
KLIVELANDO SUKAKTUVĖS

AR LIETUVOS HIMNAS 
FESTIVALIŠKAS ?

Po partizaninės veiklos Lietuvoje ir bausmės 
Gulage prie Jenisiejaus, Ksavera Puskepurytė 
vėliau Izraelyje dėl palestiniečių arabų skriaudimo 
išsiskiria su savo vyru Leizeriu Lišok ir vyksta 
Amerikon pas brolį, pradedantį fabrikantą. Sutik
tuvėse Jewish Center prieš miesto iškiluomenę ji 
pasmerkia Amerikos biznierių pelno troškulį. Savo 
skelbiama „drąsa būti žmogumi“ ji sugriauna 
brolio finansinę karjerą ir grįžta Izraelin mokyto
jauti arabų vaikams.

Si Liudo Dovydėno pjesė, „Jeigu mes rasim 
uranijaus“ statyta šį rudenį V lietuviško teatro 
festivalyje Čikagoje. Jos žiūrėti neatvyko nei 
partizanus adoruoją patriotai, nei žmogaus skriau
dimu ir gamtos žalojimu besirūpiną humanistai, 
nei lietuvių-žydų sutaikymu sergą liberalieji Mero 
ar Štromo draugai, nei dėl išeivių jaunimo 
nulietuvėjimo ir nukultūrėjimo bėdavojantieji. 
Vietoje jų visų, trečdalį salės pildė vaikučiai su 
savo močiutėmis, likę po prieš tai vykusio vaikų 
spektaklio. Darželinukams ta dabarties problemų 
pjesė nepatiko. Darius Lapinskas, ją statęs su 
Čikagos Jaunimo teatru, vėl neįtiko publikai.

Laimos ir Dariaus Lapinskų režisuojamas 
Jaunimo ir vaikų teatras penktajam Festivaliui 
buvo pasiūlęs pakartoti šį pavasarį statytas

______ turinyje
POETAS IŠ VILNIAUS MIESTELIO

Pokalbis su naujuoju Nobelio laureatu Czeslaw 
Milosz’ium. Jo kalba premijos įteikimo iškilmėse 
Stockholme. Ir du jo eilėraščių vertimai.

TEATRAS - NESIRUOŠIĄS MIRTI 
IŠEIVIJOS INVALIDAS
Ryšium su Teatro festivaliu, apie išeivijos teatr- 
lų pastangas, laimėjimus ir nepasisekimus šiame 
numeryje rašo trys mūsų bendradarbiai.

KALBA - POETŲ NMAI

Donelaičio, Baltrušaičio ir Radausko kūrybos 
bendrasis vardiklis.

RIMTESNIS ŽVILGSNIS | IŠEIVIJĄ?

Algirdo J. Greimo knygos recenzija ,, Pergalėje".

SPAUDOS APŽVALGA
KRITIKA IR POLEMIKA
LAIŠKAI, ATGARSIAI

Violetos Palčinskaitės „Prašom tylos“ ir Janinos 
Degutytės „Avinėlį Beragėlį“.

Festivalių sumanytojas ir vedėjas Anatolijus 
Kairys Lapinskų veikalus atmetė, nes jie esą 
prieštarautų festivalių nuostatams:

• nestatyti vertimų iš kitų kalbų,
• nerodyti veikalų, parašytų okupuotoje Lietu

voje, ir
• nekartoti jau statytų veikalų.
Jau labai seniai buvo atsisakyta paskutiniojo 

šių nuostatų paragrafo, protestuojančio išeivijos 
„energinas dramų rašytojas“ (Kairio draugas apie 
Kairį).

Festivaliai siekia kilnių tikslų: „Prikelti 
miegančius, pažandinti snaudžiančius, parodyti 
tiesą gėrio ir grožio ieškančiai žmogaus '’vašiai“ 
(Kairys apie teatrą).

Degutytės ir Palčinskaitės tiesa pasirodė

ATVIRAS LAIŠKAS IŠ ESTIJOS SSR
1980 metų spalio 14-tą sovietinėje Estijos 

spaudoje pasirodė ETA (Eesti Telegraafi Agen- 
tuur) pranešimas, pavadintas „Iš prokuratūros“: 
„Prokuratūra užvedė kriminalinę bylą prieš rimtų 
viešosios tvarkos pažeidimu, įvykusių šiomis 
dienomis Taline, dalyvius ir jų kurstytojus. Šie 
neramumai, kuriuose dalyvavo grupės jaunuolių, 
iššaukė pagrįstą darbininkijos pasipiktinimą ir 
nepasitenkinimą. Teismo atsakomybėn bus pa
traukti ir į jas įsivėlę kriminaliniai chuliganai. Jų 
aplinkybės bus kruopščiai ir visapusiškai ištirtos ir 
po to kaltininkai bus patraukti teisman pagal 
įstatymus“.

Šis 48 žodžių (estiškame originale) tekstas yra 
kol kas vienintelė iki šiol sovietų spaudoje 
pasirodžiusi žinia apie jaunimo politinius veiksmus 
Taline ir kitose Estijos vietose. Be minėto ETA 
pranešimo, šie įvykiai buvo svarstomi mokyklose 
ir kitose institucijose. Kadangi įvykius matė 
nemažas skaičius besilankančiųjų iš kitų respubli
kų, gandai apie juos pasklido visoje Sovietų 
Sąjungoje. Visa tai, kas pastaruoju metu atsitiko, 
verčia mus rašyti šį laišką.

Smurtas, susijęs su Talino įvykiais, kelia 
rūpestį. Būta atsišaukimų, skatinančių tą patį 
pakartoti dar platesniu mastu. Jėgos panaudojimas 
rodo kad mūsų visuomenėje yra atsiradę pavojingi 
plyšiai. Plyšiai, reiškiantys antagonizmą tarp 
mokytojų ir tų kuriuos jie moko, konfliktą tarp 
vadų ir prieštaravimus tarp tikrovės vaizdavimo ir 

mažiau atitinkanti festivalių gaires, negu taip pat 
Lietuvoje tebegyvenančio autoriaus Juozo Grušo 
tiesa. Jo dramą „Tėvas ir sūnus“ festivalin atvežė 
torontiškiai.

Teatro švenčių nuostatai buvo surašyti 1968, 
Lietuvos laisvės kovų metais, kai Lietuvoje jau 
niekas nebenorėjo mirti, o išeivijoje mirti ragino 
tik viena desperada—verčiau negu lankyti okupuo
tą Lietuvą. Klivelande tada buvo nustatytos gairės 
išeivių nebendravimui su Lietuva. JAV lietuvių 
laikraščiuose tada jau buvo atidūktos krepšininkų 
už išvyką Vilniun baudimo metinės. Čikagoje 
pliuralistinės visuomenės šalininkai jau buvo 
išleidę porą Akiračių numerių.

Lapinsko statyta antikomunistinė, antikapita- 
listinė, proarabiška ir ekologinė pjesė iki šiol dar 
niekam neužkliuvo dėl publiką provokavusių 
(nesėkmingai!) minčių. Kampuotos Dovydėno 
idėjos festivalio rengėjams pasirodė mažiau nepa
togios, negu Klivelando dvasių pilnos teatro gairės, 
pagal kurias festivalyje nebūtų buvęs pageidauja
mas ir veikalas su himno „Lietuva, tėvyne mūsų“ 
meliodija (pvz., Ličiu ros „Vincas Kudirka“). Mat, 
himnas parašytas irgi rusų okupacijoje . . .

Donatas Bielskus

gyvenimo, koks jis iš tikrųjų yra.
Mes manome, kad tokia padėtis yra pavojinga 

ir negali tęstis, neatnešdama baisių pasekmių 
Estijai ir visiems, kurie joje gyvena. Padėties 
pabloginimas negali būti toleruojamas. Tuo pačiu 
vienok būtų nedovanotina ignoruoti giliai įsišakni
jusias priežastis, iššaukusias dabartinę padėtį. 
Todėl mes jaučiame pareigą atkreipti jūsų dėmesį į 
sekančius dalykus.

Vargu ar įmanoma, kad demonstracijos, 
kuriose dalyvavo tūkstančiai jaunų žmonių, būtų 
buvę sukurstytos paskirų individų. Mums atrodo, 
kad šios manifestacijos iš tikrųjų tebuvo neperdė
tas daugelio vyresnio amžiaus estų nepasitenkini
mo atspindys. Turime reikalo su stambaus masto 
visuomenine problema, kurios nebus įmanoma 
išspręsti be kiekvieno mūsų visuomenės nario 
dalyvavimo. Pirmas žingsnis ta kryptimi turėtų 
būti visuomenės informavimas apie susidariusias 
problemas.

Nepasitenkinimas pastaraisiais metais sustiprė
jo. Tačiau šį nepasitenkinimą sužadinę reiškiniai 
formavosi daug ilgiau. Šį nepasitenkinimą iššaukė 
visa eilė iki šiol neišspręstų socioekonominių 
problemų. Buitiniai sunkumai (eilės prie krautuvių, 
maisto ir kasdieninio vartojimo prekių trūkumas 
bei netvarkingas jų paskirstymas) sudaro dirvą 
konfliktams, kurie skatina alkoholizmą, nusikalsta
mumą, šeimų nestabilumą ir visą eilę kitų žalingų

(tęsinys 14-me psl.)
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SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE

AR BENDRUOMENĖ TURI DIRBTI 
POLITINĮ DARBĄ?

Tomo Remeikio knygos Opposition to Soviet 
Rule in Lithuania 1945-1980 išleidimo proga 
Drauge (nr. 285, 1980.XIL6) buvo paskelbtas 
pasikalbėjimas, kuriame buvo paliesta daug aktua
lių ir įdomių klausimų. į daug ginčų išeivijoje 
tebekeliantį klausimą dėl Bendruomenės dalyvavi
mo politinėje veikloje T. Remeikis šitaip atsakė:

Jei LB blaivesnis požiūris į santykių problemą 
vis tiek vedė kai ką prie kraštutinių išpuolių, tai 
jos formalus įsijungimas į politinę veiklą iššaukė, 
galima sakyti, apopleksiją tarp senųjų veiksnių, 
ypač tarp ALTos. Kaip žinote, aš LB įsijungimą į 
politiką labai rėmiau ir šį tą ta linkme esu padaręs. 
LB politinės veiklos rezultatas yra ir dabar išėjusi 
ši mano knyga. Taip pat ir dabar manau, kad tai 
buvo protingas žingsnis. LB pasidarė vienintelė, 
integravusi į savo eiles viduriniąją ir jaunąją 
inteligentiją ir todėl turėjo ir turi potencialų 
intelektualinį, o taip pat ir masinį užnugarį savo 
veiklai. Tuo tarpu senieji veiksniai, kaip VLIK'as 
ir ALTa, sudaryti iš mirusių ar mirštančių 
politinių partijų bei grupių, ne tik prarado 
intelektualinį pajėgumą ir vadovavimo iškilumą 
(didieji valstybininkai ir politikai antraeilių vadukų 
buvo pakeisti jau apie 1960-tuosius metus), bet ir 
nepajėgė išsiveržti iš sustabarėjusios, su politine 
tikrove mažai ką bendro beturėjusios veiklos, kuri 
pagrinduose lietė ne Lietuvos, bet veiksnių ir 
partijų tarpusavio konkurencijos ir politikos reika
lus.

Tokia veikla dominuoja juos ir šiandien. 
Tokioje padėtyje buvo ne tik suprantamas, bet ir 
aiškiai reikalingas LB veiklos praplėtimas į politinę 
sritį. Todėl visi argumentai apie kažkokį natūralų 
veiklos pasidalinimą tarp veiksnių yra niekiniai, 
nes, bent mano nuomone, šiandieną nei ALTa, nei 
VLIKas nerodo daug prasmingos veiklos ir 
daugiau ar mažiau be reikalo eikvoja visuomenės 
suaukotus pinigus. Iš tikrųjų, prieš LB toks didelis 
triukšmas kilo kaip tik dėl to pasikėsinimo į iki 
tada ALTos turėtą monopolį į Vasario 16 aukas.

Manau, kad LB turėtų ir toliau eiti šiuo keliu, 
nekreipdama dėmesio į puolimus, o atlikdama 
tikrus ir konkrečius darbus padėti Lietuvai. 
Neatliekamų darbų yra daugiau, negu esamomis 
jėgomis galime atlikti.

\] LAUKAN IŠ PABALTIJO VALSTYBIŲ

Draugas A. Bimba Laisvėje (nr. 43), straips
nyje „Laukan iš P. Korėjos“ šitaip išvedžioja:

Pastaruoju laiku šios šalies spaudoje dažnai 
skaitome užuominų apie Pietų Korėjoje liaudies 
bruzdėjimą prieš reakcinį režimą. Bet reikia 
nepamiršti, kad ta šalis, geriau, šalies dalis, tebėra 
Jungtinių Valstijų militarinių jėgų okupuota. Joje 
ir šiandien tebeveikia didelė, net 40,000 kareivių 
gerai ginkluota armija, kuri yra atsakinga už to 
režimo buvimą ir pasilaikymą. Pietų Korėjos 
liaudis negali nei susivienyti su Šiaurine Korėja, 
nei rūpintis savo reikalais bei likimu.

Todėl Amerikos taikos ir detentės šalininkai 
reikalauja, kad toji armija būtų tuojau iš P. 
Korėjos ištraukta. Lai būna palikta jos liaudžiai 
rūpintis savo interesais!

Visai teisingai! Tik, pirmiausia, sovietai lauk
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iš Pabaltijo valstybių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
lauk iš Bulgarijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, rytų 
Vokietijos, lauk iš Afrikos, artimųjų Rytų . . . 
Tada draugas Bimba turėtų teisę šaukti ir laukan 
iš P. Korėjos. Na, o iš Afganistano, irgi lauk?!

AUSTRALIJOJ NĖRA KAM RŪPINTIS 
POLITINE VEIKLA

Jei JAV-se dėl politinės veiklos varžosi keli 
lietuviški veiksniai, tai Australijoj padėtis yra 
kitokia—ten nėra kam rūpintis Lietuvos reikalais.

Mūsų pastogė (nr. 43, 1980.XI.2) tuo reikalu 
taip rašo:

Labai jautrus bendruomenėje klausimas yra 
politika. Amerikoje labai daug energijos ir laiko 
sugaištama, kraujo sugadinama besiaiškinant ir 
besivaržant, kas kompetetingas kalbėti ir veikti 
politiniais reikalais, suprantama, liečiančiais lietu
vius ir Lietuvą. Australijoje šitų varžybų nėra ir 
tuo pačiu nieko praktiškai ir nedaroma. O yra 
daug tokių nuolat iškylančių politinių kuriozų, 
apie kuriuos ir sapnuote nesapnuojame, ir tokiais 
atvejais reikalinga ir būtina skubi akcija ir 
reagavimas. Deja, iki šiolei bendruomenė niekad 
nebuvo iniciatorė, kad ji imtųsi iniciatyvos ir net 
vadovautų kokiai nors politinei akcijai. Atsiranda 
atskirų žmonių, kurie tokius politinius ėjimus seka 
ir bando patys judinti net be bendruomeninio 
užnugario. Panašus atvejis buvo ir neseniai, kai 
iškilo reikalas pasisakyti dėl projekto Hobarte 
(Tasmanijoje) nupirkti laivų taisymo plaukiojantį 
doką pas sovietus, kuriuo nevaržomai naudotųsi ir 
visokio plauko šioje žemės pusėje esą sovietiniai 
laivai.

Kitaip sakant, kad ir suktu keliu Australijoje 
būtų įsteigta sovietinė laivų bazė. Australai ir visas 
laisvasis pasaulis šito nenori, bet trumparegiška 
politika to net ir neįžiūrėjo: pigiai gaunamas toks 
dokas ir kodėl to neišnaudoti. Baltai (HELLP 
organizacija Tasmanijoje) ir vėliau Melbourno 
Apylinkės Valdyba tuoj ėmėsi reikiamos akcijos, ir 
rezultate federalinės vyriausybės šis projektas buvo 
atšauktas. Praktiškai bendruomenė kaip tokia čia 
neprisidėjo, nes iš tiesų ir nėra kam—nedaug 
vadovybėje žmonių, o ir tie perkrauti savo 
tiesioginiais darbais, kad neturi laiko dairytis į 
šalis.

KAZYS BARĖNAS APIE „PRADALGES“

Ilgametis Nidos klubo leidyklos (Londone) 
vedėjas ir literatūros metraščio Pradalgės redakto
rius K. Barėnas Drauge (nr. 262, 1980.XI.8) 
paskelbtame pasikalbėjime pasakoja apie tos 
knygų leidyklos darbus ir apie dabar išėjusį 
literatūros metraščio Pradalgių 10-tąjį tomą.

Apie Pradalgių pradžią jis taip pasakoja:

Amp gimė ,, Pradalgės“? Atsakymo turbūt kur 
nors toli ar giliau nebūtų nė reikalo ieškoti. Taip iš 
tikro ir buvo, kaip ir parašyta ,, Pirmosios 
Pradalgės“ įvadiniuose puslapiuose. O to įvadėlio 
pačioje pradžioj buvo taip parašyta:

Mūsų rašytojai ir kultūrininkai yra ne kartą 
skundęsi, kad turime čia svetur šimtą rašytojų, o 
neįstengiame išlaikyti nei literatūros žurnalo, nei 
leisti pastoviai net literatūros metraščio. Teisingai 
tuose nusiskundimuose sakoma, kad tai gi būtų 
mūsų garbės dalykas. Žiūrėkite, sako, Lietuvoje 
dabar ir literatūros žurnalas eina, ir metraščiai
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kasmet išleidžiami. O mūsų gi čia visas šimtas!“
Tokių skundų buvo ir spaudoje, ir mane tai 

užkrėtė. Iš tiesų Vokietijoje leistieji žurnalai 
tuomet jau buvo istorija.. Nebėjo nei „ Gabija“, nei 
,, Literatūros lankai“. Net ir didysis literatūros 
metraštis ,, Gabija“ (1954). Taigi, laukas buvo 
pakankamai tuščias.

Sakau, argi tikrai nebūtų galima ką nors 
pozityvaus padaryti? Tada ir pradėjau, gavęs savo 
leidėjų sutikimą (beje, tuomet ėjau Nidos knygos 
klubo vedėjo pareigas jau kelinti metai). Rašytojai, 
bent dauguma jų, tą iniciatyvą parėmė raštais, tai 
taip pamažu ir buvo išvaryta 10 tomelių. (... )

Su dešimtuoju tomeliu turbūt ir baigsim. 
Vienas kitas bičiulis dar yra gundę: varyk iki 
tuzino! Tokių gundymų esu susilaukęs ir dabar 
šviežių, kai ta ,, Dešimtoji“ pasiekė skaitytojus. Tik 
man rodos, kad jau esame gerokai išsisėmę. Va, ir 
toje ,, Dešimtojoje“ nebe visa medžiaga yra 
literatūrinė. Nesakau, kad ji negera, bet, šitaip 
pasukus, reikėtų jau ir patį metraštį kitaip aptarti 
(gal literatūros ir kultūros, o jei ne kasmet būtų 
leidžiama, tai jau ir vadinti gal reikėtų nebe 
metraščiu, o kokiu nors almanachu). Dar vienas 
kabliukas—mano amžius. Seniams pagal visas 
tradicijas ir net pagal įstatymus reikėtų jau 
pasitraukti į pelnytą poilsį ir sėdėti užpečkyje . . .

PATRIOTIZMO LAIPSNIS

j

V. Ramojus savo skiltyje Drauge (nr. 292, 
1980.XII.15) bando išaiškinti, kas iš tikrųjų yra tie 
patriotai, kurie taip dažnai linksniuojami mūsų 
spaudoje. Kitaip sakant, kas yra tikrieji patriotai? 
Ar tie, kurie garsiausiai šaukia ir savo nuopelnus 
kelia, dabinasi medaliais ir save didvyriais vaiz
duoja, ar tie, kurie pasiaukodami dirba naudingą 
darbą Lietuvai?

Jis taip rašo:

Mūsų spaudoje kartas nuo karto skaitai 
tokius informacinius pranešimus: ,,Šauliai ir kitos 
patriotinės organizacijos kviečiami dalyvauti Vėli- 
nių iškilmėse Sv. Kazimiero kapinėse“ arba: 
,, Šauliai ir kitos patriotinės organizacijos kviečia
mos dalyvauti Pavergtųjų tautų parade Chicagos 
miesto centre“.

Kokias mintis skaitytojams sukelia tokios ar 
panašios informacijos? Visų pirma tai, kad šaulių 
organizacija esanti pati „patriotiškiausia“. Gerai, 
sutikime su tuo. Bet kaip nustatyti įvairių kitų

akiračiai nr. 1 (125)
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lietuviškų organizacijų „patriotiškumo" lygį ir 
laipsni? Čia man atrodo jau galvosūkis.

Jei man reikėtų nustatyti išeivijos lietuviškų 
organizacijų „patriotiškumo" lygį ar laipsni, 
žvelgčiau ne i uniformų iškilmingumą ir ordinus ar 
medalius ant jų krūtinių, bet i nuopelnus Lietuvos 
laisvės labui, už jų atiduotą auką už tautos, žodžio 
ir minties laisvę.

Mano galvojimu, pagal „patriotiškumą" pir
moje vietoje stovėtų pagarbieji Lietuvos 
savanoriai-kūrėjai, tremtyje ir išeivijoje vėl susior
ganizavę į savo sąjungą. Tų pagarbių vyrų eilės 
labai retėja. Tie vyrai (jų tarpe ir viena kita 
moteris), kurie i Lietuvos Nepriklausomybės kovas 
1919-20 m. išėjo tebūdami 20 ar mažiau metų, 
šiandien jau sulaukė ar baigia sulaukti gyvenimo 
saulėleidžio—80 metų amžiaus. Mūsų pareiga juos 
viešai pagerbti didžiųjų tautos švenčių proga, 
supažindinti su jais jaunimą, užrašyti istorijai jų 
pasakojimus, atsiminimus.

Antroje vietoje statyčiau sovietų ir nacių 
okupacijos metais buvusius politinius kalinius, 
kurie pokario metais buvo susiorganizavę į savo 
sąjungą. Tai sąjungai priklausė daugiausia įvairių 
rezistencinių sąjūdžių atstovai, buvę Vliko nariai, 
taip pat visa eilė daugiau ar mažiau žinomų 
asmenų, kurie okupacijų metais su didele rizika 
net savo gyvybėms dirbo ir aukojosi, kad Lietuva 
vėl susilauktų laisvės bei politinės nepriklausomy
bės. Tų vyrų pavardžių sąrašas būtų gana ilgas, 
bet prisiminkime tik vieną kitą: dr. A. Damušis, 
prof. M. Mackevičius, kun. St. Yla, inž. P. 
Narutis, poetas B. Gaidžiūnas, H. Žemelis, V. 
Rastenis, dr. A. Klimas ir 1.1. Į šią grupę reiktų 
įjungti ir aktyviuosius anų metų Lietuvos rezisten
cijos dalyvius, kurie laimingu būdu į kalėjimus ar 
koncentracijos stovyklas nepateko.

APIE „ANTRĄ KAIMĄ“

Apie „Antro Kaimo“ gastroles Bostone šitaip 
įdomiai rašoma Dirvoje (nr. 45, 1980.XI. 13):

Tad nenuostabu, kad ir mūsų literatūroje, 
teatre ar kitame mene humoras ir satyra vegetuoja 
tiktai tarsi tabako daigas po varvalėša, nes 
‘padorios’ visuomenės nuomone net ir menininkui 
per daug šypsotis neleistina, kadangi tai kenkia 
svaraus kūrėjo ‘orumui’. Be to, kaip gi tu, 
niekingas klape, savo nešvankiu satyros liežuviu 
dar gali drįsti paliesti kokio nors prezidento, 
ministro, generolo ar ir policininko ydą, kurie juk 
visada eina tik ‘rimtas ir atsakingas pareigas? O 
toks pagraudenimas ypač tinka ir dabartinei okup. 
Lietuvai, kur satyros viržiu negailestingai plaka
mas tiktai mažas, o bijoma didelio ir galingo.

Žinoma, šią savo charakterio ‘rimtį’ mes 
esame lygiai skrupulingai išsaugoję ir išeivijoje, kur 
viso meno kūrinio vertę kartais neigiamai nulemia 
tik vienas kitas žodis, neatlaidžiai įžeidžiantis 
mūsų mergautinį kuklumą. Na, tik prisiminkime, 
kiek triukšmo sukėlė I. Mero ‘Striptizas’, K. 
Almeno ‘Sauja skatikų’, V. Alanto romanų 
erotinės scenos, o teko matyti ir padorias ponias, 
bėgančias iš dailės parodos, kur V. Petravičius 
savo paveiksle užmiršo kopūsto lapu pridengti 
vyriško kūno dalį žemiau kelnių diržo . . . Baisu! 
Ir net stebiesi, kaip mes dar išlikome dvasiškai 
gyvi šitoj amerikietiškoje Sodomoj, velniškai 
besikvatojančioj, alsuojančioj nuodėmės garais ir 
imbieru, kur net prezidentai ir senatoriai prieš 
rinkimus viešai bučiuoja svetimas moteris, o 
moterys rodo ką turi! Dėl to mūsų rašytojų 
moralinei apsaugai reikėtų išleisti bent jau ‘Nevar-

1981 m. sausio mėn.

totinų žodžių žodyną’, kuriame tarpe kitų būtų 
pabrėžtos ir tokios mūsų gyvosios blevyzginės 
kalbos puošmenos kaip velnias, rupužė, kiaulė, 
snukis, uodega ir bamba.

Taigi sunku suprasti, kaip tiek daug ilgų metų 
čia tarpe mūsų dar vis gyvuoja ir tasai pašaipūniš- 
kas ‘Antras kaimas’ iki šiol padorių tautiečių dar 
vis nesudegintas? O ir jo seniūnas Algirdas T. 
Antanaitis jokiame Chicagos šuliny neįkalintas?

^JNUTjUĮ^ ADRESU

Elta paskelbė Vliko tarybos 1980 m. spalių 19 
d. posėdžio nutarimą, kuris skamba taip:

VLIKO Taryba konstatuoja, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos organe „Pasau
lio Lietuvyje" nuolat reiškiasi išpuoliai prieš 
V LIKĄ ir jo darbuotojus.

Taryba laiko, kad tokie reiškiniai kenkia 
lietuvių išeivijos vienybei, bei kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir turėtų būti vengiami.

Šis reorginių tarybininkų nutarimas parodo, 
kad jie nesupranta pagrindinių laisvos spaudos 
uždavinių, ir bando nurodinėti, ką vienas ar kitas 
laikraštis turi rašyti.

Pasaulio lietuvyje buvo aprašytas Vliko 
pirmininko Bobelio išsišokimas prieš LB atstovą 
Gurecką, kurį Bobelis pavadino kiaule, o taip pat 
ir L. Griniaus necenzūruoti išsireiškimai Ben
druomenės adresu. Tai yra faktai ir apie juos 
Pasaulio lietuvis painformavo savo skaitytojus.

Būtų logiška ir suprantama, jei Vliko tarybi- 
ninkai priimtų nutarimą, pasmerkiantį tokį savo 
pirmininko Bobelio ir L. Griniaus elgesį, o ne 
bandytų pasenusiais „vienybės ardymo“ ir „laisvi
nimo darbo trukdymo“ argumentais drausti 
spaudai rašyti apie netaktišką Bobelio ir Griniaus 
elgesį.

VALSTYBĖS GALVA BOBELIS

Šiose apžvalgose dažnai pacituojame Naujie- 7 
nas tikslu painformuoti skaitytojus apie vienintelį 
išeivijos spaudos fenomeną, reorgų ir ALTos 

__0Tganą, kuris šalia nuolatinių šmeižtų prirašo ir / 
tiefc daug nesąmonių, jog ir humoristas Antanas / 
Gustaitis, ir „Antras Kaimas“ ir vieno teatro 
aktorius Vitalis Žukauskas negalėtų lygintis su 
Naujienų rašliavų įuokdariais. 1
x ŠtaiIČaujienų (nr. 219, 1980.XI. 12) vedama

jame šitaip „sprendžiami“ tarptautinės teisės ir 
poTitiko^klausimai: X \

Ne vienam lietuviui kyla klausimas, ar Dr. 
Bobelis, VLIKo pirmininkas, turėjo teisę važiuoti į 
Madrido konferenciją? Jeigu Dr. Bobelis yra 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas, jeigu jis atstovauja Lietuvos valstybės ir 
Lietuvių tautos teises, tai ar jam reikalingas 
Amerikos prezidento leidimas? Suvereninės tautos 
atstovas neklausia kitos tautos leidimo. Jis 
klausimą aptaria, nutaria ir vykdo. Dr. Bobelis 
neklausė prezidento ar jis turi teisę vykti į Europą 
ir aplankyti Helsinkio aktą pasirašiusias valstybes. 
Jis, kaip Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas, vyko į Vakarų Europą ir prašė, kad 
rusų pavergtai Lietuvai kitos Europos suvereninės 
tautos padėtų iš rusų išsilaisvinti. Lietuvos diplo
matijos šefas savo raštu liūdijo Europos valsty
bėms, kad Dr. Bobelis yra Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas ir prašė, kad su 
juo, kaip Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirminin
ku, s k ai ty tusi.

Dr. Bobeliui Amerikos prezidento leidimas 

buvo nereikalingas, bet Dr. Bobeliui, kaip VLIKo 
pirmininkui, Amerikos prezidento pritarimas buvo 
labai reikalingas. Pritarimas Dr. Bobelio kelionei 
reiškė bendradarbiavimą su laisvės siekiančia 
Lietuvos dalimi. Laisvės siekia visos Lietuvos 
politinės partijos. Laisvės siekia visi Lietuvos 
žmonės, kurie pažino nepriklausomą Lietuvą, 
žinojo visos Lietuvos žmonių pagrindines teises ir 
dabar vieningai siekia Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

Antrojo Pasaulinio karo eigoje tokias teises 
gavo Charles de Gaulle vadovaujamas komitetas, 
kai visa Prancūzija buvo okupuota ir krašto 
vyriausybė nacių buvo pavergta.

Nenustebtume, jei kitą kartą Naujienos 
pradėtų aiškinti, ar JAV prezidentas, norėdamas 
išvykti į užsienį, turės gauti suvereninės Vliko 
valstybės galvos pritarimą? Turbūt ir jam leis 
išvažiuoti be Vliko „prezidento“ leidimo . . .

KĄ DARĖ KETURIOS PORELĖS?

Kad prieš tai cituotame aprašyme apie „Antrą 
Kaimą“ ir mūsų publikos archajišką skonį buvo 
pasakyta daug tiesos, rodo kitas aprašymas toje 
pačioje Dirvoje (nr. 48, 1980.XII.4) apie Dainavos 
ansamblio „Čičinsko“ pastatymą Klivelande.

Ponia Nijolė Bartuškaitė von Kiparski šitaip 
aprašo savo įspūdžius iš „Čičinsko“ spektaklio:

Albina, kaip Čičinsko meilužė, elgėsi per daug 
padoriai. Ji juk neaiškios moralės moteris, dvaro 
gyventoja ir jai viskas galima. Vanda, tragiškoje 
rolėje, vietoj užuojautos dažnai publiką net 
prajuokino. Jos kostiumas ir ant scenos pavaiz
duotas charakteris neatitiko padoriai, kad ir 
išprotėjusiai, moteriai. Jos liūdesys prie nudurto 
Bagdono buvo neįtikinantis: Kas kur matė ar 
girdėjo, kad mylinti moteris leistų savo numylėti
nio, kad ir negyvą ranką taip sunkiai ir skaudžiai 
kristi ant žemės. Krito į akį ir tai kad ji nė karta 
nepasilenkė prie savo mylimojo veido, o liūdėjo 
kažin kur tai ties jo liemeniu. (... )

Kaip ir Čičinskas, Upytės dvasiškiai neatrodė 
kaip dideli gėrikai ar palaidūnai. Per ištisą operą 
jie buvo lyg sustingę, lyg dar apkerėti. Choras 
turėtų daugiau pajudėti, ir daugiau panaudot visą, 
o ypač gilumos sceną. Tuomi jie paįvairintų 
monotonišką stovėjimą, ir taip pat būtų likę 
daugiau vietos solistam ir šokėjam. Dvariškių 
pasileidimui atvaizduoti scena, kur keturios porelės 
kažin ką tai labai ilgai darė, mano, ir daugelio 
senoviškam jautrumui buvo per vulgari. Tokiai 
scenai pavaizduoti reiktų surasti daugiau priimtiną 
būdą, arba apie tai visai pamiršti.

Taip ir neaišku, kas ten paleistuvavo,—dva
riškiai ar dvasiškiai?

KAIP KLAIDOS SUGRĮŽTA NAMO

Akiračių 1979 m. lapkričio numeryje rašė
me, kaip Draugo redaktoriai suklaidino Vokieti
jos spaudą, aiškindami, kad sovietus išgąsdino 
Drauge tūpęs Česiūno ketinimas demaskuoti so
vietų „dopingą“. Ta pati istorija apie priežastis, 
kurios paskatino sovietus pagrobti Česiūną, vė
liau pasirodė Lietuvos pogrindžio leidinio Alma 
mater 4-me numeryje. Dabar tą straipsnį iš Alma 
mater persispausdino Draugas. Taip klaidinga 
informacija sugrįžo ten, iš kur buvo iškeliavusi.

Vyt. Gedrimas
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A.J.: Suminėjome daug svetimumo elementų: 
svetimą aplinką, charakterį, pasaulėjautą ir svetim
taučius draugus. Galima pridurti, kaip paminėjo 
Rimvydas, kad Donelaičio žmona buvo vokietė, 
Baltrušaičio rusė, Radausko irgi rusė. Dabar kyla 
klausimas: o kur gi buvo jų dvasiniai namai, kur 
buvo jų šaknys, jeigu jie visur buvo svetimi?

R.Š.: Donelaičio namų reikia ieškoti jo 
poemoje Metai ir kai kuriose jo pasakėčiose, 
parašytose anksčiau. Pasakėčia yra toks kūrinys, 
kuris gyvulių ir gamtos gyvenimo įvaizdžiais 
išreiškia žmogiškas situacijas. Yra du pagrindiniai 
eilių tipai: aprašomosios eilės ir pasakėčios arba 
pamokslai. Kai skaitai Metus, aiškiai matosi, kad 
epinė Metų struktūra yra pasakėčios tipo. Moralas 
yra vienas iš Metų struktūrinių principų. Arba, 
kaip Donelaitis sakytų,—„taip ir tu, žmogau miels, 
mokykis čia pasikakint“. Dabar tiek to. Ką dar 
noriu pasakyti: Donelaityje yra tas žilos, tiesiog 
belaikės gamtos, kaipo amžino—amžinai beeinan
čio ir besikartojančio rato—pajutimas. Pajutimas 
poetiško tikroviškumo pačioje gamtoje, kuriai net 
nereikia gražiai išpustytų žodžių, bet galima tiesiog 
sakyt tokius dalykus kaip: „Iš mėšlo, smirdinčio, 
žegnone pareina“ . . . Donelaičio kūryboje yra 
pajutimas, kad žemė ir viskas kas joje gyva, 
įskaitant ir žmogų, yra šventas dalykas. Jo namai 
buvo ten, kur dabar, moderniškame gyvenime, kai 
kurie ekologija susirūpinę jauni žmonės jų ieško. 
Amerikos indėnai, sakoma, turėjo tokį pajutimą, 
kurį mes, modernūs žmonės, praradom: būtent, 
kad žemė yra šventa, akmenys šventi, debesys 
šventi ir upės. Ir šitas žemės šventumas buvo 
Donelaičio tikrieji namai, susijungę su jo pajutimu, 
kad krikščioniška tikyba, išganymas, nusižemini
mas, darbas ir mylėjimas susilieja į vienovę su jo 
jau iš belaikės senovės paveldėtu žemės šventumo 
pajutimu. Ir jis jautėsi krikščionis šventojoje 
žemėje. O kas gi jam buvo svetima galų gale? Ne 
vokiečiai, ne. Jam buvo svetima, kas kitiems 
galėtų būti gėris, būtent—modernioji miestietiška 
civilizacija su visomis jos komplikacijomis. Ir čia, 
ko gero, ar nebus jis galų gale grįžęs namo: ir pas 
Radauską, kuris tos miestietiškos biznio civilizaci
jos negalėjo pakęsti ir, ko gero, ar ne pas 
Baltrušaitį, kuriam visuomet norėjosi kur nors 
prapulti iš tokių vietų. Čia kaip tik ir yra tas 
apokaliptinis jausmas. Norėčiau paskaityti porą 
eilučių, kurios rodo, kas Donelaičiui iš tikrųjų 
buvo svetima:

Taip ant svieto, jau, kaip mums, Švents 
praneša Raštas

Vis pulkelis miels viernųjų buvo mažesnis, 
Kaip ans durnas puiks nelabųjų irgi bedievių. 
Bet dar ir toliaus taip bus, kad sviets

pasidūkins 
Ir apjuks, visai velniop rėžtu besisukdamas. 
Sako juk visi šventųjų prarakų žodžiai 
Ir pons Kristus pats bei jo mokintinių raštai 
Kad prieš svieto pabaigą bus toks sumišimas, 
Kad baisybės pekliškos visur išsiplatins, 
Ir tarp ponų taip, kaip tarp glūpintelių būrų, 
Tik klastas ir šelmystes išvysime kyšant.

Ot, kas jam buvo svetima—tas naujas ateinantis 
laikas, kurį jis patologiniai pergyveno kaip
epochos ir pasaulio galą, prieš kurį jisai norėjo 
kovoti. Ten Donelaitis buvo namuose, o ne
kokioje nors tautybėje ar kalboje. Tarp kitko,
Donelaitis ir vokiškai rašė eilėraščius.

A.J.: O kaip Baltrušaitis šiuo atveju? Kur
buvo jo dvasiniai namai?

POETŲ NAMAI

Santaros - Šviesos 27-tajame suvažiavime, 
Tabor Farmoje, Michigane įvyko literatūrinis 
pokalbis tema „Lietuviai poetai svetimoje 
aplinkoje: Donelaitis, Baltrušaitis, Radaus
kas“. Jame dalyvavo Jurgis Blekaitis (J.B.), 
Bronius Vaškelis (B.V.) ir Rimvydas Šilbajo
ris (R.Š.). Moderavo Aušra Jurašienė (A.J.). 
Savo įvadiniame žodyje, simpoziumo modera- 
torė taip pristatė simpoziumo temą:

Norėčiau jus užintriguoti šia tema, kadan
gi ji mane užintrigavo. Pirma, peršokus per 
laiko ir istorijos vingius—keisti ir išblaškyti 
atrodo mūsų kultūros kūrėjų keliai. Net ir 
šiuo atveju, jeigu taip peršoksim: Tolminkie
mis, Maskva, Vašingtonas. Antra, net ir 
kiekvienam čia sėdinčiam buvimas svetimoje 
aplinkoje yra tam tikra prasme turbūt, ir 
asmeninė dimensija: tragiška ir pozityvi, 
naikinanti ir skatinanti. Tokia ji buvo ir mūsų 
didiesiems poetams. Trečia, [domu, turbūt 
kiekvienam pažiūrėti, kaip tas buvimas sveti

B.V.: Rusiškoje poezijoje nesimato jokių 
Baltrušaičio dvasinių namų, kadangi jo niekas 
nesiejo nei su rusų kultūra, nei su rusų istorija ar 
aplinka. Savo rusiškoje poezijoje Baltrušaitis rašė, 
kad jis yra savotiškas klajoklis gyvenime. Dažniau
siai pasikartojantis įvaizdis jo rusiškoje poezijoje 
yra keleivio ir piligrimo. Savo kūrybinio kelio 
pradžioje Baltrušaitis jautęsis kaip kalinys, žemėje 
našlaitis ir tremtinys. Paskiau pradėjo kopti 
aukštyn. Jis kopė aukštyn į svetimas dvasines 
aukštumas, nesuprasdamas aplinkos ir nerasdamas 
jokios užuovėjos. Dvasinės aukštumas jis pasiekė 
apie 1910-uosius metus, po dešimties metų poeti
nės ir dvasinės kelionės. Jis tada gyveno Šveicari
joje kur buvo išvykęs gydytis. Mano tezė yra, kad 
jeigu būtų nesirgęs, jis būtų neparašęs daugiau 
rusiškos poezijos, kurios du rinkinius parašė 
sirgdamas arba išvykęs iš Rusijos. Tada pasikeitė 
ir jo pasaulėjauta. Jis pasiekė kažkokio nepaprasto 
ramumo, pajutimo harmoniją. Ir savo poetiniais 
įvaizdžiais jis stovi kalnų viršūnėse—toks ramus, 
lyg viską matytų, viską suprastų. Gyvenimas ir 
visata pasidaro jam aiški ir paprasta. Tuo būdu jis 
pasiekė tam tikro mistinio-panteistinio supratimo. 
Paskui jau ką rašė, tai yra po 1912-ų metų, atrodo 
jis nusleidžia atgal nuo tų kalnų į lygumas. 
Gamtovaizdyje jau matomi javai ir rugiai; pjūtis ir 
medžiai. Tuo ir pasibaigia, nes paskui jau 
neberašė. Tokiu būdu Baltrušaičio rusiška poezija 
yra lyg kelionė ir atradimas kažkokios dvasinės 
užuovėjos. Kada jis pradėjo rašyti lietuviškai? 
Pirmas jo eilėraštis buvo parašytas 1927 metais. 
Parašė, gal būt, daugiau—kokius keturis. Žiūrint 
iš jo pasaulėjautos taško, mes dabar matome poetą 
jau nebeieškantį, o išminčių—viską žinantį ir 
suprantantį. Kaip poetas jis dabar jaučia pareigą 
aiškinti kitiems žmonėms gyvenimo prasmę, 
žmogaus paskirtį, žmogaus santykį su amžinybe, 
ramunėlės santykį su žmogum, ramunėlės santykį 
su visata ir lašo su jūra vienybę. Tokiu būdu 
visame pasaulyje, kaip jis jį suprato, yra vienybė, 
darna ir harmonija. Šį kartą jis į žmogų kreipėsi 
kaip į apakėlį, bėdulį, žemės kurmį, ir tokiu būdu 
Baltrušaitis lietuviškoje poezijoje atrado adresatą. 
Lietuviškoje poezijoje Baltrušaitis jau turi į ką 

moje aplinkoje veikia žmogų—juo labiau 
poetą, kurio kūryba mes didžiuojamės ir 
gerbiam. Ar tiktai fiziniai ir psichologiniai, ar 
ir dvasiniai? Aš tikiuosi, kad į dalį šių 
klausimų, į panašius klausimus atsakys šio 
simpoziumo dalyviai, o jų yra trys. Kaip 
matot, trys ąžuolai, trys žinių aruodai, kurių 
pristatyti turbūt ir nereikia: dr. Vaškelis, 
poetas Jurgis Blekaitis, dr. Šilbajoris ir aš. 
Anot Binkio mėgstamo posakio—trys protingi 
ir ketvirtas motociklistas. Tai aš būsiu tas 
motociklistas, kuris taip visą laiką suburgzda- 
mas pasuka krypti truputi i vieną ar į kitą 
pusę ir neleidžia mūsų mokslo korifėjams 
nuklysti perdaug i semantines reikšmių 
prasmes ir visokius kitokius sudėtingus daly
kus.

Norėdami Akiračių skaitytojus supažin
dinti su kaikuriomis simpoziume diskutuoto
mis temomis, patiekiame jo ištraukas iš 
magnetofono išrašų — Red.

kalbėti. Jo rusiška poezija buvo daugiau monolo- 
ginė ir retorinė. Lietuviškoje poezijoje Baltrušaitis 
jausmais įsijautė į aplinką ir pradėjo aiškint 
žmonėm gyvenimo ir amžinybės paslaptis. Ir tada, 
man atrodo, jis atrado savo tikruosius dvasinius 
namus.

Jeigu palyginsime Krėvės Šiaudinės Pastogės 
apysakas ar noveles, bei Šimkaus dainą „Kur 
bakūžė samanota“ su Baltrušaičio „Lūšnos daina“, 
rasime bendrą nuotaiką: seno, patriarchalinio 
lietuviško kaimo buitį. Reiškia, Baltrušačio aplin
ka prilygo prie Krėvės ar kitų aplinkos. Todėl ir 
darau išvadą, kad jam dvasiniai namai buvo 
lietuviškas senasis kaimas.

A.J.: Na, o kaip šiuo atveju Radauskas?

J.B.: Radausko dvasiniai namai yra Kalba, tai 
yra, lietuvių kalba, kuria jis rašė poeziją. Čia jis 
jautėsi namie. Radauskas žinojo, kad jis eilėraščius 
rašo gerai. Jis buvo meistras, auksakalys, estetas. 
Čia jis buvo tikras savimi. Čia jis gyveno tarp 
korifėjų, kuriuos mylėjo kaip vienas iš jų tarpo, 
Tarp tokių kaip Achmatova, Mandelštamas 
Pasternakas, Rilkė, Stefan George jis buvo toje 
šeimoje. Šitokia prasme aš suprantu, kad jis. 
turbūt, šioje srityje turėjo tą vidinį pasitenkinimą. 
Norėčiau baigti jo paties žodžiais kurie nėra skirt 
sau. Jis visada parafrazuoja:

Garbė Homerui

Atėnuose, smuklėj, kalbėjo piliečiai:
Jo žodžiai kaip marmuro statulos šviečia, 
Tris tūkstančius metų negęsta gaisrai, 
Homeras hegzametru rašė gerai.

Pavirtus į pelenus raudančiai Trojai,
Per tragišką jūrą nuskrido herojai,
Už jų kaip miražai ištirpo karai.
Homeras hegzametru rašė gerai.

A.J.: Tokiu būdu grįžome prie pačios poetinės 
kalbos, kuriai turbūt paskirsime bent penkias 
minutes, atsigręždami į Donelaitį, ir sujungsime jz 
su tuo lietuviškumu, kuris vis dėlto buvo visų triji 
širdyje.

R.Š.: Besiklausant man staiga atėjo mintis
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kad aš galų gale supratau, apie ką mes kalbam. 
Būtent, mes kalbam apie vieną lietuvį poetą, vardu 
Henrikas, Jurgis Donelaitis. Ta specialia prasme, 

(kad kuo toliau mūsų pokalbis vystosi, tuo jie 
Irčiau vienas prie kito sueina. Klausėme, kur 
Donelaičio namai? Pasirodo ten, kur žemė be galo 
tęsiasi: ir žmogus joje, ir Dievas; Baltrušaičio 
namai, irgi ten, kur žemė be galo tęsiasi: ir žmogus 
joje, ir Dievas. Kai Baltrušaitis vadina paprastus 
žmones—tu bėdžiau, tu vargdieni,—tai aš galėčiau 
šimtą vietų pas Donelaitį rasti ir pacituoti apie 
tuos nuskurdėlius būrus ir 1.1, ir 1.1. Ir kai dabar 
prisideda kalbos klausimas, aš net ir pafilosofuo
siu. Mano asmeniška nuomonė yra tokia: vieninte
liai įmanomi namai poetui yra pati kalba. 
Kiekvienas poetas, kuris galvoja, kad jo namai yra 
kur nors kitur—žiauriai klysta. Čia mane Done
laičio kalba įtakoja. Aš daug poetų užmiršau, 
kurie, anot Donelaičio, „rudens bjaurybėj numirė 
verkdami“, todėl, kad jie manė, jog tėvynė, Dievas, 
mokslas, ateitis, grožis, ar meilė yra jų namai. Nei 
vienas jų nežinojo, kad poetų namai yra pati 
kalba. Ta prasme, tikrai pasakius, Donelaitis buvo 
namuose kaip tik savo kalboje. Pasakysiu net dar 
daugiau—jis mums, lietuviams, mūsų lietuviškos 
kalbos gryčią padidino ir išplėtė, arba, geriau 

1 pasakius, padėjo pamatus platesnius negu mes, net 
šiandien, pajėgiam sienas ant jų statyti. Turiu 
galvoj kalbą—žodyną. Jis padarė poetiškais
kasdieninius žodžius, gamtos smulkmeniškus gyvu
lėlių, augalų ir t.t. pavadinimus, pojūčius net ir 
savo visokius vulgarumus. Niekas kitas, tiktai 
Mekas Semeniškių idilėse, yra šiek tiek priėjęs 
(dabar Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis ir 

galbūt kiti Lietuvoje) pajėgia po truputį pasiekti 
tuos pamatus, kuriuos Donelaitis padėjo lietuvių 
poetinei kalbai kaip galimybę. įdomus dalykas: 
Donelaičiui aukštosios literatūros salione ne 
vieta,—jis namuose su tais, kuriems irgi tose 
salionuose buvo ne vieta, nors jie ir labai 
elegantiškai mokėjo elgtis. Ir už tai jų lietuvišku
mas, jeigu jau kalbėti apie tai, sakyčiau yra ne 
toks, kaip buvo norima įžiūrėti patriotiškai 
nusiteikusių skaitytojų. Donelaitis tai maždaug 
kaip ankstyvesnis Maironis. Maironis mylėjo 
Lietuvą—kėlė ją iš saldžių sapnų. O taip, Donelai
tis irgi mylėjo Lietuvą—kėlė ją iš amžių miego. Ne 

i visai tame dalykas—ne plakatinis, ne tautos 
atgimimo sąjūdžio. Užmiršta žmonės, kad mes 

, kalbame apie 18-tą šimtmetį. Donelaičio Metai, 
: tiesa, buvo pirmą kartą išleisti lietuviškai jau 19-to 
, šimtmečio pradžioje. Gal tai prisidėjo prie perspek- 
. tyvos nesupratimo, bet 18-tame šimtmetyje tokio 
i tautinio atgimimo sąjūdžio, kaip jis 19-tame buvo 

suprantamas, visai nebuvo, ir Donelaitis ne apie 
tai kalbėjo. Meilė, Dievo meilė žmogui, žmogaus 
meilė gyvuliui, poeto meilė gyvuliui, gamtai ir 
žmogui, o dėl tautiškumo dalykas toks: tas 
pasaulis dirbtinas, miestiškas ir naujasis. Jis atėjo 
ir sutapo ne dėl Donelaičio kokio nors nusistaty
mo, bet kaip statistinis gyvenimo faktas—sutapo 
su svetimų išdidžių Europos miestų atneštu 
pasauliu. Labai dažnai Donelaičio Metuose yra 
jokie apgailėjimai: „Ak, kur dingot jūs, senos 
barzdotos mūsų gadynės, kada būrai dar vokiškai 

^kalbėt nemokėjo“ .... Atrodo, tartum čia kalbos 
5 patriotizmas maironiška prasme. Toliau skaitai: 
j „Ak, miels amtsrot, kodėl mums numirei per- 
i nai“ ... ir žiūri, kad čia apgailestavimas vokiečio 
} dvarininko mirties, numirusio pernai. Sudėk tas 

senas barzdotas gadynes ir tą mirusį vokiečių 
dvarininką, ir rasi principą—tėvišką principą. Tas 
amtsrots buvo toks geras todėl, kad rūpinosi būru

.1
1981 m. sausio mėn.

kaip žmogumi—taip, kaip Donelaitis kad prašo 
būro rūpintis gyvuliu kaip savimi. Ir taip, kaip 
gamta rūpinasi. Tėviškumas, vientisumas, egzisten
cinės vienybės pajutimas prieš praktišką, šaltą, 
apskaičiuojantį naują amtsrotą, „kad atėjo— 
tuojaus pat su bizūnu per nugarą suduoda“, kad 
neekonomiška būti tėvišku, kad būrai permažai 
padirbs. Mūsų perspektyvoje, kadangi dauguma tų 
naujųjų žmonių su naujomis idėjomis buvo 
svetimtaučiai (ištikrųjų industrializacijos pradžia 
tada beveik prasidėjo), tai ir susidaro įspūdis, kad 
ir Lietuva buvo prieš svetimuosius. Bet iš tikrųjų 
tai tėra vienos rūšies pasaulėjauta prieš kitos rū
šies pasaulėjautą. Nežiūrint kas Donelaitis buvo
— tai mums netrukdo jam dėkoti ir jaustis išdi
džiais jo lietuviškumu, kuris buvo nuoširdus. Lie
tuviškumas, kaip būro, ir t.t.

B. V.: Aš dar norėčiau įsiterpti čia dėl kalbos, 
kuri yra dvasiniai namai. Baltrušaičio atveju tai 
nėra taip paprasta. Aš nesiginčiju ir sutinku: 
pirmiausia jis paliko Lietuvą, paliko tautą, paliko 
net savo gimines ir draugus, brolius ir seseris. Net 
pamiršo kalbą. 1912-tais metais, atvykęs į Maskvą, 
po ilgų metų gyvenimo Europoje, susitikęs su 
lietuviais studentais (pvz„ Klimu), sakoma, kad 
Baltrušaitis labai sunkiai kalbėjęs lietuviškai. 
Baltrušaitis sakęs, kad turįs žodžius atsiminti. 
Tačiau praėjo trys metai ir, penkioliktais metais, 
jau karui prasidėjus, Baltrušaičiai savo namuose 
atidarė bendrabutį pabėgėliams nuo karo. Bal
trušaitis, kaip liudininkai pasakoja, tada kalbėjo 
gana gerai lietuviškai, nors ne literatūrine kalba. 
Iki to laiko Baltrušaitis neskaitė nei lietuviškų 
knygų, nei laikraščių. Jo kalba buvo jo motinos 
kalba. Aš labai paabejočiau, kad, kol Baltrušaitis 
kūrė rusiškai, rusų kalba būtų buvusi jo dvasiniais 
namais. Rusų kalba, bent mano nuomone, buvo 
priemonė. Ne visuomet kalba yra dvasiniai namai. 
Grįžęs į lietuvišką aplinką Baltrušaitis pradėjo iš 
lėto su žodynais rinkti retus lietuviškus rodžius. 
Tai jo kalba pirmiausia buvo jo motinos kalba
— ta kalba kurią iš motinos išmoko ir atsiminė. 
Jis ypatingai domėjosi senais archaiškais žodžiais, 
kadangi jautė senąjį kaimą su visais senais pa
vadinimais.

Tai įdomu! Reiškia, Baltrušaičiui reikėjo 
atkurt, susirast, o Donelaitis kasdien tame pasau
lyje gyveno.

B. V.: . . . jis, pavyzdžiui, Sruogos ir Sidzi
kausko klausdavo net—ką tai reiškia? Kaip jūsų 
tarmėje? Mano tarmėje? Jis norėjo atkurti, 
padidinti savo žodyną, kad galėtų lietuviškai 
rašyti ... (...) Kalba jo lietuviškoje poezijoje 
nėra vien literatūrinė. Pavyzdžiui, tie kurie skaitė

Iš kairės:
Blekaitis, 
Vaškelis, 
Jurašienė.
(J. Lint ako foto) 

pirmąją jo rinktinį, pirmuosius eilėraščius. Neprik
lausomoje Lietuvoje 1940-41 metais,—įdomu kokį 
įspūdį jo poezija jiems darė? Keletas žmonių man 
sakė, kad ją sudarė tokie archainiai, seni žodžiai. 
Kažkaip negalėjai jo poezijos lyginti nei su Aisčio, 
nei su Salomėjos Nėries, ar Brazdžionio poezija. 
Tarp jų jis atrodė kažkaip senas, iš kažkur 
ištrauktas. Dabar galbūt to nebejaučiame. Bet tuo 
metu jo grįžimas dvelkė senovine kalba.

A. J.: Norėčiau kreipti dar vieną klausimą link 
Baltrušaičio ir Radausko: iki kokio laipsnio 
lietuviškumo sąvoka buvo jiems reikšminga? Ar jų 
tautinė sąmonė telpa į patriotiško nacionalizmo 
rėmus, ar ne?

J. B.: Aš galvoju, kad Radauskas, pasirašytų 
ties apibūdinimu kuris ir lankininkams buvo savas: 
kiekvieno menininko patriotizmas yra nėjo šūkiai, 
ne plakatai, ne šauksmingas vėliavų mosikavimas, 
bet tobulybė jo mene. Ir Radausko patriotizmas 
bei jo lietuviškumas buvo kalbos puoselėjime ir 
praplėtime jos galimybių. Aš neabejoju, kad kaip 
Donelaitis savo kalba plėtė tą būriškąją buitį, taip 
ir Radauskas praplėtė mūsų kultūrinę kalbą. Jis 
neįnešė naujų žodžių, bet plėtė inteligentinę kalbą: 
plastišką, meninę ir estetinę kalbą. Ta prasme jis 
turbūt pasidarbavo ir pasiekė daugiau, negu bet 
kuris kitas man žinomas mūsų šimtmečio poetas. 
Štai kur Radauskas lietuvis, ir kur jo nuopelnas 
mūsų kalbai.

A.SC Aš, atsimenu, kadaise sakiau, kad dėl 
to, jog Radauskas rašė lietuviškai, apsimoka bet 
kam išmokti lietuviškai kalbėti.

A. J.: O Baltrušaičio atveju? Pas Baltrušaitį 
turbūt galima įžiūrėti du dalykus.

B. V.: Pas Baltrušaitį turbūt galima įžiūrėti du 
dalykus. Pirma, tas pats kaip pas Radauską: jis 
sukūrė savo kalbą iš trijų klodų. Taip pat naują 
poetinę kalbą. Jeigu nagrinėsime, jo kalbą, rasime, 
kad buvo ji savita ir savotiškai lietuviška. 
Baltrušaičio poezijos charakteris yra daugiau 
lietuviškas, palyginus su kitų poetų poezija. 
Baltrušaičio lietuviškumą aš matau organiškame 
žmogaus ir gamtos sutapatinime. Palyginkime 
Baltrušaičio poeziją su Vienožinskio, Strazdelio, 
Baranausko, Maironio ir Aisčio poezija ir net su 
Krėvės proza, apie Lapiną, Raganių ar Vainorą, 
kur žmogus labai artimai sutapęs su gamta. Pas 
Krėvę ir gamta ir žmogus tokie vienalyčiai, suaugę 
dvasioje. Ir pas Baltrušaitį gamta—per ramunėlę 
ar apynėlį—yra lygi žmogui. Tokiu būdu augalai ir 
gėlės pasidarė jam tokie artimi, kokie jie yra pas 
Vienožinskį ar kitus. Tame man atrodo, ir glūdi jo 
lietuviškumas.

5
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TEATRAS

Pereitų metų Padėkos dienos savaitgalį 
Čikagos Jaunimo Centre įvykęs Penktasis Teatro 
Festivalis tęsėsi keturis vakarus ir tris popietes. 
Apimtimi šis buvo pats stambiausias ne vien laiku, 
bet ir dalyvių ar grupių, bei statytų veikalų skai
čiumi. Ar iš tikrųjų tai reikštų, kad mūsų teatro 
reikalai per tą dvyliką metų taip pagerėjo? 
Atsakyti reikėtų: ir taip, ir ne. Žvilgterėkim truputį 
iš arčiau.

Atidarytas festivalis trečiadienį (lapkričio 26 
d.) vakare su ,,vieno žmogaus teatro“ atliekamu 
humoro vakaru. Taip ir prasidėjo, tikėsite ar ne: 
be prakalbų be prezidiumų, be sveikinimų. Iš 
karto—Vitalis Žukauskas! Jau vien dėl to reikėtų 
rengėjams atleisti maždaug dvidešimt minučių 
trūkusius techniškus nesklandumus, nesusigaudy
mą šviesos ir garso priemonių panaudojime.

Nors V. Žukauskas, kaip programoje nurody
ta, yra „turėjęs netoli 500 pasirodymų“ bent 
trijuose kontinentuose ir visoje eilėje valstybių, esu 
tikras, kad tų poros šimtų žiūrovų tarpe buvo 
(įskaitant ir šias eilutes rašantį) „vieno žmogaus 
teatro“ iš viso nemačiusių jau vien dėl to, kad 
tokie pasirodymai paprastai būna įvairių balių 
programose ir reprezentuoja, sakytum, mažesnę 
stambesnės bilieto kainos dalį ... O vertinti jį 
tektų gana teigiamai, nors ir neišvengiamai (kito 
tokio savo tarpe neturint) lyginant su šiame žanre 
itin toli pažengusiais šio krašto naktinių klubų 
komikais (stand-up comediens), pažįstamais iš 
pasirodymų televizijos programose. Platesniam 
aptarimui neturint vietos, iškeltina nebent tai, kad 
V. Žukauskui geriausiai sekasi tekstiniai suvaržyti 
monologai {d la Pensininkas) ar pusiau improvi
zuoti ilgesni škitai (Knygos pristatymas, Parodos 
atidarymas), negu čia populiarūs „viensakiai“ 
(pneliners), kurių daugumą teko susirankioti iš 
įvairiausių šaltinių (daugeliui žiūrovų tolygiai 
prieinamų) stokojant ne tik originalumo, bet ir 
stipresnio apjungimo, o pagaliau ir kiek šmaikštes- 
nio sąmojaus, gyvesnio ar įspūdingesnio perdavi
mo. Kiekvienu atveju, V. Žukausko humoro 
vakaras festivalį įstatė į tinkamas vėžes ir pakan
kamai aukštą lygį, kuris, kaip matysime, ne visada 
buvo išlaikytas.

Vitalis Žukauskas — vieno žmogaus teatras

ATVIRAI KALBANT

PENKTASIS TEATRO
FESTIVALIS

Pro kokius tik akinius bežiūrėtum (patrioti
nius, pedagoginius ir 1.1.), Čikagos Šaulių dramos 
būrelio (rež. Juozas Petrauskas) pasirodymą tenka 
laikyti nesusipratimu. Tarus, jog tai šuolis atgal į 
klojiminį teatrą ar balanos gadynę, įsižeisti 
daugiau pagrindo turėtų anų laikų pionieriai. Dar 
būtų galima pro pirštus pažiūrėti į sceninės patir
ties ar talento stoką, atleisti klaidas, išplauku
sias iš susijaudinimo. Tačiau toleruoti nepasiruoši
mą, nepakankamą rolių išmokimą ar panašias 
„dorybes“ (dėl kurių sufleriai net balkone sėdint 
buvo neblogiau girdimi už vaidintojus) reikštų 
apsileidimo, lengvabūdiškumo ar nepareigingumo 
pagyrimą ar skatinimą . . . Argi bereikia stebėtis,

Rež. Juozas Petrauskas

jei į šį pastatymą (neabejotinai ankstyvesnių grupės 
pasirodymų pamokyti) atsilankė tik žymiai mažiau 
negu šimtas žiūrovų, kurie po kiekvienos pertrau
kos dar vis „nubyrėdavo“ . . .

Pasiruošimo stoka gerokai sumenkino ir 
antrosios vietinės grupės—Čikagos Jaunimo 
teatro—pastangas. Aloyzo Barono 1 veiksmo 
vaizdelis vaikams, scenai pertvarkytas iš to paties 
vardo poemėlės „Diena prie ežero“, tikriausia rež. 
Laimos Lapinskienės iš viso nebuvo scenoje 
išbandytas, nes vietomis gana išradingos ar 
išraiškios sceninės priemonės, žiūrovus žavėjusios 
savo primityviu paprastumu ar lakia vaizduote, 
bereikalingai slėpė pačius veikėjus ir žlugdė jų 
pasireiškimus.

Ko ko, bet vaizduotės tai jau netrūko ir 
Dariui Lapinskui, režisavusiam autąjį tos pačios 
popietės vaidinimą, Liudo Dovydėno 1 v. komedi
ją (?) „Jeigu mes rasim uranijaus“, atliekamą 
studentinio amžiaus jaunimo grupės. D. Lapinskui 
visuomet pasiseka iki neatpažinimo sukomplikuoti 
ir pačius paprasčiausius dalykus. Šį kartą perdėm 
žodingi, ilgi ir gana rafinuoti tekstai daugelio 
jaunųjų vaidintojų iš viso nebuvo reikiamai 
suvokti. Tai per daug aiškiai atsispindėjo jų 
intonacijose, jau ir be to apsunkintose nuolatiniu 
pervaidinimu ar „nudavimu“ bandant vaizduoti 
vyresnio amžiaus personažus. Ryškių amžiaus 
skirtumų negalėjo paslėpti nė sceną supusi įkiri, 

vos pramatoma prieblanda ar paklodės, už kurių 
vyko groteskiškas šešėlių teatras, iliustruojantis 
dialogus dialoguose. Jaunesnieji žiūrovai, pirmame 
vaidinime sudarę didelę poros šimtų publikos dalį, 
pradėjo masiniai trauktis iš salės antrajam vaidini
mui vos tik prasidėjus. Įtariu, kad ir mamytės, 
narsiai juos ganiusios per ilgą, vos ne valanda už
trukusią pertrauką, šį kartą jiems buvo dėkingos 
už progą anksčiau apleisti salę, kurioje dar būtų 
tekę praleisti pusantros valandos ištįsusios iki 
amžinybės . . .

Žinant, kad vos prieš kelis mėnesius su ta 
pačia grupe Laima Lapinskienė buvo pastačiusi 
Janinos Degutytės „Avinėlį beragėlį“, gi Dariu; 
Lapinskas—Violetos Palčinskaitės „Prašau tylos!“ 
kuriuos (anot Draugo kultūrinio priedo recenzen
to) „stebint kiekvienam teatro mylėtojui iš 
džiaugsmo šokinėjo širdis“, darosi keista, kad 
festivalinę publiką prireikė vaišinti šitokiais „neda- 
keptais“ ar iš viso abejotinos sceninės kokybės 
produktais . . . Buvo kalbama, jog anuos di 
veikaliukus statyti uždraudęs festivalio vadova 
Anatolijus Kairys dėl to, kad jie parašyti . . . 
okupuotoje Lietuvoje . . .

Ročesterio Jaunimo Teatras Vienas, penkta 
dienio vakare suvaidinęs A. Kairio 3 v. komedija 
„Ku-ku“, nuo paskutinio pasirodymo Čikagoj 
Trečiajame Teatro festivalyje sceniškai tikra 
gerokai subrendo ir išsitempė, nors amžiumi like 
beveik toks pat. Tasai vaidintojų jaunatviškumas ii 
išpirko daugelį nesklandumų ar klaidelių, didel 
dalimi irgi iš to paties jaunatviškumo išplaukiau 
čių, įskaitant scenos ar lietuvių kalbos vartojimi 
patirties stoką. Vaidintojų pastangas geroka 
sumenkino ir pasirinktas veikalas, gana nevykusia 
klastojantis šiandieninio išeiviško gyvenimo tik 
rovę, nejučiomis ir pačius vaidintojus verčianti 
tąjį falsifikatą priimti už tikrą pinigą. Nenuostabi 
kad ši komedija žiūrovą prajuokindavo ti 
retkarčiais ir tai ne tiek sąmojum, kiek neįtikimu 
bėm ar nesąmonėm. Šviesiai nuteikė nebent skaid 
bendroji pastatymo nuotaika, viso ansambli 
drausmingumas, gyvumas, atvirumas, gera išvaiž 
da, energija ir kitoki privalumai, rodantys statyti 
jų pagarbą scenai ir žiūrovui, už ką didelė padėki 
dalis priklauso ansamblio režisieriui Andrii 
Cieminiui. (Apie A. Kairio komediją „Ku-kii 
plačiau rašė Kęstas Reikalas Akiračių 1976 ir 
lapkričio numeryje). I

Kaip jaunoji Ročesterio grupė, taip ir Lij 
Angeles Dramos sambūris (sąžiningai dalyvavę I 
visuose festivaliuose ir pelnęs aukščiausius žym 
nis) į Čikagą atsivežė scenoje jau išbandyt 
veikalą. Jurgio Gliaudos 3 v. dramą „Čiurlionis“ 
tikrųjų Los Angeles lietuviai pirmą kartą matė d> 
1967 metais. O ir šiandieninis „Čiurlionis“ kie 
pataisytu tekstu ir pasikeitusiu vaidintojų sąstai 
savo premjerinį netikrumo ir baimės krikštą jai 
buvo išgyvenęs prieš saviškę publiką ... j

Jeigu ročesteriškių spektaklio paviršutiniška 
puošnumas festivalio žiūrovus maloniai nustebint 
tai prie losangeliškių pastatymų estetiškos išorės a 
elegancijos jau buvome jų pačių pripratinti, to i 
anksto laukėme ir—nebuvome apvilti. Atžymėj 
mus už geriausias dekoracijas (dail. Algis Žaliūna* 
ir rūbus (Ema Dovydaitienė) jie pelnė su kaupi 
Šioje vietoje reikėtų pridurti, jog akims maloni1

akiračiai nr. 1 (12fl

6



TEATRAS

vaizdas buvo visiškai deramai įprasmintas tiek 
aktorių, tiek ir režisorės (Dalila Mackialienė) 
pastangomis. Ši paviršiaus estetika pagrinde giliau 
žiūrovų nepaveikė dėl dviejų priežasčių: lėkštoko 
bei dramatiškai neimpozantiško teksto ir neturėjimo 
tinkamo aktoriaus pagrindiniam vaidmeniui. Tegul 
ir sklandžiai pačios režisorės (Pasakotojos) per
duodamos, priešveiksminės biografinės įžangos ar 
melodramatiška užsklanda iš tikrųjų veikalui 
absoliučiai nieko neduoda, o žiūrovui iki paskuti
nio taško neleidžia užmiršti, kad tekstas buvo 
taikytas ne draminiam veikalui, bet „prašmatnes
niam“ lokaliniai-proginiam renginiui ... O taipgi 
ne Manfredo Prišmanto (savo vaidmenį gana 
sąžiningai atlikusio) kaltė, kad nė savo balsu, nė 
gestais, nė povyza jis nepajėgė žiūrovuose sužadinti 
nė šešėlio Čiurlionio (mistiko, menininko, genijaus, 
bepročio) iliuzijos . . .

Daugiausia gyvybės veikalui davė ilgametis 
sambūrio aktorius Vincas Dovydaitis epizodiniame 
Katarinkininko vaidmenyje. Jis tikrai nusipelnė 
specialaus atžymėjimo už geriausią pagalbinę rolę, 
kaip buvo jury komisijos iškelta. Kažkaip atrodė, 
kad ir dialogai šiam personažui autoriaus buvo 
rašyti su žymiai didesniu įkvėpimu . . . Beje, jury 
komisija, tartum norėdama pabrėžti dar vieną 
paralelę tarp Ročesterio ir Los Angeles pastatymų, 
geriausia pagalbine aktore pripažino Antaniną 
Žmūidzinaitę, kurios pranašumo ročesteriečiuose 
neginčyjant, negalima nepastebėti ir viso būrio 
tikrai stiprių varžovų losangeliečių, ir ypač 
kanadiečių grupėse.

Torontiškio „Aitvaro“ pasirodymas šeštadie
nio vakare buvo lauktas su nekantrumu ir . . . 
nemaža skepticizmo doze. Viena, kad šis, prieš 
keletą metų susikūręs sambūris Čikagoje dar nėra 
gastroliavęs, o antra—jų pasirinktą Juozo Grušo 4 
v. dramą „Tėvas ir sūnus“ ne vienas čikagietis jau 
buvo matęs prieš dvidešimtį su viršum metų 
įspūdingame Stasio Pilkos pastatyme, svarbiuosius 
vaidmenis atliekant buvusiems Lietuvos teatrų 
profesionalams ar jau čia iškilusiems aktoriams. Ir 
ką gi? Reiklią čikagiškę publiką „Aitvaras“ 
pavergė dar nė pirmam veiksmui nepasibaigus. 
Galbūt didžiausia torontiškių pasisekimo priežastis 
buvo ta, kad jie susirado aktorių Stasį Ramanaus
ką, kuris atrodė tartum būtų gimęs turtingo 
ūkininko Jokūbo Budrio rolei. Jis sceną ir salę 
valdė ne vien savo vaidmens teikiama padėtimi, 

Hamiltono ,,Aukuras“

tinkamu balsu ar povyza, bet ir didele vidine 
autoriteto jėga, žmogaus pilno pasitikėjimo savąja 
teise ir tiesa ... Iš viso rolių paskirstymas šioje 
dramoje buvo, galima sakyti, pavyzdingas, už ką 
nuopelnas neabejotinai priklauso režisorei Aldonai 
Dargytei-Byszkiewicz, taipgi sukūrusiai patrauklų 
ir įtikinantį Budrienės (žmonos) vaidmenį. Pagalbi
nėse rolėse čia pažymėtinos ir Budrio motiną 
vaidinusi Lilė Nekrošienė, ir mažame liudininkės 
Antanaitytės vaidmenyje išsiskyrusi Ramunė Jo
naitienė ... Į akis krito ir anksčiau daugelio gal 
permažai įvertintas J. Grušo dramos universalu
mas, klasiškumas, natūralus iškėlimas svarbiausių
jų šeimos konfliktų ar išryškinimas primityviųjų 
žmogaus aistrų, jį tebevaldančių šiandien nė kiek 
nemažiau, negu vakar . . .

Ne vien publika, bet ir festivalio vadovai, 
atrodė, daugiausia tikėjosi iš Hamiltono Lietuvių 
Dramos teatro „Aukuro“, jo pasirodymą nukelda
mi į patį galą—sekmadienio popietę. Turbūt ne 
vien dėl to, kad tai jau 30 metų sceninės patirties 
sukaupusi grupė, vadovaujama nemažiau patyru
sios, profesiniai pasiruošusios ir talentingos režisie
rės Elenos Dauguvietytės-Kudabienės, bet ir todėl, 
kad vien tiktai „Aukuras“ Čikagon atsivežė dar 
niekur nematytą ir negirdėtą veikalą—Birutės 
Pūkelevičiūtės 3 v. sceninę išdaigą „Antroji 
Salomėja painiavose“. Iš autorės priešspektaklinių 
išsipasakojimų Draugo kultūriniame priede buvo 
aišku, kad veikalas nebus visai originalus. Idėja 
greičiausiai pasiskolinta iš filmo „Heaven can 
wait“, kuris savo ruožtu kopijuotas iš ankstyvesnio 
filmo „Here comes Mister Jordan“. Tačiau, kaip ir 
buvo galima laukti, B. Pūkelevičiūtė idėją apvilko 
visai naujais rūbais, ją sulietuvindama, suaktualin
dama, vyriškuosius veikėjus „sumoterindama“, 
vieną iš pagrindinių vaidmenų, atrodo, specialiai 
sukirpdama savo jaunystės draugei „Aukuro“ 
režisorei, į jį įpindama netgi intymesnių jos 
biografinių detalių, kartu su aktualaus ir natūra
laus sąmojaus perliukais viską patiekdama pakan
kamai gyvai mezgamos intrigos padaže. Iš tikrųjų, 
šiame pastatyme veikalo ašimi ir buvo ne titulinė 
veikėja Salomėja Baltūšienė (už kurios vaidmenį 
grupės veteranė vaidintoja Marija Kalvaitienė 
pelnytai laimėjo geriausios aktorės žymenį), bet jos 
sesuo Zuzana, buvusi mūsų operos diva lacrimosa, 
kurią vaidinusi E. Kudabienė sužavėtos publikos 
vidury veiksmo buvo pertraukta karštais aplodis
mentais.

Elena Dauguvietytė - Kudabienė

Nepaisant „pasaulinės premjeros“ sukelto 
susijaudinimo, dėl kurio liežuvis retkarčiais susi
pindavo ne tik jaunesnėms vaidintojoms, bet ir 
pačiai „divai“, pastatymas paliko malonų įspūdį ir 
užsitarnavo geriausio žymenį. Veikalą kartojant B. 
Pūkelevičiūtė turėtų gerokai peržiūrėti ir „nusunkti 
vandenį“, ypač paskutiniame veiksme, kurio 
didesnę dalį sudaro veikėjų (ir autorės) gardžiavi
masis gražbylystėmis, kada visi mazgeliai jau 
senokai atraišioti ir laiminga pabaiga publikai 
aiški. (Nuo panašių tuščiažodžiavimų, beje, daug 
kur kentėjo ir J. Gliaudos „Čiurlionis“).

Derėtų bent paminėti ir žymenų skirsty
mo jury komisiją—Zitą Visockienę, Dalią Kučė- 
nienę ir Vladą Vijeikį—savo darbą tikrai sąžiningai 
atlikusią ir, man rodos, niekur nesuklupusią.

Jei ne čikagiškių pasirodymai, tai šį festivalį 
būtų galima laikyti gal net geriausiai pavykusiu. 
Vien dėl to gal būtų galima negirdomis praleisti ir 
festivalio rengimo komisijos pirmininko Anatoli
jaus Kairio spausdintos programos įvadiniame 
žodyje, atrodo, sau prisiskiriamus nuopelnus 
kalbant apie „Pirmojo teatro festivalio sukeltą 
entuziazmą“, ar išankstinį nepalankaus įvertinimo 
pasmerkimą, tariant, kad „kritika dažniausiai 
ateina iš nepakankamo įsigilinimo į egzilę ir joje 
esančių uždavinius, kartais padiktuota tuščios 
savigarbos“. Vieno, tačiau, negirdomis jokiu būdu 
nebūtų galima praleisti, būtent va šitokio paskati
nimo:

„Nekritikuokime jaunimo net ir su ak
centu kalbančio — išmoks dirbdami! Tegu 
lipa ant scenos ir kalba, kaip moka—jei ne
bus naudos žiūrovui, tai bus nauda pačiam 
vaidintojui—tai ir yra išeivijos teatro tiks
las“.

Galbūt A. Kairiui patiktų, jei panašios 
taisyklės šiandien būtų taikomos ne vien jauniems 
vaidintojams, bet ir vyresniems dramaturgams bei 
libretistams, o gal ir rašytojams, ir muzikams? . . 
Tačiau, kaip žiūrovas, stebėtojas ir skaitytojas, 
labai nenorėčiau būti visų jų auka ir gadinti savo 
„meninį skrandį“ nepakankamai paruoštais, apyža- 
liais produktais, nežiūrint kokią naudą ar pasiten
kinimą jie kam nors teiktų. O kažin kam jie 
bevaidintų (rašytų, paišytų, etc.), žiūrovui atsisa
kius lankytis salėse?

O čikagiškiai vaidintojai, iš anksto žinodami 
festivalio vadovo „filosofiją“, geriau pasiruošti gal 
nė nebandė?. .

Algirdas Titus Antanaitis

L981 m. sausio mėn.
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Czeslaw Milosz (Česlovas Milašius) yra 
pirmasis Nobelio premijos laureatas—Vilniaus 
Universiteto absolventas, ir bene pirmasis toks 
laureatas, gimęs Lietuvoje. Mūsų išeivių intelek
tualinei visuomenei jo pristatyti nereikia. Milosz 
yra dalyvavęs mūsų suvažiavimuose ir pobūviuose, 
bendradarbiavęs Metmenyse ir Lituanus, vertęs į 
lenkų kalbą lietuvių poezijos., Jo knygos, ypač 
Pavergtasis protas (The Captive Mind), kuriame 
ne vienas ryškus puslapis skirtas Lietuvos likimui, 
daugeliui mūsų buvo reikšmingas dvasinis pergyve
nimas.

Pačioje Lietuvoje Miloszo vardas daug metų 
nutylimas (beje, dar visai neseniai jis buvo 
nutylimas ir Lenkijoje). Tačiau ir ten yra žmonių, 
skaičiusių ir netgi gerai pažįstančių jo kūrybą, o 
dažnas senesnis vilnietis prisimena poetą ir asme
niškai.

Tikimės, jog Nobelio premija vienokiu ar 
kitokiu būdu plačiau pradarys duris į Lietuvą šiam 
iškiliam jos žemės sūnui, vienam žymiausiųjų 20 
amžiaus rašytojų, nuoširdžiam lietuvių draugui, 
mėgstančiam save vadinti „Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės piliečiu“.

Spausdiname specialų interview, kurį naujasis 
Nobelio laureatas davė Akiračiams (iš lenkų 
kalbos vertė Tomas Venclova).

* * *
Nepaslaptis, kad Jūsų poezija yra sunki ir 

sudėtinga. Ar ji skirta rinktiniams skaitytojams, 
literatūros profesoriams, ar pasiekia ir platesnius 
sluoksnius?

Mano poezija ilgai buvo laikoma „sunkia“ ir 
intelektualia. Nepaprastai nustebau patyręs, jog ji 
suprantama ir artima Lenkijos jaunajai kartai. Tai 
atsitiko po 1970 metų. Kokia to fakto priežastis? 
Manau, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius 
Lenkijoje įvyko gili evoliucija, kurios veiksnius 
sunku suskaičiuoti. Tarp kitų: oficialusis marksiz
mas mokykloje ir suvokimas, jog jis tėra negyva 
retorika; tiek lenkų, tiek verstinės literatūros 
„avangardiškumas“; intelektualų susitikimas su 
katalikybe ypatingo Bažnyčios vaidmens dėka; iš 
būtinybės atsiradęs įprotis suprasti užuominas ir 
dažnai nutrūktgalviškas intelektualines konstrukci
jas; įpratimas suvokti įvairius ironijos atšešėlius; 
naujas susidomėjimas „sunkiais“ praeities poetais, 
pavyzdžiui Norvidu. Kaip bebūtų, lenkų inteligen
tija, 1939 m. atsidūrusi emigracijoje, mano 
poezijos negalėjo suprasti nieku būdu. Tą pačią 
poeziją naujosios kartos laiko „sava“.

POKALBIS SU CZESLAW MILOSZ

KAI VIENATVĖ NEBEATŠAUKIAMA

A r esate lenkų poezijos tradicijoje, ar šalia 
jos?

„Tradicija“ nuolat keičiasi. Tatai priklauso 
nuo perspektyvos. Mano manymu, esu toje 
svarbiausioje tradicijoje, kuri nuo Kochanovskio 
16 amžiuje per klasicizmo poetus 18 amžiuje siekia 
Mickevičių. Mūsų šimtmetyje daug kas bandė 
pabrėžti savo ryšį su ta svarbiausiąja tradicija ir su 
Mickevičiumi. Kas tikrai išlaikė ryšį, atsakys 
ateitis.

Kas buvo egzilė Jūsų kūrybiniam darbui— 
pražūtis ar palaima? Jau trisdešimt metų esate 
atskirtas nuo lenkų kalbos gyvųjų šaltinių. Kaip ta 
aplinkybė yra Jus paveikusi? Kuo skiriasi Jūsų 
poezija, parašyta Lietuvoje ar Lenkijoje, nuo 
poezijos, parašytos užsienyje?

Nežinau, kas būčiau buvęs, jei nebūčiau 
emigravęs. Apie tai galima tik spėlioti. Per 
trisdešimt metų, kuriuos praleidau užsienyje, 
nejutau pagundo rašyti kita kalba, negu lenkų. 
Kaip rodo ir mano poezija, ir mano vertimai iš 
Biblijos, tai gera kalba, neblogesnė, o gal ir 
geresnė už tų, kurie rašo Lenkijoje. Buvau 
priverstas keliauti kalbos gelmėn, tai yra į kalbos 
praeitį, vienu ir tuo pačiu metu būdamas skirtin
gose jos epochose.

Emigracija—tai pirmiausia vienatvė. Niekas 
mielu noru nepasirenka vienatvės. Prieš trisdešimt 
metų maniau, kad poetas emigracijoje pasmerktas 
likti bevaisis, ir galvojau, jog pasirinkęs egzilę 
sunaikinau save kaip poetą. Pasirodė, kad taip 
nėra. Perspektyvoje matau, jog reikia sutikti su 
pralaimėjimu, nes tada rašome tiesą. Kitaip 
tariant, kai nebėra ko išlošti ir pralošti, kai atrodo, 
kad jau niekad nebeturėsime skaitytojų, kad 
vienatvė yra nebeatšaukiama—išsivaduojame iš bet 
kokios mums svetimos intelektualinės bei stilistinės 
formos, kurios įveikti anksčiau nedrįsome.

Daugeliui lietuvių poetų yra labai svarbus 
gimtasis peizažas. Ilgainiui kai kurių iš jų kūryba 
egzilėje yra sumenkusi, virtusi savotišku 
akademizmu—patriotinių jausmų žadinimu
kultūrinių-istorinių bei peizažinių sąsajų pagalba. 
Kaip išvengiate to pavojaus? Kokią reikšmę 
Lietuvos peizažas yra turėjęs Jūsų poezijoje?

Peizažiniai ir peizažiniai-istoriniai motyvai 
mano poezijoje yra stiprūs. Jie siejasi pirmiausia 
su Nevėžio slėniu ir su Vilniumi. Bet nemanau, 
kad tai būtų sentimentalūs ir nostalgiški motyvai. 
Kaip žinoma, literatūroje nedideli postūmiai, per 
pusę milimetro, lemia kokybinį, o ne kiekybinį 
pasikeitimą. Simona Weil tvirtino, jog laikas yra 
didžiausioji paslaptis, ir peizažai ar su jais susijusi 
istorija man pirmiausia leidžia medituoti apie 
laiką—mano vienatinio gyvenimo laiką ir generaci
jų laiką. Lygiai kaip kalba, kuria rašau emigraci
joje, apsireiškia amžių perspektyvoje — mano 
šaknys Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje, 
sakyčiau, įgalina mane išsilaikyti tarp svetimųjų, 
kaip žmogų, neabejotinai turintų palikimą.

Ar kada nors esate pagalvojęs apie Nobelio 
premijos gavimą, ir kaip dabar jaučiatės?

Be abejo, nesu iš tų rašytojų, kurie pamažu 
renčia savo kūrybos pastatą, galvodami—tegu ir 

nedrąsiai—apie Nobelį. Pats tos premijos gavimo 
faktas man atrodo kažkokia keistenybė—lyg 
atsibudęs pamatyčiau, kad pavirtau, pvz., aligato- 
riumi. Tačiau per pastaruosius kelerius metus su 
tuo faktu galėjau apsiprasti, nes iš įvairių šaltinių 
žinojau, kad esu tarp keleto rimčiausiųjų kandida
tų.

Kai kas Nobelio premijos nevertina. Praeityje 
yra buvę atsitikimų, kad premija buvo apdovanoti 
antraeiliai rašytojai—sakysime, W. Reymontas, I. 
Buninas. Ką manote apie Nobelio premiją kaipo 
tokią?

Vertingiausia Švedų Akademijos veikla aš 
laikau tai, jog ji atžymi Nobelio premija poetus, 
dargi nebūtinai plačiai žinomus. Spaudoje 
skaičiau, jog poetai jury nariai iškėlė mano 
kandidatūrą ir už ją balsavo, o tai man ypač 
malonu.

Nėra abejonės, kad Nobelio premija suteikia 
laureatui dideli visuomenini prestižą, tai yra, jo 
nuomonės bei pareiškimai patenka į pasaulinę 
spaudą. Ar manote šį naujai įgytą prestižą kaip 
nors panaudoti?

įvairių Nobelio laureatų karštligiška veikla, jų 
pasisakymai visokiausiomis temomis, netgi tokio
mis, apie kurias jie neturi supratimo, man visada 
atrodė nepadorus reiškinys. Negalima remti visų 
remtinų dalykų tik todėl, kad mūsų pavardė yra 
žinoma. Man rodos, kriterijumi čia reikia pasirink
ti nusimanymą apie problemą. Nebent prancūzų 
intelektualistai iš praeities išsaugojo tikėjimą savo 
universaliu pašaukimu, todėl jie kalba apie 
kraštus, kuriuose niekad nėra buvę, ir apie 
problemas, kurių gyvenime nėra patyrę.

Nuo pasaulinės spaudos visada laikiausi toli, 
ir į ją kreipčiausi tik esant kraštutinei būtinybei.

Nobelio premijos gavimo proga dalis ameri
kiečių spaudos Jus yra pavadinusi ,,nežinomu 
lietuvių poetu" (Obscure Lithuanian poet), gimusiu 
Vilniaus kaime. Ar rengiatės protestuoti dėl tokio 
priverstinio sulietuvinimo?

Dėl „sulietuvinimo“ spaudoje protestuoti

Czeslaw Milosz

TU, SKRIAUST ĮPRATĘS

Tu, skriaust įpratęs paprastąjį žmogų, 
Žiauriai išjuokęs jo kančią ir kraują, 
Surinkęs rūmuos palaidūnų gaują, 
Kuriai nerūpi, kas gera, kas bloga,

Norint kiekvienas puola tau po kojų, 
Garbina tavo išmintį ir galią, 
Profilį raižo ant aukso medalių
Ir tyliai džiaugias, jog vis dar alsuoja, —

Bijok poeto. Nes aštrios jo akys.
Tu jį nudėsi — bet sutiksi kitą.
Bus užrašyti poelgiai ir šnekos.

Verčiau jau nuogos nulinkusios šakos, 
Virvė ir kilpa viduržiemio rytą.

1950
(Vertė T. Venclova)

---------------------------------------------------------- --------------------------------------- .
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POKALBIS

nemanau. Jis man nėra nesmagus, nors „kaimelis 
Vilnius“ sukėlė man gana melancholišką nuotaiką.

Suteikimas Nobelio premijos Jums lyg ir 
atidaro duris kitų, dar mažesnių tautų rašytojams. 
Kaip manote, ar lietuviškai rašantis asmuo kada 
nors turėtų šansą tapti Nobelio laureatu?

Turiu vilties, kad Nobelis lenkų poetui atveria 
premijų seriją „mažesniosioms tautoms“. Bet esu 
tos nuomonės, kad ne kalba (pvz„ lenkų ar 
lietuvių) čia viską lemia, nes turi susiderinti eilė 
faktorių, kaip mano atveju. Kažin ar būčiau gavęs 
Nobelį, jei ne tai, kad gyvendamas Amerikoje 
galėjau pats versti savo eilėraščius į anglų kalbą, 
kad daug metų buvau Kalifornijos universiteto 
profesorius, kad mano knygos, leidžiamos užsie
nyje, drauge buvo žinomos ir Lenkijoje, dėl ko 
mano kandidatūrą rėmė varšuviškiai kolegos.

Apibūdindama Jūsų poeziją, Švedų Akademi
ja pastebėjo, kad ,, Milosz vaizduoja pasauli, 
kuriame žmogus gyvena po savo ištrėmimo iš 
rojaus”. Kas yra tas rojus? Ar čia esama kokių 
autobiografinių asociacijų?

Nežinau, kokia prasme Švedų Akademija 

panaudojo tą sakinį apie ištrėmimą iš rojaus. 
Aišku, visą mūsų civilizaciją suformavo Genezės 
Knyga, aprašanti žmonių giminės Nuopuolį. Nuo 
18 amžiaus pabaigos Pažinimo Medžio vaisiai yra 
vis gausesni, nors tuo pačiu metu vis kartesnio 
skonio. Tuo tarpu kalbant autobiografiškai, 
vaikystėje savo senelių namuose prie Nevėžio 
patyriau visiškos laimės akimirkų, ir tai buvo 
kontrastas likusiajai mano gyvenimo daliai.

Kai kas mano, kad Rytų Europoje šiuo metu 
rašoma stipresnė poezija, negu Vakaruose. Nepas- 
laptis, kad Rytuose didesnė ir poezijos paklausa, ir 
jos atgarsis masėse. Norėtume Jūsų komentarų.

Į vad. Vakarus žiūriu labai skeptiškai. 
Jaunosios kartos čia serga istorinės atminties 
sunykimu ir visišku vidiniu chaosu, nes joms 
stinga vertybių hierarchijos. Tai negali neatsiliepti 
poezijai, kurią tokie žmonės rašo. Nepaisant visos 
žalos, kurią padarė ideologija, jaunosios kartos 
mūsų kraštuose neserga istorinės atminties sunyki
mu, o vertybių hierarchija joms yra tiesiog būtina 
egzistencijos sąlyga, stačiai „būti ar nebūti“.

Kaip vertinate dabartinę padėtį Lenkijoje?

Kokios įtakos ji gali padaryti lenkų kultūrai, taip 
pat ir Jūsų kūrybos paplitimui?

Išgirdusi apie mano premiją, Lenkijos vyriau
sybė kelias valandas nežinojo, kaip į tai reaguoti, 
paskui buvau oficialiai „išimtas iš šaldytuvo“, ir 
kelias savaites laikraščiuose, radijuje ir televizijoje 
vyko „Miloszo festivalis“. Gavau telegramas iš 
prezidento, t.y. Valstybės Tarybos pirmininko, iš 
lenkų vyskupų ir iš Lecho Walęsos, nepriklauso
mųjų profesinių sąjungų vadovo. Manding, visa tai 
įvyko, nes apie premiją lenkų poetui buvo sužinota 
ypatingu momentu. Mano „grąžinimas“ virto 
esminio pakitimo simboliu—-jis reiškė, jog žmonės 
atsitiesia, atmeta cenzūros palaikomus oficialiuo
sius melus. Paskelbta, kad bus išleistos mano eilių 
ir netgi prozos knygos. Dėl pastarojo dalyko esu 
nusiteikęs skeptiškai, nes mano proza yra nevisai 
cenzūriška, o kad cenzūra būtų absoliučiai 
panaikinta—netikiu. Manau, kad jokios pranašys
tės šią akimirką (1980 m. lapkričio gale) neįmano
mos. Tačiau, kaip ir mano kolegos Lenkijoje, 
suvokiu, jog esama tam tikrų ribų, kurių nereikia 
peržengti, idant sąjūdis už visuomenės teises galėtų 
išsilaikyti.

CZESLAW MILOSZ

KALBA PRIIMANT NOBELIO
PREMIJĄ

Priimu šį aukščiausiąjį įvertini
mą, mąstydamas apie visus vyrus ir 
moteris, kuriems esu ne tiek individas, 
kiek balsas ir kažkokia jų dalis. Tai 
jie turėtų būti šičia pakviesti; beje, yra 
kilę ne iš vieno vienintelio krašto. 
Pirmiausia galvoju apie žmones, 
prisirišusius prie lenkų kalbos ir 
literatūros, vis viena, kur jie gyvena, 
Lenkijoje ar užsienyje; taip pat 
gaivoju apie savąją Europos dalį, apie 
kraštus tarp Vokietijos ir Rusijos, 
kurių laisvu ir garbingu rytojumi 
tikiu; ir mano mintys ypatingai 
krypsta į kraštą, kuriame gimiau—į 
Lietuvą. Be to, kadangi seniai gyvenu 
tremtyje, mane gali neklysdami laikyti 
savuoju visi tie, kurie turėjo palikti 
savo sodžius ir provincijas, kartais dėl 
vargo, kartais dėl persekiojimų, ir 
prisitaikyti prie naujų gyvenimo būdų; 
visoje Žemėje mūsų yra milijonai, nes 
šis amžius yra tremties amžius. 
Taipogi negaliu neužsiminti apie 
kraštą, kuriame dabar gyvenu—apie 
Ameriką; joje ne tik patyriau, kaip 
daugelis ankstesnių už mane atvykė
lių, svetingumą ir galimybę sėkmingai 
dirbti, bet ir amerikiečių poetų bičiu
lystę. ir nors Kalifornijos Universite
tas Berkeley mieste, kur aš jau 
dvidešimt metų dėstau slavų literatū
ras, turi daug profesorių Nobelio 
laureatų tiksliųjų mokslų sferoje, 
šiandien jis ypatingai džiūgauja, galė
damas pridėti prie jų skaičiaus savo 
pirmąjį Nobelio laureatą humanitarą.

Pačiame poeto pašaukime slypi 
paradoksas. Atkaklus individualistas, 
siekiąs tikslų, kuriuos regi tiktai keli 
artimiausi jo draugai, poetas įpranta 

nešioti sunkaus ir menkai suvokiamo 
etiketę, idant vieną dieną patirtų, jog 
jo eilėraščiai yra žmonių savitarpio 
ryšys, ir jog jam norom nenorom teks 
prisiimti simbolinį vaidmenį. Ilgai 
gyvendamas užsienyje, pamažu tapau 
Lenkijos jaunųjų generacijų poetu, ir 
manau, jog mano nuotykis turi kai 
kurių pranašingų visuotinės reikšmės 
bruožų. Poetus ir jų skaitytojus gali 
skirti erdvė, bet jeigu išsaugoma 
dvasinė vienovė,—sienos ir barjerai, 
kokie jie bebūtų, neturi galios. Man 
atrodo, jog mums, tiek Lenkijoje, tiek 
ir už Lenkijos ribų, pavyko padaryti 
kažką svarbaus, nes atsisakėme pri
pažinti, kad esama dviejų skirtingų 
lenkų literatūrų, žiūrint kur autorius 
gyvena. Čia nusipelnė tie mano 
kolegos Lenkijoje, kurie nepasidavė 
absurdiškoms doktrinoms, lygiai kaip 
ir jaunimas, ginąs laisvą pasikeitimą 
idėjomis,—vis vien, paskaitų, laik
raščių ar knygų forma. Jo nepriklau
somų leidyklų išspausdintos mano 
eilėraščių knygos yra vertingiausias 
manosios bibliotekos turtas. Ne
mažiau gerbti reikia kelis stebėtinai 
energingus ir ištvermingus asmenis, 
kurie įsteigė užsienyje institucijas, 
skirtas lenkiškoms knygoms ir perio
dikai leisti, tokias kaip Literatūrinis 
Institutas Prancūzijoje, tolydžio vei
kiąs nuo karo pabaigos ir spausdinąs 
tiek išeivių, tiek ir krašte esančių 
autorių knygas. Toks mūsų literatūros 
tęstinumas ir vienybė, išsaugota itin 
nepalankiomis sąlygomis, paneigia 
romantiškas negrįžtamos žūties ir 
ilgesio nuotaikas, kurias devyniolikta
sis amžius susiejo su egzilės sąvoka.

Czeslaw Milosz

Įžanga

Tu, kurio negalėjau išgelbėti,
Išklausyk manęs.
Suprask šią paprastą kalbą, nes kitos gėdinuos.
Prisiekiu: nėra manyje užburtų žodžių.
Kalbu tylėdamas, kaip debesis arba medis.

Tai, kas mane stiprino, tau nešė mirtį.
Atsisveikinimą su epocha laikei naujosios pradžia,
Neapykantos įkvėpimą lyriniu grožiu,
Aklą jėgą įvykusia forma.

Štai lėkštų upių plokštuma. Ir milžiniškas tiltas,
Einantis balton miglon. Štai sulaužytas miestas,
Ir vėjas žuvėdrų šukėm dengia tavo kapą, 
Kai aš kalbu su tavim.

Kas gi yra poezija, kuri neišgano
Nei tautų nei žmonių?
Melas,
Girtuoklių daina, kuriems netrukus kas nors perskros gerkles, 
Skaitymai iš mergaičių kambario.

Tame, kad troškau geros poezijos, nemokėdamas,
Tame, kad vėlei supratau jos išganingą tikslą, 
Tame, tik tame randu išganymą.

Ant kapų buvo beriami grūdai ir aguonos
Ir maitinami mirusieji paukščiai.
Šią knygą skiriu tau, tolimasai,
Kad mūsų daugiau nebelankytum

(Vertė Juozas Kėkštas)

Esu dalis lenkų literatūros, o ji 
pasaulyje gana mažai žinoma, nes 
beveik neišverčiama. Lygindamas ją 
su kitomis literatūromis, galėjau 
įvertinti jos neprilygstamą keistumą. 
Tai tarytum slapta brolija, savaip 
rituališkai bendraujanti su mirusiais, 
kurioje lygias teises turi rauda ir 
juokas, patosas bei ironija. Sklidina 
istorijos, pilna užuominų, šiame šimt
metyje kaip ir anksčiau ji lydėjo tautą 
sunkių išbandymų dienomis. Lenkų 
poezijos eilutės sklido pogrindyje, 
buvo rašomos konclagerių barakuose 

ir kareivių palapinėse, Azijoje, Afri
koje ir Europoje. Atstovauti šičia 
tokią literatūrą—reiškia nulenkti gal
vą prieš meilės ir pasiaukojimo 
liudijimus; juos mums paliko tie, 
kurių jau nebėra. Tačiau turiu vilties, 
kad Švedų Akademijos suteiktas man 
įvertinimas netiesiogiai atiduoda tai, 
kas pridera, žmonėms, vedusiems 
mane už rankos, kurių nematomas 
esimas palaikydavo mane sunkiomis 
valandomis.

(Vertė T. Venclova)

1981 m. sausio men. 9
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RECENZIJOS

A.J. GREIMO MITOLOGINĖ 
KONCEPCIJA

Profesoriaus Algirdo J. Greimo vardas gerai 
žinomas Tarybų Lietuvos mokslinei visuomenei. 
Tai plataus diapazono mokslininkas (nuo lingvisti
kos iki filosofijos). Mūsų respublikoje bene 
plačiausiai jis žinomas kaip kultūrologas. Profeso
rius ne kartą yra skaitęs paskaitas Vilniaus 
universitete: 1971 m. apžvelgė bendrosios struktū
rinės metodikos problemas ir struktūralistinį 
metodą, analizavo Gedimino sapno legendą; 1979 
m. aptarė kai kuriuos literatūros kūrinių ir mitų 
tyrimų principus. A.J. Greimo paskaitos Vilniaus 
universitete susilaukė didžiulio susidomėjimo. 
Profesorius artimai bendradarbiauja su Tarybų 
Lietuvos mokslininkais. Atskiri jo darbai paskelbti 
mūsų mokslinėje spaudoje. Jo mokslinės idėjos 
žinomos ir sąjunginiam skaitytojui (žr. A.J. 
Greimas. Struktūra ir istorija.—,, Problemos“,
1974, 2 (14), p. 98-107; A. Greimas. Tawals—Deus 
Auctor facultatum.—„Baltistica“, 1975, sąs. XI(2), 
p. 181-184; Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbė
jimas su prof. Algirdu Greimu).—„Problemos“, 
1978, 1(21), p. 102-107; Ctpyktypann?m: «3a» ,
1975, p. 6, 450-451, 454, 461).

• A.J. Greimas rašo lietuviškai ir prancūziškai. 
1934 m. jis baigė Rygiškių Jono gimnaziją Mari

jampolėje, 1939 m. — Grenoblio universiteto 
humanitarinių mokslų fakultetą. Grįžęs į Lietu
vą, mokytojavo, redaktoriavo. Antrojo pasaulinio 
karo viesulas nubloškė jį į Vakarus. Apgynęs 
Prancūzijoje daktaratą, kurį laiką jis dirbo Pa
ryžiaus mokslinių tyrinėjimų centre. Persikėlęs į 
Artimuosius Rytus, dirbo Aleksandrijos (Egiptas) 
universiteto docentu, vėliau—Ankaros (Turkija) 
universiteto profesorium. 1958 m. mokslininkas 
grįžo į Prancūziją. Nuo 1965 m. A.J. Greimas 
dirba Paryžiaus aukštųjų mokslų praktiškosios 
mokyklos bendrosios semantikos katedros vedė
ju, o nuo 1968 m.—ir Socialinės antropologijos 
laboratorijos semiolingvistikos skyriaus viršinin
ku. Tais pat metais jis išrenkamas Tarptautinės 
semiotikos sąjungos generaliniu sekretoriumi. 
Jis — daugelio Prancūzijos ir tarptautinių moks
linių žurnalų redkolegijų narys. Juose rašo ling
vistikos, semantikos bei semiotikos, lietuvių 
folkloristikos ir kitais klausimais.

A.J. Greimas—vienas semantikos ir semioti
kos pagrindėjų. Struktūrinį analizės metodą jis 
pritaikė konkretiems (kalbos, literatūros, mitologi
jos) reiškiniams nagrinėti. Jo studijos „Struktūrinė 
semantika“ (1966), „Semiotikos modeliai“ (1967), 
„Apie prasmę“ (1970) įgijo tarptautinį pripažini
mą. Mokslininko veikalai verčiami į anglų, 
vokiečių, italų, ispanų kalbas. Pastaraisiais metais 
profesorius vis daugiau domisi lietuvių kultūra, 
ypač mitologija.

Mus pasiekė nauja A.J. Greimo monografija 
„Apie dievus ir žmones“ (1979). Studijoje tyrinėja
ma lietuvių mitologija. Knygos pagrindą sudaro 
anksčiau skelbti straipsniai bei mūsų universitete 
skaitytos paskaitos.

XX a. naujai susidomėta mitologija. Bene 
pirmasis į mitus pasaulėžiūriniu aspektu pažvelgė 
E. Kasireris—mitai atspindį tautos mąstyseną, jos 
kultūrinį lygį. Naują impulsą mitologijai davė K.

Algirdas J. Greimas. Apie dievus ir žmones. 
Lietuvių mitologijos studijos. Chicago, 1979.
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Levi-Stroso ir G. Dumezilio tyrimai. Pagal jų 
sukurtus mitų aiškinimo modelius nustatoma 
kiekvienos tautos mitų struktūra. Mitai yra 
skaldomi į sudėtinius elementus. Manoma, kad 
juose išreikšti ne tik žmonių lūkesčiai, bet ir jų 
mąstymo logika. Šią koncepciją toliau rutulioja 
A.J. Greimas. Jo nuomone, egzistuoja bendri 
(globaliniai) ir atskiri (lokaliniai), sakysim, indoeu
ropiečių ir lietuvių, mitologijos modeliai. Mitolo
gas turi aiškinti modelių sąveiką: sakysim, graikų 
pagoniški mitai savo metu paveikė krikščioniškuo
sius, vėliau užrašytuose pagoniškuose mituose yra 
krikščioniškų elementų. A.J. Greimas mituose 
išskyrė įvairių kultūrų sluoksnius. Jis siūlo mitus 
skaityti ne tik horizontaliai, bet ir vertikaliai, tai 
yra matyti ir jų struktūrą, o ne vien siužetą bei 
menines ypatybes.

Rimta mokslinė knyga lietuviška 
tematika—nekasdienis reiškinys išeivijoje. Dar 
rečiau apie rimtus išeivijos darbus užsimena
ma Lietuvos spaudoje. Br. Genzelio Pergalėje 
(1980 m., nr. 11) išspausdinta rimta A.J. 
Greimo knygos „Apie dievus ir žmones“ 
recenzija—turbūt pirmas toks atvejis per visą 
pokario laikotarpį. Tuo džiaugiamės ir tiki
mės, kad tai tik pradžia rimtesnės ir atvires
nės kultūrinės politikos išeivijos atžvilgiu. Tuo 
pačiu tenka pabrėžti, kad nei minėtos A.J. 
Greimo knygos, nei kitų išeivijos leidinių 
negalima nusipirkti Lietuvos knygynuose. 
Tikimės, kad ir šią lietuviško spausdinto 
žodžio diskriminaciją pakeis išmintingesni 
sprendimai. O gal bent Greimo knygai 
cenzoriai padarys išimtį?

Recenzijos autorius Bronius Genzelis yra 
Vilniaus universiteto filosofijos profesorius, 
daktaras. Gimęs 1934 m., 1959 m. baigė 
Maskvos u-to filosofijos fakultetą, 1959-61 m. 
dėstė Šiaulių pcd. institute — Red.

Remiantis šiais principais ir parašyta studija 
„Apie dievus ir žmones“. Autorius nuolat primena 
skaitytojui savo koncepciją: ,,(...) šių dienų 
mitologai visų pirma bando suprasti globalinę 
vienos kurios religijos struktūrą ir reikšmę, 
ieškodami nustatyti dievų vietą ir jų reikalingumą 
atskirose sakralinėse konsteliacijose, jų ankstesnius 
ar vėlesnius paminėjimus istoriniuose tekstuose, jų 
vardų fonetinius atitikmenis laikydami antros eilės 
rūpesčiais. Šioje perspektyvoje, pavyzdžiui, dievų 
vardai, jų dažnai konvencionaliai besikartojantys 
atributai turi mažiau svarbos, negu jų veiklos 
sferų, jų funkcijų, o drauge ir jiems skirto kulto ir 
su juo surištų apeigų nustatymas“ (p. 293). Todėl 
mitus reikia šifruoti. „Mitologas čia turi elgtis kaip 
archeologas ir į XIX amžiaus užrašytą vaikų 
žaidimą ar suaugusiųjų daromus tradicinius 
pokštus-vaidinimus žiūrėti kaip į religinio gyveni
mo liekanas ir bandyti atstatyti jų originalias 
formas ir turėtą prasme“ (p. 294). A.J. Greimas 
apsiriboja vien mitų analize, nesinaudoja kitų 
mokslų (pavyzdžiui, archeologijos) duomenimis.

Mitologijoje mokslininkas išskiria tris klodus: 
ideologinį, filosofinį ir kultūrinį. Jam ..mitologija 
yra semantinio kodo pagalba išskaitoma mitų 
visuma“ (p. 12). Jis vadovaujasi G. Dumezilio 

metodu: „(...) indoeuropiečių religijose galima 
atpažinti ne tris vyriausius dievus, o tris suverenu
mo sferas, į kurias įsirašo jas atstovaują dievai ir 
kurios didžiumoje atitinka jas praktikuojančių 
tautų pasiskirstymui į klases: kunigus, karius ir 
žemdirbius“ (p. 167). Šias suverenumo sferas A.J. 
Greimas stengiasi išskaityti ir lietuvių mituose.

Mokslininkas aptaria senovės lietuvių dievų 
panteoną, nors specialiai jo ir netyrinėja. Svarbiau
siais lietuvių dievais jis laiko Prakorimą, Perkūną, 
Gabjaujį, deivėmis—Aušrinę, Laimą; intensyviai 
ieško sąsajos tarp lietuvių ir kitų indoeuropiečių 
šeimos tautų mitologijos. Žinant bendrus indoeu
ropiečių religijų principus ir lietuvių mitologiją, 
galima rekonstruoti senąjį lietuvių tikėjimą. Tuo 
tikslu mitiniai įvaizdžiai lyginami su senovės 
graikų ir indų. Sakysim, „Laimos mito Žemė gali 
būti lyginama su graikų Ge: abiems joms būdinga 
antropologinė Žemės kūno reprezentacija. Aušri
nės mite atsirandanti Žemė, apgyventa žmonėmis, 
padalinta į atskiroms Aušrinės šeimos dievybėms 
atitinkančias dalis, primena jau kitą graikų žemės 
paskirstymo į geopolitinius padalinius principą, 
tuo labiau, kad šitokios dalys vadinamos tuo pačiu 
moira vardu kaip ir trys graikų likimo deivės— 
moiros“ (p. 244).

A.J. Greimas aptaria priežastis, dėl kurių 
mitines būtybes žmogus sieja su tam tikra vieta: 
žmogus atskiria tai, kas žmogiška, nuo to, kas jam 
svetima, priešiška, vergia ir tuo pačiu baimina jį. 
Todėl mitinių būtybių santykiai su žmogumi 
netapatūs. Vienas gamtos sferas (laukus) žmogus 
įvaldė, kitas (upes, jūras)—ne. Mitinės būtybės, su 
kuriomis, žmogaus įsivaizdavimu, jis bendrauja ir 
kurios yra jam mažiau grėsmingos (kaukai, 
aitvarai) talpinamos greta (trobesiuose). Kuo 
būtybė pavojingesnė ir įtakingesnė, tuo atokiau 
nuo žmogaus ji įkurta: undinės—vandenyje, 
Perkūnas klajoja po dangaus erdves. „Laimos 
gyvenvietė—girios tankumyne žiburiuojanti 
trobelė—tai plačiai žinomas degraduotos mitologi
jos stereotipas: giria—tai ne-žmogiškas, ne- 
kultūrinis pasaulis, kuriame galima užtikti uto
pines vietoves ir tenai sutikti senoviškas mitines 
būtybes: Raganą, Laumę, Vėją, dažnai net ir 
„pustelninko“ rolėje Senelį Dievą. Tos vienišos 
trobelės girioje—tai nelyginant nuskurusio, išdras
kyto senobinio panteono karikatūriniai likučiai“ 
(p. 186).

Lietuvių mitai užrašyti krikščionybės epo
choje. Atskirti pagoniškąjį kultūrinį sluoksnį nuo 
krikščioniškojo padeda indoeuropiečių mitologijos 
dėsnių suvokimas. Mitai neišnyksta be pėdsakų. 
Mokslininkas, lygindamas lietuvių Prakorimą su 
Mitra, pastebi, kad lietuviškojo Mitros „viena iš 
pagrindinių pasireiškimo formų, šalia sukrikščio
ninto Senelio Dievo, atrodo, yra Dievaitis Mėnu
lis“ (p. 227).

A.J. Greimas aprašo lietuvių mitinių būtybių 
išvaizdą, atliekamas funkcijas, kilmę, galią, tarpu
savio santykius bei jų vaidmenį žmogaus gyve
nime, parodo, kad dalis mitinių būtybių (kaukai, 
aitvarai) yra trumpaamžės: jos gimsta (susiformuo
ja) ir žūsta. Jas gali sukurti ir sunaikinti žmogus— 
tam reikia tik atitinkamų žinių.

Mituose, pasak A.J. Greimo, išreikšti realūs 
žmonių santykiai, jų pasaulėžiūra ir pasaulėjauta, 
iš mitų sužinome, kaip senovėje žmogus apčiuopė 
pagrindinius gyvenimo dėsnius. Mokslininkui rūpi 
nustatyti kiekvienos mitinės būtybės veiklos sierą: 
..Aušrinė rezervuojasi sau grožio ir jaunystės sritį: 
Auššveičio žinioje sveikatos ir ligos problemos 
(...). Trys seserys laimės, nors ir lemiančios

akiračiai nr. 1 (125)

10



naujagimiui nuo jų nepriklausančius gyvenimą ar 
mirtį, iš esmės rūpinasi tiktai naudos—laimės ir 
nelaimės, turto ir skurdo—priskyrimo klausimais“ 
(p. 245).

Ypač įdomus skyrius ,,Dievai ir šventės“, 
kuriame analizuojama švenčių kilmė, atskleidžia
mas jų ryšys su gamybine žmogaus veikla, 
parodoma, kaip vienos religijos perima šventes iš 
kitų. Sakysim, Krikšto šventė buvo įsigalėjusi 
pagoniškoje Lietuvoje kaip žiemos vidurio šventė.

Kiekvienas mokslininkas remiasi tam tikra 
metodologija, teorija. Jokia teorija nėra visa 
apimanti ir nepateikia amžinų tiesų. Todėl A.J. 
Greimas pagrįstai nedaro kategoriškų išvadų. 
Naujausi Tarybų Lietuvos archeologų radiniai 
patvirtina kai kurias A.J. Greimo prielaidas.

Studijos remarkoje A.J. Greimas pastebi, kad 
N. Vėliaus darbas ,,Mitinės lietuviu sakmių c c

SUBSTANCIALUS ĮNAŠAS Į 
DISIDENTINĘ LITERATŪRĄ

Neseniai susilaukėme prof. Tomo Remeikio 
knygos Opposition to Soviet Rule in Lithuania, 
1945-1980, kurią išleido Lituanistikos institutas, 
remiamas Amerikos lietuvių bendruomenės. Tai 
stambus 680 puslapių veikalas, susidedąs iš dviejų 
dalių: (I) analitinės ir istorinės tos opozicijos 
apžvalgos (p. 19-173) ir (2) dokumentų, liečiančių 
tą opoziciją, rinkinio (p. 175-664). Be to. veikalas 
aprūpintas trumpa šaltinių apžvalga ir vardų 
rodykle.

Be abejo, tai yra reikšmingas įnašas į 
disidentinę literatūrą, kurios per paskutinį dešimt
metį gana gausiai pasipylė anglų, prancūzų, 
vokiečių ir kitomis kalbomis. Suprantama, kodėl 
Vakaruose, ypač Amerikoje, daugiausia dėmesio 
skiriama rusiškajam disidentizmui. Ilgą laiką 
Amerikos politikai ir net intelektualinis pasaulis 
beveik visiškai ignoravo tautybių problemą sovieti
nėje imperijoje, kaip lygiai buvo ignoruojama ir 
net slopinama tautybių (etninė) problema pačioje 
Amerikoje. Nors karas prieš fašizmą ir nacizmą 
pasibaigė jau 1945 m., tačiau kova su visokiu 
nacionalizmu tebebuvo tęsiama, kartais net su 
nemažu įkarščiu. Šiuo atžvilgiu Amerikos demo
kratiniu politikų ir intelektualų galvosena beveik 
visiškai sutapo su rusų imperialistų galvosena. 
Tiesa, formaliai pokarinis pasaulis buvo atiduotas 
į penkių didžiųjų glėbį, tačiau praktiškai būtų 
daug patogiau ir lengviau, jeigu tą pasaulį tvarkytų 
tik du didieji: Sovietų Sąjunga ir JAV. Tik po to, 
kai komunistinė Kinija atsisėdo į vieną iš didžiųjų 
kėdžių ir ėmė remti vadinamą trečiąjį pasaulį, tie 
du didieji labai nenoromis buvo priversti sutikti, 
kad gal ir ne visiškai viską jie gali diriguoti. Ypač 
JAV buvo sunku tą karčią piliulę praryti ir pradėti 
net pas save svarstyti etnines problemas.

Iš tikrųjų tautybių klausimas disidentizmo 
istorijoje suvaidino ir tebevaidina labai didelį 
vaidmenį, pradedant nuo Tito Jugoslavijos. Ja 
mielai norėtų pasekti satelitinės Rytų Europos 
valstybės, o šias pastarąsias—įvairios sovietinės 
respublikos ir autonominės sritys. Neseniai Ukrai
niečių studijų institutas prie Harvardo universiteto 
išleido plačią 245 psl. bibliografiją apie nekonfor- 
mistinį ir disidentinį judėjimą vien tik Ukrainos 
SSR ribose (Nonconformity and Dissent in the 
Ukrainian SSR, 1955-1975: an annotated biblio
graphy. Harvard Ukranian Research Insitute,

1981 m. sausio mėn. 

būtybės“ (1977) „pasiekė jau šį tekstą užbaigus 
(...). Žingeidus skaitytojas gali tuo būdu 
palyginti dviejų metodologijų, traktuojančių vieną 
ir tą pačią temą ir tuo pat metu, rezultatus“ (p. 
251). Nors abu tyrinėtojai remiasi skirtinga 
metodologija, tačiau kai kuriais klausimais jie 
prieina tas pačias išvadas. Sutapimai byloja, kad 
jų prielaidos ne itin prasilenkia su tiesa.

Monografija „Apie dievus ir žmones“ yra 
labai rimtas darbas, padedantis geriau suprasti 
senovės lietuvių pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą, ir 
tuo pačiu yra žymus indėlis į religijotyrą. Ji 
parašyta be kokio nors ideologinio užsiangažavi
mo. Autorių domina tik mokslinės problemos. 
Tikėkimės, kad tai ne paskutinis šios srities A.J. 
Greimo darbas.

Bronius Genzelis
(Pergalė, 1980 m., nr. 11)

1978). Tai rodo, kaip plačiai šis sąjūdis paplitęs 
Ukrainoje ir kaip mažai jam dėmesio skiria 
Amerikos viešoji opinija. Juk dar taip neseniai 
Vašingtono didieji laikraščiai tiesiog sabotavo 
Ševčenkos paminklo atidarymą valstybės sostinėje.

Lietuvos disidentinis sąjūdis šiuo atžvilgiu 
truputį laimingesnis, svarbiausia dėl unikalios 
Simo Kudirkos istorijos ir dėl LKB kronikos. 
Bažnyčios persekiojimui Amerika visados buvo 
jautresnė negu tautiniam persekiojimui. Užtat gal 
ir neblogai, kai prof. V. Vardys bando sujungti 
religinį ir tautinį disidentizmą (žr. jo The Catholic 
Church. Dissent and Nationality in Soviet Lithua
nia, 1978). Nors iš esmės reikia sutikti su dr. T. 
Remeikiu, kad ne visados tautiniai ir religiniai 
interesai sutampa (p. 152 ir sek.). Pavyzdžiui 
Lenkijoje, kur ryšys tarp religijos ir tautybės 
visados buvo labai glaudus, šiandien jau girdėtis 
balsų iš kai kurių disidentinių sluoksnių, kad gal 
Katalikų bažnyčia per daug nuolaidžiauja valdžiai. 
Nėra neįmanoma situacija, kad Lietuvoje bei 
Rusijoje bažnyčia galėtų tapti valdžios ramsčiu, 
pagal senąją poviliškąją doktriną: kiekviena 
valdžia iš Dievo.

OPOZICIJA - REZISTENCIJA - 
DISIDENTIZMAS

Man atrodo, kad T. Remeikis teisingai 
padarė, pasirinkdamas žodį „opozicija“ visam tam 
painiam fenomenui nusakyti, nors, kaip teisingai 
pastebėjo prof. B. Mačiuika, supažindindamas su 
Remeikio knyga Čikagoje, ne visiems laikotar
piams ir ne visoms jo apraiškoms tas žodis lygiai 
gerai tinka. Pradžioje, maždaug 1944-1952 m., toji 
opozicija buvo išvirtusi beveik į atvirą karą. Kitais 
atvejais (pvz... LKB kronikos atveju) gal jai tiktų 
lojalios opozicijos vardas.

Ligi šiol visam disidentiniam judėjimui įvai
riais laikais buvo teikiami įvairiausi vardai: 
rezistentų, revizionistų, reformistų, demokratų, 
tradicionalistų, moralinių ir krikščioniškų socialis
tų, solidaristų, eurokomunistų ir 1.1. Tokiu būdu 
disidento sąvoka taip išplečiama, kad ji apima 
beveik viską. Neseniai vienas The Washington 
Post kolumnistas, turbūt prez. Carterio žmogaus 
teisių šišo pagautas, ir daugiausia turėdamas 
galvoje Pietų Ameriką, sušuko: „Demokratiniai 
disidentai žygiuoja visu žemės paviršiumi!“. Bet
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kaip ne visos diktatūros yra vienodos, taip ir 
disidentizmas ne visur yra tas pat. Savo pirmine 
prasme, disidentas turėtų reikšti tik tam tikros 
religijos arba ideologijos atskalūną, kuris iš esmės 
nėra prieš tą religiją arba ideologiją, bet kuris 
mano, kad jis tą religiją arba tą ideologiją 
teisingiau ir geriau supranta. Disidentas visų pirma 
yra eretikas. Krikščionybėje tokių atsirado jau 
apaštalo Povilo laikais. Įdomu, kad vienas pirmųjų 
disidentinių ir samizdatinių leidinių Sovietų Sąjun
goje vadinosi Eres (Herezija, Leningrade 1956 m.). 
Vienas pirmųjų Lietuvos samizdatinių leidinių 
Vilniaus universitete pasivadino pilnu fantazijos 
Rygos lapo vardu (maždaug apie tą patį laiką kaip 
Herezija).

Be abejo, taip suprasto disidento sąvoka 
netiktų ypač pirmojo laikotarpio opozicijai Lietu
voje. Tada mūsų pogrindis kovojo prieš visą 
sovietinę sistemą, kurią laikė primesta iš šalies, 
neatsiklausus, arba, teisingiau, išprievartavus ir 
sufalsifikavus pačios lietuvių tautos valią. Tai buvo 
tikra to žodžio prasme rezistencijos iš 11 pasaulinio 
karo pratęsimas į pokario laikus. Kai kas norėtų 
tą rezistencijos sąvoką perkelti ir į vėlesnius, 
sakysime. LKB kronikos laikus, nors toji Kronika 
labai rūpestingai stengiasi pabraukti, kad ji 
nekovoja prieš konstituciją ir įstatymus, tik prieš 
jų nesilaikymą iš kai kurių sovietinių pareigūnų 
pusės. Užtat jai geriau tinka opozicijos vardas.

Šioje vietoje galbūt dr. T. Remeikiui vertėjo 
pasistatyti klausimą: galimas ar negalimas Lietuvos 
disidentų bendradarbiavimas su Rusijos disiden
tais. Jeigu disidentizmą suprastume, kaip rezisten
ciją. be abejo toks bendradarbiavimas būtų 
neįmanomas. Bet jeigu disidentizmą suprasime 
kaip opoziciją, toks bendradarbiavimas būtų 
visiškai įmanomas.

BLAIVI ANALIZĖ, GERI ISTORINIAI 
RĖMAI

Nors vertingiausia antroji T. Remeikio knygos 
dalis, kurioje rasime svarbiausius lietuviškosios 
opozicijos dokumentus, tačiau skaitytojas nesigai
lės perskaitęs ir pirmąją knygos dalį, kurioje 

(tęsinys sekančiame psl.)
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glaustai, bet blaiviai ir sistemingai peržvelgta tos 
opozicijos istorija. Toji opozicija buvo ir turbūt 
tebėra dvejopa: opozicija pačioje sistemoje 
(..vvithin-system“) ir opozicija prieš pačią sistemą 
(„system-rejective“). Pirmajame laikotarpyje ji 
buvo nukreipta prieš pačią sistemą. Sovietiniai 
istorikai ir rašytojai tai vadina klasių kovos 
laikotarpiu. Šiandien ir jie negali paneigti tos 
kovos masto ir reikšmės. Neseniai rusų kalba 
išleistoje Lietuvos istorijoje sakoma, kad 1947 m. 
rinkimuose į Aukščiausiąją tarybą dalyvavę tik 
91.7% ir kad ,,klasinės kovos įkarštis Lietuvos 
TSR buvo reikšmingesnis negu kitose Pabaltijo 
respublikose“ (žr. Istorija Litovskoi SSR, Vilnius, 
1978. p. 478).

Dr. T. Remeikis visiškai teisingai tą laikotarpį 
vadina partizaniniu karu. Nežinia, ar kada nors 
bus atskleistos visos to baisaus laikotarpio smulk
menos. Viena tik yra aišku, kad Lietuva atidavė 
labai didelę auką savo kovai dėl laisvės ir 
nepriklausomybės. T. Remeikis bando pateisinti ją, 
pasiremdamas Aušros nuomone, kad jei ne tas 
partizaninis karas ,,Lietuvos vardas šiandien būtų 
visiškai užmirštas“ (cit. p. 63). Skeptiškesnis 
skaitytojas visada galės klausti: kažin?

Autorius ne be pagrindo nusiskundžia, kad 
šiam laikotarpiui trūksta autentiškos medžiagos. 
Turbūt baisiausias šio laikotarpio dokumentas, tai 
vadinamas ,,partizanų baudžiamasis kodeksas“ iš 
1950 m., kurio ištraukos skelbiamos šioje knygoje 
(p. 247-250). Įžangoje į šį kodeksą gražiai kalbama 
apie laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lietuvos 
respubliką, bet koks baisus kelias siūlomas į ją. 
Gyvybės ir mirties teisė tiesiog atiduodama į 
kiekvieno partizano rankas. Paskutiniu paragrafu 
net implikuojama, kad tas kodeksas veiks ir toje 
,,laisvoje ir demokratinėje“ Lietuvoje. Į tą doku
mentą turėtų ypač atkreipti dėmesį visokie teismų 
ir kodeksų mėgėjai.

Antrajam (chruščioviniam) ir trečiajam 
(brežneviniam) opozicijos laikotarpiui medžiagos 
žymiai padaugėjo, ypač pradėjus plaukti iš 
Lietuvos savilaidinei (samizdatinei) spaudai. Iš 
esmės sutikdamas su tų laikotarpių analize ir 
išvadomis, norėčiau pasitenkinti tik pora bendres
nio pobūdžio abejonių. Kažin ar ne per daug 
optimistiškai T.R. pavaizdavo chruščiovinį laiko
tarpį. Be abejo, po tiesiog košmariškų stalininio 
teroro laikų, kiekviena valdžia atrodė žmoniškes
nė. Jačiau iš esmės, grynai nacionaline prasme, 
kažin ar Chruščiovo politika nebuvo dar pavojin
gesnė. Jokią nuomonę man teko girdėti ne iš 
vieno, rodos, pusėtinai informuoto žmogaus. Savo 
nuomonei paremti IR. prisimena vadinamus 
,.so\narcho/us“. arba regionalines liaudies ūkio 
tarybas, kurios neva decentralizavusios ūkinį 
planavimą ir davusios daugiau teisių respublikoms 
(p. 80-2). Kažin? liesa. 1957 m. Chruščiovas 
pravedė sovnarcho/ų instituciją. Tačiau tos 105 
regionalinės liaudies ūkio tarybos buvo sudarytos 
grynai ekonominiu, o ne respublikiniu, ar naciona
liniu pagrindu. Iš to. kaip smarkiai Chruščiovas 
sudrausmino Lietuvos agronomus, pasipriešinusius 
kukurūzų kultūrai Lietuvoje, matytis, koks nejau
trus jis buvo respublikiniams ūkiniams interesams. 
Pagaliau 1963 m. tas pats Chruščiovas vėl grįžo 
prie vyriausios ekonominės tarybos, kuri viską 
turėjo diktuoti iš Maskvos.

Antra abejonė liečia savilaidinę (samizdatinę) 

l

spaudą aplamai. Dažnai mes į ją žiūrime kaip į 
kokią evangeliją. Ką toje spaudoje išskaitome, 
laikome švenčiausia teisybe ir paskutiniu išminties 
žodžiu. To priekaišto netaikau dr. T. Remeikiui. 
Jis, kaip mokslininkas, turi nemaža skepticizmo. 
Jis net drįsta paabejoti prof. J. Kazlausko 
nužudymu. Iš tikrųjų, skaitydami tą spaudą mes 
neturime pamiršti, kad jos gamintojai nėra nei 
kvalifikuoti politikai, literatūros kritikai, ar moks
lininkai. Tvarkoje, kur jie liudija konkrečius 
dienos faktus. Tačiau į jų programinius ir kitokius 
bendresnio pobūdžio pasisakymus reikia truputį 
skeptiškiau žiūrėti, ypač prisimenant, kokias 
ribotas galimybes jie turi pažinti save ir pasaulį.

Kaip pavyzdį galime paimti straipsnį apie 
vysk. M. Valančių iš 1975 m. Aušros, kurio 
vertimas telpa T. Remeikio knygoje (p. 376-9). Ten 
skaitome, kad dabartiniai Katalikų bažnyčios 
persekiotojai „beveik aklai kopijuoja carinės 
valdžios įstaigas iš Valančiaus laikų“. Visiška 
nesąmonė. Pats caras Nikalojus I, atsisveikinda
mas su ką tik paskirtu vysk. Valančiumi Petrapi
lyje, lenkėsi pabučiuoti jo ranką. O caras Aleksan
dras 11 dėl blaivybės kampanijos pravedimo 
Žemaičiuose statė Valančių kaip pavyzdį visai 
Rusijos imperijai. O kad dabartiniai Lietuvos 
generalgubernatoriai ir gubernatoriai taip elgtųsi 
su vyskupais Sladkevičium ir Steponavičium, kaip 
ano meto Vilniaus ir Kauno gubernatoriai su 
Valančium! Tarp kita ko, man malonu, kad dr. T. 
Remeikis pritaria mano Valančiaus laikų interpre
tacijai, kurią pateikiau įvade į kun. A. Aleknos 
monografijos apie vysk. Valančių antrąją laidą, 
kurią išleido Lituanistikos institutas 1975 m. 
Kažkodėl mūsų emigrantinė spauda (išskyrus 
Aidus) apie tą leidinį nei žodžio.

ATVIRAS LAIŠKAS „GIMTAJAM 
KRAŠTUI“

(„Atgarsiai“, Akiračiai, 1980 m., nr.10/124)

Vilniuje leidžiamo laikraštuko Gimtasis kraš
tas bendradarbis Vladas Užgirys nesitveria piktu 
džiaugsmu {G K 1980.X.23), kad Čikagos Akiračiai 
pasišaipę iš Sandaros publicistės Birutės 
Kemežaitės—jog jinai tariamai buvo „išprašoma“ 
iš įvairių laikraščių (kaip teigia VI. Užgirys, dėl 
savo „archireakcingos grafomanijos“).

Su Birute Kemežaite man jau teko susipažinti 
asmeniškai ir „nukentėti“ nuo jos aštrios plunks
nos. Ji daugiausiai mane užsipuolė dėl mano 
simpatijų lenkams, ir turbūt galvojo, sudavusi man 
skaudžiausią smūgį, kai pagarsino mane esant 
..Lietuvos lenkų patriotu“. Betgi aš niekada ir 
neslėpiau savo simpatijų Lenkijai bei lenkų 
tautai —neslėpiau to nei nuo lagerio draugų, nei 
nuo Tarybų valdžios, nei nuo lietuvių išeivijos 
(nors kai kam tas ir labai nepatinka). Lenkijos 
Liaudies Respublikoje aš radau sau namus ir 
Tėvynę po išvykimo iš TSRS; ten tebegyvena 
mano motina: kitų namų aš ir neturiu. Dar ir dar 
kartą noriu pabrėžti savo lojalumą tai šaliai.

Taigi ant Kemežaitės aš visai ir neužpykau už 
tokį ..demaskavimą“. Ir tas jos smūgis ne tik 
manęs neįskaudino—aš pasiruošęs ir ją pačią 
pridengti nuo priešo smūgių. Susipažinęs su jos 
gyvenimu bei kūryba negalėjau nepajusti jai

Tomas Remeikis

Kaip minėjome, didžiąją šio veikalo dalį 
sudaro dokumentai, vienokiu ar kitokiu būdu 
liudijantys apie tą lietuviškąją opoziciją. Jie kalba 
patys už save. Jie skaitosi angliškai net gal kartais 
geriau, negu jie skaitytųsi lietuviškuose origina
luose. Gal tik kai kur reikėjo prie vieno kito 
dokumento daugiau arba tikslesnių paaiškinimų. 
Pvz., psl. 305 išnašoje apie A. Baranausko 
„Kelionę Petaburgan“ pasakyta, kad „nereikia nei 
sakyt, kad šis antirusiškas eilėraštis sovietinio 
režimo neskelbiamas“. Iš tikrųjų Lietuvių poezijos 
I t. (Vilnius, 1967) paskelbta to eilėraščio fragmen
tai. Reikėjo atitaisyti ir pogrindinių šaltinių 
daromą klaidą apie „Antaną“, ne Adolfą, Šapoką. 
Bet tai smulkmenos.

Iš viso, dr. Tomas Remeikis atliko didelį ir 
labai reikšmingą darbą.

V. Trumpa

pagarbos.
Mane dar tarybinėje mokykloje mokė, jog 

žmogaus asmenybę, jo charakterį sąlygoja aplinky
bės, kuriose jis augo ir vystėsi. Todėl man rūpėjo 
patirti, kodėl Kemežaitė yra tokia—atžari, nervin
ga. įtari, dėl menkniekio linkusi įsižeisti, ir dažnai 
be reikalo užsipuola kitus. Išeiviai man papasakojo 
apie jos likimą.

Tarybų Sąjungai okupavus Lietuvą, Birutės 
Kemežaitės šeima per 1941 m. birželio trėmimus 
buvo išvežta į Sibirą. 1944 m. vasarą, vėl 
atplūstant raudonojo teroro bangai, jinai—visai 
dar jaunutė mergaitė, beveik vaikas—pasitraukė į 
Vakarus, kur jos kelias nebuvo rožėm klotas. 
Reikia tik stebėtis, kaip ji nepalūžo—likimo 
blaškoma po svetimus kraštus, tokia vieniša, 
nepažinusi gimtųjų namų židinio šilumos nei tėvų 
meilės. O jinai ne tik nepalūžo, bet dar pajėgė 
nemažai atsiekti gyvenime: mokėsi, studijavo 
lituanistiką, vėliau muziką—Vokietijoje, JAV, 
Italijoje. Ji neblogesnė solistė už daugelį tarybinių 
primadonų. Jos eilėraščius irgi teko skaityti 
voldemarininkų laikraštyje (Užgirys, aišku, negalė
jo paminėti to laikraščio pavadinimo, nes žodžiai 
Laisvoji Lietuva bolševikui baisūs kaip velniui 
kryžius). Kemežaitės eilėraščiai daugumoje neblogi,
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LAIŠKAI

bet Užgiriui jie „grafomanija“, kadangi juose 
kalbama apie Lietuvos partizanus, apie laisvę, 
kurią jie norėjo atkovoti. Romanas „Sudiev! Aš 
išeinu . . . “ irgi „niekalas“, nes jame Kemežaitė 
jaudinančiai perteikia savo pačios išgyvenimus, 
enkavedistams atėmus iš jos viską—šeimą ir 
namus. Tai žinomas tarybinės „literatūros kriti
kos“ metodas . . .

Aš pasakysiu, kas yra tikra grafomanija, 
Archireakcingiausias grafomanas yra pats Vladas 
Užgirys, kuris tarnauja reakcingiausiajai totalitari
nei, žiauria prievarta besiremiančiai tarybinei 
santvarkai. Užgirys neturėtų ieškoti grafomanijos 
kažkur užjūryje—užtektų jam pažvelgti į tarybinę 
literatūrą, pradedant Leonido Iljičiaus rašliava, už 
kurią šis gavo „literatūros“ premiją.

Gimtasis kraštas labai mėgsta užjūryje ieškoti 
nusikaltėlių. Bet šį kartą jūs, gimtakraštiečiai, 
užpuolėte tikrai nekaltą žmogų. Nelieskite Ke- 
mežaitės, ji niekam niekuo nenusikalto, nebent 
jūsų kodekso 58-10 paragrafui, už kurį ir man teko 
atsėdėti 5 metus. Bet mes spjauname į jūsų 
tarybinį kodeksą, kaip ir į tarybinę pilietybę!

Nesigilindamas į Kemežaitės publicistiką, aš ją 
ginu kaip nukentėjusią nuo įsibrovusio mūsų 
Tėvynėn bolševikinio okupanto. Jei kas turi 
progos ją pašiepti dėl jos būdo savybių, tai visų 
pirma kalta tarybinė santvarka, išbloškusi daugybę 
Lietuvos jaunimo iš gimtosios žemės, atėmusi 
tėvus, namus, sužalojusi charakterius. Kas kaltas 
dėl to, kad atsirado dipukų karta, The Lost 
Generation? Ar ne Lietuvos pavergėjai?

Šio mano laiško neužmirškite persiųsti Lietu
vos TSR Valstybės saugumo komitetui, nes jiems 
atskirai nesiųsiu. Tegul įsega į tą pačią mano bylą, 
kurią neseniai ištraukė iš archyvo (užvestą 1957 m. 
balandžio mėn.). Kur nors greta Kemežaitės, 
Šakalio ir kitų bylų . . .

Leonardas Gogelis
Čikaga, 1980 m. lapkričio 18 d.

LAIŠKAI

PAREIŠKIMAS

Ryšium su ram. Jono Gaižučio neteisingais ir 
lietuviškąją visuomenę bei Čikagos skyriaus 
ramovėnus klaidinančiais tvirtinimais, kad ram. 
Edmundas Vengianskas dalyvavo valdybos posė
džiuose, kur buvo svarstomas ram. Viktoro 
Diminsko atidavimo į LKVS „Ramovė“ Garbės 
Teismą klausimas, mes, buvę „Ramovė“ Čikagos 
Skyriaus Valdybos 1979-jų metų kadencijos parei
gūnai, teisybės vardan šiuo pareiškiame, kad:

a. tuometinis skyriaus valdybos vicepirminin
kas Edmundas Vengianskas 1979 mt. spalių m. 5 
d. raštišku pareiškimu skyriaus pirmininkui, iš 
valdybos ir eitų vicepirmininko pareigų rezignavo;

b. ram. Edmundas Vengianskas pakviestas į 
1979.X. 16 valdybos narių posėdį, posėdžio pra
džioje kviečiamas persigalvoti ir valdyboje pasi
likti—nesutiko ir, padaręs žodinį atsistatydinimo 
pareiškimą, posėdį apleido—nedalyvavo tos dienos 
posėdžio dienotvarkėje pramatytų klausimų svar
styme;

c. ram. Edmundas Vengianskas, po rezignavi- 
mo iš valdybos, nedalyvavo nei viename LKVS 
„Ramovė“ Čikagos skyriaus valdybos posėdyje, 
tuo pačiu ir tame, kuriame buvo svarstoma, 

aptariama ir nutarta ram. Viktorą Diminskį 
atiduoti į LKVS „Ramovė“ Garbės Teismą.

Visą tai mes, Lietuvos kario garbės žodžiu ir 
savo parašais, tvirtiname

A. Juškevičius
A. Repšys 

J. Bagdžius 
V. Volkavickas

Čikaga, 1980 mt. spalių m. 2 d.

DALYVAVO AR NEDALYVAVO

Sąrišyje su ramovėno J. Gaižučio 1980 m. 
spalių m. Akiračiuose (nr9/123) patalpinta žinute 
„Užteks klaidinti visuomenę“, liečiančią mano 
asmenį , paremta popieriniais argumentais ne 
objektyvais faktais, siunčiu Jums LKVS „Ramo
vė“ ČIKAGOS SKkyriaus 1979 metų kadencijos 
Valdybos pareigūnų parašais patvirtintą pareiški
mą, kurį malonėkite paskelbti Akiračių skaitytojų 
žiniai.

Tikiuosi, kad su šiuo pareiškimu baigsis 
bereikalingas Akiračių skaitytojų klaidinimas 
Čikagos ramovėnų vidaus veiklos reikalais ir J. 
Gaižučio pastangos mane kompromituoti lietuviš
kosios visuomenės aplinkoje. Linkiu Jam visą dar 
turimą energiją nukreipti į pozityvų darbą, LKVS 
„Ramovė“ Čikagos Skyriaus labui ir gerovei.

Iš anksto dėkodamas,

Su pagarba
Ed. Vengianskas

KAS NUŽUDĖ GUDYNĄ?

Gerbiamieji,
Perlaida, sumoje $ 25.00, yra prenumerata 

už 2 metus ir truputis Jums paremti. Visa lietu
viška spauda, išskyrus kuniginius, Draugą ir 
Tėviškės žiburius, gyvena sunkias dienas. Jeigu ir 
su pinigais būtų galima suvesti galus, tai bendra
darbių ir redaktorių (pvz. Nepriklausomai Lietuvai 
Montrealyje) trūksta.

Viena, kol kas neskelbtina maža pastabėlė. 
Jūs labai klystate, kaltindami M. Gudelį Gudyno 
nužudymu. Lietuvos Saugumo Departamente buvo 
(tikiuosi, kad archyvuose yra ir dabar) kvota, nors 
ir nepilna, aiškiai rodanti kitką.

Indentifikacijos Departamento dokumente 
aiškiai pasakyta ,, . . . Gudynas peršautas iš 
revolverio priklausiusio . . . (pavardė peiliuku iš
pjauta)“. Toje kvotoje, su kuria turėjau nemažai 
vargo 1941 m. rugpiūčio mėnesį, yra ir daugiau 
medžiagos, inkriminuojančios asmenis, kaikuriuos 
ir Čikagoje esančius, tik ne Gudelį.

Neskelbtina todėl, kad vienas iš valdininkų, 
kuris tą kvotą vedė, dar gyvena Kaune.

Ačiū. Gal kada turėsiu laiko, parašysiu šiuo 
reikalu daugiau, bet tik tuomet, kai nebus paliestų 
asmenų anoje pusėje.

Jus gerbiantis,
P. Simelaitis

Mount Hope, Ont.

NE TIK NAIVIAI

Akiračių žurnalo 1980 metų 10/124 nr., 
pirmame puslapyje, parašyta: „Krikščionių demok
ratų politiko Petro Karvelio Pro memoria apie 
opoziciją, kuri tikėjosi su Sov. Sąjungos pagalba 
atsikratyti A. Smetonos diktatūra“.

Parašyta ne tik naiviai, bet ir visai kvailai. 
Nors aukščiau minimos partijos kovojo prieš A.

Smetonos totalizmą, bet ne tokiomis priemonėmis, 
kokias dabar sugalvojo skelbti Akiračių redakto
riai. Antra, žurnale įdėtoji dr. Karvelio promemo- 
ria ir dr. T. Remeikio jos analizė rodo, kad 
krikščionių demokratų ir valstiečių liaudininkų 
partijose anomis paskutinėse Lietuvos laisvės 
dienomis būta susirūpinimo tik pakeisti to meto 
adv. A. Merkio vadovaujamą ministerių kabinetą, 
bet ne sovietinėmis priemonėmis nuversti preziden
tą A. Smetoną. Trečia, krikščionys demokratai ir 
valstiečiai liaudininkai 1918-1922 m., savo koalici
nėje darnoje, buvo Lietuvos didžiosios politinės 
jėgos, išvariusios iš Lietuvos Rusijos raudonąją 
kariuomenę, jau turėjusią užėmusią daugiau, kaip 
du trečdaliu Lietuvos teritorijos, išleidusios de
mokratinių seimų priimtąją Lietuvos Konstituciją, 
žemės reformos įstatymą ir įsteigusios Lietuvos 
universitetą Kaune.

Reiškiu pagarbą
Juozas Audėnas

Ozone Park, N.Y.

ATGARSIAI
KOVA BENDRYBĖMIS

Sielojantis spaudos negerovėmis, pereitas 
„Lietuvio Žurnalisto“ n-ris 8 buvo specialiai 
skirtas panagrinėti spaudos etikos klausimui. Dėl 
ten pateiktų minčių įdomiai atsiliepė Algirdas T. 
Antanaitis „Akiračių“ žurnalo nr. 2, 1980 m. Ten 
pradžioje jis pažymi, kad kėlimas balso prieš 
spaudos panaudojimą tarpusavei nesantaikai 
skleisti yra „uždavinys neabejotinai vertas tiek 
organizuotų, tiek ir pavienių spaudos darbuotojų 
dėmesio bei pastangų“. Tačiau jis randa, kad šį 
klausimą keliamieji, „L.Ž.“ straipsnių autoriai—J. 
Kuprionis, J. Dagys ir Vyt. Alantas—nesilaiko 
logikos, kad jų klausimo nagrinėjime trūksta 
faktų, aiškumo ir konkretumo. Kaip tie trūkumai 
reiškiasi, jis duoda pavyzdžius, būten, kaltinamas 
„šio krašto korespondentas“ (apšaukęs prez. 
Eisenhovverį utėlium, melagium, ar prez. Johnsoną 
išvadinęs laukiniu pasiutusiu šunim), bet tas 
korespondentas neįvardijamas; arba ten pat 
rašoma—„tūlas tautietis“ (drebia užgaulų žodį), 
„vienas laikraštis“,—„kai kurie rašantieji“, „urvi
niai spaudos riteriai“ ir 1.1. Jis laiko, kad tokie 
pasakymai yra tolygūs, kaip—„joks koresponden
tas“, „joks tautietis“, „joks laikraštis“, nes juose 
nėra aiškumo ir konkretumo. Išeitų, kad reiktų 
rašyti—„tautietis Petras ar Jurgis“, „laikraštis toks 
ir toks“ ir panašiai, žodžiu, tiesiai pirštu nurodyti 
ir įvardinti, kad tie blogadariai yra. Tiesa, tada jau 
būtų labai konkrečiai. Bet tai labai slidus kelias— 
lengva susidaryti nesusipratimams ir pykčiams. 
Begi būna dauguma atvejų, kada negerovėms 
iškelti nebūtina pirštu rodyt į asmenį. Jas galima 
kelti, peikti ir smerkti kalbant ar rašant bendrybė
mis. Pvz., kovojame, smerkiame girtuokliavimą. 
Pabandykime pirštu durti į kurį gituoklį—gautume 
atgal, o ir dalyko nepataisytume. Nėra nei reikalo. 
Pasakymas „tūlas tautietis“ irgi ne „joks“, bet kad 
toks yra ir 1.1. Tiesa, tokie pasakymai yra bendri, 
bet kuriuos jie paliečia, tie be įvardijimo supranta 
ir sau prisitaiko, o kartu ir pasijaučia, kad ir kiti 
po to į juos kreivai žiūri. Tatai ir yra pozityvus 
kelias kovoti su negerovėmis. (...)

Jonas Kuprionis
(Lietuvis žurnalistas, n r. 8, 1980 m.)

1981 m. sausio mėn. 13
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PILIETINĖS TEISĖS

atviras laiškas iš estuos ssr
(atkelta iš 1-mo psl.)

reiškinių. Betvarkė, kuri apibūdina pilietinių teisių 
Estijoje padėtį, prisideda prie minėtų konfliktų.

Jei kiti klausimai buvo daugiau ar mažiau 
viešai iškelti, mums atrodo, kad problemos, 
iškylančios tautinių klausimų sferoje, iki šiol 
būdavo paženklinamos chuliganizmo etikete ir 
atidedamos į šalį. Todėl šiame laiške visų pirma 
kreipiame dėmesį į socialinius konfliktus tautiniu 
požiūriu. Konfliktai, iškylantys ryšium su tautybių 
klausimu, yra ypatingai grėsmingo pobūdžio todėl, 
kad jų priežastys nėra viešai svarstomos su 
prideramu atvirumu, kaip kad rodo anksčiau 
šiame laiške cituotas ETA komunikatas. Mūsų 
nuomone, netikrumas, o kai kuriais atvejais net 
baimė dėl savo tautinio identiškumo, kuri randasi 
abiejose didžiosiose Estijos tautinėse grupėse, 
estuose ir rusuose, yra konfliktų ir įtampos tarp 
tautybių Estijoje priežastis. Baimė skatina neracio
nalų, dažnai net atvirai agresyvų elgesį.

Netikrumas ir baimė egzistuoja dėl visos eilės 
faktorių, tiek objektyvių, tiek ir subjektyvių. Juos 
nagrinėjant, šie faktoriai negali būti vienas nuo 
kito atskirti. Juos reikia svarstyti drauge: esmėje 
objektyvūs įvykiai ekonomikos, demografijos ar 
kultūros plotmėje yra neišvengiamai suvokiami ir 
aiškinami pro nacionalizmo prizmę. Netikrumą, 
kurį estai jaučia dėl savo ateities, sukelia sekančios 
aplinkybės:

•spartus sąlyginis estų gyventojų dalies mažė-

ka/bo.s teises.

jimas, ypač Taline, kur estai tampa tautine 
mažuma;

•estų kalbos vartojimo apribojimas įmonėse, 
kasdieniniame gyvenime, moksle ir kitur— 

tendencija, kurią pailiustruoja priverstinis estų 
kalbos ir literatūros disertacijų rašymas rusiškai ir 
vien tik rusų kalbos- vartojimas Estijos SSR 40- 
mečių iškilmėse;

•didėjantis knygų ir žurnalų estų kalba 
trūkumas, ypač kiek tai liečia vietinę kultūrą, ir 
kraštotyros tyrinėjimų varžymas;

•perdėta ir nevykusi propagandinė akcija, 
brukanti rusų kalbos dėstymą mokyklose ir vaikų 
darželiuose ir tendencingas rusų nuopelnų pristaty
mas istorijos pamokose, kitų tautų sąskaita;

Šiame 40-ties Estijos intelektualų ir 
kultūrininkų laiške keliami estų tautos gyvybi
niai klausimai mums labai gerai suprantami, 
nes jie atspindi ir Lietuvos dabartinę padėtį. 
Dar daugiau—rūpestis savo tautos ir kalbos 
išlikimu atrodo yra bendras visoms rusų 
sovietinės imperijos valdžioje atsidūrusioms 
tautoms. Panašias mintis kelia ir kitų tautų 
inteligentija. Atviras laiškas, pasirašytas virš 
šimto inteligentų ir kultūrininkų (jų tarpe yra 
ir keli Gruzijos mokslų akademijos nariai) 
maždaug tuo pačiu metu pasirodė Gruzijijoje. 
Jame irgi ginamos gruzinų kalbos teisės ir 
pasisakoma prieš rusifikacijos užmačias.

Dauguma ,,Laišką iš Estijos SSR“ pasi
rašiusiųjų Estijoje yra gerai žinomi. Kai kurie 
iš jų (Kaplinski, Rummo, Unt, Valton) 
pažįstami ir už Estijos ribų savo raštų 
vertimais į kitas kalbas. Jų dauguma (išskyrus 
Kaal, Nirk ir dar kelis) yra trisdešimties ar 
keturiasdešimties metų amžiaus, apie dešimt 
priklauso komunistų partijai.

Su Estijos kultūriniu gyvenimu išsamiau 
nesusipažinusiam lietuviui skaitytojui galbūt 
pravers kelios pastabos apie autorius:

Priit Aimla — feljetonistas ir žurnalistas.
Kaur Alttoa—jaunesnės kartos meno 

istorikas, žinomo Tartu univ. literatūros 
profesoriaus (mirusio) sūnus.

Madis Aruoja — gamtos apsaugos in
spektorius.

Lehte Hainsalu — rašytoja.
Mati Hint—jaunesnės kartos lingvistas, 

žinomo m plačiai verčiamo partijos liniją 
atstovaujančio novelisto Aadu Hint sūnus.

Fred Juessi — gamtovaizdžio fotografas, 
rašytojas.

Aira Kaal — vyresniosios kartos poetė, 
žinoma „birželio komunistė“ (t.y. viena iš tų, 
kurie 1940 m. birželyje pritarė okupacijai ir 
stojo į komunistų partiją). Iki šiol Kaal buvo 
režimo favorizuojama, tad jos parašas šiame 
laiške yra vienas iš labiausiai stebinančių.

Maie Kalda — žinoma literatūros kritikė.
Toomas Kall — dailininkas, šaržistas ir 

humoristas.
Jaan Kaplinski — vienas iš pačių žymiau

sių Estijos rašytojų, debiutavusių po 1960-tųjų 
metų, poetas, dramaturgas, prozininkas. 1977 
metais Estijos rašytojų susirinkime pasakė 
kalbą, protestuodamas prieš cenzūrą (žiūr. 
Akiračių 1979 m. nr. 4/108). Po šio laiško

•spartus ir besaikis pramonės ugdymas, 
vykdomas Sąjunginės Ministrų Tarybos, neatsi
žvelgiant į ekologinio balanso žalojimą;

•vienašališkas dvikalbiškumo estų tarpe pro
pagavimas be panašių pastangų svetimųjų tarpe, 
tuo dar sustiprinant estų visuomenės nuomonę, 
kad jų gimtoji kalba yra laikoma antraeile, (ką 
rodo) leidinio, panašaus į Ruskij jazyk v Estonskoj 
školie, estų kalbos dėstymui mokyklose nebuvi
mas;

•žmonių, nepakankamai susipažinusių su estų 
kultūra, ir ja nesidominčių, skyrimas į atsakingas 
vietas ir pareigas, susietas su tautiniais ir kultūri
niais klausimais.

Sprendimai, sukeliantieji tautinį susirūpinimą 
estų tarpe, paprastai teisinami kaip ekonominė 
būtinybė. Tačiau mums atrodo, kad kartėlis, 
pasireiškiantis estų tarpe, gali tik pakenkti ekono
miniam našumui ir darbo kokybei. Galime 

pasirodymo, pereitų metų lapkričio 6 jo bute 
Tartu mieste padaryta krata; konfiskuota 
rašoma mašinėlė ir rankraščių.

Heino Kiik — viduriniosios kartos nove- 
listas, savo 1960-tinių pabaigoje paskelbtoje 
novelėje pirmasis palietęs Stalino laikotarpio 
deportacijas Estijoje.

Jaan Kloeseiko — dailininkas, fotografas.
Kersti Kreisman — premijuota teatro 

artistė, rašytojo Marti Unt žmona.
Marju Lauristin — sociologė, dirbusi 

1970-taisiais uždarytame Tartu univ. sociologi
nių tyrimų institute. Jos tėvas Johaness 
Lauristin 1940-41 m. buvo sovietų Estijos 
ministeris pirmininkas, vokiečių nužudytas; 
motina Olga Lauristin—veteranė komunistė, 
tebegyvena Estijoje.

Vello Loeugas — žinomas archeologas.
Endel Nirk — žymus literatūros moksli

ninkas, Estijos mokslų akademijos kalbos ir 
literatūros instituto darbuotojas, nepartietis, 
tačiau redagavęs svarbius estų literatūros 
veikalus. Jo parašas taip pat yra netikėtas.

Lembit Peterson — jaunas teatro režisie
rius.

Paul-Eerik Rummo — turbūt pats žy
miausias savo kartos (g. 1940) estų poetas, 
„birželio komunisto“, rašytojo Paul Rummo 
sūnus. Jo vaidinimas „The Cinderella Game“ 
1971 m. pastaytas New Yorko LaMama 
teatre.

Rein Ruutsoo — sociologas.
Toenis Raetsep—jaunas aktorius.
Ita Saks — latvių literatūros vertėjas į 

estų kalbą.
Jaan Tamm — architektas.
Lehte Tavel — literatūros kritikas.
Peeter Tulviste — lingvistas.
Mati Unt — vienas žymiausių jaunesnio

sios kartos prozaikų (g. 1944) vieno iš dviejų 
pagrindinių Talino teatrų dramaturgas.

Arvo Valton — rašytojas (g. 1935). Jo 
absurdiniai avangardiški (bent Sovietų mastu) 
veikalai yra labiausiai verčiami, iš visų 
pasirašiusiųjų. Didžiąją dalį vaikystės praleido 
Sibire, kur buvo ištremtas po karo areštuotas 
jo tėvas.

Juhan Viiding — labai žymus jaunas 
aktorius (g. 1948), nemažiau žinomas, Jueri 
Uedi slapyvardžiu, ir kaip poetas.

Aarne Uekskuela — kino ir teatro akto
rius.
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PILIETINĖS TEISĖS

prileisti, kad rusai, ukrainiečiai, gudai ir kitos 
Estijoje gyvenančios neestų tautinės grupės susidu
ria su savo tautinio identiteto išlaikymo sunku
mais. Jie skiriasi tautine, geografine ir socialine 
patirtimi. Psichologiniai estų ir kitų tautybių 
skirtumai tebėra iki šiol netyrinėti.

Iki šiol pasiektas lygiateisiškumo laipsnis 
dažnai yra pervertinamas. Konfliktai tarp tautybių 
dažnai iškyla todėl, kad vieni žmonės nesupranta 
kitų. To pasėkoje, jie tampa klaidingos interpreta
cijos auka. Todėl nepaprastai svarbu geriau 
susipažinti su imigrantų į Estiją socialinėmis, 
etninėmis bei kultūrinėmis problemomis ir išsiaiš
kinti, koks yra šių problemų santykis su panašiais 
estus liečiančiais sunkumais.

Taip pat mes turime nuolatos aiškintis, 
svarstyti ir rašyti apie estų laikysenos ir elgesio 
bruožus, kurie jaudina kitus. Akivaizdus nepasiti
kėjimas tarp dviejų pagrindinių tautinių grupių 
tarnauja kaip gera dirva išankstinėms nuomonėms, 
klaidingiems stereotipiniams įvaizdžiams ir gan
dams, tuo dar kartą pabrėždamas objektyvios 
informacijos apie padėtį reikalingumą. Kai neuž
tenka tiesos, mes atsistojame prieš trūkumą, 
pilnutėlį pavojų.

metų metus gyvena Estijoje, nerodydamas pagar
bos estų kalbai ir kultūrai, norom ar nenorom 
įžeidžia estų orumą. Laikysena estų kalbos 
atžvilgiu yra pagrindinis klausimas, liečiantis estų 
santykius su kitomis tautinėmis grupėmis Estijoje.

Šios mintys nepretenduoja į išsamią analizę 
aplinkybių, įtempusių santykius tarp tautybių 
Estijos SSR. Mes tik siekiame atkreipti dėmesį į 
kaikuriuos pagrindinius klausimus, visų pirma— 
reikalingumą išspręsti tautybių klausimą. Jie turi 
būti atvirai ir pagrindinai ištirti, apsvarstyti visose 
instancijose, pradedant grynai akademine diskusija 
ir išplečiant iki išsamių diskusijų spaudoje, radijuje 
ir televizijoje bei mokyklose ir įmonėse.

Kad išvengus nesenų Talino įvykių pasikarto
jimo ir sumažinus egzistuojančią įtampą tarp 
tautybių, reikia kaip nors sumažinti estų abejones 
jų dabarties ir ateities netikrumu ir užtikrinti, kad 
vietiniai Estijos gyventojai turės galutinį žodį dėl 
jų krašto ir žmonių ateities. Estijos ateities 
klausimai neturėtų būti sprendžiami vien tik 
sąjunginėse Ministerių tarybose ar kitų įstaigų 
centriniuose organuose. Kiekvieno svarbesnio 
socioekonominio užmojo, kaip kad stambių 
įmonių steigimas ar plėtimas, galimos socialinės, 

turėtų būti iš anksto išanalizuotos bei viešai 
išdiskutuotos.

Nuo pat revoliucijos estų kalba buvo saugoma 
konstitucinių garantijų, o Estijoje buvo naudojama 
kaip oficiali kalba visose viešojo gyvenimo srityse. 
Kiekvienas estas Estijos SSR ribose turi savaime 
aiškią teisę į vidurinįjį ir aukštesnįjį mokslą estų 
kalba bei teisę žodžiu ar raštu naudoti estų kalbą 
visuose reikaluose. Mes manome, kad teisinis šio 
principo pabrėžimas Estijos SSR Aukščiausioje 
taryboje daug prisidėtų prie nesveikos padėties 
normalizavimo.

Tautiniai konfliktai lengvai gali privesti prie 
nepasitikėjimo ir neapykantos išsiplėtimo ir pada
ryti neįmanomą taikingą visuomenės evoliuciją. 
Tokia evoliucija yra įmanoma tik bendromis visų 
čionykščių tautinių grupių pastangomis. Mes 
norėtume, kad Estija būtų ir liktų kraštu, kuriame 
nei vienas žmogus nebūtų įžeidžiamas ar pažemi
namas dėl savo gimtosios kalbos ar tautinės 
kilmės, kur tarp tautybių nebūtų neapykantos ir 
vyrautų sugyvenimas, kur tarp skirtumų vyrautų 
kultūrinė vienybė ir kur nebūtų pažeidžiama nei 
vieno žmogaus tautinė savigarba ar išstatoma 
pavojun tautinė kultūra.

Kai kurie estų tautinės sąmonės bruožai yra 
lengvai įžeidžiami, o nesugelbėjimas to suvokti gali 
turėti rimtų pasekmių. Perdėtas estų jautrumas, 
ypač jų kalbos klausimu, gali būti paaiškintas tuo, 
kad vokiečiai, šimtmečius čia viešpatavę, į estų 
kalbą žiūrėjo su panieka. Paskutiniais šimtmečiais 
vokiečiai bandė estams įrodyti estų kalba paremtos 
kultūros bejėgiškumą, nenaudingumą ir net žalin
gumą. Juos sekusi caro valdžia ėjo tuo pačiu keliu. 
Estai išsiugdė kultūrą, pagrįstą sava kalba, 
nežiūrint spaudimo ir pašaipos iš vokiečių dvari
ninkų ir iš caro valdžios pusės, tuo būdu estų 
kalba įgavo estams simbolinės reikšmės, kuri jiems 
primena sunkias kovas už žmogišką orumą. Tik 
tas, kas kalba estiškai, arba rodo jai pagarbos, gali 
sueiti į glaudžius santykius su estais. Tas, kuris

ekonominės, psichologinės ir ekologinės pasekmės

Priit Aimla 
Kaur Alttoa 
Madis Aruoja 
Lehte Hainsalu 
Mati Hint 
Fred Juessi 
Aira Kaal 
Maie Raida 
Toenu Kaljuste 
Toomas Kall 
Jaan Kaplinski 
Peet Kask 
Heino Kiik

Jaan Kloeseiko 
Kersti Kreisman 
Alar Laats 
Aare Laht 
Andres Langemets 
Marju Lauristin 
Peeter Lorents 
Velio Loeugas 
Endel Nirk 
Lembit Peterson 
Arno Pukk 
Rein Poellumaa 
Paul-Eerik Rummo 
Rein Ruutsoo

Taline - Tartu, 1980.X.28

Toenis Raetsep 
Ita Saks 
Aavo Sirk 
Mati Sirkel 
Jaan Tamm 
Rein Tamsalu 
Andres Tar and 
Lehte Tavel 
Peeter Tulviste 
Mati Unt 
Arvo Valton 
Juhan Viiding 
Aarne Uekskuela

Drausmės sargyboje

''J REORGANIZUOTA POEZIJA
ČESLOVAS MILAS GAVO 

NOBELIO PREMIJĄ

CHICAGO, III.—Amerikos radi- 
jo^stotys praneša, kyid-dIgiuyis Česlo
vas Mfląs^ vakar gavo literatūros 
NobeĮįp^premijąjuflįetuyišką poeziją.

Poezijos kūrinėliai buvo pasiųsti į 
Stockholmą, išversti ir nutarta jiems 
skirti šių metų literatūros premiją.

Pradžioje premiją laimėjusi litera
tą maišė su Amerikoje gyvenančiu 
rašytoju ir poetu, daugiausia rašinių 
rašiusiu lenkiškai ir prancūziškai 
Česlovu Milašium. Lietuviškai jis 

nemokėjęs ir nerašęs.
Atrodo, kad tai esąs ne pagar

sėjęs poetas, bet jo sūnus. Jam buvusi 
gėda, kad jo~fėvas lietuviškai nemo
kėjęs. Jis pramokęs lietuviškai, ir 
rašęs poeziją lietuviškai. Lietuviškai 
jis ir savo kūrinius pasiuntęs i Švedi
ją-

Jis turėjo progos susipažinti su 
Kalifornijoje gyvenančiais poetais ir 
skaitęs jų kūrinius, bet jam buvusi 
gėda, nes ta lietuviškoji poezija buvusi 
labai silpna. Su lietuviais poetais jis 
nebendravęs, bet savo kūrinius pa

siuntęs Į Švediją ir laimėjęs premiją. 
Tikimasi, kad šiomis dienomis nesu
sipratimas paaiškės.

Šitaip Vakarų pasaulio žinių 
tarnybų „nesusipratimus“ savo skai
tytojams aiškina senstelėjusių Naujie
nų redaktorius.

Man atrodo, kad šitokios rūšies 
„nesusipratimai“ taip lengvai nepaaiš
kės. Todėl kolegoms iš Naujienų 
patarčiau nusipirkti . . . sapnininką. 
Geras sapnininkas, žinoma, praverstų 
ir šitokių-'',,dienraščių“ skaitytojams.' 
Bet tai jau kita tema . . .

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 ST., CHICAGO, ILL., 60629
SPAUDA — knygos iš Lietuvos — 1602 So. 48th Court,
CICERO, ILL. 60650
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St., MONTREAL, P.Q. H4E 
2A8, Canada
SPAUDA, 10 John St., WATERBURY, Conn., 06702
P. MISEVlClUS, 32 Hendrick Ave., TORONTO 4, Ont., Canada

Prašau man siuntinėti AKIRAClUS/pratęsti prenumeratą.

Vardas ir pavardė: ............................................................................................

Gatvė: ................................................................................................................

Miestas: ....................................... ........ Valstybė:................. Zip: .

AKIRAČIAI Prenumerata $ 8.00
6821 So. Maplewood Ave. Auka $........
Chicago, Illinois 60629 Pridedu čekį $........
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TEATRO FESTIVALIS

MAŽDAUG PER VIDURĮ
REPERTUARAS:

Čikagos šaulių teatras — K. Kielos ,,Jaunystės eliksyras“, rež. Juozas Petraus
kas.
Čikagos Jaunimo teatras — A. Barono „Diena prie ežero“, rež. Laima 
Lapinskienė. L. Dovydėno „Jeigu mes rasim uranijaus“, rež. Darius Lapinskas. 
Rochesterio jaunimo Teatras vienas — A. Kairio „Ku-kū“, rež. Andrius 
Cieminis.
Los Angeles Dramos sambūris — J. Gliaudos „Čiurlionis“, rež. Dalila Mackia- 
lienė.
Toronto teatras Aitvaras — J. Grušo „Tėvas ir sūnus“, rež. Aldona Dargytė- 
Byszkievvicz.
Hamiltono teatras Aukuras — B. Pūkelevičiūtės „Antroji Salomėje painiavose“, 
rež. Elena Dauguvietytė-Kudabienė.

1980 m. lapkričio 26 - 30 Jaunimo Centre, Čikagoje.

mu ir talentu sūnaus rolę vaidinęs Rimas Kuliavas 
(nuostabu girdėti tokį jauną vyruką beveik be 
jokių anglų kalbos fonetinių įtakų).

Teisybė, buvo ir silpnesnių vietų. Pavyzdžiui, 
norėjosi daugiau įtampos teismo scenoje, o taip 
pat ir pačiam gale, prieš uždangai nusileidžiant. 
Taip pat trūko aiškesnės režisūros išryškinimui 
Tėvo tragedijos—jo laukiančios beprasmės senat
vės.

Paskutinis spektaklis buvo visų nekantriai 
laukiamas. Ne vien dėl to, kad jis buvo paruoštas 
stipraus Hamiltono vieneto. Veikalas buvo Pūkele
vičiūtės parašytas specialiai „Aukuro“ teatrui ir 
pirmą kartą rodomas šiame festivaly. Veikalas, 
autorės pavadintas išdaiga, buvo lengvas ir 
sklandžiai riedantis. Jame tiksliai pastebėta daug 
mūsų visuomenės bruožų, kurie nuoširdžiai pra
juokino pilnutėlę salę žiūrovų. Deja, tai ir buvo 
vienintelis autorės tikslas.

Pastatymas stiprus: dekoracijos efektingos, 
režisūra aiški ir įvairi, o vaidintojai—seni ir 
jauni—pasigėrėtini. Su viena išimtimi. Tai pati

Penktasis Teatro festivalis parodė, kad 
teatras—mūsų mirštantis invalidas—dar nenumirė 
ir net negalvoja mirti.

Ši bendra pastaba neapima „Jaunystės eleksy
ro“ ir „Jeigu mes rasim uranijaus“ pastatymų. 
Pirmasis jų—tai grupė žmonių scenoje, kurie 
nežinojo, nei ką daryti, nei ką sakyti. Turinį 
patirdavome iš suflieriaus, o po to—lyg aidu—ir iš 
vaidintojų.

Antrasis pastatymas daugiau rafinuotas už 
pirmąjį garsu ir apšvietimu. Deja, šie efektai 
nepadėjo išryškinti nei veikalo turinio, nei pastaty
mo stiliaus.

Jauniems entuziastams-vaidintojams reikėtų 
primint, jog teatras tai lyg teniso žaidimas 
vaidintojų su publika, tik čia kamuoliuku yra 
žodis. Žiūrovų nebus, jei jie nesupras, kas vyksta 
scenoje. Tai galioja ir vadinamiems eksperimenti
niams pastatymams, nes ir juose žiūrovai turi 
atmušti tą sviedinuką, kad galėtų įsijungt į 
vaidintojų-žiūrovų žaidimą. O nepasisekusį pasta
tymą vadint eksperimentiniu—tai užmerkt akis bet 
kokiam tobulėjimui ateityje. Jauniems vaidinto
jams nuoširdžiai linkiu siekt aukštesnių idealų, nes 
juos pasiekus, pasitenkinimas bus didelis.

Na, o dabar prie sveikstančio invalido. 
„Dieną prie ežero“ vaidino pradžios mokyklos 
vaikai tokio pat amžiaus žiūrovams, o jų buvo 
apsčiai. Ką gali žmogus sakyt prieš motinystę? Ir 
dar, kai visi vaidintojai aiškiai ir garsiai rimuoja 
lietuviškas eiles beveik be jokio akcento. Visi gerai 
žinojo, kur ir kada eit, judėt bei reaguoti. Buvo 
įdomių dekoracinių sprendimų (pavyzdžiui, jūros 
bangavimas). Visur matėsi pajėgios režisierės ran
ka.

Silpniausias šio pastatymo aspektas, tai 
techniška, užsceninė veikla ir jos organizavimas. 
Pavyzdžiui, per ilgos pertraukos tarp dviejų 
paveikslų nutraukė vaidinimėlio tęstinumą.

Jaunųjų žiūrovų skaičius aiškiai rodė, jog 
Čikagoje reikėtų pastovaus vaikų teatro. Tik ar 
vertėtų jį įjungti į festivalį?

Rochesterio jaunimo pastatyme „Ku-Kū“ 
matėme gražių kibirkštėlių, pavyzdžiui, Žmuidzi- 
naitės ir Krokytės vaidyba. Tačiau aplamai 
spektaklis buvo silpnokas, ir dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, trūko griežtos režisūriškos rankos. Persi- 
matė beprasminis vaidintojų marširavimas, lyg jų 
vidaus balsas juos persekiotų „ką nors veikti“. 
Charakteriai buvo plokšti, kaip iš kartono kirpti. 
Tačiau tai gal netiek vaidintojų kaltė, o veikalo 
autoriaus. Ir čia glūdi antroji spektaklio silpnumo 
priežastis: ir pats veikalas buvo ne iš stipriausiųjų.

Jį ir patyrę aktoriai butų turėję bėdos pastatyti ant 
kojų.

Programoje nurodytas ir kalbos patarėjas dr. 
A. Klimas. Jo subrendusiam jaunimui būtinai 
reikia išlyginimui lietuvių kalbos fonetikos: Atsiek
tas rezultatas neblogas, išskyrus pagrindinę rolę 
vaidinusią jaunuolę L. Klimaitę.

Los Angeliečiai atsivežė Gliaudos „Čiurlionį“. 
Jie parodė gerą pavyzdį ką patyręs vienetas su 
savo gabia režisiere ir su veikliais padėjėjais gali 
išspaust iš scenai nedėkingo veikalo. Jo autorius 
daug filosofuoja, bet mažai įdeda psichologinės bei 
veiksmo įtampos. Po spektaklio apie Čiurlionį 
žinojom lygiai tiek pat, kiek prieš jį.

Spektaklis buvo įdomus savo stilium. Visi 
aktoriai suprato ir įsigyveno 19-to šimtmečio 
laikotarpy, nežiūrint ar jis buvo Lenkijoj, Rusijoj 
ar Lietuvoje. Jie sukūrė tą sunkiai atsiekiamą 
aplinkos dvelkimą, o tai įmanoma tik tada, kai 
išvystomas ansamblinis darbas.

Torontiečių statytas „Tėvas ir sūnus“ parodė, 
jog jų vieta pirmosiose išeivijos teatro eilėse.

Pats veikalas stiprus, nors menkesnių rankose 
jis greit būtų virtęs melodramišku. Visi pagrindi
niai bei antraeiliai aktoriai stiprūs, o jaunųjų 
gretos tikrai pavydėtinos. Išskirtinas savo sugebėji- 

režisierė, vaidinusi buvusią operos solistę. Jos 
vaidyba buvo per plati: net įvairumo dėlei nebuvo 
paieškota ir subtilesnių bruožų. Nesimatė jokio 
personažo augimo bei kitimo. Su vienokiu patosu 
ji pradėjo ir, niekeno nesutramdyta su tokiu pačiu 
spektaklį užbaigė. Aiškiai matėsi, jog per režisūros 
darbą nukentėjo jos rolė.

Bendras vaizdas toks: Šiaurės Amerikos 
išeivijos teatras 1980-tais metais nėra toks silpnas 
kaip apie jį kalbama. Gal reikėtų patikslinti, kad 
tik Čikagoj jis bemirštąs, jei dar nevisai numiręs. 
Patyrusių aktorių gretose matom gabaus jaunimo, 
šį darbą atliekančio su meile.

Praeitųjų festivalių nesu mačiusi ir todėl 
negaliu lyginti V-tojo su praėjusiais. Pastarojo 
lygis nebuvo labai žemas, nei labai aukštas, 
maždaug per vidurį. Tai geras ženklas—dabartis 
patenkinama, o ateityje dar lieka vietos tobulėji
mui.

Spaudoj jau buvo minėta apie spektaklių 
sugrūdimą į vieną nors ir ilgoką savaitgalį. Ir 
lankantiems teatrams, ir Čikagos žiūrovams būtų 
lengviau, jei spektakliai būtų buvę praretinti. O tie 
„Oskarai“, ar tokie jau jie svarbūs? Vietoj to mes 
juos šilčiau priimtumėm.

Nijolė Martinaitytė

E. Šulai t is ir R. Kaminskaitė ieško uranijaus.
I
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