdymo poveikio. „Valdan
čiųjų pasaulėžiūra politinės siste
mos pagalba neturi būti primeta
ma grynai ‘pasaulėžiūrinėse’ 
asmens gyvenimo ir veiklos srity
se, kurios turi būti apsaugotos 
nuo valstybės politinio kišimosi” 
(Česlovas Stankevičius, „Demo
kratija Lietuvoje”, / laisvę, 1995 
Nr. 120, p. 18).

Ideologiniai neaiškumai Lietu
vos katalikų politikos mintyto- 
juose juos dažnai verčia žiūrėti į 
mūsų praeitį, o ne mokytis iš kitų 
kraštų patirties. Kaip tikintys ir 
kai kurie kaip ateitininkai gali
me didžiuotis katalikų padaryta 
didele įtaka kultūriniam ir apla
mai intelektualiniam gyvenimui 
tarpkarinėje Lietuvoje. Šiais 
laikais tačiau galime atpažinti 
apie politinę tvarką ir ekonomiką 
mąstančių lietuvių katalikų dide
lius trūkumus. Pirma, tai mūsų 
egocentrizmas, nuteikiantis mus 
taip, kad galvojame, lyg būtume 
pasaulio dėmesio ir įvykių centre. 
Kitas minusas, tai kad daugelis 
lietuvių tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje neranda ar nemato, ar 
neieško patirti, kas vyko ir 
vyksta pasaulyje per pastaruo
sius 50 metų. Kas irgi gal kyla iš 
to savęs įsimylėjimo.

Šiomis dienomis beveik klasiš
kas tokios padėties pavyzdys 
būtų studįjavimas „Pilnutinės 
demokratijos” ar, net dar blogiau, 
„Organiškos valstybės” idėjų, 
užuot įsigilinus į tai, kas pa
daryta ir pasakyta Vakaruose 
pastaraisiais dešimtmečiais, 
įskaitant Centesimus annus 
encikliką.

Daugumas kad ir išmintingiau
sių žmonių yra savojo laiko ir 
aplinkos produktas. „Organiškos 
valstybės” sumanytojų išreikšta
me galvojime pasirodo tuometi
nių Vakarų Europos įvairių ideo
logijų įtaka. Katalikiškoji mąsty
sena sėmėsi iš praėjusio šimtme
čio galo svarstymų kaip atsakyti 
į supramoninto ir kapitalistinio 

(Nukelta į 4 psl.)

lą), bet šių pareigų nelinkęs per
vertinti. Man Stasys Baras pir
miausia nepakartojamas daini
ninkas — menininkas, bet ne fi- 
nansistas. Nemanau, kad ir jo 
širdis kitaip sako. Kuo būti daž
niausiai pasufleruoja gyvenimas, 
sutikti sunkumai, kliūtys. Kur 
tai matyta — kai dar Lietuvoje 
Jono Butėno mokiniui pranašavo 
pasaulinio masto karjerą, kai 
1947 metų viduryje Augsburg’e 
(Vokietijoje) baigta oficiali jo dai
navimo studija, kai iki 1949 me
tų du kartus koncertuota Angli
joje, atsidūrus Dėdės Šamo kraš
te, tolimame Čikagos priemiesty
je, plieno gamykloje griebtasi už 
kųjo, mašinų remonto darbų ir kt. 
Dainavimui tik laisvalaikis. Visi 
rėkia, kad pasaulis jau turi ant
rąjį Caruso, bet tas„Caruso” auk
sines balso stygas „gaivina” dul
kėmis, dūmais ir dažų tvaiku. 
Laimei, ištiesia ranką didelis dai
nininko (bet kol kas darbininko) 
talento gerbėjas, bankininkas lie
tuvis, Standard Federal Savings 
and Loan Association direktorių 
tarybos pirmininkas Justinas 
Mackevičius. Stasį Barą pakvie
čia pas save tarnautoju. (Vėliau 
tėvas ir sūnus paskolins pinigų ir 
pirmajai plokštelei išleisti.) Bet

Dainų ir dainininkų kraštu Lie
tuvą vadina. Net Dainavos krašto 
Lietuvoje beesama. Nostalgiškos, 
ilgesingos dzūkų dainos. Nesvar
bu, kad vienbalsės, o aukštaičių 
plačios, atviraširdės daugiabal
sės. Suvalkiečiai save bando iš
reikšti trankia, šmaikščia, su hu
moru, daina. Na, tokia, kaip „Ša
lia kelio vieškelėlio gyveno šalty - 
šius”. Tai apie Alvito „didmies
tį”. Buvusio raudonplyčio malūno 
pirmojo aukšto viename kampu
tyje dabar pakankamai jauki ka
vinukė.

Nuo čia ranka pasiekti Kudir
kos Naumiestį. Greta ir Žalioji — 
Stasio Baro-Baranausko gimtoji 
vieta. Tėvelis Mielčių dvaro savi
ninkas. Mamytė — Sofija Pflantz. 
Ar ne todėl pasaulinio lygmens 
talentas dar jaunystėje greitai 
išmoko vokiškai. Kai per Antrąjį 
pasaulinį karą Tauragėje vokie
čiai jau buvo atkišę „bormaši
nes”, kad nekaltai sušaudžius vos 
ne visą kaimą — išgelbėjo visų 
mylimas ir gerbiamas Stasiukas. 
Už padorumą, taktą ir jį, dvari
ninko sūnų, 1941 metais nuo iš
vežimo irgi išgelbėjo dvasingas 
žydas. Nežinau, iš kur išmokta 
rusiškai. Čia, Čikagoje, iš
bandėme Lietuvos „vyresnių bro
lių” kalbą. Stasys Baras visai ne- Į lukterėkime. Ar šis, tuo metu ma- 
sutriko. Pranciškonų gimnazijoje 
Kretingoje pramoko senutės loty
nų. Bestudijuodamas Italijoje — 
itališkai. O Standard Federal 
Savings banko vyresnis vicepre
zidentas reikalus tvarkė angliš
kai. Pažįstu Lietuvoje meno žmo
gų, pedagogą, kuris per 40 soviet
mečio metų neišmoko kiek pado
riau kalbėti rusiškai. Garsaus pa
saulyje Estįjos Valstybinio vyrų 
choro meno vadovas G. Ernesak- 
sas, nors buvo pabėgęs nuo vokie
čių su komunistais į Rusiją, grį
žęs, su rusais kalbėjo per vertėją. 
Sako, kad tie, kurie kalbų mokosi 
sunkiai, priskiriami prie mažiau 
gabių.

Ekonomistas ir stulbinęs Šiau
rės Ameriką dainininkas-tenoras 
nuo scenos nulipo per anksti; nei 
60-ies nesulaukęs. Kodėl — klau
siu. Nenorėjau būti Beniamino 
Gigli ir Kipro Petrausko, šiuo 
požiūriu, „dubleriu” — buvo at
sakymas. Gaila buvo klausytis 
garsiojo italo. Šių eilučių autorius 
nuo savęs norėtų pridurti, kad 
dar apmaudžiau buvo ne tik klau
syti, bet ir žiūrėti į 70-metį Pet
rauską.

Taigi mūBų didysis lietuvis jau 
seniai nebedainuoja, nors galėjo. 
Vokalo meistras banke konsul
tuoja jaunesniuosius. Nuo 1992 
metų renkamas Lietuvių fondo 
valdybos pirmininku. Su visais 
drauge džiaugiuosi sėkme šiame 
atsakingame darbe (Fondas re
mia ir Lietuvos kultūrą bei moks-

lonus, momentas neturės ir kai 
kurių negatyvių pasekmių jo — 
dainininko karjeroje? Pažįstu Lie
tuvoje ne vieną apdovanotą pui
kiu balsu, bet pasirinkusį kitą 
kelią vien todėl, kad inžinieriaus 
ar pedagogo darbe pąjutęs tarsi 
palaimingą- ramybę, o kitas ir 
materialinę gerovę, pabūgo daug 
ryžto, ištvermės, begalinio darbo 

Į reikalaujančios ir nuolat nepasi
tikėjimą ateitim diegiančios dai
nininko karjeros. Nesiekiu api
bendrinančios išvados. Aišku 
viena: šitaip ir panašiai Lietuva 
„užkasė" ne vieną gal busimąją 
žvaigždę. Kodėl apie tai kalbu? 
Todėl, jog spėju, kad ir mūsų šios 
apybraižos herojui panašios min
tys irgi galėjo ateiti į galvą. Prieš 
mane 1990 m. gegužės 19 d. dien
raštis Draugas. Didelis straipsnis 
sukakties proga. Trys nuotrau
kos. Pati pirmoji, centre — prie 
mikrofono Lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas Stasys Baras. Pusė 
straipsnio skirta jo — dainininko 
biografijos bruožams. Likusioji 
dalis — finansininko, visuomenės 
veikėjo darbui iškelti. Nuovokes- 

| nis skaitytojas supras, kodėl lyg 
bandau į pagalbą pasitelkti svars
tykles. Taip, aš šiandien norėčiau 
pasverti ir pamėginti atsakyti 
Lietuvos išeivijos lietuviams, 
kuri nuotrauka turį būti pirmiau, 
ar Stasio Baro, finansininko, prie 
mikrofono, ar Metropolitan teat
ro scenoje (kur privalėjo būti jo 
tikroji darbovietė), ar Radameso 

•1 vaidmenyje Verdi operoje „Aida”.
Šis pavyzdys ne todėl, kad mūsų 
Kipras, išgirdęs Stasio Baro įdai
nuotą įrašą, pasakęs, jog jis (Kip
ras) „gali ramiai mirti”, kada iš
eivijos lietuviai turi tokį tenorą, 
kaip Stasys Baras” (Draugas, 
1965 m. gruodžio 27 d.). Šį kartą 

i mūsų Kipras Petrauskas pasida
vė... Gal todėl, kad jis jau nebe
dainavo. Smalsu, ką Kipras būtų 
kalbėjęs pačiame savo karjeros 
zenite, kai Kauno valstybės teat
re vietoj A. Kutkaus būtų buvęs

Šių metų gegužės 26 dienų Stasiui Barui sukanka 75-eri metai. Sukakties proga nuožirdžiai 
sveikiname. Ilgiausių metų!

Stasys Baras! Kipro Petrausko 
amžininkai nė kiek neabejoja, 
kad jei į Kauną gastrolių atvyko 
net pats Fiodoras Šaliapinas, bet 
nė vienas garsus pasaulio teno
ras, tai Kiprijono „nuopelnas”.

Viename Amerikos dienraščių 
skaitau anonsinį straipsnį apie 
Stasį Barą. Rašinys, pačia geriau
sia prasme, panegiriškas. Kitoks 
ir negali būti. Bet štai... pirmiau
sia baltaplaukio Kipro nuotrau
ka, o jau toliau Stasys Baras su 
žmonele ir dukrelėmis. Po Kipro 
nuotrauka taip parašyta: „...jo 
vietą... užėmė Stasys Baras”. 
Taigi drąsios nelabai atsargių 
rašytojų išvados. Kiprą Petraus
ką girdėjau dainuojant tuoj po 
karo, kai jau buvo apie 60 metų. 
Aš teturėjau šešiolika metų. Tad 
ne viską suvokiau. Ir, apskritai, 
man buvo per anksti vertinti jį 
kaip dainininką. Vėliau, kai jis 
jau negalėjo dainuoti, bet dai
navo, teko jam akompanuoti 
„Traviata”. Žinau, kad tai buvo 
išimtinai lyrinis tenoras, kaip ir 
jo įpėdinis Virgilijus Noreika. 
Tokie tenorai pasirenka ir savo 
balsui operas. Kaip Ispanijos 
austras, garsusis tenoras Kraus, 
visą gyvenimą dainavęs vos še
šias operas. Kipras, kaip ir Norei
ka, imdavosi ir Otelo, Radameso. 
Bet čia juos gelbėjo muzikalumas 
ir vaidyba. Stasys Baras — tai ne 
Kipras Petrauskas ir ne Virgili
jus Noreika. Jis yra Stasys Baras. 
Neišpasakytos jėgos, reto grožio 
ir žėrinčių aukštų garsų dievaitis. 
Tokio Lietuva neturėjo ir neturi, 
tad ir netapatinkime su niekuo, 

neveskime paralelės, nes Stasys 
Baras pelnytai gali užsigauti. 
Taigi „bylą” Kipras Petrauskas- 
Stasys Baras padėkime į archyvą, 
kol vokalinio meno kiti tyrinė
tojai suras argumentų vienam ar 
kitam savo teiginiui paremti.

Šiaurės Amerikos meno žmonės 
taip gerbia ir myli savo lakštin
galą, kad nesusilaiko ir nuo kito
kių epitetų. Štai Toronto The 
Telegram keleto lietuvių solistų 
koncerto recenziją pavadino: Ba
ranauskas — lietuviškas Caruso. 
Kai ką pacituosiu: „Tenorinį Sta
sio Baranausko balsą tikrai gali
ma pavadinti herojišku. Caruso 
niekad neišlaikė tikresnės linįjos, 
nei išnešė operetines aukštumas 
lengviau, negu šis lietuvis daini
ninkas”. Šis pasamprotavimas 
man artimesnis. Nors už Caruso, 
kaip ir už Paganini, dabar yra ge
resnių dainininkų ir smuikinin
kų. Į praeities garsiąsias asmeny
bes paprastai žiūrime kaip į te
kančią ir nusileidžiančią saulę, 
kuomet ji yra gerokai didesnė ir 
rausvai nudažyta, nei tada, kai ji 
būna virš mūsų galvų. Gal ir 
klystu, bet manau, jog Caruso 
šiandien yra Pavarotti, Domingo 
prietemoje arba lygus. Vienam 
savo kolegai menininkui daviau 
paklausyt jam nežinomų Stasio 

aro įdainavimų: iš Puccini „Tu- 
randot”, iš Giordano „Andrea 
Chenier” ir dar kažką italų kal
ba. Jis tarė: geriau pats pasakyk, 
kuri čia dabartinė italų žvaigždė. 
Velniai žino, gal Pavarotti. Sau 
klausimas: ir vis dėlto, kas tas 
Stasys Baras? O gal nei Domingo, 

nei Caruso. Tai gal Gigli, Geda ar 
Atlantovas? Vėlgi, manyčiau, 
kad tai unikalios, sudėtingos ir, 
žinoma, prieštaringos biografijos 
Stasys Baras. Taigi dar kartą per
spėju — neskubėkime daryti iš
vadų apie Stasį Barą daininin
ką. Knieti paklausti, kodėl mo
kęsis Kauno konservatorijoje 
dainavimą (drauge studijavęs 
universitete mediciną — rimtą 
specialybę...). Kaip minėjau, bai
gęs tokio puikaus pedagogo kaip 
Jonas Butėnas studiją jau Vokie
tijoje, nepasuko iš Augsburg’o į 
Milan’ą tęsti studijų iš karto. 
„Kalk geležį, kol karšta”, sako
ma. Jono Butėno studija baigta, 
kai turėta tik 27-erius. Stasys 
Baras pateko į Romą studijuoti 
dainavimo ne tiesiai, bet tik iš 
plieno fabriko 1956 metais, kai 
jau buvo praėję devyneri metai ir 
stuktelėjus 36-erius. Nenuostabu 
— vyrų dainininkų balsai galuti
nai subręsta, kai 35-eri. Po to, iki 
55-erių raškomi vaisiai, po 60-ies 
lyg ir saulėlydis. Bet neretas at
vejis, kai balsas gerai skamba ir 
80-mečiui. Anot suomių satyriko 
Larni, visada išlieka jaunos tik 
moterys. Balsai, deja...

Mūsų gerbiamas apybraižos 
„kaltininkas” skaito, kas čia 
mano rašoma ir, matyt, patyliu
kais galvoja: priglušęs Arminas 
rengia „kaltinamąjį aktą” už 
mano blaškymąsi. Šiek tiek būtų 
tiesos. Aš turiu vienokią ar ki
tokią literatūrą apie garsiausius 
pasaulio dainininkus, pradedant 
18-uoju amžiumi ir baigiant da 
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Czeslav Milosz

Czeslaw Milosz apie
save ir poeziją

Balio Sruogos eseistika scenos meno temomis

rinktinę Išgelbėjimas. Po karo 
Milosz dirba kaip kultūros atta- 
chė Lenkijos ambasadose New 
York’e ir Washington’e. 1951 me
tais jis ieško politinio azilio Pran
cūzijoje. Dešimtmetis Prancūzijo
je ženklinamas įtemptais ryšiais 
su kairiuojančia intelektualų 
bendruomene. Šiuo metu jis para
šo du romanus: Jėgos pagrobimas 
ir Issa slėnis, o taip pat ir savo 
garsiausią knygą Pavergtas pro
tas. Jis taip pat parašė dvi poe
zijos knygas ir autobiografiją

The Paris Review 1994-1995 
žiemos numeryje spausdina Ro
bert Faggen pasikalbėjimą su 
Czeslaw Milosz šio literatūrinio 
žurnalo pasikalbėjimų serijoje 
„The Art of Poetry”.

įvade skaitome, kad nors nobe- 
listas Czeslaw Milosz save lai
ko lenkų poetu, nes jis rašo 
gimtąja kalba, nors jis gimė ne 
Lenkijoje ir pusę šimtmečio ten 
negyveno. Tačiau jo poezijos 
žodžiai iškalti paminkluose 
Gdanske, o taip pat matomi pla
katuose New York’o požemi- ’ Gimtasis plotas: ieškojimas savęs 
niuose traukiniuose.

Gimęs 1911 metais Šeteinių 
dvare Lietuvoje. Milosz to laiko 
Lietuvą prisimena kaip mitų ir 
poezijos kraštą. Didžiojo karo 
metu jo tėvas Aleksandras buvo 
paimtas caro armijon statybos in
žinierium. Milosz’o motina ir jis 
pats keliavo su savo tėvu į pavo
jingas tiltų statybos ekspedicijas 
rusų mūšių zonose. Lietuvon šei
ma grįžta 1918 metais. Jaunasis 
Cze81aw pradeda mokslą Vilniu
je ir dar visai jaunas išspausdina 
savo pirmąjį eilėraščių rinkinį 
Poema apie sušalusį laiką. Antra
sis jo eilėraščių rinkinys Trys žie
mos pasirodo 1936 metais. Vil
niaus universitete baigia teisę. 
Metus studijuoja Paryžiuje, kur 
susitinka savo tolimą pusbrolį 
Oscar Milosz. Pabėga iš Raudono
sios armijos okupuoto Vilniaus į 
vokiečių okupuotą Varšuvą. Čia 
dirba pogrindyje. Jo redaguotą 
antinaciškos poezijos antologiją 
Nenugalima daina išleidžia po
grindžio spaustuvė. Varšuvoje pa
rašo Pasaulis (Naivi poema), ir 
ciklą eilėraščių Vargdienių bal
sai. Po Varšuvos sunaikinimo jis 
kuri laiką gyvena prie Krokuvos. 
Valstybinė leidykla išleidžia jo

apybraižos. 1961 metais, sulau
kęs 50 metų, pradeda naują kar
jerą: slavų kalbų ir literatūros 
profesoriaus University of Cali- 
fornia at Berkeley. Milosz’o pir
moji poezijos knyga angliškai pa
sirodo 1973 metais. 1978 metais 
išleidžiamas jo rinkinys Varpai 
žiemą ir jam suteikiama Nobelio 
literatūros premija. 1981 metais 
po trisdešimties metų aplanko 
Lenkiją. Gimtąją Lietuvą vėl pa
mato tik 1992 metais.

Po Nobelio premijos Milosz iš
spausdino daug prozos ir poezijos 
knygų. Jo prozos rinkinių tarpe 
yra Vizijos nuo San Francisco 
įlankos, Pradedant mano gatvė
mis, Uito kraštas, taip pat Char- 
les Eliot Norton paskaitos Poezi
jos liudijimas. Jo Eilėraščių rink
tinė pasirodė 1988 metais, o ją se
kė visai neseniai išleistoji Provin
cijos. 1988 metų dienoraštis Me
džiotojo metai buvo išspausdintas 
1994 metais, o šįmet pasirodys ei
lėraščių rinkinys Veidu į upę. Di
desnę metų dalį Milosz gyvena 
Berkeley, o vasaras praleidžia 
Krokuvoje. Žurnale spausdina
mas pasikalbėjimas vyko dviejo
se vietose: keturias ištisas valan-
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• Balys Sruoga. APIE TIESĄ 
IR SCENĄ. Straipsnių rinkinys. 
Sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė 
Algis Samulionis. Vilnius: „Scena”, 
1994. 287 puslapiai.

Anksčiau, būdavo, jų neapsigin- 
davom... Dabar beveik šventė, 
kai jų knygų iš Lietuvos — susi- 
laukiam. O ypatingai, jei jose dūli 
ir tavo praeities dalelė.

Tokia nelaukta šventiška siun
ta buvo rašančiam dvi knygos, 
atėjusios beveik tą pačią dieną. 
Skirtingos savo pubūdžiu, nors 
susiliečiančios viename taške. 
Pirmoji jų — Kazio Jankausko 
autobiografija Ne pirmas kartas 
aprašinėja studijų dienas Kaune 
ir skiria nemažai puslapių Balio 
Sruogos teatro seminarui. Antroji
— Algio Samulionio Balys Sruoga 
apie tiesą ir sceną yra to sambūrio 
steigėjo ir vadovo teatrologinių 
studijų rinktinė.

Kaip žinome, Sruogos teatro 
seminaras buvo išskirtinu viene
tu Lietuvoj. Savotiškais aukštai
siais savišvietos kursais, per 
kuriuos yra perėjęs nemažas bū
rys busimųjų kultūros darbuotojų
— dramaturgų, aktorių, režisie
rių, teatrd bei literatūros kritikų, 
žurnalistų... Algis Samulionis iš
vardina arti keturiasdešimties jų 
savo knygoje, ir tai jo sąrašas 
nepilnas. Universitetinė rutina 
buvo anuo metu Europoj ir Lietu
voj maždaug ta pati. Profesoriai 
skaitydavo savo paskaitas, stu
dentai vesdavo užrašus, paskui 
turėdavo gauti užskaitas, laikyti 
egzaminus. Kartais rašyti refera
tus. Bet forumo, kuriame jie ga
lėtų laisviau išsakyti savo pažiū
ras, pasiginčyti, nebuvo. Semina
ro naujove ir buvo toji, kad jis 
suteikė nariams tą galimybę. Be 
to, kiekvienam tekdavo, savo 
ruožtu, skaityti referatus kokia 
teatro istorijos tema arba aptari
nėti matytus spektaklius. Žodžiu, 
noromis nenoromis plėsti savo 
akiračius, neretai tarpusavyje 
susikimbant į atlapus. Ne vienas 
jų yra, tarp kitko paskelbęs savo 
atsiminimus apie tą sambūrį, ne
pagailėdamas šiltų žodžių jo 
„spiritus movens” adresu.

Rašytojo Kazio Jankausko teks
tas yra šia prasme jiems priešin
gybė savo tonu, ir skaitytojui iš 
karto nelengva susivokti, kodėl. 
O priežastis paprasta. Priešingai 
kitų liudijimams, rašytiems po 
daugelio metų, Jankausko auto
biografija yra paremta dienoraš
čių, užrašų fragmentais ir juose 
atsispindi jaunuoliškas nepakan
tumas autoritetams ir aplamai 
viendienės nuotaikos. Todėl pro
fesorius Sruoga vaizduojamas 
kaip prieštaravimų nepakenčian- 
tis tironas, ar net kaip nihilistas, 
niekinantis anuomet iškilusius 
kūrėjus, kaip pvz., Petrą Vaičiū
ną ar režisierių Borisą Dau
guvietį.

I

Nors ir pernelyg kategoriški, 
šie įspūdžiai neabejotinai padeda 
skaitytojui suvokti dar geriau 
Sruogos, kaipo seminaro vadovo, 
vaidmenį. Teatro seminaro suei
gose. svarstomi dalykai ne vie
nam buvo nauji, negirdėti, o kar
tais ir kontroversiniai. Pats 
Sruoga, provokuodamas svarsty- 
bas, nevengdavo prisiskirti sau 
velnio advokato vaidmens. Paga
liau jo paties požiūriai į įvykius, 
užsiplieskimai ir nusivylimai, ne
retai mainės, nors pagunda sužė
rėti humoro grybšniu ar aforizmu 
būdavo visada reali. Ne visada 
studentams būdavo aišku, kokios 
tiesos scenoje, kokios idealios for
mos spektaklyje galėjo ilgėtis 
Sruoga. Ir čia ateina skaitytojui 
pagalbon Algio Samulionio kny
ga. Teisingiau, knygos.

Algis Samulionis, kurį Mirties 
angelas išsivedė iš mūsų tarpo 
visai neseniai, vos šiai knygai 
pasirodžius, yra nuostabus pada
ras mūsų raštįjoj. Asmeniškai 
profesoriaus nepažinęs, jis nuo 
pat savo diplominio darbo įsitrau
kė, įklimpo kaip gyvsmėlin, į 
Sruogos raštų tyrinėjimą, jo kū
rybinio palikimo gelbėjimą iš 
užmaršties. Tik retkarčiais, kada 
ne kada pavykdavo jam laikinai 
atitrūkti nuo pasirinktosios savo 
misijos, prisidedant savo įnašu 
prie ruošiamų kolektyvinių li
tuanistikos leidinių, bet šiaip 
visa jo energija buvo skirta tam 
pačiam tikslui. Sudaryti kuo 
pilniausią Sruogos tekstų sąrašą 
ir paruošti dirvą jų išleidimui. O 
tas bibliografinis sąrašas nuola
tos keitėsi, kadangi gausybė 
Sruogos rašinių buvo suslapstyta 
po įvairiais slapyvardžiais. Dar 
daugiau sunkumų teko patirti, 
bandant įsigyti tų tekstų kopijas 
iš nelengvai prieinamų senosios 
spaudos komplektų. Samulionis 
yra rašančiam prisipažinęs, kad 
jam pavyko gauti, lankantis Či
kagoj 1986 metais, reikiamą 
medžiagą „vien per milžinišką 
vargą ir atsitiktinumą”, tuo tar
pu kai vienas tų tekstų („Teatro 
revoliucįja”) jam turėjo kertinio 
akmens vertę būsimąjai knygai.

Vien po dvidešimties atkak
laus, įtempto darbo metų ėmė 
brėžtis Samulioniui įgyvendinti
no Sruogos raštų daugiatomio 
kontūrai. Nebe menkučiai šeši 
tomeliai, kokiais buvo 1957 
metais išleisti mūsų klasiko 
raštai, bet visas 17 tomų telkinys. 
Kiekvienas kokių 800 mašinraš
čio puslapių, kuriuos reikėjo 
sudarytojui aprūpinti pratar
mėm, paaiškinimais, slapyvar
džių iššifravimais. Kas žingsnis 
čia pilna galvosūkių. Ar dėtini, 
sakysim, libretų vertimai, skirti 
dainavimui, o ne skaitymui. 
Kaip, nesuklystant, atsijoti, kas 
turi išliekamą vertę, o kas atspin
di vien dienos rūpesčius, nors 
kartais pasigėrėtinu tikslumu? O 
kur dar visi žygiai, „demaršai” 
pas sudiržėjusius biurokratus 
kaulyjant lėšų raštų išleidimui. 
Atrodytų, kad Samulioniui teko 
dažnokai klebinti įstaigų duris, 
kol po monografijos Balys Sruoga 
prasidėjo pačių raštų spausdini
mas dalimis. Verpetai ir užuvėjos 
(1990) buvo Sruogos literatūrinės 
kritikos rinktinė, tuo tarpu kai 
Balys Sruoga apie tiesą ir sceną 
(1994) jo straipsnių apie teatrą 
sąvadas.

Bematant būtina patikslinti du 
dalykus. Kada kalbama apie ko-

Balys Sruoga apie 1935 metus

kio literatūros klasiko raštus, 
neišvengiamai susidaro įspūdis, 
kad jų rengėjo tikslu yra juosna 
surinkti viską viską. Sruogos 
atveju tai neįmanoma. Samulio
nio tvirtinimu, vien straipsnelių 
teatro temomis esama arti šimto. 
Prašosi atranka. Iš jų rinkinin 
Apie tiesą ir sceną” pateko vos 27 
tekstai. Negana to, vos du iš jų, 
yra buvę spausdinti 1957 metais 
išleistame šešiatomyje.
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Kitaip sakant, susiduriam su 
gerai apgalvotu, sandariu, išba
lansuotu, „savieigiu” veikalu, 
kurio paskirtim yra atskleisti 
Sruogos, kaipo teatrologo, dvasi
nę raidą per ilgą, daugiau negu 
penkiasdešimties metų (1894- 
1947) laikotarpį. Kazys Jankaus
kas, kaip minėjome, lengva ran
ka priskiria Sruogą prie Stanis
lavskio vaidybinės sistemos pro
paguotojų, pripažindamas tą 
laikyseną pozityvia, kadangi tuo 
metu mūsų teatras sunkiai kaps
tėsi iš mėgėjiško lygio. Faktiškai, 
naujosios Samulionio knygos 
šviesoje, tie dalykai nėra tokie 
paprasti. Visų pirma, iš pratar
mės patiriam, kad gyvendamas 
Petrapilyje Sruoga išsiskyrė iš 
savo tautiečių uolumu lankyti 

įvairius dramos teatrų, operos bei 
baleto spektaklius ir aplamai 
domėjosi teatrų raida. Knygoj 
spausdinami tekstai tai iliustruo
ja. Šalia laikraštinio pobūdžio in
formacijos apie lietuvių Petrapi
lyje kultūrinę veiklą ir jos 
slogučius, aptinkame straipsnių, 
aptariančių tuometinės Rusijos ir 
Vakarų Europos gyvenimo ak
tualijas bei eseistiką, kurioje 
pasisakoma apie scenos meno, 
kaipo specifinio žanro, savaran
kiškumą. Skaitytojui bematant 
akivaizdu, kad Sruoga nepakentė 
mėgėjiškumo ir šarlatanizmo sce
noje, lygiai kaip pernelyg pabrė
žiamo realizmo, buitiškumo. Bet 
jam nemažiau pastebimas il
galaikis profesoriaus pomėgis 
laisvos improvizacijos scenoje 
„Commedia dėl arte” stiliumi. O 
dėl jo pritarimo stanislavskinei 
mokyklai, jisai, priešingai Jan
kausko teigimams, gerokai 
drungnas. Geriausiai tas bodėji
masis atsekamas iš knygoj spaus
dinamo (daugeliui buvusių „se
minaristų” nežinomo) „essay”, 
pavadinto „Teatro revoliucija”, 
kuriame Sruoga entuziastingai ir 
paveikiai aptaria režisieriaus 
Aleksandro Tairovo, Maskvos 
Kamerinio teatro įkūrėjo ir 
vadovo, scenos meno sampratą. 
Jame į stanislavskinę liniją 
pažvelgiama itin kritiškai. Bū
dinga, kad šis straipsnis rašytas 
tuo metu, kai Maskvos Dailės 
teatras gastroliavo triumfuoda
mas po visą Ameriką.

Tai liudija, kiek Sruogos būta 
savarankiško savo sprendimuose, 
nepasiduodančio spaudos įtaiga- 
vimams. Kiekvienam buvusiam 
teatro seminaro dalyviui šis teks
tas, spausdintas Naujienose ir 
todėl nežinomas, sukels daug pri
siminimų apie sueigose girdėtus 
referatus kaip, pvz., Meiningeno 
teatrą ir tt. Net ir dabar netrūks
ta staigmenų. Taip, sakysim, su
sidaro įspūdis, kad pernelyg pro

paguodamas žaismo scenoj prima
tą, Sruoga skatina režisierių 
nesiskaityti su autoriaus tekstu. 
Ta prasme, jo mintys būtų visai 
moderniškos, nes mūsų dienų re
žisierių savivaliavimas su drama
turgo tekstu išvirsta, kaip žinom, 
dažnai į pasibaisėtinas nesąmo
nes. Kitur, atrodytų, jis pasisako 
prieš klasikinio repertuaro, kaipo 
priemonės supažindint žiūrovus 
su pasauline literatūra, brukimą 
scenon, nors čia skaitytojui ne 
visai aišku, ar Sruoga piktinasi 
paties veikalo parinkimu, ar jo 
sumaitojimu scenoje. Viena aiš
ku, Sruoga nepagaili ironijos ir 
sarkazmo vilyčių šarlatanams re
žisieriams, kepantiems spektak
lius it blynus, vos po kelių 
repeticįjų.

Užtat pažintine prasme knyga 
Balys Sruoga apie tiesą ir sceną 
itin vertinga. Joje atsispindi 
mūsų Nepriklausomybės laikų 
(1918-1940) teatrinis ir kultūrinis 
gyvenimas, įvairūs sankirčiai, 
pakilūs momentai („Šarūno” 
spektaklis) ir nuosmukiai; žvir
bliškas tursenimasis išmaltų 
kelelių dulkėse. Knygos sudary
tojui priklauso padėka už tai, kad 
jis nesusigundė „moderninti teks
tų, kalbos. Taip pat už tai, kad 
susirado ir įterpė leidinin Sruo
gos laiškus apie teatro meną, ra
šytus dukrai iš Stutthof o mirties 
stovyklos.

Savaime suprantama, kad lai
ko trandys yra, kas be ko, išvar
piusios tekstų audinį. Bet užtat 
juo įstabiau, išvydus, kad tokia 
netvari, greit išsivadėjanti subs
tancija, kaip humoras, vis vien 
sužiba iš po laiko pelenų dangos. 
Štai, pavyzdžiui, aiški Sruogos 
replika Tumui ir kitiems, žvel
giantiems į teatrą kaipo estradė
lę pamokslavimui: „Mums, pa- 
nie, reikia, kad teatras pamoky
tų, kaip tėvynę ir pačią reikia 
mylėti, kaip vaikus auginti, o jie 
su farsais lenda...”

Arba vėl štaisgrybšnys (variaci
ja tubeliška tema: „Lietuva — že
mės ūkio kraštas”) pasišykštin- 
tiems lėšų teatrui: „Žemės ūkis — 
mūsų valstybės, mūsų ateities, 
mūsų gerovės pagrindas. Ūkinin
kas be mėšlo — joks ūkininkas, 
padraika kažkoks! Be mėšlo — 
nei tau kopūstai, nei tau krienai 
užaugs! Su kuo dešrą rysi, jei 
krienų neturėsi?! Valstybės pa
grindas — žemės ūkis, o žemės 
ūkio — mėšlas”.

Baigiant recenziją, pravartu 
prisiminti, kad pirmoji Algio 
Samulionio knyga vadinosi Balys 
Sruoga dramaturgas ir teatro kri
tikas (1968). Joje, lygiai kaip ir 
vėliau pasirodžiusioj monografijoj 
Balys Sruoga (1990), Samulionis 
santraukiniam pasakojime buvo 
įžvelgęs nemažai dalykų, kuriuos 
aptariamasis veikalas dabar lei
džia permąstyti dar giliau.

Post scriptum. Neoficialiomis 
žiniomis, ateinančiais metais no
rima paminėtai Lietuvoj Balio 
Sruogos gimimo dienos šimtmeti
nes. Ta proga numatoma pava
dinti jo vardu vieną universiteto 
auditorijų ir pastatyti Putino 
muziejuj (daugiabutyje Tauro 
gatvėj, kur gyveno ir Sruogų 
šeima) pora papildomų „stendų” 
(stovų rūdiniams). Sumanymai, 
kaip matome, taurūs ir nešvietė 
kai originalūs, bet būtų ne pro 
šalį, kad tenykščiai veiksniai 
neužmirštų ta proga įgyvendinti 
ir Algio Samulionio atkakliai 
gintą Raštų projektą.
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Maironio „Pavasario balsams” šimtas metų
ALFONSAS TYRUOLIS

„Šventosios Dvasios balandis” — detalė M Joos van Cleve (flamas, tapęs nuo 
1607 metų, miręs 1540/41) paveikslo „ApreUkimas" (tempera ir aliejus ant 
medžio, ca. 1625).

Kun. Viktoras Rimšelis

Dievo Dvasia
Sekminių šventės yra skirtos 

paminėti Šv. Dvasios atsiuntimą 
apaštalams ir mokiniams, kurie 
buvo tą dieną Jeruzalėje. „Atėjus 
Sekminių dienai, visi mokiniai 
buvo drauge vienoje vietoje. 
Staiga iš dangaus pasigirdo 
ūžesys, tarsi kilus smarkiam 
vėjui. Jis pripildė visą namą, kur 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi 
ugnies liežuviai, kurie pasidaliję 
nusileido ant kiekvieno iš jų. 
Visi pasidarė pilni Šventosios 
Dvasios ir pradėjo kalbėti ki
tomis kalbomis, kaip Dvasia 
jiems davė prabilti” (Apd. 2:1-4).

Sekminės Lietuvoje anuomet 
būdavo ypatinga pavasario šven
tė. Mūsų kaime anksti rytą, sau
lei užtekant, kerdžius su ilga ber
žo žievės triūba užtriūbina. Tai 
ženklas, kad laikas gyvulius 
išleisti laukan. Išeina i didelę 
gyvulių procesiją karvės, teliukai 
ir avys. Karvės papuoštos beržo 
šakelių vainikais ant ragų, avys 
sužymėtos ant ausies su spalvotu 
kaspinėliu, kad galima būtų at

Sveiki sulaukę šventų Sekminių! 

Šiame numeryje:

Dievo Dvasia • Maironio „Pavasario balsams” šimtas metų • Pir
mosios „Pavasario balsų” laidos eilėraščių faksimilės • T. Lapio 
novelė • „Vydūnui — 125” ekslibrių paroda • Naujos knygos

skirti nuo kaimyno avių. Avinas, 
nulenkęs raguotą galvą, eina 
pats paskutinis. Ne kartą ma
čiau, kaip jis prie vartų sustoja 
ir išsišiepęs dantis rodo. Pie
menys sakydavome, kad avinas iš 
ryto prasiblaivęs juokiasi. Tie 
vainikai su beržo žirginėliais ant 
karvių ragų turbūt dievybės 
pagerbimui. Gyvenamieji namai 
ir juose šventieji paveikslai pa
puošti taip pat beržų šakelėmis. 
Ant stalo, apdengto nauja staltie
se, molinis ąsotis su žydinčių 
alyvų puokšte, o ant lango įmerk
tos i mažesnį ąsoti geltonos gėlės. 
Jos yra ankstyvosios raisto gėlės, 
kurias vadindavome pumpurais, 
nes kito vardo jos turbūt ir neturi. 
Namai kvepia šventiškai, kaip 
visa pavasario jaunystė. Pieme
nys turi gauti kiaušinių Velykų 
prisiminimui.

Šventoji Dvasia yra ypatinga 
meilės Dievybė. Ji yra Švč. Trejy
bės trečioji asmenybė. Visa Die
vybės Trejybė apsireiškė, kai šv.

(Nukelta i 4 psl.)

Kai Maironio Pavasario balsai 
pirmą kartą 1895 metais buvo iš
spausdinti Tilžėje, Lietuvoje dar 
tebebuvo pats tamsiausias lietu
viškosios spaudos draudimo me
tas. Nors jau artėjo tos spaudos 
atgavimo priešaušris, ypač kele
tui metų švystelėjus Aušrai, betgi 
carinių žandarų siautėjimas, gau
dant lietuviškąjį raštą, buvo neri
botas ir be pavyzdžio kultūrin
game pasaulyje. Sakoma, kad 
prieš aušrą būna tamsiausia. Tą 
tamsą liudija kad ir toks ano 
meto faktas: Varpo redaktorius 
dr. Vincas Kudirka, būdamas 
paliegęs, rašė lovoj prie uždegtos 
žvakės, tik ne tiek, kad ja pasi
šviestų, kiek kad apsisaugotų 
nuo netikėto rusų žandarų ant
puolio ir dar spėtų žvakės liepsnoj 
sudeginti ką rašąs. Rusų tauta 
niekad nėra atsilyginusi lietuvių 
tautai už tą kultūrinę žalą, o kai 
kas dar vis svajoja apie naujas 
avantiūras.

Lietuvių rašytojams tada reikė
jo ir įvairiais slapyvardžiais 
dangstytis. Maironio pirmasis 
eilėraštis „Lietuvos vargas” 
(vėliau „Miškas ūžia”), išspaus
dintas Aušroj 1885 m. Nr. 7/8, 
buvo pasirašytas Zvalionio slapy
vardžiu. Po dešimties metų išleis
tų Pavasario balsų autorius jau 
buvo St. (Stanislovas) Maironis, 
tuo literatūriniu vardu pasiraši
nėjęs nuo 1891 metų. Tais pačiais 
Pavasario balsų pirmosios laidos 
išleidimo metais išspausdintą 
poemą „Terp skausmų į garbę” 
(vėliau „Jaunoji Lietuva”) Mairo
nis buvo pasirašęs St. Garnio 
slapyvardžiu. Taip kurį laiką 
buvo pridengta tikroji kunigo, 
vėliau prelato Jono Mačiulio 
pavardė.

Nežinia kuriuo vardu Maironis 
buvo išleidęs antrąją Pavasario 
balsų laidą, kuri liko nerasta. 
Greičiausiai kaip ir pirmąją 
laidą. Bet vos tik spaudą atgavus 
1904 metais, trečioji Pavasario 
balsų laida 1905 metais buvo iš
leista vien tik Maironio vardu, 
skliausteliuose pažymint sutrum
pintą tikrąją pavardę J. M-lis, t.y. 
Jonas Mačiulis. Maironio vardu 
buvo išleista ketvirtoji laida 1913 
metais, o penktosios, 1920 metais 
išleistos, laidos autorius buvo 
Maironis-Mačiulis. Vien tik Mai
ronio vardu buvo išleistos visos 
kitos Pavasario balsų laidos, 
kurių dabar (iki 1990 metų) pri- 
skaitoma 28 ar 29 (žr. R. Adoma
vičius, “28 ‘Pavasario balsai’ ”, 
Tėvynės šviesa, 1990.III.28).

Kuo gi būdinga Maironio Pava
sario balsų pirmoji laida? Čia 
reikia pirmiausia pažymėti, kad 
Maironis, kaip ir Donelaitis, tepa
skelbė vienintelę savo poezijos 
knygą, kuria taip dinamiškai pa
veikė visą lietuvių tautą, kad ji 
laisvam ir nepriklausomam gyve
nimui prisikeltų ir jo eiles dai

nuotų. Vietoj kelių poezijos 
rinkinių Maironis tuos pačius Pa
vasario balsus vis naujais eilių 
priedais papildydavo.

Pirmojoj Maironio Pavasario 
balsų laidoj tebuvo 45 eilėraščiai, 
o šeštoji, Maironiui dar gyvam 
esant išleista (1927), turėjo 131 
eilėraštį. Tad Maironio poezijos 
kraitis nėra didelis, ypač jeigu ji 
lyginsime su tokiais pasaulinės 
literatūros autoriais kaip vokie
čių Goethe ar prancūzų Hugo. Bet 
vertė slypi dažniausiai ne kieky
bėje, o kokybėje, kuria kaip tik ir 
pasižymėjo Maironio poezija. O 
gal kad knyga atrodytų kiek ir 
fiziškai svaresnė, prie Pavasario 
balsų buvo pridėtas ir libreto 
„Kur išganymas?”, kur spren
džiama socialinė problema dau
giau religiniu, artimo meilės 
požiūriu. Nuo lyrinės poezijos 
Maironi galbūt daugiau ati
traukė jo atsidėjimas epinei bei 
draminei kūrybai. Kartais Mai
ronis pagalvodavęs, ar nebūtų 
turėjęs atsidėti mokslininko, ne 
poezijos kūrėjo darbui (pagal poe
to Mykolo Vaitkaus atsimini
mus).

Pirmąją 45 Pavasario balsų 
eilėraščių tarpe randame jau 
tokius kūrybiškai svarius ir 
vėliau išpopuliarėjusius eilė
raščius, kaip „Jo pirmoji 
meilė” (vėliau „Taip niekas 
tavęs nemylės”), „Miszkas ir 
Lietuvis” (Aušroj „Lietuvos var
gas”, vėliau „Miškas ūžia”), „Pa
vasaris”, „Jaunimo giesmė” 
(„Užtraukėme naują giesmę”), 
„Mano gimtinė”, „Milžinų ka
pai”, „Senovės daina” („Oi ne
verk, matušėle”), „Malda”, „Ant 
Birutes kalno” (,,Nuo Birutės kal
no”), „Daina” („Už Raseinių ant 
Dubysos”); randame ir keletą 
satyrų, kaip „Skausmo balsas”, 
„Mano draugams” („Mano moks
ladraugiams”), „Dėl iszrinktųjų” 
(„Tautos pabėgėliams”).

Tik tolimesnėse, papildomose 
Pavasario balsų laidose buvo ran
dami tokie kūrybingi ir reikšmin
gi Maironio eilėraščiai kaip 
„Trakų pilis”, „Vilnius”, „Kur 
bėga Šešupė”, „Vakaras ant Ke
turių kantonų ežero”, „Poezija”, 
„Poetas”, „Lietuva brangi”, „Va
saros naktys”, baladės „Jūratė ir 
Kastytis”, „Čičinskas” ir kt.

Pirmosios Pavasario balsų lai
dos redakcinis darbas nebuvo be 
trūkumų: nemaža eilėraščių 
paleista be antraštės, kai kur du 
suplakti j vieną, eilėraščių 
sudėjime pagal tematiką nesi
laikyta kokios ryškesnės propor
cijos. Tik apytikriai galima tarti, 
kad pirmiausia eina patriotinio 
pobūdžio eilėraščiai (net Adomo 
Mickevičiaus „Vilijos” vertimas), 
toliau religiniai, gamtiniai ir 
asmeninio pobūdžio kūriniai. 
Pats Maironis niekad negrupavo 
savo eilėraščių pagal tematiką i 
skyrius, kaip darė kai kurie 
redaktoriai vėliau, ypač užsie
nyje. Gan sumaniai sugrupuotas 
Pavasario balsų 17-os laidos Ber
nardo Brazdžionio leidimas (1952), 
spausdintas Romoj. Lyg ir atspė
jant paties Maironio mintį, 
pirmiausia atrinkti su poezija 
susiję eilėraščiai, toliau eina 
gamtiniai ir patriotiniai, kaip 
mažiau aktualūs ano meto Lietu
vos gyvenime. L. Vismanto 
parūpinta 10-oji laida Wuerz- 
burg’e, Vokietijoje, (1947) buvo 
pradėta visa virtine patriotinių
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eilių, žadinančių paliktos tėvynės 
ilgesio jausmus.

Pirmosios Pavasario balsų lai
dos tokie eilėraščiai kaip „Įsi
tikėjimas i savo galę”, „Jaunimo 
giesmė”, „Szendieną”, „Skausmo 
balsas”, „Litvomanams” ir kiti 
savo dinamiškumu ir jaunatviš
ku entuziazmu tautą kurte užkū
rė naujam atgimimui:
Nelenkdamas peczių po nasztos 

sunkumu
Kaip milžinas stosiu i kovą: 
Pavargti už sentėvių žemę — 

gražu!
Augszcziausį turėt už vadovą!

Į darbą, i darbą: kol smerczio 
aszmu 

Jaunos neatkirto galvos;
Juk dienos ir vėkos — tai upės 

vandu:
Ir bėga ir bėgt nesustos.

(„Įsitikėjimas j savo galę”)

Išskyrus keletą periodikoje 
skelbtų eilėraščių (daugiausia Že
maičių ir Lietuvos apžvalgoj), visi 
pirmosios Pavasario balsų laidos 
eilėraščiai buvo išspausdinti 
pirmą kartą. Parašyti jie buvo 10 
metų laikotarpiu, pradedant 

' Kauno Kunigų seminarijoj ir 
Petrapilio Dvasinėj akademijoj 

i buvimo metu. Dar tebebuvo var
tojama Aušros laikų rašyba (su 
lenkiškais sz, cz vietoj š, č, vėliau 
imtais iš čekų rašybos). Netgi 
poeto žodyne dar buvo nemaža 
slavizmų, archaizmų, kuriuos 
vartojo liaudis, pasitaikė ir koks 
tos pat liaudies vartotas ger
manizmas, kaip pirmajame eilė
raštyje „Lietuvos vargas”:

Miszkas ūžia, gire gaudžia, 
Vėjas medžių szakas laužo, 

Nuliūdimas manę spaudžia, 
Kaip apcugais szirdį gniaužo.

Tie „apcugai” pirmojoj Pava
sario balsų laidoj buvo pakeis
ti į „reples”, kaip ir visa virtinė 
slavizmų (griekas, grieszninkas, 
dūszia, smertis, šyla, subata ir 
kiti) buvo pakeista i atitinkamus 
dabar vartojamus žodžius jau 
trečiojoj laidoj. Rašybos ir kalbos 
atžvilgiu buvo padaryta nemaža 
pažangos, be abejo, veikiant ir 
tada neseniai išleistai P. Kriau- 
šaičio (J. Jablonskio) Lietuviškos 
kalbos gramatikai (1901). Bet 
pirmojoj laidoj kartais dar ne
surasta atitinkamo savo žodžio 
ir net eilėraščio antraštei duotas 
lenkiškas terminas, pvz. „Nieza- 
pominajki” (vėliau „Neužmirš
tuolė — gėlė”). Kai kuriems 
rečiau vartojamiems žodžiams 
Maironis išnašose pridėdavo 
lenkišką arba vokišką atitik
menį, pvz., eilėraščio „Gyve
nimas eina ratu” (vėliau „Uosis 
ir žmogus”) žodis „žvainas” 
paaiškintas lenkišku „srebszys- 
to-swiatly” ir vokišku „silber- 
hell”.

Pirmosios Pavasario balsų lai
dos įžanginis eilėraštis „Jo pirmo
ji meilė”, kuriuo būdavo pra
dedamos visos kitos laidos (kiek 
pakeista antrašte), buvo fatališ
kas Maironio kaip dvasininko 
karjerai: jo, kaip „litvomano”, 
priešų Romoje buvę įrašyta „nun- 
quam episcopus” (niekad nekelti 
į vyskupus). Maironis tai skau
džiai išgyveno ir tą savo išgyve
nimą išreiškė eilėraščiu „Skaus
mo skundas”, kurs buvo paskelb
tas po jo mirties.

Būdinga to pirmojo eilėraščio 
herojaus „Poetes” (poeto) dvasinė 
evoliucija. Jis taip karštai myli 

I' savo tėvynę, kaip mylintysis 
tegali mylėti savo mylimąją, ir 
simboliškai tai ir pavaizduota. 
Maironio minėtiems priešams ir 
nedraugams to ir užteko, kad 
rašąs „meiliškus” eilėraščius...

Pirmojoj Pavasario balsų laidoj 
„Poetą” pavadintas „apleistu”. 
Trtčiojoj laidoj jis yra Jausmin
gas” ir taip iki šeštosios laidos, 
kur jis jau „nuliūdęs”. Vincas 
Mykolaitis-Putinas kritikavo 
.jausmingo” pakeitimą i „nuliū
dusi” — mažiau poetingas žodis, 
bet iš tikrųjų pačiam Maironiui 
jis buvo daug artimesnis: jis dėl 
daug ko turėjo liūdėti, tėvynei 
laisvę atgavus. Nuo „apleisto” iki 
„nuliūdusio” Poetos buvo praėję 
mažiausia 30 metų. „Apleistas” 
(užmirštas, paniekintas) jis buvo 
kartu su visa tauta. Pajutęs jos 
atoliepi i jo giesmes, jis pasidarė 
.jausmingas” (žadinąs tėvynės 
gelbėjimo jausmus).

Išskyrus Adomo Mickevičiaus 
„Viliją”, pirmojoj Pavasario balsų 
laidoj daugiau vertimų neužtin
kame. Bet literatūros tyrinėtojų 
kalbama apie Goethe’s ir Schil- 
ler’io, ar Puškino ir Lermontovo 
įtaką, pvz., gal akivaizdi Goethes 
eilėraščio „Mailied” (Gegužės 
daina) ir Maironio „Pavasaris” 
paralelė. Populiarioji Maironio 
„Marijos giesmė” (Marija, Ma- 
rija/Skaisčiausia lelija) turi pana
šumo su 9 a. po Kr. indų poeto 
Šankaros „Himno Dieviškajai 
Motinai” vokišku vertimu (san
skrito originalas kiek kitaip suei
liuotas). Abu kūriniai parašyti 
amfibrachiais, turi 6 eilučių stro
fas su panašia rimo formule. Kol 
nėra tikresnių žinių, kad Mairo
nis buvo skaitęs tą vokišką

(Nukelta i 4 psl.)
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Vilties diplomato mirties metinėms
VIKTORAS NAKAS

Rimtai pagalvojus, ar tradicijos 
labui verta didžiuotis savo seno
lių karingumu? Ši savybė lyg ir 
netinka mažai tautai, trokštan
čiai taikos. Bet argi priekaištau
si, kai tada žūt būt reikėjo gintis 
nuo agresyvių kryžiuočių, kardu 
ir santuokomis plėsti savo valdas 
slavų plotuose, kautis su toto
riais, nuolat įsivelti į valdymo 
intrigas. Lietuvių kalbos gyvybė 
valdovams nedaug terūpėjo. Lai
mei, bent svetimtaučiai (M. Strij
kovskis, T. Narbutas, J. Foigtas 
ir kiti) savo kalbomis aprašė ko
vingą lietuvių praeiti, savaip 
interpretuotą, romantiškai paky 
lėtą.

Dažnas žinome, kaip įspūdingai 
mūsų protėvių karžygiškumą ap
dainavo Adomas Mickevičius. 
Bet ką rašė jo Naugarduko ir Vil
niaus dienų draugas Jonas Če- 
čiotas, nemažiau už Mickevičių 
mylėjęs Lietuvos senovę, retas 
girdėjome. Priežastis ta: Jono 
Čečioto poezija lenkų kalba tūno
jo tik rankraščiuose, laukdama, 
kada patriotiški lietuviai, abi 
kalbas mokantys, susidomės ir iš
spausdins.

Taip ir atsitiko. Tad ir turime 
keliais atžvilgiais puikią knygą 
Jonas Čečiotas: Giesmelės apie 
senovės lietuvius iki 1434 metų. 
Ją išleido Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla Vilniuje 1994 
metais. Kuo būtent šis 281 pus
lapio tomas ypatingas?

Pirmiausia: tokio dar neturėjo
me, ištisai nuo pat viršelio iki tu
rinio gale išspausdinto dviem kal
bom. 55 „Giesmeles” išvertė Re
gina Koženiauskienė, su įžanga 
ir komentarais. Studiją apie Joną 
Čečiotą parašė Rėdą Griškaitė. 
Poeto rankraščius parengė ir 
tekstus iš lietuvių kalbos vertė 
Barbara Kalėda. Knygai senoviš
kas iliustracijas parinko daili
ninkas Arvydas Každailis.

Antras knygos ypatingumas: 
vertėja pasistengė kuo tiksliau 
išlaikyti eilėdaros formatą, gies
mių nuotaiką, perteikti lako
nišką pasakotojo entuziazmą, 
pasididžiavimą lietuvių valdovų 
žygiais, kalbos vartosenos se
noviškumą. Pasak jos, Jono Če
čioto tautosakiniame kalbėjimo 
būde: „atrodo, nėra jokio atstumo 
tarp giesmininko, į kurio lūpas 
įdėta santūri, objektyviai blaivi, 
tik šiek tiek diminutyvais paspal- 
vinta giesmė, ir apgiedamo hero
jaus, net jei tas yra Lietuvos 
valdovas”.

V

Siame numeryje
Jono Čečioto „Giesmelės apie senovės lietuvius • Stasio Lozoraičio 
mirties metinėms • Gedulo ir vilties dienai — Antano Miškinio 
eilėraščiai • Santaros-Šviesos veikla • Pokalbis su Walter Cronkite 
• Monografija apie Uliūnus • Raimundas Katilius ir Leonidas 
Dorfmanas Čikagoje • Kosto Ostrausko „Vaižgantas” Lietuvoje

Štai kaip šeimyniškai apraudo
jamas prie Veliuonos žuvęs kuni
gaikštis Gediminas:

Ko gi taip anksti, Valdove, 
Palikai žemelę,

Gal skaisčių tau mergių trūko, 
Peno ant stalelių?

Trečia knygos ypatybė — tai 
giesmes palydintys dalykiški ko
mentarai. Man asmeniškai jie 
plačiai atvėrė langą į viduramžių 
Lietuvos istoriją. Nesvarbu, kad 
ir su legendų ūkanom. Valdovų 
kilmė, vardai, vietovardžiai, žy
giai, mūšiai, metai ir t.t. čia 
glaustai aprašomi, išsidėsto skai
tytojo sąmonėje. Gal tik pasi
gendu anų amžių Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos žemėla
pio, bent puslapio dydžio, kad ga
lėčiau pasitikrinti, kaip toli nuo 
Vilniaus yra Vorksla, Podolė, 
Tvėrė ar kita minima vietovė.

Ketvirta knygos vertybė: Rėdos 
Griškaitės turininga Jono Čečio
to (1796-1847) biografija, kurio
je išryškėja 19-ojo amžiaus pir
mosios pusės dvasinė ir politinė 
būsena Lietuvoje. Poetas gimė 
Naugarduko apskrityje, studijavo 
Vilniuje, buvo vienas uoliausių 
Filomatų ir kitų panašių draugi
jų nariu, romantiškas patriotas. 
Caro despotiškai valdžiai nepa
tiko filomatų polėkis, o ypač pa
triotinė veikla. Jonas Čečiotas su 
kitais buvo įkalintas ir ištremtas 
į Rusijos gilumą. Sugrįžęs į Lie
tuvą sirgo džiova. Palaidotas 
Druskininkuose, Ratnyčios kapi
nėse.

Kalbėjo ir rašė Jonas Čečiotas 
lenkiškai. Bet mąstė didingos 
Lietuvos praeities vaizdais. Jam 
ir kitiems filomatams istorija 
buvo pagrindinis mokslas. „Ro- 
mantizuota senosios Lietuvos 
vizija gyvavo jų kūryboje”. Nar
sių protėvių žygdarbiai tapo jiems 
dvasine atspara prieš caro už
krautą nelaisvę, o taip pat ir iš
taka srovei, kuri gali tautą nu
plukdyti į nepriklausomą rytojų.

Su šia vizija, pilna žavesio Lie
tuvai, su filomatų lietuvišku savi
tumu bei dvasingumu, pasak Rė
dos Griškaitės, „iškyla filomatų 
kartos lietuviškumo problema”. 
Kad ir kalbėdami lenkiškai, jie 
buvo apsisprendę pabrėžti savo 
skirtingą nuo varšuvietiškos Len
kijos lietuvių kultūrą. „Ilgainiui 
vis daugiau filomatų narių ėmė 
rimtai domėtis tautosaka. [ ... ) 
Vadinasi, atsirado prielaida rim
čiau susidomėti lietuvių kalba”.

Birželio 13 dieną sukanka me
tai nuo Lietuvos ambasadoriaus 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėms Stasio Lozoraičio staigios 
mirties. Pavasario pradžioje 
apsirgęs — kaip jis tuomet manė, 
persišaldymu — 69 metų amžiaus 
diplomatas buvo taip greitai ir 
staigiai, kaip iš pasalos, užpultas 
vėžio, kad nebesulaukė vasaros.

Esu kitur rašęs (žiūr. Naujasis 
židinys, 1994, Nr. 7-8) apie Stasio 
Lozoraičio asmenybę ir nuopel
nus: jo idealizmą, optimizmą, jo 
gausius diplomatinius talentus, 
jo viziją dėl Lietuvos ateities, jo 
tarpininkavimą tarp Vilniaus ir 
Washington’o ir tarp Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių. Jo mirties 
metinių proga norėčiau su skai
tytojais pasidalinti kai kuriais jo 
gyvenimo momentais, kuriuos 
man pačiam teko iš arti stebėti. 
Jie paryškina kai kuriuos aukš
čiau minėtus bruožus ir, tikiuosi, 
padės mažai ar išvis jo nepažinu- 
siems suprasti, kodėl jis 
tokia ypatinga asmenybė.

buvo

♦ ♦ *

Kai Stasį Lozoraitį pernai 
aplankiau ligoninėje, lis išreiškė 
didelį nusistebėjimą dėl savo 
pašlijusios sveikatos. Nemažiau 
nustebintas buvau aš, nes Stasys 
Lozoraitis, nors nejaunas, man 
atrodė kaip žmogus, kurio amžių 
lengvai ir dar daug metų atlaikys 
jo nė kiek nesenstanti dvasia ir 
neišsenkanti energija. Kai jis savo 
štabui ambasadoje Washington’e 
prie vaišių stalo pasakodavo, kad 
jo svajonė — motociklu apkeliauti 
Ameriką, nė truputėlį neabejo
jau, kad jis trokšta tai daryti ir 
kad jei tik tam pasiryžtų, tikrai 
ir padarytų. Nors Stasys Lozorai
tis buvo keliasdešimt metų vyres
nis už daugumą jo padėjėjų, jis 
mus visus pralenkė savo dinamiš
kumu ir jaunatviška galvosena.

Jis niekam nepasisakydavo 
savo amžiaus — viena Washing- 
ton Post korespondentė, lydėjuBi 
jį iš Amerikos sostinės į Kauną,

Trumpai tariant, Jono Čečioto 
ir jo draugų gyvenimai, o ypač jų 
literatūrinis palikimas priklauso 
lietuvių tautai. Šią mintį itin 
paryškina „Giesmelių” vertėja, 
Vilniaus universiteto profesorė 
Regina Koženiauskienė: „Susi
grąžinę bajorišką Lietuvos kul
tūrą, galbūt atsikratysime para
pinio požiūrio, kad lietuviška tik 
tai, kas valstietiška, arba tik tai, 
kas parašyta lietuvių kalba”. Tik 
peržengę, anot istoriko Egidijaus 
Aleksandravičiaus (Metmenys, 
Nr. 68, 1995), kaimiško tautiš
kumo slenkstį, pajėgsime sutap
ti su visu mūsų kultūros statiniu.

Pranas Visvydas 

kur jis lankėsi pirmą kartą po 50 
metų pertraukos, negalėjo iš jo tai 
išpešti ir tik tenai būdama iš kito 
šaltinio sužinojo. Galbūt jis taip 
darydavo ne dėl to, kad kiti 
manytų, jog jis yra jaunesnis, o 
dėl savęs — neleido sau galvoti, 
jog amžius galėtų jį riboti ar sen
dinti. Jei toks buvojo tikslas, tai 
jis tikrai jį pasiekė. Jo mirtis 
buvo didžiulė ir baisi staigmena, 
ne tiek dėl jo gausių nuopelnų 
Lietuvai, kiek dėl visų gerų 
darbų, kurių jis dar būtų pajėgęs 
ir buvo pasiruošęs Lietuvos labui 
paskirti, ir naujų idėjų, kuriomis 
jis būtų galėjęs su tėvynainiais 
pasidalinti.

Pirmą kartą su Stasiu Lozorai
čiu susitikau ne Washington’e, o 
Altenberg’e, Vokietijoje, 1979 
metų vasarą. Išeivijos lietuvių 
jaunimo atstovai buvo susirinkę 
į ketvirtąjį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. Sovietinė val
džia pasiuntė komjaunimo grupę 
į Vokietiją įsiskverbti į to 
kongreso studijų dienas. Į mažos 
vadovų grupės pasitarimą buvo 
pakviestas Stasys Lozoraitis, tuo 
metu ėjęs pareigas Lietuvos at
stovybėje Vatikane. Jis patarė 
grupės į studijų dienas neįsileisti. 
Kaip kitus pasitarime dalyvavu
sius paveikė jo patarimai, nepri
simenu. Žinau tik, kad jo žodis 
man buvo svarus, net lemiamas, 
ir kad aš, kaip daugumas kitų, 
pasisakė prieš ansamblio įsileidi
mą į kongreso studijų dienas.

Prisiminęs tą pirmą pažintį, 
prisiminiau ir kontroversiją, 
įvykusią po maždaug dvylika 
metų, kada jau dirbau Stasiui 
Lozoraičiui Washington’e. Čika
gos lietuvė Rita Dapkutė, dirbusi 
Sąjūdžiui ir Landsbergiui, viešai 
prisipažino, kad ją verbavo KGB. 
Dėl to kilo audra, o Stasys 
Lozoraitis stojo ją ginti. Nepatei
sindamas jos klaidų, jis aiškino, 
kad Dapkutė jas išpirko, apie 
verbavimą pranešdama atitinka
moms Vakarų agentūroms. O ta
da Dapkutę smerkė ir Lozoraitį 
kritikavo tie patys, kurie prieš 
keliolika metų jį būtų gyrę dėl jo 
patarimo jaunimui Vokietijoje.

Tie du įvykiai atskleidžia kai 
kuriuos Stasio Lozoraičio bruo
žus. Jam už viską svarbiau buvo 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas, valstybingumo išsau
gojimas bei šalies demokratinės 
santvarkos įtvirtinimas. Tačiau 
šiaip jis buvo žmogus, kuris netil
po į jokius ideologinius rėmus. 
Kai aš jį pažinau, jis nepriklausė 
jokiai stovyklai, jokiai politinei 
partijai. Vienu klausimu jis galė
jo žengti koja kojon su vienaip 
galvojančia grupe, kitu — eiti 
priešinga kryptim. Jis buvo 
mąstantis žmogus, kuris elgėsi, 
kaip sveikas protas ir sąžinė 
diktavo. Nors jis kontroversijų 
specialiai neieškojo, bet nuo jų 
nebėgo ir jų nebijojo. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų po 1991 metų, 
kuris viešai kėlė Karaliaučiaus 
klausimą, tuo užsitarnaudamas 
Maskvos piktą reakciją. Tie patys 
Lietuvoje, kurie ėmė kritikuoti jo 
„neatsargų” pasisakymą, po me
tų jau patys jo mintis viešai 
kartojo.

Būdamas Lietuvos ambasado
rius Washington’e, Stasys Lozo
raitis vieną kartą prasitarė, kad 
esąs „politiniu ambasadorium”. 
To išsireiškimo jis neaiškino, bet 
supratau, kad tuo norėjo pasaky

Stasys Lozoraitis (1924-1994)
Antano Sutkaus nuotrauka

ti, jog jis nebuvo tik užsienio 
reikalų ministerijos profesionalus 
tarnautojas, aklai vykdantis vy
riausybės politiką. Jis buvo 
asmuo su savo nuomone, kuris 
pasiliko sau teisę ją laisvai 
reikšti nustatant šalies užsienio 
politiką, įtaigauti vyriausybę ir 
pavienius Seimo narius. Asmenų 
su tokia nepriklausomybe ir 
autoritetu reta diplomatinėse tar
nybose, bet Stasys Lozoraitis juos 
buvo užsipelnęs savo patirtimi ir 
pasiekimais. Be to, jis nebuvo nei 
pirmas, nei paskutinis toks am
basadorius diplomatų pasaulyje. 
Pavyzdžiui, tas pats profilis tinka 
buvusiam JAV viceprezidentui 
Walter Mondale, dabar einan
čiam JAV ambasadoriaus Japoni
joje pareigas.

Tai toli gražu nereiškia, kad 
Stasys Lozoraitis elgėsi kaip koks 
amerikietiškas kaubojus. Anaip
tol. Šiuo atveju kaubojai gyveno 
kitoj pusėj Atlanto arba kai 
kuriuose išeivijos telkiniuose. 
Žmogus, kurio gabumai nėra 
riboti ir kuris nėra kitų kon
troliuojamas, nebūtinai jaučia 
reikalą savo vidinę 
nepriklausomybę demonstraty
viai rodyti. Stasys Lozoraitis 
kruopščiai laikėsi visų svarbių 
diplomatinių įpročių ir formalu
mų, ypač tų, kurie lietė Lietuvos 
valstybės garbę ir interesus, ir 
stengėsi savo viršininkus Vilniu
je — tiek Sąjūdininkus, tiek 
LDDPistus — išmokyti jų laiky
tis. Kaip ne vieną kartą man teko 
stebėti, tie būtini įpročiai ir for
malumai kai kam buvo sunkiai 
apčiuopiami arba į juos buvo 
numojama ranka, kas iš Stasio 

Lozoraičio reikalavo daug kan
trybės ir jį įskaudino, nes jis 
suprato, kaip tai menkino Lietu
vos prestižą.

Šis ilgalaikis diplomatas, gar
baus diplomato sūnus, sekė 
diplomatinį protokolą ne tam, 
kad apsunkintų kitų gyvenimą ir 
įrodytų, kad jis daugiau apie 
diplomatiją išmano, negu jo 
viršininkai (tai ir be jokių 
įrodymų buvo akivaizdu). Jis 
darė tai, kas, jo manymu, buvo 
Lietuvai svarbu. Stasys Lozorai
tis savo štabui sakydavo, kad jis 
esąs „biurokratas prieš biurokra
tiją” ir stengdavosi tai vykdyti. 
Jis aršiai gynė tuos diplomatinius 
įpročius, su kuriais buvo susieti 
Lietuvos interesai ir garbė, o 
kitais atvejais jam pagrindiniai 
veiklos kelrodžiai buvo pragma- 
tiškumas, demokratiškumas ir 
humaniškumas. Dar prie to sąra
šo reiktų pridėti ir originalumą — 
jis nebijojo imtis darbų ar inicia
tyvų, kurie nebūtinai tilpo į 
siaurus politinius-diplomatinius 
rėmus. Kiek ambasadorių būtų 
įsipareigoję globoti vos kelis 
metus turinčią mergaitę iš Lietu
vos, kuri sunkiai vėžiu sirgdama 
su tėvais atvyko į Washington’ą 
gydytis? Kiek būtų leidę am
basados štabui rinkti ir persiun
tinėti knygas ir periodiką bei 
medikamentus Lietuvai? Kiek 
būtų taip plačiai pravėrę duris 
išeivijos jaunimui, kurių metinės 
politinės konferencijos visada 
baigdavosi Lietuvos pasiun
tinybėje?

Būna tokių žmonių, kurie yra 
nepaprastai talentingi ir jaučiasi 
visiškai nepriklausomi, tačiau 

serga didybės manija, manydami, 
kad tiktai jie turi atsakymus į 
visus klausimus ir tiktai jų at
sakymai gali būti teisingi. Nors 
Stasys Lozoraitis pagal savo 
gabumus ir dvasinę nepriklauso
mybę galėjo toks būti, jis iš tiesų 
buvo to tipo priešingybė. Jis buvo 
smalsus, jam patiko dialogas, 
tiesos ieškojimas. Vieną kartą jis 
man prasitarė apie asmenį, kuris 
žadėjo jį aplankyti ambasadoje, 
sakydamas, kad nors jis gali 
nesutikti su jo nuomone, bet jam 
įdomu išgirsti jo samprotavimus 
ir juos padiskutuoti.

Jis kitaip manančių nedemoni- 
zavo. Vieną kartą mudu diskuta
vome Popiežių Joną XXIII. Jis 
prisiminė, kiek žalos šv. Tėvo 
politika padarė Lietuvos diplo
matinei tarnybai Vatikane ir 
nepripažinimo politikai. Bet tuo 
pačiu kvapu Stasys Lozoraitis 
ėmė šiltais žodžiais apibūdinti to 
paties popiežiaus veiksmus, kurie 
Antrojo Vatikano suirinkimo pa
vidalu Katalikų Eažnyčią atvedė 
į 20-ąjį amžių.

Sutinku su Vytauto Landsber
gio žodžiais, kad Stasys Lozoraitis 
buvo Lietuvos valstybingumo idė
jos įsikūnijimas. Bet taipogi tei
sus yra ir jį gerai pažinęs buvęs 
JAV Valstybės departamento pa
reigūnas Paul Goble, kuris yra 
pasakęs, kad Stasys Lozoraitis 
savo asmenybės niekad netapa
tino su Lietuva. Niekad pas jį 
nepastebėjau sindromo „Lietuva 
— c’est moi,” nors 1990-1991 
metais, po Vytauto Landsbergio, 
Stasys Lozoraitis buvo tasai, kurį

(Nukelta į 2 psl.)
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Ribotos vertės
patarimai

Lietuvos partizanų kovos ir kančios

Per pastaruosius penkerius me
tus per Lietuvą pravažiavo daug 
įvairių tautybių konsultantų — 
patarėjų. Šalia jų buvo geros va
lios, bet riboto patyrimo užsienio 
lietuvių, kurie nebūdami stipres- 

, ni kokios nors specialybės žino
vai, ypač verslų ar gamybos sri
tyje, skleidė savo kartais gana 
primityvius veiklos metodus tarp 
mūsų tautiečių. Daugiausia nau
dos, atrodo, bus davę su pata
rimais atvykę specialistai moks
lo, finansų ir valstybinio masto 
tvarkos reikaluose.

Patarėjų — konsultantų dažnai 
reikia tiek Vakaruose, tiek Lietu
voje. Yra tačiau nemažas skirtu
mas žinovui patarinėti savo kraš
te, savo aplinkoje, o kitaip buvu
sioje Sovietijoje, kadangi viso
kiausios vietinės sąlygos ir veiks
niai yra tokie skirtingi nuo Vaka
rų ekonomikos. Daugelis pata
rėjų net nesuvokia, kas iš tik
rųjų Lietuvoje darosi. UžtAt 
pastebimas didelis skirtumas 
tarp asmenų, kurie nori ką nors 
konkretaus pagaminti ar kuo 
nors verstis Lietuvoje, ir tokių, 
kurie tik patarinėja. Konsultuo
jant dažnai tik paviršutiniškai 
paliečiamos vietinės problemos ar 
galimybės. Tie, kurie įsijungia į 
kokią nors konkrečią veiklą, pa
mato, koks didelis yra skirtumas 
tarp patarėjo ir tiesioginio darbo. 
Amerikiečiai sako, kad „Talk is 
cheap” — (kalbos nekainuoja).

Visoje buvusioje Sovietijoje Va
karų patarėjai ekonominėje srity
je yra padarę ir toliau daro pa
grindinę klaidą, teoretiškai ver
tindami rinkos ekonomikos eigą 
ir pasekmes. Jei privatizavime ir 
versluose prasideda turto, ver
tybių ir gaminių judėjimas, tai te
oretikams mažai atrodo svarbu, 
kas iš esamos situacijos pasinau
doja. Mažai kas iš užsienio pata
rėjų suvokė, kad nenormaliomis 
sąlygomis bus nenormalūs rezul
tatai. Šiandieną, iš praeities pa
simokę, galime teigti, jog nesuda
rius tinkamos laisvai rinkai dir
vos bus negražus rinkos ekonomi
kos veidas. Įvairioms užsienio 
valdžioms dirbantys konsultantai 
atraportuoja Washington’ui ar 
London’ui, ar Bonn’ai, kad reika
lai Rytuose vyksta geriau, nei jie 
iš tikrųjų yra, nes tai jiems yra il
galaikis uždarbis. Labai pelnin
gas uždarbis. Jei užsienio vyriau
sybės iš tikrųjų pamatytų, kiek 
tos jų puoselėjamos programos tu

ri gilių problemų, tai gali tų pi
nigų konsultavimui nebebūti.

Pavyzdžiui, JAV sostinėje Wa- 
shington’e yra susispietę daugybė 
bendrovių, kurios nuolat kon
sultuoja įvairiuose projektuose, 
studijose, tyrimuose ir mokyme 
Vidurio ir Rytų Europos kraš
tams. Tai firmos, kurios Ameri-» 
koje turi gerus politinius ryšius 
su valdžios žmonėmis ir žino prie 
ko prieiti ir kaip tokių darbų 
gauti.

Pastaruoju metu dėl privatiza
cijos ir ekonominio atstatymo pa
tarimų Vidurio ir Rytų Europos 
kraštams — JAV-ėse skirta 
nemažai lėšų: 19 milijonų dolerių 
finansiniam institutui, 33 milijo
nai USD investavimų patarė
jams, 13 milijonų USD valdžių 
konsultantams. Kažkokia Che- 
monics bendrovė gavo 44 mili
jonus dolerių patarinėjimams, 
Carana firma 39 milijonus USD 
konsultacįjai ir panašiai. Šalia to, 
žinomos sąskaitybos ir vadybos 
(management) patarinėjimo fir
mos, kaip KPMG Peat Marwick, 
gavo 43 milijonus USD, o Booz 
Allen 38 milijonus dolerių.

Dažnai tos konsultantų firmos 
pasisamdo vietinius buvusioje 
Sovietijoje ir moka jiems kokį 
ketvirtadalį to, ką reikėtų mokėti 
JAV-ėse. Tai yra geras biznis ir 
neapsimoka siųsti netinkamų 
ataskaitų į Washington’ą, kad ta 
„karvutė” ir toliau duotų tokį 
šaunų pelną. Vietiniai irgi prade
da susigaudyti kaip iš tokių pa
tarimų naudos gauti. Iš viso — 
greta rimto konsultavimo darbo 
vyksta ir savotiškas žaidimas, 
kuris, nelaimei, atima tinkamą 
dėmesį nuo tikrų ir didžių ekono
minių problemų, dėl kurių parei
gingi ir atsakingi konsultantai 
turėtų ir galėtų sunkiai padir
bėti.

Nepaisant ne visai tinkamų pa
tarimų, Lietuvos valdžia, insti
tucijos, pramonė ir verslai turėtų 
ir toliau intensyviai siekti rinkos 
ekonomikos aplinkos, bet su aiš
kiu nusistatymu, kad tokios sis
temos nauda eitų padoriems žmo
nėms. Viliamės, kad nepaisant kai 
kurių prastų išdavų dabartinėje 
ekonomikoje, Lietuvoje bus eina
ma energingai tikros rinkos eko
nomikos kryptim, atsisakant ko
mandinės tvarkos papročių.

Jonas Pabedinskas

1994 metais išleista, iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
suplanuotos knygų serijos Lietu
vos kovų ir kančių istorijos, pir
moji knyga Lietuvos gyventojų 
trėmimai 1941,1945-1952 m. Do
kumentų rinkinys, susilaukusi ne
paprastos kritikos, yra pataisyta, 
papildyta plačia įžanga, komen
tarais ir kitais dokumentais. Visa 
tai yra tikrinama pernai sudary
tosios komisijos ir tikimasi, kad 
dar šiais metais pasieks prenu
meratorius. Rudeniop į spaudą 
bus atiduotas ir istoriko E. 
Grunskio paruoštasis tomas: Lie
tuvos gyventojų trėmimai 1940- 
1941,1945-1953 m., kuris iš tik
rųjų turėjo pasirodyti prieš minė
tą dokumentų rinkinį. Tos pačios 
serijos plane yra paruoštos dvi 
knygos apie partizanų kovas Lie
tuvoje. Tuo reikalu šių metų bir
želio 6 dieną PLB būstinėje Vil
niuje įvyko pokalbis tarp Juozo 
Gailos, koordinuojančio šį darbą, 
ir knygų redaktorių: Dalios Kuo
dytės, Nijolės Gaškaitės ir Algio 
Kašėtos.

Spausdiname iš Lietuvos tik ką 
gautą šio pokalbio nuorašą:

JUOZAS GAILA: Kai pirmą 
kartą sykiu su PLB valdybos vi
cepirmininku Rimu Česoniu už
sukome į Kaune esančią Laisvės 
kovų archyvo redakciją, buvome 
tiesiog sujaudinti ten saugomų 
dokumentų bei nuotraukų iš par
tizanų gyvenimo ir ten gana kuk
liomis sąlygomis dirbančių žmo
nių pasišventimo. Tada ir susipa
žinome su šio žurnalo redaktore 
Dalia Kuodyte. Tik grįžę į JAV 
kartu su Rimu Česoniu informa
vome PLB valdybą apie jūsų at
liktą ir tebetęsiamą darbą, pa
pasakojome savo įspūdžius. PLB 
pirmininkas Bronius Nainys jau 
anksčiau buvo apsilankęs Poli- ’ džios, o partizanine tema domisi 
tinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos įkurtame „Laisvės kovų ar
chyve”, susipažinęs su jūsų lei
diniais ir pasiryžęs archyve dir
bantiesiems padėti. Ir taip, po 
mėnesio kito, Česonis atgabeno iš 
JAV PLB valdybos nupirktą nau
ją kompiuterinę ir kopijavimo 
aparatūrą ir lėšas rastų partiza
nų dokumentų atnaujinimui. 
Taip pat mums dar sustiprėjo idė
ja visą partizanų judėjimą, atsi
spindintį tiek sovietiniuose do
kumentuose, tiek rastuose parti
zanų dienoraščiuose, dokumen
tacijoje, tiek prisiminimuose, 
įamžinti knygose, ir po to, kai 
svarbiausi dalykai bus sudėti į 
vieną vietą, išversti juos į anglų 
ir kitas kalbas, nes, kaip jau mi
nėjau, tai buvo bendrame PLB 
valdybos paruoštame Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos plane. 
Stengėmės archyve dirbančiuo
sius finansiškai remti, kad galėtų 
atsidėti šiam darbui — juk laikas 
bėga, ir Dievas žino, kas gali at
sitikti vėliau. Aišku, visos lėšos 
atėjo iš Amerikoje, Kanadoje ir

Žemaitijos — Kęstučio apygardos partizanai. Nuotraukoje — Izidoriaus Mockaus — „Ryto” būrys, 
veike^Gaurės, Eržvilko, Jurbarko valsčiuose. Nuotrauka daryta 1949 m. gegužės 24 d.

kitur gyvenančių lietuvių. Ir 
šiandieną be jų tolimesnės para
mos, tos paruoštos knygos neiš
vys dienos šviesos.

DALIA KUODYTĖ: Pirmiau
sia norėčiau supažindinti su Lais
vės kovų archyvo redakcijos žmo
nėmis, dirbančiais su šiuo projek
tu: tai Arvydas Starkauskas, de
ja, dėl rimtų priežasčių negalin
tis dalyvauti mūsų pokalbyje, Ni
jolė Gaškaitė ir Algis Kašėta. 
Visi jie KGB archyvuose dirba 
nuo pat archyvų perėmimo pra- 

kur kas anksčiau: štai Nijolė Gaš
kaitė ir Arvydas Starkauskas 
daug istorinių žinių ir išminties 
pasisėmė, kalėdami politiniuose 
lageriuose, o Algis Kašėta, baigęs 
universitetą 1990 metais, taigi 
nepriklausomoje Lietuvoje, diplo
minį darbą gynė jau partizanų 
tema. Galiu dar pridurti, kad 
beveik nuo pat žurnalo įsikūrimo 
šie žmonės yra jo bendradarbiai. 
Jie pervertė daugybę istorinės 
medžiagos, todėl tikrai gerai ją 
žino ir gali rašyti apibendrinan
čius ir analizuojančius darbus.

Žinoma, mes esame dėkingi 
PLB už suteiktą pagalbą. Kiek
viename žurnalo Laisvės kovų ar
chyvas numeryje pažymime visus 
savo rėmėjus bei padėjėjus, esame 
visiems dėkingi ir tikimės, kad 
tos pagalbos sulauksime ir atei
tyje. Liūdna prisipažinti, bet šiuo 
metu Lietuvoje vieni ką nors iš
leisti ar padaryti esam nepajė
gūs...

Na, o mūsų ir PLB bendrą pro
jektą sudarys du tomai: vieną su
darys atrinkti autentiški par
tizanų dokumentai, kitą represi- 

. nių struktūrų medžiaga. Partiza
nų dokumentų rinkinį sudarys 
pagrindiniai dokumentai, atspin
dintys karinių struktūrų kū
rimąsi, pokario kovotojų karinę, 
politinę kultūrą. Visas šias prob
lemas mėginsime atskleisti per 
partizanų įsakymus, statutus, 
įvairiausius „Pro memoria”. Ma
nau, šie dokumentai pagyvins 
knygą, kuri tikiuosi, nebus „sau
sa” ir sudomins įvairų skaitytoją.

Suprantama, ne vienam kils 
mintis: kokiu gi principu buvo

atrinkti dokumentai? Atrinkda
mi dokumentus, mes stengėmės, 
kad jie papildytų vienas kitą ir 
taip susidarytų vientisas dešimt
metės kovos vaizdas: tiek pati 
kova, tiek partizanų buitis, . 
partizanų bei gyventojų nuotai
kos ir t.t.

ALGIS KAŠĖTA: Norėčiau pri
durti, kad ne visose Lietuvos vie
tovėse partizanai buvo vienodai 
stiprūs ir organizuoti. Todėl Tau
ro, Dainavos, Kęstučio apygardų 
partizanų dokumentų bus dau
giau, nes čia buvo ilgiau veikian
čios ir stipresnės organizacinės 
struktūros, būtent čia kristali
zavosi karinė politinė partizanų 
mintis.

DALIA KUODYTĖ: Iš savo 
praktikos jau galime numatyti, 
jog partizaninis tomas ko gero iš
šauks tam tikrų kontroversijų, žino karo be šešėlių. Svarbu tai, 
nesusipratimų, todėl norėtume iš 
anksto kai ką paaiškinti ir, ma
tyt, nuvilti tuos, kurie nori parti
zanus matyti ne gyvais žmonė
mis, o kažkokiais stabais, mar
muriniais herojais. Mūsų tikslas 
yra parodyti visapusišką pasi- (Nukelta j 2 psl.)

Kęstučio apygardos (Žemaitija) vadų sąskrydis, įvykęs 1949 m. birželio 6 d. Ožnugario kaime, 
Batakių valsčiuje, prie Trišiūkštės upelio, netoli Dapkaus sodybos.

priešinimo kovos spektrą, žino
ma, nesumenkinant tos kovos 
reikšmės ir prasmės. Prisimin
kime Juozo Lukšos-Daumanto bi
čiulio Jono Pajaujo žodžius, jog 
„Lietuvoje nugriovus vienus sta
bus, nereikia statyti nauju”.

ALGIS KAŠĖTA: Todėl rinki
nyje bus dokumentų, atsklei
džiančių ir opias problemas — 
drausmės pažeidimus, alkoholiz
mo, girtuokliavimo žalą partiza
niniam judėjimui, ir kaip su tuo 
kovojama. Bus iškelta ir labai 
skaudi, dažnai nutylima tema — 
nekaltų gyventojų aukos. Mano
me, kad neliesdami šių problemų 
mes sukeltume atvirkštinę reak
ciją ir paliktume terpę įvairiems 
gandams bei apkalboms, kaip bu
vo iki šiol. Manome, kad geriau 
yra viską iki galo išsiaiškinti, juk 
karas yra karas, ir istorija dar ne

ką norėsi matyti ir kokius prio
ritetus išskirsi.

JUOZAS GAILA: Norėtųsi 
paaiškinti, kodėl čia nebus koks 
idealizuotas ar pagražintas Lie
tuvos partizaninis judėjimas. Bus 

remiamasi faktais, dokumentais, 
laiškais, pagaliau, sovietiniais ar
chyvais. Žinoma, KGB vadino 
partizanus banditais, tačiau 
norėdami pateikti autentiškus 
dokumentus, mes negalime pa
keisti jų žodžių. Na, o'mūsų pa
grindinis tikslas — ateities kar
toms išsaugoti autentišką istori
ją ir jos dokumentus. Tikėsimės, 
kad skaitytojas nepasipiktins ir 
nenusivils šia knyga, nes niekas, 
jokie menki šešėliai, negali už
temdyti partizanų pasišventimo, 
vardan idealų kentėjusių kančias 
ir aukojusių gyvybes. Žinoma, bū-.

- ta ir šešėlių, tačiau tų šešėlių ne
galime praleisti, ignoruoti, nes 
gyvename laisvoje demokratinėje 
visuomenėje, norime ir privalome 
pateikti tikrą vaizdą.

DALIA KUODYTĖ: Jau 
kelintus metus dirbant šį darbą, 
tenka išklausyti įvairiausių prie
kaištų. Todėl kartais ir iškeliu 
sau klausimą: ar mūsų visuome
nė tiek Lietuvoje, tiek Vakaruose 
yra pajėgi priimti istorijos faktus 
tokius, kokie jie yra?

JUOZAS GAILA: Ar ji pajėgi, 
ar ne, sunku pasakyti, bet mes 
juk negalime su tiesa prasilenkti. 
Norime, kad tie leidiniai būtų 
vertingi ne tik mums, bet ir mūsų 
vaikams, nepaisant to, jog kai ku
rie žmonės partizaninį judėjimą 
gal kiek ir per daug idealizuoja.

ALGIS KAŠĖTA: Todėl labai 
gaila, kad kai kurie mūsų istori
kai, žinodami lietuvių, o ypač iš
eivijos sentimentalų nusistatymą 
partizanų atžvilgiu, stengiasi tuo 
paspekuliuoti ir pataikaudami iš 
anksto užangažuoja tam tikrą 
nuomonę, „pritraukinėja” faktus, 
neparemtus jokiais dokumentais 
ar rimtomis studijomis. Štai, pa
vyzdžiui, ne taip seniai Genocido 
ir rezistencijos tyrimo instituto 
direktorius A. Liekis per televi
ziją pareiškė, kad Lietuvoje žuvo 
36 tūkstančiai partizanų. Žino
ma, po tokio pareiškimo nepopu
liaru ir net neatsargu užsiminti 
apie mažesnį žuvusiųjų partizanų 
skaičių. Tačiau tiek mano, tiek 
kolegų tyrinėjimai rodo, jog žuvu
sių partizanų buvo apie 20 tūks
tančių. Taip, mums asmeniškai 
gal būtų naudingiau padvigubin
ti šį skaičių, juolab, kad Vakaruo
se jau senokai sklando niekuo ne-
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Rinktinių derlius
Dosniai eiliavo apie Lietuvos 

žemę Kazys Bradūnas. Dabar, į 
tą išlaisvintą žemę jam sugrįžus, 
jo išleidžiamų knygų derlius irgi 
yrą dosnus. Jau keturios knygos 
pasirodė ne Amerikoje, bet tėvy
nėje. Vadinasi, susipažinti su 
buvusiu egzodo poetu per tuos 
penkerius nepriklausomybės me
tus, manau, ten suskato visi poe 
zijos mėgėjai. Ar jie šias Kazio 
Bradūno knygas skaito ir skaitys 
su tuo pačiu dėmesiu, kaip jo eiles 
skaitė rašto žmonės sovietmečiu, 
slaptai gavę rinkinius iš apsukrių 
keliautojų, sunku pasakyti. Gali
ma tik pasikliauti tuo, kad kiek
viena tauta lieka ištikima tiems 
savo dainiams, kurie nuoširdžiai 
sielojosi jos likimu ir taikliais 
žodžiais apdainavo jos egzistenci
jos esmę.

Štai stambi, beveik 500 pusla
pių, jo poezijos rinktinė Prie vieno 
stalo, „Vagos” leidyklos išleista 
1990 metais. Pabaigoje yra Van
dos Zaborskaitės, Maironio bio
grafijos autorės, straipsnis apie 
Kazio Bradūno poezijos reikšmę 
lietuvių literatūrai. „Apie ją bus 
daug kalbama ir rašoma [...]. Ne 
tik dėl to, kad tai didelės jėgos ir 
grožio pasaulis, bet dar ir dėl to, 
kad ji padeda mums patiems su
prasti ir įvertinti save — kuo mes 
panašūs, kuo skiriamės ir kodėl”. 
Šią knygą puošia giliaminčiai 

Gražinos Didelytės piešiniai ova
lo apvade. Tarsi prie tokio pavi
dalo stalo buriasi mūsų litera
tūra.

Įaugom Nemuno upyne — tai 
kita, irgi 1990 metais, bet „Vytu
rio” leidyklos išleista rinktinė. 
Šįkart eilėraščių sukaupta per
pus mažiau — 200. Pavadinimas 
vaizdžiai nusako lietuvių geogra
finę padėtį. Žodis „įaugom” 
susišaukia su „ištvėrėm” arba 
„išsilaikėm”, nesvarbu, kokios 
per amžius Lietuvą alino negan
dos. Šią knygą originaliai, su 
liaudies dievdirbių akcentais 
iliustravo žymus poetas-prozinin- 
kas-dailininkas Leonardas Gu
tauskas.

1992 metais „Vaga” išleido ne 
Bradūno poezijos rinktinę, o rin
kinį Duona ir druska, sudarytą iš 
dviejų dalių: „Eilėraščiai ir sak
mes” ir „Kelionių užrašai”-Daili
ninkas Romas Orantas. Čia poe
tas linkęs atvirai pavaizduoti sa
vo asmenišką gyvenimą. Kai ką 
elegiškai prisiminti, paminėti 
daug brangių vardų, vietovar
džių, parodyti tas vietas ar kultū
ros objektus, su kuriais buvo lem
ta susidurti. Kelionių įspūdžiai 
aprašomi kuo glausčiau, trum
piau, tarytum tai būtų pirmu 
(dažnai pačiu tiksliausiu) paste
bėjimu užfiksuotas įvaizdis.

Pavyzdžiui, Havajų haiku eilė- 

i raštyje „Polinezijos naktis”:
Tik drėgnos 
vandenyno žvaigždės 
dangaus keptuvėje spraga.

* Iš šio rinkinio nuotaikų, labiau 
nei iš kitų jo knygų, išryškėja po
eto charakterio bruožas: visuome
niškas bičiuliškumas. Ėjimas į 
žmones. Tad ir pavadinimas tikte 
tinka. Visus jis sutinka su duona 
ir druska. Ir pats taip yra sutin
kamas. Visur girdi šauksmą na
mų. Ir išmintis, neretai nušvin
tanti eilėraščių užsklandose, iš
reiškia ne kokią žūtbūtinę tiesą, 
bet susitaikymą su tuo, kas yra, 
kas neišvengiama. Štai pasiklau
sęs „Vivaldžio festivalio Veneci
joj”, poetas ramių ramiausiai 
konstatuoja: Nuo muzikos numir
ti / ir lengva, ir sunku.

Neseniai iš Lietuvos atskrido ir 
ketvirta Kazio Bradūno knyga — 
poezijos rinkinys Iš grumsto ir iš 
dvasios. Ją išleido „Šviesa” 1994 
metais Kaune. Šios knygos suma
nytoja Janina Riškutė pati atrin
ko eilėraščius, suskirstė poeto kū
rybos tematikai būdingomis dali
mis. Kadangi šis rinkinys įeina į 
„Moksleivio bibliotekos” seriją, 
Janina Riškutė parašė ir neį
mantrią įžangą, dalykiškai, aiš
kiai supažindindama jaunuolius 
skaitytojus su Kazio Bradūno kil
me, mokslais, o ypač su jo poetine 
pasaulėjauta. Paryškindama patį 
svarbiausią jo lyrikos akcentą, ra
šinį pavadino „Lietuviško žodžio 
sakytojas”.

Nuo to laiko, kai pirmą kartą 
susidūriau su Kazio Bradūno De
vyniomis baladėmis, mane visad 
veikte veikia jo žodžių gyvybė, 
savo syvais vis naujai įliejanti 
lietuviškumo pojūtį. Neieškau čia 
ypatingų metaforų, nei kokių me
tafizinių slėpinių, nei erudicinių 
puošmenų, nei iškalbingos retori
kos. Stebiuosiu tik jo poetinės 
kalbos tikrumu, glaustai dainin-

Diplomatas Kazys Bizauskas ir Lietuva
JUOZAS MEŠKAUSKAS

• Pranas Zunde. KAZYS BI
ZAUSKAS 1893-1041. Antroji 
knyga. Čikaga: Lietuviškos knygos 
klubas, 1994. Spausdino „Draugo” 
spaustuvė, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629. 430 puslapių. 
12 fotografijų įtarpas. Kaina — 12 
dolerių. Gaunama „Drauge”.

Kazys Bizauskas II — antroji 
Prano Zundės knyga, išleista 
Lietuviškos knygos klubo 1994 
metais Čikagoje. Kada matai šią 
knygą ir imi ją į rankas, manai, 
kad čia bus tąsa Kazio Bizausko 
biografijos. O čia yra aprašomi jo 
darbai Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje nuo 1922 m. sausio 6 d., 
t.y. nuo tos dienos, kada jis buvo 
paskirtas atstovu prie Šv. Sosto, 
iki jis grįžo iš Anglijos į Lietuvą 
1931 metų liepos mėnesio gale. 
Tiesa, žmogaus darbai priklauso 
prie jo biografuos. Ir čia Kazio 
Bizausko darbai diplomatijoje ir 
jų reikšmė Lietuvai aprašoma la-

gomis žodžių santalkomis. Anot 
profesorės Janinos Riškutės, „Ka
zys Bradūnas — puikus meistras, 
žodį tariantis lėtai, jausdamas jo 
skonį burnoje, gėrėdamasis juo”. 
Pats įsitikinau: balsiai skaityti jo 
eiles yra malonu.

Maloniai nuteikia ir Rimos 
Gaižauskaitės grafika, smulkių 
brūkšnelių deriniais ir, sakyčiau, 
liaudiškai nupieštais pavidalais 
talkinanti jaunųjų skaitytojų 
vaizduotei. Regi peizažą, regi 
žmogų, regi senovę, regi daug 
ką... Poetas kalba, o skaitytojas 
regi ir jaučia.

Pranas Visvydas 

bai gražiai ir išsamiai. Tačiau 
šitoje knygoje randi ne tik Kazio 
Bizausko darbus diplomatijoje, jo 
sugebėjimus ir to darbo sunku
mus, bet joje randi ir tuometinę 
Lietuvos vidaus ir užsienio poli
tinę padėtį, kurią Pranas Zunde 
labai gražiai aprašo ir įdomiai ją 
interpretuoja. Šią knygą Pranas 
Zunde pradeda Lietuvos valsty
bės ir Bažnyčios padėtimi Šv. Sos
to ir kitų valstybių atžvilgiu bei 
jų sudėtyje.

Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos 
padalinimo 1795 metais didesnio
ji etnografinės Lietuvos dalis, su 
Vilniaus ir Žemaičių vyskupi
jomis, atiteko Rusijai, kuri įsteigė 
Mogiliavo bažnytinę provinciją. 
Ryšiai su Šv Sostu visai nutrūko, 
ir bažnytiniai reikalai buvo tvar
komi per bažnytines organizaci
jas ir dvasininkiją. Apie šitą 
padėtį Pranas Zunde rašo taip: 
„Devynioliktas amžius buvo Lie
tuvai sunkių bandymų metas. 
Maskva stengėsi administracinė
mis ir visokiomis kitokiomis prie
monėmis Lietuvą surusinti, o 
Katalikų Bažnyčia stengėsi ją 
lenkinti. Mat tuo metu lietuviai 
dvasininkai, kurių dauguma bu
vo bajoriškos kilmės, buvo, kaip 
ir bajorai, sulenkėję”. Lietuvos 
katalikai priklauBė arkivyskupi
joms, esančioms už Lietuvos ribų, 
t.y. nebuvo Lietuvos bažnytinės 
provincijos.

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę 1918 metais, Lietuvos 
vyriausybei rūpėjo, kad Lietuva 
būtų pripažinta nepriklausoma 
de facto ir de jure. Pirmoji 
Lietuvą de facto ir de jure 
pripažino Vokietija. Ji tai padarė 
1918 m. kovo 23 d. Antroji buvo 
Sovietų Rusija, kuri tai padarė 
1920 m. liepos 12 d. Toliau 
pasekė mažosios valstybės. O 
kitos, didžiosios valstybės, kaip 
JAV (1922 m. liepos 28 d.), Di
džioji Britanija, Prancūzija, Itali
ja ir Japonija (1922 m. gruodžio 
22 d.) tik vėliau. Šv. Sostas, lenkų 
intrigų dėka, neskubėjo Lietuvos 
nei de jure pripažinti, nei bažny
tinius jos reikalus tvarkyti.

Lietuvai pasiskelbus nepriklau
soma valstybe, jos teritorijoje 
buvo trys vyskupijos: Žemaičių, 
Vilniaus ir Seinų. Žemaičių ir 
Vilniaus vyskupijos priklausė
Mogiliavo arkivyskupijai, o Sei-. Tas parodo sąlygas ir nuotaikas 
nų vyskupija — Varšuvos arki
vyskupijai. Lietuvai Šv. Sosto jos 
pripažinimas de jure ir valstybės 
bažnytinių reikalų sutvarkymas 
buvo labai svarbu. Lietuvos vy
riausybė tų reikalų tvarkymui 
savo atstovu prie Šv. Sosto pasky
rė Kazį Bizauską. Tuo metu prie 
Šv. Sosto bažnytinių reikalų ko
regavimui vyskupu buvo paskir
tas kun. Jurgis Narjauskas. Jis 
atvykusį atstovą Kazį Bizauską 
sutiko labai nedraugiškai ir net 
arogantiškai. Jis jam nieko nepa-

Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministras Didžiąja! Britanijai 
Kazys Bizauskas London’e 1931 metais.

dėjo, bet net kenkė ir trukdė jo 
darbus.

Tačiau Kazys Bizauskas, ne
kreipdamas dėmesio į visus jam 
daromus nemalonumus ir sunku
mus, ėmėsi energingai dirbti, 
lankyti Vatikano atstovus, įtiki
nėti, informuoti, rašyti notas, 
prašydamas pripažinti Lietuvą de 
jure. Galų gale, po daugelio vizitų 
ir įtikinėjimų, 1922 m. lapkričio 
10 d. iš kardinolo Gasparri Bi
zauskas gavo raštą, kad Šv. 
Sostas pripažįsta Lietuvos valsty
bę de jure. Tačiau tame rašte 
buvo ir toks sakinys: „JiB [Šv. 
Sostas] siunčia karščiausius 
gerovės linkėjimus kilniai lietu
vių tautai ir karštai linki, kad 
kuo greičiau įvyktų meilus suta
rimas tarp Lietuvos ir Lenkijos”.

Vatikane, kuriomis Kaziui Bi
zauskui teko dirbti. Vieno vizito 
metu kardinolo Gasparri atvirai 
buvo pasakyta, kad jis pageidau
tų jei ne unijos, tai bent glaudes
nių Lietuvos-Lenkįjos santykių. 
Tai liudįja tuometinę lenkų įtaką 
Vatikane.

Nepaisant labai sunkių sąlygų 
ir gana trumpu laiku Kazys Bi
zauskas Vatikane padarė tiek, 
kad Šv. Sostas pripažino Lietuvą 
de jure, įsteigė Lietuvos bažnyti
nę provinciją, paskyrė Vilniuje 

lietuvių vyskupą, Vatikano atsto
vu Lietuvai paskyrė arkivyskupą 
A. Zecchini, su rezidencija Rygo
je, nes jis buvo atstovu visoms 
trims Baltijos valstybėms. Prie 
Šv. Sosto Kazio Bizausko darbas, 
sunkiomis ir labai nepalankiomis 
sąlygomis, buvo milžiniškas. Jo 
darbo sąlygas sunkino labai pro
lenkiškas benediktinių vienuoly
nas Kaune, P.O. W. veikla ir byla, 
lenkų dvasininkų veikla Vilniu
je ir Vilniaus krašte, aiškus 
lenkų dvasininkų ir lenkų kata
likų nusistatymas ir veikla prieš 
vyskupą Jurgį Matulaitį. Visada 
lenkų veikla Vatikane buvo tole
ruojama, o Lietuva ir lietuviai 
pareiškimais ir notomis buvo kal
tinama ir raginama su lenkais 
tartis. Kazys Bizauskas dažnais 
vizitais Vatikane, pareiškimais 
ir notomis turėjo ginti Lietuvos 
reikalus.

Kazys Bizauskas labai daug pa
stangų dėjo konkordato su Vati
kanu sudarymo reikalu. Konkor
dato sudaryme sunkumus ir be
veik neišsprendžiamus klausi
mus ar kliūtis kėlė Lietuvos ir 
Lenkijos sienų reikalas bei pro
blemos. Šitose problemose Vati
kanas palankesnis buvo Lenkijai. 
Kazio Bizausko pranešimai ir jo

(Nukelta į 4 psl.)
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