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LIETUVIŲ KALBOS SKYRYBA

MAŽIAU DĖSIM KABLELIŲ
Tuo tarpu dar ne visiškai retos išimtys iš mūsų 

išeivijos jaunimo—būtent tos bei tie „jauni lietuvių 
kilmės amerikiečiai, kanadienčiai ar australiečiai“, 
kurie yra pasistengę šalia singlų kalbos pusėtinai 
pramokti ir lietuviškai kalbėti bei rašyti, dažnai 
pasiskundžia, kad lietuvių kalbos skyrybos taisyklės 
reikalauja perdaug kablelių.

Nors yra atvejų, kada angliškame sakinyje 
kablelis dedamas, o lietuviškame ne (pvz.: Yester
day, I was at home ir Vakar aš buvau namie), 
aplamai lietuviškieji skyrybos dėsniai iš tikrųjų 
ligšiol mus mokė vartoti kablelį daug daugiau kaip 
angliškieji. Ypač įterpinių (įterptinių žodžių bei 
posakių) kruopštūs iš abiejų galų kableliais išskyri
mai didina kablelių kiekį sakiniuose.

Pasirodo, ne vien svetur, o ir Lietuvoj imta 
bodėtis tuo kablelių gausumu. Lietuvių kalbos 
komisija prie Mokslų akademijos Vilniuje (pirmi
ninkas prof. K. Korsakas), apsvarsčiusi 1976 metų 
leidinio Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba recenzi
jose bei kitur pareikštas kritines pastabas, 1979 m. 
gegužės gale paskelbė sa^yo' rekomenduojamus 
(tenykštėms valdinėms institucijoms, organizaci
joms, redakcijoms ir leidykloms privalomus) tam 
tikrų skyrybos dėsnių pakeitimus ir patikslinimus, 
kuriuos mes čia persispausdiname, nes jie atrodo ir 
mums visiems svetur lietuviškai rašantiems labai 
atidžiai įsidėmėtini ir sektini.

L DĖL ĮTERPINIŲ SKYRYBOS

L Skirtingai nuo ankstesnės praktikos, tam 
tikri modalinę reikšmę turintys žodžiai bei kon
strukcijos sakinyje įterpiniais nelaikomi ir neskiria
mi:

a) Veikiamojo dalyvio forma esą atpasakoja
moje kalboje, pvz.:

Viršūnės esą ūžė ir liemenys plakės.
Šneka, prie Šiaulių esą priešui įkirtę.
b) Prielinksninės konstrukcijos: iš viso, iš 

principo, iš tiesų, iš tikrųjų, iš tikro, pvz.:
Kai kurie autoriai iš viso nesuka per daug 

galvos, kuria forma pateikti pasirinktą medžiagą.
Iš principo aš nieko neturiu prieš draugą.
Tai mum, Petriuk, iš tiesų nebereiks jau 

dvaran eiti?
Žmogus iš tikrųjų atrodė geras.
Ir čia išgirdo—netolies iš tikro mažas vaikas 

klykia.
c) Laiko prieveiksmiais einantys žodžiai bei 

žodžių junginiai: visų pirma, pirmiausia, pvz.:
Pirmiausia mes prisipjaustėm gero kumpio.
Visų pirma reikia pasakyti, kad režisieriai, 

dailininkai ir muzikai turi apie daug ką pagalvoti.
d) Prieveiksmiai: tikriausiai, veikiausiai, 

greičiausiai; apskritai, paprastai, anaiptol, pvz.:
Nuovargis. O gal liga? Tikriausiai viena, ir 

kita.
Tą žiedą veikiausiai malūnininko žmona bus 

pametusi.
Greičiausiai jis juokais tai sakė.
Ir apskritai jis nė su vienu nebekalbėjo.
Paprastai jis nevėluoja į darbą.
Karvė anaiptol neprisileido svetimo žmogaus.
e) Dalelytės: galbūt, turbūt, rasi, rasit; berods, 

mat; atseit, būtent, destis; antai, taigi, taip ir pan., 
pvz.:

Galbūt ji žinojo ar numanė, kur aš einu.
Visuose miestuose turbūt buvo taip pat.

O rasit sveika esi ateivė, ne vietinė?
Ar rasi nori šviežio pieno?.
Kamša berods didelė, bet kaina visai maža.
Mat ir vinį į klumpę įsivarė.
Ir traukia jis orą į šnerves, atseit uosto.
Kas visą sodybą turėjo iš vienos pusės galtvės 

destis platesnę, tas pirkią ir klėteles statės abipus 
kiemo.

Ji būtent galvojo apie tai, kaip ji paaugs ir 
kada tai bus.

Antai sąlyginiam kirčio atitraukimui plisti 
tolyn į rytus palankias sąlygas sudaro skirtumo tarp 
akūto ir cirkumflekso niveliacija rytų Lietuvoje.

Motinai širdį fiziškai sopėjo lyg gumbui 
pakilus. Taigi prispaudė savo paširdį į piestos 
briauną ir žiobčiojo. v

Tam tikras pareigas kiekvienam paeiliui taip 
pat reikėjo eiti. Taip vienas anksti rytą turėdavo 
šluostyti auditorijoje nuo suolų dulkes . . .

f) Dalelytė vargu samplaikose vargu ar, vargu 
bau, pvz.:

Vargu ar su tuo galima visai sutikti.
Vargu bau atrasi pamestą daiktą.
g) Jaustukas šiukštu, pvz.:
O jūs, vaikai, šiukštu neprasitarkit.
Pastaba. Kai kurie minėtieji žodžiai gali eiti 

sakinio ekvivalentais arba tam tikrais pertarais, 
tada jie kableliais skiriami, pvz.:

— Ar tamstai tikrai tiek metų? — Tikrai (iš 
tikrųjų), devintą dešimtį baigiu.

Aš, taigi, niekad nebuvau drąsus, nebent, taigi, 
iš baimės.

2. Įterpinys neskiriamas nuo prieš jį einančio 
jungtuko, jei pastarasis su tuo įterpiniu glaudžiai 
susijęs. Paprastai įterpiniai neskiriami nuo jungtu
ko o, pvz.:

Voverės labai priklauso nuo maisto atsargų, o 
antra vertus, jų nemažai išnaikina plėšrieji žvėrys.

(tęsinys 3-me psl.)
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VIETA IR LAIKAS

Sovietų kalėjime parašytos knygos ištraukos. Joje 
neįprastų požiūriu paliečiama žydų praeitis ir 
dabartinė padėtis Sov. Sąjungoje, o taip pat ir 
lietuvių-žydų santykiai.

SUSIPAŽINIMUI — VYTAUTAS
MARTINKUS

Keliose plotmėse novatoriška modernisto kauniečio 
rašytojo kūryba—kritiko svajonė.
AR LIETUVIS PRIVALO BŪTI
KATALIKU

Klerikalizmo atspindžiai Lietuvos pogrindžio spau
doje.
POKALBIS SU GINZBURGU

SKILTYS, RECENZIJOS, KRITIKA
IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA

ISTORIJOS TEISME
/

NUSIKALTIMAS IR TYLA
Birželio mėnuo lietuvių tautai yra simbolis 

daugelio skaudžių ir tragiškų įvykių. Visų pirma 
birželis mums reiškia nepriklausomybės prara
dimą. Svetimos kariuomenės okupacija 1940-tų 
birželyje ir ją sekusi aneksija paliko tautos 
sąmonėje žaizdą, kuri neužgis tol, kol neturė
sime nepriklausomybės.

1941-mųjų birželis mums primena beteisę 
lietuvių tautos padėtį: masines žudynes, kanki
nimus, trėmimus Sibiran. Tai vis nusikaltimai, 
savo kulminacinį tašką pasiekę prieš 38 metus, 
kai kraštą valdančios „kulto asmenybės“ vietoj 
sąžinės naudojo terorą.

Prisimename šiuos tragiškus įvykius ne 
todėl, kad lauktume nusikaltėliams teismo ir 
bausmės. Perdaug praėjo laiko, kad būtų 
galima pradėt ieškoti kaltininkų ir įrodyti jų 

kaltes. Tegul juos teisia istorija.
Istorijos teismą tėvynėje yra pakeitusi 

nejauki tyla. Svetimųjų interesus atstovaujanti 
Lietuvos spauda dar vis tebeieško tikrų ar 
tariamų nusikaltėlių išeivijoje ir dar vis tyli apie 
Pravieniškėse, Panevėžyje, Telšiuose, Červenėje 
nužudytus lietuvius.

Nusikaltimas ir tyla. Tyla, kuri istorijos 
teisme kaltina ir kaltins kaskart garsiau ir 
neatlaidžiau. Nes tai yra nešvarios sąžinės tyla.

Priverstinė tyla tėvynėje įpareigoja netylėti 
mus, išeivijoje gyvenančius. Privalome priminti 
sau'ir kitiems, kad tautai padarytos žaizdos taip 
lengvai neužgyja, ir kad neužgydomos jos nei 
priverstiniu melu, nei priverstine tyla.

Istorijos teisme tebesprendžiama ir nusikal
timų prieš lietuvių tautą byla.
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SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE

BREŽNEVAS, BARONAS, ŠULCAITĖ

Lenino vardo literatūros premija—
aukščiausias rašytojų kūrybos įvertinimas 
Sovietijoje—šiais metais paskirta . . . Leonidui 
Brežnevui. Vakarų spauda šį įvykį komentavo gan 
plačiai, tik, žinoma, ne literatūriniu požiūriu. 
Vakarų kultūrininkai ta proga paprastai nusišypso
davo ir kalbų nukreipdavo į kitą, su šios premijos 
paskyrimu daug ką bendro turintį klausimą— 
Sovietiją valdančio Politbiuro amžiaus vidurkį . . .

Literatūros premijos paskyrimą Brežnevui 
komentavo ir Al. B (aronas) šių metų gegužės 17- 
tos Draugo vedamajame:

Kaip ir buvo laukta naująjį laureatą turėjo 
pagarbinti pavergtos Lietuvos spauda. Žinią didžio
siomis raidėmis paskelbė pavergtosios Lietuvos 
laikraščiai, įdėdama premijas laimėjusio milžiniškas 
nuotraukas, o ,, Literatūroj ir mene“ poetė Vilija 
Šulcaitė gavo pareigą pakalbėti ir apie patį 
laureatą. Mergaitės darbas, reikia manyti, nebuvo 
lengvas, tai vertinti ne kokį buržuazinį poetą. Visą 
situaciją suprasdama Šulcaitė ir pradeda: „ Yra 
knygų, kurios tampa ypatingu įvykiu ne tiktai 
literatūriniame, bet ir politiniame šalies gyvenime. 
Jos pasiekia kiekvieną šeimą, kiekvieną širdį, jos 
peržengia valstybių sienas ir sklinda po visą 
pasaulį“. Ir pasak poetės, tokį triumfalinį kelią 
šiandien keliauja draugo Leonido Brežnevo knygos 
,,Mažoji žemė“, ,,Atgimimas“ ir ,,Plėšiniai“. Ir po 
visų pagyrų poetė baigia: „ Draugo Leonido 
Brežnevo apdovanojimas Lenino premija—dar 
vienas įrodymas, kad knygos ,, Mažoji žemė“, 
,,Atgimimas“ ir ,, Plėšiniai“ dalyvauja taikiame 
kūrybiniame darbe. Lietuvių skaitytojai, drauge su 
visa tarybine šalimi, šių knygų draugais visame 
pasaulyje džiaugiasi tokiu aukštu apdovanojimu, 
rodančiu, koks svarbus yra literatūros vaidmuo 
kovoje už tvirtą taiką“.

Be abejo, tos poeziją rašančios mergaitės, 
gavusios tokią nedėkingą pareigą, drauge su Al. 
Baronu gailėsis ir ne vienas minėto vedamojo 
skaitytojas. Ir gailėsis, mūsų nuomone, visai be 
reikalo. Vilija Šulcaitė dar Stalinui gyvam esant su 
nemažesniu entuziazmu atlikinėjo panašias asmeny
bės kulto pareigas, ir išeivijos užuojautos neprašė. 
Užtai ir išeivijos redaktoriams, prieš siunčiant 
užuojautas jaunoms poetėms, praverstų žvilgterėti į 
enciklopediją. Kad ir į mažąją tarybinę . . . Arba 
pasiklausti išeiviško Varpo redaktoriaus, kuris, 
šalia patriotizmo pamokslų išeivijos liberalams savo 
Varpe mielai spausdina ir Šulcaitės poeziją. Todėl 
ir poetę turbūt šiek tiek pažįsta . . .

Minėtame vedamajame Al. B. skundžiasi, kad 
grįžta asmenybės kulto laikai:

Stalinas tikėjo tik politika. Tiesa, jis buvo 
vadinamas visų rūšių žinovu ir tėvu, tačiau jis 
literatūros neįvertino. Brežnevas šiuo atveju gudres
nis. Jis suprato , kad literatūra pergyvena politiką 
ir politikus ir todėl jis įsiveržė į literatūros pasaulį, 
buvo premijuotas ir, jau kalbant apie literatūrą, 
rašant istoriją, jis išliks kaip literatas laureatas.

Kai užsimename, kad už geležinės uždangos 
literatūra persekiojama, kad visa nulemia politika, 
kai kas suabejoja, ar iš viso beverta tai konstatuoti. 
Bet faktai rodo, kad verta, nes ką mes čia pasakėme 
apie Lenino premijos literatūros laureatą, niekas už 
geležinės uždangos to negali pasakyti.

Neįtikina, vis dėlto, mūsų Al. B. argumentai, 
kad verta jaudintis dėl tokių liūdnai linksmų 
literatūrinių dalykų. Niekas, net ir Sovietijoje,
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rašydamas istoriją, nebeprisimena J. Stalino genia
lių, specfonduose paslėptų mokslinių veikalų. 
Pamiršo istorija ir N. Kruščiovui už nuopelnus 
prisegtus medalius. Nekvaršins literatūros istorikai 
sau galvos ir dėl šiandieninių laureatų.

MELAS APIE „AKIRAČIUS“

Viena iš daugelio ekstremistų .savybių— 
nejautri sąžinė. Sąžinė, kuri leidžia jiems klastoti 
kitų žmonių mintis, o vėliau priekaištauti tiems 
žmonėms ar organizacijoms. Pacituosime du tokius 
nesąžiningo elgesio su kitų žmonių mintimis 
pavyzdžius. Pirmasis iš Laisvosios Lietuvos:

Mėnraščio „Akiračiai“ redaktorių kolektyvas, 
tarpusavio pašnekesiuose, analizuodami išeivių 
ryšius su ,,tauta“, redaktorius Rekašius, siūlydamas 
LB tokius ryšius plėsti, taip pat teigė, jog toks ryšys 
jau yra išsivystęs tarp Lietuvių Bendruomenės 
iškiliųjų veikėjų ir Vilniaus valdžios ir vyksta po 
nekaltybės skraiste. Vilniaus valdžios ryšininkas 
esąs Vytautas Kazakevičius, o LB atstovauja kokie 
tai iškilieji LB veikėjai. Kas tie iškilieji veikėjai yra 
red. Rekašius neminėjo. Reikia spėti, jog tai gali 
būti įvairių LB komisijų ar valdybų viršūnėse, ar 
arti viršūnių esantieji pareigūnai, ar net rinkti 
Tarybos nariai, o ne vien solidarumo mokestį 
mokantieji bendruomenininkai. Kitaip, red. Reka
šius ne būtų pridėjęs žodį „iškilieji“, kas reiškia— 
jie yra aukščiau nario.

K. Radvila
(Laisvoji Lietuva, 1979.IV. 19)

Antrasis pavyzdys—tos pačios klastotės atgar
sis Naujienose:

„Akiračių“ redakcijos kolektyvo pašnekesių 
proga, paskelbtų „Akiračiuose“, redaktorius Re
kašius pareiškė, kad PLB yra išvysčiusi su Vilniuje 
sėdinčia valdžia ryšius ir kad tuos ryšius sudarė 
iškilieji LB veikėjai. Pasak Rekašiaus, tuos ryšius 
reikia ne tik palaikyti, bet ir toliau plėsti, nors jie ir 
vyksta dar nekaltybės skraistės priedangoje. Esą, 
Vilniuje sėdinčios valdžios atstovu ryšiams palaikyti 
su iškiliaisiais PLB asmenimis yra paskirtas 
Vytautas Kazakevičius, bet kas tie „periškilieji 
veikėjai“—redaktorius Rekašius neišporino. (. . .)

V. Pr.
(Naujienos, 1979. IV.26)

Akiračių skaitytojams nėra reikalo aiškinti, 
kad Akiračiuose buvo parašyta visai ne taip, kaip 
kad teigia šių citatų autoriai. Kadangi Laisvojoje 
Lietuvoje straipsnelis pasirašytas tikra autoriaus 
pavarde, yra šiek tiek vilties, kad p. Radvila 
atitaisys savo klastotę toje pačioje Laisv. Lietuvoje 
ir tiksliai pacituos, kas Akiračiuose rašyta, nepride
damas nieko, ko Akiračiuose nebuvo rašyta.

Nedaug vilties, kad anoniminį falsifikatą 
atitaisytų Naujienos—dienraštis, kuriame anonimi
nis spaudos chuliganizmas turi jau giliai įsišakniju
sias tradicijas, nuo to laiko, kai šį dienraštį perėmė 
savo žinion M. Gudelis.

PAGALIAU!

Ne kartą esame Akiračiuose rašę, kad išeivijos 
politiniai veiksniai turėtų plačiau ir išsamiau 
informuoti pasaulio spaudą ir Vakarų vyriausybes 
apie lietuvių išeivių turistinį diskriminavimą, 
Lietuvos izoliavimą nuo pasaulio, įvairius varžtus ir 
draudimus santykiauti su Lietuva. Iš neseniai 
(1979.VI. 1) Drauge paskelbtos informacijos atrodo, 
kad JAV lietuvių bendruomenė pradėjo šiais 
reikalais rimčiau kontaktuoti JAV vyriausybę:

ATMRO ŽODŽIO M£HR*STB akinačiai
(USPS 706 - 500)
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Gegužės 18 d. JAV LB delegacija (krašto 
valdybos pirm. Alg. Gečys, Visuom. reik, tarybos 
pirm. Aušra Zerr ir tarybos nariai kun. K. 
Pugevičius ir Linas Kojelis lankėsi JA V Komercijos 
departamente Washingtone. Vizitu buvo siekta 
atkreipti JA V vyriausybės dėmesį į aukštus muitus, 
kuriuos Sovietai ima už siunčiamas dovanas į 
Pabaltijo valstybes.

LB delegaciją priėmė Komercijos dept. pasek- 
retorius industrijos ir prekybos reikalams Stanley J. 
Marcuss. Jam buvo įteiktas memorandumas, 
kuriame, be aukštų muitų klausimo, taip pat buvo 
paliesti okupanto varžymai, lankant Lietuvą, 
vizitus ribojant penkiomis dienomis ir draudžiant 
laisvai judėti. Prašyta imtis priemonių iš Sovietą 
išreikalauti nuolaidų, ypač dabartiniu metu JAV 
vyriausybei planuojant peržiūrėti su Sov. Sąjunga 
turimus prekybinius santykius.

S. Marcuss nuoširdžiai domėjosi LB atstovą 
iškeltais klausimais ir pažadėjo jiems teikti deramą 
dėmesį, sudarant darbotvarkę artimu laiku prasidė
siančioms deryboms dėl prekybinės sutarties atnau
jinimo.

Reikia tikėtis, jog tai tik pradžia didesnių 
pastangų išsikovoti lietuviams bent tiek galimybių 
santykiauti su Lietuva, kiek jų turi kitų sovietų 
valdomų tautų išeiviai, nekalbant jau apie tokius 
kraštus, kaip Lenkiją, Vengriją ir kt.

PLB galėtų imtis iniciatyvos šiuo klausiniu 
paruošti tikslios ir efektingos informacijos Vakarų 
kraštų spaudai, televizijai ir radijui, bei paskatinti 
kitų kraštų Bendruomenes, kad jos pabandytų i 
diskriminacinius ryšių su Lietuva varžymus atkreip
ti savo kraštų vyriausybių dėmesį.

MENAS IR MORALĖ

Labai garsios ir, deja, labai žemo lygio 
diskusijos apie seksą ir literatūrą, iškilusios ryšium 
su premijų K. Almeno Saujai skatikų ir L Mero 
Striptizui paskyrimu dar vis tebesitęsia „reorgų“ 
Naujienose. Nors ir daug rimčiau bei visai kitokia
me lygyje, bet sunkokai su šia problema tebesiga- 
linėja kaikurie konservatyvesnių pažiūrų katalikų 
inteligentai (pav. dr. J. Grinius). Todėl daug ką 
nustebino ar net papiktino žinomo katalikų 
intelektualo prof. A. Maceinos pasisakymas apie 
„Meną ir moralę“ {Tėviškės žiburiai, 1979.III. 1) 
Minėtame straipsnyje Maceina reiškia abejonę ar 
lytinių santykių vaizdavimas literatūroje būtinai yra 
nemoralus. Šalia visos eilės gan įdomių minčių 
Maceinos straipsnyje ne paskutinę vietą užima 
nusistebėjimas, kad mes taip lengvai nemoralumą
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sutapatiname su seksu ir kad dėl to literatūroje 
kartais nepastebime dalykų, kurie yra daug nemo
ralesni. Šį savo nusistebėjimą Maceina pailiustruoja 
A. Kairio romano Po Damoklo kardu pavyzdžiu.

Į šią Maceinos pastabą Tėv. žiburiuose 
(1979.V. 17) atsiliepė minėtos knygos autorius A. 
Kairys.

Kai kurie Kairio išvedžiojimai tame atsakyme 
Maceinai atrodo nuoširdžiai naivūs ir atviri. 
Pavyzdžiui, Kairys rašo:

Kai pavargstu skaitydamas rimtą spaudą, 
nusiperku holivudinės, kur randu lengvo pasiskaity
mo. Vieną kartą užtikau žymios aktorės interview 
apie seksą. Ji prisipažino, kad mielai sutiktų atlikti 
seksą scenoje vaidybos metu, jei būtų [manoma tai 
padaryti meniškai, tačiau iki šiol niekas neradęs 
būdo kaip tai atlikti meniškai. (... )

Marquette Parke (63 ir Western) yra porno 
kinas. Ten leidžiamuose filmuose—aiškiai matyti— 
dedama neeilinių pastangų seksą „sumeninti“ ir 
„sudvasinti“, bet visos pastangos baigiasi tuo, kuo 
ir prasideda—porno.

Tačiau pagrindinis Kairio priekaištas Maceinai 
jau verčia abejoti, ar iš tikrųjų Kairys nesuprato, ar 
nenorėjo suprasti Maceinos straipsnio vedamosios 
minties:

Straipsnio pabaigoje prof. A. Maceina kelia 
klausimą: ,,Ar iš tikro jau taip savaime aišku, kad 
„Po Damoklo kardu“ yra moralesnis kūrinys, negu 
„Sauja skatikų“? Kalbant apie moralę apskritai, 
toks klausimas būtų vietoje, tačiau kalbant kon
krečiai apie seksą, kurį Profesorius kaip tik tame 
straipsnyje ir gvildena, toks palyginimas labai 
klaidinantis. Yra dalykų, kurie nesileidžia literatū
riškai apdorojami ar padoriai pateikiami, neįžei- 
džiant viešosios nuomonės. (... ) Prof. A. 
Maceinos H. Keyserlingo citata „Meilėje jie (vyras 
ir moteris) turi pergyventi vienas kitą kaip dieviškus 
ir pratęsti gyvybę ne gašlumo, o dieviškosios 
dovanos dvasia“ suprantama ir galima tik „mei
lėje“, bet ką reikėtų cituoti, jei tarp vyro ir moters 
nėra nei meilės, nei gyvybės pratęsimo, o rafinuotas 
sekso šantažas? „Saujoj skatikų“ 223-225 pusla
piuose yra toks sekso šantažas, dargi su nepilna
mete mergina. Net jeigu tai būtų ir meniškai 
pavaizduota, parinktais žodžiais ir išsireiškimais, ne 
tokiais gatviniais ir vulgariais kaip dabar, vis tiek 
tokių vyro ir moters santykių aprašymas papras
čiausiai vadinamas porno! „Po Damoklo kardu“ 
tokių vaizdų nėra.

Mums atrodo, kad netaip sunku atspėti, ką 
šiuo palyginimu Maceina norėjo pasakyti. Antise
mitizmu, skatinančiu neapykantą kitam žmogui, 
persunktas Kairio romanas yra daug nemoralesnis 
už knygas, kuriose seksualiniai epizodai gąsdina 
drovesnį skaitytoją. Tokį ar panašų šios moralinės 
lygties sprendimą turbūt norėjo pasiūlyti ir A. 
Maceina minėtu Damoklo ir Skatikų palyginimu.

SOCIALISTINIO REALIZMO 
REIKALAVIMAI

Kiekvienoje visuomenėje yra antraeilių ar 
trečiaeilių gabumų rašto žmonių, kurie norėtų būti 
žymūs rašytojai, poetai, literatūros kritikai, bet 
stokoja talento. Tokie žmonės kartais pasidaro 
savotiškais literatūriniais biurokratais, nurodinė
jančiais, ką ir kaip gali rašyti (ir kaip negali rašyti) 
kiti rašytojai. Tėvynėje tokie prižiūri, kad rašytojas 
nenukryptų nuo socialistinio realizmo normų. 
Išeivijoje lygiai tą pačią funkciją atlieka rašeivos, 
reikalaujantieji literatūroje patriotizmo. Kažkodėl 
labiausia nuo tokių literatūrinių biurokratų išpuo
lių kenčia poezija.

Dažnai iš kitų poetų, dėl jų poezijos beįdėjiš-

1979 m. birželio mėn.

kūmo, nenoro angažuotis laisvės kovai, maironinio 
idealo atsisakymo, tyčiojasi ir jiems pamokslauja 
jau minėtas dramaturgas, prozininkas ir poetas 
Anatolijus Kairys.

Prof. A. Maceina išspausdino Drauge 
(1979.IV.7) straipsnį „Poezijai apginti“, reaguoda
mas ir į Kairio propaguojamus išeiviškojo „socialis
tinio realizmo“ reikalavimus poetams. Tai davė 
progą ta pačia tema Tėviškės žiburiuose net per du 
numerius atsiliepti A. Kairiui (1979. V.24 ir 
1979.V.31). Štai kaip „pilietiškumo“ reikalavimai 
atsispindi A. Kairio rašinyje:

Nesidomėjimas visuomenine situacija, tautinio 
intereso kūryboje išblėsimas, radauskiškai tariant, 
sėdėjimas po akacijos šakom ir dainavimas, nėra 
nei kūrybinė vertybė, nei juo labiau tautinė dorybė. 
Kas privaloma vienam, lygiai privaloma ir kitam— 
asmeninis kūrėjo nusiteikimas nėra didesnis ar 
svarbesnis už betkurio kito asmenini nusiteikimą, 
kai stovima nutautinio galimybėje. Šiandien prasmė 
yra dainuoti ne savo laimę ar nelaimę, o savo 
tautos laimę ar nelaimę. Pasitraukimas ar užsidary
mas savyje yra ne „kančia“, kaip Jūs manote, o 
baimė. Baimė, deja, ne „prasmės“, baimė „bepras
mybės“! Ši „beprasmybės baimė“ ir iššaukia 
visuotinę tylą, nesidomėjimą, hermetiškumą: kaip 
yra, taip—man vistiek! Ar šis susižavėjimas 
uždarumu yra užsikrėtimas poetinio narcisizmo 
liga, kuria dabar serga beidėjinė amerikiečių 
poezija, ar tai panieka sizifinei išeivijos išlikimo 
pastangai, ar dėl kokių nors kitų priežasčių,—būtų 
platesnių diskusijų dalykas. Faktas tačiau yra, kad 
kūrybinis mūsų gyvenimas, daugeli metų ėjęs 
šunkeliais, dabar pateko [ akligatv[ ir čia visai 
sustojo.

Polemizuoti su šitokiais literatūriniais biurokra
tais rimti rašytojai paprastai neturi nei laiko, nei 
noro. O be to nėra nei reikalo—jie dažniausia patys

MAŽIAU DĖSIM KABLELIŲ
(atkelta iš 1-mo psl.)

II. LYGINAMŲJŲ POSAKIŲ
SKYRYBA

1. Visada išskiriami lyginamieji šalutiniai 
sakinio dėmenys (turintys tarinį), pvz.:

Ir linksmiau suplakė širdis, akyse prašvito, lyg 
saulė skaisčiau sušvito danguje.

2. Sakinio dalimis einantys lyginamieji posa
kiai kableliais neskiriami, pvz.:

Pasisveikino lyg brolis su seseria.
Ir akis jos ne tokia šviesi kaip anksčiau.
Loviai buvo ilgesni nei žmogaus ūgio.
Geriau žvirblis rankoje negu briedis girioje.
Pastaba. Lyginamasis posakis, einantis po 

pažymimojo žodžio priedėliu arba aiškinamąja bei 
pridurtine sakinio dalimi, kableliais išskiriamas, 
pvz.:

Aplink jį, kaip žymiausią kaimo žmogų, susėdę 
kaimynai.

Visam kaimui, kaip ir dvarui, jis buvo tikras 
Mykoliukas.

Šalta jo kalba, lyg nenoromis, nepadarė 
įspūdžio.

III. IŠPLĖSTŲ DALYVINIŲ, 
PUSDALYVINIŲ IR PADALYVINIŲ

APLINKYBIŲ SKYRYBA
L Bent vienu savarankišku žodžiu išplėstos 

dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės, 
turinčios prasminį, bei intonacinį savarankiškumą, 
skiriamos kableliais, pvz.:

Išėjusi iš miško, mergina net stabtelėjo.
Girdėdami jos pasakojimus, vyrai tik juokės.

Žaltys, atsigręžęs į Eglę, prašneko žmogaus 
balsu.

Katei [sisukus, nešmižinėja pelės.

taip nusirašo, kad užtenka pacituoti be komentarų, 
ir aišku, jog čia tik laiko gaišinimas. Štai dar viena 
citata iš Kairio:

Jūsų teigimas, Pone Profesoriau, kad mūsų 
poetai liudija savo laikmeti „žmogiškosios prasmės 
rūpesčiu kūryboje“, reiškia tą patį, lyg sakytume, 
kad jie nieko neliudija! Juk ir Dovydo psalmės 
liudija „žmogiškosios prasmės rūpesti“, o jos 
parašytos prieš tūkstančius metų. Esame kovos 
lauke (tegu—kultūriniame!), o kariams fronte 
neleidžiama arfomis groti. Galbūt mūsų „frontas“ 
truks šimtą metų—tai neesminis klausimas. Taip 
pat neesminis klausimas kur mes esame—tėvynėje 
ar už jos ribų. Kol jaučiamės vienos tautos nariais, 
tol mūsų visos jėgos—fizinės ir dvasinės—privalo 
būti pašvęstos šiam vienam išlikimo idealui. Svarbu 
ne mano kančia ir ne mano prasmė, o tautos kančia 
ir tautos prasmė!

Ačiū Dievui, kad Dovydas, prieš rašydamas 
psalmes, nepaklausė Kairio patarimo. Gerai, kad ir 
tėvynėje pirmaeiliai poetai nekreipia dėmesio į 
panašius „socialistinius“ reikalavimus.

LYG IŠ GELTONOSIOS SPAUDOS

Visai bulvariniu kvapu kartais padvelkia toji 
beveik kaip laikraštis atrodanti Laisvoji Lietuva. 
Štai šių metų 10-me numeryje (1979.V.17) skai
tome:

Antanas Smetona, vyriausias paskutinio ne
priklausomos Lietuvos prezidento vaikaitis, gimė 
Paryžiuje 23.01.1939.

Pagrindini muzikini pasiruošimą jis gavo iš 
savo tėvų—motinos Birutės Smetona ir tėvo 
Leonardo Shure.

Tai va, 
Lietuvoje.

kokie dalykai dedasi Laisvojoje

(z.v.r.)

O mums begirdant bėruosius žirgelius, panėrė 
lydekėlė.

Vaikas, norėdamas, kad jį paimtų kartu, ėmė 
prašyti.

Jis ilgai negalėjo užmigti, prisiminęs tą netikėtą 
susitikimą.

Stebėjosi visa šeimyna, girdėdama tokią keistą 
kalbą.

Motinai širdį lyg akmuo prislėgė, begalvojant 
apie sūnaus būsimą kelionę.

2. Išplėsti dalyviai, pusdalyviai ir padalyviai, 
neturintys prasminio bei intonacinio savarankišku
mo, kableliais neskiriami, pvz.:

Kai kas ir nieko nedaręs ilsisi.
Motinai net pagalvojus apie tai rankos dreba.
Visą vakarą marti nosį nukabimus vaikščioja.
Tu manęs iš aukšto žiūrėdamas neįbauginsi.
Saulė šildo savo spinduliais ir kaip [manydama 

gaivino.
Jis labai susirūpinęs grįžo iš darbo.
Rytoj brigada dirbs laukuose ligi saulei lei

džiantis.
Miško žvėrims sunkiausia būna žiemai bai

giantis.
Išeisi tėvą baidydamas, pareisi duonos ieškoda

mas.
Ir vagis nevagia kitiems matant.
Vaikas žiūrėjo į mokytoją akis išplėtęs.
Visi ateidavo ne tik šventiškai nusiteikę, bet ir 

šventiškai pasipuošę.
Pastaba. Tais atvejais, kai išplėstų dalyvinių, 

pusdalyvinių ir padalyvinių aplinkybių prasminis 
bei intonacinis savarankiškumas nėra ryškus, jų 
skyrimas arba neskyrimas kableliais nelaikytinas 
skyrybos klaida.
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PUBLICISTIKA

I. ISTORIKO APMĄSTYMAI: AR ESAMA 
ANTISEMITIZMO TARYBŲ SĄJUNGOJE?

Rusijos žydų tarpe labai paplitęs mitas: esą 
prieš antrąjį pasaulinį karą, nors žydų tautinė 
egzistencija buvo slopinama, tarybų valdžia draudė 
antisemitizmą, persekiojo antisemitus, žydai vi
suomenėje ir valstybėje buvo užėmę aukštas, 
pavydėtinas vietas ir ne tik buvo lygiateisiai su 
kitais, bet turėjo netgi privilegijų. Tik po 1937-38 
metų perversmo, o ypač A. Ščerbakovui įsakius 
1942 metais pašalinti žydus iš politinių, juridinių ir 
panašių pareigų kariuomenėje, prasidėjęs grįžimas į 
ankstesnę padėtį, buvusio antisemitizmo atgimimas 
Rusijoje—ribojimai, pjudymai ir kt. Šios „iš 
aukščiau“ inspiruotos antisemitizmo bangos viršū
nė, esą, buvusi 1953 metų „gydytojų byla“, paskui 
antisemitizmas kiek susilpnėjęs ir pagaliau jo nauja 
banga mus užplūdusi po 1967 metų . . .

Aš, žinoma, galiu kalbėti tik apie savo 
asmeninį pojūtį—galimas daiktas, klaidingą. Bet 
mano gyvenimo patyrimas—patyrimas vieno tary
binio žydo, kuris pats pergyveno visas tas „epo
chas“ ir „bangas“—kužda man į ausį, jog toji 
versija netiksli iš esmės.

Gal suaugusiems žmonėms, kuriuos gynė 
Stalino valstybės policinis įstatymas, prieš karą 
tikrai atrodė, kad jie savi toje didžiulėje šalyje, kad 
antisemitizmas slypi tiktai kelių girtų chuliganų 
sieloje, kad valdžia juos myli, o jie yra pirmoji 
savosios valdžios atrama. Jžūloki, savimi pasitikį ir 
patenkinti suaugę žydai per „raudonąsias šventes“ 
ir vestuves dainuodavo: „Ten, kur sėdėjo carai ir 
generolai, dabar ten sėdim mes, jie sėdi po mumis“. 
Būtų pravertę jiems laiku prisiminti, koks buvo 
carų ir generolų galas, ir paskui nekaltinti žiauraus 
likimo. Kol jie užsimiršę džiūgavo, pažemintos, 
iškamuotos, represuotos, subjaurotos minios gel
mėse kaupėsi baisus įniršis, kuris pirmiausia turėjo 
šliūkštelėti į juos—svetimuosius, kalbančius su 
akcentu, skubiai, temperamentingai, įkyriai ir 
„biznieriškai“ ardančius ramų sodiečių gyvenimą, 
nesuprantančius kitoniškų tautinių vertybių ir 
papročių. Šį susikaupusį įniršį panaudojo Stalinas, 
naikindamas trockių-bronšteinų ir kamenevų- 
rozenfeldų pasekėjus, paskui jį panaudojo Hitleris, 
naikindamas Stalino „žydus politrukus“, ir vėl 
panaudojo Stalinas, kuris atsisakė tų politrukų ir 
varydamas į mūšį savo kareivius ėmė šauktis 
tautinių šešėlių—Suvorovo ir Kutuzovo.

Dar 1917 metais, kiek žinau, virš 90% Rusijos 
žydų per rinkimus į Steigiamąjį susirinkimą balsavo 
už sionistų sąrašą. Bet kai po Spalio rusų 
inteligentija beveik visa atsisakė bendradarbiauti su 
bolševikais (o tie, kurie bendradarbiavo, atrodė 
nepatikimi), ryžtingi ir kibūs leniniečiai kreipėsi 
pagalbos į žydus—energingus, guvius, gabius ir ligi 
to laiko pažemintus, antižydiškų įstatymų sutryp
tus. Milijonams supuvusių miesčiukų gyventojų, 
sendaikčių pardavinėtojams, smuklininkams, kon- 
trabandistams, kurių valią sustiprino kova dėl 
būvio, o smegenis išlavino Biblija ir Talmudas, 
valdžia pasiūlė persikelti į Maskvą, Petrapilį, 
Kijevą, paimti į savo rankas tai, kas iškrito iš lepių 
inteligentijos rankų—viską, nuo didžiulės valstybės 
finansų ligi atominės fizikos, nuo šachmatų ligi 
slaptosios policijos. Jie neatsilaikė prieš Ezavo 
gundymą, juo labiau, kad jiems buvo pasiūlyta ne 
tik sriuba, bet ir „pažadėtosios žemės“ kūryba, 
„naujoji Dievo karalystė žemėje“, atseit Komuniz
mas, neva amžinoji liaudies svajonė. Kas turi teisę 
juos kaltinti už tą istorinę klaidą ir istorinį 
atsiskaitymą su Rusija dėl kilnojimosi draudimų ir 
pogromų—kas, išskyrus mus, jų karčiai atgailau
jančius palikuonis?

Du dešimtmečius, kol neišaugo nauja rusų 
inteligentija, atėjusi nuo staklių ir žagrės, tarybų 
valdžia lepino savuosius žydus. Juntu, kad mano

Michailas Cheifecas

VIETA IR LAIKAS 
(ištraukos)

Michailas Cheifecas (g. 1934)—
Leningrado rašytojas. 1974 metais jis buvo 
nuteistas ketverius metus kalėti už tai, kad 
parašė prakalbą samizdatiniam J. Brodskio 
rinkiniui. Kiti žmonės, susiję su ta išgarsėjusia 
byla—V. Maramzinas, J. Etkindas—jau yra 
Vakaruose, tuo tarpu Cheifecas, baigęs savo 
terminą, tebėra tremtyje Sibire. Kalėjime jis 
sugebėjo parašyti knygą Vieta ir laikas, kuri 
painiais keliais pasiekė Vakarus ir pernai buvo 
išspausdinta Paryžiuje. Tokie atsitikimai pasta
ruoju metu jau nėra reti.

Vieta ir laikas susilaukė labai nevienodų 
vertinimų. Knyga skirta daugiausia žydų 
klausimui Tarybų Sąjungoje. Tuo klausimu 
ginčijamasi ne tik išeivijoje ir savilaidoje, bet ir 
tarybiniuose kalėjimuose. Kaip matyti iš 
skelbiamų ištraukų, žydai ir nežydai politkali

tone esama sarkazmo, ir to gailiuosi. Viskas tada 
buvo sudėtingiau, nuoširdžiau, be tokio tolimo 
išskaičiavimo, viskas plėtojosi ieškant ir klystant. 
Bet faktas lieka faktu: apie 1935 metus tarybų 
valstybės vadai pajuto, kad žydai juos apsunkina, 
kad jie nepatogūs, o gal ir pavojingi . . . Čia 
neliesiu to reiškinio priežasčių ir Stalino politikos 
zigzagų—tik pažymėsiu, jog mano manymu Rusijai 
tuomet bebuvo likęs žingsnelis, ir ji, atsikračiusi 
„žydiškojo marksizmo“, būtų sukūrusi originalią 
nacional-socialistinę teoriją (kokį nors „staliniz
mą“). Hitleris pasirodė priešiškas ir nepatiklus . . . 
Bet po 1937-38 metų valstybinio perversmo žydų— 
busimųjų oficialiosios biurokratijos parijų—likimas 
buvo .nuspręstas: mat, tą perversmą užtvirtino 
ideologinė reforma, posūkis nuo marksizmo į 
rusiškąjį patriotizmą su Uja Muromcu, Nevskiu ir 
Požarskiu vėliavoje. Žydų „šeima“, dvidešimt metų 
vyravusi svarbiuose partinio valstybinio aparato 
mazguose, kovoje dėl valdžios pralaimėjo kitoms 
„šeimoms“, kurios jau seniai neapkentė įžūlių 
svetimųjų.

Bet mes, vaikai, dar prieš karą jutome savo 
vaikiškomis sielomis ir vaikiška oda to liaudies 
antisemitizmo smūgius; „puikiaisiais“ prieškariniais 
metais jis slėpėsi nuo valdžios, bet juo labiau 
kasmet stiprėjo.

II. LIUDAS SIMUTIS

Kai važiavau iš 17-jo lagerio, mūsų veteranas 
Petras Paulaitis, vienas iš lietuviškosios rezistenci
jos vadų, jau praleidęs daugiau kaip 29 metus 
tarybiniuose lageriuose iš savo 35 metų termino (aš 
neįskaitau tų metų, kai jis sėdėjo vokiečių 
konclageryje)—tai šit, ponas Petras apkabino 
mane, išbučiavo ir pasakė:

— 19-jame jūs pamatysite labai gerą vyrą— 
Simutį. Mano bičiulį.

Savaime aišku, aš maniau, kad 19-tajame 
susitiksiu senį, to paties amžiaus kaip Paulaitis ir 
kiti lietuvių nepriklausomybės kovos veteranai, 
kurie varė į pabaigą savo neįsivaizduojamus 
terminus Mordovijoje, beveik netekę atminties ir 
gebėjimo judėti, beveik praradę kalbą ir protą— 
tokį, kokius aš jau buvau matęs 17-tajame.

O mane pasitiko jaunas, tvirtas, juodaplaukis 
vyras, gražiu, nors kiek pabrinkusiu veidu, links
momis šviesiomis žydromis akimis (įsižiūrėjęs 
matai, kokios jos išvargusios), šokėjo eigastimi (jis 
serga stuburo tuberkulioze) ir ištiesė kažkodėl kiek 
nejudrią dešinę ranką (ji kadaise buvo paraližuota): 

niai lengvai suranda bendrą kalbą.
Mąstydamas apie savo tautiečių likimą, 

Cheifecas nevengia jiems kritikos, kartais net 
labai aštrios. Toks reiškinys bet kurioje tautoje 
yra nedažnas (kaip žinome, nedažnas ir lietuvių 
tarpe). Šiaip ar taip, jis daug sveikesnis už 
beatodairišką ,,saviškių“ gyrimą ir teisinimą ar 
tautinių sąskaitų suvedinėjimus. Be abejo, kai 
kurios Cheifeco mintys yra diskusinės, tačiau ir 
jo priešininkai pripažįsta jo nuoširdumą ir 
drąsą. Kalėjime jis vienodai stengėsi padėti 
visiems—žydams, ukrainiečiams, armėnams, 
lietuviams . . .

Manome, kad skaitytojams bus įdomu 
išgirsti balsą ,,iš kitos pusės“, savotiškai 
įsiterpiantį į mūsų užsitęsusias diskusijas žydų 
klausimu. Tekstas spausdinamas su leidėjų 
žinia, vietomis kiek trumpinamas—Red.

— Simutis.
Liudas už mane jaunesnis: kada susitikome, 

jam buvo 42 metai. Iš jų dvidešimt vienerius jis 
praleido kalėjime: pradžioje „spece“, nes buvo 
nuteistas mirti, o mirties bausmė pakeista 25-rių 
metų terminu, paskui 19-tajame lageryje.

Jam dar nebuvo šešerių, kai jis pamatė savo 
tėvo lavoną—1941 metų vasarą.

— ... Lietuvą okupavus tėvą įskundė kaimy
nas, su kuriuo jis nesugyveno. Gal kiaulė buvo ežią 
išknisusi, o gal kas kita pasipainiojo—nežinau. 
Karo pradžioje čekistai ėmė valyti kalėjimą. Jie 
naktį išvarydavo kalinį iš kameros, tvirtai surišdavo 
jam rankas už nugaros, įvesdavo į kitą kamerą, kur 
lūkuriavo žmogus baltu gydytojo chalatu. Tasai 
įsakydavo: parodykite liežuvį. Iškišus liežuvį, ji 
suverždavo odine kilpa ir ją pritvirtindavo paspran- 
dėje. Sako, kad kalinys negalėtų rėkti . . . Paskui 
juos pro kameros langą mėtė žemyn į sunkvežimį ii 
visą krūvą vežė į mišką. Ten jau stovėjo mašinos ir 
rodos, tankai užvestais motorais: irgi kad nebūti 
girdėti dejonių. Pradėjo kankinti ... Po kelii 
dienų praėjo frontas, ir lavonus atsitiktinai surado 
praeivis juos užtiko miške. Buvo jų 72 vietinio 
kalėjimo kaliniai ir vienas rusų kareivis su unifor
ma. Sako, jis neištvėrė, pakėlė maištą ir pats buvo 
nukankintas drauge su lietuviais . . . Kai pamačiat 
tėvą, jo mėlynas liežuvis buvo išvirtęs, apiplikyta 
oda nuslinkusi nuo veido ir rankų; paskui mat 
papasakojo, kad jam buvo sutraiškyti lyties orga
nai . . .

Liudas buvo vienas iš vyriškiausių ir šaltakrau- 
jiškiausių konspiratorių pokario Lietuvos laisvės 
sąjūdyje; įtartas, tiksliau pasakius įduotas dar 1952 
metais, jis dėka savo ištvermės ir atsargumo gebėjo 
dar trejus metus išsilaikyti pogrindyje, vadovavo 
plačiai rezistencinei organizacijai beviltiškomis 
kovos sąlygomis, kai kovotojų moralinė atrama 
buvo tik savęs atsižadąs, sakyčiau, savižudiškas 
atkaklumas. Kada jį antrą kartą įdavė, jis gulėjo 
ligoninėje, sirgdamas sunkia stuburo tuberkuliozės 
forma. Taip jį ir areštavo su gipsiniu korsetu: tardė, 
teisė, laikė mirtininkų kameroje ant gulto be 
čiužinio, bet sugipsuotą. Jo arešto orderyje Paleckis 
buvo parašęs: „Kadangi Simutis labai pavojingas 
nusikaltėlis, leidžiu jį areštuoti, nors jis ir sunkia 
serga“.

Sykį mudu ėmėme kalbėti su juo apie žydus.
— Lietuvoje mūsiškiai nemėgo žydų,—atvira 

pasakė jis.—Aš irgi nemėgau . . . Ypač nekenti 
prieš karą ir po jo: taip išėjo, kad aukštas vietas
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Vilniaus CK ir valdžioje užėmė žydai, ir atsakomy
bė už viską, kas buvo daroma tautai, už nepriklau
somybės netekimą buvo verčiama jiems. Ir kai 
vokiečiai ėmė juos varyti j getus, lietuviai, aplamai 
paėmus, su tuo sutiko. Bet žudymų žmonės 
nebegalėjo suprasti ir pateisinti. Tie žudymai 
daugelį nuteikė žydų naudai. Jūs žinote, kad 
vokiečiai pasodino Paulaitį, be ko kito, už tai, kad 
jis viešai protestavo prieš Lietuvos žydų žudymą.

— Žinau. (Ponas Petras man pasakojo: „Aš 
jiems sakau: jeigu žydas nusikalto, bauskite. Bet 
negi galima žudyti be kaltinimo, be teismo, užmušti 
nenusikaltusį žmogų. O man gestapininkas manda
giai atsako: herr Paulaitis, dabar karas, geriau 
nesipainiokite dviems didžioms armijoms po 
kojų . . . “).

— ... Po karo žydai Lietuvoje vėl buvo 
valdžios vietose . . .

Bandau paaiškinti Liudui to reiškinio mechani
ką: žydų „šeimai“, pralaimėjusiai kovoje dėl 
valdžios su visa tarybine mafija, atiteko blogesnieji 
kąsniai—Lietuva, Vakarų Ukraina: ten rizika gauti 
partizano kulką buvo didelė o nauda iš portfelio 
maža . . .

— Ir šit, kai mane areštavo,—tęsė Simutis,— 
mane tardė majoras Kaplanas. Aš, aišku, pagalvo
jau: vėl tas atėjūnas, žydas okupantas, dirba savo 
biaurų darbą. Bet jis taip tardė . . . žodžiu, jis labai 
prastai dirbo savo įstaigai ir savo valdžiai. Ir tada 
aš pirmą sykį susimąsčiau: gal mes klystame, blogai 
galvodami apie žydus . . .

Majoras Kaplanas tardė Simutį, kai jo tau
tiečiai praktiškai visur buvo išvyti iš KGB ir 
aplamai iš aukštesnių politinių vietų. Gal todėl jis 
sugebėjo atsistoti aukščiau savęs paties, savo juodo 
gyvenimo, ir savo elgesiu užsitarnauti jauno lietuvio 
dėkingumą. Antisemitizmas buvo neįveikiamas, kol 
įvairių laipsnių kaplanai buvo valdžioje ir skelbė 
visam pasauliui, jog „antisemitizmas TSRS panai
kintas visiems laikams“. Antisemitizmas ėmė nykti 
kaip tik tada, kai žydus pradėjo diskriminuoti, ir 
tarybinio antisemitizmo garsas paplito pasaulyje. 
„Nesisiūdinkit, žydai, livrėjų . . . “*

. . . Maža komiška digresija. 1973 metais 
mano vaikai praleido vasarą Lietuvoje, Druskinin
kuose.

Šeimininkės sūnus, žaisdamas su mano mergai
tėmis, sykį supykęs nusikeikė: „Ū, žydelkos!“

— Mes iš tikrųjų žydelkos,—ramiai atsakė 
mano Nataša.

— Ne,—sutriko berniukas.—Jūs geros. Aš tik 
taip pasakiau.

— Betgi mes iš tikrųjų žydės.
— Netiesa. Žydės visai ne tokios. Jos . . . —ir 

jis ryškiai pavaizdavo tas baisias žydes.
Mano mažiukės susimąstė: jos tikrai buvo ne 

tokios.
Čia jaunesniajai Olei šovė į galvą nauja mintis:
— Tėtė kažkada sakė, kad mes hibridės . . .
— Matot! Aš juk sakiau!—apsidžiaugė berniu

kas, išgirdęs naują pavadinimą.
Jis dar girdėjo iš vyresniųjų, kad žydai blogi, 

bet jau nebesusigaudo, kas tie baisieji žydai.

III. SERGEJUS SOLDATOVAS
Sergejus—atskira didelė ir sudėtinga tema. Tas 

neaukštas plikagalvis storokas rusas—A. Schweit- 
zerio, V. Solovjovo, E. Frommo gerbėjas, vienas iš 
estų demokratinio sąjūdžio vadovų ir 1975 metų 
Talino proceso didvyris. Čia aš pacituosiu tik vieną 
trumpą epizodą iš jo pasakojimų.

— Vokiečių okupacijos metu gyvenau Narvoje. 
Vokiečiai atkasė daug broliškų kapų, kur gulėjo 
politkaliniai, bolševikų nužudyti 1940—41 metais. 
Mažai Estijai du tūkstančiai su viršum užmuštų 

* Eilutė iš A. Galičiaus dainos.

1979 m. birželio mėn. 

inteligentų virto tautine tragedija ... O juk dar 
reikia prisiminti anuometinę tautos psichologiją: 
trys dienos daboklėje virsdavo labai svarbiu įvykiu, 
žmonės nerakindavo durų—nebuvo reikalo. O čia 
staiga naktimis kažkur ėmė dingti visų gerbiami 
estai, paskui juos rado broliškuose kapuose. 
Vokiečiai pareiškė, kad tai darė žydai, ir visi 
patikėjo ... Aš mačiau ir žydus, kuriuos privertė 
kasti skalūnus prie Sillamae. Sykį mes, berniukai, 
pastebėjome ant bėgių uždarytą pirmosios klasės 
vagoną, o greta policininkus su dujokaukėmis ir 
žandarus. Išgirdome, kad ten suvarė visus žydus 
vaikus ligi šešerių metų amžiaus, ir policija paleido 
į vagoną dujas, visus nunuodijo, vokiečiams 
prižiūrint. Atsimenu, mes, berniukai pasišalinom 
nuo to vagono, ir aš staiga pasakiau, kad tai 
negerai—negi vaikai kalti? Ir visi susimąstė, o 
paskui ėmė sakyti vienas kitam, kad tikrai negerai 
daroma . . . Tada ir ėmė keistis mano pažiūra į 
žydus.

IV. TAUTINIS KLAUSIMAS IR LAGERIAI
Prisipažinsiu, gyvendamas Rusijoje, aš nesido

mėjau tautiniu klausimu. Žydų klausimas Rusijoje 
nebuvo tautinis, nes žydai nereikalavo tautinio 
apsisprendimo: jie norėjo išvažiuoti—Rusijai tai 
buvo grynai administracinis klausimas. O kai 
Maskvoje, Leningrade išgirsdavome apie areštus 
pakraščiuose—Kijeve, Kaune ir 1.1., tuos areštus 
suvokdavome pagal analogiją kaip paprastas 
represijas prieš demokratus.

Tiesą pasakius, maždaug taip ir buvo, bet 
svarbiausias grynai tautinis pakraščių sąjūdžio 
aspektas šitaip mąstant likdavo nepastebėtas. 
Kartoju, todėl aš tuo klausimu ir nesidomėjau. Patį 
pirmąjį vakarą lageryje prie manęs priėjo jaunas 
lietuvis Bronius Vilčiauskas ir paklausė: „Kaip jūs 
žiūrite į mūsų tautinį sąjūdį?“—„Aš apie jį nieko 
nežinau“.—,,?“—„Nežinau, ką darysi, nežinau. Bet 
kadangi pripažįstu kiekvienos tautos teisę į nepri
klausomybę, savaime aišku, pripažįstu Lietuvos 
teisę į nepriklausomybę“.

Ligi tol aš laikiausi įprastinių demokrato 
pažiūrų: suprantama, aš pripažinau tautinio apsi
sprendimo teisę, įskaitant teisę susikurti savo 
valstybę. Bet drauge aš galvojau, pavyzdžiui, kad 
šalies industrializacija, dalyvaujant svetimiesiems, 
yra teigiamas dalykas, nes pakelia vietinių žmonių 
gyvenimo lygį, juos civilizuoja. Galvojau, kad 
antrosios kalbos, juo labiau kultūrinės kalbos 
išmokimas—irgi geras daiktas, nes tada plėtojasi 
kultūriniai, moksliniai, civilizaciniai kontaktai. 
Galvojau, kad bloga primesti kitą kalbą ir papro
čius prievarta, senųjų kolonizatorių metodais, bet jei 
žmonės patys ima domėtis kita kultūra ir kalba, 
būtų provinciališkas siaurumas jiems trukdyti ir 1.1. 
Žodžiu, mąsčiau kaip standartiškas „baltasis 
europietis“. Bet vis dėlto iš tikrųjų norėjau suprasti, 
kuo gyvena, dėl ko kovoja ir sėdi kalėjimuose bei 
lageriuose mano „klasiniai broliai“—įvairių tautų 
nacionalistai. Ir, rodos, pradėjau kažką suprasti.

Jei moldavų miestuose jau dabar beveik 60% 
gyventojų ne moldavai, tai ar galima stebėtis, kad 
ten nepakankamai skamba moldavų kalba, neverti
namos tautinės kultūrinės ir istorinės vertybės, ir ar 
galima stebėtis, kad moldavas su pasipiktinimu 
kalba apie savo respublikos tolesnę industrializaci
ją, dėl kurios miestai, svarbiausios kultūrinės 
citadelės, dar labiau praras tautinį pobūdį?

* * *
Daugelis žmonių, priklausančių pakraščio 

tautybėms, neteko tautinės savigarbos, ir naciona
listai laiko savo uždaviniu ją sugrąžinti tautai bet 
kuria kaina. Kaip tik todėl jie dažnai bando įrodyti, 
kad jų tautos neblogesnės, o geresnės už engėjus, 
kad jų kultūra senesnė ir tauta senesnė (nors, tiesą 
sakant, ką gali savaime įrodyti senumas?). Pirmąją 

dieną, man atvykus į lagerį, Zorianas Popadiukas, 
pavyzdžiui, man dvi valandas įrodinėjo, kad 
ukrainiečiai kilę iš skitų ir net iš hunų, kad jie 
pradėjo spausdinti knygas anksčiau, negu Fiodoro
vas Rusijoje, ir 1.1. Galimas daiktas, bet kas iš to? 
Tam, kas aplamai gerbia ir vertina ukrainiečių 
tautą, šios žinios nieko nepridės. Bet, matyt, jiems 
taip reikia, jiems gyvybiškai būtina taip galvoti, 
atskiriant savo kultūrą nuo rusų; jie bet kuria kaina 
nori atsikratyti „vyresniojo brolio“ civilizacinės 
hipnozės. Ir juos gali suprasti, net jeigu istoriškai jie 
nevisur teisūs.

Francas Fanonas skiria tris etapus pavergtų 
tautų inteligentijos plėtotėje. Pirmasis—gilios asi
miliacijos, kolonijinės kūrybos periodas. Antrasis— 
„nugrimzdimas“ į tautą, tradicijų gaivinimas. Bet, 
kaip subtiliai pastebi Fanonas, esama spragos tarp 
tradicijų ir tokio inteligento modernaus europinio 
lygio. Ta spraga sužadina giliai paslėptą tautinės 
menkavertybės kompleksą. Inteligentas mato savo 
tautos ydas, suvokia jas, bet negali, nedrįsta apie 
jas prasitarti, bijodamas įžeisti savo jau ir šiaip 
nuskriaustą tautą, jos tautinius jausmus.

Bet kuo jaunesni lagerininkai, tuo natūralesnis 
ir paprastesnis jų tautinis jausmas, tuo mažiau 
kompleksų ir daugiau įgimto tautinio orumo. Ir tai 
man sako, jog jie greitai galės pereiti į Fanono 
nurodytą trečiąją stadiją. Toje stadijoje tauta 
randama. „Ir ne praeityje, kur jos nebėra, o toje 
srovėje, kuri ją neša ir kurioje viskas kvestionuoja
ma . . . Tiesa apie tautą—tai pirmiausia tautos 
dabartis“.

* * *
Aš nupeikiau ukrainiečių poetą Ivaną Dračą, 

parašiusį, mano požiūriu, gana niekšišką rinkinį 
Šaknis ir rožė, už kurį jis gavo Ševčenkos premiją. 
Ukrainietis Igoris jį užstojo: kiekvienas poetas, 
rašantis gimtąja kalba, netgi antitautines eiliūkštes, 
vis dėlto dirba tautinį darbą. Jis stiprina kalbą, ją 
propaguoja, jis stiprina ir savo asmenines pozicijas 
valdžios hierarchijoje ir tuo būdu gali padėti 
ukrainiečių interesams.

Aš ėmiau ginčytis. Paminėjau žydus. Mes tris 
kartus netekome kalbos: hebrajų kalbą pakeitė 
aramėjų kalba, paskui ladino, paskui jidiš. Bet 
svarbu ne kalba, o tai, kas ja parašyta. Hebrajų 
kalba rašė pranašai, ir tauta nešėsi tą atminimą per 
visas nelaimes. Ir kalba atgimė.

— Miša, bet mes neturime Biblijos! Jei 
neteksime kalbos, ji neatgims. Kol kas mes ją 
turime ginti bet kuria kaina. Netgi prisitaikydami. 
Negi jūs, žydai, panašiose aplinkybėse neprisitai
kydavote? Leiskit ir mums . . .

Su Igoriu nesutinka nei vienas ukrainietis 
kalinys, bet aš apie jo poziciją ilgai galvojau. Čia 
esama tiesos grūdo. Tikrai, ar ne maranai (per
krikštytai) išsaugojo žemėje žydų tautą, tikėjimą, 
sėklą ... O vokiečių miestų kankiniai viduriniais 
amžiais nepasidavė ir žuvo visi, savo atkaklumu lyg 
ir nieko nelaimėję.

Ir vis dėlto ne taip. Vis dėlto, aš įsitikinęs: 
maranai tik todėl išsaugojo tikėjimą ir tautą, 
neištirpo tarp krikščionių, kad jiems to neleido 
padaryti anų kankinių kraujas. Bėjo nebūtų tautos. 
Didvyriai išsaugo tautą, net jeigu išlieka tik 
prisitaikėliai. Didvyriai atgema likusiųjų vaikuose ir 
vaikaičiuose ir saugo tautinį pradą tvirčiau, negu 
bet kokios tradicijos ir kultūrinės vertybės.

Taip aš galvoju ir dabar.
* * *

Internacionalizmas yra doras tik tada, jei 
tarnauja tautiniam reikalui, o nacionalizmas ištiki
mas savo principams tik tada, jei nesavanaudiškai 
internacionališkai kovoja su blogiu. Kalėjime, 
nepaisant klaidų ir aistrų, jei esame dori, pagaliau 
suprantame, kad mes—savo tautos vaikai ir kad vis 
dėlto visos žemės tautos—viena šeima.
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LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOJE

VIENYBĖS,
Džiaugdamiesi sekėme Lietuvos šauklio žings

nius. Žavėjomės daugelio straipsnių autorių tauti
niu sąmoningumu, jų dvasine stiprybe, drąsa visa 
vadinti tikraisiais vardais . . . Norėdami prisidėti 
prie šio laikraščio platinimo ne kartą perspausdi
nome jo straipsnius. Ir šiame leidinėlyje kartojame 
juos ciklu: kodėl ir kaip okupuota ir nutautinama 
Lietuva. Kadangi tiesa, tuo labiau Lietuvos istorija 
nuo lietuvių kruopščiai slepiama, manome, kad 
jaunuolis, šiuos straipsnius perskaitęs, mažiausiai 
atsimerks ir pradės žvalgytis.

Tačiau ištisus mėnesius dieną ir naktį sopėjo 
sužeistos mūsų širdys, išgirdusios Laisvės šauklio 
balsą: „Naujos Aušros belaukiant“. {Laisvės šauk
lys, nr. 8). Sunku patikėti, kad redakcija ar šio 
laikraščio straipsnių autoriai būtų bendraminčiai tų 
pasauliečių, kurie parašė minėtą kreipimąsi į 
dvasininkiją. Bet Laisvės šauklys, kreipimąsi 
išspausdino savo laikraščio puslapiuose. Vadinasi, 
redakcija mano, kad straipsnis „Naujos Aušros 
belaukiant“ vertas dėmesio, svarstymo. Todėl mes, 
tarp kitko, taip pat pasauliečiai, gerbdami redakciją 
ir padrąsinti tų kilnių uždavinių, apie kuriuos kalba 
Laisvės šauklio vedamieji, ryžomės atsiliepti. Būtų 
nusikaltimas leisti klaidinti tautiečius, „pasauliečių“ 
žodžiais, namie ir emigracijoje, nes reali politinė 
padėtis Lietuvoje toli gražu ne tokia, kokia 
parodyta minėtame straipsnyje, ir jokiu būdu 
pasauliečiai, pasirašę šį straipsnį, neatstovauja visų 
Lietuvos pasauliečių. Pasakydami savo nuomonę, 
prašome Laisvės šauklio redakciją: neleiskite 
keliems pasauliečiams ardyti lietuvių vienybę, 
įrodykite jiems, kad Tėvynėje bendrą kalbą rasti 
būtina, kad visus paslėptus akmenis reikia išmesti 
bedugnėn.

Straipsnį „Naujos Aušros belaukiant . . . “ 
pasirašę pasauliečiai prisiminė prieš 80 metų ėjusį 
Tėvynės Sargą. Todėl pirmiausia leiskite priminti 
šiame puikiame laikraštyje atspausdinto visų gerai 
žinomo Adomo Jakšto eilėraščio „Rauda Lietu
voje“ porą posmų:

„Varydami darbą išvieno, 
Už vieną kovodami tiesą, 
Galėtų be ugnies ir plieno 
Atgauti sau laisvę ir šviesą . . .
E, vaikai, vaikučiai jūs mano, 
Kas jūsų aptemdino protą?
Atminkite patarlę seną, 
Jog nekerta kirvis be koto“.

O, jeigu mes pagaliau suprastume, kodėl 
raudojo Lietuva? . . . Jeigu mes ne tik kitiems 
siūlytume mokytis istorijos, bet ir patys iš jos 
pasimokytume, šiandien nereikėtų vėl raudoti dėl 
vienybės stokos. Nejaugi taip sunku suvokti, kad 
visame pasaulyje nė vienas istorinis laimėjimas 
nebuvo pasiektas be vienybės, kad dar mūsų 
Mindaugas tai žinojo. Gaila, tačiau „pasauliečiai“, 
rašydami straipsnį, apie tai nė nepagalvojo.

Jiems nepatinka—„neturi politinės nuovokos“ 
visi: ir tie, jų žodžiais „tragiški didvyriai“, kurie 
leidžia Aušrą, LKB Kroniką, Dievą ir Tėvynę, ir 
tie, kuriuos pavadino „lojaliais“ ir „pusiaulojaliais“ 
dvasininkais. Tik kažin ar tie, kuriems visi blogi, 
turi politinę nuovoką? Ar nevertėtų prisiminti 
Kristaus žodžius: „Kodėl gi matai krislą brolio 
akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Ir kaip gali sakyti 
broliui: „Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies“,— 
pats nematydamas savo akyje rąsto?! Veidmainy, 
pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada matysi, 
kaip iš brolio akies išimti krislelį“ (Lk. 6, 41-42).

Pradėsim nuo „pasauliečių“ stulbinančios 
išvados: „tarp mūsų ir dvasininkų neįmanoma rasti
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VIENYBĖS!
bendros kalbos“. Tik įsigilinkime! Baisu! Jei taip, 
tai Lietuva pasmerkta mirčiai. Neišgelbės jos nei, 
autorių žodžiais, „tragiški didvyriai“, nei „pasau
liečių pogrindinis leidinys“, kuris „pamokytų“ 
mūsų dvasininkiją“. Kol pasauliečiai ir dvasininkai 
vieni kitus „mokys“, okupantai ir dvasininkus, ir 
pasauliečius padarys ateistais ir nutautins. Juk 
netolima praeitis jau parodė, kad tokius mokytojus 
geriausiai „pamoko“ Saugumo komitetai— 
palyginti lengvai priverčia juos mainais į laisvę 
vergauti „sustabdyti veiklą“ arba išsiginti savo 
pažiūrų. Ne, ir pasauliečių, ir dvasininkų Tėvynė 
viena—Lietuva, todėl yra ir viena bendra kalba. 
Tik tautos išdavikai pavergtoje Tėvynėje lietuviškai 
nebenori kalbėti.

Giliai neteisinga ir antroji „pasauliečių“ išvada: 
„Dvasininkija neturi politinės nuovokos, praeitis 
jos nieko nepamokė“. Kaip galima kelių dešimčių 
dvasininkų, tegul ir „didelį autoritetą turinčių 
kunigų“, iš tikrųjų neturinčių politinės nuovokos, 
pasisakymus ar net veiklą priskirti visai Lietuvos 
dvasininkijai? Savaime aišku, šiurpas krato ir 
plaukai stojasi, kai skaitome visokių aničų pagyras 
„lojaliesiems“ vyskupams, kunigams. Tikrai stebina 
tokių dvasininkų dvasinis skurdumas, silpnas 
tikėjimas, tautinio sąmoningumo ir politinės nuo
vokos stoka. Aišku taip pat, kad dar ilgai ateistai 
girsis „lojaliais“ dvasininkais, nes ir šiandien visa 
eilė jų agentų laukia savo eilės—bent po jų mirties 
jie bus „atžymėti“. Tačiau net aklieji mato, kad tik 
maža dalelė dvasininkų lojalūs komunizmui (dažnai 
nesuprasdami, kad vienas iš pagrindinių komuniz
mo uždavinių ir yra ateistinės pasaulėžiūros 
formavimas visų be išimties sąmonėje). Tuo tarpu 
tokių „lojalių“ kur kas didesnis procentas pasau
liečių tarpe. Juk beveik visi pasuliečiai-inteligentai, 
dirbdami atsakingose pareigose, paklusniai vykdo 
okupanto nurodymus ir krupščiai žodžiais, darbais 
ir pavyzdžiu nuodija save ir tautiečius, skleidžia 
melą, per radiją, spaudą, televiziją, universitetuose 
energingai auklėja jaunąją kartą ateistine bei 
„internacionalistine“ dvasia! Ar ne lietuviai pasau
liečiai verčia vaikus ir jaunimą stoti į pionierių ir 
komjaunimo organizacijas? Kiek jų saugumo, 
partiniuose komitetuose, tarybinės valdžios įstai
gose, įvairiose draugijose, skleidžiančiuose komu
nistinę ideologiją! Kur jų visų politinė nuovoka? Ar 
jų visų tėvynė, moralė, ateitis ir praeitis nesiriboja 
trimis žodžiais: duonos ir žaidimų! Kodėl jų 
nemato „pasauliečiai“? Juk 1940 m. birželio 18 d. 
Lietuvoje tebuvo tik 1800 komunistų ir tų pačių 
didesnė dalis buvo nelietuviai. Apie kokią nors jų 
įtaką Lietuvos visuomenei nebuvo ir negali būti 
kalbos. Juk su pasišlykštėjimu stebėdavomės, kai 
jie savo demonstracijose nešdavo kokį nors komu
nizmo „tėvų“ portretą. O šiandien tokius portretus 
jau patys kabiname ir jau šimtai tūkstančių 
pasauliečių dalyvauja tokiose demonstracijose. 
Šiandien mes patys, kartais rizikuodami laisve, 
kovojame, kad Lietuvoje veiktų „tobula“ tarybinė 
konstitucija ir stebimės, jei kas išdrįsta pareikalauti 
lauk iš Lietuvos ir supuvusias Lenino idėjas, ir visus 
okupantus. Taigi, nereikia bijoti tiesos: okupantai 
jau daugumą pasauliečių-inteligentų lojaliais pada
rė, jau sujaukė net kovotojų už Lietuvos ir jos 
Bažnyčios laisvę sąmonę.

Taip, „lojaliųjų“ yra. Tokius gamina komuniz
mas ir ypač Saugumas. Apie tai, manome, neberei
kia nė kalbėti. Taip pat, manome, aišku, kad 
Saugumas iki šiol daugiau dėmesio skyrė dvasinin
kų, negu pasauliečių nužmoginimui. Kun. A. Yliaus 
biografija tai akivaizdžiausiai parodo: jei jis būtų 
leidęs nors kartą jo vardu pasmerkti partizaninę 
kovą pokario metais, šiandien ateistinė propaganda

„PASAULIEČIŲ" IR

(Pasaulietinė ir klerikalinė

Šiame numeryje pateikiame du straipsnius 
iš nesenai Vakarus pasiekusio pogrindžio 
leidinio Aušrelė, pasirodžiusio Lietuvoje 1978 
m. vasario 16 d. Šis leidinys, atrodo, yra 
vienkartinis, išleistas apie Aušrą susibūrusių 
katalikų srovės žmonių, kaipo reakcija į jų 
adresu nukreiptą kritiką. Pirmojo straipsnio 
tikslas aiškiai matosi jo pavadinime— 
„Vienybės, vienybės!“. Tai yra Aušrelės (iš 
tikrųjų Aušros) leidėjų atsakymas į „pasau
liečių“ kreipimąsi į „dvasiškiją“, kuris buvo 
išspausdintas Laisvės šauklio 8-me numeryje 
(jo teksto Aušrelė, deja, nepateikia). Straipsnis 
atrodo buvo skirtas Laisvės šauklio redakcijai. 
Tačiau saugumas Laisvės šauklį likvidavo, 
todėl Aušros leidėjai, nutarė jį paskelbti 
atskirame, vienkartiniame, Aušrelės vardu 
pavadintame leidinyje. Likusioji Aušrelės 
medžiaga yra Laisvės šauklyje spausdintų 
straipsnių atranka. Kadangi nei vienas Laisvės 
šauklio numeris nėra pasiekęs Vakarų, Aušrelė
je patiekta medžiaga yra vienintelis šaltinis, 
leidžiantis spręsti apie to leidinio pobūdį ir liniją.

Antrasis čia spausdinamas straipsnis 
„Mūsų Uždaviniai“ yra Laisvės šauklio (tik
riausiai pirmojo numerio) vedamasis. Iš jo 
galima spėti, jog Laisvės šauklys buvo liberalų 
ir leberalesnių katalikų leidinys.

Šiuose straipsniuose atsispindi Lietuvos 
tautinio sąjūdžio diferencija į dvi sroves:

minėtų jį ne kaip kunigą-banditą, bet kaip „lojalų“ 
tarybinei santvarkai, turbūt, vyskupą. Todėl reikia 
tik džiaugtis, kad Lietuvos dvasininkija, lyginant ją 
su pasauliečiais, neblogai išsilaikė. (Išsilaikė tik 
todėl, kad jos tikėjimas į Dievą buvo ir tebėra 
gilesnis, stipresnis). Negalima taip pat pamiršti, kad 
Saugumo veikla nesiriboja žvalgų, rezidentų, 
agentų, informatorių ar šiaip komunistinės ideolo
gijos skleidėjų, visuomenės nuomonės formuotojų 
ir pan. greičiausiai daugiau, negu pas mus. Taigi 
visiškai suprantama, jei kartais ir sąžiningas 
dvasininkas ar pasaulietis tėvynėje ar užsienyje kurį 
laiką klysta, gražiausiomis idėjomis išpuoštą melą 
priima kaip tiesą. Nieko nuostabaus, jei ir kan. 
Rauda „padėjo lygybės ženklą tarp „istrebitelių“ ir 
Lietuvos partizanų—atseit, žudė tiek vieni, tiek 
kiti!“ (Tokį ar net ilgesnį lygybės ženklą padėjo ir 
dauguma pasauliečių, inteligentų.). Juk kanaunin
kas galėjo ir nežinoti, kad partizanų tarpe buvę 
Saugumo agentai, kartais jų pakurstyti ar apgauti 
partizanai, norėdami sukompromituoti pačią par
tizaninę kovą, tyčia žudė tikrai nekaltus žmones. 
Lygiai taip pat ir šiandien kai kurie dvasininkai ir 
daugelis pasauliečių, matydami apypilnę bažnyčią 
tikinčiųjų ir neturėdami galimybės įsitikinti, kad tik 
tie tikintieji laisvai lanko bažnyčią, kurie nedaro 
jokios įtakos jaunimui, kartais nebemato ateities ir 
padaro išvadą, jog tikėjimas nepersekiojamas. Jie 
paprasčiausiai nesupranta, ko siekiama—jei jauni
mas apie Dievą, nieko nežinos, tai, išmirus 
vyresniesiems, ištuštės bažnyčios ir be „triukšmo“ 
numirs pati religija. Arba, pavyzdžiui, visi matome, 
kad paskutiniu metu Tėvynėje lyg ir laisviau 
subangavo tautinės nuotaikos. Išleista keli egzem
plioriai lietuviškų knygų, lyg ir atgijo lietuviu 
kalbos moksliniai tyrimai, per radiją, televiziją 
girdime daugiau liaudies dainų, net už Maironio 
eiles nebesodinama į kalėjimus . . . (Kai kas jau 
pradėjo tikėti, kad niekas nesiruošia mūsų nutau
tinti.) Visa tai LKB Kronikos ir kovos už žmogaus
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LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOJE

„DVASIŠKIŲ“ DIALOGAS

srovė Lietuvos rezistencijoje)

klerikalinę ir pasaulietinę-liberalinę. Ji šiek tiek 
primena devyniolikto šimtmečio pabaigoj 
išsikristalizavusius Varpo ir Tėvynės sargo 
polius. Kaip matome iš trumpų Laisvės šauklio 
citatų ir atsakymų į jas Aušrelės vedamajame, 
„pasauliečiai“ kaltina „dvasiškiją“ už jų poli
tinę liniją ir taktiką. Tarp ginčytinų klausimų 
aštriausias, atrodo, yra tautiškumo ir religišku
mo santykio nustatymas. „Pasauliečiai“ pirme
nybę suteikia tautiškumui, o „dvasiškija“ 
religiją sutapatina su tautybe.

Kita aplinkybė, iššaukusi „pasauliečių“ 
pasisakymą, atrodo buvo ta, kad nekatalikiš
kas „samizdatas“ kolkas neturi kelių į Vakarus. 
Aušrelė lyg ir atsiprašydama, perspausdina 
Laisvės šauklio straipsnius, tuo parodydama, 
kad, štai, katalikai skleidžia net ir pasauliečių- 
liberalų idėjas. Kodėl tačiau Aušros ar kitų 
katalikiškų pogrindžio leidinių leidėjai nepadė
jo ir Laisvės šaukliui surasti kelius į Vakarų 
pasaulį, taip ir lieka neatsakyta.

Šios „pasauliečių“ ir „dvasiškių“ diskusi
jos, vykstančios dar palyginti švelnioje formoje, 
rodo, kad Lietuvos rezistencinis sąjūdis nėra 
monolitiškas. Jis ne vien katalikiškas, nors toks 
įspūdis kartais susidaro iš Vakarus pasiekian
čių daugiausiai katalikiškų savilaidos leidinių. 
Diskusijos rodo rūpestį ir pastangas išlaikyti 
liberalinį ir klerikalinį tautinio sąjūdžio sparną 
vieningo tautinio fronto rėmuose.

Akiračių red.

teisių rezultatas. Tačiau tuo pačiu tai ir žiauri 
naujoji nutautinimo politika, panašiai kaip buvusi 
naujoji ekonominė politika (žinoma, jos ateitis 
didele dalimi ir mūsų rankose.). Juk su dviguba 
energija kiekvienoje įstaigoje individualiai „auklėja
mi“ žmonės, ypač padaugėjo įvairiausių pasitarimų, 
seminarų, plenumų, suvažiavimų ideologinio darbo 
gerinimo klausimais, pasipylė „idėjiški“ straipsniai, 
kino filmai, ■ radijo, televizijos laidos, paskaitos, 
vakarai, pagyvėjo „saviveikla“, mokyklose, institu
tuose ir kitose mokslo bei mokymo įstaigose dėl 
ateistinio ir ideologinio darbo tiesiog iš proto 
einama, ištisai „valomi“ kadrai, gudriausiais būdais 
skatinamas kolonistų antplūdis, „internacionalisti- 
nė“ draugystė, santuokos su kitataučiais ir 1.1. Be 
to, tam pačiam tikslui tarnauja jų vadinama kova 
su girtavimu, nusikalstamumu, kova už aukštą 
pragyvenimo lygį, dorovę ir pan. Taigi ne taip jau 
lengva viską iš karto teisingai įvertinti. Mūsų 
nuomone, ir reikėtų vienas kitam padėti suprasti 
tikrovę ir kantriai siekti tos bendros kalbos. Juk 
mes ne komunistai, kad dėl kokios nors prosenelio 
ar praeities klaidos visiškai „pagrįstai“ visiems 
laikams pasmerktume vienas kitą.

Visiškai teisinga, kad dabartinį jaunimą galima 
patraukti tik krikščioniškąsias idėjas jungiant su 
tautinėmis. Bet taip pat tiesa, kad net „pasauliečių“ 
pavadintas sąmoningas patriotas lietuvis, jei jis 
ateistas, dažnai pradeda kovoti ir su Bažnyčia. Ir 
kiek yra lietuvių, kurie, skleisdami savo ateistinius 
įsitikinimus, surado bendrą kalbą ir su okupantais! 
Ne, kiekvienas lietuvis turėtų būti katalikas, nors, 
sutinkame, kovingu Evangelijos skelbėju gali ir 
nebūti. Svarbu, kad pats gyventų taip, kaip 
Evangelija moko. Todėl „pasauliečių“ mintį, jog 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia gyvuos tol, kol gyva 
bus tauta (savaime suprantama, kad, jei nebebus 
Lietuvos, nebebus ir jos Bažnyčios), būtina taisyti: 
tauta bus gyva tol, kol bus gyva Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia. Nejaugi „pasauliečiai“ nesupranta, ko-

1979 m. birželio mėn.

kius stebuklus daro tikėjimas? Juk giliai tikinčio 
žmogaus tikrai nenužmogins joks izmas, juk jis 
niekados dvasinių vertybių neiškeis į materialinę 
naudą sau ar savo vaikams. Toks žmogus laisvas ir 
vergijoje. Taigi tikėjimas—jėga, kurios negali 
nematyti nė vienas sąmoningas pasaulietis. Ir nėra 
kitos tokios jėgos visame pasaulyje, kuri šiandien 
padėtų Lietuvoje lietuviams išlikti lietuviais.

Norėtume taip pat pareikšti abejones ir dėl kai 
kurių taktinių klausimų, kuriuos palietė „pasau
liečiai“ savo straipsnyje. Netiesa, kad Aušra tik 
LKB Kronikos pavainikis. Toli gražu ne. Taip pat 
nereikėtų pamiršti, kad jau vien LKB Kronikos 
pavadinimas dažnai neleidžia jai nukrypti nuo 
temos. Todėl būtų neprotinga priekaištauti, jei 
„nepraleido“ kokio nors straipsnio. Be to, juk 
dažnai mums visiems labai trūksta teisingos 
informacijos, juk iš tikrųjų būtina saugotis provo
kacijos ir pan. Netiesa taip pat, kad pasauliečiai 
labai jau neturtingi, negalį net spausdinimo 
priemonių įsigyti. Manome, kad daug kam dabar 
aišku, kad, pavyzdžiui, kokio nors neeilinio 
prekybininko ar eilinio gydytojo pajamos kelis 
kartus viršija „turtingiausio“ dvasininko pajamas. 
Kodėl jų tarpe negalėtų atsirasti tie keli bent 
„tragiški didvyriai“, kurie savo pajamas skirtų 
pogrindiniam leidiniui? Taip pat kažin ar reikėtų 
mums visiškai užsidaryti ir nedalyvauti jokiose 
iškilmėse užsienyje? Priešingai, būtų gražu, jei iš 
kiekvieno išvykusio į užsienį visuomenė betarpiškai 
išgirstų tiesą apie Tarybų Sąjungą, pavertą Tėvynę. 
Be to, nereikia pamiršti, kad tokios kelionės dabar 
dažnai yra vienintelis ryšys tarp mūsų ir laisvojo 
pasaulio. Lietuvoje yra ir tokių, kurie, jei pasitai
kytų proga, keliais išvaikščiotų visą užsienį, kad tik 
galėtų išprašyti iš laisvėje gyvenančių tautiečių 
pagelbos, bent patogios pogrindžio sąlygose spau
dos dauginimo priemonės. O kai dėl vyskupo V. 
Sladkevičiaus (žinoma, mes nesprendžiame, kas 
teisus) teko girdėti ir tokią nuomonę: buvo galima 
pasinaudoti proga ir gal net gyvybės kaina parodyti 
Vatikanui, pasauliui tiesą arba pabandyti sugrįžti 
kovingu Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovu, 
Lietuvos Višinskiu . . .

Nesuprantama, kokiu pagrindu pasauliečiai 
teigia, kad Lietuvos dvasininkija turi 600 metų 
gyvuojančią organizaciją. Reikėtų pasakyti turė
jo .. . Juk Saugumas ją jau gerokai apgriovė. 
Pirmiausia, ko verta organizacija be vadovo? O kas 
dabar vadovauja Lietuvos Katalikų Bažnyčiai? Argi 
nematome, kad iki šiol beveik visi Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios vadovai tik vykdė Saugumo 
nurodymus? Todėl tik dalis (mūsų laimei didelė 
dalis) dvasininkų ne organizuotai, o individualiai, 
dažnai katakombose, rizikuodami laisve ar net 
gyvybe, klausydami tik savo sąžinės balso, kiek 
sugebėdami skelbia Evangeliją taip, kaip Kristus ir 
jo Apaštalai mokė. Dalis užsisklendė savo bažny
čios viduje ir Evangeliją skelbia tik tiems, kurie pa

MUSŲ UŽDAVINIAI
Lietuvos okupacija turi religinį, tautinį, politinį 

ir ekonominį pobūdį. Apčiuopiamą naudą okupan
tas gauna, ekonomiškai eksploatuodamas Lietuvos 
ūkį. Ekonomistų tvirtinimu, iš Lietuvos žemės ūkio 
ir pramonės gaunamas viršpelnis skaičiuojamas 
milijardais rublių. Lietuvos sveikatos apsaugai ir 
švietimui Kremlius numeta trupinius. Žymiausia 
Lietuvoje priplėštų pajamų dalis sunaudojama karo 
pramonės finansavimui ir priespaudos aparato 
išlaikymui (VSK, VRM, CK ir kt.). Lietuvoje 
pelnytus milijonus rublių okupantas švaisto antilie
tuviškai propagandai. Kasdien į Lietuvos atmosferą 
išmetamos tonos bolševikinio melo nuodų, turinčių 
tikslą rauti iš lietuvių sąmonės tautinės pasaulėjau

tys ateina į bažnyčią. Jie bijo net pagalvoti, kad rei
kia aukotis ir nešti Kristaus šviesą į kiekvieno Lietu
vio šeimą. Pasitaiko ir tokių kunigų, kurie jau padeda 
Saugumui vyti iš Bažnyčios vaikus, jaunimą, kurie, 
sąžiningai atlikę kunigo pareigas, nebedrįsta apie 
tai viešai prisipažinti, kurie daugiau rūpinasi 
patogiu nameliu, giminių materialine gerove, 
prašmatniomis vaišėmis, negu žmonių sielomis. Ar 
būtų taip, jei būtų organizacija? Ir kai dvasininkai 
turės organizaciją (o jie ją tikrai turės) ši organiza
cija neabejotinai bus pagrindinė jėga Lietuvoje, 
kuri nuves tautą ir jos Bažnyčią į šviesią ateitį.

Pagaliau ar galima kaltinti LKB Kronikos 
leidėjus pasiūliusius leisti naują laikraštį? Juk tai 
buvo puikus pasiūlymas. Argi blogai, jei eis dar 
vienas laikraštis? Arba argi blogai, jei leidėjai 
atsisakė bendradarbiauti su Saugumu tuo atveju, jei 
šis pasiūlymas provokacija? Juk ne taip jau svarbu, 
kiek pogrindinių laikraščių Lietuvoje bus, svarbu, 
kad tie visi ar vienas laikraštis mus vienytų ir 
pasiektų bent žymesnę tautos dalį, kad jie parodytų 
tautiečiams tikrąjį komunizmo veidą, padėtų 
palaikyti, o kai kam ir sugrąžinti tikėjimą, tautinį 
sąmoningumą. Mūsų nuomone, visi leidiniai 
reikalingi, o jų straipsniai puikūs jau vien todėl, 
kad juose pasakyta tiesa. Nereikalaukime, kad visi 
imtų kalbėti vienu žanru. Taip pat nepamirškime, 
kokiomis sąlygomis tie straipsniai ruošiami: juk 
redakcijos, kaipo tokios, neturi nė vienas leidinys. 
Todėl tik džiaugtis turime dėl kiekvieno jų. Sunku 
patikėti, kad Lietuvoje yra ir tokių „pogrindinin
kų“, kuriems nepatinka, jei kovojama prieš Dievą, 
gilų tautiečių tikėjimą, jie stengiasi parodyti, kad 
ateistinė spauda meluoja, kad ateizmas—ne moks
las. Savaime suprantama, mūsų sąlygomis dažnai 
neįmanoma atsakyti į visus ateistų priekaištus taip, 
kaip atsakytų laisvojo pasaulio mokslininkai, 
teologai. Tačiau jei jie, papildę, pataisę atsakymus, 
viešai nurodytų konkretiems ateizmo skleidėjams jų 
klaidas, daugelis tokių išgarsintų ateizmo gynėjų, 
jei ir neatsiverstų, tai vengtų toliau „garsėti“— 
nustotų aklai, prisidengę mokslininko vardu, 
klaidinti mūsų tautiečius. Argi tai nebūtų didžiulė 
nauda tautai? Be to, pas mus jau pakankamai 
„pradinukų“, kuriems vertėtų pagilinti ir religines 
žinias. Mes net suabejojame, ar giliai tikintis 
pasaulietis pasakytų: „Tautinei ir religinei jaunimo 
sąmonei ir ši Kronika beveik nieko neduoda“. „Kas 
jūsų aptemdino protą“—sušuktų A. Jakštas. Juk 
LKB Kronika ne „beveik nieko neduoda“ bet jau 
labai daug davė. Tai faktas, kurio nebeįmanoma 
nepastebėti, kuris jau įrašytas istorijon.

Išmeskime paslėptus keršto akmenis bedugnėn! 
Lietuvio vardas mus įpareigoja. Pažinkime Kristų, 
mūsų Mokytoją, mūsų Karalių, ir gyvenkime 
Tėvynei. Išmokime nugalėti savo puikybę ir rasime 
vienybės raktą, bendrą lietuvių kalbą.

Taip pat pasauliečiai

tos šaknis, atrofuoti savarankiško mąstymo sugebė
jimą. Tik dėl stebėtino mūsų tautos gyvybingumo ir 
Dievo pagalbos mes dar neužtroškome, išsaugo
jome sveiką tautinę sąmonę, nors paskutiniu metu 
Kremlius ypatingai suaktyvino tautinio genocido 
politiką.

Lietuvių prakaitu uždirbtus milijardus Maskva 
išsiunčia į užsienį mūsų emigrantams klaidinti, 
skaldyti, apkrėsti špionomanija, nukreipti jų veiklą 
Maskvai pageidaujama kryptimi. Kuo kitu, jei ne 
Saugumo rankos įsikišimu, galima paaiškinti mūsų 
emigrantų propagandos silpnėjimą, sustabarėjimą, 
keliantį kiekvienam galvojančiam lietuviui paverg-

(tęsinys sekančiame psl.)
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Marijos Aukštaitės apysaką Išeivės keliu, 
pasirodžiusią 1978-jų pradžioje, tektų laikyti bene 
pirmąja tų metų prozos kregžde, pavasario, deja, nė 
nežadėjusia, ir tai ne vien dėl savo ilgalaikio 
vienišumo. Šią knygą recenzuodamas Tėviškės 
žiburiuose, Pr. Naujokaitis jos autorę (gimusią 1896 
ir iš Lietuvos į Kanadą atvykusią 1930) apibūdina 
kaip vieną „ryškiausių lietuviškojo sentimentalizmo 
atstovių“, tuoj pat pridurdamas, kad „tos išraiškos 
priemonės, kurios žavėjo skaitytoją 18-me šimtme
tyje ar 19-tojo pradžioje, šiandien, 20-tojo šimt
mečio pabaigoj yra pasenusios ir jau nebepatenkina 
išprususio skaitytojo“. Turint galvoje, kad Pr. 
Naujokaitis yra geriausiai žinomas kaip „glostan
tis“ recenzentas, piktesnį žodį gebąs surasti nebent 
savo paties raštų kritikams, jo šitoks pasisakymas 
apie knygą yra'gana iškalbingas. Iš tikrųjų, apysaka 
vietomis nuskamba tartum vėlyvojo populiaraus (E. 
Mnišek tipo) lenkiškojo romantizmo parodija, 
tadgi ir geriausiu atveju išėjusi kelesdešimčia metų 
pavėluotai.

* * *
Dar gerokai prieš įprastinį metų galo knygų 

antplūdį pasirodė ir Mirgos Girniuvienės apysakai
tė Senojo bokšto paslaptis, skirta mokyklinio 
amžiaus jaunimui. M. Girniuvienės debiutas vaikų 
literatūroje, manau, ne vieną maloniai nustebino ne 
tik dėl to, kad ši jaunesniosios kartos autorė buvo 
daugiau žinoma iš savo pasireiškimų poezijoje (M. 
Pakalniškytė) ar knygų recenzavime, bet ir todėl, 
kad pirmasis jos žingsnis taip aiškiai dirvonuo
jančio žanro plotuose buvo ryškiai savitas ir 
pakankamai tvirtas.

Pirmiausia reikėtų teigiamai įvertinti M. 
Girniuvienės pastangas savo jaunąjį skaitytoją 
sudominti. Intrigą ji užmezga jau pirmajame 
skyrelyje ir ją vysto iki paskutiniojo. Neturint vietos 
turiniui smulkiau nupasakoti, užteks paminėti, jog 
jaunieji herojai—trys mergaitės ir vienas 
berniukas—apysakoje prisima seklių roles, siekda
mi išaiškinti vieną paslaptį, ir savo uždavinį vykdo 
iki sėkmingos pabaigos. Kiekvienam savo veikėjui 
(šalia jau minėtų čia pasirodo ir eilė šalutinių) 
autorė duoda po keletą ryškių ir skirtingų bruožų, 
padarydama juos lengvai atpažįstamais tiek tau
piuose aprašymuose tiek ir humoro prošvaistėmis 
mirgančiuose dialoguose, nekalbant apie pačios 
autorės pieštas iliustracijas, dar kartą įrodančias 
savojo skaitytojo pažinimą. Reikėtų M. Girniuvienę

MUSŲ UŽDAVINIAI
(atkelta iš 7-to psl.)

toje tėvynėje gilų liūdesį ir susirūpinimą. Todėl 
mūsų pagrindinis tikslas—kovoti su bolševikine 
dezinformacija visose jos reiškimosi srityse.

Yra manančių, kad lietuviui pakanka gilių 
religinių įsitikinimų, kad giliai tikintis krikščionis 
savaime taps sąmoningu lietuviu. Kiti tvirtina, kad 
pirmiausia reikia kelti tautinį susipratimą. Anot 
pastarųjų, net ateistas, būdamas tautiškai susi
pratęs, niekada nekovos prieš Bažnyčią. Mes 
stengiamės apjungti šias abi nuomones.

Racionalistinėje ir ateistinėje mokykloje išauk
lėtas jaunimas mažai domisi religine literatūra. Be 
to, per 36 metus pogrindyje neišėjo nė viena religinė 
knyga, skirta platesniam skaitytojų ratui. Jaunimas 
daugiau domisi pasaulietine literatūra, gvildenančia 
tautines problemas. Jaunimui reikalinga ir religinė 
literatūra. Bet pirmiausia būtina neutralizuoti 
jaunimo sąmonėje tas pikto sėklas, pasėtas 
mokytojų-ateistų, likviduoti tą iš mokyklos išsi
nešamą nepasitikėjimą dvasiškiais.

Lietuvai ypatingai pavojingas kosmopolitiz
mas, kurį propaguoja okupantas ir, deja, net
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pagirti ir už mūsuose mažai įprastą tikslų ir labai 
glaudų teksto surišimą su piešiniais, taipgi įrodantį 
autorės rūpestį ir sąžiningumą, skaitytoją nejučio
mis tam pačiam skatinantį ar įpareigojantį. Jaunes
niųjų merginų konfliktai su vyresniosiomis ar 
berniukais, jų elgesys tipiškose situacijose rodo, jog 
autorė savo veikėjų pasaulyje jaučiasi laisvai ir 
patogiai. Neblogiau jai pažįstama juos supanti 
išorinė aplinka, kurią, manau čikagiškio Brighton 
Parko skaitytojai taipgi nesunkiai atpažins . . .

Akivaizdžios ir pagirtinos autorės pastangos 
rašyti aiškiais, trumpais ir lengvai suprantamais 
sakiniais retkarčiais nuveda į kiek perdėtą suprasti- 
nimą, primenantį (amerikietišku pavyzdžiu šne
kant) ,,me — Tarzan, you — Jane“ primityvumą, 
nors, antra vertus, kartais pasitaiko ir vaikų elgse
nai ar šnekai nenatūralios sofistikacijos. Žinant

M. Girniuvienė, Iliustracija

kaikurie dvasininkai. Jų dėka „religiniai motyvuo
tos tautinės ištikimybės nuvertinimo balsai skver
biasi į mūsų tarpą“ (Juozas Girnius, Idealas ir laikas, 
1966 m., 52 psl.). Tautiškai susitelkę inteligentai 
priekaištauja Lietuvos dvasininkams dėl tautinio 
abejingumo, dvasininkai inteligentams—dėl Katali
kų Bažnyčios reikšmės ignoravimo. Visa tai kelia 
pavojų tautinei vienybei.

Šio pavojaus akivaizdoje mūsų laikraštis kovos 
su kosmopolitizmo apraiškomis, stiprins dvasinin
kų ir pasauliečių santarvę.

Mes vadovausimės II Vatikano susirinkimo 
priimtu „Dekretu apie pasauliečių apaštalavimą“, 
kuriame pasauliečiai traktuojami pilnateisiais Baž
nyčios nariais, o dvasininkai įpareigoti . . . „su 
atidumu Kristuje ir tėviška meile svarstyti pasau
liečių pateiktus projektus, sugestijas, norus, pagar
biai pripažinti tą tikrąją laisvę, priklausančią 
kiekvienam šiame pasaulyje“.

Kviečiame rašyti į mūsų laikraštį visų pažiūrų 
lietuvius. Mes spausdinsime tautinius ir religinius 
straipsnius, išskyrus tik tuos, kuriuos okupantas 
galėtų panaudoti prieš mūsų tautą ir Bažnyčią.

Vadovausimės kriterijumi, kad „tiesa yra 
aukščiau už visus autoritetus ir todėl kiekvienas yra 
laisvas visa kritiškai vertinti“.

Leidėjai 

autorės amerikietišką mokyklą, darosi suprantamas 
jos gerokai sutirštintas įvairių veiksmažodžio „būti“ 
lyčių vartojimas. Žodis „buvo“ kai kuriuose 
puslapiuose jautresnės klausos skaitytoją ima 
persekioti tartum įkyri bubno palyda. Yra ir keletas 
aiškių kalbos ir gramatikos klaidų, sunkiau 
pateisinamų žinant, kad knygą išleido Lietuvių 
bendruomenės Švietimo taryba.

Gerosios šios pusantro šimto puslapių apimties 
„detektyvinės“ apysakaitės savybės toli prašoka jos 
smulkesnes ydas ir rodo Mirgą Girniuvienę kaip 
gero skonio vaikų literatūros kūrėją. Šioje srityje 
lauktina daugiau ir dažnesnių jos pasirodymų.

* * *

Aplamai Barėnas pasakoja sklandžiai, nuosai
kiai, dėsningai ir gal kiek sausokai. Jis nesivai
ko ypatingų įmantrių stiliaus išraitymų, ne
prasimano kalbos raibumų priblokšti skaity
tojo. Tarsi jo rūpesčiu būtų likti skaitytojui 
suprantamu.
(Vytautas A. Jonynas, Draugas, 1979.III. 19)

Kazimieras Barėnas yra neabejotinai skirtinas 
prie pačių stipriausių pokario metais iškilusių 
išeivijos novelistų. Šį žanrą jisai, atrodo, labiausia 
mėgsta ir kultivuoja, išleisdamas jau ketvirtą 
rinkinį, neskaitant novelių romano Dvidešimt viena 
Veronika (1971). Per tą patį laikotarpį įvairiais 
konkursais lepinamą ir gal dėl to taip populiarų 
romano žanrą jis tepraturtino vieninteliu veikalu 
Tūboto gaidžio metai (1969).

K. Barėno rinkiniuose ypač ryškiai atsispindi 
išeiviškosios mūsų beletristikos tematinis persiorien
tavimas. Jei pirmuosius du jo rinkinius—Giedra 
visad grįžta (1953) ir Karališka diena (1957)— 
užpildo išimtinai lietuviška ir daugumoje prieškari
nė tematika, o trečiajame—Atsitiktiniai susitikimai 
(1968)—nemažai vietos skiriama stovykliniam 
Vokietijos laikotarpiui, tai paskutinįjį, pernai 
išleistą Kilogramą cukraus dominuoja kontūrai 
Anglijos miestų, priglaudusių būrį naujosios išeivi
jos atstovų, ne tik jau senokai pastoviai ten 
įsikūrusių, bet šiandien nugyvenančių paskutinią
sias savo amžiaus dienas. Ir iš Atsitiktinių susitikimų 
užsilikę karo meto išgyvenimai (Geltonieji jazminai, 
Draugeliai) regimi šiandieninėmis akimis, užgijusių 
žaizdų veik nebeatverdami, o gimtojo krašto 
peizažas (Vaivaris, Pievos, Kilogramas cukraus) 
blyksteli vis tirštėjančiuose nostalgijos rūkuose.

K. Barėno stiprybė glūdi sugebėjime įtikinan
čiai atpasakoti sunkiau įtikėtinas istorijas (Kars
tai) bei surasti pakankamai ryškesnio noveliško 
atspalvio pilkose kasdieniškose situacijose (Griga
liaus relikvijos, Jaučio sveikata) ar provincijos 
korespondencijoms būdingos veiklos užkulisiuose 
(Onos Karutienės misija, Garbės narys). Kalbėda
mas ramiai, beveik lakoniškai, dramatiškas scenas 
veikiau pabrėždamas subtiliais nutylėjimais negu 
šauksmingomis egzaltacijomis, K. Barėnas ir 
trivialijose moka surasti dėmesio vertus žmogaus 
didybės ar menkystės atspindžius ir juos skaitytojui 
perduoti klasiško brandumo paveikslais (Ko raudo
jo Teresė, Paskutinis paradas).

Nežiūrint jų socialinio rango, prigimtų ar 
išsiugdytų savybių, savuosius veikėjus K. Barėnas 
dažniausia stengiasi traktuoti lygiai, patsai mokėda
mas juos suprasti, veikiai persiimti jų rūpesčiais, 
susilieti su jais ir ištirpti jų minioje. Galbūt dėl to 
ten, kur tasai veikėjo ir autoriaus savotiškas 
sutapimas neįvyksta ar nepavyksta, tai gana ryškiai 
išsiskiria ir kelia nebaigtumo įspūdį. Pvz., novelėje 
Klaidos pavaizduotas psichologiškai karo sužalotas

akiračiai nr. 6 (110)
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žmogus, kaip ir jo nevykusiai pakrikštytoji atžala, 
kažkaip ir lieka ne vien skaitytojui, bet, atrodo, ir 
autoriui svetimais personažais. Sunkiau suvokia
mas ir Vaivaris to paties vardo novelėje. O vienok, 
kad ir sąmoningai palikdamas savąjį veikėją 
neįmenama mįsle autorius dar nenusikrato pareigos 
skaitytoją juo sudominti ir įtikinti, jog kaip tik 
šitokiu pavaizdavimu jisai savo tikslą pasiekė. 
Žymiai geriau tąja prasme K. Barėnui pavyko 
novelė Kęstutis ir Algirdas, apimanti išeivijos 
beletristikoje mažai kieno giliau tepaliestą okupa
cinį laikotarpį, kuriame to paties kelmo atžalas 
išskiria ar konfrontacijai sustato svetimųjų jėgų 
pasėtos priešiškos įtaringumo sėklos. Tai nebepir- 
mas K. Barėno bandymas blaiviai pažvelgti į 
slidžiai painias situacijas, kurių moralinės implika
cijos išryškėja tik laiko perspektyvoje, nevienam 
paliestajam bevelinant jas suvisam pamiršti. Auto
riaus pastangos likti bešališku, atsispirti teisimo ar 
teisinimo pagundoms šiuo atveju yra ir girtinos, ir 
sėkmingos.

K. Barėno pasakojimą neretai pagyvina ir 
spalvingumo įneša satyriškai humoristinės priegai
dės, ryškiausiai iškylančios jo veikėjų dialoguose 
(Pensininkų klubas). Tuo tarpu lyriškai nostalgiš
kos nuotaikos (Pievos) veda į bereikalingą tuščiažo
džiavimą, originalumo stokojančią gražbylystę,— 
realisto K. Barėno rūpestingai susikurto kūrybinio 
veido bruožams gerokai svetimą ir nereikalingą. 
Tokias vietas skaitant, šalia žiovulio ima pagunda 
autoriui patarti pasiskaityti savo paties kolegei 
duotą tikslų ir teisingą pamokymą, pavartotą kaip 
motto sekančios knygos aptarime.

(Kazimieras Barėnas Kilogramas Cukraus. 
Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. 
267 psl. Aplankas ir titulinis puslapis Vlado Žiliaus. 
Kaina $ 8.00.)

♦ *

... Ir tas tūkstantis puslapių galima plėsti 
toliau epizodų ir protagonistų invazijomis. 
Galima ir nukirsti perpus. Skaitytojas to nė 
nepajus. Epizodai neturi pereinamumo.

Jurgis Gliaudą

. . . Tačiau tiems gimnazistiškiems nuotykiams 
skirtų esama nemaža ir gimnazistiškų pusla
pių. Skaitai, gražiai skamba Albimo Baranaus
ko sakiniai, niekur rašytojas nepritrūksta žo
džio, bet sunku įžiūrėti viso to gražaus rašymo 
aiškesnę prasmę.

K. Barėnas 
(Du autoriai apie trečiąjį, Draugas, 1979.11.10)

„Savo kelionę plyniomis (...) galėčiau dar 
šiandien aprašyti žingsnis po žingsnio, krantelis po 
krantelio, krūmas po krūmo, jei, žinoma, nesibi
jočiau įkyrėti mielajam skaitytojui“ (14),—taria 
Albino Baranausko knygos Rudenys ir pavasariai 
arba Užplynių Pultinevičius namie ir svetur 
pasakotojas Martynas Makrickas. Tik trečiojoje 
dalyje jis pasisako vardą bei pavardę ir pats tampa 
vienu iš pagrindinių veikėjų protagonisto Pultine- 
vičiaus (tiksliau tariant, jo sūnaus) gyvenimo 
epizode. Suabejoti šituo teiginiu iki pat baigminio 
nuogąstavimo pasitvirtinimų skaitytojas negauna 
nė mažiausios progos, iš puslapio į puslapį visa tai 
pergyvendamas jau daugiau tūkstantį kartų. Deta
lėmis perkrauti čia ne tik veikėjų paveikslai, nuo 
titulinio Pultinevičiaus iki žąsino Kvietinsko, bet ir 
mažareikšmių įvykių aprašymai ar vietovių pei
zažai. Net ir herojų šiandien priglaudusiam Skvirel- 
taunui pakartotinai skiriant nemažai puslapių. Visa 
tai nebūtų blogai, nes, šalia fotografinės atminties ir 
išskirtinio pastabumo, A. Baranauskas, kaip ne 
vieno recenzento ne kartą pastebėta, turi neeilinę 
pasakotojo dovaną, jį įgalinančią skaitytoją užintri- 
guoti ir mažiau reikšmingais įvykiais, o juo labiau 
sudominti gabiai škituojamais groteskiškų veikėjų 
šaržais. Bėda tik, kad tie veikėjai, taip rūpestingai 
autoriaus su skaitytoju supažindinti, perdažnai 
tuojau pat suvisam pradingsta iš jo akiračio, 
palikdami jį abejojantį autoriaus pastangų tikslin
gumu . . .

Nemažiau už jo veikėjus groteskiškas yra ir A. 
Baranausko pasakojimo būdas: laikraštiniu žargo
nu nusagstyta, manieringomis frazėmis išmarginta 
kalba; keliaaukščiais periodais vingiuojantys para
grafai, vietomis primenantys žurnalistinio stiliaus 
sofistikuotą parodiją. Iš vienos pusės tai net 
reiklesniam skaitytojui iš karto užtikrina lengvą ir 
nuotaikingą pasiskaitymą, tačiau iš kitos pusės visą 
laiką čiuožiama paviršiumi, veikėjų vidaus niekada 
giliau neužgriebiant, o tuo pačiu ir iš skaitytojo 
stipresnio išsigyvenimo nereikalaujant. Atrodo, ir 
patsai tai pajutęs ir minimalinius ilgesnio metražo 
kūrybos žanrinius reikalavimus suprasdamas, savo 
pasakotojo lūpomis autorius bent pora kartų 
pabrėžia rašąs ,,ne romaną, o tik savo asmeniškus 
atsiminimus“. Šitokių teiginių neradęs pirmosiose 
knygose, skaitytojas akivaizdžiau pajunta kompozi
cinius trūkumus, tvirtesnio plano nebuvimą, ve
dantį į begales digresijų ar šunkelių. Istorija gimdo 
istoriją, kurioje slypi dar viena istorija; veikėjų

MARCELIJUS MARTINAITIS

APIE BALIO RUKŠOS POEZIJĄ

B. Rukša beveik viską bando spręsti grynai 
sąžinės, etikos plotmėj, ir todėl tokia poezija turi 
didelės moralinės galios. Reikia pasakyti, kad tokia 
poeto laikysena yra patraukli ir įtikinama.

Ta prasme poetą būtų sunku gretinti, sakysim, 
su „žemininkais“ ar A. Mackaus estetine pozicija, 
nors žemės praradimo motyvas lyg ir panašus. 
Tačiau savo moraline praradimo interpretacija B. 
Rukša yra atskiras ar net vienišas, savarankiškai, 
labiau savyje pergyvenantis egzilinę būseną. Nemė
ginama įsiterpti į kurią nors ideologinę ar grynai 
literatūrinę kryptį, interpretuoti gyvenimą ir kūrybą 
kuriuo nors iš anksto pasirinktu požiūriu. B. Rukša 
neturi aplinkos savo intelektualinei pozicijai, ką 
turėjo, sakysim, A. Mackus. Todėl savo poeziją jam 
reikia išlaikyti aukštoj vidinėj įtampoj, rodyti jos 
„grynas“, beveik biografiškas būsenas, laikyti ją 
nuolat atvertą—kaip skaudulį, nepridengtą jokia 
išankstine tiesa. Kūryba turi kalbėti pati už save, 
pati save išreikšti. Margam užsienio lietuvių gyve
nime B. Rukša yra savotiškas „intelektualinis 

kontaktai su veikėjais įveda scenon vis naujus 
veikėjus, dažnai autoriui užsiplepant iki visiško 
užsimiršimo, kas gi iš tikro buvo siekta parodyti, 
skaitytoją nuolat paliekant su stiprėjančiu pasakos 
be galo įspūdžiu. Kyla įtarimas, kad aukščiausią 
Liet. Rašytojų d-jos premiją laimėjęs už pirmąją 
dalį autorius prarado norą šią istoriją privesti prie 
kompoziciniai sėkmingo finalo. Jeigu tuo nebaigtu- 
mu tenorima priminti skaitytojui perdaug gerai 
žinomą dėsnį, jog gyvenimas eina ir eis toliau, tuo 
pačiu negatyviai pabrėžiama ir antroji tiesa, kad 
kiekvienas meno kūrinys turi savo ribas ir kad 
pabaiga yra jo esminė dalis.

Nors, atrodo, pats autorius knygos aplanke 
(leidėjų sąskaiton?) pataria šį veikalą pradėti 
skaityti nuo trečiosios dalies, ar , jei kas neišsigalėtų 
įsigyti visų trijų dalių (...) pirkti vien trečiąją“, 
literatūriniu svoriu žymiai sunkesnės pirmosios 
dalys, kuriose autorius, atrodo, į savo uždavinį 
žiūri kiek rimčiau . . .

Užsikrėtus šioje dalyje vyraujančiomis šviesio
mis nuotaikomis nesinorėtų, kad ir autorius, o juo 
labiau skaitytojas šias pastabas priimtų kaip 
negatyvų amžinai nepatenkinto recenzento niurnėji
mą. Tie subjektyvūs įspūdžiai neiškelia nė dalelės 
teigiamųjų veikalo savybių ir nepasako to, ko A. 
Baranauskas šiuo įspūdingu tritomiu užsitarnavo. 
Jis vis dėlto sukūrė giedrią vieno Suvalkijos kampo 
paskutiniųjų nepriklausomo gyvenimo metų pano
ramą arba bent stiprius jos kontūrus, įdomų (jei ir 
kiek paviršutinišką) pažangaus to krašto ūkininko 
portretą, su jo tipiškais ir individualiais bruožais, 
visą plejadą įsimenančių šalutinių veikėjų, ne vienu 
bruožu mums primenančius mūsų pačių artimuo
sius, mūsų pačių išgyventose situacijose. 
Svarbiausia—A. Baranauskas davė tikrai daug 
malonaus ir patraukiančiai nuotaikingo pasiskaity
mo, tuo patsai susikurdamas ryškesnį ir pastovesnį 
literatūrinio kūrėjo veidą. Jokia kalba apie pokario 
išeivijos pirmąją kartą, apie jos įsikūrimą šiame 
krašte, apie jos šaknis likusias už vandenynų, apie 
jos bruožus užfiksuotus išeivijos beletristikoje 
nebegalės apsieiti be Albino Baranausko sukurto 
Užplynių Pultinevičiaus name ir svetur. Gi turėda
mas savoje beletristikoje šitokią impozantišką, save 
reprezentuojančią figūrą, išeivis gali jaustis gana 
patogiai, ar net išdidžiai, likdamas autoriui ir 
skolingas, ir dėkingas.

(Išleido Lietuviškos Knygos klubas, 1978. 
Viršelis dail. V.O. Virkau. 389 psl., kaina $ 8.00).

kęst, reikalas

proletaras“, beveik vien savo paties rankomis 
pelnantis sau poeziją.

Poeto eilėraščiuose yra labai gražios atviros 
tiesos, moralinio susikaupimo, jaučiant nenugalimą, 
tragišką žemės nostalgiją:

Vėjau, nešk mane iš žemės vidurio,
Vėjau, pūsk mane atgal į šiaurę:
Tokios žemės, upių, tokio žydro
Čia dangaus ir beržo neturiu.

Šie žodžiai turi būti nepaprastai gražūs ir tiems, 
kurie turi žemę. Bet ją pamato iš tolo, iš anapus 
praradimo, iš kito žmogaus širdies, verkiančios 
beržo, moterų darbymečio laukuose, sekmadienių 
ramybės, „pavasario upių degtinės“.

Skaitydamas tą gražią knygą, galvoji, kad 
lietuvis dar tebėra padarytas iš žemės. Jis moka tuoj 
pat ką nors joje išauginti, paverst ją namais, 
gimtuoju būstu. Bet jis dar nelabai moka maitintis iŠ 
knygų tiesų, iš žemės gelmių, miršta prie vandeny 
platybės. (Pergalė, 1979 nr. 5)

1979 m. birželio mėn. 9
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Kauniškis rašytojas Vytautas Martinkus (g. 
1943) pasirodė su eile prozos knygų: apsakymai 
Loterija (1969), romanas Akmenys (1972), apsaky
mai Rotušės laikrodžio vagis (išleista 1975, bet 
atrodo, parašyta dar prieš romaną) ir Vėtrungė 
šeimos šventei (1978), kurią sudaro dvi apysakos, 
„Ketino laimė alaus daryti“ ir „Vėtrungė šeimos 
šventei“. Tačiau tarybinė spauda labai lėtai pradėjo 
jį minėti, o mums Martinkus beveik kaip ir 
nežinomas. Rašytojo asmeninė karjera gana marga: 
nors baigęs elektrotechniką Kauno Politechnikos 
institute, dėstė filosofiją, vėliau perėjo į tuo metu 
Lietuvoje naują mokslą—sociologiją ir iš tos srities 
paruošė,—berods, neapgintą,—disertaciją. Šiuo 
metu yra Kauno Rašytojų sąjungos sekretorius ir 
Nemuno redakcijos narys.

Martinkaus proza gana aštriai skiriasi nuo 
lietuviškosios prozos tradicijų—ankstyvųjų ir da
bartinių. Jis aiškiai orientuojasi į pasaulinę literatū
rą ir turi savitą, intelektualų braižą. Norint įvertinti 
rašytojo originalumą, reikia suprasti foną, t.y. 
lietuvių prozos patirtį, kurioje jo veikalai sudaro 
ryškų kontrastą.

Sofija Čiurlionienė, viena pirmųjų mūsų 
įaujosios literatūros kritikių, teisingai pramatė, kad 

lietuvių literatūrai patogiausi bus tiktai du išraiškos 
būdai—realizmas ir lyriškumas: rašytojas arba 
vaizduoja kietai dalykišką tikrovę arba išsako savo 
santykį subjektyviai sudvasinta tikrove, dažniausiai 
gamtos formoje. Jau 1910 m. pati Čiurlionienė 
maištavo prieš tokį būtinumą, keldama klausimą, 
kiek realizmas įgimtas lietuviui rašytojui, ar jaunutė 
lietuvių literatūra būtinai turinti pradėti savo 
evoliucijos kelią realizmu, ar ji negalinti peršokti to 
pradinio žingsnio ir pasivyti vakarietišką kultūrą, 
kuri tada jau buvo simbolizmo stadijoje. Iš esmės 
Čiurlionienė, bent teoretiškai, neklydo, teigdama, 
kad realizmas turėjo būti mums svetimas, nes 
Vakarų Europoje toji srovė užsimezgė industrinės 
revoliucijos dėka, o pas mus miestai ir pramonė 
išaugo palyginti neseniai/ Kol kas nėra pilnai ištirta, 
kodėl lietuviai taip įsikibo į realizmą. Tačiau aišku, 
kad mūsų literatūrai nebūdinga nei žaismingumas, 
nei žanro taisyklių deformacija. Gal ir gaila, kad 
savo tradicijose turime tiktai naivųjį Palangos Juzę, 
o ne paradoksų pilną Don Kichotą arba „kytrąjį“ 
Lazarillo de Tormes. Neturėdama atitinkamų 
modelių bei patyrimo, mūsų skaitančioji publika, 
apskritai tariant, menkai tesupranta plonybes, 
kylančias iš tokių palyginti pažengusių literatūrinių 
procesų kaip parodija arba pasakotojo sąmoningas 
dviprasmiškumas. Mūsų literatūros įprastinei vagai 
išimtis sudaro keturvėjininkų bandymai arba keli 
paskiri rašytojai (pvz. Jurgis Savickas, Henrikas 
Radauskas), kurie mėgiami tiktai mažos elito 
publikos. Todėl šie fenomenai, kaip ir M.K. 
Čiurlionis tapyboje, liko daugiau ar mažiau vieniši, 
be pasekėjų, nesukūrę savos tradicijos.

Lietuvių proza šiame šimtmetyje taip ir liko 
daugmaž užsikonservavusi kitur tik XIX amžiui 
būdingam realizme. Išeivijoje Antanas Škėma savo 
Balta drobule (1952-4) sukūrė pirmąjį modernišką 
romaną, o tėvynėje, dėl' priverstinio socialistinio 
realizmo, pasenusios formos išsilaikė iki 1966 m., 
kada pasirodė pirmieji (net ir visoje Tarybų 
Sąjungoje) vad. sąmonės srauto romanai—Mykolo 
Sluckio Adomo obuolys ir Alfonso Bieliausko 
Kauno romanas.

Didžiosiose literatūrose (pvz., prancūzų, anglų, 
amerikiečių) modernizmas jau buvo literatūros 
istorijos pasibaigęs laikotarpis. Kritikoje rodėsi 
straipsniai pavadinti „Kas buvo modernizmas?“. Iš 
tikrųjų modernizmas savo viršūnę buvo pasiekęs 
1910-30 m., kai Proust, Joyce, Woolf ir Faulkner 
rašė savo novatoriškus, sunkiai įkandamus veika
lus. Plačiam pasauly modernizmą jau pakeitė 
naujesni rašymo būdai—prancūzų naujasis roma
nas, juodojo humoro absurdistai ir pan. Tačiau 
ankstyvasis modernizmas vis dėlto tebeklesti 
Lotynų Amerikos kraštuose ir Lietuvoje (dėl greitų
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vertimų šiek tiek ir pas rusus, kur galima pastebėti 
net lietuviškos įtakos, pvz. pas Jurį Trifonovą). Šį 
Lotynų Amerikos prozoje įvykusį suklestėjimą 
tebeanalizuoja kritikai, bet kodėl Lietuvoje įvyko ar 
tebevyksta jei ne suklestėjimas tai bent „klestelėji- 
mas“? Paprasčiausia būtų ciniškai teigti, kad, kaip 
ir visados, mes lietuviai, puse šimtmečio atsilikę ir 
tas atsilikimo tarpas tebėra pastovus, nesiaurėja. 
Reiškia, mes galime laukti savo absurdo romanų ne 
anksčiau 2000-ųjų metų. Kadangi žanrai vystosi 
įvairiu greičiu, mūsų absurdistas dramaturgas 
Kostas Ostrauskas—pirmoji kregždė ateinančio 
reiškinio. Tačiau nors ir galima būtų visai rimtai 
pateisinti tokį požiūrį, specifinės literatūros raidos 
šaknys gana giliai užslėptos ir ne taip lengvai 
išaiškinamos. Neabejotinai čia esama itin tampraus 
ryšio tarp literatūros ir visuomenės struktūros. 
Literatūra, kaip ir kitos meno ir kultūros formos, 
negimsta tuštumoje. Visuomenės savijauta ir 
pasaulėjauta turi pribręsti pasikeitimui—rašytojas 
tiktai pirmas pajunta besikeičiančią sąmonę ir 
duoda jai žodinę formą.

Tokiu būdu pradinis modernizmas buvo 
reakcija prieš realizmo bendrą—pozityvizmą, t.y. 
visuomenės galvoseną, kad tikrovė gali būti pilnai 
žinoma. Prozoje pozityvizmas buvo išreiškiamas 
per skaitytojo pasitikėjimą vad. visažiniu pasakoto
ju, kuris dalyvaudavo savo pasakojime ir aiškinda
vo visus reiškinius tekste, duodavo skaitytojui 
„teisingą“ atsakymą. Po Freudo,—imant vieną 
literatūriniams reiškiniams aiškinti patogią figūrą 
(bet tai būtų įvykę ir bėjo, nes Freudas tebuvo tik 
vienas faktorius ištisos aibės pagrindinių 
pasikeitimų),—nebebuvo įmanoma rašyti apie 
žmogų, lyg viską apie jį žinotum arba galėtum 
išsiaiškinti. Vietoje išviršinio veikėjo aprašymo, 
žmogaus vaizdavimas perėjo į jo sąmonę (iš čia 
įvairios sąmonės srauto rūšys), kuri kartu ir gili, ir 
ribota—ribota, nes pats veikėjas ne viską praleidžia 
į viršutinįjį savo sąmonės sluoksnį. Sąmonės 
vaizdavimas prozoje asociatyvus, susideda iš 
nuotrupų, tad romano tekstūra pasidarė be galo 
turtinga, tačiau suskaldyta. Dažnai nebeliko jokio 
išorinio pasakotojo, kuris valdytų pasakojimo eigą; 
atsirado nematoma ranka—tvarkytojas, kuris 
atsakingas tik už romano dalių bei nuotrupų 
išdėstymą, įvairių romano perspektyvų pateikimą. 
Tuo pačiu augo skaitytojo įtraukimas į pačią 
romano procedūrą, nes (1) kaip jau pastebėta, 
nebėra visažinio trečiojo asmens pasakotojo, kuris 
temptų skaitytoją iš paskos, o (2) prasmė nėra 
visiškai aiškiai išdėstyta—ji glūdi ne tik tame, kas 
parašyta, bet ir kas nedarašyta, t.y. kažkur tarp 
eilučių. Tokiu būdu pati romano konstrukcija 
imituoja tikrovės daugiaprasmiškumą, mūsų šiuo
laikinį supratimą, kad nesugebame pilnai suvokti 
nei savęs, nei kitų, nei pagaliau pasaulio.

Nors iš esmės ir Bieliauskas ir Sluckis, ir kai 
kurie kiti Lietuvos rašytojai naudoja minėtąsias 
romano sąvokas, tačiau tarp jų ir Martinkaus 
pasaulėžiūros ir technikos yra didelis skirtumas. 
Pirmieji du naudoja modernistišką rašymo būdą tik 
vienu aspektu—kaip įrankį lengviau prieiti prie 
savo veikėjų vidinių sluoksnių. Rezultatas—sukelti 
neaiškumai lieka surišti grynai su veikėjų charakte
riu ir paremti autorių noru parodyti jų sukurtas 
asmenybes visoje pilnumoje. Martinkus, iš kitos 
pusės, novatoriškas keliose plotmėse. Visus moder
nizmo neaiškumus, patogius dviprasmiškumus ir 
galimybes autorius išnaudoja ne tik prieš vienalytį 
charakterio supratimą, bet ir prieš specifiniai 
tarybinį pozityvizmą, demaskuodamas mitų kūrimą 
ir pilną atsakymų žinojimą. Akmenyse Martinkus 
eksploatuoja ne kurią nors vieną - modernizmo 

suteikiamą galimybę, bet visas ir dar susikuria 
naujų.

Romanas žanriniu atžvilgiu mišrus: ir dosto- 
jevskiškai psichologinis bei psichoanalitiškas, ir 
sociologinis, ir detektyvinis—visokie skaitymai 
įmanomi. Nors lig šiol kritikoje romanas buvo 
skaitomas tik vienoje plotmėje, akcentuojamas jo 
„socialinis pradas“, veikalas ne mažiau sudėtingas, 
negu Faulknerio ar, sakysim, Uwe Johnsono raštai. 
Akmenys—kritiko svajonė. Pasakojimo technika 
ypatingai sudėtinga, mitologinis fonas subtilus, 
turinys beveik perkrautai turtingas. Už panašių 
romanų vien atnarpliojimą (žinoma, kelių šimtų 
puslapių, disertacijos ilgio) Amerikos universite
tuose suteikiama daktaro laipsnis. Deja, mūsuose 
tokių romanų retai pasitaiko.

Martinkaus 1972-ųjų metų romanas gal turėtų 
didesnę teisę vadintis Kauno romanu, negu to 
vardo kito autoriaus veikalas, nes jo Kauno 
romanas giliai atspindi miesto lietuviškas nuotai
kas: jis ir tautinis, ir vietom net religinis. Romanas 
prasideda keista legenda apie žaltį. Bet tai ne mums 
įprasta „Eglė žalčių karalienė“, nors ir toji pasaka 
visados jaučiama Akmenų fone, iš jos net paimta 
paskiri elementai veikalo įvaizdžių sistemai. „Eglė 
žalčių karalienė“, kaip mitas, matyt, turi neeilinę 
reikšmę lietuvių tautinei sąmonei, nes Tautbsakos 
instituto darbuotojai, natūraliai pasiilgdami įvairo
vės, nusiskundžia, kad dauguma prašymų, nukreip
tų į institutą, vis apie Eglę ir Eglę . . . Šiuo metu iš 
Lėvi-Strausso darbų žinome, kad bet kuris mitas— 
tai kolektyvinis bandymas pasakojimo forma 
spręsti prieštaringumus savo visuomenėje. Tokiu 
būdu „Eglė“ gali būti traktuojama kaip primityvios 
visuomenės mąstymas apie leistinus ir neleistinus 
vedybinius santykius. Žemės dukra Eglė išeina už 
savo genties ribų, tekėdama už žalčio, kuris 
priklauso vandens karalystei ir yra Eglei svetimas. 
Žaltys čia suasmeninamas ir jo svetimumas pabrė
žiamas, traktuojant jį neatskiriama dalimi jo tote
mo. Eglės ir žalčio vedybos smerkiamos jaunosios 
giminės. Perdirbdamas „Eglės“ mitą, Martinkus, 
kaip ir pasakos originalas, užšifravo savo tikrąjį 
rūpestį, tačiau viena aišku—jis pastato nebe Eglę, o 
žaltį į dėmesio centrą ir bando atsekti žalčio 
susvetimėjimo priežastį. Martinkaus žaltys siekia 
patogesnio gyvenimo tarp žvejų ir rodo savo didelę 
jėgą prieš Bangpūtį. Tačiau jį ištinka silpnumas, 
pasakos formos reikalaujamas trijų kartų, ir žaltys, 
tik atsidūręs žvejų tarpe, supranta, kad jis silpnas, 
nes nebeturi „savos giminės šilumos“ (7, visos 
citatos iš atitinkamų tekstų). Pas Martinkų gamti
nės jėgos dažnai simbolizuoja nepakeičiamą, 
istorinį likimą, kuriuo žmogus naujai integruojasi į 
savo giminę, supratęs savo santykį su tauta ir savo 
moralinę pareigą. Martinkus Literatūroje ir mene 
(1978 vasario 11) išsireiškęs: „Literatūros kūrinys 
man dvasinio žmogaus gyvenimo kaitos, jo 
emocinės patirties metaforiška išraiška“ (pabraukta 
cituojant, V.K.).

Akmenų herojus Žilvinas Lašas vaizduojamas 
konfrontaciniam momente. Pasižymėjęs architektū
ros aspirantas, Žilvinas diplominiam projektui turi 
paruošęs pajūrio kurortui planus, kurie jau maž
daug visų instancijų priimti—liko tik pro forma 
gynimas. Tačiau, betirdamas kurorto apylinkes, 
Žilvinas girdėjęs legendas—gandus apie paslaptin
gus šulinius saloje, kur gal buvę hitlerinių vokiečių 
lageriai. Galimas daiktas, kad kaip tik ten naciai 
kankinę ir žudę suvežtus žmones, o traukdamiesi 
užvertę buvusius požeminius šulinius bažnyčios 
akmenimis. Dar ir dabar ten dedasi keisti dalykai— 
visi senieji gyventojai išgabenti, tuščios kriauklės 
švilpia, o paskutinis anų laikų liudininkas sargas 
Kvietelaitis užsiundo ant Žilvino savo vilkšunį. Tų

akiračiai nr. 6 (110)
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naktį Kvietelaitis miršta, neatskleidęs Žilvinui salos 
paslapties: „Kai Izraelis išėjo iš Egipto, giminė 
Jokūbo—iš svetimų žmonių . . . “. Tačiau, nujaus
damas paslėptų sąryšį, Žilvinas vis vien ryžtasi, kad 
ant žmonių kaulų, kuriuos bandysiąs įrodyti ten 
esančius, jis nestatys kurortų linksmintis naujajai 
kartai; verčiau sunaikins projektą, diplomo negins.

Egzistenčialistiškas pasirinkimas, kurį Žilvinas 
pasakojimo metu pergyvena, kitoje plotmėje auto
riaus transformuojamas į simbolinę kalbą. Žilvinas 
gali pasirinkti būti arba akmeniu, arba žmogumi: 
„būsiu akmeniu, matančiu, bet nematančiu, girdin
čiu, bet negirdinčiu, sakančiu, bet nepasakančiu“ 
(86). Martinkus naudoja akmenų įvaizdžius per visą 
tekstą, jie įgyja skaitytojo sąmonėje gilesnį rezonan
są ir kartu su objektais, tiesiogiai perimtais iš Eglės 
mito,—įvairiais medžiais ir jų asociacijomis su 
moralinėmis vertybėmis (pvz., drebulė—išdavikė) 
sudaro darnų romano foną, kuris arba sustiprina 
išviršinės plotmės reikšmę, arba dažnai sutvirtina ir 
viso veikalo reikšmę.

Kaip tikrojo mito žaltį viliojo trys merginos, 
taip ir Žilviną Lašą sieja santykiai su trimis 
moterimis. Pirmoji—Stasė pasirodžiusi ir pražuvusi 
Žilvino jaunystėje, lieka jam simbolis jaunatviško 
(gal ir moteriško) tyrumo ir moralinės drąsos, kurią 
ji, kaip ir Raskolnikovo Sonia, intuityviai prilaikė. 
Žilvinas tik žymiai vėliau gyvenime subręsta tiek, 
kad galėtų stoti akistaton prieš konfliktą, reikalau
jantį nugalėti save. Tokiais kritiškais momentais 
Stasės žygio vaizdas jam grįžta lyg drąsą teikiantis 
įkvėpimas. Antroji, jau subrendusio laikotarpio 
moteriška figūra—tai Laima, Žilvino teisėta žmona, 
daug vyresnė už jį, pasirodo esanti klystkelis. Ji 
stovi atokiau nuo moralinių konfliktų ir pati 
prieina išvados, kad pirmasis jos vyras „pasimaišė“ 
dėl „klasių kovos“, o antrasis, Žilvinas, dėl salos 
būtų ar nebūtų olų. Žilvinas ją išauga ir pasikliauja 
trečiąja moterim savo gyvenime—Juste. Ji turi kai 
kurias žuvusios Stasės ypatybes ir sudaro kontra
punktą Žilvino charakteriui. Antrajame romano 
skyriuje „Somnambulas“ (atrodo, užuomina Putino 
to vardo eilėraščiui, nukreiptam prieš melą, už 
nepaisymą pavojų ir nenugalimą idealizmą) Žilvi
nas, „tardomas“ diplomo gynimo metu, priverčia 
komisiją spręsti sąžinės ir atsakomybės prieš melą 
bei savinaudą klausimą. Galų gale Žilvinas atsisako 
diplomo, komisija nubalsuoja prieš jį. O Justė eina 
savo kryžiaus keliais, išmesta iš namų dėl vieno 
vaikino, komjaunimo komiteto pasmerkta už 
bendravimą su kitu, svetimos moters vyru—Laimos 

Vytautas Martinkus

Žilvinu. Nors šie įvykiai atskirti laike, knygoje jie 
pristatomi tuo pačiu metu ir sudaro vieningą abiejų 
protagonistų biurokratinės „tvarkos“ kritiką.

Kai Žilvinui Stasės auka atrodo kaip pastovi 
pavyzdinė galimybė išlikti žmogumi, Justė savo 
ruožtu mato vizijas laisvų žirgų, kurių atsiminimas 
jai sugestionuoja atsakymą į jos tėvui niekados 
nestatytą klausimą: „Kas žmogų daro žmogumi: ar 
protas ar jausmas?“ (202). Iš romano atrodytų, kad 
Martinkaus atsakymas būtų jausmas ir nuojauta, 
nes tik tie veikėjai, kurie vaikystėje įgijo dorybės 
branduolį, pasidaro žmonėmis ir, kaip Anouilho 
Antigonė, išdrįsta pasakyti „Ne!“ kolektyvo bandy
mui kištis į asmeniškus sąžinės reikalus ir pagun
doms stayti kurortus ties nebyliom varpinėm ant 
žmonių kaulų. Bet Martinkaus veikėjai—tai ne 
stereotipiški ir perdėm aiškūs charakteriai: skaity
tojas turi įsijausti į jų gilumas per poteksčių ir 
įvaizdžių iššifravimą, patikėti jų žmogiškų motyva
cijų pynės sudėtingumu ir įsitikinti, kad Martinkaus 
galimam pasauly reikia susilaikyti nuo įprastų 
sprendimų, reikia suteikti teisę jo veikėjams likti 
žmonėmis. Akmenų teigiami veikėjai išlaiko savyje 
sąžinės centrą ir jo neperleidžia nei pavieniams 
asmenims, nei valdžios atstovams bei įstaigoms.

Jeigu Žilvinas ir Justė kartu sudaro teigiamą 
etinę temą, tai Žilvino negatyvus vyriškas kontra
punktas Jurgis Bakanas parodo kur nueinama, 
nesipriešinant nemoraliai jėgai, kad ir karo situaci
joje. Būdamas nacių belaisvis, Jurgis išsaugojo savo 
gyvybę, padėdamas dr. Betcheriui, kuris, atrodo, 
sąmoningai primena Josef Mengelę (ar jam 
panašų)—SS gydytoją—Mirties Angelą, pasiuntusį 
tūkstančius mirtin. Akmenyse Jurgis turi savo 
atskirus tekstus, kurie vyksta jo sąmonėje ir 
vaizdžiai iliustruoja palaužtą žmogų, kankinamą 
kaltės jausmo. Savo vaidmenį salos žudynėse Jurgis 
yra užtušavęs—jis likęs tik jo pasąmonėje, kuria jis 
dalinasi tik su skaitytoju—ne su kitais veikėjais. 
Nors Žilvinas įtaria, kad Jurgis gali jį nuvesti prie 
užslėptų šulinių (ten įvykę nacių skerdynės), jiedu 
kartu žūna jų beieškodami. Palyginimas su mitų 
žalčiu tekste naudojamas subtiliai, dažniausiai per 
atsitiktines metaforas, ir pritaikomas ne tik Žilvi
nui, bet ir Jurgiui. Tokiu būdu jie abu mirtyje, kaip 
ir įvadinio mito žaltys, lieka atskirti nuo savo rūmų 
olose, nes „vartus Bangpūtys akmenimis buvo 
užsvaidęs“ (6). Tie rūmai, šuliniai, tai vis savo, tuo 
pačiu ir tautos, šaknys, kurios istorijos ar likimo 
užkastos. Tačiau Žilvino ieškojimas įrodo, kad 

kada nors reikės jas atkasti ir tiek išdavimo, tiek 
pasidavimo kaltę atpirkti,—tik tada tauta galės 
statyti pasilinksminimo kurortus Nemuno saloje. 
Tik tada žaltys nustos buvęs susvetimėjimo ženklas 
ir galutinai susijungs su savo gimine.

Žinoma, tai tik viena romano interpretacija, 
bet turbūt vienintelė, sujungianti visas plotmes ir 
visas vidines struktūras, kurias, galime būti tikri, 
autorius nesukūrė be tikslo. Nors veikalas ir 
sociologiškai, ir psichologiškai pagrįstas, Martinkus 
sėkmingai eksploatuoja modernistinio romano for
mą, ne 50 metų pavėluotai ją atradęs, bet todėl, kad 
ji jam leidžia efektyviausiai prieiti prie savo veikėjų 
atskirų tikrovių ir ta pačia priemone įtraukti 
skaitytoją į fabulos moralinę įtampą, į apsisprendi
mo momentą. Ne mažiau kaip ir kitas svarbus 
šiuolaikinis rašytojas Juozas Aputis (atsiminkime jo 
„ką daryti, nuogomis rankomis susidūrus su 
geležimi apkaustyta niekšybe?“), Martinkus bando 
priversti,—sakykim, ne tik tarybinį, bet ir išeivį,— 
skaitytoją, pergyvenusį ne vieną Bangpūčio atskyri
mą nuo savo šulinių, nevirsti nebyliu akmeniu, o 
būti žmogumi su visa tos sąvokos atsakomybe.

Iš Martinkaus 1978 m. išleistų dviejų apysakų 
„Vėtrungė šeimos šventei“ artimiausia Akmenims, 
nes joje toliau gvildenama individualios sąžinės 
akistatoje prieš autoritetą problema. Tiesa, situacija 
čia susiaurinama į vienos šeimos, tautos mikrokos
mo, likimą. Jonas Kavolius valdo savo šeimą 
despoto ranka. Susirūpinęs savo miesto Taurupio 
ateitimi ir gerove, Kavolius nusprendžia, kad 
kiekvienas jo vaikas turi užimti tėvo numatytą vietą 
jo schemoje,—joks asmeniškas noras nepastos kelio 
miesto išaugimui į pavyzdinį. Tačiau Kavolius 
nesupranta, kad jo vaikai (tikriausiai motinos Ritos 
Frelich, atėjusios „iš Mažvydo žemės“, apkrėsti 
nesveikom individualizmo idėjom) negali būti 
autoriteto, nors ir tėvo, priversti vykdyti tirono 
norus. Iš Akmenų atsikartoja Stasė, kuri, pasirodo, 
esanti vyriausia Kavolių duktė. Kitas daug žadantis 
jaunas rašytojas Romualdas Granauskas Literatū
roje ir mene (1978 rugsėjo 2) gana kandžiai puolė 
Martinkų už, jo nuomone, bergždžią literatūrinės 
dinastijos kūrimą—veikėjų pasikartojimą iš vieno 
veikalo į kitą. Vis dėlto Martinkus pasitiki savo 
skaitytoju ir viliasi, kad šis atsimins iš Akmenų 
Stasės reikšmę ir nutuoks Jono Degučio charakterį 
(jis kartojasi ir romane, ir apysakoje „Ketino laimė 
alaus daryti“). Abiejuose veikaluose Stasė funkcio
nuoja kaip moralinės drąsos pavyzdys, įkvėpdama 
Žilviną pirmoje knygoje, o Kavoliaus kitus vaikus, 
ypač Agnę ir Spiną, naujausioje. Savo įgimta drąsa, 
Stasė buvo pirmoji, kuri nepakluso tėvo norams be 
saiko kontroliuoti savo vaikų gyvenimą, ir nors ji 
žuvo ledynų tarpekly, ji „atsisakė studijuoti žuvų 
ligas ir papročius“ (160) ir liko kelrodis jaunesnie
siems Kavolių šeimos maištautojams.

Spinas, bijodamas tėvo, išvažiuoja studijuoti 
neva inžinerijos, reikalingos Taurupiui, bet baigia 
psichologiją, kuriai tėvas dar nepramatė naudos. 
Tai antroji galimybė apeiti diktatorišką 
autoritetą—apgavyste. O jaunesnioji dukra Agnė 
pasirenka trečią kelią: kai tėvas neleidžia studijuoti 
konservatorijoje ir stumia į Taurupiui reikalingą 
veterinariją, ji išeina metams į fermą, kiaulių šerti 
(plg. sūnų palaidūną). Jauniausias sūnus Liuvilis, 
nors ir vykdo tėvo norus, pasirodo, esąs genijus, 
bet, deja, prisitaikėlis.

Apysakos veiksmas sutelktas į psichologo 
Spino, užkrėsto naujomis grupių dinamikos ir 
terapijos idėjomis, ruošiamą šeimos šventę, kurios 
metu jis tikisi šeimos narius „sustatyti vienus į kitų 
batus“, kad jie pagaliau vienas kitą suprastų. 
Tačiau ironija: šventės nesulaukiama—beveik visi 
šeimos nariai suplaukia į Kauną Spino gimtadie
niui. Vis dėlto jokio sprendimo neprieinama; nors 
visi ir pasikeičia nuomonėmis, katarsis neįvyksta. 
Tėvas Kavolius tik dar ryškiau parodo savo

(tęsinys sekančiame psl.)
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tikrąsias spalvas, bandydamas savo vaikus papirkti 
butais, institutais, akademijomis.

Antrąjį apysakos planą sudaro lyg ir semiotiš- 
kas tyrinėjimas tam tikrų žodžių prasmės, skirtumo 
tarp ženklinamojo (signified) ir ženklinančio (signi- 
fier). Tai galima matyti autoriaus pastangose 
atkreipti skaitytojo dėmesį į įprastas, žodynines 
reikšmes tokių žodžių kaip „vėtrungė“, „šeima“, 
„šventė“ ir pabrėžti skirtumą tarp tos reikšmės ir 
reikšmės, kurią jis pats sukuria savo apysakoje. 
Kaip Juri Lotmanas yra pastebėjęs, rašytojas savo 
meniniam veikale sudaro iš esmės naują žodyną— 
tie patys žodžiai autoriaus kūryboje įgyja naują 
prasmę, kurią skaitytojas turi pramokti lygiai kaip 
ir naują kalbą. Imkim vien žodį „vėtrungė“. Tai 
vėjarodis, prietaisas vėjo krypčiai rodyti. Apysakoje 
vėtrungė pirmoje eilėje reiškia dalykišką vėtrungę, 
sutampančią su žodyno reikšme, kurią Kavolius 
užsakęs nukalti šeimos šventei. Tačiau toliau seka 
spėliojimai paties pasakotojo (atrodytų, jog Martin- 
kus, nusivylęs, kad jo Akmenys nerado tinkamo 
supratimo, šioj naujoj knygoj primygtinai pats 
dalyvauja, atkreipia skaitytojo dėmesį į svarbiąsias 
vietas, pats siūlo kelis interpretacijos variantus, 
visokiais būdais stengiasi pasiekti tinginį skaitytoją, 
„mielą tautupiškį“, kad šis suprastų sunkią jo 
meniškąją kalbą): vėtrungės—tai vaikai („Vaikai 
lakstys ir girgždės lyg vėtrungės“ 137) arba kartais 
tiesiog vien Agnė—„vėtrungėlė rupūžėlė“. Tačiau 
mes patys turime suvesti visas apysakos peršamas 
vėtrunges į vieną. Vėtrungė—tai ir vaikai, kuriuos 
Kavolius nori sulydyti ir nukalti į vienetą, kuris 
rodytų atitinkamą ateitį Taurupiui po geležine tėvo 
ranka. Antra vertus, vėtrungė sukiojasi, pučiama 
įvairių vėjų ir tik jų klauso, todėl tėvo diktatoriškas 
užmojis a priori pasmerktas nesėkmei, kaip ir 
kiekvienas jėga brukamas nuosprendis. Ko gero, 
paties tikrojo gyvenimo taurupiškiams, t.y. šeimos 
makrokosmui, veikalo adresatui, nereikia to nei 
aiškinti.

Antroji naujausios Martinkaus knygos 
apysaka—„Ketino laimė alaus daryti“, atrodo, 
kontroversiškiausias jo kūrinys, staigiausias nukry
pimas nuo mums jau įprasto intelektualaus, gal net 
ir per daug rimto, rašytojo. Ji suskaldyta į daugybę 
tekstų, daugybę autoritetų ir liudininkų, kurie 
bando nušviesti Argentinos emigranto Jokūbo 
Guigos turistinę kelionę į gimtuosius Gužučius. 
Gaila, kad turbūt retam išeivijos skaitytojui ši 
knyga bus prieinama, nes gal kaip tik jis galėtų 
geriausiai pasijuokti iš Guigos nuotykių ir suprasti 
jų gilesnę reikšmę. Pasiskolinęs koncepciją iš 
Servantesto, Martinkus nagrinėja iš paties Guigos 
pusės skirtumus tarp tikrovės ir iliuzijos. Tačiau 
mes Guigą matome tik iš išorės, niekad nedalyvau
jame jo paties sąmonėje, o tai riboja mūsų galutinį 
herojaus supratimą. Gužučių (arba slėpynių) 
žaidimas apysakoje bent dvigubas, nes ne tik 
Guiga, kaip ir Don Kichotas, mato tik tai, ką jis 
nori matyti, bet ir kiti veikėjai save klaidina. 
Pagaliau, sutrigubinant žaidimą, skaitytojas taip 
pat dalyvauja su savo išankstiniais nusistatymais. 
Todėl Guiga lieka ir realus, ir visiškai nerealus, 
nežinodamas, nors visi bandė jį apčiuopti, visi 
nudavė, kad jį suprato.

Dvi pagrindinės Lietuvoje oficialiai skelbiamos 
aksiomos teigia, kad visi emigrantai bėgo į Vakarus 
todėl, kad jie a. buvo vokiečių kolaborantai arba b. 
ieškojo geresnio gyvenimo. „Ketino laimė“ kaip tik 
siūlo visą raizginį priežasčių, tariamai aiškinančių, 
kodėl Guiga bėgo. Tačiau jau įvade užgožiama 
oficialioji priežastis: „Nei pilvas jam nerūpėjo, nei 
politikos nedarė“ (6). Ištisa eilė liudininkų kartoja 
įvairius įsitikinimus. Viena veikėja, mačiusi dabar

tinį Guigą tik iš tolo, pareiškia: „Tipiškas bandito 
snukis. Šaudė žmones kaip dukart du. O paskui 
pabėgo. Juodus akinius nešioja. Kad kas, gink 
dieve, neatpažintų“ (33). Autorius, kuris čia viešai 
dalyvauja, duoda daugybę versijų, patikimų ir 
mažiau patikimų, ir net scenarijų, kuris apie Guigą 
buvęs parašytas ankstesnio neva kito autoriaus, bet 
atmestas kaip neįdomus. Toliau, pavyzdžiui, 
atkasama, kad Guiga paliko jaunystės meilę Antosę 
ir gal net sūnų Joną Degutį, kuris dabar jam 
išrūpino iškvietimą viešėti Lietuvoje. Anksčiau 
Guigos širdy nebuvo vietos žmonėms, nes jo galva 
buvusi pramušta technikai, turėjo jis auksines 
rankas, norėjo įvesti Gužučiuose elektrą ir ypatin
gai domėjosi kamuoliniais žaibais. Tad ir bėgo, 
pirmiausia, todėl, kad Lugano mieste buvo atlikti 
svarbūs tos srities eksperimentai, pasiekta žymių 
rezultatų, ir Guigai rūpėjo pačiam patikrinti juos 
vietoje. Iš kitos pusės, Guiga, girdi, bėgo, kadangi 
ir vokiečiams sužinojusiems apie jo techninius 
gabumus, buvo sutaisęs šį bei tą . . . Kaip jis dabar 
beįtikins, kad „politikos nedarė?“ Ir taip toliau. 
Visos peršamos priežastys nieko konkrečiai taip ir 
nenustato. Tačiau jos bent padaro neįmanoma 
vienalytę aksiomą, paguldo amžinam poilsiui mitą, 
liečiantį, ne tik vieną Guigą, bet ir visus išeivius. 
Senosios Strimelienės žodžiais tariant: „Žmogaus 
dūšelė—it velnio darželis“ (124).

Kur kas produktyvesnė informacija apie 
dabartinio senojo Guigos technofobiją. Kiek 
jaunasis Guiga garbino techniką, tiek senasis jos 
bijo. Atrodytų (ir tai tipiška Martinkui—žinios

SRAUTAS PER KOŠTUVĄ
Jau pusė metų, kaip Akiračiuose (1978, nr. 9, 

16-15 psl.) guli ir dūla vilniškio valdinio 
pareigūno—Jaunimo teatro literatūrinės dalies 
vedėjo Juozo Pociaus—straipsnis apie tą teatrą. To 
paties numerio pirmajame puslapyje yra paaiškinta, 
kaip tasai straipsnis čia atsirado. Pradžioje, sako, 
buvo žodis: vieno Akiračių redaktoriaus susirašinė
jimas (maždaug prieš dvejus metus nuo dabar) su 
Tėviškės generolu P. Petroniu „apie kultūrinių 
ryšių plėtimo galimybes“. Maždaug prieš pusantrų 
metų tasai susirašinėjimas iš asmeninių laiškų tapo 
perkraustytas į Brooklyno Laisvę ir tapo gana 
piktai atkreiptas prieš „ponus iš Akiračių redakci
jos“. Ten, tarp kita ko, generolas teigė, kad 
Akiračių redaktoriai atmetę jo pasiūlymą Aki
račiuose pasisakyti lietuvių tautos jaunosios genera
cijos atstovams. Akiračių redakcija atsakė, kad 
nieko panašaus: ji ne tik neatmetanti tokių 
pasisakymų, o jų netgi pageidaujanti ir jieškanti. Po 
to viešo „apsikapojimo“ tyliai praslinkus dar geram 
pusmečiui, atsirado minėtasis Pociaus rašinys apie 
jaunimo teatrą, kurs buvęs gautas tam pačiam 
generolui tarpininkaujant. Redakcija ta proga 
pažadėjo siekti ir daugiau panašių ar ir kitokių 
abipusio informacijos srauto plėtojimo būdų.

Akiračiuose, regis, tai buvojau penktas rašinys 
iš Lietuvos. Pirmi du buvo T. Ženklio, paskui T. 
Venclovos atsiliepimas V. Trumpai (Venclovai 
esant dar Vilniuje), o po to—Eitano Finkelšteino 
apžvalga apie senas viltis ir naujus dvelkimus 
nūdienėj Lietuvoj. Visi jie sukėlė nemaža dėmesio ir 
komentarų. Nieko panašaus neteko pastebėti 
ryšium su generolo parūpintuoju J. Pociaus 
papasakojimu apie vilniškį valdinį teatrą, oficialiai 
vadinamą jaunimo teatru. Net ir aršiausieji kovūnai 
prieš „tiltų statymą“ jo lyg ir nepastebėjo, nes 
nepasinaudojo tokia puikia proga suskambint 

išbarstytos per kelis skyrius ir net veikalus: 
skaitytojas pats turi susirasti santykius), kad 
Guigos taip ieškomas kamuolinis žaibas pakeitė jo 
gyvenimo tėkmę ir atnešė jam supratimą, jog žaibo 
(kaip žalčiui Bangpūčio) reikia bijoti, nes žaibas, 
vokiečiams bėgant, paleidęs raudoną gaidį 
Gužučiuose, atskirdamas Guigą nuo mylimos 
Antosės, sugriaudamas ne vien jo gyvenimą, bet ir 
visų—gužutiškių ir taurupiškių. (Ir gaidys, ir žaibas 
kartojasi sekančioje apysakoje, abu paaiškindami 
užuominas ir atskleisdami sąryšį). Ne veltui 
technofobas Guiga bando atbaidyti savo sūnų 
Degutį nuo susidomėjimo žaibais bei eksperimen
tais ir, grįžęs į tėvynę, dalinasi savo nauju 
supratimu, paremtu nusistatymu prieš mašinas ir 
istorijos atneštą pažangą: „Uždusit! Prapulsit! 
Žinau! Mačiau, kas jūsų laukia . . . Saugokit 
paukščius. Vabalus! Tylą! . . . Kaip kirminai 
raitykitės, tik saugokit . . . sau!“ (63). Tai Jokūbo 
Guigos, išeivio, objektyvumo ir patirties išvada ir 
patarimas gužutiškiams.

Lengviausias sprendimas, be abejo, būtų 
pavadinti Vytauto Martinkaus veikalus manierin
gais arba savo „paslaptingumu“ esančiais ant 
nesusikalbėjimo ir beprasmybės ribos. Tačiau 
tikrumoje autorius yra sąžiningas, savo įmantria 
forma siekia praplėsti turinio ir potekstės ribas bei 
galimybes. Jis atlygina skaitytoją, kuris negaili 
investuoti savęs ir iššifruoti poetiškai užrakintų jo 
veikalų giluminę prasmę—pramokti skaityti naują 
kodą, savitą Martinkaus kalbą.

Violeta Kelertienė

pavojaus varpais, kad—ar nesakėm!—va, jau ir 
Akiračiai šalia Vilnies su Laisve ima maitinti 
skaitytojus generolo Petronio virtuvėje gamintais 
patiekalais!

Argi tasai generolo už rankutės į Akiračius 
atvestasis Juozas Pocius, valdinio teatro tarnauto
jas, jau ir yra tipiškas „lietuvių tautos jaunosios 
generacijos atstovas“, kompetentingas dabartinio 
Lietuvos jaunimo aspiracijoms ir rūpesčiams atvirai 
išsakyti?

Ir kiek gi bei kokios informacijos tuo „srautu“ 
iš anos pusės mūsų pusėn šiuo atveju pritekėjo?

Pagaliau, kas ir kaip iš šios pusės gaus progos į 
aną pusę, sakysim, į Jaunimo Gretas, nutekint 
informacijos apie . . . ką? Apie Klevelando Gran
dinėlę? Apie Toronto Volunges? Ar gal apie šią 
vasarą rengiamąjį jaunimo kongresą?

Mes čia, kuriems įdomu, apie jaunimo ir 
senimo teatrus Lietuvoj iš vilniškių laikraščių bei 
žurnalų sužinom nepalyginti daugiau, negu genero
las tuo Pociaus rašinėliu teikėsi paporinti. Narsiai 
reikalavo generolas vietos Lietuvos jaunimo žo
džiui. O kai paaiškėjo, kad tos vietos yra į valias, 
tai pavarvino tik plonutę srovelę „informacijos“ 
apie vieną valdinę instituciją, paruoštą tos instituci
jos tarnautojo ir dar aiškiai perleistą per generolo 
generolų koštuvą. Ar yra tokiame „informacijos 
sraute“ kokio nors prasmingumo?

Gal ir yra. Man tai tas Juozo Pociaus rašinys, 
minėtuoju būdu pateiktas Akiračių skaitytojams, 
atrodo labai ryškus liudijimas, tiesiog dokumentiš
kas įrodymas, kad generolo Petronio tipo „ryšinin
kams“ autentiškas Lietuvos jaunimo ar aplamai 
visuomenės balsas yra nė iš tolo neprieinamas ir. 
žinoma, jiems nė nereikalingas, kadangi jie vistiek 
negautų leidimo autentiškam žodžiui nesulamdy- 
tam į mūsų pusę pertransliuoti. Jų kanalu „infor
macijos srautas“ į mūsų pusę, kaip iš Pociaus atvejo 
ryškiai matyti, gali sruventi tik pagal užsakymą 
parengtas ir po to dar per tankų sauguminį koštuvą 
perkoštas.

Ne geresnės perspektyvos per tą kanalą ir iš 
mūsų pusės atviram žodžiui prasisunkti.

* * *
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Prof. Kudaba, kiek pamenu, švelniai, manda
giai, bet visgi priekaištingai apgailestavo biurokrati
jos nejautrumą tokiems Lietuvos kultūros pėdsa
kams, regis nevengdamas tuose priekaištuose 
implikuoti ne tik administracinę, o ir politinę 
biurokratiją.

Taigi, užteko pamatyti C. Kudabos parašą, ir 
jau buvau iškart nusiteikęs, jei reiktų, prisidėti prie 
teigiamo apsisprendimo tą straipsnį Akiračiuose 
skelbti.

Na, yra ir kitas parašas. Algirdas Šidlauskas, 
ištisą dešimtmetį su kaupeliu už Kudabą vyresnis, 
tačiau universitetinėn karjeron patekęs net kiek 
vėlėliau ir ligšiol profesoriaus laipsnio dar nepa
siekęs. Betgi ne geografas, o istorikas. Kad ir ne 
pirmo šviesumo žvaigždė Vilniaus istorikų tarpe, ir 
berods netgi ne partietis, bet, sako, kruopštus 
lygiuotojas prie partijos linijos istorijos reikaluose.

Tad šių dviejų autorių straipsnyje gal būtų 
pagrindo tokėtis „istorijos su geografija“? Tas 
posakis—tai tau istorija su geografija!—Lietuvoj, 
gal iš rusų atkeliavęs, buvo žinomas, kaip apibūdi
nimas dalyko, kuriame gali būti pilna keistokų 
netikėtumų. Kalbamajame straipsnyje, tačiau, labai 
keistų netikėtumų kaip ir nematyt. Galbūt todėl, 
kad straipsnio didžiuma atrodo rašyta kaip tik 
istoriko,—tarybinei treniruotei lojalaus istoriko. A. 
Šidlauskas jau pačioje savo universitetinės karjeros 
pradžioje yra parašęs mokslinį straipsnį apie 
švietimą Lietuvoje aštuonioliktajame šimtmetyje. 
Kiek vėliau dalyvavo leidinyje apie Lietuvos 
universitetą. Tad ir šiame straipsnyje gal jam turėjo 
tekti „pirmojo-smuiko“ partija.

Išeivijos skaitytojai turės progos įsitikinti, kad 
I šiame straipsnyje, deja, nėra jokios informacijos— 

netgi idėjos,—kuri apčiuopiamai papildytų tai, kas 
čia pas mus Vilniaus universiteto sukakties proga 
apie tą universitetą nebūtų buvę pasakyta bei 
parašyta. Žinoma, jeigu neskaitytumėm tokios 
svarbios reveliacijos, kaip priminimas, kad J. 
Lelevelis buvęs labai teigiamai vertintas net paties 
Markso . . . Net ir dabartinis daugiažodis Vilniaus 
universiteto vadinimas — Vilniaus Darbo raudono
sios vėliavos valstybinis Vinco Kapsuko 
universitetas!—nebuvo pamirštas ryškiai paminėti 
viešame universiteto sukakties minėjime, sureng
tame ryšium su New Yorke vykusiu Lituanistikos 
instituto suvažiavimu.

Bandydami aiškinti, kaip tai atsitiko, kad 
Vilniaus universitetas, nepaisant jo ryšio su jėzuitų 

! ordinu (kaip dabar, nepaisant ryšio su komparti
ja?), pasiekė žymaus mokslinio ir visuomeninės 
minties pažangumo, šalia kitko nurodo ir tai, kad, 
esą, pati Lietuvos visuomenė į Vilniaus universitetą 
žiūrėjusi, kaip į savo garbės, prestižo ir vilties 
simbolį. Nekalbant apie tai, kiek iš tikrųjų šioje 

! autorių prielaidoje yra ar nėra tiesos, netikėta ir net 
nuostabu kaip tik tai, kad jie anų laikų Lietuvos 
visuomenei pripažįsta tokį teigiamą vaidmenį 
universiteto pažangumui. Nesgi ano meto Lietuvos 
visuomenė buvo ne tai, ką dabar tuo vardu 
vadiname. Tai buvo tik bajorija,—nedidelė krašto 
gyventojų mažuma, be to, didžia dalimi nulietuvė- 
jusi ir linkusi tapatintis su lenkų bajorų visuomene. 
Visais kitais atvejais dabartiniai istorikai (ir ne 
istorikai) Lietuvoje anų laikų bajorus vadina 
feodalais, teikdami tam terminui aiškiai negatyvų 
prieskonį.

Neišvengė autoriai daugiau negu abejotinos 
vertės nuopelnų dąlinimo ir už universiteto atkūri
mo reikalavimus devynioliktajame šimtmetyje. 
Sako, tuos reikalavimus kėlusi pažangioji vietos 
inteligentija, o juos palaikiusi ir revoliucinė darbi
ninkų klasė. Gaila, autoriai nesiryžo paminėti nė 
vieno konkretaus vardo tų pažangiųjų Lietuvos 
inteligentų. Būtų įdomu matyti, kam iš ano meto 
lietuvių inteligentų pažangumas Vilniuje oficialiai 
pripažįstamas dabar . . . Šiaip jau tas „pažangio

sios inteligentijos“ paminėjimas lieka tik tuščia frazė, 
už kurią dar tuštesnis yra nebent teigimas, kad 
universiteto grąžinimo Lietuvai reikalavimus kaž
kaip rėmusi „revoliucinė darbininkų klasė“. To
kiam teigimui paremti reikėtų nors vieno kito 
konkretaus pavyzdžio.

Apie dabartinį Vilniaus universiteto periodą 
autoriai pateikia nemažai gražių, kiekvienam 
tautiečiui maloniai „širdį kutenančių“ duomenų. 
Tik visa tai čia mums gi nebe naujiena,—išskyrus, 
žinoma, tuos iš mūsų, kurie iš principo vengia 
domėtis, kas dedas „anapus“, bijodami, kad nuo 
pasižvalgymo į tenai druskos stulpais nepa
virstų . . . Bet ir džiugias žinias autoriai surinko 
neperrūpestingiausiai. Pavyzdžiui, užsiminę apie 
universiteto Mokslinę biblioteką, net už patį 
universitetą devyneriais metais vyresnę, kažkodėl 
nesusiprato pasidalinti su mumis labai maloniu 
faktu, kad pastaruoju metu ta biblioteka esanti 
įsitaisiusi gana gerą ir nemažą knygų bei dokumen
tų konservavimo laboratoriją, kuri, jei nebus 
užgniaužta, galės turėti neįkainojamos vertės 
Lietuvos moksliniam ir kultūriniam palikimui.

Iš kitos pusės, autoriai, žinoma nepasidalino su 
mumis rūpesčiu bei suprantamu liūdesiu, kad 
Vilniaus universiteto Mokslinė biblioteka vis dar 
neturi pirmos eilės bibliotekos statuso, o tai didžiai 
tramdo jos vystymąsi ir net kasdieninį funkcionavi

TSRS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDENTUI 
AKADEMIKUI ALEKSANDROVUI A. P.

Giliai gerbiamas Anatolijau
1979 m. rudenį Vilniaus Darbo raudono

sios vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas, 
vienas iš seniausių mūsų šalies universitetų, 
nutarus TSRS CK švenčia savo 400 metų 
sukaktį.

Ruošiamasi jubiliejui, pažymint stiprėjan
čią tautų draugystę, patvirtinant neginčijamą 
socialistinės santvarkos pirmenybę, palyginus 
su buvusiomis visuomeninėmis formacijomis, 
kurias universitetui teko pergyventi per savo 4 
istorijos amžius. Universitetas stengiasi stiprinti 
mokslinius ir draugiškus ryšius su šalies 
universitetais ir moksliniais centrais, o taip pat 
gauna visokeriopą pagalbą iš jų pusės, spren
džiant principinius mokslo ir specialistų pa
ruošimo klausimus.

Tarybų valdžios metais nemažą pagalbą, 
ruošiant aukštai kvalifikuotus mokslinius 
kadrus, sutvarkant universiteto mokslinių 
įstaigų tinklą ir stiprinant jų mokslinę bazę 
suteikė TSRS Mokslų akademija. Visa tai 
universiteto kolektyve pagimdo įsitikinimą, jog 
TSRS MA įstaigų ir Prezidiumo asmenyje 
Vilniaus universitetas turi didelį draugą ir 
pagelbininką. Todėl mokslinės visuomenės 
vardu mes manome, jog dera ir tikslinga iškelti 
sekantį principingą istorinio plano klausimą.

Kaip žinoma, 1832 m. Nikalojaus I 
valdymo metu, universitetas buvo uždarytas, o 
jo turtas išvežtas iš Lietuvos ir išdalintas 
įvairioms įstaigoms. Be to, ir vėliau, prieš I-jį 
pasaulinį karą, o taip pat ir jo metu, carinė 
vyriausybė tęsė Lietuvos kultūrinių vertybių 
grobstymo politiką. Tarp išvežtojo turto 
ypatingą vertę turėjo retos senos knygos.

Respublikos ir universiteto visuomenė 
teikia didelę reikšmę 1918 m. Lenino „Dekretui 
apie evakuotas ir išvežtas už Lietuvos ribų 
valstybines, visuomenines ir privačias įstai
gas . . . “ pagal kurį visos carizmo pasisavintos 
vertybės turi būti gražintos Lietuvai.

Iš tikrųjų dalis senojo Vilniaus universiteto 
turto buvo gražinta dvidešimtaisiais metais, 
dalis—po II pasaulinio karo, betgi dar daug 

mą. Nepaminėjo jie ir profesorių (su rektorium J. 
Kubilium ir buvusiu bibliotekos direktorium L. 
Vladimirovu imtinai) apeliacijos į pačias Esesesėro 
viršūnes, kad jos pagaliau grąžintų Vilniaus 
universitetui prieš pusantro šimtmečio Rusijon 
išvežtus mokslinius turtus, kurie gi jau 1920 metais 
paties Lenino vadovaujamos vyriausybės buvo 
prižadėti grąžinti ... Ką jau bekalbėti apie tokį 
„virvių minėjimą pakaruoklio namuose“, kaip, 
sakysim, mokslinei lietuvių kalbai daromą didžią 
skriaudą, reikalaujant, kad visos disertacijos (net 
tokios, kaip apie Šekspyro vertimus į lietuvių 
kalbą) Lietuvos universitete būtų būtinai rašomos 
rusų kalba . . . Čia, mat, ne koks nors Salakas. 
Lietuvių kalbos teises prieš aukštąją politbiurokra- 
tiją užstoti net ir prof. Kudabai „nedera“.

Tad ir vėl grįžtu prie pirmoj daly tarto 
klausimo: ar yra tame „informacijos sraute“ kokio 
nors prasmingumo? Ir atsakymas siūlosi tas pats: 
gal ir yra . . . Nes ta informacija apie universitetą 
yra antras, ir už aną Pociaus rašinėlį ryškesnis bei 
įtikinamesnis dokumentiškas įrodymas, kad iš 
generolo Petronio kanalo tegali varvėti, ar šiek tiek 
ir tekėti tik iki visiško blankumo iškoštas, po to dar 
sufrizuotas ir nupudruotas „srautas“.

Turbūt, kad, po dviejų tokių dokumentų, 
trečio jau ir nebereikia . . .

V. Rastenis

Petrovičiau!
istorinių vertybių iki šiol laikomos įvairiose 
šalies įstaigose. Taip TSRS Mokslų Akademi
jos fundamentalinėje bibliotekoje (Leningrade) 
yra ypač vertingų knygų rinkinys, priklausąs 
Vilniaus universitetui ir pervežtas į Peterburgą, 
universitetą uždarius. Tarp jų yra lietuvių 
bibliofilų, pagrindinių Vilniaus universiteto 
fundatorių knygos, kaip Sigismundo Augusto, 
Georgijaus Albiniuso (XVI a.), Leono Sapie
gos, Radvilų (XVII a.) ir kt. Kultūrinė-istorinė 
šių knygų reikšmė Lietuvai labai didelė, nes jos 
liudija apie mokslo, kultūros, skaitymo papliti
mą. Visi šie leidiniai turi atitinkamus knygos 
ženklus, nurodančius jų priklausomybę Vil
niaus universitetui. Apie tai plačiai žinoma 
kaip respublikoje, taip ir užsienyje. Todėl, 
suprantama, vėl ir vėl iškyla klausimas, kodėl 
gi iki šio laiko pilnai neįgyvendintas Lenino 
dekretas.

Mes įsitikinę, kad Jūs suprasite padėtięs 
rimtumą. Primygtinai prašome Jus peržiūrėti 
klausimą apie paminėtų knygų rinkinio gražini
mo galimybę Vilniaus universitetui. Toks 
žingsnis turėtų milžinišką politinę ir propagan
dinę reikšmę. Jis neabejotinai padarytų teigia
mą įtaką draugystės stiprinimui tarp TSRS 
tautų ir suteiktų pagarbą rusų tarybinei tautai.

Mūsų kreipimasis pagrįstas klausimo 
svarbumu ir nuoširdžiu noru pabrėžti didelius 
Lietuvos pasiekimus Tarybų valdžios metais 
kultūros ir mokslo srityse.

Su pagarba 
Vilniaus universiteto rektorius, LTSR MA 
akademikas, Socialistinio darbo didvyris

Prof. dr. J. Kubilius
Universiteto partijos komiteto sekretorius, 
nusipelnęs LTSR mokytojas

Doc. K. Poškus
VVU 400-tųjų metų Jubiliejinio valstybinio 
komiteto narys, nusipelnęs LTSR kultūros- 
švietimo darbuotojas _Doc. L. Vladimirovas
VVU mokslinės bibliotekos direktorius, nusi
pelnęs LTSR kultūros veikėjas

Fil. m. k. J. Tornau

1979 m. birželio mėn.
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SKILTYS

APIE LITERATŪRĄ IR CENZŪRĄ
Nuolatinis Dirvos skiltininkas Skirpstas, nese

niai komentuodamas švietimo vadovo J. Kavaliūno 
straipsnį, išspausdintą š.m. Pasaulio lietuvio nr. 1, 
užkliūva už jo pasiūlymo tėvams, kad trūkstant 
skaitinių jaunimui, „giminių Lietuvoje prašyti, kad 
daugiau knygučių atsiųstų ... Yra iš ko pasirink
ti“.

„ . . . Deja, nenurodoma, kaip, kokiais moty
vais tas iš anapus atsiųstas knygeles rinktis: pagal 
piešinių grožį, eilių ritmą, ar temas bei turinį?“—su 
aiškia ironija priekaištauja Skirpstas, abejodamas, 
„ar visi tėvai pajėgūs tas knygas atrinkti“, ir 
ragindamas švietimo vadovus daugiau susirūpinti 
čionykšte jaunimo skaitinių leidyba, užuot raginus 
„užsiprašyti iš anapus geležinės uždangos komunis
tinės valdžios suplanuotos ir aprobuotos literatū
ros“.

Praktiškai parinkimas nei tėvams, nei mokyto
jams didesnių problemų neturėtų kelti. Iš tikrųjų 
tokių leidinių sąrašas prieš kelis metus jau buvo 
skelbtas Švietimo gairėse, mūsų „patriotinei“ 
spaudai rėksmingai besišiaušiant. Spėju, kad dar ir 
šiandien panašiai reaguotų Skirpstas, nes iš 
paskutinio viršuj cituojamo sakinio matosi, jog jo 
priekaištai dėl atrinkimo tėra figūratyvūs, ir apie 
gimtajame krašte leidžiamą literatūrą jis jau 
susidaręs sunkiai bepakeičiamą nuomonę. Tačiau 
kas savo šeimoje turėjo ar tebeturi lietuviškai 
skaityti norinčio jaunimo, tas žino, kad ne tik 
geresnės, bet ir pakenčiamos čia išleistos literatūros 
teturime labai mažai, gi pareigingų mamyčių ir 
tetulių „iš reikalo“ parašytos knygelės, jei dar ir 
tinka pirmaisiais mokyklinio amžiaus metais, tai 
ilgainiui jaunimą veikiau nuo skaitymo atbaido, 
negu prie jo patraukia. Gimtajame krašte išleidžia
mos knygos šiandien jau randamos bibliotekose 
kiekvienos šeimos, kurioje lietuviška knyga tebeski- 
riama prie būtiniausių namų apyvokos reikmenų. 
Kažkodėl šito vis dar nenori suprasti mūsų 
„puritonai“, tenykštės knygos besikratą tartum 
pikto pinigo, tačiau neužmirštą pasielvartauti, jog 
išeivijos rašytojo kūrybai gimtajame krašte (paverg
tame, okupuotame, aneksuotame) durys vis dar 
aklinai užsklęstos . . .

Treti metai bendradarbiaudamas vienoje čika- 
giškėje radijo valandėlėje (beje, neseniai laimėju
sioje kun. J. Prunskio parūpintą premiją), kas mėne
sį paruošiu literatūrines programėles, pagal savotiš
kai nusistovėjusį įprotį pašnekėdamas apie rašytojus 
sukaktuvininkus ir tuos pašnekesius pailiustruoda
mas jų kūrybos ištraukomis, paskaitomomis pačių 
autorių (plokštelėse), pasikviestų aktorių, o kartais 
ir man talkininkaujančių savo dukterų. Šalia 
(daugumos) čionykščių, teko pakalbėti ir apie 
gimtajame krašte likusius ar jau po karo ten 
iškilusius rašytojus: Ievą Simonaitytę, Juozą Paukš
telį, Janiną Degutytę, Mykolą Sluckį. Aš pats apie 
tą valandėlę girdėjau daug palankių atsiliepimų, 
tačiau valandėlės vadovai pasakojo, po kiekvieno 
pašnekesio apie gimtojo krašto rašytojus susilaukę 
telefoninių priekaištų ar net grasinimų iš mūsų 
tautiečių, save laikančių bekompromisiniais patrio
tais. Vadovai, žinoma, visa tai pergyvena, bet 
manęs kol kas necenzūruoja. Jeigu pradės, žinoma, 
teks pasitraukti ir pripažinti, kad grasintojai savo 
atsiekė . . .

Rašytojas Marius Katiliškis neseniai Draugo 
kultūrinio priedo atkarpose spausdintame tikrai 
puikiame ir išeivijos rašytojo dalią itin vaizdingai 
nusakančiame pašnekesyje be kita ko prasitaria:

— Rašymas nieko gero neatnešė, tik įvairių 
nepatogumų. Daviau sutikimą žmonėms, sumaniu

siems išleisti mano knygą Lietuvoje, galvodamas, 
kad rašau visiems lietuviams, ne tiktai saujai 
čionajos. Pasirodo, besama tokios organizacijos ar 
draugijos, įskundusios mane tiesiog FBI. Du kartus 
buvau smulkiai tardomas,—vieną, fabriko raštinėje, 
darbo metu. (. . . ) Artimas bičiulis Kanadoje 
susibaudėlių susirinkime pareiškė nutraukiąs visus 
ligšiolinius saitus su tautos išdaviku.

Marius Katiliškis, deja, su tokiais ar panašiais 
patyrimais nėra vienintelis . . . Keista ir ironiška, 
kad šitokie tautiečiai, apkartindami savųjų kūrėjų 
ar kultūrininkų gyvenimą, tariasi atlieką kilnią 
patriotinę pareigą . . . Tuos faktus čia iškeldamas 
tenorėjau parodyti jų dviveidiškumą, jų dvigubus 
standartus, iš vienos pusės (visai teisėtai, pagrįstai ir 
suprantamai!) sielvartaujant, kad išeivijos rašytojų 
kūryba neįsileidžiama į gimtąjį kraštą, iš kitos 
pusės—šmeižiant kūrėjus, leidusius savo knygas ten 
spausdinti, arba užkeliant vartus tenykštei kūrybai, 
visą ją aprioriniai ir neteisingai nurašant į nuosto
lius. Iš vienos pusės (labai teisėtai ir privalomai!) 
smerkiant tenykštę okupacinio režimo primestą, 
daugumos nekenčiamą ir rašytojų visokiais būdais, 
netgi didžiai rizikingai, apeiti bandomą cenzūrą, iš 
kitos pusės (jei ir nesąmoningai ar „savanoriškai“) 
panaudojant nemažiau veiksmingas priemones (nuo

HAMILTONO „AUKURAS“

ŽODIS IR KALBA IŠEIVIJOS SCENOJE
Kanadoje, Hamiltone, veikiąs lietuvių teatro 

mėgėjų ansamblis „Aukuras“, vadovaujamas Ele
nos Dauguvietytės-Kudabienės, š.m. balandyje 
turėjo du pasirodymus JAV-se. Balio Sruogos 
„Pavasario giesmė“, 3-jų veiksmų lyrinė drama, 
buvo pastatyta Lietuvių laisvės salėje, Elizabeth, 
N.J. Antrasis spektaklis su Gabrielės Zapolskos 3- 
jų veiksmų satyrine drama „Ponios Dulskienės 
moralė“ įvyko Kultūros židiny, Brooklyn, N.Y.

„Aukuras“—lietuvių teatro mylėtojų kolekty
vas, įsisteigęs ir pradėjęs vaidinti 1950 m. 
Hamiltone—jau yra pastatęs 35 veikalus. Pirmasis 
jo vaidinimas buvo K. Inčiūros drama „Dr. Vincas 
Kudirka“. Nuo įsisteigimo iki šiandien grupei 
vadovauja E. Dauguvietytė-Kudabienė.

„Pavasario giesmė“, manoma, B. Sruogos 
parašyta Stutthofo koncentracijos lageryje. Iš 
pirmųjų mizanscenų ryškėja pirmojo dramos plano 
pagrindinė akcija. Bajoro ūkininko Žaliūgo (60 m.) 
antroji žmona Katrė, vos 27 metų, vilioja Žaliūgo 
giminaitį, augintinį Vacių, laukiantį Žaliūgo duk
ters Aušrinės, grįžtančios iš užsienio, kur ji išvyko, 
kai jos motina Milda mirė. Katrė, nujausdama 
podukrą Aušrinę būsiant jai pavojinga konkurente 
varžybose dėl Vaciaus, veikia apgalvotu planu. 
Aušrinę Vacius pasitinka džiaugsmingai. Po ilgos 
klajonės po didmiesčius, kur ji pagarsėjo kaip 
muzikė, pasiilgus tėvynės, artimųjų, mylimos 
motinos prisiminimų veikiama, Aušrinė pirmiausiai 
aplanko jos kapą. Milda palaidota miške, netoli 
didžiulės Pušies, „paskendusios šakomis dangaus 
mėlynėje“. Vacius, Katrės atakuojamas, ima svy
ruoti. Jam nesuprantamas Aušrinės svajingumas, 
jos atoka aplinkai. Aušrinė pajutusi Vaciaus 
dvejonę, manydama jį linkstant į Katrę, pradeda 
nuo jo tolti. Taip Katrė laimi Vacių.

Antrasis dramos planas laikytinas giluminiu: 
juo remiasi dramos struktūra ir jame glūdi 
vedamoji kūrinio mintis. Čia veikia Pušis ir pirmoji 
Žaliūgo žmona Milda. Nors Milda mirusi, bet jos 
atminimas gyvas: apie Pušį ir ją sklinda legendos, 
kurias jaunimas mielai pasakoja ar jų klausosi. 
Milda buvusi jautrios širdies geradarė, pavargusių 
šelpėja, stabmeldė. Ji ir Vacių išauklėjusi panašų į 

ignorancijos iki moralinio teroro) čionykščiam 
rašytojui suvaržyti ar literatūrai cenzūruoti.

Suprantama, anaiptol ne viskas kas šiandien 
Lietuvoje spausdinama literatūros sąskaiton yra šio 
vardo verta kūryba, tačiau tai dar nereiškia, kad, 
besisaugodami propagandinės didaktikos šiukšlių, 
turėtumėm atsukti nugarą į ten, kur randasi 
pastoviausia (o rytoj—vienintelė) mūsų norimos 
išsaugoti lietuvybės versmė. Kalbant apie tenykštį 
rašytoją ar knygą priminimo prašosi Aušros 
Marijos Jurašienės žodžiai, tarti XXIIl-je Lietuviš
kų Studijų savaitėje, Vokietijoje, 1975-tais metais, 
kada ji, vos prasimušus egzilėn, aptarė literatūros 
padėtį Lietuvoje:

— Patinka mums, ar ne, mes nebeišbrauksime 
iš lietuvių literatūros nei Baltušio, nei Mieželaičio, 
nei Marcinkevičiaus, nei Lankausko, nei Glinskio, 
nei Vaičiūnaitės, nei Gedos, nei Apučio. (... ) Kiti 
menai yra pavojingi sprogstamąja savo galia tą 
pačią akimirką, o literatūra išlieka, ir, neatlikus! 
kartais savo fermentuojančio vaidmens savo gimi
mo metu, jinai gali tą padaryti vėliau, praėjus gal 
ne vienai kartai. Praėjus gal dvidešimčiai metų kas 
nors atsivers knygą ir atras tai, ko nematė tie, kurie 
gyveno kartu.

Algirdas T. Antanaitis

save. Jis be miško ir Pušies nesavas. Dramos 
struktūroj Vacius yra pirmojo ir antrojo plano 
jungtis. Pušis irgi nepaprastas medis: prie jos 
renkasi jaunimas linksmintis, daro meilės įžadus, į 
ją meldžiasi. Gi Pušis, lyg koks rūstus dievaitis, 
nori aukų. Kas metai per Sekmines ties ja, nuo 
stataus skardžio į verpetingą upę nušoka vienas ar 
keli, apsiviję ar netesėję pažadų. Vietos klebonas, 
Pušiai sutrandyti, į ją įstatė šv. Kotrynos paveikslą. 
Vienuolis Domijonas, Katrės dėdė, atvyko pas 
Žaliūgą, jį prikalbėti Pušį nukirsti, o Sekminių 
antrą dieną pasakyti pamokslą Pušiai prakeikt. Bet, 
kaip dramos eiga rodo, visa tai nieko negelbsti— 
Pušis ir toliau vilioja sau aukas.

Katrė prikalbina Vacių susitikti prie Pušies 
meilės priesaikai. Vacius pagaliau nusileidžia jos 
užgaidai, tik prigraso ją neištarti mylimojo vardo, 
nes niekas neturįs žinoti, kam ji prisiekia. Trečiam 
veiksme, vidunaktį, Katrė ateina prie Pušies ir 
randa Vacių belaukiantį jos. Jis, anksčiau atėjęs, 
netikėtai sutiko Aušrinę, atnešusią gėlių motinos 
kapui ir prašančią Mildą paguodos ir stebuklo 
gaivinti jos pavargusiai širdžiai . . . Vacius prikal
ba ją pasišalinti, nes jis nenori, kad ji matytų jį su 
Katre. Priesaiką kalba Vacius, prisiekdama ją 
kartoja Katrė:

Mildai priesaiką sakau,
Kad aš meilei pribrendau —
Ir kaip gaisrai pamilau.

Tepaliudys žemė ši —
Sankryžiai žvaigždžių šeši — 
Būsiu Mildai panaši.

Ir tasai, kuriam degu,
Teneras draugų kitų
Be manęs ir be kapų.

Jei mylėt pavargs širdis
Ar išblės many ugnis —
Žemė te mane prarys.

Klastinga Katrė sulaužo priesaiką, pasakyda
ma Vaciui, kad jis yra tas, kuriam ji prisiekusi 
meilę. Vacius, priblokštas Katrės klastos, sugniūžta, 
ir Katrė įtraukia jį į savo glėbį. Tuo metu prie 
Mildos kapo grįžta Aušrinė, ateina ir Žaliūgas su
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vienuoliu Domijonu, ieškodami iš namų dingusių 
Aušrinės ir Katrės. Katrė, pamačiusi Aušrinę, 
nustemba ir tiek išsigąsta, kad jai pasivaidena 
Milda, kylanti iš kapo, o vienuolis Domijonas 
juodais rūbais naktį—pačiu šėtonu, atėjusiu iš 
pragaro pasiimti ją dėl priesaikos sulaužymo. 
Siaubo suimta, Katrė traukiasi atbula skardžio 
link ... ir nukrenta į verpetingą upę. Paskui ją 
šoka ir Vacius jos gelbėti.

Likusieji suglumę nežino ką daryti ir kaip 
padėti nušokusiems nuo skardžio. Tada Žaliūgas ir 
Aušrinė suklaupia prie kapo ir kalba maldą į 
Mildą:

Būk su mumis našlaičiais kaip ir buvus, 
Gyvensim tavo meilėje ir valioj, 
Kol mūsų dienos žemėj pasibaigs.
Būk su mumis. Našlaičių skurdžią dalią 
Palengvink savo meile ir paguoda.

Nešiosime širdy mes tavo vardą
Kaip šventą aukurą, gyvi kol būsim. 
Tebūnie su mumis valia tavoji.

Domijonas tuo metu nuplėšia nuo Pušies šv. 
Kotrynos paveikslą, lyg priekaištą jai sviesdamas: 
„O tau čia—ne vieta!“

Pavasario giesmės plane, personažų charakte
riuose, jų dialogų tekstuose ryškėja dramos veda
moji mintis. Itin vaizdi ji baigminėse jos scenose: 
kas nėra išauginta Lietuvos žemės ir lietuvio 
širdies—Lietuvai yra svetima. Tai atsakymas 
visiems Lietuvos globėjams ir „išlaisvintojams“.

Lietuvių teatro išeivijoje viena iš didžiausių 

bėdų yra lietuvių kalbos ir lietuviško žodžio 
kultūros stoka: silpnas kalbos mokėjimas ir žodžio 
funkcijos nepaisymas scenoje. Žodis yra takoskyra 
tarp literatūros (epo, lyrikos) ir dramos. (Teatrolo- 
gai literatūros ir dramos skirtumus yra aiškinę ir 
aptarę. Pas mus apie tai yra kalbėjęs ir rašęs B. 
Sruoga). Literatūra ir teatras dar ir šiandien 
tebesivaržo dėl dramos: vieniems ji yra literatūros, 
kitiems teatro istorijos dalis. Drama, skaitoma 
knygoje, yra literatūros kūrinys, gi scenoje ji tėra 
medžiaga spektakliui, jo dalis. Žodis, aktoriaus 
tariamas scenoje, turi atspindėti nuotaiką ir prasmę 
replikos, taikomos partneriui ar sau pačiam. Tada 
žodžiui svarbu tonas, ritmas, tempas, pauzė prieš jį 
ar po jo, derinimas su kūno ar galūnių judesiu bei 
veido išraiška.

Kalbant apie žodį, knieti pakartoti girdėtą 
teigimą, kad žodis yra laukinės prigimties. Tuoj 
pat, nepagalvojus, ir įdomu, ir neaišku,—kaip tai 
galėtų būti? Bet prisiminus, kad žmogus gilioje 
praeityje, kurdamas žodį ir kalbą, pamėgdžiojo 
gamtos garsus—reikalas aiškėja. Žodžiui ir kalbai 
kurti reikėjo jautrios ausies. To jautrumo žodis 
pasigenda ir kasdieninėj mūsų kalboj, kur jis yra tik 
techninė komunikacijos priemonė.

„Pavasario giesmės“ pastatymas Lietuvių 
laisvės salėje daugiausiai ir kentėjo nuo kalbos 
trūkumų, ir žinoma, nuo aktorių sceninės techni
kos. Daug ko visai nesigirdėjo, o dalį teksto slėgė 
vargingai tariamas žodis, slopindamas turinį ir 
kalbos skambumą. Dramos nuolatinė tradicinė 
funkcija—leisti žmogaus prigimčiai veikti scenoje. 

Šiuo požiūriu „Pavasario giesmė“ yra dėkingas 
kūrinys spektakliui. Tik, deja „Aukuro“ vaidinime 
vaizdinga, gyva Sruogos kalba penkiapėdžio jambo 
ritme dingo be pėdsakų. Pasirenkant veikalą 
spektakliui, reikėtų atsižvelgti į kolektyvo pajėgumą 
įsisavinti tekstą ir visus techninius scenos reikalavi
mus veikalo pastatymui.

Sekančią dieną po „Pavasario giesmės“ New 
Yorko Kultūros židiny „Aukuras“ vaidino Gabrielės 
Zapolskos 3-jų veiksmų satyrinę dramą „Ponios 
Dulskienės moralė“ (vertimas F. NeveraviČiaus). 
Jeigu „Pavasario giesmė“ vaidinimą slėgė ir 
smukdė, tai „Ponios Dulskienės moralė“ jam 
padėjo ir jį gelbėjo. Sklandi, intriguojanti veikalo 
slinktis, sąmojus, komiškos situacijos ir personažai 
vaidinimą padarė patrauklų, žodis buvo tariamas 
sklandžiau ir žiūrovą jis pasiekdavo. Daug gelbėjo 
visam reikalui E. Kudabienės šmaikšti vaidyba.

Nežiūrint pasitaikančių nesėkmių, „Aukuras“ 
sveikintinas už tai, kad ištvermingai dirba ilgus 
metus: 1980 m. jis švęs savo veiklos trisdešimtmetį. 
Šiam jubiliejui paminėti „Aukuras“ ieško tinkamo 
lietuviško veikalo. Vienas toks, veikalas buvo 
„Aukurui“ pasiūlytas. Tai kūrinys jauno lietuvio 
kanadiečio. Jis aktualaus siužeto ir geros kompozi
cijos, bet jam kelią į sceną pastoja kalba,—ji tokia 
skurdi ir nevaizdinga. Tai pasakojo E. Kudabienė, 
pokalbyje apie „Aukuro“ repertuaro rūpesčius.

Ką sako šis jauno dramaturgo atvejis? Visiems 
aišku,—lietuvių kalbos reikia mokytis, kur tik ji 
mokoma.

Jonas Kiznis

— Arba į Maskvą, arba į 
Romą—trečio kelio nėra,—aiškino 
kadaise rašytojas V. Ramonas 
Kryžiuose. Šventa teisybė! Tačiau tik 
šį pavasarį sužinojome, kad šiuo 
ideologiniai asfaltuotu keliu galima 
neblogai pasivažinėti į abi puses. 
Laikraščiuose pasirodė amerikietiškos 
turizmo agentūros skelbimai, pamal
džiai kviečiantys lietuvius išeivius 
pakeliauti Maskvos link, iki pat

Drausmės sargyboje

SANTARIETIŠKA DAINELĖ

AR BUVO BOBA VILNIUJ?

Vilniaus. O po to iš Maskvos—tiesiai į 
Romą, kur lietuvių turistų laukia . . . 
audiencija pas šv. Tėvą. Moterys todėl 
prašomos iš Amerikos pasiimti tauti
nius rūbus (lyg nusipirktieji Vilniaus 
dolerinėje netiktų „tautinės drausmės“ 
nuodėmėms pridengti).

Vilniuje, Romoje ir lėktuve turis
tus globosiąs profesorius daktaras 
Jokūbas Stukas. Žinoma, padėt išlipti 
iš lėktuvo ar lagaminus pakilnoti 
galėtų ir neprofesoriškų specialybių 
palydovai. Vienok titulų šioje ekskur
sijoje reikalauja kapitalistinio pasaulio 
garbė. Tik pagalvokit: iš Lietuvos 
turistai važiuoja už rublius, ir tai juos 
lydi visokiausi mokslų kandidatai, o 
čia gi viskas už dolerį . . .

Jokūbas Stukas jau ne naujokas 
kultūriniuose išeivijos ir Lietuvos 
mainuose. Ir į Lietuvą jau ne pirmą 
kartą važiuoti ruošiasi, ir į priešo 
atsiųstų „agentų“ koncertus lankosi, į 

vlikų, altų ar „reorgų“ draudimus 
nekreipdamas nė menkiausio dėmesio. 
Net ir pats tokius koncertus organi
zuoja, o paskui leidžia plokšteles 
išeiviją tarybine muzika palinksmin
ti .. .

Paskaitę tokius skelbimus net 
žado neteko „reorgai“. Ne todėl, kad 
Stukas bizniauja. Žadą jiems atėmė jų 
numylėtinis Kazys Bobelis. įkopęs, lyg 
meška avilin, į VLIKo pirmininkus, to 
mūsų veiksnių veiksniausiojo vicepir
mininku Bobelis pasirinko . . . Jokū
bą Stuką. Tas pats Bobelis, kuris, dar 
ALTai pirmininkaudamas, metė iš ten 
žymiai menkesnes bendravimo su 
Lietuva politikos ežerėlyje plaukiojan
čias žuveles. Antai, santariečiai vos 
spėjo su vaikais iš Lietuvos grįžti, kai 
karingasis pirmininkas išmetė už tai iš 
ALTos Santaros-Šviesos federaciją. 
Lyg kokią liberališką musę iš barščių. 
O po to, kaip ir pridera energingiems 
pirmininkams, išsitraukęs iš stalčiaus

ALTos statutą nusišluostė rankas . . .
Dabar karingasis Bobelis su 

Stuku . . . VLIKe Lietuvą vaduoja. 
Pasaulio pabaiga!

Tik liberalai šypsosi. Gudri čia, 
sako, bobelinio komiteto politika: 
apnakvindinai nekaltus turistus Vil
niaus „Gintare“, pakeitei palydovo 
kepuraitę į vaduotojišką ir trauki sau į 
pasimatymą LTSR užsienio reikalų 
ministerijon. O iš ten—gal ir dar 
aukščiau duris atidarytų vyriausiojo, 
kad ir bobeliško, komiteto kredencia
lai .. .

Santariečiai ta proga jau ir 
sutartinę liaudies dainos motyvais 
repetuoti buvo pradėję, net trimis 
balsais:

Gal buvo, gal ir ne
Bobelio komitetas Vilniuje?

Buvo, buvo, kaip nebuvo
Tik sovietai, atrodo, nesupranta 

aukštosios politikos plonybių. Neduo
da, sako, vizos . . .

Neperkanda šitokios politikos ir 
mano šuniški smegenėliai. Juk turi jau 
VLIKas Vilniuje savo ambasadorių. 
Tai kam dabar siųst Jokūbą Stuką, 
Vytauto Alseikos prieš tai neatšaukus?
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POKALBIS APIE LAISVĘ 
IMPERIALIZMĄ 

KALINPOLITINIUS

čikia Tomas

Aleksandras Ginzburgas — žinomas rusų kovo
tojas už žmogaus teises, Helsinkio susitarimų 
priežiūros komiteto narys, politinis kalinys— 
balandžio mėnesį buvo, drauge su keliais kitais, 
iškeistas į du sovietų šnipus ir išsiųstas iš Sov. 
Sąjungos į J.A. Valstybes.

Gegužės 13-tos vakare Aleksandras Ginzbų 
gas susitiko pokalbiui su grupe Vašingtono lieti/čių. 
Čia pateikiamas to susitikimo išrašas iš magnetofo
no juostos. Daugtaškiu pažymimos 
pokalbio vietos. Kai kurias vietas 
iššifruoti, nes kalbėjo keli žmonės 
ir dar keliom kalbom.

Aleksandras Ginzburgą^kalbėjo 
žodžius čia lietuviškai p 
lietuvių pokalbyje
Kazys Almenas^ Julius Bū t ė na s\r Vitolis Vengris.

Gureckas: Pirm s būtų apie Gajaus
ką, Petkų ir kitus. Kokiam jie yra stovy?

Ginzburgas: Blogesnė Petkaus padėtis. Ne dėl 
jo sveikatos, bet dėl to, kad jis daug sunkesnėse 
sąlygose. Petkus yra blogiausioje tarybinės kalėjimų 
sistemos vietoje. Tai specialus kalėjimas politiniams 
kaliniams, pats blogiausias visoj Sąjungoj. Anks
čiau Petkus buvo sunkiame kalėjime, bet tas 
kalėjimas buvo, vis dėlto, mieste. Gana dideliame 
mieste, Vladimire. Tačiau, kadangi tas miestas yra 
lankomas užsienio turistų, kalėjimą perkėlė į 
provincijos miestelį, kur niekad joks turistas 
neužklysta, ir ten jau yra žymiai blogiau. Tai 
Cistopolio miestas totorių respublikoje. Ten nėra 
geležinkelio. Kai juos vežė į Čistopolį, kiekvieną 
kalinį, tame tarpe ir Petkų, vežė uždarose kalėjimo 
mašinose. Jos vadinasi „juodi varnai“. Kiekvieną 
vežė atskira mašina, ir kiekvieną tą „juodą varną“ 
dar saugojo iš šalių du šarvuoti automobiliai.

rusiškai. Jo 
Venclova. Iš 

imantas Gureckas,

raleistos 
u v o sunku 

pačiu metu,

Vladimire buvo kiek lengviau. Jau vien dėl to, kad 
ten kaliniai galėjo labiau bendrauti vienas su kitu. 
Dėl to, kad kai kurias ūkines funkcijas tame 
kalėjime atlieka patys kaliniai. Ne politiniai, bet 
kriminaliniai. Nors jie ir kriminaliniai, bet su jais 
vis dėlto, kadangi jie irgi kaliniai, galima būdavo 
susitarti. Kad jie perneštų iš kameros į kamerą kokį 
raščiuką, arba duotų priedo košės šaukštą . . . Vis 
dėlto buvo truputį lengviau.

Amerikoje sunku paaiškinti tarybinio kalėjimo 
maisto padėtį. Pavyzdžiui,—amerikiečiai klausia— 
kiek kalėjime duoda duonos per dieną. Žinoma, aš 
galiu pasakyti, kiek duoda duonos. Bet amerikiečiai 
įsivaizduoja arba Amerikos duoną, arba, blogiausiu
atveju, Maskvos duoną. O kalėjimo duona buna 
visai kitokia. Nieko bendro su kita duona neturi.

Būdamas Amerikoje, per tą porą savaičių 
bandžiau ragauti maistą, kuris čia skiriamas šunims 
ir katėms. Jis yra žymiai geresnis negu tas, kuris yra 
duodamas ten kalėjimuose. Aš labai norėčiau 
pasėdėti Sing-Singe, gal tada suprasčiau skirtumą 
tarp Amerikos ir tarybinių kalėjimų. Dabar 
nesuprantu. Kada mums tekdavo skaityti spaudoje, 
kaip amerikiečiai piktinasi savo kalėjimų sistema, 
mes labai stebėdavomės. Mums atrodydavo, kad 
ta sistema yra geresnė negu mūsų gyvenimas 
laisvėje.

Gur.: Simas Kudirka lankė kalėjimus čia, ir 
valgė jų maistą. Jis manė, kad gal čia yra specialiai 
jam padaryta. Taip puiku, patogu! . .

G.: Todėl net sunku rasti žodžius norint 
apibūdinti Petkaus padėtį. Jeigu kur nors Tarybų 
Sąjungoj tikrai blogai, tai blogai, kur dabar yra 
Petkus. Tas konclageris, kur buvau aš ir Gajauskas 
su manim kartu—tai sekanti kategorija. Tai 
vadinamasis ypatingo režimo lageris, kur patenka 
nubaustas antrą kartą, recidivistas,—antrą kartą 
įvykdęs „ypatingai pavojingą valstybinį nusikalti
mą“. Už ką nuteistas Petkus, maždaug žinoma. 
Galbūt mažiau žinoma, už ką nuteistas Gajauskas.

šia, už Solženycino fondą. Tai yra 
bandra byla, nes mes kartu tą darbą 

e. O antroji jo teismo nuosprendžio pusė

Pirmi 
mudviei 
dirb 
liepia tai, kad jis, gyvendamas Lietuvoje, bandė 

rinkti ir parašyti pokario metų Lietuvos istoriją. 
Ir už tai gavo penkiolikę metų kalėjimo. Kad 
Gajauskas rinko partizaninio laiko istoriją, tai ne 
viskas. Jis labai domėjosi paskutiniais Lietuvos 
valstybingumo metais ir dienomis.

Gur.: Viskas tas jam buvo primesta kaip 
nusikaltimas?

G.: Taip. Natūralu, jam tai buvo primesta kaip 
nusikaltimas.

B.: Kur jūs sužinojote apie kun. Garucko 
mirtį? Ar jis mirė savo mirtimi, ar kas nors padėjo 
jam numirt?

G.: Sužinojom lageryje. Neturėjom informaci
jos, kad jam būtų padėję numirti. Žinojome, kad jis 
sunkiai serga. Garuckas beveik iki pat mirties 
dienos pats rašė Gajauskui laiškus. Paskutinis 
dalykas, kurį Garuckas atsiuntė Gajauskui į 
kalėjimą, buvo amerikoniško žurnalo iškarpa su 
popiežiaus portretu.

Gur.: Ar aš galėčiau paklausti . . . Čia gali 
atrodyti ir naivus klausimas, bet—kaip galima būtų 
padėti Gajauskui, Petkui ir kitiem suimtiem? Ką 
mes galim padaryt amerikiečių visuomenėj, ir ko 
mes nepajėgiam padaryt, mes maždaug žinom. Bet 
galbūt jūs turite idėjų, kas veikia sovietinę pusę. Ką 
mes galėtume padaryt ir ko vengt.

G.: Man labai sunku, arba neįmanoma, 
pasakyti ką padaryti, kad sovietai pajustų. Vienin
telis dalykas, kuris juos veikia, yra geras kumštis. 
Labai svarbi yra materialinė pagalba kaliniams ir jų 
šeimoms. Gal netiek svarbi Gajauskui ir Petkui, nes 
jie mažiau poreikių turi, bet yra daug kitų asmenų,
kuriems ta pagalba labai svarbi. Solženycino 
fondas daro ką gali, ir jis lietuviams padeda, bet jis 
neišskiria lietuvių iš visų kitų. Ir negali išskirti. O 
lietuviams svarbi kiek galima didesnė parama iš 
užsienio lietuvių. Jau vien todėl, kad gaunama 
parama iš saviškių. Tai, štai, kiek įmanoma, tai ir 
turi būti daroma.

Gur.: Gerai. Dabar praktiškas klausimas. 
Siunčiant kaliniam, ar jie tuos siuntinius gauna? 
Antras dalykas,—siunčiant šeimoms, ar siunčiama 
tiesiai paštu? Kokis būdas naudotinas?

G.: Kalinys, kaip taisyklė, jokių siuntinių 
negauna. Jis gali, pavyzdžiui, gauti banderolę su 
plunksna ar kuo nors panašiu, jis gali gauti 
atviruką, kuriame lietuviškai nieko nebus, išskyrus 
atgalinį adresą su lietuviška pavarde. Ir tame 
atviruke nereikalingi iškilmingi ir taurūs - žodžiai. 
Kaliniui visai užtenka minties, kad štai yra kažkoks 
lietuvis, lietuviška pavarde, būtent jo tautietis, kuris 
juo domisi, juo rūpinasi. Žodžiai gali būti patys 
paprasčiausi.

Gur.: Ar lietuviškai galima rašyt?
G.: Lietuviški atvirukai tiesiai iš čia į kalėjimą 

neateina. Bet galima pasiųsti tokį atviruką iš 
užjūrio kalinio giminėms, kurie tą atviruką įdės į 
voką, ir su tarybiniu adresu pasiųs jį kaliniui. 
Turbūt nereikia įrodinėti, kad manęs Tarybų 
valdžia nemėgsta, Solženycino nemėgsta dar žymiai 
daugiau, bet, nepaisant to, lageryje mane pasiekda
vo laiškai iš Solženycino! Turbūt taip pat nereikia 
aiškinti, kad Solženycino laiškai, rašomi man į
lagerį, nebuvo panašūs į jo romanus. Toki laiškai 
nebūtų manęs pasiekę. Bet man buvo visai 
pakankama žinoti, kad jis apie mane galvoja. Aš 
būdamas lageryje gavau tik vieną paketą su 
atvirukais. Man iš Vakarų atvirukų siuntė tūks
tančius. Tų atvirukų, kurių aš negavau, Vakaruose 
man rodė kopijas; bet jų aš nemačiau. Gavau tiktai 
vieną paketą su keliais atvirukais ir Natalijos 
Gorbanevskos. Ji gyvena Paryžiuje, yra Kontinento

Aleksandras Ginzburgas su sūnumi

redakcijos sekretorė, savo metu dalyvavo demon
stracijoj dėl Čekoslovakijos invazijos. Ji atsiuntė 
tiktai kelis atvirukus, kuriuose nebuvo jokio teksto. 
Ir man to užteko. Aš žinojau, kad ji apie mane 
žino, ir manim rūpinasi. Atsakant į sekantį 
klausimą,—jeigu siųsti giminėms ką nors, siunti
nius, laiškus, ar ką panašaus,—ar siųsti paštu, ar 
kaip nors kitaip? Atsakymas: atleiskite, citata iš 
Lenino—„Ne ‘arba-arba’, bet ‘irgi’ “. Ir taip, ir taip; 
ir paštu, ir ne paštu. (...)

Aš Gajauską pažįstu labai gerai, taip pat ir 
Paulaitį. Gajausko ir Paulaičio portretai savo laiku 
buvo pasiųsti į Vakarus. Per mane viskas tas ėjo. Ir, 
tarp kitko, tų portretų perdavimas į Vakarus mano 
byloje figūravo kaipo nusikaltimas. Bet, kiek aš 
dabar suprantu, lietuvių išeivija taip ir negavo tų 
portretų. Jie kažkur dingo pakeliui.

Venclova: Lietuviai tuos portretus, rodos, 
gavo, bet nepakankamai juos panaudojo.

G.: Išsiaiškinkim. Tai ne foto-portretai, tai 
tapybiniai portretai. Tuos portretus publikavo rusų 
leidykla „Posiev“. Amnesty International publika
vo. Jie Londone padarė portretų parodą, įskaitant 
ir Paulaičio bei Gajausko portretus. Petkus tuo 
momentu dar nesėdėjo. Tai buvo portretai tų, kurie 
tuo momentu sėdi. Ir tikrai lietuvių tie portretai 
nepasiekė, nors jie Vakaruose plačiai figūravo 
įvairiose parodose. Bet lietuvių spaudoj niekad jie 
nebuvo panaudoti, net nebuvo pastebėti. (...) 
Čia išėjo beveik komiška istorija. Portretus pa
siunčiau iš konclagerio į Vakarus. Per didelį vargą, 
labai sunkiai ir avantiūristiškai. O Amnesty į 
International, juos panaudojusi, parodžiusi paro
dose, nufotografavusi, išspausdinusi, nusprendė, 
kad tai vis dėlto Ginzburgo privatinė nuosavybė, ir 
grąžino šeimai į Maskvą. Savo iniciatyva. Girdi, 
jums priklauso, mes nenorim laikyti jūsų nuosavy
bės. Ir antrąsyk neturėjau nei jėgų nei noro siųst į 
Vakarus. Tie portretai išliko iki paskutinės kratos. 
Ligi paskutinio, faktiškai, arešto. Tada jau jie 
dingo. Originalų nebėra. Bet yra reprodukcijos. 
( • • •)

Aš neabejoju, kad dauguma iš jūsų žinot apie 
Kovaliovo bylą. Situacija dabar labai skiriasi nuo 
tos, kokia buvo Stalino laikais. Šiandien į emigraci
ją patenka žmonės, kurių šūkis tikrai yra tas 
tradicinis šūkis, „Už jūsų ir mūsų laisvę!“ Ir man 
labai norėtųsi, kad lietuvių emigracija ir rusų 
naujausia emigracija surastų kontaktų. Kad lietuvių 
emigracijos kultūra su dabartinės naujausios rusų 
emigracijos kultūra rastų kontaktų. Nes naujausieji 
rusai emigrantai labai skiriasi nuo tų emigrantų, 
kurie buvo anksčiau. Kodėl aš sakau, kad ieškotų 
kontaktų, o ne draugautų? Man labiau patiktų 
draugavimas. Bet vis dėlto, aš apsiriboju tiktai 
kontaktų ieškojimu. Nes reikia atsiminti, kad rusų 
emigracija, net ir dabar, yra labai ir labai įvairi. Ir 
jūs, su ja bendraudami, greičiausia galite pastebėti 
tokius nemalonius dalykus, kurių aš, būdamas 
rusas, net ir nepastebiu.

(Pabaiga sekančiame numeryje)
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