
APIE „TYPINGUS“ IR „NETYPINGUS“ STUDENTUSI

Neseniai mums į rankas pakliuvo Lietuvių 
studentų sąjungos kvietimas į jos š.m. lapkričio 26- 
28 d.d. Floridos St. Petersburgo mieste rengiamą 
metinį suvažiavimą. Užtat nieko netaisę (ir 
„nepagadine“) norėtume jį pacituoti beveik ištisai. 
Va, ką rašo mums mūsų studentai:

„Šiais metais bandysime jums parodyti 
typingą Floridos gyvenimą. Penktadienio 
vakare, šalia pliažo, vyks LUAU, pilna 
vakarienė. Bus paršiuko kepimas (pig roast in 
pits, New England style), rūkytų žuvų, austrės, 
vėžiukai, “chow meins”, įvairius daržovių ir 
vaisinių salotų. Hawaiiciei ir Hula šokėjos 
išpildys programą su šokiais ir “flame throw
ing”. Būtų įdomu, jeigu ir jus atsivežtumėt 
savo žolių sijonus ir “tropical—salų“ drabu
žius. Kaina dėl LUAU bus $ 15.00.

Pagrindinis banketas vyks mūsų Lietuvių 
Klube. Jus galėsite tikrai šeimyniškai pasi
vaišinti lietuviškais valgiais: cepelinai, kaldū- 
nai, balandėliai ir daugiau. O jeigu dar galėsite 
pajudėti po tos vakarienės, bus šokiai ir 
dainos. Pilna banketo kaina $15.00.

Paskaitų temos ir kalbėtojai bus vėliau 
pranešti“. Bet štai ir klausimas: kuriems 

galams čia iš viso dar reikia paskaitų!? Juk 
programa ir taip visko (paršiukų, vėžiukų, ,,chow 
meins“, jau nė neminint cepelinų, koldūnų, 
balandėlių) prikrauta ... O tos „paskaitos ir 
kalbėtojai“—ar tik negadins studentams visų 
gėrybių virškinimo?

Norėdami su šituo geru patarimu suvažiavimo 
rengėjai Alenai Bobelytei atskubėti į talką, jau

turinyje
BE CENZORIAUS LEIDIMO
Apie Lenkijos rašytojų pastangas išsivaduoti iš 
cenzūros varžtų pasakoja Lenkijos demokratinio 
sąjūdžio veikėjas, rašytojas Stanislaw Baranczak.

„TAUTŲ DRAUGYSTĖS“ TEMA
Kaip lietuvių spaudos draudimas praeityje ir dabar 
atrodo rusų samizdato autoriui.

VILNIAUS UNIVERSITETE
Lituanistinių kursų kursantės, poetės Lidijos 
Šimkutės Įspūdžiai.

SUNKUS UŽDAVINYS
Naujos Juozo Apučio knygos recenzija.

MAŽIAU KALBŲ, DAUGIAU DARBŲ
Pora ,,drausmės sargybinio“ pastabų JA V Lietuvių 
Bendruomenės vadams.

SKILTYS, LAIŠKAI, RECENZIJOS

„PIG ROAST IN PITS“, ŽOLIŲ SIJONAI 
IR LIETUVIŠKAS LIEŽUVIS

buvome besuką pranešime duotąjį jos telefono 
numerį, kai čia pat mus pasiekė ir antrasis 
pranešimas su visa suvažiavimo darbotvarke. 
Cituojame:

Ketvirtadienis: Registracija Holiday Inn.
9:00 Susipažinimo vakaras ($3.50)

Penktadienis:
9:00 Paskaita,
9:30 Išvyka į Disney World ir Deep Sea 
Fishing (daugiau kai 28 negali dalyvauti. 
Pirmieji 14 bus priimti rytą ir 14 popiet) 
4:00 Paskaita,
7:00 LUAU — Holiday Inn ($10.00)

Šeštadienis:
9.00 Paskaita
10:00 Laisvalaikis
3:30 Bendras susirinkimas,
6.30 Cocktails — Lietuvių klube,
7:30 Banketas ir šokiai — Lietuvių klube 
($15.00).

Sekmadienis:
2:00 Pietūs Lietuvių klube, Dailininkų pa
roda,
3:00 Futbolo rungtynės.

I Taigi matome, jog paskaitų numatyta net trys, 
j bet dėl to nereikia nuliūsti. Pirmajai paskaitai vos 

p^isė^va landos (žinoma, su kalbetojo^pTTKfa^mujr 
diskusijomis imtinai) ir tai anksti iš ryto, kai 
dauguma studentų dar nebus atsipeikėję iš vaka
rykščio susipažinimo vakaro. O šiaip visos trys 
paskaitos sutvarkytos taip, kad jos netrukdytų 
svarbiausiam dienos darbui: penktadienį „išvykai į 

j Disney World ir Deep Sea Fishing“, o šeštadienį— 
laisvalaikiui. Gerai ir tas, kad neskelbiamos 
paskaitų temos bei kalbėtojų pavardės, nes toks 

? niekam neįdomus informacinis balastas tik be 
reikalo vargintų studentų smegenis.

Tačiau būtume nesąžiningi, jei bekomentuoda
mi Lietuvių studentų sąjungos rengimo komisijos 
pranešimus, taip ir nepastebėtume, neiškeltume 
paties pagrindinio ir, sakytume, didžiai džiuginan
čio dalyko: būtent, to genialaus būdo, kuriuo 

studentai jungia tradiciją su naujove.
Visi žinome, apie kurią tradiciją čia kalbame. 

Ją seniai jau yra apdainavęs, įamžinęs mūsų laisvės 
kovų panegirikas ir tremties dainius Antanas 
Gustaitis eilėrašty „Emigracinis seimas“:

Ir išrinkom dėdės tetą 
Vesti žygiuosna visus, 
O teta ta — komitetą,

Komitetas — kilbasus,
Prie kilbasų — dar kopūstų,
Kad mums laisvės vėjas pūstų,

) Plius Canadian gaiva, —
i Lai gyvuoja Lietuva!

Iš tikrųjų, nuo amžių joks mūsų veikėjų 
suvažiavimas neapsieina be gero lietuviško maiste 
ir taurių internacionalinių kokteilių. Neapsineina i • 
to ir mūsų studentai. Už tautinės tradicijom 
išlaikymą—tebūnie pagirti! Bet—veizėkim—tose 
tradicijose jie nesustingsta, o kūrybiškai ieško 
kažko naujo, savo, tik jiems būdingo—pavyzdžiui, 
„pig roast in £its, New England style“, „chow 
meins“, „Floridos gyvenimui typingų hawaiicieiu ir 
Hula šokėjų“, „flame throwing“, „žolių sijonų“ ir 
„tropical—salų“ drabužių ... Ar čia tik neats- 
kaTfTt)a ana maTrčfniško/i „nauja giesmė, kurią 
jaunima^'Jesupras: ne taip giedosim kaip lig šiolei, 
kitas mąstysime dūmas!“?

Bet žiūrėkime dar giliau: o kodėl gi savo 
ruožtu senimas negalėtų dialektiškai perimti ir pats 
įsisavinti šias naujausias jaunimo tradicijas? Pagal
vokime, kaip pagyvėtų bet koks mūsų emigracinis 
seimas, į kurį veikėjai suvažiuotų dėvį žolių 
sijonais ir tropinių salų drabužiais! O kur dar 
svaidymasis liepsnom ir paršiukų kepimas duo
bėje . . . (Nejaugi, pvz., VLIKo pirmininkas savo 
seimo paįvairinimui neatrastų nė vienos tam 
tinkamos kiaulės?)

Kaip ten bebūtų, manome, kad šiuo atveju 
vajkai geras pavyzdys_tėvarn$, kaip įaugus į bočių 
tradicijas galima jas praplėsti ir praturtinti 
naujenybėmis—„typingomis“ ar ir „netypingomis“ 
Floridos gyvenimui. O ateinančicji veiksnių kon
ferencija tebūna („lietuviškafjprašančių mūsų 
studentų pavyzdžiu)—„typįngąs“ lietuviškas 
LUAU, kuriame, lyg Kastyčiai grįžę iš „Deep Sea 
Fishing“, prie bendro „pig roast in a pit“ visi—ir 
seni, ir jauni—nelyginant meilės puotoje susijung
tume į darnią lietuvišką šeimą PRO PATRIA, 
vardan kurios VIENYBĖ TEŽYDI!

Tokios tad patriotinės mintys kyla, apmąstant 
Lietuvių studentų sąjungos kvietimus į jos suvažia
vimą. Ir žmogus stebiesi, kiek šiandieniniai LSS 
vairuotojai yra atsitolinę nuo tų, kurie šia _ 
organizacųiL įkūrė, lygiai prieš30^_rnetų. Ir koks 
skirtumas tarp dabartinių sąjungos suvažiavimų ir 
tų, kuriuos 1950-tųjų metų dekadoje (LSS „aukso 
amžiuje^) suruošdavo Žvirzdys-Vardys, V. 
KavoILsy T. Remeikis, N. Adamkayičius, I. Čepė
naitė, D. Devenytė, V. Kamantas,~A7Dundzila^ir 
daugis kitų . . .

(tęsinys 7-me psl.)
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SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
akir'ačiai

KAI „INFORMACIJA“ DEMAGOGAI

Šių metų lapkričio 5-tos Drauge (nr. 258) 
išspausdintas pranešimas „Infiltravo baltų institutą 
Švedijoje“. Tai vilkinės Eltos „informacija“ apie 
tariamą švedų pataikavimą sovietams. Štai to 
straipsnio pradžia:

Stokholme daug metų veikė baltiečių emigran
tų [steigtas Baltistik Institute, kuris kas du metai 
ruošė baltistikos konferencijas. Prieš keletą metų 
tas institutas buvo suvalstybintas ir pasidarė 
švediška [staiga. Dabar institutas gauna iš švedų 
lėšų, bet nebeteko savarankiškumo. Vyko ginčai 
pačių baltiečių emigrantų tarpe, kol buvo pasiryžta 
pasiduoti švedų globom

Švedai greit pradėjo vykdyti savo pataikavimo 
sovietams politiką. Buvo pasiųsti du estai ir vienas 
latvis į okupuotos Baltijos valstybes, kad užmegstų 
bendradarbiavimo ryšius ir pakviestų kaip svečius į 
savo konferencijas Stockholme. Šiuokart okupuo
tų Baltijos kraštų [staigos palankiai atsiliepė į 
kvietimą, mat čia jau bus santykiaujama nebe su 
emigrantais, bet su švediška [staiga. į šeštą 
baltistikos konferenciją Stockholme šią vasarą 
buvo atsiųsti net 34 atstovai iš Baltijos kraštų. Jų 
tarpe buvo 7 lietuviai. (... )

Iš šios citatos matyti, kad Eltos „informato
riai“ apie šį reikalą nedaug težino ir kartoja kitų 
laikraščių klaidingas žinias (pvz., kad šiemet 
konferencijoje dalyvavo 7 lietuviai). Dėl to tenka 
suabejoti ir sekančiu Eltos cituojamu kažkokios 
anoniminės „spaudos“ pranešimu:

Kaip praneša spauda, prieš konferencijos 
pradžią gatvėje prie [ėjimo į rūmus su plakatais 
demonstravo baltiečių grupė ir kiti, protestuodami 
prieš šios konferencijos rengėjus, kurie pradėję 
bendradarbiauti su sovietais ir pasidarę KGB 
patarnautojais. Todėl ir ši konferencija būsianti 
platforma sovietinei propagandai ir stengsis nu
stelbti laisvų užsienio baltiečių mokslin[ darbą.

Nebe nežinojimu, o sąmoninga demagogija 
dvelkia sekanti Eltos straipsnio dalis, kurioje 
aiškinama, ką „reikia manyti“ apie konferencijoje 
dalyvavusius ir nedalyvavusius lietuvius:

Konferencijoje buvo užsirašę dalyvauti su 
paskaitomis keturi lietuviai iš JA V ir Kanados. 
Reikia manyti, kad dėl aukščiau paminėtų priežas
čių jie nebeatvyko. Iš užsienio lietuvių dalyvavo 
tik Marija Alseikaitė-Gimbutienė, kuri skaitė 
paskaitą apie senovinį simbolizmą lietuvių liaudies 
mene. Ji atvyko tiesiog iš Novosibirsko, kur 
praleido kelis mėnesius pagal profesoriaus pasikei
timo planą tarp JA V ir Sovietų Sąjungos.

Šitaip sudėliojus faktus ir prasimanimus bei 
išaiškinus, kaip „reikia manyti“, Eltos „informato
riams“ nebereikia skaitytojui nurodyti, kurioje 
pusėje yra „patriotai“ ir kur „KGB patarnautojai“. 
O išvadas siūlo štai kokia šitos Eltos „informaci
jos“ pabaiga:

Anksčiau sovietai stengėsi ignoruoti baltiečių 
išeivių mokslo organizacijas ir jas niekinti. Dabar 
pakeitė taktiką: vietoj ignoruoti, stengiasi jas 
infiltruoti, pastatydinti raktinėse pozicijose kolabo
rantus. Yra kita žymiai didesnė išeivių mokslinė 
organizacija: Association for the Advancement of 
Baltic Studies, kuri ruošia Amerikoje kas du metai
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konferencijas ir leidžia ,, Journal of Baltic Studies“.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo truputį keista, kodėl 
prie šio aliarmuojančio pranešimo apie neva tai 
sovietų infiltruotą Baltų institutą pridėtas primini
mas, kad yra išeivijoje dar viena, tik didesnė 
mokslinė organizacija. Pasirodo, jog Eltos „infor
matoriai“ šia pastaba norėjo atkreipti dėmesį ir į 
šiai organizacijai gresiantį „infiltracijos“ pavojų, 
nes šiai Baltų studijų puoselėjimo draugijai 
pirmininkauja ta pati M. Gimbutienė . . .

Čia iš Eltos pacituoti VLIKo izoliacinės 
politikos šalininkų argumentai mūsų nestebina. 
Būdami kuo platesnių kultūrinių ryšių su Lietuva 
šalininkai, mes taip pat jau ne kartą buvome 
ekstremistų apšaukti „kolaborantais“, „priešo infil
truotais“ ir 1.1. Ginčytis su šitokiais demagogais 
nėra prasmės, nes desperatišką „infiltravimo“ 
argumentą naudoja tie, kurie savo pažiūroms 
paremti neturi geresnių argumentų. Stebimės, kad 
Draugo redaktoriai šitokias Eltos insinuacijas 
išspausdino savo vardu ir dar be jokios pastabos.

KODĖL EUROPIEČIAI PROTESTUOJA?

Rūta Klevą Vidžiūnienė iš Los Angeles bando 
aiškinti Drauge (nr. 233, 1981.X.6) kodėl paskuti
niu laiku Europos sostinėse vyko didelės demon
stracijos prieš atominius ginklus ir prieš JAV 
vedamą užsienio politiką. Ji savo prieštaraujan
čiuose išvedžiojimuose visą kaltę meta europie
čiams, kurie, girdi, neturį nei idealų,.rJieif noro 
pasipriešinti Sov. Rusijai. Tuo tarpu JAV, pagal 
straipsnio autorę, prez. Reaganui laimėjus rinki
mus, grįžta prie ideologinių principų.

Iliustracijai keletas ištraukų iš to straipsnio:

Europoje pastebimas ryškus nuo to visko 
nusisukimas. Tas ypač ryšku tarp jaunuomenės, 
kuri nebeprisimena antrojo karo, nėra pažinę 
smurto ir bado, nėra gyvenę su mirtimi, nepaliau
jančiai skraidančia virš jų stogo. Būdingas ir 
paskirų kraštų jaunimo reagavimas į žydų sker
dynes ir Gulago egzistenciją,—prancūzų jaunuome
nė išreiškia pasibaisėjimą tokiu žmogaus teisių 
laužymu, o vokiečiai sakosi tomis pasakėlėmis 
visai netikį. Kągi vokietis niekad nebuvo linkęs 
galvoti savarankiškai ir nesigrupuoti aplink vadus.

Naujoji pacifistinė galsosena grįžta ypač į 
Olandiją, kuri jau sykį skaudžiai apsivylė neutralu
mu, dabar vėl pareikšdama norą atsiriboti nuo 
pasaulio problemų. Galvojimas, kad karo atveju 
neutralieji nebus puolami, tėra vien strauso 
slėpimasis, kišant galvą į smėlį. Nors oficialiai 
tuose kraštuose vis dar vyrauja draugystės su 
prezidentu Reaganu linija, užkulisiuose į svarbias 
vietas vis daugiau parenkami žmonės, kurie yra 
,,prieš apsiginklavimą—iš principo“. Demonstraci- 

f jose nešiojami šūkiai ,,mes esame už nusiginklavi
mą“, tik nelabai aišku, kas turėtų ir kas neturėtų 

: nusiginkluoti. . . Kalbama, kad taikos reikia 
j siekti derybomis, bei apie kp turi derėtis rusai, kai 

ir be to Europoje jiems taip gerai sekasi visus 
mulkinti. (... )

Vienas dalykas yra palankiai žiūrėti į švedišką 
socialinę sistemą, kitas yra susilaukti rusiškosios 
„lygybės“. Europos vadai turėtų atidžiai sulyginti 
vienos ir antros pusės eilinio piliečio gyvenimo lygį 
ir nebijoti pasidaryti realistinių išvadų. Žiūrėdama
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į kapitalizmą, jaunuomenė dažnai vaizduojasi jį 
kaip moraliai tuščią, neturintį jokių kitų vertybių, 
išskyrus piniginę nauda. O tuo tarpu kapitalistinė 
Amerikos ideologija jau savaime nešasi daug 
teigiamų savybių, kaip laisvą valią ir su ja einančią 
asmenišką discipliną, paskatą išradingumui, plana
vimą ateičiai, atseit, taupumą ir pasitikėjimą 
savimi. (... )

Deja, europiečiai protestuoja kaip tik dėl JAV 
politikos neprincipingumo ir iš baimės, kad jų 
kraštai gali pavirsti atominio karo arena. Anksčiau 
Europos politikai ir diplomatai sakydavo, kad jie 
nežino kokia yra JAV politika ir ką prez. Carteris 
toliau darys. Reaganas rinkiminėje propagandoje 
žadėjo visa tai pakeisti ir JAV užsienio politikoje 
kalbėti vienu balsu. Tačiau dabar prez. Reagano 
užsienio politika pasidarė dar neaiškesnė. Valsty
bės sekr. Haig kalba vieną, gynybos sekretorius 
Veinbergas kitą, o pats prez. Reaganas pasakė, 
kad atominio karo atveju Europoje nebūtinai turi 
kilti visuotinas holokaustas. Ką tai reiškia? 
Europiečiai visą laiką su nepasitikėjimu žiūrėjo į 
JAV karines intencijas Europoje, gi šitokie prez. 
Reagano „iš rankovės“ komentarai tą nepasitikėji
mą tik padidino.

Teisingai vienas Olandijos vyriausybės narys 
paklausė, ką darytų niujorkiečiai, jei Long Island’e 
būtų pastatytos raketos ir kiti atominiai ginklai? 
Ar jie neprotestuotų? Taip, kaip protestavo kelios 
valstijos, kur buvo numatyta įrengti tolimo 
šaudymo atomines raketas.

Ne JAV principingumas, kurio ji niekad 
neturėjo, bet JAV politikos nenuoseklumas yra 
pagrindinė Europos nepasitenkinimo priežastis. Gi 
p. R. Vidžiūnienės pasakymas, kad „ . . . vokietis 
niekad nebuvo linkęs galvoti savarankiškai ir 
nesigrupuoti aplink vadus“ yra tiesiog nesusiprati
mas. Demonstrantai Vokietijoje kaip tik galvoja ne 
taip, kaip norėtų Vak. Vokietijos vadai. Aplamai 
p. Vidžiūnienei būtų ne pro šalį pasiskaityti, ką 
rašo Europos spauda, prieš sprendžiant Europos 
šiandienines problemas.

PASIKEITUSI TERMINOLOGIJA

Atrodo, kad „reorgai“ savo destruktyvinę 
veiklą^bandoperkelti ir į Australiją. Mūsų pastogė 
(nr. 27, 1981) tuo klausimu parašė straipsnį, kurio 
ištraukas čia cituojame:

Šiandie mūsų lietuviškuose sluogsniuose yra

akiračiai nr. 10 (134)
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pasikeitusi terminologija, bet prasmė palikusi ta 
pati. Jau nebevadinama priešingo nusistatymo 
žmonių ar grupių komunistais, raudonaisiais ar 
okupanto talkininkais, bet taikoma tos pačios 
prasmės etiketė tik kitu vardu:—,,žinome, iš kur 
visa lai eina, aišku, kieno jie yra tarnyboje ..." ir 
pan. Kitaip sakant, jeigu kas (asmuo ar grupė) 
neina tiesioginiai su uzurpuojančia politine linija, 
jau tas pristatomas kaip nepatikimas, net kovojan
tis prieš tautos ir tėvynės interesus. (... )

Ypatingai šitokia savitarpinė kova išsivysčiusi 
Amerikoje ir laiškais bandoma prakišti net ir 
Australijoje. Pagal tokią liniją ir sampratą niekas 
neturi teisės ne tik kritikuoti, bet net ir suabejoti 
atitinkamų veiksnių veiklos tikslingumu, jų meto
dais, o viską reikią priimti kaip dogmatini dalyką. 
Kiekviena kritika jau tuo pačiu pristatoma kaip 
tarnyba priešui. Prie ko tas veda?

Gal ir nebūtų reikalo tokių liguistų dalykų 
kelti pas mus, nes atrodo, čia jau esame tuo 
persirgę, tačiau negalime būti abejingi, kas vyksta 
kitur, nes ir ten yra mūsų reikalai, kuriems ir čia 
būdami negalime būti neutralūs, nes mūsų veikla 
čia, mūsų pastangos Lietuvos ir lietuvybės labui ir 
mūsų lėšos-aukos plaukia ir kraunasi į tą patį 
aruodą. Todėl ir svarbu, kad vieni kitiems 
priekaištaudami neišsiskirstytame kas sau, o 
sutartinai dirbtume ne savų ambicijų tenkinimui, o 
tautos gerovei ir tėvynės laisvei.

DR. K. ĖRINGIS APIE MOKSLINIO 
DARBO SĄLYGAS LIETUVOJE

Naujausias pabėgėlis iš Lietuvos dr. Kazys 
Ėringis yra mokslininkas, ekologijos specialistas. 
Draugo (nr. 231, 1981.X.3) kultūriniame priede 
buvo paskelbtas su juo pasikalbėjimas. ] klausimą, 
ar disertacijas Lietuvoje būtina rašyti rusų kalba, 
Ėringis atsakė sekančiai:

— Deja, tai tiesa visais šio klausimo aspek
tais. Po maskviškės Aukščiausiosios atestacinės 
komisijos reorganizavimo, visos disertacijos, [skai
tant ir lituanistines, rašomos tik rusų kalba. Net 
moksliniai straipsniai, kaip disertacijų priedai, turi 
būti paskelbti rusiškai arba išimties tvarka išversti 
į rusų kalbą. Visa tai neturi nieko bendro su 
mokslu. Tai pavergtų tautų ujimo sistema ir jų 
kalbų menkinimas. Minėta komisija buvo pertvar
kyta, nes, kaip sakoma, ,, žuvis sugedo nuo 
galvos", prireikus dar labiau centralizuoti mokslą. 
Normaliai ne Maskvos, o aukštųjų mokyklų 
kompetencijai turėtų priklausyti mokslinių laipsnių 
suteikimo ir jų diplomų išdavimo procedūra, kaip 
tai yra su diplomų suteikimu aukštųjų mokyklų 
absolventams. Čia seniai nėra kas veikti Maskvai, 
tik ji kišasi visur kur nereikia. Dėl mokslinių 
tarybų apsurdiško specializavimo Vilniaus univer
sitetas 400 metų jubiliejaus proga buvo sąmoningai 
degraduotas, nes disertacijų gynimas buvo ilgam 
laikui visai sustabdytas ir buvo berods visoms 
taryboms atimtos teisės ginti daktaratus. Daktara
tai ir daug mokslų kandidato disertacijų ginama už 
Lietuvos ribų. Taigi kandidatinės specialybės 
egzaminai šiuo atveju laikomi ten, kur ginama 
disertacija.

Apie Lietuvos rašytojų ir muzikų kūrybą 
Ėringio nuomonė štai kokia:

— Labiausiai mėgstama tie, kurių mažiausia 
duoklė vergijai. Kai kurie poetai ir rašytojai yra 
labai priklūs keliaklupščiavimais okupantui, ir 
todėl juos tauta ryžtingiausiai atmeta. Tačiau 
Lietuvoje šiandien nėra nenukryžiuotų poetų ir 
rašytojų, žinoma, neskaitant tikrųjų išgamų. Ko- 

1981 m. lapkričio mėn.

munistų partijos išliaupsinti ir okupanto paskelb
ti laureatais, poetai ir rašytojai, balansuodami 
ant tautinių ir etinių vertybių gynimo svarstyklių, 
galiausiai tas vertybes devalvuoja okupanto nau
dai. Tai apverktina nelaimė visos tautos, kuri į 
savų prislėgtų sielvarto menininkų kūrybą žiūri 
įtariai ir gana rezervuotai.

Sudūlėjęs marksizmo-leninizmo teorijos ir 
praktikos savart ynas pagimdė naują literatūrą, 
kuri nebeprivalo visur ir visada ręsti komunizmo 
pašiūrės, nes tuo niekas netiki. Tuomet pagal 
suluošintas indivudalaus egzistavimo schemas 
kuriamas saldžiarūgštis pusėtinai pornofoniško 
sekso psiaudopasaulis. Čia tėvynei Lietuvai vietos 
jau nėra. Net suskambėję naujos dainos ir jų 
kūryba nuėjo nuopuolio keliu. Prieš gerą penkmetį 
harmonizuota daina, kurios priedainyje skambėjo 
žodžiai ,, Tarp dangaus ir vasarojaus manoji 
Lietuva", bene buvo paskutinė, kuri atsirėmė dar į 
Lietuva, c

Mums atrodo truput] kitaip. Išskyrus V. 
Laurušo ir dar vieno kito duoklininko kompozito
riaus kaikuriuos kūrinius, visa kita Lietuvos 
muzikų kūryba yra „atsirėmusi į Lietuvą“. O 
naujojo emigranto skundas, kad Lietuvos rašytojų 
kūryboje perdaug „pornofoninio sekso“, mums, 
Vakaruose gyvenantiems, skamba truputį linksmo- 
kai.

c/ AR REIKALINGA LITUANISTIKOS 
KATEDRA?

Š.m. lapkričio 25-29 dienomis, Čikagoje, įvyks 
ketvirtasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas. 
Pasaulio lietuvis (nr. 10, 1981) ta proga paskelbė 
pasikalbėjimą su to simpoziumo mokslinės progra
mos pirmininku dr. Pr. Zunde.

Tarp kitų klausimų, jis buvo užklaustas dėl 
Lituanistinės katedros reikalingumo. Dr. Zunde 
šitaip atsakė:

Aš manau, kad Lituanistikos katedros steigi
mo klausimą reikėtų dar pasvarstyti. Mintis yra 
patraukli, bet aš nesu tikras, ar mums tikrai 
vertėtų skirti tam reikalui tiek daug lėšų ir darbo, 
A'/eA' jo įgyvendinimas pareikalautų. Teisingiau 
pasakius, aš nesu tikras, ar katedrai steigti ir jai 
išlaikyti reikalingos lėšos nebūtų naudingiau ir 
tikslingiau panaudotos kitokiam lietuviškam reika
lui ar reikalams. Aš įdėmiai sekiau ir tebeseku 
diskusijas mūsų lietuviškoje spaudoje apie Litua
nistikos katedros steigimą. Diskusijose buvo daug 
kalbėta kur ir kaip ją steigti, bet neprisimenu, kad 
kas nors būtų tiksliau aptaręs tokios katedros 
pobūdį ir mokslo programą, tyrinėjęs, ar būtų 
tinkamų ir suinteresuotų tokiai katedrai kandida
tų, pasvarstęs, kokio konkrečiai įnašo į lituanisti
kos mokslus galima būtų iš to tikėtis. Jei kas buvo 
tais klausimais pasakyta, tai tik labai bendrais 
žodžiais. O tie klausimai patys svarbiausi, nuo jų 
reikėtų pradėti visus svarstymus. Jei aš klystu, jei 
tie klausimai buvo svarstyti, tai reikėtų tuos 
svarstymus paskelbti. Tada gal ir nekiltų abejonių. 
Bet tų klausimų neaptarus, vien tik dėl,,prestižo" 
tokios katedros, mano nuomone, steigti nevertėtų.

SAVAME MIESTE PRANAŠU NEBŪSI . . .

Dirva (nr. 37, 1981.IX.24) rėmeliuose įdėjo 
tokį pranešimą:

BRONYS RAILA 
gavo Clevelando miesto raktą

Rašytoją Bronį Railą, jo žmoną Danetą ir 
Tėvynės Garsų radijo štabo narius rugsėjo 17 

Clevelando miesto rotušėje priėmė meras George 
Voinovich. Meras jau anksčiau buvo supažindintas 
su Bronio Railos šimto prakalbų „ Vaivos rykštės" 
knyga ir todėl pokalbyje su rašytoju domėjosi jo 
kūryba, Laisvės radijo transliacijomis ir jų povei
kiu okupuotos Lietuvos žmonėms. George Voino
vich pastebėjo, kad jis susitiksiąs JA V viceprezi
dentą ir raginsiąs jį, kad JA V vyriausybė spaustų 
Sovietų Sąjungą pildyti Helsinkio nutarimus.

Poros šimtų metų gobelenais išpuoštame 
kabinete, meras įteikė Broniui Railai miesto 
auksinį raktą, o poniai Railienei padovanojo 
garsaus Clevelando simfonijos orkestro plokštelę.

Įteikdamas B. Railai miesto raktą, meras 
Voinovich pareiškė, kad jis labai vertina rašytinį ir 
gyvąjį žodį, ^kuriuo^Bt^nvs_^ad^ apnuo^ina^ 
bolševiCimųjokupantų melą, o Lietuvos ir išeivijos 
lietuvius stiprina kūrybingumo ir ištvermės nuotai
ka bei laisvės viltimi.

Taigi, žinomas senas posakis išsipildė ir 
dabar—B. Railai reikėjo keliauti šimtai mylių 
gauti Klivelando miesto raktą.

Be abejo, Bronys Raila, yra vienas iš tų retų 
išeivijos spaudos žmonių, kuris pagrįstai gali 
nešioti žurnalisto titulą ir gauti auksinį raktą iš 
Klivelando mero. Mus tačiau stebina toks netikė
tas Dirvos dėmesys B. Railai. Dėmesys žurnalist 
kurį Dirva savo laiku išbraukė iš savo bendrada 
bių sąrašo, turi kitą tikslą. Naujoji Tautinės S-gos 
valdyba atrodo, pradeda suprasti, kad nei E. 
Čekienė, nei į ją panašūs „žurnalistai“, negali nei 
laikraščio užpildyti, nei pakelti smunkančio Tauti
nės S-gos prestižo. Todėl jie pradėjo konsolidacijos 
akciją—sugrąžinti „paklydusius“ namo. Turbūt dėl 
to J. Balys buvo pašalintas iš Naujosios vilties 
žurnalo redaktoriaus pareigų, B. Nemickas grįžta į 
to žurnalo redakcinę kolegiją, T. Blinstrubas 
neišrinktas į Vilties d-ją, B. Gaidžiūnas po ilgo 
„karantino“ vėl išeina į viešumą. Ir B. Railai, 
gavus miesto raktą, nebebus patogu atsisakyti vėl 
grįžti į Dirvą . . .

Vyt. Gedrimas

LAIŠKAI

DAR DĖL MANIUSIO

Sudburyje pažįstu gudą P. Maniuško. Iš 
Minsko. Kalba, šiaip taip lietuviškai. Įdomu, ar 
ne? Sakosi, tikras gudas. Taigi, ar jis sugudėjo, ar 
Maniušis sulietuvėjo?

P. Braškys
Sudbury, Kanada

MINTYS IR ATGARSIAI

Algimantas Gureckas {Akiračiai, nr. 7/131) ir 
Karolis Drunga {Pasaulio lietuvis, š.m. birželio 
mėnT nr.) pateikė sveiko galvojimo minčių. Toks 
Jūsų sveiko galvojimo perdavimas yra tikrai vertas 
pagyrimo ir paskatinimo.

Jausdamas moralinį tautos mandatą lietuvybei 
išlaikyti ir lietuvių tautos išlaisvinimo pastangom 
per tokius numerius paremti, prašau priimti iš 
manęs čia pridedamą kuklią auką. (Auka buvo 
žymiai daugiau negu kukli—Red.).

Donatas A. Siliūnas
Pompano Beach, Fl.
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IŠEIVIJA IR LIETUVA

Pirmieji mano įspūdžiai Vilniuje buvo gan 
įvairūs. Sunku atkurti ar atpasakoti visus pergyve
nimus. Bandysiu pasidalinti bent fragmentais, 
kurie gal suteiks kad ir ribotą mano lankymosi 
Vilniaus universitete apžvalgą.

Padavusi tada prašymą įstoti į Vilniaus u-to 
ruošiamus kursus užsieniečiams, jau buvau truputį 
susipažinusi su programa ir istorine padėtimi. Gal 
pagrindinis faktorius, traukiantis mane į šiuos 
kursus, buvo noras pamatyti gimines ir pačią 
Lietuvą (kurios visiškai neprisiminiau, buvau 
susikūrusi vaizdą tik iš tėvelių pasakojimų, nes 
buvau 2 metų, kai išbėgom), nors, aišku, norėjau 
pagerinti ir savo lietuvių kalbą.

Tie 6-ių savaičių lietuvių kalbos kursai yra 
ruošiami studentų vasaros atostogų metu, tad 
nuvykusiam nėra įmanoma patirti tikrą universite
to akademinį gyvenimą ir pajusti studentų dvasią, 
nes patsai u-tas yra aptuštėjęs: dauguma studentų 
išvažiavę atostogauti prie jūros, į kaimus ar kitur, 
bet mažas skaičius studentų dar maišėsi po u-to 
pastatus ar kiemus, tai ir teko su kai kuriais 
pasikalbėti. O virš to, aišku, buvo progos 
susipažinti per gimines ar pažįstamus su daug 
baigusiųjų šį u-tą. Man teko daugiau pabendrauti 
su įvairiais dailininkais, poetais ir rašytojais, nes 
šios sritys mane daugiau domina.

Man susidarė vaizdas, kad tikslieji mokslai be 
abejo ne tiek nukenčia, kiek humanitariniai 
mokslai, kuriems prieinama informacija yra ne tik 
politiniai infiltruota ir tendencinga iš lyginamosios 
ir marksistinės metodologijos pusės, bet ir ribota 
žinių atžvilgiu, kai lygini su Vakarais. Antra 
vertus, ši informacijos stoka matomai yra įskiepi
jusi smalsumo. Tiesiog nustebau žmonių žiniomis 
apie juos dominančias sritis. Bet reikia pripažinti, 
kad vis dėlto nuolat kartojama propaganda jų 
laikraščiuose, radijoje ir televizijoje apie Vakarų 
kraštų kultūrinę dekadenciją, nuolatinius streikus, 
bedarbę, aukštojo mokslo brandumą ir 1.1, kai 
kurie.rus suteikia iškreiptą Vakarų pasaulio gyveni
nio. vąj/da. Nors toje propagandoje ir yra dalis 
tiesos. ----' ~

Užsiregistravus universitete, buvau painfor
muota, kad priimtieji studentai bus apgyvendinti 
studentų bendrabutyje, Antakanlnyje. Tai gana 
naujas, kelių aukštų pastatas. Atrodo, kad vis 
daugiau studentų yra aprūpinami naujais bendra
bučiais. Antai, 1976 m. bendrabučiuose gyveno 
2500 studentu, o šiais sukaktuviniais metais — 
netoli 5000. į kambarį buvo skiriama po 2 
studentus. M.ūsų iš viso buvo 20_ar 22 (šiuojaikų 
gerai mebenrisimenu): dauguma iš JAV-ių, keletą iš 
Kanados, vienas iš Venecuelos ir aš iš Ajjst ra lijo s.

Paskaitos prasidėdavo 9:30 ryte. Į jas galė
jome važiuoti autobusu ar nueiti pėsčiom. Dažnai 
būreliais traukdavome pakalnėn, kad ir lynojančią 
vasarą, žemėtom ir akmeninėm gatvelėm. Praeida
vome tą nuostabią šv. Onos bažnytėlę. Priėję 
senamiestį, netrukus atsidurdavome prie senojo li
to sienų, kur, įžengus pro geležinius vartus į 
kiemą, tuoj pajusdavau šio renesanso, baroko ir 
neoklasikos periodo pastatų komplekso efektą, dar 
stiprėjantį bevaikštinėjant po visus kiemus, audi
toriją, sales, siaurus, vingiuojančius koridorius, 
rūsius ir biblioteką, įtraukiančius mane į tą 
antikinę nuotaiką.

Universiteto kiemai man priminė ankstyvų jų 
romėnų vietoves—palacas, be stogų. Vienoje 
Skargos kiemo pusėje stovi šv. Jono bažnyčios 
priekinis fasadas. Tuo laiku jau buvo pradėti 
restauracijos darbai, artėjant 400 m. sukakčiai. 
Šioje bažnyčioje buvo numatyta u-to priėmimo 
salė ateinančiai šventei. Dabar joje stengiamasi

KURSŲ PRISIMINIMAI

VILNIAUS UNIVERSITETE
išlaikyti ir atnaujinti visas religines freskas bei 
kitus religinius meno dirbinius dėl jų meninės 
vertės.

Man atrodė, jog vien pajutimas šio antikinio 
komplekso įprasmino Platono idėją: „mokslas dėl 
mokslo ir tiesos ieškojimas“—nors gerai žinojau 
Vilniaus u-to tragišką istoriją, kurioje atsispindi ir 
visos Lietuvos istorija. Juk Lietuva yra savotiška 
istoriška mįslė. Iš vienos pusės, lietuvių tauta kaip 
ir jos kalba yra viena iš seniausių, iš kitos pusės, 
jos istorija palyginti jauna ir tik labai vėlai tapo 
rašytine, atseit, istorija tikra to žodžio prasme 
(nors ir nevisada objektyviai dokumentuota), o ne 
legendų, sakmių, mitų ir dainų rinkinys.

Prieš pradedant kursų programą įvyko 
studentų pristatymas rektorate, kur dalyvavo u-to 
rektorius prof. J. Kubilius ir kiti mokslo bei 
valdžios atstovai. Ta proga buvo pateikta, tarp 
kitko, pagrindinės informacijos apie u-to plėtimąsi 
bei pažangą po Lietuvos prijungimo prie Tarybų 
Sąjungos. Šiuo laiku u-tas turi 13 fakultetų, 108 
katedras, ruošia specialistus specialybėse, o 
dėstoma daj~_jjaiigjaii kaip 70 šalutinių specialybių^ 
Studentų iš viso esama 16,000, tad u-tas, pagal jų 
studentų skaičių priklauso prie 10-ties didžiausių 
Sov. Sąjungos universitetų, kurių iš viso yra 65. 
Vilniaus u-te dirba beveik 1,400 moksložmonių, 
tarp kurių 85 mokslo" daktarai bei profesoriai ir 
beveik VOO mokslo kandidatų bei docentų.

Susitikimai su užsienio reikalų ministerija 
/ (min. V. Zenkevičius) ir Tėviškės draugija (pirm.— 

į Pr. Petronis) bei popietės praleistos Paminklų 
konservacijos institute, ekskursijos į liaudies meno 

\ ir etnografijos muziejus, paveikslų galeriją (buvusią 
katedrą), į kolūkį, į Pirčiupį ir Trakus, į Anykš
čius, Kauną, Palangą, IX fortą Kaune, Liaudies 
buities muziejų Rumšiškėse, Švietimo ministeriją, 

\ Rašytojų sąjungą, kompozitorių namus, Lietuvių 
\ kalbos ir literatūros institutą—suteikė gerą vaizdą 

apie esančią padėtį, atsiekimus bei trūkumus.
Paskaitos ir pratybos vyko u-to Filologijos 

fakultete (114-je auditorijoje). Šalia minėtų susiti
kimų ir ekskursijų, buvo skaitomos paskaitos, kur 
buvo dėstoma gramatika, sintaksė, morfologija, 
fonetika, dialektologija ir akcentologija. Lietuvių 
kalbos kilmė ir jos vieta indoeuropiečių kalbų 
sistemoje buvo paaiškinta žinomo prof. V. Mažiu
lio. Apie baltų kalbas papasakojo doc. A. Kabelka 
(latvių kalbos specialistas), o dr. A. Sabaliauskas 
aiškino lietuvių kalbos reikšme kalbotyrai. Lietu
vių kalbos dialektologiją ir lietuvių kalbotyros 
laimėjimus dėstė prof. Z. Zinkevičius. Visi šie 
dėstytojai verti didelio respekto ir dėmesio. Aš 
negalėjau atsistebėti jų paskyrimu dėstyti tokiai 
nereikšmingai grupei kaip mūsų, kurios dauguma 
manau to net neįvertino.

Vilniaus u-tas yra lietuvių kalbos ir jos 
istorijos tyrinėjimo mokslinis centras. Baltistika 
yra baltų kalbų mokslas, tyrinėjantis gyvąsias 
(lietuvių ir latvių) ir išnykusias (prūsų, kuršių ir 
kt.) baltų kalbas bei jų istoriją. Svarbiausia 
baltistikai yra lietuvių kalba—iš visų gyvųjų 
i nd oeuropieči ų_k,albj£ pati archaiškiausia.

/ Tąrp__Į967-1971 m. buvo apgintos 5 daktaro
į disertacijos (J. Kazlausko, J. Palionio, V. Urbučio, 
/ Z. Zinkevičiaus ir V. Mažiulio). V. Mažiulis yra 

baltų filologijos katedros vedėjas, o Z. Zinkevičius 
lietuvių kalbos katedros. Katedrose yra dėstomos 

visos pagrindinės lietuvių ir apskirtai baltų kalbų 
disciplinos. Studentams lituanistams, norintiems 
įgyti baltistinę specializaciją, dar dėstoma indoeu
ropiečių kalbų lyginamoji gramtika, sanskritas, 
hetitų, graikų ir kai kurios kitos senosios indoeu
ropiečių kalbos. Universitete taip pat yra leidžiami 
periodiniai leidiniai: Mūsų kalba, Kalbotyra, 
Baltistica, kuriose mokslinius darbus skelbia 
tarybiniai ir užsienio baltistai. Vilniaus u-te vyko 3 
pirmosios sąjunginės baltistų konferencijos (1965, 
1970, 1975). Ypač gausi buvo 3-ji sąjunginė 
baltistų konferencija, kurioje, be tarybinių moksli
ninkų, pranešimus skaitė nemažą baltistų iš užsie
nio.

Morfologiją dėstė K. Ambrasas, 
akoentologiją—A. Laigonaitė, fonetiką—doc. A. 
Pupkis. Lituanistikos kursų programoje buvo ir 
eilė kitų paskaitų kaip, pvz., filosofijos mokslas 
Tarybų Lietuvoje buvo perduotas šio fakulteto 
vedėjo, doc. A. Meškausko, kuris mus painforma
vo, kad dabartinis u-tas yra suformulavęs savitą 
tyrinėjimų kryptį ir yra susibūręs į filosofijos, 
filosofijos istorijos ir mokslinio ateizmo katedras, 
kurie pastaraisiais metais pradėjo skelbti savo 
darbus, kaip, pvz., J. Karoso knyga „Socializmas 
ir ideologija“. Viskas žinoma yra dėstoma tik iš 
marksistinės pasaulėžiūros taško.

Po kai kurių paskaitų išsivystydavo gana 
įdomios diskusijos, nes kai kurios suteiktos žinios 
/ypač informacija apie religijos ir Bažnyčios padėtį 

i Tarybų Lietuvoje) nesutapo su išeivijoje gauta 
i informacija ir su daugumos studentų pažiūrom bei 
\įsitikinimais. Nors ir nepavyko daug kur tiksliai 
/išsiaiškinti, šios diskusijos buvo vertingos, ir iš tų 
pasikalbėjimų gavosi išsamesnis supratimas Lietu
vos padėties, kaip vienos iš daugybės respublikų 
Sov. Sąjungoje, kurios galutines gaires nustato ir 

^apsprendžia Maskva.
Nežiūrint tų pastebėtų bei akivaizdžiai egzis

tuojančių nedateklių, suvaržymų ir 1.1., aš pagar
biai stebėjau didelį daugumos pasišventimą Lietu
vos kultūros ir kalbos išlaikymui ir progresui, kiek 
tai leidžia sąlygos. Kas mane ypatingai nustebino, 

, ______ _______________ ____ —______“7taj u^ knygų krauu^ palyginus
su mums įprastu Vakarų universitetų knygynų 
pilnumu ir įvairumu paskirose srityse. Čia vyravo 
socialistinės ir propagandinės knygos. Netikėtinas 
ribotumas filosofijos-ir-literatūros knygų mane 
pribloškė.

Dar gal vertėtų paminėti ekskursiją po u-to 
biblioteką, mus_ visus nustebinusią savo knygų
gausumu. Dabar bibliotekos fonduose yra saugo
ma beveik 4 milijonai vienetų. Biblioteka turi 
didžiulį pirmųjų spausdintų knygų—inkunabulų 
rinkinį, kuris sudaro 2/3 visų Lietuvoje žinomų šio 
tipo leidinių. Jame yra ir seniausia Lietuvoje.. 
knyga—Rabano Mauro „Opus dę_ Universo“,
išleista 1467 m. Strasburge maždaug25 nypo 
spaudosjjradimo. įdomu, kadTnkunabuluose yra 
jų buvusiųjų savininkų parašų bei įrašų, pvz., 
Mikalojaus Daukšos, vysk. Motiejaus Valančiaus.ir 
FiTT " " ~~ ————

Kaip žinome, Vilniuje buvo išspausdintos 
pirmosios slaviškos knygos, Lietuvos Statutas ir 
kitos retenybės. Chronologiškai seniausi yra 
pe rga mentiniai dokumentai, s lekiantys XLY_a .Tai 
įvairūs kultūriniai paminklai, pradedant senovinė
mis rašytinėmis gaidomis—anti-fonarais, baigiant
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aktais ir privilegijomis.
Čia laikomas ir senųjų lietuvių knygų fondas 

ir rūpestingai saugomi mūsų raštijos paminklai, 
pradedant M. Mažvydo „Katekizmu“ bei M. 
Daukšos „Katekizmu“ ir baigiant XIX a. leidi
niais. Prieš karą, vienintelį žinomą M. Daukšos 
„Postilės“ egzempliorių prezidentas padovanojo 
popiežiui. Lietuva liko be šio svarbaus leidinio, bet 
netikėtai buvo atrastas kitas „Postilės“ egzemplio
rius. Dabar gi biblioteka turi jau 2 egzempliorius. 
Universiteto bibliotekos senųjų lietuviškų knygų 
fondas yra didžiausias Lietuvoje, tuo pačiu ir 
pasaulyje, nes jokia kita biblioteka neturi tokio 
išsamaus lituanistikos rinkinio. Prie jo jungiasi 
Amerikos spaudiniai, kurių, atrodo, surinkta gana 
apsčiai, ypač iš XIX-jo ir XX-jo a. pradžios.

Platūs ir įvairūs bibliotekos ryšiai su kitomis 
Tarybų Sąjungos bei užsienio šalių bibliotekomis. 
Knygomis ir kita literatūra keičiamasi beveik su_ 
500 knygų saugyklų. Biblioteka palaiko taip pat 
LontaktuT su 385-omis užsienio bibliotekomis, jų

SUNKUS RAŠYTOJO UŽDAVINYS

PER BEPROTYBĖS AIŠKUMĄ
Geležinkelio stoty, žiūrint pro langą į ką tik 

pajudėjusį gretimą traukinį, kartais ištisą sekundę 
atrodo, lyg tai patys pradėjome važiuoti, be 
truktelėjimo, be garso slysti pagal šalia stovinčius 
vagonus, tartum būtume pavirtę į kažkokius 
bekūnius vaiduoklius, arba atvirkščiai—lyg plauk
tume per netikrą pasaulį, tyloje, kaip nustebusi 
žuvis.

Jeigu neapčiuopiamą šio momento dvasios 
stovį, kažkur tarp vizijos ir kasdieniškos prasmės, 
būtų galima pratęsti ir paversti žodžiais, pripildyti 
gamtovaizdžiais, įvykiais, jausmais ir žmonėmis, 
tai gautųsi maždaug ta perspektyva, iš kurios 
išvystame pasaulį kartą įžengę į Apučio dvi 
apysakas knygoje Tiltas per Žalpę. Pirmojoj, 
„Prieš lapų kjitimą“, praeina karas ir pro jį ateina 
vaiko Benučio tolimesnis gyvenimas. Benučio 
sąmonės srautas teka į ateitį, o laiko bei įvykių 
srovė jį supančiam pasauly plaukia užmarštin. Mes 
žiūrime į Benutį kaip f „mąstančią skiedrą“ lygiam 
laiko upės tekėjime ir negalime tikrai pasakyti, ar 
jis plaukia pro gyvenimą, ar gyvenimas pro jį. 
Matom tik, kaip, iš vienos pusės, Benutis stengiasi 
sustabdyti laiką, iš jo atimti jam brangius 
momentus ir žmones, o iš kitos—kaip įvykiai ir' 
vaizdai už jo užsikabina ir plaukia kartu, nepri
klausomai nuo to, ar jis jų nori, ar ne. Kiekvienu 
atveju, apsakymo struktūra formuojasi ne aktyviai,, 
kaip protagonisto ir antagonisto konflikte užsimez
ganti ir išsirišanti įvykių grandis, bet pasyviai, kaip 
vaizdai, pojūčiai ir mintys, kurių tarpusavio 
santykiavimo pobūdis ir logika nuolat keičiasi juos 
stebinčioj Benučio, paties autoriaus, ir skaitytojo 
sąmonėj.VApsakymo fabula yra motyvuota iš šalies 
ateinančiais atsitiktinumais, kuriuos galima suvokti 
kaip turinčius savo pačių logiką ir sistemą, bet 
tada tektų kalbėti apie „antrąjį tikrovės planą“, 
priklausantį vizijai, kuris persmelkia faktų kasdie
nybę ir ją valdo, kreipia kaip lemtis. Vasarą prieš 
grįžtant į Lietuvą rusams, po laukus bėginėja ir 
galvijus gano jautrus vaikas Benutis. Jo pasaulį 
supa eilė moterų: motina, dvi repatriantės vokietu- 
kės, graži liūdna lenkė Helena, panelės Felė ir 
Olga, ir dar Petrutė, apie kurią vaikas sudeda 
nelabai gražią dainelę. Vyrai trys: dėdė, tėvas ir 
Pranciškus, kuris nuolat ulba „ujujujuju“ tarytum

1981 m. lapkričio mėn. 

tarpe su 233-mis Vakarų kraštų mokslinių bibliote
kų įstaigomis. Atrodo, kad u-to biblioteka taip pat 
bendrauja, keisdamas! literatūra su JAV Kongreso 
biblioteka.

Kasmet į užsienius išsiunčiama beveik 8000 
įvairių spaudinių, o iš ten gaunama daugiau kaip 
10,000. Pastaruoju metu daugiau dovanų atsiunčia 
užsienio lietuviai. Prieš daugiau kaip 10 metų JAV 
lietuviai, pažymėdami bibliotekos 400 metų su
kaktį, surinko vertingų leidinių rinkinį. 400 metų 
u-to jubiliejui buvo sukauptas panašus rinkinys. 
Nemažai atskirų kultūros veikėjų yra padovanoję 
gausius rinkinius ir juos nuolat papildo. Pažymėta, 
kad Australijoje yra susikūręs Vilniaus u-to 
bibliotekos būrelis, kuris padeda komplektuoti u- 
tui reikalingą literatūrą.

Nežiūrint, kad Vilniaus u-tas yra varžomas 
okupanto įvestais marksizmo-leninizmo ideologi
niais varžtais, vis tik atrodo, kad jis atlieka gana 
didelį vaidmenį lietuvių kalbai ir kultūrai išlaikyti.

Lidija Šimkutė-Pocienė

paukštis, ir apie kurį, lyg apie šventąjį, renkasi 
karveliai. Kuliant javus, kumeliukas įspiria Se
nučiui į galvą ir tenka jį vežti į netoliese esančią 
vokiečių karo ligoninę. Ten, tarp kitų dalykų, 
Benutis mato, kaip ištraukiamos šrapnelio skevel
dros iš nuogo ir drebančio moters kūno. Frontui 
artėjant, vokiečiai paima tėvą apkasų kasti. 
Benutis bijo, kad tėvas ten žus, nes labai jau 
bombos drasko žemę toje pusėje. Bet tėvas 
laimingai grįžta, ir tada ateina rusai, ir mes 
užverčiame paskutinį puslapį.

Šiuose fabulos rėmuose mes sužinom apie 
svarbiausius įvykius Benučio sieloj iš to, kaip jis 
pergyvena gamtovaizdį ir kontaktą su žmonėmis 
gamtovaizdžio fone. Kitaip tariant, gamta, tartum 
lemties ženklas, neša organizuojančią ir apspren
džiančią funkciją vidiniam gyvenimui, kaip tai 
dažniau būna poezijoje, negu prozoj. Užtat pas 
Aputį gamta ir įgyja poetinio įvaizdžio daugiapras- 
miškumą ir simbolines galimybes.

Tokiu būdu, pačioj pradžioj, Benučio pirmasis 
su „keistu nerimu“ susijęs prisiminimas yra apie 
geltonus rudenio medžius dvaro kieme, kur 
dirbdavo jo tėvas, ir jų reikšmė vaikui nusakoma 
kaip žvilgsnis į jo dvasinę ateitį:

Jau tikriausiai su ta spalva jam teks nukeliauti 
visą savo kelią—liūdnas gerumas jį užplūs visada, 
kai pajus taurų gėri, jautrumą ir protingą žmogaus 
nuolankumą neapsakomai gamtos didybei, (psl. 5)

Toksai nuolankumas ženklina pasaulio pras
mės pajutimą, savaip kadaise išreikštą viduramžių 
„mille fleurs“ gobelenuose, gėlių ir žolynų pynėse, 
pro kurias dvelkia nenusakoma Dievo didybė. 
Panašų gobeleną matome ir apsysakoj:

Helena Benutį pasisodindavo ant kelių, vėl 
bučiuodavo į skruostą, o paskui išsivesdavo už 
dvaro sodo, kur buvo tokia keista pieva ar 
ganykla; joje augdavo daugybė visokių laukinių 
gėlių—ne vien tiktai pienės, žydėdavo kažkokios 
mėlyna spalva ir būdavo didelės, augo čia ir 
tamsiai violetinė bičių duona, kurią aplipdavo 
bitės ir kuri kaip koks laukų sakramentas visiems 
laikams išliks jo atmintyje, buvo keistų—ilgų ir 
mažyčių smilgų, netgi ajerų, o labiausiai patikdavo 
didelis ąžuolas pievos viduryje, po kuriuo jiedu ir 

susėsdavo, Helena jau būdavo priskynusi laukinių 
gėlių, (psl. 15-16)

Panašios pievos randasi Sigito Gedos eilė
raščiuose iš rinkinio 26 rudens ir vasaros giesmės, 
ir ten, kaip ir čia, jos yra magiškos. Jos turi savo 
vidinį pasaulį, didesnį, galbūt, ir reikšmingesnį, 
negu vienišo mažo žmogaus. Iš čia iškyla ir lemties 
suvokimas, kaip neišaiškinamos grasos. Arba 
greičiau, tai ne tiek grasa, kiek savotiškas graudus 
ir net keistai geras egzistencinis siaubas, pilnutinis 
ir nebeatitaisomas žinojimas, kad tikrai gyveni ir 
kad esi vienas:

— Viską, Senuti, suprasi tiktai daug vėliau, 
suprasi, kaip yra baisu žmogui vienam, ir ypač 
pievoj, kur tiek daug gyvybės ... (psl. 16)

Sekančioj knygos apysakoj tas jausmas susiliečia 
su beprotybės riba. Tuo tarpu gi jis tebeturi 
centrą, visa ko mastą:

Tokia tyla, jog panašu, kad sustojo ir 
Benučio, ir gal motinos ir visų kitų širdys, dabar 
turi pasirodyti didelis baltas dievas, 4šfiesti savo 
ilgas rankas į vieną ir į kitą pusę—kaip 
paveiksluose,—pasakyti žodžius, ir vėl viskas ims 
suktis . . . (psl. 85)

Apučio kūrybinės perspektyvos tęstinumas 
šiuo atveju matosi ir iš to, kad ankstyvesnėj jo 
knygoj, Horizonte bėga šernai, taip pat yra 
panašus momentas, tik antropocentrinis, uždedan
tis visą dievų buvimo naštą ant vienišo žmogaus 
mirtingų pečių:

. . . ir, jei tavęs nebūtų, suklauptų viskas ant 
kelių—ir gyvi ir negyvi daiktai, ir ak: viešpatie, 
viešpatie! pajunti, kad vienkart tavęs nebebus. 
Taip ateina didysis skausmas ir ilgesys, nes suvoki 
esąs dievas, kuris žino, jog turės numirti. (Hori
zonte bėga šernai, 1970, psl. 88)
Iš tiesų tai ir Benutis turi nešti savimi buvimo 
naštą, kuri jį užgula ne tik iš gamtovaizdžio, balto 
dievo rankomis, bet ir iš jo paties besivystančios 
asmenybės, įskaitant ir. erotinį pabudimą, intymiai 
ir paslaptingai sujungtą Benučio pasaulį tebefor
muojančiam prote su žmogiškos esmės neliečiamu
mo pajutimu. Perduodamas vaiko galvoseną 
Aputis jos nesuprastina iki elementoriaus idiotiz
mo ir neapriboja vien tik keliais pirminiais 
pergyvenimais. Vieton to jis ją atveria kaip beribiai 
komplikuotą sąmonės žiedą, visais atžvilgiais 
tolygų suaugusio mentalitetui, išskyrus gal tik 
vieną: Benučio galvoj mažiau suabstraktintų, 
žodžiais pavirtusių sąvokų, ir užtat tie žodžiai, 
kuriuos jis jau turi, neša didesnę galimų prasmių 
naštą, tuo būdu tampami iš esmės ir vėl poetiškais. 
Štai, kaip Benutis susipažįsta su savimi kaipo su 
erotine būtybe:

Gulėjo aukštielninkas, žiūrėdamas į dangų, ir 
staiga pamatė prieš savo akis baltą jaunosios 
vokietukės apatinį drabužį ir tokias pat baltas 
megztas kelneles, jam tas viskas pasirodė labai 
gražu, nes motina, matė, dėvėdavo storom, namie 
austom ir namie siūlom, ir dar kartais jos būdavo 
sulopytos, (psl. 9)

Esmė tame, kad čia ne suaugęs autorius užsimanė 
pajuokauti, bet kad „kaltas“ vaikas Benutis, jau 
paženklintas žiūrėjimu į motiną, dabar tampa 
ištiktas daugybės naujų jausmų, o žodį jiems teturi 
vieną: „gražu“. Poetišką šios scenos jėgą ypač 
padidina apsikeitimas minimaliais žodžiais tarp 
Benučio ir tos vokietaitės, kada, nesuprasdami 
viens kito kalbos, jie skaudžiai ir švelniai siekia

(tęsinys sekančiame psl.)
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PER BEPROTYBES AIŠKUMĄ
(atkelta iš 5-to psl.)
kažko tolimo, lyg susitikimo savo sielų gelmėse:

— Istra? Kas tai būtų? — paklausė ji.
— Istra — tokia upė, — paaiškino rausdamas 

Benutis.
— Upe, ja? Das ist ein Fluss?
— Istra vadinasi upė, — lemeno Benutis, o 

vokietuke dabar taip gražiai pažiūrėjo i tą 
pomurzinį vaiką, taip keistai. . . Ji staiga suėmė 
Benučio galvą, pabučiavo jo šiurkščius plaukus, 
paskui akis. Benučiui nėra kur dėtis, nuraudo visas 
kaip vėžys, (psl. 10)

O Istra tai iš knygos Aukštųjų Šimonių likimas, 
kurią Benutis, taip pasitaikė (!), turėjo su savim, ir 
visa ji—daugybė žodžių apie vokiečių-lietuvių 
likimų susikryžiavimus—gal sutalpintų ne tik 
Benučio šiuo momentu neišsakomus jausmus, bet 
ir istorinio momento reikšmės suraizgytą pynę.

Aputis žino ir tai, kaip skaudžiai žeidžia vaiką 
žmonės, traktuojantys jį kaip ,,vaiką“, nelyginant 
gyvulėlį, ar bežadį invalidą, kurio nereikia gėdytis 
ar jį gerbti. Vienu atveju panelė Felė staiga užbėga 
į Benučio namus pasilengvinti: ..įbėgusi liepė 
Benučiui nežiūrėti, o pati pagriebė kiaulinį kibirą. 
Netrukus kibiras ėmė gailiai groti“ (psl. II). 
įdomu, kad šiuo atveju, motinos apie Felę 
paklaustas, Benutis stengiasi savo gėdą ir įžeidimą 
užmaskuoti ištisa žodžių srove apie žvirblius, 
katiną, šunį ir 1.1.,—kad tik nereikėtų kalbėti apie 
tai, ką Felė su juo padarė. Aprašydamas pa
sišiaušusį katiną, Benutis ypač pabrėžia, kad jo 
plaukai apačioj buvo balti, ir tuo nesąmoningai 
užmezga ryšį tarp vokietaitės baltų apatinių ir šios 
jam taip gėdingos scenos; abu momentai tampa 
dalimi to paties erotinio pergyvenimo. Kitu atveju, 
ta pati Felė ir Olga jį prievarta išrengia ir 
išmaudo: „ima muiluoti kojas ir šlaunis, ir pro 
putas Benutis kartais pamato tą savo daikčiuką, 
dėl kurio labiausiai ir bijojosi“ (psl. 13). Baimės 
sukaustytas, pastiręs „kaip pagalys“, Benutis 
pasidaro panašus į save tuo momentu vėliau, kada 
jam spyrė galvon kumeliukas, arba kada jis žiūrėjo 
į šrapnelių sudraskytą moterį—bejėgę, minkštą, 
baltą būtybę, Kažkieno—likimo ar kitos pasaulį 
valdančios jėgos—nepermaldaujamose rankose, 
kurios taip pat formuoja, kreipia gamtą, ir visas 
mūsų dvasios gelmes.

Apysakos centre esant vaiko sąmonei, Aputis 
gali pavaizduoti tą jėgą kaipo būtį, esančia už 
žodžiais apvaldomos ribos, apsireiškiančią daugybe 
pavidalų, ženklinančią pasaulį, bet kartu ir tikrovę, 
kur siaubas ir grožis skiriasi ne savo esme, to tik 
tuo, kaip žmogus duotu momentu juos pergyvena. 
Žmogaus negalėjimas rasti protu ar moraline jėga 
prieinamą paslaptį, kad tą būtį galėtų apčiuopti ir 
po to gyventi suprantamam pasauly, apsireiškia 
kitu savo aspektu antrajam apsakyme, „Rudenio 
žolė“. Čia pagrindinis veikėjas yra daktaras Benas; 
neužtenka duomenų jį atpažinti kaipo pirmojo 
apsakymo jau užaugusį Benutį (nors chronologiš
kai tai įmanoma, ir kai kurios detalės tai įtaigoja) 
bet vardų tapatybė visų pirma pabrėžia temos 
identiškumą, nes dabar Benas randasi bejėgėj 
padėty, kaip savo laiku vaikas Benutis, kada mato 
ir supranta procesus, vedančius jį į išprotėjimą, ir 
negali jų sustabdyti.

Apsakymas atsiremia į „normalią“ tikrovę 
dviem taškais: Beno namai mieste, kur jis dirba 
ligoninėj, ir kuriuos jis apleidžia, palikęs žmonai 
Deimai laišką, kad jį „užgulė sunkiai bepakeliama
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našta“, ir vietovė kaime, su ežeru ir sala, kurion 
Benas kasdien iriasi su valtim ir ten perkratinėja 
savo atmintį, ieškodamas jį užplūstančios tamsu
mos pirmapradžio šaltinio. Trečiasis gi atramos 
taškas, apsakyme vadinamas „Tenai“, gali būti (ar 
nebūti) „normalioj“ tikrovėj—tai lyg beprotnamis, 
kuriame Benas jau yra buvęs anksčiau, ir kur liko 
Gildą, taip pat pacientė, galbūt kokia nors prasme, 
kurioj nors simbolinėj ar tikrovinėj dimensijoj jo 
mylimoji. Dar du svarbesni personažai yra Greta, 
dažnai vaikščiojanti ežero pakrantėmis, ir gal taip 
pat mylinti Beną, ir mokytojas su sena juoda 
mašina, pas kurį Benas yra apsistojęs. Fabulos 
kaip ir nėra—tik incidentai, atsitiktinumai, įsirėžę į 
foną nuolat besikartojančių Beno kelionių į salą, 
ar aplink ežerą su mokytoju ir jo mašina, ar po 
miškus. Veiksmo, jei taip galima tai vadinti, 
pagrindinė ašis yra Beno kursavimas į salą ir atgal; 
apie ją susiformuoja pasikalbėjimai su Gerda, su 
apsilankiusia žmona Deima, užkliuvimas miestelyje, 
atvažiavimai, išvažiavimai ir panašiai—kitaip 
sakant, patys per save visiškai fabulos savybių 
neturintys įvykiai. Jie susimezga į pasakojimą, 
prasmingą struktūrą, tik dėka užslėptų vidinių ir 
išorinių jėgų poveikio, kuris keičia visa ko 
perspektyvą, logiką ir pasakytų žodžių, reikšmę. 
Esame neva tai magiškame, neva tai bepročio, o iš 
esmės abu juos talpinančiame poetiškame pašau- 
lyje.

Benutis pirmoj apysakoj tik matė ir jautė, 
mažai ką sakydamas, o čia Benas kalba kaip 
suaugęs žmogus, ilgais sakiniais, turinčiais ir 
konkrečią ir abstrakčią prasmę, ir to pasėkoj ta 
paprastoji apysakos struktūra labai susikomplikuo
ja, nes jeigu jau vien pajautos pačios per save gali 
sudaryti subtilią ženklų sistemą, tai juose užšifruo
ta prasminė struktūra yra iš naujo pervertinama, 
įprasminama tuo, ką Benas apie savo pajautas 
sako. Tikintis paprasčiau išsireikšti, gal galima 
būtų ' sakyti, kad signalai skaitytojui ateina iš 
dviejų šaltinių: iš įvairias tikrovines plotmes savyje 
sutalpinančios apsakymo erdvės, ir iš Beno vidinio 
pasaulio dimensijų. Tie signalai gali vienas kitą 
stiprinti, arba neutralizuoti, arba sukelti vėl visai 
naujas prasminių santykių galimybes. Norint 
orientuotis tokiam komplikuotam žodžių audiny, 
reikia dairytis tam tikrų kelrodžių, pasikartojančių 
elementų, kurių tarpusavio santykis, kartą 
apčiuoptas, gali padėti išrišti apsakymo mįsles.

Susidaro tam tikros įvaizdžių grandys, kurių 
visų aprašymui čia pritūktų vietos, bet paminėsim 
nors kelias. Visų pirma, gamtoje esantys dalykai 
gali priminti ar būti palyginami su gyvais organiz
mais. Į vandenį nuleisti irklai „atrodė perlūžę ir 
panašūs į varlės kojas“, o dugno žolės buvo „lyg 
didelio padaro gyslos“ (psl. 114). Pirmasis palygi
nimas daugiau tik vizualinis, nors ir įtaigojantis, 
kad kas tik pereina ribą tarp oro ir vandens, 
pasidaro kažkaip kenčiantis ir gyvas. Antrasis gi 
palyginimas jau platesnis savo implikacijomis, nes 
visas dugnas, ežeras, ir galbūt net krantas tampa 
lyg tuo gyviu, kurio gyslas Beno valtis skausmingai 
drasko, nes „gailiai trūkčioja“ ir irklo užkliūti 
vandens lelijų kotai ir pats nutolstantis krantas. 
Sala, kurion Benas taip mėgsta irtis, atrodo kaip 
kapucino galva (psl. 123), pilna pelių ir kurmių po 
ją besirausiančių, nelyg Beno mintys jo galvoj tą 
vienuolišką vasarą. Kita įvaizdžių serija susikaupia 
apie tašką. Iš pradžių tai „vienas nuo silpno vėjo 

plazdantis taškas dobilų atkrantėj naujas“ (psl. 
115). Šiuo atveju tai žmogus, Gerda, kurią Benas 
jau anksčiau buvo sutikęs besėdinčią ant ežero 
kranto. Jos kojos vandeny tada atrodė iškrypę, 
kaip anie valties irklai, ir užtat bent ta prasme 
Beno pasaulyje atsiranda plotmė, kurioje tie du 
dalykai tampa tolygūs. O moteris—taškas transfor
muojasi toliau Beno pokalbyje su Gerda, kur jis 
pasakoja, kaip einant per abuoją minią jam 
„niekas nesvarbu, tik viena tamsi dėmė, tau 
svarbiausioji, šmėžuoja prieš akis, juda kaip 
vabalas mikroskopo tinklelyje“ (psl. 119). Jei 
taškas ežero pakrantėje galėjo būti iš tolo matoma 
mažytė Gerda, tai šis juodas vabalas jau nebe iš 
normalaus pasaulio. Tai daugiau, negu palygini
mas daikto su gyvūnu, ir kažkas kita, negu 
perspektyvos žaismas, nors ir surištas su abiem 
įvaizdžių grandim. Čia prasiveria juoda duobė į 
beprotybės dimensiją. Apie ją pradedam nuvokti 
dar daugiau, kai „taškas“ tampa raudonu ir persi
kelia į žuvis, nematomas ir matomas kažkokioj 
vaizduotės ar beprotystės erdvėj: „nematomam, 
šaltam vandeny šmižinėjo žuvys raudonais taškais“ 
(psl. 133). Vėliau, kai daktaras Benas sako žvejui: 
„aš gydau žuvis, Izidoriau“ (psl. 151), kyla nykus 
įtarimas, kad kažką supratom. Jis vėliau pasitvirti
na Beno pakrikusio) vizijoj, kur jis mato Gildą su 
raudona rasa ant balto rūbo, sakančią: „Žinoma, 
ne toks jau dažnas daiktas raudona rasa. Iš burnos 
ji man pasirodo retai, pavasarį ir rudenį. Pasigydy- 
siu ir viskas bus gerai. Juokimės, Benai.'..— 
Juokimės“ (psl. 197). Su baime grįžtame į Beno 
laišką žmonai, prisimindami į žmogaus situacijos 
metaforą virstantį faktą, kad žuvys tyli: „Seniau 
Tau ne sykį esu užsiminęs, kad man užeina 
tamsuma. Tas pats buvo ir tą dieną. Tačiau aš 
baisiai norėjau.<sau įrodyti, jog dar ne ,viskas 
prarasta. Ir aš lyg tamsią naktį ėjau į operacinę. 
Dabar pasekmės galutinai aiškios: ta mergaitė, 
kurios balsas buvo reto gražumo, dainuoti tikrai 
nebegalės. Ji turėjo mesti konservatoriją, persikėlė 
gyventi į ligoninę ... Ir gydosi čia nebe bal
są ... “ (psl. 112). Reiškia, Gildą su raudonais 
taškais ant chalato, Gilda-žuvis, yra Beno bepro
tybės auka ir tuo pačiu tolimesnė jos vystymosi 
priežastis užburtame rate. Visi dalykai, sunarstyti 
įvaizdžių grandimis, tampa vienas kitam tolygūs, 
nors tuo pat metu ir vienas nuo kito nepergalimai 
išskirti, ir ta neįmanoma būklė pripildo pasaulį 
nenugalimos grasos. Lemianti progresija Beno 
psichėje eina nuo tamsos į atsiskyrimą, ir galop į 
blaivumą:

Kartais užplūsdavo tokios aiškios akimirkos, 
kai viskas pasirodydavo dar baisiau, negu iki šiol 
buvo įsivaizdavęs, ta reto prablaivėjimo nušviesta 
praraja žiojėdavo taip grėsmingai, kad jis imdavo 
rankomis skaudžiai spausti galvą, tarytum norėda
mas iš tenai ištrėkšti koki negerumą, koki svetimą, 
blogą daiktą. Aprimęs paskui žiūrėdavo į dideli 
medi, į jo storą žievę ir ilgas šakas. Keista: šitiek 
gyveno, o vieną sykį pasidarė šiurpu, kai labai 
realiai suvokė, kad tie stori medžiai išaugo tiesiog 
iš nieko! (psl. 189).

Benas gali būti išprotėjęs, bet šiuo atveju jis 
suvokė vieną iš svarbiausių momentų Apučio 
kūryboj—tą neapsakomą sekundę, kada nežinai, 
kuris traukinys pajudėjo, arba kada žinai, kaip 
baisu būti gimusiam, nes reikės numirti, arba, kaip 
dabar, kada šiurpu suvokti, kad medžiai išaugo iš 
nieko. Tokių momentų specialios gelmės nepatyru
siam žmogui egzistencija (nors jis to ir nežino) 
nerealizuoja savo tikrumo, ir mes einam per žemę
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lyg per kažkieno žaislą, lyg ir patys būtume tik 
dirbtini, plastikiniai žmogiukai, savo žaidimu 
sąlygota padėtim apsaugoti nuo tikro buvimo. Tai 
mintis kartu ir triuškinanti, ir nesuvokiama, o 
Aputis kaipo rašytojas pasistatė sau be galo sunkų 
uždavinį ją transformuoti į meną, ieškodamas 
būdo aprašyti, kaip žaislas prasilaužia į tikrąją 
būtį, arba per vaiko privilegijuotą viziją arba per 
vaiko sąmonei artimą beprotybės aiškumą. Sunkus 
tai uždavinys ir atsakingas—linkėkim jam sėkmės.

R. Šilbajoris

Juozas Aputis. Tiltas per Žalpę. Vilnius: Vaga, 
1980. 230 psl.

„PIGJROAST . .
(atkelta iš 1-mo psl.)

Tačiau toli gražu ir ne visas mūsų dienų 
jaunimas yra taip tolL^^priekį^paženggį4, kaip 
dabartiniai LSS studentai. Yra ir šiandien tarp 
mūsų tokių, kurie esmine savo orientacija į 
Lietuvą bei lietuviškumą primena anuos LSS 
steigėjus. Jiems ir skiriama antroji (ir kitokia) šio 
rašinio dalis.

II

Daugumai Amerikos jaunųjų lietuvių forma
lus lituanistinis švietimas sustoja šeštadieninės 
mokyklos baigimu. Tačiau yra ir tokio jaunimo, 
kuris ieškote ieško progų ir toliau lituanistikoje 
lavintis. -Viena tų progų—Pasaulio‘ lietuvių jauni
mo sąjungos Ryšių centro -kiekvieną vasarą 
rengiamas dviejų savaičių lituanistikos seminaras. 
Šiemet jisai, jau aštuntasis iš eilės, įvyko rugpjūčio 
9-22 d.d. jėzuitų rekolekcijų namuose prie Akrono, 
Ohio, sutraukęs 21 studentą ir 8 lektorius. Visus 
aštuonerių metų seminarus kartu sudėjus, juose 
mokėsi daugiau kaip 150 studentų (kai kurie juos 
lankė pakartotinai) ir dėstė 21 lektorius (tarp jų S. 
Barzdukas, M. Gimbutienė, L Gražytė- 
Maziliauskienė, J. Jakštas, V. Kelertienė, A. 
Klimas, B. Mačiuika, R. Misiūnas, Z.V. Rekašius, 
T. Remeikis, S. Šilbajoris ir J. Vaišnys, S.J.).

Į seminarą paprastai priimami tik baigę 
gimnaziją ir mokantys laisvai kalbėti, skaityti ir 
rašyti lietuviškai. Dėstoma kas kartą netoli 10 
kursų; kiekvieno kurso paskaitos vyksta kasdieną; 
kiekvienam kursantui privaloma išbūti visą laiką ir 
lankyti bent 4 atskirus kursus. Kasmet tobulinama 
ir naujais kursais paįvairinama programa skirstosi 
į tris pagrindines (kalba, istorija, literatūra) sritis ir 
keletą šalutinių. Per visus aštuonerius seminaro 
gyvavimo metus pateikta apie 35 skirtingi kursai.

Mokslo tempas intensyvus: paskaitos praside
da 9 vai. ryto ir kai kuriais atvejais tęsiasi net iki 
po vakarienės. Iš kursantų reikalaujama daug 
namų darbo. Sąlygos tam puikios: kiekvienas 
studentas gauna atskirą kambarį ir aprūpinamas 
visomis reikalingomis mokslo priemonėmis; semi
naro metu veikia stebėtinai turtinga bibliotekėlė, 
vadovybės suorganizuota ir suvežta iš įvairiausių 
šaltinių. Dėstytojai studentų pasiteiravimams ir 
individualiems pašnekesiams prieinami kiaurą 
dienelę ir net dalį nakties.

Oficialiame paskutiniojo seminaro vadovo 
skyrelyje „Laikysena“ taip rašoma:

„Savaime suprantama, kad į seminarą vyksta
ma lituanistikos studijoms, o ne kuriam kitam 

tikslui. Dalyviai lanko visus kursus, kuriems iš 
anksto yra užsiregistravę, ir laikosi nustatytos 
dienotvarkės ir tvarkos taisyklių. Išvykimas iš 
seminaro yra draudžiamas. Į seminarą nesi
vežamą alkoholinių gėrimų bei gydytojų
neprirašytų vaistų. Už tvarkos ardymą ar 
alkoholinių gėrimų bei gydytojų neprirašytų 
vaistų naudojimą kursantai bus prašomi 
apleisti seminarą. Tokiu atveju seminaro 
mokestis negrąžinamas. Pašaliniai lankytojai 
nebus priimami. Seminare visur ir visada 
kalbama, rašoma, skaitoma, galvojama ir 
sapnuojama lietuviškai“.

Šios taisyklės lieka ne tik popieriuje surašytos: 
jų sąžiningai ir laikomasi. O tai reiškia, kad į 
seminarą studentus atveda stipri motyvacija semtis 
lituanistikos žinių tiršto lietuviškumo atmosferoje. 
Per dvi savaites man pačiam neteko užklupti nė 
vieno pokalbio anglų kalba. Net ir besišnekučiuo
dami intymiose grupelėse menamai toli nuo 
lektorių ausų, kursantai tevartoja tik lietuvių 
kalbą. Pritrūkę lietuviško žodžio ar frazės, 
klausinėja vieni kitų, varto gausiai pasklidusius 
žodynus, kreipiasi į lengvai prisišaukiamus dėstyto
jus. Spaudimas kalbėti ir rašyti taisyklingai kyla ne 
tik iš lektorių, bet ir iš pačių kursantų. Dėl to, jei 
kuris studentas, prieš atvykdamas į seminarą, ir 
nežinotų, kaip lietuviškai būtų pig roast in a pit, 
New England style; deep sea fishing; cocktails; 
flame throwing ir pan., tai seminaro metu 
prireikus stengtųsi tatai išsiaiškinti (gal net su prof.

I/A. Klimo, tėvo J. Vaišnio ar kitų kalbos 
Į entuziastų pagalba pats mėgindamas taisyklingą 
' naujadarą), o grįžęs iš seminaro jokiu būdu 

I neleistų sau rašyti taip, kaip rašo anksčiau 
cituotiejLLSS suvažiavimo rengėjai. Ne paslaptis, 

i kad dažname seminare ir kai kurių lektorių kalbos 
v kultūros lygis šūktelėja aukštyn bendros kolegų bei 
studentų įtakos dėka.

Tiesa, negalima būtų tvirtinti, jog kiekvienas 
dviejų savaičių seminaro absolventas net ir 
elementaresniuose kalbos dalykuose visuomet 
susivoktų geriau, negu, pvz., Dirvos, Pasaulio 
lietuvio ar Akiračių redaktoriai. O bent pusės 
kursantų atveju apie kalbos išraiškingumą ar 
stilingumą nė kalbėti negalima. Tačiau drįsčiau 
spėti, kad labai retas seminaro dalyvis nežinotų 
skirtumo tarp knygyno ir bibliotekos, sakytų 
mokinti vietoj mokyti ar bet kada vartotų tokius 
išsireiškimus kaip neužilgo, vienok, dvejos seserys 
ar trys durys. O jei kuris dar ir suabejotų, ar, pvz., 
rašyti ačių ar ačiū, tai bent jaustų pareigą (ir 
žinotų' kur) pasitikrinti. Aplamai, kursantuose 
gana sėkmingai diegiamas supratimas, kad reikia 
paisyti kalbos normų ir kad toli gražu ne visada 
galioja principas „kaip pavadinsi, taip nepagadin
si“. Ugdant kalbos kultūros jausmą, remiamasi 
naujausiais kalbos norminimo srityje atliktais 
Lietuvos kalbininkų darbais.

Šalia visiems privalomų kalbos praktikos 
dalykų,.seminare dėstoma ir specialesni lingvistinės 
teorijos kursai. Lankytojams taip pat privaloma 
rinktis ir iš aukšto lygio literatūros bei istorijos 
kursų. Literatūros dėstymo programoje supažindi
nama su lietuvių literatūros raida ar vienu kitu jos 
aspektu, detaliai nagrinėjami atskiri didieji veikalai 
pagal naujausius literatūrinės analizės metodus. 
Istorijos kursuose iš pagrindų žvelgiama į Lietuvos 
praeitį, vengiant tiek Lietuvoje primesto tarybinio 
dogmatizmo, tiek išeivijos šeštadieninėse mokyk
lose ir populiarioje sąmonėje dar užsilikusio mūsų 
istorijos įvykių romantizavimo, mitologizavimo ir 
atsiejimo nuo bendrosios Europos istorijos raidos.

Iš pačių įtakingiausių seminaro lektorių 
minėtini kalbos kultūros disciplinaras J. Vaišnys 
(beje, nuo 1970 savo redaguojamuose Laiškuose 
lietuviams įvedęs visoje išeivijos periodikoje vienin
telį pastovų ir nuo Lietuvoje vykstančios kalbos 
reiškinių kodifikacijos linkmės neatitrūkusį kalbos 
taisymo skyrių), kitus lingvistinės praktikos ir ypač 
teorijos dalykus patraukliai ir su humoru dėstąs 
prof. dr. A. Klimas, visuomet entuziazmą, vaiz
duotę ir norą skaityti studentams virtuoz’škai 
įžiebiantys literatūros mokslininkai prof. dr. R. 
Šilbajoris ir prof. dr. I. Maziliauskienė (pastaroji 
savo šių metų kursantus paveikusi patiems sukurti 
ir inscenizuoti net tris skirtingas vienaveiksmes 
pjeses!) ir reiklusis istorikas prof. dr. B. Mačiuika, 
savo „aukas“ puikiai sugebąs priversti knaisiotis 
po „sausus“ istoriografijos šaltinius. Visi šie 
patvarūs dėstytojai yra dalyvavę kiekviename ar 
beveik kiekviename seminare.

Daug laiko ir atsidėjimo reikalaujančią semi
naro vadovybės naštą sąžiningai, išradingai ir su 
šypsena neša Romas ir Emilija Sakadolskiai. Jų 
asmeniška energija, taktas bei sumanumas yra 
vienas pagrindinių tiek seminarų tradicijos tęstinu
mo, tiek kiekvieno atskiro seminaro tvarkos, 
sklandumo ir našumo laidų. Ne pro šalį paminėti 
ir pastarojo seminaro ruošos komisiją, kurioje 
greta Sakadolskių darbavosi M. Pleškys (pirm.). 
P. Binkis, S. Bolanos, R. Kasparas, R. Nainytė- 
Sušinskienė ir L. Rimkus. Prie išlaidų padengimo 
su 6,000 dol. parama prisidėjo Lietuvių fondas.

Be materialinio atlyginimo triūsiančių semina
ro rengėjų, vadovų ir dėstytojų darbą vainikuoja 
akivaizdūs, jiems moralinį atpildą teikiantys 
rezultatai. Džiugina pats- faktas, kad kasmet per 20 
jaunuolių laisvu noru pasiduoda dviejų savaičių 
„spartietiškam“ režimui, skirdami visą savo dėmesį 
lituanistinėm studijom, ir dar už šią privilegiją 
susimokėdami 225 dol. Džiugina tai, kad grįžę • 
namo įsijungia j spaudos darbą (žr., pvz., Draugą, 
Ateiti, Pasaulio lietuvį), tolimesnėms studijoms 
įsirašo į Pedagoginio lituanistikos instituto Neaki
vaizdinį skyrių, skaito seminaro metu įsigytas 
lietuviškas knygas (kurių, organizatoriaus M. 
Pleškio teigimu, „per paskutiniuosius pora metų 
kiekviename seminare buvo parduota daugiau kaip 
už 1,500 dol.“), vadovauja prasmingai lietuvių 
jaunimo kultūrinei ir politinei veiklai ir ne vienu 
atveju kitais metais vėl registruojasi į seminarą 
naujos paskaitų serijos klausytis. Apskritai kal
bant, seminarų lankytojai ir veiklos kryptimi, ir 
sąmoningumu sudaro tam tikrą išeivijos lietuvių 
jaunimo elitą, o užsiangažavimu lituanistinio 
švietimo vertybėms kvalifikuojasi kultūrine prasme 
kaip pilnaverčiai lietuviai (o ne tik. kaip pilnaverčių 
lietuvių senelių ar tėvų vaikai ar ko gero tik kaip 
„lituanofilai“).

III

Takoskyra, kurią šiuo rašinėliu bandėme 
nubrėžti, eina ne tarp jaunimo, kuris mėgsta 
havajiškas puotas, ir to, kuris jų nemėgsta, nes 
tokio tikriausiai iš viso nėra. (Be to, esu šventai 
įsitikinęs, kad kiekvienas sveikas lietuvis—senas ar 
jaunas, kuris nevalgo nei duobėje keptos paršie- 
nos, nei balandėlių, cepelinų ar koldūnų ir negeria 
jokio kokteilio, yra kažkaip „nekošer“: jei ir ne 
kaltas, tai mažų mažiausiai įtartinas.) Ne, rūpima
sis skirtumas brėžtinas ne tarp puotaujančio ir 
nepuotaujančio jaunimo, o tarp to, kuris ruošda
masis puotauti ir puotaudamas stengiasi nepamesti 
savo „lietuviško liežuvio“, ir to, kuriam visa tai nei 
šilta, nei šalta.

Mykolas Drunga

1981 m. lapkričio mėn.
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Šių metų Tabor Farm suvažiavime Stanislaw 
Baranczak buvo pristaytas kaip „asmuo, visų 
geriausiai nusimanąs apie dabartinę Lenkiją, jei 
neskaitysime popiežiaus ir Lech Walęsos“. Jeigu 
tas tvirtinimas ir perdėtas, tai neypatingai. Mūsų 
svečio biografiniai duomenys aiškėja iš žemiau 
pateikiamo teksto. Derėtų pridurti, kad svarbiau
sios jo eilių knygos—,, Dirbtinis alsavimas“ (1974, 
savilaida), ,,Žinau, kad tai neleistina“ (1977, 
Paryžius, ir 1978, Varšuva, Nowa); kritikos 
knyga—,, Etika ir poetika“ (1979, Paryžius). 
Baranczak buvo ir tebėra vienas iš svarbiausių 
Lenkijos demokratinio sąjūdžio veikėjų.

Tabor Farmoje Baranczak davė interview 
Akiračiams ir radijui. Su juo kalbėjosi Aušra 
Jurašienė ir Tomas Venclova.

A.J.: Kaip galėčiau Jus pristayti musų klau
sytojams?

S.B.: Esu trisdešimt penkerių metų amžiaus. 
Gimiau Poznanėje, Vakarų Lenkijoje, ir ten 
praleidau beveik visą gyvenimą. Jau pusmetį esu 
Amerikoje, Harvardo universitete, į kurį buvau 
pakviestas prieš trejetą metų, bet ilgokai negalėjau 
gauti paso. Tik įvykus politiniams pakitimams 
Lenkijoje, pasirodė, jog galiu išvažiuoti: gavau 
pasą ir dabar pradedu Harvarde dirbti. Be to, 
varau įvairiašakę—gal pernelyg įvairiašakę—veiklą 
lenkų literatūroje. Esu poetas, kritikas, literatūros 
istorikas ir pagaliau vertėjas. Verčiau daugiausia 
anglų ir rusų poeziją. Tose srityse dirbu nuo 
jaunystės ligi šiandien.

A.J.: Jei neklystu, esate KOR (Darbininkų 
gynimo komiteto) narys. Prašom papasakoti, kaip 
prisijungėte prie tos grupės, ką joje veikiate.

S.B.: Taip, esu vienas iš penkiolikos asmenų, 
kurie įsteigė KOR 1976 m. rugsėjo mėn. Dabar 
mūsų komitetui kaip tik sukanka penkeri metai. 
Kas mane prie jo patraukė? Pirmiausia, tą grupę 
sudarė žmonės, kuriuos gerai pažinojau ir kuriais 
pasitikėjau. Neabejojau jų intencijomis. Be to, 
grupė neturėjo ryškesnio politinio atspalvio, 
rūpinosi tik žmogaus teisių gynimu, nebuvo 
vienpusiška. Ji buvo daugmaž analogiška grupėms, 
kurios tada jau egzistavo Sovietų Sąjungoje.

A.J.: Kalbate apie Helsinkio grupes?

S.B.: Taip, bet čia buvo vienas gana svarbus 
skirtumas. Būtent, KOR atsirado kaip atsakymas į 
tam tikrą realų poreikį—poreikį padėti darbinin
kams, persekiojamiems po neramumų, įvykusių 
keliuose Lenkijos miestuose 1976 m. Bene pirma 
kartą visoje Rytų bloko istorijoje intelektualai
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BE CENZORIAUS LEIDIMO
gavo progą vykdyti realios pagalbos akciją, o ne 
tik informuoti pasaulį apie žmogaus teisių pažeidi
mus, nors pastaroji veikla taip pat yra labai svarbi. 
Organizavome realią finansinę, juridinę, medici
ninę ir 1.1, paramą darbininkams, kurie -buvo 
skriaudžiami. Mane prie KOR kaip tik patraukė 
tai, kad čia galima buvo neapsiriboti protestais,— 
protestuoti man pasitaikydavo ir anksčiau,—o 
daryti kažką labai konkretaus konkretiems žmo
nėms. Pradžioje mano vaidmuo komitete buvo 
toks, kad rinkau pinigus nukentėjusiems, palaikiau 
su jais kontaktus ir pan. Bet vėliau mūsų 
bendradarbių skaičius nepaprastai išaugo—prie 
mūsų prisidėjo tiesiog šimtai ir tūkstančiai žmonių, 
ypač jaunimo. Todėl šias konkrečias pareigas 
galėjau perleisti žmonėms, kurie tam labiau tiko, o 
pats nuo 1977 m. ėmiau daugiausia redaguoti 
įvairius periodinius leidinius, spausdinamus be 
cenzūros žinios. Tai buvo antrasis neturįs prece
dento reiškinys pastarojo meto Lenkijoje: atsirado 
labai platus, labai gerai organizuotas visiškai 
necenzūruojamų knygų ir laikraščių tinklas, 
egzistuojantis, beje, visiškai atvirai. Su viena 
esmine pataisa: viešai buvo skelbiamos leidėjo, 
autorių pavardės ir 1.1., bet slepiamos—bent jau 
nuo policijos—buvo vietos, kur dirbo mūsų 
spaustuvininkai. Dėl labai paprastos priežasties: 
nors ta veikla buvo absoliučiai legali, policija 
neturėjo žinoti, kur ji vyksta, nes šiaip ar taip 
policininkai turi teisę įeiti į butą, padaryti kratą, 
ką nors konfiskuoti ir pan., o mes tuo tarpu 
norėjome to išvengti. Ne visada mums tai 
pasisekdavo—kartais įvykdavo kratos ir dėl to 
dingdavo dalis mūsų mašinų arba to, ką būda
vome išspausdinę. Šiaip ar taip, maždaug nuo 
1977 m. dirbau toje srityje, t.y. necenzūruojamų 
knygų ir periodikos leidyboje. Pirmiausia su kitais 
redagavau literatūrinį žurnalą Zapis, išeinantį kas 
trys mėnesiai. Tai buvo pirmasis necenzūruojamas 
literatūrinis leidinys, ir manau, kad šioje srityje 
man pavyko reliatyviai daugiau nuveikti, negu 
kitose.

T. V.: Gal papasakotumėt kiek daugiau apie 
žurnalą Zapis\ ką reiškia jo pavadinimas, kiek 
numerių pasirodė, kas ten spausdinama?

S. B.: Zapis buvo pirmas tikras literatūrinis 
žurnalas, spausdinamas be cenzūros žinios. Prieš jį 
jau buvo pasirodę politinių informacinių leidinių— 
Informacinis biuletenis, Darbininkas, bet literatūri
nių žurnalų neturėjome. Zapis atsirado todėl, kad 
daugmaž apie 1975 m. visa eilė lenkų rašytojų 
pateko į cenzūros juoduosius sąrašus, atseit, 
absoliučiai nebebuvo galima skelbti jų kūrinių ir 
netgi minėti spaudoje pavardžių. Taip buvo todėl, 
kad tie rašytojai bendradarbiavo su KOR-u arba 
pasirašinėjo įvairias peticijas, protesto laiškus ir 1.1. 
Grupė tokių rašytojų sykį susirinko Varšuvoje ir 
nutarė aktyviai priešintis tam draudimui skelbti 
savo kūrinius (zapis kaip tik ir reiškia 
„draudimą“—red.), tai yra, nutarė publikuoti 
nuosavą žurnalą savo jėgomis, neatsižvelgiant į 
cenzūrą, tačiau—tai labai svarbu—iš anksto 
pranešant valdžiai, kad kažkas tokio yra daroma. 
Mat, reikėjo išvengti apkaltinimų, kad užsiimama 
konspiracine veikla. Tikrai, apie sumanymą buvo 
oficialiai pranešta valdžiai. Valdžia nieko 
neatsakė—manau, truputį persigando. Taigi kreipi
masis į ją nedavė praktinių pasekmių, ir tas

draudimas mus spausdinti nebuvo panaikintas, 
nepaisant mūsų pareiškimo, kad leisime necenzū
ruojamą žurnalą. Beliko pradėti jį leisti. Paminėsiu 
kelias žurnalo bendradarbių pavardes: vyresniosios 
kartos rašytojai—pvz., Jerzy Andrzejwski, Kazi
mierz Brandys, kiek jaunesnis už juos Wiktor 
Woroszylski; viduriniosios kartos rašytojai— 
Kazimierz Orios, Marek Nowakowski; ir pagaliau 
jaunieji, turį apie trisdešimt metų, tokie kaip 
Tomasz Burek, Adam Michnik, Adam Zagajewski, 
Ryszard Krynicki, na ir aš pats. Tai vis vardai, 
kurie buvo daugiau ar mažiau žinomi dar prieš 
žurnalo pasirodymą, ir tai kaip tik buvo svarbu— 
turėti bendradarbių, kurių vardai lenkų literatūroje 
šį tą reiškia. Tačiau drauge tai buvo labai skirtingi 
rašytojai—skirtingi savo talentu, temperamentu, 
pažiūromis, literatūros vaidmens koncepcija ir 1.1. 
Taigi nuo pat pradžių žurnalas buvo labai 
pluralistiškas, be kokios nors vienos literatūrinės 
ar politinės orientacijos. Labai įdomi Zapis 
plėtotė. Iš pradžių tai buvo tarsi stalčius, kuriame 
buvo renkami cenzūros uždrausti tekstai. Tarsi 
cenzūros nepraleistų tekstų almanachas. Tačiau 
bene nuo antrojo numerio tai pradėjo keistis. 
Antrajam numeriui kai kurie autoriai šį tą parašė 
specialiai. Trečiajame-ketvirtajame numeryje atsi
rado bendradarbių, neįeinančių į mūsų pradinę 
grupę; jie nebuvo įtraukti į juoduosius sąrašus, o 
tiesiog suprato, jog atsiranda proga rašyti laisvai, 
neatsižvelgiant į cenzūrą, nepateikiant jai savo 
tekstu. Pagaliau atsitiko taip, kad apie 1979-80 m. 
Zapis virto vieninteliu laisvu, cenzūros neribojamu 
rimtu literatūriniu žurnalu Lenkijoje. Buvo dar 
kitas necenzūruojamas literatūrinis žurnalas Puls, 
kiek kitokio pobūdžio; ten dirbo gal daugiausia 
jaunieji; bet atrodo, kad Zapis buvo svarbiausias 
tikras šios rūšies leidinys. Ir pas mus rinkosi vis 
daugiau žmonių, nes jie matė, kad čia galima 
laisvai spausdinti savo rašinius, ir tie rašiniai 
plinta. Mat, čia prieiname labai reikšmingą 
žurnalo cirkuliacijos problemą. Pradžioje ji buvo 
sprendžiama labai blogai—tiesiog perrašinėjome 
kelioliką žurnalo egzempliorių mašinėle. Kaip 
savilaida Sovietų Sąjungoje, jie ėjo iš rankų į 
rankas pažįstamų žmonių būreliuose. Kai kurie 
žmonės perrašinėjo žurnalą toliau, bet jo vis 
nebūdavo daugiau kaip 50-70 egzempliorių. Tačiau 
maždaug nuo ketvirtojo numerio svarbų vaidmenį 
ėmė vaidinti NOWA (Niezaležna Oficyna 
Wydawnicza—Nepriklausomoji Leidykla), kuri
kaip tik tada atsirado. Palaipsniui NOWA ėmė 
įsigyti vis geresnių darbo priemonių—spausdinimo 
mašinų ir kt. Iš pradžių tai buvo kažkokios 
primityvios dauginimo priemonės, paskui jau 
ofseto ir taip toliau. Nuo penktojo-šeštojo numerio 
Zapis virto tikru spausdintu žurnalu—tiesa, blo
game popieriuje, prastu šriftu, bet vis dėlto 
įskaitomu; atsirado kažkoks viršelis; žodžiu, tatai 
jau buvo galima pardavinėti. Nuo to laiko Zapis ir 
visa nepriklausomoji spauda perėjo į rinkos 
sistemą. Kitaip sakant, pradėjome pardavinėti 
egzempliorius už nustatytą ir pastovią kainą. 
Galėjome apsimokėti gamybos išlaidas ir net 
susidaryti atsargų, iš kurių mokėjome honorarus 
labiau persekiojamiems rašytojams ir pan. Aišku, 
dalis atsargų galėjo padengti išlaidas, atsiradusias 
dėl konfiskavimų etc. Taigi jau maždaug nuo 1977 
m. laisvoji Lenkijos spauda yra laisva ir ekono
mine prasme, kitaip tariant, susigrąžina savo
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išlaidas. Zapis kainą nustatėme gana didelę, apie 
200 zlotų už numerį, kas prilygsta maždaug trims 
oficialiai išleistoms knygoms, bet žmonės jį pirko 
taip, kad atliekamų numerių niekad nebūdavo . . .

T.V: O ar buvo bandoma kurti ne vien lite
ratūrą, bet ir, sakysime, neoficialų teatrą, kiną?

S. B.: Taip, įdomu, kad tokių mėginimų irgi 
būta. Žinoma, tai jau žymiai sunkiau. Paprasčiau 
išleisti žurnalą, negu savo jėgomis pagaminti filmą. 
Gal net nebuvo bandymų gaminti necenzūruoja
mus filmus, bet buvo bandymų juos privačiai 
rodyti. Mat, cenzūra sulaikė labai daug ambicingų 
ir vertingų filmų: prieš 1970 m. buvo atsiradusi 
visa nauja talentingų režisierių karta, kurią 
cenzūros draudimai itin palietė. Tik pačiu pasta
ruoju metu jų filmai, pagaminti prieš penkerius ar 
septynerius metus, pateko į kinų sales. Na, o 
teatro srityje kartais net pasitaikydavo necenzūruo
tų spektaklių. Ypač tai liečia studentų teatrą, kai 
kurias jo formas. Labai išgarsėjo studentų teatras 
mano gimtajame mieste Poznanėje—„Aštuntosios 
dienos teatras“, kuris įgijo rimtą tarptautinį vardą. 
Po 1975 m. jį itin palietė cenzūros draudimai, 
todėl sykį jis nusiuntė valdžiai peticiją: girdi, jei 
neleidžiate normalių spektaklių, tai eisime į gatvę 
ir vaidinsime tenai. Mat, jiems tyčia nedavė teatro 
salės, tai jie ir surado tokią išeitį. Tasai grasinimas 
netgi padėjo, nes valdžia tuojau panaikino dalį 
draudimų, rado kažkokią atsarginę salę ir t.t.— 
grėsmingos situacijos kartais išsisprendžia gražiuo
ju. Manau, jei pastaraisiais metais nebūtų įvykę 
visiems žinomų pakitimų, neoficialus teatras būtų 
gerokai išsiplėtojęs.

T. V.: Gal papasakosit apie vertimų padėtį? 
Žinome, kad Lenkijoje neoficialiai išleistas ir 
pateko į rinką netgi Solženicinas, nekalbant jau 
apie Brodskį, Mandelštamą ir kitus. Gal tiesiog 
suminėsite keletą ar keliolika tokių pavardžių?

S. B.: Čia reikia skirti du dalykus. Namažai 
verstinių knygų išleista emigracijoje—pavyzdžiui, 
Kultūra čia turi didelių nuopelnų. Kultūra leido 
draudžiamus rusų, ukrainiečių, aplamai Rytų 
bloko autorius. Tos knygos patekdavo į Lenkiją, 
buvo skaitomos, vėliau N0WA ir kitos leidyklos 
dalį jų perspausdino. Bet yra tokių verstinių 
knygų, kurios pirmiausia pasirodė mūsų nepri
klausomose leidyklose. Pradėsiu—kiek nekukliai— 
nuo savęs: išverčiau specialiai NOWA leidyklai ir 
išspausdinau Brodskio eilių knygą. Taip pat 
NOWA prieš porą metų išleido čekų prozininką 
Bogumilą Hrabalą. Buvo ir kiek juokingų atvejų, 
pvz., Guentherio Grasso atvejis. Jo Skardinį 
būgnelį buvo apsiėmusi leisti oficiali leidykla, bet 
atsisakė dėl kažkokių neva ten esančių antilenkiš
kų ar antisovietiškų akcentų. Aišku, tai buvo 
visiška nesąmonė. Vertėjas ilgai ginčijosi su 
leidykla, pagaliau nusispjovė ir atnešė vertimą į 
NOWA, o NOWA, nepaisydama didelių sunkumų 
su popieriumi,—juk tas romanas labai ilgas,— 
išleido jį dviejų tomų pavidalu. Tai įvyko irgi prieš 
porą metų. Beje, tą sprendimą aprobavo pats 
Grassas. Tai buvo didelis leidybinis pasisekimas, 
nes knygą skaitytojai žaibiškai išgrobstė, nepaisant 
didžiulės kainos (400 zlotų). Mus domina klasiki
nės Vakarų literatūros pozicijos, kurios dėl 
vienokių ar kitokių politinių sumetimų Lenkijoje 
neprieinamos—pvz., Orwell. O šiaip jau NOWA 
spausdina daugiausia Rytų bloko autorius. Juk 
nepaprastai svarbu, kad mes Rytų Europoje vieni 
kitus suprastume, ir kad paplistų uždraustųjų 
autorių kūryba, vis vien, ar tai čekai, slovakai, ar 
ukrainiečiai, ar kiti. Ligi šiol labai mažai nuvei-

1981 m. lapkričio mėn.

kerne lietuvių ’ literatūros srityje. Tik Tomo 
Venclovos eilėraščių yra pasirodę 15-ajame Zapis 
numeryje. Čia labai kliudo kalbos problema, nes 
versti, ypač poeziją, dera iš originalo, o mažai kas 
temoka lietuvių kalbą. Bet mes domimės lietuviais, 
ir ką nors dar bandysime daryti.

A.J.: O kaip su Solženicinu?

S. B.: Daug Solženicino kūrinių buvo išversta 
ir išleista dar oficialiųjų leidyklų, prieš rašytojo 
ištrėmimą . . .c

T. V.: Kalbate turbūt apie Ivaną Deniso- 
vičių . . .

S. B.: Taip, ir dar apie porą veikalų. O jo 
didžiuosius romanus išleido Kultūra. Taip pat ir 
Gulagą. Tie kūriniai Lenkijoje buvo žinomi, nes 
lenkas, lankydamasis užsienyje, suprato, jog 
Gulagą reikia perskaityti pirmiau negu ką kita. 
Kultūra išspausdino visus tris Gulago tomus—beje, 
tai buvo labai nuostolinga, nes vertimas reikalavo 
daug darbo, ir iš viso tai milžiniškas leidybinis 
projektas. Dabar NOWA imasi perspausdinti tai, 
kas jau buvo pasirodę. Išėjo Ivanovas 
Denisovičius,—pirmą sykį po daugelio metų,—ir 
jau paskelbta, kad išeis Gulagas. Tai yra, bus 
perspausdintas Kultūros išleistas vertimas. Taipogi 
planuojama—bet tai dar tolimas reikalas—išversti 
Solženicino autobiografiją, Veršis su ąžuolu 
badėsi, kuri dar nebuvo versta. Tai nepaprastai 
svarbi knyga, ir ją turės išleisti NOWA, nes 
Kultūra, atrodo, jau nebepajėgs.

A.J.: Grįžkime prie žurnalo Zapis. Kiek 
rašytojų bendradarbiavo pirmuosiuose nume
riuose?

S. B.: Pirmajame numeryje keliolika. Redakci
nėje kolegijoje dalyvavo aštuoni ar devyni asme
nys, o savo uždraustų kūrinių davė dar keletas. 
Tik vėliau jų skaičius labai išaugo. Viename iš 
pastarųjų numerių yra sąrašas autorių, kuriuos 
spausdino Zapis—daugiau negu šimtas pavardžių. 
Tiesa, tai ne tik rašytojai siaurąja žodžio prasme, o 
ir žurnalistai, sociologai, filosofai.

T. V.: Daugiau kaip šimtas pavardžių, įskai
tant tik lenkus?

S.B.: Ne, įskaitant ir verstinius autorius. Bet 
lenkų yra žymi dauguma.

A.J.: O tiems, kurie buvo pradininkai—kas 
jiems atsitiko?

S. B.: Buvo tam tikrų persekiojimų. Tiesa, jie 
jau ir šiaip buvo juoduosiuose sąrašuose, taigi 
nelabai rizikavo. Bet kai kurie vis dėlto rizikavo. 
Atsimenu, pradžioje diskutavome, ar yra prasmės 
nurodinėti redakcinės kolegijos narių pavardes, ar 
geriau jas nuslėpti. Mat, kai kurie iš mūsų dar 
turėjo ką prarasti, pvz., dar ėjo pareigas oficialiose 
redakcijose; kiti net bijojo, kad reikalas gali baigtis 
kalėjimais, ir ta baimė turėjo pagrindo, nes prieš 
kelerius metus buvo procesų, kurių rezultate 
žmonės pateko į kalėjimą vien už emigracinių 
leidinių laikymą namuose. Arba, sakysime, per 
kratą pas rašytoją rado dienoraštį, kur jis privačiai 
kai kurias mintis užsirašydavo—ir baigta, kalėji
mas. Žinoma, tai skandalingos istorijos, bet jų 
būta. Lenkija irgi turi kuo pasigirti, ne tik jos 
kaimynai. Todėl tikrai nežinojome, kas mūsų 
laukia.

A.J.: Tai buvo prieš porą metų?

S.B.: Anksčiau. Zapis pradėjo eiti 1976 m. 
Tiksliau, pirmasis numeris pasiekė skaitytojus 1977 
m. sausio mėn. Laimėjo požiūris, kad reikia

pasirašyti, nes tai viešas reikalas: negalima slapu
kauti, varyti kažkokią konspiraciją. Gal turėjo 
įtakos net rašytojiškas garbės pomėgis: kaip gi čia 
dabar, toks svarbus reikalas, o mūsų vardai liks 
nežinomi ... • . •• •

A.J.: Savo paskaitoje minėjote, kad nei vienas 
lenkų rašytojas niekad nebuvo pašalintas iš 
Rašytojų sąjungos . . . 

u- t
S.B.: Tikrai nebuvo, bet tai todėl, kad mūsų 

Rašytojų sąjunga funkcionuoja visiškai kitais 
pagrindais, negu sovietinė. Prieš kurį laiką tai 
buvo vienintelė organizacija, apie kurią galėjai 
pasakyti, jog ji primena daugmaž laisvą profesinę 
sąjungą. Visos kitos buvo žymiai labiau valdžios 
dominuojamos. Kaip tai atsitiko, pats nežinau. 
Lenkijoje rašytojai turi labai stiprių tradicijų; 
tradicija priešintis įsakymams yra labai sena. Be 
to, rašytojų yra labai daug. Ir valdžia žinojo, kad 
bandymai pajungti Rašytojų sąjungą sukels stiprų 
pasipriešinimą, pasipiktinimą. Be abejo, tokių 
bandymų būta, ypač valdovų ekstremistų laikais. 
Pvz., Gomulka bandė, pastaraisiais metais kažko
kia prasme ir Gierikas. Jerzy Lukaszewicz, 
dešinioji Gieriko ranka kultūros srityje, stengėsi 
pajungti sau rašytojus, bet iš to niekad nieko 
neišeidavo. Matyt, valdžia kažką suprato, ir pas 
mus niekad nebuvo tokios situacijos, kaip Čekos
lovakijoje, kur Rašytojų sąjunga buvo paleista, ir 
įsteigta nauja. Mūsų sąjunga vis kažkaip išlikdavo. 
Berods, būdavo reikalaujama pašalinti iš Rašytojų 
sąjungos šį ar kitą literatą, bet visada kildavo toks 
pasipriešinimas, jog apie tai nė kalbos negalėdavo 
būti. Aišku, sąjunga turėjo silpnybių ir nebuvo 
ideali, bet nepriklausoma dvasia joje visada 
gyvavo. Tačiau tai negalėjo apsaugoti sąjungos 
narių nuo kitokių persekiojimų. Pvz., aš pats dėl 
savo politinės ir literatūrinės veiklos nebuvau 
pašalintas iš Rašytojų sąjungos, ir buvo maždaug 
aišku, kad ir nebūsiu; bet kartu buvo visai 
įmanoma, kad negalėsiu spausdintis, neteksiu 
darbo, užsienio paso, o gal ir pateksiu į kalėjimą. 
Tokiose situacijose—o jų pasitaikydavo dažnai— 
sąjunga būdavo praktiškai bejėgė: galėdavo įteikti 
valdžiai peticiją, ir tiek.

T. V: Savo paskaitoje minėjote, kad Lenkijoje 
keičiasi pažiūra į kaimynus, įskaitant lietuvius, ir į 
tautines mažumas, taipogi įskaitant lietuvius. Gal 
dar apie tai prasitarsite, nes tai be abejonės 
kiekvieną mūsiškį domina.

S. B.: Dabartinės Lenkijos dvasiniame gyve
nime, man rodos, galima pastebėti labai daug 
pozityvių pakitimų. Tai ne tik veržimasis į laisvę ir 
labiau savarankų gyvenimą, bet ir mėginimas 
permąstyti daugelį kategorijų, kurios ligi šiol 
viešpatavo eilinio lenko psichikoje. Manau, kad 
eilinis lenkas labai dažnai būdavo šovinistas, netgi 
ne dėl kokių nors realių motyvų, o tiesiog dėl to, 
kad buvo įpratintas taip mąstyti. Komunistinė 
valdžia labai mielai naudojo nacionalizmą savo 
reikalui, nukreipdama visuomenės neigiamas 
emocijas sau tinkama linkme. Kilus nepasitenkini
mui, būdavo pakišamas kažkoks išgalvotas priešas^ 
pvz., žydai (1968 m.). Deja, liaudis dažnai 
prarydavo tą kabliuką; tačiau dabar tai pasidarė 
visiškai nebeįmanoma. Kuo tai galima įrodyti? 
Pavyzdžiui, tuo, kad egzistuoja labai nedidelė 
grupelė „Grunwald“ („Žalgiris“), kurią aiškiai 
remia Lenkijos saugumas, Moczaras ir panašios 
politinės figūros. Ta grupelė bando atgaivinti 
antisemitinius šūkius—ir neturi nė mažiausio 
pasisekimo. Ji yra pajuokiama ir dėl savo

(tęsinys sekančiame psl.)

9

9



POKALBIS

BE CENZORIAUS . . .
(atkelta iš 9-to psl.)
tamsumo stačiai niekinama. Taigi labai daug kas 
yra pasikeitę. Taip atsitiko dėl daugelio priežasčių. 
Pirmiausia, pradėjo aktyviai reikštis jaunoji karta, 
kurios protas yra žymiai atviresnis. Tos kartos 
žmonės jau nebeatsimena tarpukario Lenkijos, kur 
tikrai būta tautinių nesutarimų, mažumų niekini
mo, etc. Jie tiesiog nori gyventi santaikoje su 
kaimynais ir su tautinėmis mažumomis. Antra, 
labai stipri srovė literatūroje bando išaiškinti 
įvairių Lenkijos nepasisekimų istorines priežastis. 
Ir tos priežastys dažnai randamos kaip tik 
tautinėje nesantaikoje. Dar senoji Lenkija čia darė 
didelių klaidų, nors ji dar pasižymėjo tolerancija. 
O tarpukario Lenkija visai nemokėjo spręsti tų 
problemų. Dabar stiprėja požiūris, kurį plėtoja 
mūsų inteligentija, bet mielai priima ir kiti 
visuomenės sluoksniai: mūsų vienintelis šansas yra 
susitaikymas su kaimynais bei tautinėmis mažumo
mis, kartą visam laikui atsisakant šovinizmo, kuris 
buvo mūšy prakeikimas. ManauT~Ea3 SiaHmkrne 
kai kas daroma. Turiu omenyje ne tik publicistiką, 
bet ir konkretesnius veiksmus; pavyzdžiui, KOR 
bandė netarpiškai bendrauti su kolegomis Čekoslo
vakijoje ar Sovietų Sąjungoje—būta kai kurių 
susitikimų su Chartijos-77 nariais, su Sacharovu. 
Mums labai rūpėtų užmegzti kontaktus ir su 
lietuviais. Tačiau tai—dėl valdžios kliudymų— 
neregėtai sunku.

A.J.: Lietuviai siuntė sveikinimą Walęsai . . .

S. B.: Apie tai esu girdėjęs.

M. Bolchovskoi KNYGNEŠYS
Straipsnį „Knygnešys“, kurį čia spausdi

name, parašė rusų samizdato autorius M. 
Bolchovskoi. Tai slapyvardis Rusijos inteli
gento, kurio tikrąją pavardę čionykščiai rusų 
disidentai žino, bet jos neskelbia. Straipsnis 
pasirodė rusų samizdate ir neseniai buvo per
duotas per Laisvės radijo rusiškąją laidą. Ma
nome, jog straipsnis bus aktualus visų pirma 
tiems, kuriuos domina „tautų draugystės“ 
problematika. — Red.

Mano tautiečiai, grįždami iš Lietuvos, skun
džiasi: „Ten mūsų nemėgsta“. O kur gi mus 
mėgsta? Kada mūsų tėvynės sostinėje Maskvoje 
krautuvėse pasirodo žmonės su maišais ant kuprų 
ir žvaliai perka dešrą, baltos duonos kepalus, 
prancūzišką sviestą ir suomiškus kiaušinius, tikrieji 
maskviečiai žiūri į juos kaip Leninas į buržuaziją. 
„0, burliokiškas snukis!“—pasakė man girdint 
vienas tikrų tikriausias peterburgietis, susidūręs 
požeminiame traukinyje su boba, apsikarsčiusia 
dabartinės civilizacijos dovanomis, kurios kažkada 
buvo vadinamos žemės ūkio produktais. Vardan 
teisybės reikia pripažinti: rusų kaimiečiai stovi 
eilėse ir tose krautuvėse, kur „duoda“ batus ir 
batelius, kailinius, baltinius ir kilimus. Liaudis turi 
daugiau pinigų, negu prekybos tinkle yra prekių.

Na, o Lietuva turi ir kitokių priežasčių mūsų 
nemėgti.

Aš peržengiau nematomąją Lietuvos sieną 
netarnybiniais reikalais ir nemedžiodamas lietuviš
kų gėrybių, ir vis dėlto buvau labai sumišęs:

T. V.: Neturime sveikinimo teksto, bet faktas, 
kad sveikinimo būta.

S. B.: Aš apie jį girdėjau tik gandą. Šiaip ar 
taip, tai fantastiškas dalykas. Mes labai domimės 
tuo, ką apie mus galvoja lietuviai, nes jie, šiaip ar 
taip, dėl artimos kaimynystės gauna apie mus 
nemažai informacijos. Kad ir ta Lenkijos 
televizija—nors ji ir baisiai melaginga, bet . . .

T. V.: Pagaliau asmeninis klausimas. Pirmiau
sia, kaip jaučiatės šičia Amerikoje? Nesate emi
grantas, galite bet kada grįžti į Lenkiją—tuo 
skiriatės, pavyzdžiui, nuo manęs: aš dabar grįžti 
negaliu, bet jei viskas judės, kaip ligi šiol judėjo— 
kas žino . . . Taigi, kaip jaučiatės, ką veikiate ir 
taip toliau: tai pirmoji klausimo dalis. Antroji: 
pirmą kartą susitikote su lietuvių intelektualais. 
Kaip jaučiatės lietuvių tarpe?

S. B.: Amerikoje, kaip teisingai pastebėjote, 
mano situaciją žymiai palengvina faktas, kad nesu 
emigrantas. Tikriausiai man būtų sunku, jei 
žinočiau, kad jokiu būdu negaliu grįžti. Laimė, dėl 
naujausių įvykių Lenkijoje praktiškai nebeįmano
ma, kad man ar kam kitam atimtų pasą. Nežinau, 
kiek čia išbūsiu. Harvarde turiu trejų metų 
kontraktą. Gal jis bus pratęstas, bet visuomet 
bandysiu kada-ne-kada lankyti Lenkiją ir palaikyti 
ryšius su tenykščiais. Na, o Tabor Farmoje 
jaučiuosi tiesiog įstabiai. Man rodosi, pastarieji 
metai—pradžia susitaikymo mūsų dviejų tautų, 
kurtos pTaeiTyį“e viena kitos dažnai nesuprato. 
JunttrsiduTdideTpšifTingurnąT'Fe to, ir diskusijų 
lygis buvo stebinančiai aukštas. Manau, visi 
turėjome daug naudos, ypač dėl čionykštės 
draugiškos atmosferos.

A.J.: Labai dėkui.

kiekvienas rusas yra atsakingas už šios Pabaltijo 
šalies „laimę“.

Štai Vilnius, Gedimino kalnas, o jo papė
dėje, tarsi Vilniaus generalgubernatoriaus pastaty
tas žandaras—Aleksandro Puškino biustas.

„Kas jus sujaudino? Lietuvos neramumai?“*
Man buvo gėda pažvelgti Jam į akis.
Dabar kai kurie mūsiškiai intelektualai norėtų 

mūsų istorinę kaltę pakeisti laikina kalte, ir tą 
pačią suversti kam tik nori: žydams, latviams, 
Vakarų Europai, kuri apkrėtė šventąją Rusiją 
marksizmu. Teatleidžia jiems jų bizantiškasis 
Dievas tą bizantiškąją išmintį!

Daug tikrai gražaus man teko pamatyti ir 
išgirsti Lietuvoje. Bet šiandien kalbėsiu apie 
nedidelį paminklą, į kurį gal nekiekvienas atkreipia 
dėmesį—greta juk Čiurlionio muziejus, Žilinsko 
paveikslų galerija, o ir šiaip Lietuvos žemę puošia 
gausybė skulptūrų, ir senovinių, ir dabartinių.

Kas gi tai per paminklas? Kaimietis su maišu 
ant kupros atidžiai žvelgia į tolį. Iš Prūsų į gimtinę 
jis neša „tamizdatą“.** Reikia gudriai apeiti 
pasienio sargybas. Spygliuotos vielos, ačiū Dievui, 
dar nėra, ją tik pradeda gaminti anglai—būrams.

Nusiimu kepure priešais Knygnešį. Daug 
įvykių nuo to meto praslinko ir viršum Lietuvos, ir 
viršum Rusijos, o laisvas žodis, kaip ir anksčiau, 
atsargiai besidairydamas vaikšto po miestus ir 
kaimus.

Ties nežinomų kareivių kapais dedami vaini
kai. Aš galiu tik atpasakoti kai kuriuos man 
žinomus faktus apie lietuvius—draudžiamosios 

literatūros gabentojos XIX ir XX amžių riboje. 
Paminklus atgaivina ne tiktai gėlės, bet ir atmini
mas.

Leidykla „Metraštininkas“ (S. Peterburgas, 
1907) išleido knygą „Revoliucinis sąjūdis Rusijoje 
pagal ministro Muravjovo pranešimus“. Tie 
pranešimai anais laikais turėjo šit kokį pavadini
mą: „Teisingumo ministro nuolankiausia ataskaita 
apie bylas dėl valstybinių nusikaltimų 1897 metų 
bėgyje ir trumpa priešvalstybinio sąjūdžio Imperi
joje apžvalga 1894-1897 metų bėgyje“.

Cituoju:
,, . . . Taipogi ir tam tikra lietuvių gyventojų 

dalis Šiaurės Vakarų krašte yra apsikrėtusi 
tautiniais separatiniais siekimais. Vyriausybės 
priemonės, turėjusios susilpninti lenkų įtaką 
Lietuvos autochtonams, įvedant lietuvių kalbą 
kaip privalomą dalyką Suvalkų ir Marijampolės 
gimnazijose, Veiverių mokytojų seminarijoje, taip 
pat visose Suvalkų gubernijos pradinėse mokyk
lose, smarkiai paskatino lietuvių jaunimą lavintis, 
drauge pažadino ir jo tautinį sąmoningumą . . . 
1886 metais Maskvos universiteto auklėtinių tarpe 
atsirado slaptas „litvomanų“ būrelis, kurio nariai 
pradėjo gyvą tautinę propagandą ir ėmė artimai 
bendrauti ne tik su studentais viengenčiais kitose 
aukštosiose mokyklose, bet ir su žymesniais 
lietuviais agitatoriais Lietuvoje ir užsienyje. Tiems 
asmenims padedant nuo 1889 metų Tilžės m. buvo 
pradėtas spausdinti lietuvių kalba mėnesinis 
žurnalas „Varpas“, skirtas inteligentų skaitytojų 
sluoksniams, ir laikraštis „Ūkininkas“, skirtas 
platinti išimtinai tarp sodiečių . . .

. . . Pasirodžius „Ūkininkui“, kunigai ėmė 
leisti toje pačioje Tilžėje specialų ultra-klerikalinį 
laikraštį „Apžvalga“, o paskui mėnraštį „Tėvynės 
sargas“, juose propaguodami kraštutinę religinę 
netoleranciją ir fanatišką neapykantą rusų valsty
bingumui bei pravoslavų tikėjimui . . .

Varydamos tą pačią nusikalstamą agitaciją, 
minėtųjų periodinių leidinių redakcijos spausdino 
lietuviškai įvairiais pavadinimais ir kalendorius, o 
taip pat atskiras brošiūras . . .

A. Puškino biustas Gedimino kalno papėdėje 
Vilniuje (skulpt. B. Vyšniauskas, 1955 m.)
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TAUTŲ TEISĖS

nustatytas žinias apie valstybinius nusikalti
mus . . . idant būtų deramu diplomatiniu keliu 
susirišta su Vokiečių vyriausybe, ieškant būdų 
ateityje nutraukti spausdinimą Prūsijoje aiškiai 
priešiškų Rusijai rašinių lietuvių kalba.

Vykdant šiąją Imperatoriškąją valią, atitinka
mos žinios 1897 metų birželio 16 buvo mano 
suteiktos hofmeisteriui grafui Muravjovui, kuris 
man pranešė, jog Jo Didenybė Vokiečių Imperato
rius, širdingai pasiryžęs prisidėti prie minimosios 
propagandos sunaikinimo, asmeniškai davė vidaus 
reikalų ministrui atitinkamus nurodymus šiuo 
klausimu“ (52-53 psl.).

Giminiška Hohenzollernų ir Holstein- 
Gottorpų sąjunga iširo—pirmasis pasaulinis karas, 
o po to revoliucijos Rusijoje ir Vokietijoje leido 
pasireikšti „tautiniam sąmoningumui“ ir legalizavo 
laisvą žodį gimtąja kalba.

Nelaimei,—didžiai ne tik vokiečių ir rusų, bet 
ir visų gretimųjų tautų nelaimei,—vietoje ankstes
niųjų giminiškų ryšių, kadaise siejusių imperijų 
galvas, labai greitai atsirado diktatūrų „dvasinė 
draugystė“. Tradicinis Lenkijos padalijimas, tradi
cinis rusų-vokiečių „susirūpinimas“ Lietuvos liki
mu. Ir tik naujos techninės galimybės bei naujas 
žiaurumo laipsnis vykdant imperiškuosius tikslus 
skyrė naująsias Didenybes nuo senųjų.

Mūsų Knygnešio laukė „dievų miškas“.
Nėra reikalo ginčytis—tam tikra pažanga 

vyksta ne vien anapus geležinės, bet ir anapus 
bambukinės uždangos. XIX amžius paliko mums 
(Puškino) svajonę apie „ateities laikus, kai tautos, 
užmiršusios ginčus, susijungs į didžią šeimą“. Mes, 
XX amžiaus vaikai, atsakingi—kiekvienas pagal 
savo visuomeninę padėtį, kompetentingumo lygį, 
pagal priklausomybę tai ar kitai tautai, didelei ar 
mažai, atsakingi už tai, kad svajonė apie visų 
žmonių susibroliavimą išsigimė, virto žiauria 
„dievu miško“ tikrove.

Jungtinės Tautos de jure ir priešiškos tautos 
de Jacto, teisių deklaracijos ir realus beteisiškumas, 
mokslinė techninė galybė ir materialinė bei dvasinė 
ubagystė štai toli gražu nepilnas sąrašas priešta
ravimų, į kuriuos įsipainioję baigiame savo amžių. 
Tų prieštaravimų mazgo neperkirs kardas, jį gali 
atmegzti tiktai LAISVAS ŽODIS.

Tai žingsniuok, Knygnešy, telydi Tave pasise
kimas Lietuvos keliuose ir mano tėvynėje.

„Labas rytas!“*** 

* Eilutė iš Puškino eilėraščio.
** Rusų naujadaras leidiniams spausdintiems 
išeivijoje ir po to slapta gabenamiems į Tėvynę.
*** Šie žodžiai tekste parašyti lietuviškai.

„Knygnešys“ — J. Zikaro skulptūra (1939 m.) 
Karo muziejaus sodelyje Kaune

. . . Aklas katalikų gyventojų atsidavimas 
savo dvasininkams sudarė palankias sąlygas 
kunigų pamokymams plisti, o beveik visuotinis 
lietuvių raštingumas žymia dalimi užtikrino plačią 
pogrindinių užsienio leidinių paklausą, ir dėl to 
minėtieji leidiniai pradėjo dideliais kiekiais slaptai 
patekti į Imperijos ribas.

Per ataskaitinį laikotarpį kiekybiniu atžvilgiu 
žymiausi atrodo šie lietuviškų užsienio leidinių 
slapto įgabenimo atvejai: 1) 1894 metų vasario mė
nesį 3800 brošiūrų ir 200 laikraščių numerių buvo 
atimta iš Kazimiero Ūdro, Antano Bružo ir Jurgio 
Bieliako; 2) 1895 metais 1709 egzemplioriai 
priešvalstybinių leidinių buvo užtikti pas Antaną 
Bieliaką; ir 3) 1896 metais daugiau kaip 2000 
egzempliorių, įskaitant 800 kalendorių, buvo rasta 
pas Švedą, Kaspučius ir kitus. Visi minėtieji 
asmenys, išskyrus emigravusį Amerikon Jurgį 
Bieliaką, buvo nubausti nustatyta tvarka“ (48-51 
psL).

Toks—žinoma, nepilnas—vardų ir skaitmenų 
sąrašas iškyla anapus Nežinomojo Knygnešio 
paminklo.

Verta atkreipti dėmesį į „nuolankiausios 
ataskaitos“ stilių. Kanceliariniai štampai—„per 
ataskaitinį laikotarpį“, „nusikalstama agitacija“ ir 
kt.—liudija, kad oficialūs laisvojo žodžio naikinto
jai nesikeičia.

Ir tada, kaip ir dabar, mėlynieji mundieriai 
nieko nepersekioja už religinius įsitikinimus. Jie tik 
kovoja prieš „netoleranciją ir fanatizmą“, prieš 
neapykantą „valstybingumui“ ir „vienintelei teisin
gai pasaulėžiūrai“, atseit, „pravoslavų (tikratikių) 
tikėjimui“.

Žinoma, Sovietsko miestas tada buvo dar 
Tilžė ir Rusijos imperijos valdovui nepriklausė, 
todėl „su šaknimis išrauti“ lietuvių „tautinius 
separatistinius siekimus“ buvo sunkiau. Užtat 
Berlyno Hohenzollernai ir Peterburgo Holstein- 
Gottorpai tada buvo susigiminiavę. Jeigu ir ne 
tiesiogiai, tai aplinkiniu keliu—„per blatą“—mūsų 
teisingumas tada vis dėlto pasiekė ir Tilžę.

„Jūsų Imperatoriškoji Didenybė malonėjo 
įsakyti pranešti užsienio reikalų ministrui tardymo

AMBRAZAITYTĖS REČITALIS

KIEK VAIKŲ, DARIAU, TURĖJO 
BACHAS ?

Šių metų spalio 17 Drauge (242 nr.) per
skaičiau straipsnį apie dainininkės Nijolės Ambra
zaitytės rečitalį. Jis ir paskatino mane imtis 
plunksnos ir pasidalinti kilusiomis mintimis.

Priklausau prie tų, kurie labiau žavisi garsų 
menu negu daile ar kinu. Su malonumu klausausi 
Weberno, Schonbergo, Pendereckio, Poulenco 
kūrinių. Džiaugiuosi lietuvių kompozitorių V. 
Bacevičiaus, D. Lapinsko, A. Bražinsko pasieki
mais. Nesu skerdyklų generacijos atstovas, bet 
mielai klausausi pirmųjų lietuviškų kūrinių: M. 
Petrausko „Birutės“, Naujalio, Sasnausko dainų. 
Didžiuojuosi lietuvių liaudies meliodijomis, pačio
mis seniausiomis, kuriose daug jausmo-skausmo, 
ilgesio ar džiaugsmo išraiškos. Savo intonacijomis, 
meliodijų vingiais jos labai skiriasi nuo kitų tautų 
folkloro. Autentiška dzūkų liaudies daina „Oi ant 
kalno“ (Gruodžio „Ulijona“)—tai senųjų laikų 
gyvenimo išraiška, ir manyčiau, kad jos nereikia 
bodėtis.

Gavęs N. Ambrazaitytės spalio 11 d. rečitalio 
programą, susidomėjau dainininke. Programa 
supažindino su plačia solistės koncertų geografija 
(Italija, Australija, Norvegija, Kanada, Vokietija, 
Vengrija, Rumunija ir kt.), su jos operiniu 
repertuaru (Verdi, Vagnerio operų vaidmenimis) 
kamerine veikla. Man buvo įdomu, kaip operinė 
dainininkė interpretuos bažnytinį meną, kaip 
operos solistė atliks religinius Bacho kūrinius. Juk 
J.S. Bachas, didysis XVIII a. polifonistas, iki šiolei 
žavi savo muzikos gilumu, meistriškumu, kuriam 
prilygsta tik nedaugelis mūsų epochos kūrėjų, 
kurio menas labai skiriasi nuo XIX-XX a. operų. 
Be abejo, ir klausytojų dauguma į rečitalį ėjo 
žinodama apie šį kompozitorių ne tik tiek, kad jis 
turėjęs 20 vaikų (kai kurie šaltiniai nurodo 23), bet 
ir tai, kad didžiausią savo gyvenimo dalį jis 
praleido vargonininkaudamas bažnyčiose, groda
mas vieno kito didiko rūmuose, nelabai karalių

(?!) lepinamas, o paskutinius 30 metų įtemptai 
dirbdamas su Leipcigo šv. Tomo bažnyčios choru, 
sukurdamas daug bažnyčiai skirtos muzikos.

Solistės N. Ambrazaitytės rečitalį sudarė 
religinė J.S. Bacho muzika, ištraukos iš oratorijų, 
mišių, pasijų bei kantatų. Tai kūriniai, kuriuose 
pagrindinį krūvį turi chorai. Dramatiškus, monu
mentalius choro epizodus keičia nedidelės apim
ties, kontrastingo pobūdžio įvairių balsų solistų 
arijos. Štai tie epizodai ir sudarė atlikėjos 
programą. Neperpinti chorų, jie nuteikė lyriškai. 
Šiek tiek dramatiškumo įnešė Jono Baptisto arija 
(nr. 5), pakilumo ir šviesių spalvų suteikė mišių 
„Qui sėdės“ dalis (nr. 7), gyvumo, nuotaikų

(tęsinys sekančiame psl.)

1981 m. lapkričio mėn. 11
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KIEK VAIKŲ . . .
(atkelta iš 11 - to psl.)
įvairumo atspalviais dvelkė arija iš §v. Jono pasijos 
(nr. 8).

Toks repertuaras davė progą atskleisti daini
ninkės balso savumus. Jono Baptisto arija parodė 
jos platų dramatinį diapozoną, lėtosios dalys— 
sugebėjimą valdyti kvėpavimą dainuojant ilgas 
muzikines frazes. Šiuose kūriniuose balsas, kaip 
instrumentas, privalo atlikti sudėtingiausius vin
gius, puošmenas, pasažus. Tam būtinas solisto 
meistriškas virtuoziškumas. įtaigiausiai šiuo atžvil
giu dainininkė padainavo šv. Jono pasijos ariją. 
Raiškiausios buvo mišių ištraukos lotynų kalba, 
kuri, be abejo, artimesnė lietuviškai ir dikcijos 
atžvilgiu prieinamesnė. Vokiečių kalbos žodžiai 
nevisur buvo suprantami, jų tartis atlikėjai matyt 
sunkesnė ir dėl to pasitaikė nukrypimų intonaciniu 
atžvilgiu. Tokie nesklandumai labiau buvo juntami 
rečitalio pradžioje, vėliau atsirado daugiau sceni-

APIE K. DONELAIČIO PALAIKŲ PERVEŽIMĄ IŠ 
VILNIAUS Į TOLMINKIEMI (ČISTYJE PRUDY) IR 

JŲ PALAIDOJIMĄ

Dokumentas „Apie K. Donelaičio palaikų 
pervežimą iš Vilniaus į Tolminkiemį (Čistyje 
Prudy) ir jų palaidojimą“ išspausdintas šiais 
metais pasirodžiusiame leidinyje Kristijono 
Donelaičio palaikų tyrinėjimo medžiaga. 
Minėtame dokumente aprašoma K. Done
laičio palaikų paskutinė kelionė iš LTSR 
istorijos-etnografijos muziejaus Vilniuje, į spe
cialiai Donelaičiui įrengtą muziejų buvusioje 
Tolminkiemio (Čistyje Prudy) bažnyčioje.

Groteskiška šio dokumento dvasia sukelia 
Vakarų kultūroje gyvenančio skaitytojo žingei
dumą sužinoti ir kitas šio iškilmingai biuro - 
kratiško pasivažinėjimo detales. Jeigu su 
„mokslišku“ presiziškumu uždokumentuota ne 
tik išvykimo ir atvykimo valanda, maršrutas, 
kuriuo važiuota, bet ir pabrėžta, kad Done
laičio urną vežė automobilis „Volga“, tai 
nemažiau svarbu mūsų kultūros būsimus 
tyrinėtojus painformuoti ir apie iškilmingo 
ceremonialo pabaigtuves. Pavyzdžiui, kiek 
„gramų“ šiam reikalui skyrė Nestorovo rajono 
partijos komitetas, kokios rūšies „gramų“, 
kokį tostą pakėlė drg. Sivkovas, ir 1.1.

Vargšas Donelaitis! Gyvas būdamas net ir 
„Moskvičium“ nevažinėjo . . .

Akiračių red.

Komisija, susidedanti iš Lietuvos TSR kultū
ros ministerijos, Lietuvos TSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto, Istorijos instituto, 
LTSR istorijos-etnografijos muziejaus, Vilniaus 
rašytojų memorialinio muziejaus, Paminklų restau
ravimo tresto atstovų, 1979 m. birželio 13 d. 
apžiūrėjo, identifikavo, nufotografavo ir nufilmavo 
K. Donelaičio palaikus, kurie nuo 1967 m. buvo 
saugomi Lietuvos TSR istorijos-etnografijos mu
ziejuje. Komisijos narių akivaizdoje minėti palaikai 
buvo perkelti į specialiai jiems padarytą urną, kuri 
Paminklų restauravimo tresto dirbtuvėse, Komisi
jos nariams dalyvaujant, buvo užlituota ir laikinai 

nio laisvumo. Tai rodo, kad solistei reikia dažniau 
koncertuoti, ir ateityje šis nesklandumas dings. 
Dainininkė jauna, susikaupusi, muzikali ir ateityje 
daug žadanti.

Minėto straipsnio autorius skundžiasi blogai 
balsą girdėjęs. Mane, gi, žavėjo dainininkės 
kultūra. Kad jos balso pakaktų dvigubai didesnei 
salei, buvo matyti iš Jono Krikštytojo arijos, 
tačiau nebūtų tikslinga mažą auditoriją pritrenkti 
balso jėga. Solistė stengėsi ne save parodyti, bet 
nuoširdžiai išreikšti kūrinio religinę nuotaiką. 
Galbūt daugiau garso reikėtų Bacho pasaulietinei 
muzikai, „Kavos“ ar „Valstiečių“ kantatų arijoms. 
Koncerto kūriniai—tai kompozitoriaus muzika 
susiklaupimui, maldai, bet ne scenos virtuozišku
mui. Toks dainininkės kuklumas man paliko 
teigiamą įspūdį.

Taigi, būtų gera, kad spaudoje pasirodytų 
kelių autorių įspūdžiai apie koncertus, parodas, 
knygas. įvairaus charakterio, įvairių pomėgių 
skaitytojai galėtų pasirinkti sau artimesnį kriterijų.

Jonas Meškėnas

vėl palikta LTSR istorijos-etnografijos muziejuje 
(žr. Komisijos sudarytą ir čia pridėtą aktą).

1979 m. birželio 14 d. 9 vai. K. Donelaičio 
palaikų urna buvo paimta iš LTSR istorijos- 
etnografijos muziejaus ir išvežta laidoti į specialiai 
K. Donelaičiui įrengtą muziejų buvusioje Tolmin-. 
kiemio bažnyčioje.

Urna buvo vežama automobiliu „Volga“, kurį 
lydėjo dar dvi automašinos. Tarp lydinčiųjų buvo 
Nuolatinės K. Donelaičio komisijos pirmininkas 
akademikas K. Korsakas, LTSR kultūros ministro 
pavaduotojas J. Glemža, LTSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto moksliniai darbuoto
jai K. Doveika ir L. Gineitis, LTSR MA Istorijos 
instituto moksl. bendradarbis V. Urbanavičius, K.

„BROLIVMS LINKĖDAMI STIPRYBĖS“
{Kultūra, 1981, nr. 10)

Šių metų rugpiūčio mėnesį sukako 40 
metų nuo Baltijos valstybių aneksijos, kurią 
įvykdė Sovietų Sąjunga.

Nepraėjus nė metams po agresijos prieš 
Lenkiją, Stalino komunizmo ir Hitlerio 
fašizmo suokalbio auka virto mūsų brolių 
tautos: Lietuva, Latvija ir Estija. Nepriklauso
mybės praradimas ir Baltijos valstybių įjungi
mas į sovietų imperiją tapo tų kraštų liaudies 
neapsakomų kančių pradžia. Jai teko patirti 
viską: nuo eksterminacijos,—trėmimų, kalėji
mų ir lagerių,—ligi kategoriškos sovietizacijos, 
kultūros, religijos bei kalbos naikinimo.

Niekada nežiūrėjome abejingai į tas 
kančias, niekada nesusitaikėme su sovietų 
imperializmu ir niekada nepripažinsime jo 
plėšikiškų užkariavimų. O ypač dėl mūsų 
bendros praeities ir bendro tikėjimo bei meilės 
visada reikalavome ir reikalausime:
LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS LIE

TUVAI, LATVIJAI IR ESTIJAI!

Donelaičio memorialinio pastato Tolminkiemyje 
restauravimo projekto autorius N. Kitkauskas, 
Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus direkto
rius J. Mačiulis.

Važiuota tokiu maršrutu: Vilnius — Aukšt- 
dvarys — Prienai — ..Kapsukas — Vilkaviškis — 
Kybartai — Virbalis — ^Nesterovas — Tolminkie
mis (Čistyje Prudy). Pakeliui trumpai sustota prie 
sankryžos į S. Nėries gimtinę ir Kybartuose prie 
K. Donelaičio vidurinės mokyklos.

K. Donelaičio palaikų paėmimas iš LTSR 
istorijos-etnografijos muziejaus bei atskiri kelionės 
momentai užfiksuoti foto ir kino juostose.

Nesterove (Kaliningrado sritis), į kurį at
važiuota 14 vai., prie ekspedicijos prisijungė 
Nesterovo rajono partijos komiteto sekretorius V. 
Sivkovas. Jis drauge važiavo į Tolminkiemį ir 
dalyvavo K. Donelaičio palaikų laidojimo ceremo
niale. Jame taip pat dar dalyvavo Čistyje Prudy 
apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas V. 
Krivošejevas, Kaliningrado srities Istorijos- 
kraštotyros muziejaus direktorė L. Zaičikova, K. 
Donelaičio muziejaus direktorė L. Silova, grupė 
memorialinio pastato atstatymo darbų vykdytojų 
iš Kauno ir būrelis vietinių gyventojų.

K. Donelaičio palaikų laidojimo ceremonialą 
Tolminkiemyje pradėjo akademikas K. Korsakas, 
pasakyoj.mas kalbą. Kalbėjo taip pat Nesterovo 
rajono paitijos komiteto sekretorius V. Sivkovas. 
Paskui K. Donelaičio palaikų urna buvo įnešta į 
muziejaus pogrindyje esančią kriptą ir nuleista į 
atitinkamai įrengia angą, kuri buvo uždengta 
masyvia marmurine plokšte su užrašu:

Kristijonas Donelaitis (1714 - 1780)
Pasibaigus K. Donelaičio palaikų laidojimo 

ceremonialui, kuris truko dvi valandas (16-18), 
surašytas aktas. Jį parašė tam reikalui sudaryta 11 
asmenų komisija (komisijos aktas pridedamas).

Visi K. Donelaičio palaikų laidojimo dalyviai 
atidžiai apžiūrėjo gerai ir gražiai atstatytą Tolmin
kiemio memorialinį pastatą, kruopščiai atliktus jo 
vidaus įrengimo darbus, rūpestingai sutvarkytą 
aplinką. Tada (apie 18.30 vai.) visos trys iš 
Vilniaus atvykusios automašinos tuo pačiu maršru
tu, kaip ir atvyko, grįžo atgal į Vilnių (22 vai.).

Dramatiška padėtis mūsų šalyje šių metų 
rugpiūčio mėnesį neleido lenkų visuomenei 
deramai paminėti tos skaudžios sukakties— 
nors ją prisiminėme ir šiandien tatai išreiš
kiame. , -7

1980 metų rugsėjo 14 dieną Krokuvoje 
NEPRIKLAUSOMYBĖS AKCIJOS atstovai 
iš ryto padėjo prie Žalgirio paminklo „Lietuviš
kosios grupės“ papuošę paminklą Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Lenkijos vėliavomis, gėles 
su užrašu: „Linkėdami stiprybės per sovietiš- 
kosiQs_ nelaisvės 40^rnetų sukaktį—Broliams 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje—lenkai“.

NEPRIKLAUSOMYBĖS AKCIJA
Krokuva, 1980.IX.15

(1980. IX15 yra data, kada N. A., lenkų 
pogrindžio grupė, šį dokumentą surašė. Taigi, 
truko apie metus laiko, iki dokumentas 
pasiekė Kultūrą Paryžiuje.— Red.)

12 akiračiai nr. 10 (134)
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„NAUJIENŲ“ REDAKTORIAUS 
KLASTINGUMAS

1981 m. rugpiūčio 20 d. Naujienose M. 
Gudelis išspausdino mano pasisakymus, antrašte 
„Protestuoju“. Pasisakymai, kuriuos nusiunčiau 
Naujienoms, turėjo pavadinimą „Protestas Naujie
nų redakcijai“. Savo prieraše Gudelis sako: 
„Redakcija turi teisę padaryti pastabas rašinio 
viduryje arba pabaigoje. Ji turi teisę braukti 
netiesą“. Ar tai pavadinimas „Protestas Naujienų 
redakcijai“ buvo toji netiesa, kad Gudelis jį 
išbraukė ir įrašė kitą?

Pavergtų Tautų demonstracijos aprašyme „Ko 
kiti nepastebėjo“ (1981.VII 1.6, Naujienos), paminė
jau, kad, šaukiant kiekvieną tautą atskirai prisista
tyti su savo vėliava, po Afganistano ir Kubos 
vėliavomis ėjo lietuvės, apsitaisiusios lietuvių 
tautiniais drabužiais. Pvz., iššaukus Kubą, pasiro
dė Delfiną Tričienė su Kubos vėliava rankose ir 
kita lietuvė (nei vieno kubiečio)—abi apsitaisiusios 
lietuvių tautiniais drabužiais. Tačiau lietuvaitė 
pranešėja, stebėtojams nepaaiškino, kaip tos 
moterys su tokia apranga atsidūrė po Kubos 
vėliava. Šią pastabą padariau todėl, kad lietuviai 
tokių klaidų ateityje nedarytų, o su gilesniu 
tautiniu sąmoningumu tvarkytų vei atstovautų 
mūsų tautos reikalus.

Ilga fraze įsiterpdamas į mano rašinio vidų, 
Gudelis prakalbėjo visai apie kitus dalykus: apie 
kubiečių ir afganistaniečių vėliavų atgabenimą į 
aikštę demonstracijos programai dar neprasidėjus, 
ir apie tų vėliavų išnešimą po demonstracijos. Tai 
klastinga priemonė, nauja mintimi nukreipti 
skaitytojų dėmesį nuo mano iškeltų pastabų.

Jeigu Gudelis tokiomis naujomis mintimis 
norėjo papildyti mano aprašymą, turėjo tai 
padaryti atskirai, bet nekišti savo minčių į mano 
pavarde pasirašyto rašinio vidų. Tokios teisės jokia 
redakcija neturi, tiktai diktatoriai sau patys tokias 
teises prisiskiria. Redakcija turi teisę tiktai tikrinti 
ir taisyti kalbą, neiškreipdama autoriaus minčių, 

nes autorius, pasirašęs savo pavarde, yra atsakin
gas tik už savo mintis, o ne redaktorių taisymo 
metu iškreiptas. Redakcija yra atsakinga už 
nepasirašytus ir slapyvardžiu pasirašytus slapukų 
straipsnius. Redakcija neturi teisės be autoriaus 
sutikimo braukti, kas jai nepatinka, ar jos politinei 
galvosenai neatitinka.

Kadangi Gudelis visur pasirašinėjo Naujienų 
redakcijos vardu, tai manau, kad skaitytojams bus 
įdomu žinoti, jog tą redakciją sudaro tik trys 
asmenys: vyriausias redaktorius M. Gudelis, 
finansų sekretorė Kristina Austin ir korektorius 
Juozas Žemaitis. Bet visi žino, kad Gudelis 
Naujienose yra visagalis diktatorius—nuo jo vieno 
viskas priklauso.

Savo prierašą Gudelis šitaip baigia: „Kemežai- 
tės keliamu klausimu rytoj spausdinsime kitos 
liudininkės pareiškimą“. Tačiau vietoje to pažadėto 
liudininkės pareiškimo, rugpiūčio 21 d. Naujienos 
išspausdino feljetoninio pobūdžio laišką, pavadintą 
„Žodelis perdaug savimi pasitikinčiai p. Birutei“ ir 
pasirašytą „senutė su lazdele“ slapyvardžiu. Toji 
senutė tenai pristatyta suvaikėjusią iki pamišimo. 
Šalia mažybinių bei maloninių žodžių—uogele, 
mergele, paukštele, gėlele, vaikuti—lyg yla iš maišo 
prasikiša Delfinos Tričienės stiliui būdingi išsireiš
kimai „raudon-snukis“ ir „kanaperdas“. Iš tų 

išsireiškimų, galvosenos ir kartojimų minčių, man 
pasakytų Gudelio per telefoną, išryškėja, kad šis 
man skirtas laiškas yra tradicinė M. Gudelio ir D. 
Tričienės kūryba lenkomaniškumui apginti.

Šiame jų man skirtame „žodelyje“ į mane 
kreipiamasi kaip į mažytę mergaitę. Gudeliui su 
Tričiene pasiimant tėvo ir motinos roles. Štai, 
kokio lenkams vergavimo tuodu tėveliai mane ir 
skaitytojus moko. Cituoju: „Nepurkščiokit ir prieš 
tuos lenkus, uogele. Kas buvo—pražuvo. Kas 
bus—nežinom. Tylėkim galvas nuleidę“.

Toliau rašoma: „Lietuvos raudonsnukis nėra 
geresnis už kitos tautos raudonsnukius“.

Šiuo sakiniu neabejotinai ginami Lenkijos 
komunistai. Jeigu Gudeliui su Tričiene tie visų 
tautų komunistai (anot jų, raudonsnukiai) yra 
vienodi, tai kodėl juodu, spaudoje pasisakydami 
prieš išeivijos lietuvių bendradarbiavimą su ko
munistine Lietuva, perša lietuviams bendradarbia
vimą su komunistine Lenkija? Atrodo, kad jiems 
komunistinė Lenkija arčiau širdies, negu komunis
tinė Lietuva. Kai Tričienės iniciatyva į lenkų 
demonstraciją už komunistinės Lenkijos darbinin
kų teises buvo organizuotai nuvesta apie 200 
lietuvių, Gudelis savo vedamajame tą žygį tiek 
išgarbino, kad jo vadovus tiesiog herojais pristatė. 
Jei lietuviai, ieškodami solidarumo su lenkais, jį 
griauna savųjų tarpe, tai tokios rūšies solidarumas 
nėra vertas to vardo.

Štai ką toliau jie rašo: „Mylėk Ameriką, 
paukštele. Paskaityk Kreivėno knygą. Pamatysi, 
kur Tu galėtum būti, jei nebūtum Amerikoje. 
Užvis, kad nebijai aštrių žodelių pasakyti. Gal už 
ruskelio ištekėtum. Žinai, žmogaus prigimtis . . . “

Tai štai, kokią „tiesą“ Gudelis skelbia, kad 
žmonių • prigimtis - yra rusiška, todėl visi turi 
palinkimą kurti su rusais šeimas. Tai puikus 
pasitarnavimas rusiškam imperializmui. Už ruske
lio, pagal Gudelio protą, aš būčiau ištekėjusi todėl, 
kad prieš tuos ruskelius ir sulenkėjusius bei 
surusėjusius lietuvius nebijau pasisakyti „aštrių 
žodelių“.

KAIP NUSIFOTOGRAFUOTI UŽ 
TĖVYNĘ ?

Pagal vieną idealistinės filosofijos variantą, 
dalykas neegzistuoja, jeigu neegzistuoja jo sąvoka 
arba jam taikomas žodis. Kitaip tariant, be žodžio 
nėra realybės. Nors ši tezė ir būtų nepagrįsta, joje 
yra krislelis tiesos: dalykų, apie kuriuos nekalba
ma, sąmonėje nėra. Todėl norėdami, kad Lietuva 
būtų pasaulio sąmonėje, ir turime apie ją kalbėti. 
(„Mūsų pareiga—visur ir visados kelti Lietuvos 
vardą“).

Ir kelti jį patraukliausiomis formomis . . . 
Kaip tai daro bostoniškė Baltic Associates b-vė, ne 
tik visur kišdama Lietuvos vardą (ir jo vedinius, ir 
jų vertimus), bet ir veltui platindama masiniu 
tiražu išleistą informacine sąlankėlę anglų kalba 
apie Lietuvą. Šioje srityje ji yra plačiau pasidarba
vusi, negu kai kurie iš mūsų „veiksnių“.

Nuotraukoje matome St. Louis miesto „Egzi- 
lų“ kabareto, vadovaujamo trečios kartos Ameri
kos lietuvio Prano Mockaus pilvo šokėjas. „I like 
Lithuanians“—tai toji pati lipdė, kurią kampanijos 
metu miniai rodė ir Ronaldas Reaganas.

Mums atrodo, kad tokios nuotraukos—žymiai 
šaunesnės ir efektingesnės Lietuvos vardui propa
guoti, negu tos, kurias spaudai iš savo „politinės 
veiklos“ siuntinėja VLIKas ir ALTas. Jeigu jau 
„nusifotografuoti už tėvynę“—reikia žinoti kaip.

(Nuotr. Lino Meilaus)

Tai štai, kaip ir ko mane moko asmenys, 
kurie patys savo vaikų nepajėgė išauklėti lietuvių 
tautinėje dvasioje. Siūlau Tričienei parašyti, už 
kokios tautybės amerikiečių pirmą ir antrą kartą 
ištekėjo josios vyresnioji duktė, ir kokios rasės 
moterį vedė jos sūnus, kad prisimintų, kokios rasės 
prigimtį turi jos keturi anūkai. Būtų įdomu išgirsti 
ir iš Gudelio, su kokios rasės moterimi gyvena jo 
sūnus ir kokioje tautinėje veikloje jis dalyvauja, 
jau nekalbant apie paties Gudelio praeitį, apie 
kuria visi žino, c

Kodėl man įsako mylėti Ameriką? Juk aš 
niekados niekur prieš ją nepasisakiau. Mano 
tėvynė yra Lietuva, todėl pirmoje vietoje aš 
privalau mylėti savo tėvynę Lietuvą.

Dėl tos man primesto laimės, tai galiu atvirai 
pasakyti, kad tai buvo man baisiausia valanda, kai 
likimo atplėšta nuo savo šeimos vienui viena 
buvau nublokšta į svetimą kraštą, kuriame 
neprigijau . . . Man būtų buvusi didesnė laimė 
kartu su jais kentėti ir numirti Sibire, negu su 
skausmu širdyje stebėti ir klausytis, kaip nutautė- 
jusi, lenkams ir rusams pataikaujanti lietuvių 
išeivių dauguma išduoda Lietuvos nepriklauso
mybę . . .

Šia proga noriu viešai pareikšti, kad kol M. 
Gudelis bus Naujienų redaktorium, tol tame 
laikraštyje daugiau nerašysiu ir Naujienų neskaity
siu. Prašau Gudelio man daugiau savo laikraščio 
nesiuntinėti.

Gudelis yra vienintelis redaktorius visoje 
išeivijoje, kuris pats savo laikraštyje niekina ir 
šmeižia savo bendradarbius, o Naujienos yra 
vienintelis išeivijos laikraštis neturintis jokios 
politinės linijos, lame pačiame Naujienų laikraš
tyje yra pabrėžiama Lietuvos nepriklausomybė, 
keliamos idėjos kovoti už ją, tame pačiame 
laikraštyje žydberniai niekina tą nepriklausomybę 
kaltindami tautą, o lenkomanai kovoja prieš 
lietuvius už lenkus . . .

Birutė Kemežaitė
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RECENZIJOS

LIETUVA NAPOLEONO AGRESIJOS METAIS

GERA KNYGA — PRASTAS 
PAVADINIMAS

Prof. Bronius Dundulis be abejo 
yra geriausias napoleoninio interliudo 
Lietuvoje (1807-1812) specialistas. 
Prieš daugiau kaip 40 metų jis apgynė 
disertaciją apie Napoleoną ir Lietuvą 
Paryžiaus Sorbonos universitete. Tarp 
jo mokytojų buvo prof. Jurgis Le- 
febvras, didelis prancūzų revoliucijos 
ir Napoleono žinovas, kuris ir vado
vavo Dundulio doktorantinėms studi
joms. Neseniai pasirodė naujas Dun
dulio veikalas Lietuva Napoleono 
agresijos metais (1807-1812) (Vilnius, 
Mokslas, 1981). Tai nedidukė (160 
psL), bet nuostabiai talpi knyga, 
aprūpinta gausia bibliografija, asmen
vardžių ir vietovardžių rodyklėmis, 
papuošta keliomis dešimtimis iliustra
cijų bei faksimilių ir Napoleono 
kariuomenės žygio per Lietuvą žemė
lapiu. Autorius ar redaktoriai surado 
gerą būdą sutaupyti vietą gausioms 

APIE ISTORIJĄ IR DABARTĮ
(Mintys parsivežtos iš Trakų pilies)

Trakuose buvau buvęs 1940-jų pavasarį. Liūdnai tada atrodė pilis. Beveik 
tik griuvėsių krūva, į kurią žiūrint nelengva buvo vaizduotėje atkurti jos 
viduramžišką didybę. Šį rudenį, vėl atsiradau Trakuose, toje pačioje, o kartu 
ir nebe toje pilyje.

Nuotraukos šį kartą nemelavo, (nors dažnai jos būna apgaulingos). Pilis 
iš tikrųjų atstatyta įspūdingai. Gal ir galėtų vieną kitą priekaištą restaurato
riams padaryti profesionalai; man tačiau sunku ir įsivaizduoti, kaip galima 
būtų padaryti dar geriau.

Pilyje įrengtas muziejus. Gerai pasiruošę gidai ten aiškina turistų grupėms 
Lietuvos praeitį. Lietuviškai, rusiškai, vokiškai ... O gal ir dar kitom 
kalbom.

Daug pilies rūmuose kambarių. Kunigaikščio kambarys, kunigaikš
tienės . . . Na, ir Lietuvos „revoliucinės“ praeities kambarys—ideologiniai 
smilkalai valdančiosios partijos „religijai“. Ką padarysi,—taip „reikia“.

Pilies restauracija, tiesą sakant, dar nebaigta. Šalia atstatytų'pagrindinių 
rūmų ir trijų ginybinių bokštų šiuo metu rekonstruojami kazematai, lyg kokia 
gynybinė siena supantieji pilies salą iš abiejų šonų. Pirmame jų aukšte buvo 
arklidės, o antrajame gyveno pilies gynėjai. Nežinau, ką dabar ten numatė 
restauruotojai. Kalbama ir apie kitos—pusiasalio—pilies atstatymo galimybes.

Trakų salos pilis—įspūdingas Lietuvos valstybingumo paminklas. Negėda 
jį parodyt kitataučiui. Nemažiau ji svarbi ir mums patiems. Juk dar ne taip 
seniai—tik praeitame šimtmetyje—sirgom stipria tautinio menkavertiškumo 
liga. Už tai dabar, nuo pat lopšio pripratinti stiprybės semtis iš praeities, 
Trakuose galime pasididžiuoti kunigaikščių Lietuvos valstybiniais, architektū
riniais, estetiniais sugebėjimais.

Neabejoju pilies restauratorių nuoširdumu. Abejonių dar vis kelia kitas 
klausimas. Klausimas kodėl sovietų valdžia, kurios kariuomenė 1940 m. 
okupavo Lietuvą ir užgniaužė jos nepriklausomą valstybingumą, leido 
atstatyti Trakų pilį. Jei sovietų tikslas iš tikrųjų yra Lietuvą rusifikuoti, tai 
tautinį pasididžiavimą keliančių istorinių paminklų restauravimas šitokiai 
politikai stoja skersai kelio. Štai kodėl grįžtant iš Trakų ramybės nedavė 
mintis, kad gan primityvūs mūsų susikurti Lietuvos dabarties modeliai 
nebeatitinka žymia sudėtingesnei realybei.

Šiandieną Trakuose iškabos—lietuviškai ir rusiškai. Totorių ir karaimų 
vaikai lanko lietuviškas mokyklas. Ir nežinau kaip pasakyti,—ar Trakai grįžta 
į Lietuvą, ar Lietuva į Trakus. O rugsėjo 12-tą važiuojant iš Trakų į Vilnių 
ramybės nedavė dar viena baisi mintis: o kas būtų buvę, jei 1940-taisiais 
Lietuvą būtų okupavę lenkai. Tie patys, už kuriuos melstis dabar ragina JAV 
lietuvių bendruomenė . . .

Z.V. Rekašius

išnašoms, įjungdami į patį tekstą 
bibliografines nuorodas. Pasekti ver
tas pavyzdys.

Nelengva ką nors naujo pasakyti 
apie Napoleono laikų Lietuvą. Vis 
dėlto Dundulis bando atitaisyti kai 
kuriuos nepagrįstus, bet dažnai net 
istorijos vadovėliuose kartojamus 
teiginius. Kaip žinia, Napoleonui 
užėmus Vilnių buvo sudaryta šiokia 
tokia Lietuvos vyriausybė („vyriausy
binė komisija“), dėl kurios kilo 
nemaža nerimo Varšuvoje. Varšuva 
jau buvo susigyvenusi su vieningos 
Lenkijos valstybės idėja ir nenorėjo 
pripažinti jokios atskiros Lietuvos, 
kad ir unijoje su Lenkija. Tuo tarpu 
Lietuvoje tebebuvo gyvos unijinės 
idėjos. Ir šiuo atveju daugmaž laimėjo 
varšuvinė vieningos Lenkijos idėja. 
Teisingai rašo Dundulis:

. . . Varšuvos atstovai atvyko i 

Vilnių ne unijos paskelbti, kaip 
rašoma ’Lietuvos TSR istorijoje', o 
tiktai siekti, kad Lietuvos, kaip ir kitų 
Lenkijos žemių valdžios pareigūnai ir 
gyventojai prisidėtų prie Varšuvos 
konfederacijos, skelbiančios Lenkijos 
karalystės atkūrimą. Netiksliai pasa
kyta ir rusų kalba išleistoje ’Lietuvos 
TSR istorijoje', kur teigiama, kad 
Lietuvos vyriausybės komisija pradėjo 
pasitarimus dėl unijos ir kad unija 
buvo iškilmingai paskelbta (psl. 91 
išnašoje).

Prof. Bronius Dundulis

Reikia pagirti šio veikalo autorių, 
kad jis atitaisė dviejų akademinių 
Lietuvos istorijų teiginius. Aplamai 
įdomūs jo svarstymai apie Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės atstatymo sampra
tų skirtingumus, apie valstiečių ir 
baudžiauninkų reakcijas, apie Prūsų 
lietuvių nuotaikas ir 1.1.

Daugiausia abejonių sukelia pats 
knygos pavadinimas: Lietuva Napo
leono agresijos metais. Iš to pavadini
mo atrodytų, lyg toji tariama Napo
leono agresija buvo nukreipta prieš 
pačią Lietuvą. Tiesa, Dionizas Poška 
savo „Bitelėje Baublyje“ buvo įrašęs, 
kad „tais pačiais 1812 metais įžygiavo 
priešų kariuomenė“ (D. Poška, Raš
tai, psl. 529), bet ir jis pripažino, kad 
aplamai toji kariuomenė elgėsi gerai, 
tik vienas prūsų kareivis, kalbąs 
lietuviškai, nusavinęs jo tabokinę, o 
kitas—įmantrų peiliuką. Taip atrodė 
toji „agresija“ žemaičiui lietuvininkui. 
Daugumai ano meto Lietuvos vado
vaujančio sluoksnio, gal tik išskyrus 
M.K. Oginskį, ir ypač Lietuvos 
valstiečiams—baudžiauninkams tai
reiškė ne agresiją, bet išsilaisvinimo 
galimybes: išsilaisvinimo iš svetimos 
carinės valdžios ir išsilaisvinimo iš 
baudžiavos. Juk visiems buvo žinoma, 
kad kur žygiavo Napoleonas, ten 
krito baudžiava.

Gaila, Dundulis nenagrinėja 1812 

m. karo priežasčių. Jis jam suteikia 
per daug imperialistinį pobūdį. Iš čia 
ir toji agresija. Jis rašo: „Trokšdamas 
viešpatauti Europoje, Napoleonas 
1812 m. pradėjo karą su Rusija“ (5 
psl.). Iš tikrųjų buvo ne visiškai taip 
paprastai. Pirmiausia, nežiūrint visa- 
ko, Napoleonas buvo revoliucijos 
vaikas, o revoliucija jau 1792 m. 
paskelbė Europos tautų išlaisvinimo 
programą. Dėl to Napoleonas ir 
vadino 1812 m. karą 11-ju Lenkijos 
karu. Antra, ir daug svarbiau, 1807 
m. Tilžės sutartimi Rusija prisidėjo 
prie Napoleono organizuojamos kon- 
tinentalinės sistemos prieš Angliją. 
Tačiau Rusija ne tik nesilaikė tos 
sutarties, bet dar slapta organizavo 
naują koaliciją prieš Napoleoną, į 
kurią įtraukė net buvusį Napoleono 
maršalą, dabar Švedijos sosto įpėdinį 
Bernadotą. Taigi Napoleonui nieko 
kito nebeliko, kaip bandyti jėga 
priversti Rusiją laikytis Tilžės pasiža
dėjimų. Todėl agresijos žodis net 
Rusijos atžvilgiu nelabai čia tinka, ką 
jau bekalbėti apie Lietuvą. Tikrai 
Napoleonas neturėjo jokių teritorinių 
pretenzijų į Rusiją.

Aplamai B. Dunduliui kažkaip 
nesiseka su savo knygų pavadinimais. 
Nelabai seniai jis išleido kitą gražiai 
parašytą knygą, pavadindamas ją 
Švedų feodalų įsiveržimai į Lietuvą 
XVII - XVIII a. (Recenzuota Akira
čiuose). Apie švedų žuvėdų visokias 
išdaigas ir išmindžiotus darželius net 
mūsų liaudies dainose dainuojama. 
Bet kodėl jie buvo didesni feodalai už 
ano meto Lietuvos, Rusijos ar kurio 
kito krašto feodalus? Priešingai, 
Švedijos santvarka ir švedų kariuome
nė buvo gerokai demokratiškesnė 
negu kitų ano meto valstybių. Iš čia ir 
jų nemaži laimėjimai. Tokie terminai, 
kaip „švedų feodalai“ arba „Napoleo
no agresija“ be reikalo šiaip jau 
rimtiems istoriniams veikalams sutei
kia truputį propagandinį kvapą, o tas 
visiškai nereikalinga.

Man asmeniškai malonu, kad 
savo istoriografinėje apžvalgoje Dun
dulis pamini ir mano 1973 m. pasiro
džiusią studiją Napoleonas, Baltija, 
Amerika, nors ir pavadindamas mane 
„buržuaziniu istoriku“. Toks jau aš 
ten buržujus! B. Dundulis mano, kad 
aš per daug iškėlęs Amerikos preky
bos vaidmenį Baltijos jūroje (12 psl.). 
Atsakant į tą priekaištą reikia pasaky
ti, kad Dundulis ne tik visiškai 
ignoruoja tą Amerikos vaidmenį, bet 
ir aplamai beveik visiškai nekalba 
apie Napoleono kontinentalinę siste
mą, jos reikšmę prancūzų-rusų santy
kiuose ir jos įtaką į ano meto 
Lietuvos ekonominį gyvenimą.

Išvardindamas archyvinius šalti
nius, kuriais remdamasis jis rašė savo 
disertaciją ir čia recenzuojamą veika
lą, Dundulis mini ir Napoleono 
konsulų Klaipėdoje ir Karaliaučiuje 
pranešimus-korespondenciją (pirmojo 
3, antrojo—5 tomus. Tačiau, nekreip-
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KRITIKA IR POLEMIKA

damas daug dėmesio į kontinentali- 
nę sistemą. Dundulis nematė reikalo 
giliau paanalizuoti tuos įdomius 
šaltinius. Tarp Klaipėdos konsulo 
pranešimų, jis, pavyzdžiui, būtų radęs 
ir poterius į Napoleoną, kuriuos 
kalbėjo Žemaitijos baudžiauninkai. Be 
abejo, jam nebuvo prieinami Ameri

kos konsulų Baltijos erdvėje praneši
mai, į kuriuos daugiausia ir atremta 
mano studija.

Nežiūrint šių ir kitų trūkumų, 
reikia sveikinti šį apibendrinantį ir 
rimtai parašytą Broniaus Dundulio 
veikalą.

V. Trumpa
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Valdybos vardu pirm. Vytautas Kut
kus raštu pasveikino Lietuvių Skautų 
Sąjungos sąskrydi Dainavoje.

Čia reikia tuoj pat pabrėžti, kad 
Bendruomenės veikla jokiu būdu 
nesiriboja vien sveikinimais. Ne- 
mažesnį dėmesį Krašto valdyba skiria 
ir kitiems veikimo būdams. Pavyz
džiui, maldai . . . Jau pačioje savo 
kadencijos pradžioje, naujoji valdyba 
pasimeldė už senąją (o senuosius 
atvarė .pasimelsti už naująją). Po to 
meldėsi už lenkus, už parapijas. 
Dabar, sako, planuoja maldos dieną 
už reorgus ... Ir Birutę Kemėžaitę, 
nešančią Afganistano vėliavą . . .
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Yra, tačiau viena veiklos sritis, ku
rią naujoji Krašto valdyba kažkodėl 
visai apleido. Tai fotografavimasis. 
Tikėkimės, kad ir šioje srityje netru
kus susilauksime apčiuopiamesnių 
rezultatų. Juk ar ne malonu būtų 
pamatyti spaudoje Krašto valdybos 
pirmininką su Detroito aldermanais, 
vėliau—su Mičigano kongresmanais. 
Dar vėliau—su Vašingtono senato
riais. Ir pagaliau (nepraraskime vil
ties!) — gal net su paties viceprezi
dento sekretore . . .

Visų išeivijos drausmės sargybi
nių vardu, leiskite nuoširdžiai pasvei
kinti ... ir palinkėti . . . daugiau kal
bų ir fotografijų!

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS/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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ŽIVILĖ PO TRISDEŠIMTIES METŲ

— Jokia A. Škėmos drama nesusilaukė tokių 
skirtingų ir kraštutinių vertinimų kaip „Živilė,— 
rašo jo raštų redaktorius K. Ostrauskas antrojo 
tomo „Pastabose“.

Iš šį teiginį pailiustruojančių veikalo bei jo 
pastatymų recenzijų citatų atrodo, jog tikrumoje 
patys gražiausi epitetai buvo tarti vertinant jo 
formą, arba „paviršių“: naujovišką kompoziciją, 
modernišką konstrukciją, sceniškumą, etc. Turinys, 
idėjinis krūvis ar net literatūrinis svoris susilaukė 
žymiai griežtesnės kritikos, ne kartą apkaltinusios 
autorių ir nihilizmu, ir patriotizmo stoka, o taipgi 
literatūrine akrobatika ar tuščiu eksperimentavi
mu.

Šįmet, septyniasdešimtosioms dramaturgo 
gimimo ir dvidešimtosioms jo tragiškos mirties 
sukaktuvėms paminėti, Dalilos Mackialienės vado
vaujamas Los Angeles Dramos sambūris vėl 
pastatė A. Škėmos „Živilę“, ją taipgi parodydamas 
Toronto ir Čikagos lietuvių kolonijose, kur prieš 
trisdešimtį su kaupu metų kaip tik ir vyko 
viršminėtose recenzijose aptarti spektakliai, Jurgio 
Blekaičio režisuoti, iškiliausių išeivijos aktorių 
vaidinti, pačiam autoriui čikagiškiame pastatyme 
pasirodant antagonisto Ašauto vaidmenyje.

Šių metų vertintojai, atrodo, buvo žymiai 
santūresni tiek veikalo, tiek ir jo pastatymo 
atžvilgiu, nors esmėje jų reakcija buvo gana panaši 
į anuometinę. Jeigu premjerinį pastatymą Los 
Angeles’e (š.m. birželio 28 d.) recenzuodamas 
Draugo kultūriniame priede liepos 11 d. vietinis 
kritikas Pr. Visvydas, iškėlęs „Živilės“ patriotiniai 
moralistinį pradą, netiesiogiškai užkliudo teksto 
seklumas vien vaidybinius sunkumus beaiškinda
mas, jeigu čikagiškį pastatymą Drauge (š.m. spalio 
25 d.) apžvelgęs k.brd., nors radęs kad „veiksmo 
planavime autoriaus yra palikta gerokai duobių“, 
apie „beviltiškas nuotaikas“, „egzistencialistinius 
akligatvius“ ir „fatališką dvasios depresiją“ užsime
na irgi tik netiesiogiškai (Balio Sruogos žodžiais, 
tartais kadaise dramos seminare vertinant studento 
kūrybą), tai Antanas B. Mažeika lapkričio 7 d. 
Drauge jau visai aiškiai pasisako prieš „Živilėje“ 
skleidžiamą ar skatinamą „nusiangažavimą“, „re
zignaciją“ bei „defetistines idėjas“. Panašiai Tėviš
kės žiburiuose kalba ir Algirdas Gustaitis.

Beje, pirmykščio ir šiųmetinių pastatymų 
sugretinime Tėviškės žiburiai turbūt nuėjo toliau
siai š.m. spalio mėn., nr. 42 ir nr. 43 persispaus
dindami Montrealio Lietuvių dramos teatro 
Toronte 1950.IX.1 statytos „Živilės“ recenziją, 
parašytą Juozo Kralikausko.

— Čia pakartojame ją beveik ištisai, praleis
dami tiktai kai kurias dabar nebeaktualias 
vietas,—taria T.ž. redakcija, prileisdama, kad ne 
tiktai veikalo, bet ir anuometinės režisūros ar 
vaidybos įvertinimas šiandien tolygiai tebegalioja.

Su nuostaba tenka pripažinti, jog ir pastaruo
ju atžvilgiu T.ž. redakcija daug kur turi tiesos . . . 
Ypač kiek J. Kralikausko recenzija aptaria patį 
svarbiausiąjį dramos variklį—Živilės ir Gluosnio 
meilę, sudarančią šios legendos pagrindą. „Deja, 
žiūrovas netikėjo, kad Živilė (Birutė Pūkelevičiūtė) 
ir Gluosnis (Leonas Barauskas) mylisi (...). 
Atrodė, tik simuliuoja meilę, tik nuduoda meilę, 
tik vaidina, kad įsimylėję (...)... jiedu net ir 
bučiavosi, bet žiūrovas vis netikėjo, kad tai tikrai 
iš meilės“,—rašė J. Kralikauskas . . . Los Angeles 
pastatymo Sigutė Mikutaitytė-Peterson ir Aloyzas 

Pečiulis tokio didelio pagrindo Živilės ir Gluosnio 
meile suabejoti gal ir nedavė, tačiau ir judviejų 
tebuvo meilė vien žodžiais, veik visada keleto 
žingsnių atstume, nei judesiais, nei balsu neįro- 
dant, kad tai meilė, dėl kurios karžygiui verta 
išduoti tėvynę, žudyti kitus ar pačiam žūti . . . 
Dar sunkiau įtikima buvo Ašauto (Antanas Kiškis) 
meilė ar aistra. Jo žodžiuose—„Myliu tave, Živile“ 
ar „Noriu tavęs, Živile“—nė iš tolo nesijautė 
jausmų niekšingo žmogaus, keliančio orgijas su 
savo tarnaitėmis ar su pasitenkinimu plakančio 
bizūnu baudžiauninkus. Jokių abejonių šiuo atveju 
nekėlė tiktai Karijotas (Vincas Dovydaitis) be kita 
ko pasakęs: „Tu nemoki mylėti, Ašautai“ . . .

Iš tikrųjų visi „Živilės“ veikėjai dažniausiai 
kalba lyg patys sau ir elgiasi tartum lunatikai. Jie, 
atrodo, kitus retai kada tegirdi ir į jų žodžius 
mažai tereaguoja. Los Angeles vaidintojų kiek 
mėgėjiška laikysena scenoje, perdėm taupūs ir 
vienodi rankų gestai, visų panašaus tono ir ritmo 
monotoniškos deklamacijos šį statiškumo momen
tą dar labiau pabrėžė. Sakytum, kurstė mintį, kad 
šiam pastatymui ypač tiktų „lapinskiškas“ scenos 
apšvietimas, įvairių spalvų filtrais prislopintus 
prožektorius nukreipiant į dekoracijas, o aktorius 
paliekant slankioti šešėliais melsvoje ar žalsvoje 
prieblandoje . . . Šitaip gal būtų įtikinusi ir 
trečiojo veiksmo atomazga, kurioje vos ne kiekvie
no veikėjo elgsena daugiau ar mažiau stokoja ir 
logiško, ir psichologiško pagrindo.

Viena iš svarbiausių „Živilės“ pasakotojo Sva
jūno funkcijų yra tiesioginiu tarpininkavimu „su
minkštinti“ tikrovės užgrūdinto žiūrovo galvose
ną, jam įperšant legendinę scenos logiką, pateisi
nančią tiek laiko, tiek ir minties šuolius. Svajūnas, 
prabildamas į žiūrovą autentišku legendos kūrėjo 
balsu ir pasisakydamas statąs paminklą savajai 
Živilei, „vienintelei mergaitei pasilikusiai vieškelio 
purve“, apeliuoja ne vien į žiūrovo protą, bet ir į 
jo širdį, ieškodamas supratimo ir užuojautos. Los 
Angeles pastatyme pačiai režisorei iš reikalo 
pasiėmus vyriškąjį Svajūno vaidmenį, nenorint 
drastiškai keisti teksto, teko keliais pridėtiniais 
sakiniais veiksmą perkelti į trečiąją plotmę: „Senų 
namų griuvėsiuose buvo rasti užrašai, kuriuose 
parašyta . . . “. Svajūnui praradus betarpiškumą, 
kad ir sklandžiai D. Mackialienės perduotas jo 
pasakojimas nebegalėjo žiūrovo nei tolygiai pa
veikti, nei įtikinti . . .

Antanas B. Mažeika sakosi girdėjęs, jog kada 
„ta pati „Živilė“ prieš šimtmečio ketvirtį buvo 
statoma Čikagoje (...) po premjeros publika 
visai neplojo“. Nežinau, ar tai tiesa. Žinau, kad 
Los Angeles vaidintojams publika plojo ilgai ir 
stipriai. Bet turbūt ne dėl to, kad per tą šimtmečio 
ketvirtį ji būtų pagaliau „Živilei“ „priaugusi“, ją 
supratusi ir veikalu susižavėjusi . . . „Živilė“ nėra 
dvasią keliantis veikalas. Juo labiau jis nėra 
intriguojantis. Kada žiūrovas dar nė uždangai 
nepakilus jau žino kaskart liūdnesnį kiekvieno 
veiksmo galą, kada Svajūnas kiekvienu išėjimu 
jam tai dar primena . . . kokio entuziazmo iš 
publikos begalima tikėtis? . . O juo geriau 
vaidinama, juo tos veikalo savybės (ar ydos) turėtų 
būti ryškesnės ... Gi plojo publika turbūt dėl to, 
kad šis pastatymas, kaip ir visi kiti iki šiol 
Čikagon atvežti šio darnaus kolektyvo darbai, 
buvo paruoštas sąžiningai, nesigailint pastangų ir 
kantrybės, su meile ir įsijautimu, todėl ir išėjo 
mielas akiai (paprastutės, bet patrauklios dail. 
Algio Žaliūno dekoracijos, puošnūs Emos. Dovy
daitienės rūbai) ir (gal išskyrus keletą kirčio 
klaidų) malonūs ausiai. O šitaip scenon mūsų 
pačių rankomis išvestas lietuviškas žodis šiandien 
išeivijoje jau pasidarė retenybė .*. .

Algirdas T._ Antanaitis

IR TAIP, IR NE
SU IRONIJA IR BE IRONIJOS

Adomo Mickevičiaus „Vėlinėse“ yra ir tokia 
scena: Varšuvoje lenkas, susitikęs veikėją iš 
Lietuvos, nustebęs klausia:

„ . . . Tai jūs iš Lietuvos? O aš maniau 
ligšiolei,

Kad Lietuvoje nėra lietuvių, tik maskoliai“.

Atrodo, daug kas ir Čikagoje panašiai klausia 
naujai sutiktą žmogų iš Lietuvos. Be abejo, 
Mickevičius taip rašė su neslepiama ironija, 
norėdamas pasijuokti iš kvailų varšuviškių. Jis 
puikiai žinojo, kad ano meto Vilniuje daug geriau 
klestėjo literatūra, mokslas ir aplamai lenkiškoji 
kultūra negu Varšuvoje. Beveik niekas tada 
nežinojo Varšuvos universiteto, o Vilniaus univer
sitetas buvo lyginamas su Goetingeno ir Oksfordo 
universitetais.

To paties spalio mėn. dvejuose Draugo 
kultūriniuose prieduose paskelbti du straipsniai : 
K. Bradūno pasikalbėjimas su neseniai iš Lietuvos 
atvykusiu dr. K. Ėringiu (1981.X.3) ir dr. K. 
Skrupskelio paskaita jubiliejiniame „Ateities“ 
kongrese (1981.X.24). Abu jie kalba apie mokslo ir 
kultūros padėtį Lietuvoje ir išeivijoje. Vilniškiui 
daktarui atrodo, kad viskas kaip iš pieno plaukia 
čia, išeivijoje. Čionykštė kultūra yra „kelrodė 
žvaigždė pavergtai Lietuvai“. Lietuva tuo tarpu 
mokslo ir kultūros atžvilgiu tikras baisybių 
kambarys kokiame nors pasilinksminimų parke. 
Mokslas ten ujamas, baltistika duobėj, muzika 
neturi nieko lietuviško, visi rašytojai nukryžiuoti, o 
visokios dainų ir šokių šventės tarnauja tik 
raudonosioms gurguolėms, išvežančioms paskutinį 
duonos kąsnį į Maskvą. Gerai, kad dar ten žmonės 
bent slapta gali pasidžiaugti Brazdžionio ir 
Bradūno poezija.

Čionykštis dr. Skrupskelis džiaugiasi su visais 
pavergtos Lietuvos kultūriniu gyvenimu. Mokslas 
(filosofija ir lituanistika) ten klesti. O visos bėdos 
čia, kur rašančiųjų ir skaitančiųjų eilės retėja, kur 
Putinas ir Aistis tebus tik vadovėliuose matyti 
vardai, kur lietuvybė reiškiasi beveik tik tuo, kad 
dar gali pabučiuoti geltonplaukę, vykstančią į 
pikniką. Tiesa, Skrupskelis iškelia keletą konkrečių 
uždavinių išeiviams (ateitininkams), bet ir pats 
nelabai tiki, kad kas juos vykdys.

Katruo tikėti? Dėl tenykščio mokslo ir 
kultūros norėtum tikėti Ėringiu. Juk jis ką tik iš 
ten, sėdėjęs visokiose akademijose, pats rašęs 
knygas rusiškai, net septynerius metus garbinęs 
Staliną visokiuose choruose, tarnavęs net Raud. 
armijoje. Bet kai jis tvirtina, kad baltistika 
Lietuvoje laikosi ant užsieniečių, arba kad lietuviš
kais motyvais muzika jau pranyko daugiau negu 
prieš penkerius metus? Kur Kutavičius, Bajoras ir 
visi kiti?

Atrodo, daug kas iš anos pusės atsiradę šioje 
pusėje galvoja, kad juo daugiau baisybių jie 
pripasakos apie aną pusę, juo mums didesnį 
malonumą padarys, juo mums savo mizeriją bus 
lengviau pakelti. Kažin?

Didelė dauguma mūsų, kaip ir dr. Skrupske
lis, nuoširdžiai džiaugiasi kultūriniais* ir moksli
niais Lietuvos laimėjimais. Kad ir, pvz., ką tik 
pasirodžiusiais Juozo Jurginio ir Ingės Lukšaitės 
„Lietuvos kultūros istorijos bruožais“. Kaip ir 
Kernagio plokštelėmis, ir Sondeckio kameriniais 
kolektyvais. Kaip ir Mūzos Rubackytės sidabro 
medaliu Budapešte.

Vincas Trumpa
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