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BALTIEČIŲ STUDIJŲ KONFERENCIJA

VIKINGŲ PALIKUONIŲ PRIEGLOBSTYJE
Baltiečių studijų puoselėjimo (Association for 

Advancement of Baltic Studies—AABS), 
prasidėjusi kuklia konferencija Maryland 
universitete 1968 m., šiandien jau žengia tvirtus 
tarptautiškai pripažintos mokslo draugijos 
žingsnius. Tuo ši organizacija duoda vertingą 
irdėlį nė vien mokslo lobynui, bet ir trijų Baltijos 
tautų identitetui pasaulyje išryškinti. Tai ji atlieka, 
nežiūrint išeivijų politinių veiksnių skeptiško ir net 
priešingo nusistatymo jos steigimosi ir po to 
veiklos vystymo metu. Politikams mokslininkai 
atrodo pavojingais. Kaip ten bebūtų, šiandien ši 
draugija vienija arti 900 narių, kurių bene 
ketvirtadalis savo kilme nėra baltiečiai. Jos narių 
terpe yra apie 300 mokslų daktarų, kurie galėtų 
sudaryti didelio ir gero universiteto fakultetą. 
T ligi, kalbame apie intelektualinę pajėgą, kurios, 
deja, bent lietuvių tarpe prideramai neįvertiname.

Iš trijų Baltijos tautų, šios organizacijos 
Į veikloje lietuvių skaičius mažiausias. Tai dalinai 

gal aiškintina kaip apsileidimo ir lietuviško 
„charakterio“ išdava: lietuviai kažkodėl mažiau 
veržlesni negu latviai, kurie šioje organizacijoje 
pirmauja. Bet lietuvių neproporcingai mažesnis 
dalyvavimas draugijos veikloje galbūt yra iš dalies 
ir gyvo, organizuoto akademinio gyvenimo pačių 
lietuvių tarpe išdava. Todėl nors ir galėtumėm 
suprasti, kodėl- lietuviai mažiau šioje draugijoje 
reiškiasi, bet vargu ar tai būtų pateisinama.

Vėliausioji, jau aštuntoji, šios draugijos 
mokslinė konferencija įvyko Minnesotos 
universiteto prieglobstyje 1982 m. birželio 17-19
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dienomis. Minnesotos universitetas turi plačią 
skandinaviškų studijų programą bei plečiamą 
imigracijos archyvą. Dėl to ir šių metų 
konferencijos temos apėmė geografiškai platesnę 
erdvę, įvairiose sesijose svarstant Baltijos ir 
Skandinavijos ryšius įvairiuose laikotarpiuose bei 
kultūros srityse. Toks geografinės erdvės 
praplėtimas mokslinėse studijose yra visapusiškai

Praeitą mėnesį Minnesota valstijos 
universitete vyko aštuntas Baltiečių studijų 
puoselėjimo draugijos (Association for Ad
vancement of Baltic Studies—AABS) suvažia
vimas. Tai neeilinis įvykis trijų Baltijos 
tautų—lietuvių, latvių ir estų—mokslininkų 
bendravime. Šį kartą konferencijoje dalyvavo 
ir didesnis skaičius skandinavų mokslininkų, 
nes dėmesys buvo skirtas šių aplink Baltijos 
jūrą gyvenančių tautų tarpusavio santykiams.

Spausdiname trijų dalių reportažą iš 
suvažiavimo. Pirmoje dalyje Tomas Remeikis 
žvelgia į suvažiavimą bendrais bruožais. 
Antroje dalyje Ginta Remeikytė pateikia 
įspūdžius studentės, pirmą kartą dalyvaujan
čios tokio pobūdžio konferencijoje. Ir trečioje 
dalyje Violeta Kelertienė perduoda literatūri
nės suvažiavimo programos įspūdžius.

Akiračių red.

naudingas, nes aišku, kad Baltijos tautos neaugo 
tuštumoje, o glaudžiuose, kad ir dažnai 
nedrauginguose santykiuose su artimesniais bei 
tolimesniais kaimynais. Istoriniai ir kultūriniai 
ryšiai su Skandinavija yra akivaizdūs ir ypač 
svarbūs šiandien, bent estams. Žinoma, toks 
mokslinės erdvės praplėtimas turi ir pavojų, nes 
kartais gali nustelbti ar atitraukti nuo tiesioginių 
studijų, susijusių su šios draugijos dėmesio 
centru—lietuvių, latvių ir estų tautomis. Tačiau 
kartkarčiais toks dėmesys ar priėjimas prie studijų 
objekto moksliškai yra vaisingas. Nereikėtų taip 
pat ateityje vengti dėmesio ir kitoms geografinės 
erdvės kryptims.

Didesnio geografinio pločio pasekmėje, 
konferencija savo dalyvių sąstatu buvo tikrai 
tarptautinė. Joje pranešimus skaitė mokslininkai iš 
Suomijos, Švedijos, Anglijos, Lenkijos, Vakarų 
Vokietijos, Australijos ir Šiaurės Amerikos, kurių 
tarpe nebaltiečiai mokslininkai sudarė bent 
ketvirtadalį pranešėjų. Reikšminga pastebėti, kad 
konferencijoje dalyvavo du latviai iš Latvijos 
Mokslų akademijos. Turėjo dalyvauti ir vienas 
akademikas iš Lietuvos, kaip skelbė preliminarinė 
programa, bet jis konferencijoje nepasirodė. 
Draugija kviečia dalyvauti visus mokslininkus, 

nežiūrint kokioje politinėje santvarkoje jie gyventų. 
Tai atvirumas, be kurio jokia draugija negali būti 
mokslinė. Nors, pvz., sovietiniai ideologai, savaip 
pritariant ir išeivių politikams, šią draugiją yra 
kritikavę, šiandien, atrodo, yra priėję išvados, kad 
bent kaip privatūs asmenys mokslininkai gali joje 
santykiauti su savo kolegomis vakariečiais.

Šalia didesnės geografinės apimties, 
konferencija turėjo ir didesnį negu anksčiau 
mokslinį plotį—nuo ekologijos iki muzikologijos. 
Buvo suorganizuota apie 120 pranešimų 
literatūros, istorijos, kalbotyros, bibliografijos, 
menotyros, muzikologijos, ekologijos, 
archeologijos ir politinių mokslų sesijose. Buvo 
taip pat keletas specialių sesijų—Tartu 
universitetui, vikingų istorijai, Baltijos filmui bei 
imigracijos istorijai aptarti. Pranešėjų tarpe 
dominavo latviai, sekė estai. Lietuviai, kaip jau 
užsiminta, nebuvo proporcingai atstovaujami, bet 
jų įnašas, ypač literatūroje, buvo akivaizdus. 
Programoje nurodyta 50 sesijų. Iš jų penkioms 
pirmininkavo lietuviai—R. Misiūnas, B. Vaškelis, 
M. Gimbutienė, V. Vardys ir J. Slavėnas. Tarpe 
pranešėjų, kurių buvo apie 120, dalyvavo Šie 
lietuviai: K. Ėringis, R. Šilbajoris, Milda Danytė, 
R. Kriščiūnas, B. Vaškelis, W. Valkavičius, A. 
Willeke-Barūnaitė, V. Kelertienė, V. Vardys, M. 
Gimbutienė. Lietuviai tvarkė šių disciplinų (iš 16) 
programas: mitologijos bei folkloro (Eglė Viktorija 
Žygaitė) ir politinių mokslų (V. Vardys).

Kalbant apie kokybę, kaip ir visose 
mokslinėse konferencijose, buvo ir gerų, ir 
vidutiniokiškų, ir blogų pranešimų. Kadangi 
neįmanoma vienam asmeniui būti visose sesijose, 
sunku pasakyti, ar ši konferencija kokybiškai 
pralenkė ankstyvesnes, ar ne. Bendri įspūdžiai, 
tačiau, sako, kad nuosmukio tikrai nebuvo. 
Vienok, programos organizatoriai ateityje turėtų 
sustiprinti atranką, ypač kad pranešimų skaičius 
vis auga. Pasitaikė ir labai naivių pranešimų, kurie 
buvo senų ir gerai žinomų istorijų atkartojimas 
arba paprastas atpasakojimas be analizės ir 
teoretinės perspektyvos. Teko dalyvauti keliose 
istorijos sekcijose, kurioms ką tik išreikšta kritika 
kaip tik taikoma. Neblogai pavyko imigracijos 
istorijos sekcijos. Ekologijos sekcija buvo, deja, 
supolitinta. Lietuvis pranešėjas apie taršą Baltijos 
kraštuose, pats žinomas mokslininkas, 
mokslininkams kalbėdamas nesusiprato išleisti iš 
pranešimo savo gana įkyraus politinio žodyno. Tai 
buvo vienas iš tikrai retų politinių atspindžių šioje 
konferencijoje. Apgailėtina, kad politiniai mokslai, 
kuriuos berods turėjo organizuoti lietuviai 
akademikai, buvo gerokai apleisti. Buvo 
suorganizuota tik viena „apvalaus stalo“ diskusija 
apie Lenkijos įvykių įtaką Baltijos respublikoms. 
Deja, ir ši įdomi bei aktuali tema nebuvo 
pakankamai išvystyta.

Konferencijos kulminacija buvo Česlovo
(tęsinys 14-me psl.)

1



KRONIKA

SPAUDA IŠEIVIJOJE

y IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE

NUSIKALTĖLIŲ IEŠKOJIMAI
Praėjus beveik 40 metų po'Antrojo pasaulinio 

karo vis dar ieškoma, nacių nusikaltėlių. Ieško 
žydai, kurių Hitlerio gestapas" išžudė milijonus. 
Ieško ir sovietai. Pastarųjų ieškojimas turi kitą 
tikslą—politinį, ypač kiek tai liečia Pabaltijo 
valstybių žmones. Sovietai visais būdais nori 
diskredituoti išeiviją, idant amerikiečių visuomenės 
akyse tie II-jo pasaulinio karo pabėgėliai būtų 
pristatomi kaip nacių nusikaltėliai.

JAV vyriausybė spaudžiama didelės ir įtakin- 
gos^žydų bendruomenės, susitarė su Sov. Sąjunga 
gautį.^JarianiaįjTodomąją^jpedžiagą prieš vieną^ar 
_kitą^ asmenį, apkajtintajydų žudymu. Tokiu būdu 
ir kaikune lietuviai minimi tuose sąrašuose, ir 
jiems keliamos deportacijos bylos.

Tenka pripažinti, kad yra lietuvių, prisidėjusių 
prie nacių nusikaltimų. Tačiau ar tie, kurių dabar 
minimos pavardės yra nusikaltėliai, tenka abejoti, 
ypač kad tariami bolševikų liudininkų parodymai 
yra parūpinti Sovietų saugumo.

Tuo klausimu teisingai rašo Tėviškės žiburiai 
(nr. 23, 1982. VI.3):

Visų pirma reikia stebėtis amerikiečių neap
dairumu, kur[ puikiai pademonstravo pastaruoju 
metu garsusis baptistų pamokslininkas Billy 
Graham. Tada, kai dabartinė JA V vyriausybė 
rodo kietą ranką Sov. Sąjungos atžvilgiu karinėje 
ir politinėje srityje, darosi keista JAV laikysena 
vidaus gyvenime. Čia tiesiai pataikaujama Sov. 
Sąjungai, jieškančiai priemonių sunaikinti antiso- 
vietinę išeiviją. Sovietai žino ko jieško, bet ar žino 
amerikiečiai? Galbūt jie mano, kad tuo būdu 
pasitarnauja teisingumui. Deja, vykdydami sovietų 
užmojus, jie pasitarnauja priešingam tikslui, 
būtent, sovietiniam interesui, pridengtam kilniu 
motyvu. Amerikiečiai nepagalvoja, kad šiuo atveju 
kaltintojai gali būti nemažiau kalti už kaltinamuo
sius. Taip, yra žinoma, kad žydų naikinime II D. 
karo metu, šalia okupantų nacinių vokiečių, 
dalyvavo ir kitų tautybių paskiri žmonės. Jie yra nu- 
sikaltėlipi, betjyemažesnijiusikaltėliaiyra^oyiftf- 
jūapyąl^oyai, kurie naikino lietuvius, latvius, estus 
ir kitus. Kodėl JA V-bės nejieško tokių, kurie žudė 
baltiečius II D. karo metu, o dabar gyvena JAV- 
se? Kodėl žydų naikinimas yra nusikaltimas, 
baudžiamas net ir po 40 metų, o baltiečių, 
ukrainiečių ir kitų tautų naikinimas jau nebelaiko
mas nusikaltimu? Čia tad ir suklumpa nusikaltėlių 
jieškojimo teorija. Toks vienašališkumas ir yra ne 
kas kita kaip neteisingumas.

Kaip JAV teisingumo įstaigos bendradarbiau
ja su sovietų KGB, ieškant tariamų nacių nusikal
tėlių, labai vaizdžiai aprašo adv. P. Žumbakis 
(Draugas, nr. 134, 1982.VI.29). Jis taip rašo:

Tiesiog sunku įsivaizduoti, kaip JA V Teisin
gumo skyrius (Justice Department) per Office of 
Special Investigations (OSI) naudojasi Sovietų 
Rusijos ir slaptosios saugumo agentūros—KGB 
agentų patarnavimais. Kaip žinoma, sovietai 
nesilaiko jokių civilizuotų teisinių nuostatų, ypač 
politinių teismų srityje. Sovietų kalėjimai, Gulag, 
yra perpildyti nekaltais žmonėmis, kurie drįso 
pasisakyti už religines teises ar paprasčiausius 
laisvės principus. Sovietų gydytojai su KGB 
pagalba Gulago disidentus „gydo“ įvairiais būais
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psichiatrinėse ligoninėse ir. kalėjimuose. JA V 
Teisingumo skyriaus OSI atstovai glaudžiai ben- 

* dradarbįauja su tokiais KGB agentais—
prokurorais, archyvarais ir diplomatais. 1977 
metais OSI viršininkas susitiko su sovietų agentais 
Maskvoje ir slaptai susitarė naudotis KGB
agentais ir jų pristatytais dokumentais prieš 
vadinamus Antrojo pasaulinio „karo nusikaltė
lius“. Paprastai sovietai parenka visą medžiagą, 
liečiančią tam tikrą asmenį, ir tą viską perduoda 
OSI pasinaudojimui.

OSI pareigūnams, kurie atstovauja JA V 
leisingumo skyriui, visiškai nebuvo svarbu, kad 
KGB liudininkai ir KGB paruošti dokumentai nėra 
patikimi. Jiems nebuvo svarbu, kad apkaltintų 
Amerikos piliečių advokatai neturės galimybės 
patikrinti tų archyvų, kurie yra sovietų priežiūroje 
ir kad tie advokatai neturės teisės apklausinėti 
liudininkų. Tik KGB ir tik OSI agentai turi tą 
teisę.

Praeitą savaitę Chicagoje OSI pristatė pareiš
kimus prieš Liudą Kairį. Tie parodymai buvo 
pravesti Rygoje, net ne Vilniuje. Depozicijos buvo 
padarytos OSI ir sovietų prokurorui artimai 
bendradarbiaujant. Parodymus ruošiant, dalyvavo 
ir Jungtinių Amerikos Valstybių ambasados at
stovė.

Prieš pradedant parodymus, sovietai įspėjo 
Kairio advokatus, kad tų parodymų eiga yra 
sovietų kontroliuojama, tai yra ne pagal JA V 
įstatymus, bet pagal Latvijos sovietinį kriminalinį 
kodą. Depozicijų metu sovietų atstovas nustatinė
jo, kas ir kada ir ko gali klausti liudininko, kuris 
buvo parūpintas OSI ir KGB bendromis pastango
mis. Vertėjai buvo ne JAV atstovai, parinkti iš 
Amerikos specialistų. Tai buvo sovietų paskirti 
pareigūnai. Tokiu būdu lietuvio apklausinėjimas 
buvo vykdomas ne lietuvių kalba, bet rusų kalba— 
pagal sovietų prokuroro reikalavimą.

Kai JA V teismo skirtas Kairio advokatas
bandė protestuoti prieš tokį neteisingą apklausinė
jimo būdą, sovietų prokuroras jį vėl įspėjo: aš jus 
šiuo įspėjo (warn), kad kaltinamojo asmens 
advokatas be mano leidimo neturi teisės mane
nutraukti ir kelti klausimus. Aš čia pravedu 
apklausinėjimą, čia nebus jokių diskusijų tuo 
reikalu“ ir „kai teisėjas (jis užmiršo, kad jis pats 
nėra teisėjas, o tik prokuroras, nors tai Sovietų 
Sąjungoje yra net svarbesnė pozicija!) klausia 
klausimus arba kai valdžios skirtas advokatas 
klausia klausimus (t.y. OSI), tai apkaltintojo 
advokatai neturi teisės jų trukdyti, kaip yra 
nustatyta to krašto įstatymais (t.y. Latvijos SSR 
įstatymais); gynėjai galės klausinėti tik tada, kai 
ateis jų eilė“. Žinoma, tokia tvarka yra griežtai 
priešinga pagrindiniams JAV teismų nuostatams.

LITERATŪRA - MŪSŲ TAUTINĖS 
DVASIOS IŠRAIŠKA

Lietuvių literatūra buvo ir liks viena—lietuvių 
tautos literatūra, įvairiaspalvė mūsų tautinės 
dvasios išraiška ir lobis.

Kai mūsų šaliai patekės laisvės aušra, vėl 
susijungs visa, kas buvo vertingo sukurta užsienyje 
ar sovietų pavergtoje tėvynėje. Laisvės oras ir laiko 
tėkmė atseikės grūdus nuo pelų.

Mes suprantame, vertiname ir gerbiame tuos 
lietuvių rašytojus ir kultūros veikėjus tėvynėje,
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kurie kovoja dėl kūrybinės laisvės tradicijų 
išlikimo, stiprina tautos dvasią ir pasitikėjimą, gina 
tautos garbę ir tapatybę, ryžtingai ir ne be 
pavojaus turi atsilaikyti sovietinių priespaudos 
organų spaudimui, rusifikacijai, tautinės moralės 
nuodijimui. • ■.

Mes jų nemaišome su sovietinės priespaudos 
palaižūnais, tautiniais palūžėliais ir karjeristais, 
paniekinusiais lietuvių tautos didžiąsias politines, 
tautines ir dvasines vertybes, kūkaliais ir dirsėm 
teršiančiais mūsų kultūrą.

Mes tikime, kad tautos kelių golgotoje 
literatūrinės ir apskritai kultūrinės vertybės, kaip 
praeityje, taip ir dabar tebėra pačios pajėgiausios 
dvasinei stiprybei išlaikyti. Taip pat jos yra 
reikšmingiausias veiksnys tautai nelaisvėje gyvai 
išlikti ir galiausiai vėl prisikelti, kai tam susidarys 
palankios sąlygos.

(Iš Lietuvių rašytojų dr-jos suvažiavimo pareiški
mo. Suvažiavimas įvyko Klivelande, 1982 m., 
gegužės 22 d.).

KAS VAIKŠTO PALAIDAIS APIVARAIS . ..
Antanas Maceina, Tėviškės žiburiuose (nr. 22, 

1982.V.22) atsiliepdamas į rašytojo A. Kairio 
ankstyvesnius straipsnius apie lietuvių literatūrą 
bei į jo paskutinį pasikalbėjimą, paskelbtą Tėviškės 
žiburiuose apie patriotinę literatūrą, šitaip rašo:

Anatojilus Kairys yra didžios energijos vyras, 
mėgstąs rašyti, nepaprastai našus, turįs savą 
estetiką, savą patriotiką, nepalaužiamą savimaną, 
trumpai tariant savą kelią, kuriuo žengia be poilsio 
ir be apdairos. Tai jo stiprybė. Antra vertus, jau 
kuris metas jis vaikšto tarsi žmogus palaidais 
apivarais, vis žvilgčiodamas, ar kas nors ant jų 
neužmins. O pasitaiko, kad tas ar kitas, tyčiomis 
ar netyčiomis, ima ir užmina.

Nūn, pastarajame pasikalbėjime su „Tėviškės 
Žiburių“ redaktoriumi A. Kairys prasitarė, „prieš 
porą mėnesių“ atidavęs „rinkti naują eilėraščių 
rinkinį Litofagų šaly' “, kuris „turėtų pasirodyti 
prieš Naujus Metus“ („TŽ“ 1982, nr. 12, p. 7). Tad 
bus labai ir labai įdomu patirti, ar tie homeriškieji 
lotofagai išves mūsų kūrybinį gyvenimą iš minėto 
akligatvio, ar aną akligatvį tik papildys; ar mestas 
kaltinimas pasirodys buvęs tikras priekaištas, ar 
tik bejėgė priekabė.

Neseniausiai į A. Kairio apivarus pakliuvo ir

akiračiai nr. 7 (141)
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KRONIKA

Tomas Venclova. „ Tėviškės Žiburių** redaktoriaus 
paklaustas, ar „geras kūrinys jau yra patriotika“, 
A. Kairys nedvejodamas atsakė: „Ne. Geras 
kūrinys dar nėra patriotika. Girdėjau tokių 
kalbų . . . Tomas Venclova, prisimenu, atsakė, 
kad jis specialiai patriotinių eilėraščių nerašąs ir 
manąs, kad gera kūryba kartu yra ir patriotinė 
kūryba** („TŽ*‘, t.p.). T. Venclovos teiginys yra 
pati akivaizdybė: gera kūryba praturtina tautos 
kultūrą ir todėl savaime yra patriotinė. Ko gi tauta 
galėtų iš literatų daugiau reikalauti, negu geros 
kūrybos? Ryšium su šia mintimi man ateina į 
galvą J. Maritaino žodžiai, rasti jo susirašinėjime 
su J. Cocteau (1920 m.): „Dievas nereikalauja 
jokio 'religinio meno* ar 'katalikiškojo meno*. 
Menas, kuris jam patinka, yra menas—su visais 
savo iškyšuliais** (Jacques Maritain, Der Kuenstler 
und der Weise, Augsburg, be datos, p. 74). Ar ne 
tas pat yra ir su tauta? Tauta nereikalauja jokios 
'patriotinės kūrybos*; ji reikalauja tik kūrybos—su 
visais šiosios iškyšuliais, nes tik tuo būdu tauta esti 
turtinama ir savaime džiuginama bei guodžiama 
nelaimės atveju. Kas tai vykdo, kuria patriotiškai.

KEISTA BALFO BAIMĖ
Devynių JAV profesorių kolektyvas yra 

numatęs paruošti studijų „Soviet Interview Pro
ject“. Šios studijos tikslas—pasinaudoti atvykusių 
iš Sov. Rusijos žiniomis ir patirtimi apie Sov. 
Rusijos socialinę, ekonominę ir politinę sistemų.

šiai studijai vadovauja prof. J. Miliar iš 
Illinois U-to Urbanoje. Tų studija remia ir JAV 
Valstybės Departamentas. To projekto iniciatoriai 
kreipėsi į Lietuvių Informacijos Centrų, prašydami 
sudaryti sųrašų asmenų, su kuriais to projekto 
vykdytojai galėtų pasikalbėti.

Bet kažkodėl šios studijos išsigando Balfas ir 
Drauge (nr. 136, 1982.VILI) paskelbė tokį pareiš
kimų:

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
ŽINOTINA

Lietuvių spaudoje pasirodžius straipsniui 
„Soviet Interview Project — Studija apie dabarti
nius emigrantus**, daug kas kreipėsi į Balfo vado
vybę, teiraudamiesi, kaip reikėtų žiūrėti į šį 
reikalą.

Straipsnyje yra prašoma, kad asmenys, nuo 
1970 m. atvykę iš Sovietų Sąjungos valdomų 
kraštų į JAV nuolatiniam apsigyvenimui, atsiliep
tų, suteiktų apie save žinias, pranešant ir savo 
paskutinę gyvenamąją vietą Sovietų Sąjungoje ir 
suteiktų duomenis apie padėti Sovietų Sąjungoje. 
Nors ten rašoma, kad „žinios yra renkamos 
anonimiškai—konfidencialiai**, tačiau tam užtikri
nimo nėra. Toks kreipimasis daug kam sukėlė 
rūpesčio, nes šiuo laiku žmonės yra labai [baiminti 
dabar vykstančių apklausinėjimų, surištų su 
kaltinimais dėl įvykių nacių okupuotoje Lietuvoje, 
antrojo pasaulinio karo metu.

Balfo vadovybė praneša, kad nėra būtina ir 
nėra reikalinga tokias asmeniškas žinias teikti 
Šioms įstaigoms, kurios ruošia studiją sovietine 
lema.

JA V valdžia turi visą reikalingą informaciją 
apie Sovietų Sąjungą—jos socialinę, ekonominę ir 
politinę padėtį. Šios žinios yra prieinamos kompe
tentingiems asmenims ir jos yra teikiamos reikalin
goms institucijoms, jas gauna ir Balfas. JA V 
valdžia taip pat turi visą reikalingą informaciją 
apie atvykusius asmenis iš Sovietų Sąjungos ir, jei 
būtų reikalinga, tas žinias gali panaudoti.

Reikia pabrėžti, kad straipsnyje skelbiama

1982 m. liepos mėn.

studija yra projektas keliolikos institucijų, kurios 
yra gavę didesnę sumą pinigų šiam tikslui. Tačiau 
tai neįpareigoja privačių asmenų atskleisti asmeniš
kas žinias, kurios tam tikrais atvejais galėtų būti 
panaudojamos netikslingai.

Balfo centro valdyba

Atrodo, jog Balfo vadovybė neatskiria nacių 
ieškotojų nuo tų asmenų, kurie ieško medžiagos 
apie Sov. Sųjungos komunistinę sistemų . . .

Šis reikalas, kaip matome, neturi nieko 
bendra su šalpa. Todėl ir Balfo valdybai nebuvo 
reikalo kištis į mokslo žmonių reikalus ir demon
struoti reikalo nesupratimų.

KARDINOLŲ IR VYSKUPŲ SKANDALAI
Katalikų bažnyčios hierarchijoj įvairūs politi

niai, finansiniai ir net šeimyniniai skandalai nėra 
didelė naujiena, ypač prisiminus viduramžių 
popiežius ir kardinolus.

Anksčiau tokie skandalai būdavo slepiami, 
tačiau paskutiniame šimtmetyje, kai Vakarų 
spauda pasidarė laisva ir gavo žymiai daugiau 
teisių bei pareigų prieš visuomenę, tuos įvairius 
nenormalumus katalikų bažnyčioje paslėpti pasida
rė žymiai sunkiau, arba tiesiog neįmanoma. Tiesa, 
ir tų skandalų, atrodo, buvo žymiai sumažėję. Gal 
tik Paryžiaus kardinolo paslaptinga mirtis paleistu
vystės namuose prieš keletu metų davė progos 
sensacijas mėgstantiems laikraščiams paspėlioti 
apie mirties aplinkybes . . .

Tačiau paskutiniu laiku du įvykiai atkreipė 
Amerikos ir Europos visuomenės dėmesį. Keista, 
kad kai kuri mūsų spauda, iš paklusnumo ar 
baimės, apie tuos įvykius nieko nerašė, arba jei ir 
rašė, tai taip paviršutiniškai ir tokiom neaiškiom 
frazėm, jog eilinis skaitytojas, jei negalėtų pasinau
doti kitais šaltiniais, nežinotų tikrųjų faktų.

Štai, apie vysk. P. Marcinkaus neaiškias 
finansines kombinacijas su nubankrutavusiu Itali
jos banku Draugas (nr. 142, 1982.VII.9) paskelbė 
tik tokių nieko nesakančių žinutę:

SPĖLIOJIMAI APIE 
ARKIV. P. MARCINKŲ

Roma.—Italijos laikraštis „La Stampa“ pas
kelbė, kad arkivyskupas Paulius Marcinkus pasiūlė 
popiežiui savo atsistatydinimą iš Vatikano banko 
direktoriaus pareigų. „ Chicago Tribune** korespon
dentui arkivyskupas šią žinią paneigė, sakydamas, 
kad šitokiose aplinkybėse jis neatsistatydintų. Jis 
nesąs jokiu būdu įveltas į skandalą, kuris ištiko 
Italijos Ambrosiano banką.

„Sun Times** žiniomis, Vatikano bankas turi 
minėtame Ambrosiano banke 1.58 nuoš. akcijų.

„II Giornale“ rašo, kad popiežius dabar galėtų 
išspręsti klausimą, paskirdamas arkivyskupą Mar
cinkų Chicagos arkivyskupu, nes ši vieta tuščia 
po kardinolo Cody mirties. Šie spėliojimai sukėlė 
didelį susidomėjimą Chicagos spaudoj ir televizijoj.

Šis skandalas prasidėjo, kai Milano privatus 
bankas „Banco Ambrosiano“ išdavė Pietų Ameri
kos bankams apie 1.4 bilijonų dolerių paskolų su 
Vatikano banko garantijomis ir kai tos paskolos 
nebuvo grųžintos. Tam Milano bankui grėsė 
bankrotas, o jo prezidentas Carlo Ciampi rastas 
Londone po tiltu pasikoręs. Tada Italijos finansų 
ministeris B. Andreatta pareikalavo iš Vatikano 
banko apmokėti garantuotas paskolas, bet banko 
valdytojas vysk. Marcinkus parodė pasikorusio 
banko prezidento laiškų, pagal kurį šis atleidžiųs 
Vatikano bankų nuo atsakomybės.

Nors Vatikano finansai visuomet buvo laiko

mi paslapty, bet šį kartų, matyt, viešosios opinijos 
spaudžiamas, Vatikanas paskyrė trijų asmenų 
komisijų (šveicaras, italas ir amerikietis) ištirti šį 
reikalų.

Tas finansinis skandalas primena ir kitų 
panašų incidentų, kuris buvo palietęs Vatikano 
bankų ir jo valdytojų vysk. P. Marcinkų. 1975 m. 
sugriuvo kita Italijos finansinė institucija, kuriai 
vadovavo M. Sindona ir kurios nuosavybėje buvo 
New Yorko Franklin National bankas. Minimas M. 
Sindona tuo metu buvo Vatikano banko investavi
mo patarėjas. Dėl to Vatikano bankas tuomet 
turėjo apie 80 milijonų dolerių nuostolių.

Kardinolas Cody buvo gerai žinomas Čikagos 
lietuviams katalikams ir nelabai mėgiamas, nes jis 
valdydamas arkivyskupija parodė savo nepalanku
mų tautinėm grupėm, o su lietuviais buvo suėjęs į 
konfliktų dėl šv. Kazimiero kapinių.

Prieš kiek laiko federalinės JAV teisingumo . 
įstaigos pradėjo tyrinėti kadinolo Cody finansi
nius reikalus. Amerikiečių spaudoje pasirodė užuo
minos, kad apie milijonų dolerių bažnyčios pinigų 
kardinolas išdalinęs savo jaunystės dienų draugei, 
poniai M. Wilson, kartais dar vadinamai kardino
lo pusesere (o vėliau—„netikra“ pusesere— 
stepcousin). Nežinia, kuo ši byla būtų pasibaigusi, 
jei ne kardinolo mirtis. Viena tačiau aišku: 
šykštuolis kardinolas, net kapinėse įsakęs karstus į 
duobę dėlioti kabliais, kad sutaupytų keletu 
skatikų, nebuvo toks taupus kituose reikaluose . . .

Čikagos lietuvių dienraštis Draugas apie kard. 
Cody skandalų nieko nerašė, bandydamas šį 
reikalų nuslėpti bent nuo tų skaitytojų, kurie 
anliškai nemoka ir kitų laikraščių neskaito.

Vyt. Gedrimas

VIENAS ŽODIS
KARTAIS NIEKO, KARTAIS DAUG
Akiračių š.m. birželio nr. atspausdintame 

mano straipsnyje „Margas etikos etiudų krepšys“ 
įsivėlė vienas kitas riktas, už kurį nenorėčiau imtis 
atsakomybės. Pavyzdžiui, kalbant apie tuščiažo
džiavimo formas, išspausdinta: Trečioji—negyvas, 
neimantrus tarybinis „new-speaker“. Turėtų, žino
ma, būti „new-speak‘as“ (kaip ir rankraštyje) arba, 
laikantis pačių tarybinių transkribavimo papročių, 
„niūspykas“. Šiuo G. Orwellio nukaltu terminu, 
kurį lietuviškai galėtume išversti „naujakalbe“, 
turima minty kai kurių ideologinių (ypač totalisti- 
nių) santvarkų praktikuojamų tam tikrų sistemingų 
dalykų „perkrikštijimų“ ar net „nukrikštijimų“.

Pavyzdžiui, plataus masto ir labai įvairaus 
pobūdžio Stalino nusikaltimai sovietinėje spaudoje 
vadinami ne kitaip kaip „asmenybės kultas“. Arba, 
tiksliau pasakius, patiems nusikaltimams iš viso 
neteikiamas joks vardažodis; jei jau reikia kaip 
nors juos užsiminti, tai daroma netiesioginiu būdu, 
kalbant apie „asmenybės kulto laikotarpį“ arba 
apie „asmenybės kulto sųlygas“. Taigi rašant apie 
tokio Z. Angariečio ar J. Uborevičiaus nužudymų, 
vengiama pačiam įvykiui taikyti bet kokį nomina- 
tyvinį žodį, o tik apie veikėjų pasakoma, kad jis 
„žuvo, represuotas asmenybės kulto sųlygomis“. 
Šia suledėjusia formule pasikliaunama skersai 
išilgai Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklope
dijos (tačiau jei kalbama apie „reabilituotų“ 
asmenį, rašoma: „žuvo, neteisėtai represuotas 
asmenybės kulto sųlygomis“).

Sovietinis „new-speak‘as“— įdomus ir kompli
kuotas reiškinys, vertas kieno nors išsamios, 
subtilios studijos.

M.J. Drunga
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LIETUVOS GYVENIMAS

ENERGETIKOS ŪKIS

ATOMINĖS JĖGAINĖS NAUDA IR
PROBLEMOS

Šiuo metu Lietuvoje augantiems 
elektros energijos poreikiams 
patenkinti yra statoma Ignalinos 
atominė jėgainė, Kauno 
hidro akumuliacinė elektrinė, ir 
Vilniaus termofikacinė elektrinė. 
Atominės jėgainės statymas, kaip mes 
žinome jau ir iš vakarietiškos
patirties, yra susijęs su didelėm 
mokslinėm, saugumo ir gamtos 
apsaugos problemom, kuriom dar
nėra pilno atsakymo. Dėl atominės
jėgainės statymo Lietuvos
mokslininkai ir ekonomistai nebuvo 
vienodos nuomonės. Laimėjo 
turėjusieji pritarimą Maskvoje. Šiuo 
metu statyba vyksta ir jėgainės 
išvengti neįmanoma. Bet atrodo, kad 
yra likę daug mokslinių klausimų bei 
abejonių dėl šio projekto. Apie 
Lietuvos atominės jėgainės statybos 
problemas, galbūt net ir apie tam 
tikrus nuogąstavimus, pasisakė A. 
Žukauskas, Mokslų akademijos 
viceprezidentas, Komuniste, 1982 m. 
balandžio nr. Pateikiame ištraukas iš 
jo straipsnio.

* * *

Mokslinio tyrimo darbai energetikos 
srityje Mokslų Akademijoje buvo pradėti 
daugiau kaip prieš 30 metų, kai Technikos 
institute buvo įkurta bendrosios 
energetikos laboratorija. Tuo metu buvo 
nagrinėjamos vietinių respublikos 
energetinių išteklių—durpių, mažųjų upių, 
vėjo panaudojimo galimybės, racionalios 
žemės ūkio elektrifikavimo kryptys, 
perspektyviniai respublikos elektros 
energijos poreikiai.

Šiuo metu mūsų mokslininkų 
uždaviniai žymiai didesni ir atsakingesni. 
Pagrindinės mokslininkų jėgos sutelktos 
siekiant paruošti ir Įgyvendinti moksliškai 
pagrįstas priemones, susijusias su 
Ignalinos atominės elektrinės statyba, 
paleidimu ir efektyviu funkcionavimu. 
Šios stambios mokslinės-techninės 
programos pagrindinis vykdytojas ir 
vadovas yra MA Fizikinių-techninių 
energetikos problemų institutas (FTEPI). 
Taip pat eilę kitų specifinių tyrimų vykdo 
dar 5 Mokslų Akademijos institutai. Toks 
stambus mūsų mokslininkų jėgų 
sutelkimas atominės energetikos 
problemoms yra suprantamas—
respublikai Ignalinos AE statyba yra ypač 
svarbi.

Perspektyvoje augant pramonei, 
stojant rikiuotėn naujoms įmonėms, 
vystantis žemės ūkio gamybai, kartu 
toliau plėsis gamybos procesų 
elektrifikavimas, augs lyginamasis elektros 
energijos naudojimas buityje tiek kaime, 
tiek ir mieste, geležinkelio transporte bei 
kitose srityse.

Prognozuojama, kad šio šimtmečio 
pabaigoje elektros energijos sunaudojimas 

Tarybų Lietuvoje žymiai išaugs. Tuo 
pačiu prireiks atitinkamai daugiau kuro.

Mūsų kraštas, neskaitant nežymaus 
kiekio malkų ir durpių, neturi kuro 
atsargų. Todėl apie 95 procentus viso 
kuro įsivežame iš broliškų respublikų. 
Perspektyvoje įvežamo kuro kiekis augs 
dar labiau. Tarybų Sąjungoje yra 
milžiniškos įvairaus kuro atsargos, todėl 
mūsų respublika iki šiol neturėjo žymesnių 
problemų apsirūpinti kuru. Tačiau, kaip 
žinome, beveik 90 procentų Tarybų 
Sąjungos kuro išteklių yra rytiniuose 
rajonuose. Atsižvelgiant į tokį teritorinį 
organinio kuro išteklių išdėstymą, nemaža 
problema tampa milžiniškų kuro kiekių 
transportavimas dideliais atstumais ir, 
pirmiausia, labai apkraunamas 
geležinkelio transportas. Todėl, gaminant 
elektros energiją, nutolusiems nuo kuro 
išteklių rajonams vis labiau tenka 
orientuotis į atominę energetiką. Tarybų 
Sąjungoje, ypač šiaurės vakarų dalyje, 
statomos galingos atominės elektrinės. 
Šiaurės vakarų sistemoje jau veikia Kolos 
ir Leningrado atominės elektrinės.

Mūsų respublikoje, sprendžiant 
perspektyvinius elektros energijos 
poreikius, orientuojamasi į termofikacinių 
elektrinių statybą didesniuose miestuose ir 
į statomą Ignalinos atominę elektrinę. 
Pastačius šią atominę elektrinę, kurioje 
bus sumontuoti 1,5 milijono kilovatų 
vienetinio pajėgumo reaktoriai, respublkos 
elektros energijos poreikiai bus patenkinti 
keliasdešimčiai metų—iki 21 šimtmečio 
pirmųjų dešimtmečių. Tuo pačiu bus 
sutaupyti žymūs organinio kuro kiekiai 
bei neapkrautas geležinkelio transportas. 
Atominė elektrinė per metus sunaudos 
maždaug tokį kiekį branduolinio kuro, 
kokį organinio kuro (mazuto ar anglies) 
įprasto tipo elektrinė sunaudoja per 
valandą.

MA FTEPI mokslininkai atliko žymų 
darbą nustatant respublikoje optimalią 
atominės elektrinės statybos vietą.

Kartu atominės energetikos vystymas 
iškelia daug naujų problemų visiems, tarp 
jų ir mūsų respublikos mokslininkams. 
Pirmiausia, Ignalinoje statomas reaktorius 
yra pats galingiausias. Tai jau veikiančiųjų 
Leningrado AE reaktorių modifikacija, 
didinanti pusantro karto pajėgumą, tačiau 
tokio pramoninio patyrimo, pramoninio 
eksperimento, eksploatuojant tokį 
reaktorių, dar nėra. Todėl būtina 
laboratorinėmis sąlygomis nuodugniai tirti 
eilę šilumos nuvedimo intensifikavimo 
problemų.

Aktyviai, kartu su sąjunginiais 
moksliniais centrais, šiuose tyrimuose 
dalyvauja FTEPI šilumos mainų 
specialistai. Instituto automatinio valdymo 
ir optimizavimo specialistai sprendžia 
reaktoriaus automatizavimo klausimus.

Ignalinos atominė elektrinė dirbs

Prie atominės jėgainės statoma Sniečkus gyvenvietė

pastoviu apkrovimu, tuo tarpu elektros 
energijos pareikalavimas paros laikotarpiu 
svyruoja, o ypač dideli laisvos elektros 
energijos kiekiai atsiranda naktį. Ryšium 
tu tuo Fizikinių-techninių energetikos 
problemų institutas pagrindė stambios 
hidroakumuliacinės elektrinės statybą, 
kuri turės dirbti kompelse su atomine 
elektrine. Esant sistemoje elektros 
energijos pertekliui, naktį iš Kauno marių 
siurbliai . paduos vandenį į viršutinį 
baseiną, o dieną, esant didesniems elektros 
energijos poreikiams, vanduo iš viršutinio 
baseino, tekėdamas per turbinas į 
žemutinį baseiną (marias), gamins elektros 
energiją. Dabar netoli Kauno jau statoma 
ši stambi hidroakumuliacinė elektrinė. 
Kartu nagrinėjamos galimybės, pastačius 
atominę elektrinę, plačiau naudoti elektros 
energiją naktį kaime fermų ir gyvenamųjų 
namų šildymui, pašarų gyvuliams gamybai 
ir vandens šildymui.

Ignalinos atominėje elektrinėje 
aušinimui bus naudojami didžiuliai 
vandens kiekiai. Skaičiuojant 1 kWh 
pagamintos elektros energijos į ežerą 
pateks ekvivalentiškai apie 2 kWh šilumos 
su aušinančiu vandeniu. Iš tos energijos, 
kuri išsiskirs reaktoriuje, tiktai 30 
procentų virs elektros energija, o visa kita 
šildys ežerą. Vandens temperatūra ežere 
žymiai pakils, ir iš esmės pasikeis visas 
hidroterminis režimas. Ryšium su tuo 
Fizikinių-techninių energetikos problemų 
institutas kartu su Zoologijos ir 
parazitologijos, Botanikos bei kitais 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
institutais nagrinėja ežero, kaip būsimo 
atominės elektrinės aušintuvo,

RUSIFIKACIJOS PAVOJUS

/ MIŠRIOS ŠEIMOS -
Vėliausiame Aušros nr. 29-me 

(1981 gruodis) randame ilgesnį 
straipsnį apie ,, Rusinimo kelius“. 
Autorius, slapyvarde J. Medvėgalis, 
didžiausią dėmesį skiria tautinei miš
rių šeimų problemai. Dėmesio vertos 
yra straipsnio pažiūros apie iš mišrių 
vedybų kylančias ilgalaikės pasėkas 

hidroterminį režimą, šilto vandens poveikį 
ežero augalijai bei gyvūnijai.

Kartu verta pagalvoti, kaip 
racionaliai panaudoti šiuos milžiniškus 
šilumos kiekius, išmetamus su aušinančiu 
vandeniu į ežerą. Išmetamas vanduo yra 
neaukštos temperatūros, todėl jo 
panaudojimo galimybės yra ribotos. Mūsų 
mokslininkai, dirbantieji minėtuose 
institutuose, nagrinėja šio šilto vandens 
panaudojimą intensyviai žuvininkystei, 
šiltadaržiuose, žemės ūkyje.

Be abejo, esame tik atominės 
energetikos vystymosi eros pradžioje ir či^ 
yra daug neišspręstų problemų. Dar ir 
pačios atominės elektrinės nėra tobulos— 
palyginti žemas jų naudingo veikimo 
koeficientas. Iki galo dar neišspręsti 
atominių atliekų panaudojimo ir 
laidojimo, visiškai švarios atmosferos ir 
kiti klausimai, kuriuos nagrinėja MA 
Fizikos institutas.

Šios problemos rūpi ne tik mums, 
tarybiniams mokslininkams, bet ir kitu 
šalių specialistams. Energetinė problemai 
yra visos žmonijos dėmesio centre.) 
Atominei energetikai priklauso didelėj 
ateitis, tačiau į jos platų panaudojimą 
reikia žiūrėti labai rimtai, siekti, kad 
ateityje tai būtų ne tik efektyviausias, be! 
ir patikimiausias bei švariausias energijos 
šaltinis. Daug čia galima pasieki: 
bendradarbiaujant įvairių šali'l 
mokslininkams. Tarybų Lietuvei 
mokslininkai šioje srityje irgi glaudžiai 
bendradarbiauja ne tik su broliški 
respublikų, bet ir su įvairių užsienio šali'l 
moksliniais centrais ir mokslininkais.

„TAUTOS KOROZIJA“
tautos iaentitetui.

♦ * *

Bet ne vien tik tokiu keliu siekiam- 
įlieti Tarybų Sąjungos tautas į „matušk 
Rusiją“. Svarbiausias vaidmuo čia skiria' 
mas tautybių maišymui per mišrias šeima! 
ir tam sudaromos pačios palankiausio!

akiračiai nr. 7 (141):
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LIETUVOS GYVENIMAS

sąlygos.
Mišrių šeimų atsiradimo mūsų krašte 

priežasčių yra įvairių. Dalis rusų ar kitų 
tautybių atstovų gyvenančių Lietuvoje 
tuokiasi su lietuviais arba lietuvėmis. Tai 
pats paprasčiausias ir nekalčiausias atvejis. 
Kad tas procesas intensyvėtų, dabar 
mokslo įstaigose—nuo vaikų darželio iki 
aukštųjų mokyklų—visur organizuojami 
internacionaliniai vakarai, susitikimai su 
kitų tautybių bendraamžiais. Aišku, nieko 
bloga, jei vienos tautos vaikai ar jaunimas 
geriau pažins kitos tautos bendraamžius. 
Su laiku ši draugystė vis stiprinama ir 
skatinama, o toliau, jau subrendus, žiūrėk, 
ir sumainomi žiedai su kitataučiais. Taip 
ši nekalta priemonė tampa labai pavojin
ga.

Lietuviai, atvykę į Rusijos ar kitų 
respublikų miestus ar miestelius, dažnai 
stebisi radę skelbimus, kad telkiami 
darbininkai į Ignalinos atominės elektrinės 
ar Mažeikių naftos perdirbimo įmonės 
statybas. Tuo tarpu Lietuvoje jaunimas 
raginamas • vykti į „komjaunuoliškas“, 
„spartuoliškas“ statybas toli į rytus nuo 
Lietuvos. Kas čia—neapsižiūrėjimas, kai
nuojantis valstybei nemažus pinigus? Juk 
ar ne paprasčiau būtų, kad lietuviai vyktų 
į Ignaliną ar Mažeikius, o rusai ieškotų 
darbo savo krašte? Deja, tai iš anksto 
apgalvota ir gerai apskaičiuota priemonė 
tautų maišymui skatinti. Kuo daugiau to 
maišymo, tuo daugiau mišrių šeimų.

Tam pasitarnauja ir karinės prievolės 
atlikimas toli už Lietuvos. Dažni atvejai, 
kai jaunuolis iš tarnybos grįžta ne vienas, 
o su rusaite. Sūnus parodo savo tėvams 
marčią, bet kalbos tarp jų nebūna, nes 
marti nemoka nė žodžio lietuviškai, o 
tėvai—rusiškai.

Santuoka su kitataučiais labai retai 
atneša tikrą laimę ir harmoniją. Jų kiti 
įpročiai, papročiai, tradicijos. Tai, kas 
lietuviui atrodo sava ir brangu, anam 
atrodys svetima, nereikalinga, net juokin
ga.

Lietuvoje kas ketvirta santuoka išyra. 
Skiriasi ir lietuviškos šeimos. Bet mišrios 
šeimos išyra kur kas dažniau.

Nėra jokios abejonės, kad iš daugu
mos mišrių šeimų laimi tik rusai. Daž
niausiai su mūsų tautiečiais tuokiasi rusai 
atvykėliai. Jie lietuvių kalbos nemoka, 
todėl šeimoje kalbama tik rusiškai. O 
tokių šeimų palikuonys dažniausiai save 
laiko tik rusais, nors kai kurie iš jų su 
lietuviška pavarde. Kai santuokinis rusas 
priverčia šeimą persikelti į Rusiją, tada 
šeimoje nieko lietuviško nebelieka!

Net susituokus dviems nerusams, 
dažniausiai laimi rusai. Pavyzdžiui, lietuvė 
išteka už gruzino. Žmona nemoka gruzino 
kalbos, o vyras—lietuvių. O šnekėti reikia. 
Tad visos tokios poros šnekasi rusiškai. 
Vaikai su tėvais kalba taip pat rusiškai. 
Jie iš inercijos leidžiami į rusišką mokyk
lą. Ir štai rezultatas: gruzinas ir lietuvė 
išaugino rusiukus . . .

Mišrių šeimų pasekmės labiausiai bus 
juntamos ateityje. Juk tokių šeimų vaikai, 
netgi laiką save lietuviais, su savo tauta 
bus ne pilnai susiję. Ir sunkių mūsų 

Tėvynei išbandymų metu, kada kiekvie
nam reikės apsispręsti, už ką aukotis, su 
kuo jiems eiti, jie eis ne už nepriklausomą 
Lietuvą, o už tarybinę Lietuvą, nes tik toji 
patenkina mišrios šeimos dvilypę prigimtį. 
Iš mišrių šeimų daugiausiai kils išdavikų ir 
Tėvynės duobkasių. Štai tarybinis žvalgas 
Richardas Zorgė. Ne vien komunistinė 
pasaulėžiūra pastūmėjo šį vokietį šnipinėti 
Tarybų Sąjungos naudai, bet ir tai, kad jo 
motina buvo rusė!

O kokia padėtis šiandien?
Palyginus su kitomis tarybinėmis 

tautomis, lietuviai visada buvo gana 
atsparūs tautybių maišymui. Tiesa, tam 
daug įtakos turėjo religija. XIX šimtme
tyje ir XX pradžioje nemažai lietuvių 
buvo sudarę mišrias šeimas su lenkais, nes 
lenkai katalikai, bet beveik negirdėta, kad 
lietuvis būtų tuokęsis su ruse. Todėl iki 
okupacijos lietuvio rusiška pavarde beveik 
niekada nesutikdavai.

Keturiasdešimt įnirtingos antireliginės 
propagandos metų padarė savo: nors 
lietuviai ir laikomi religingiausia Tarybų 
Sąjungos tauta, bet religijos įtaka, palygi
nus su praeitimi, labai sumažėjo, tuo 
pačiu sumažėjo ir religijos, kaip kliūties 
trukdančios sudaryti mišrias šeimas su 
kitatikiais, vaidmuo (dar dažniau—su 
visiškais ateistais). Štai jums dar vienas 
paaiškinimas, kodėl dabar taip įnirtingai 
kovojama su tikėjimu!

Iš kitų respublikų mišrių šeimų 
skaičiumi gausios Ukraina, Moldavija ir 
Latvija. Mus ypač jaudina brolių latvių 
ateitis. Nejau ir juos ištiks prūsų likimas?

1981 m. „Mokslo ir gyvenimo“ 3 nr. 
išspausdintas Petro Gaučo straipsnis 
„Dabartiniai etniniai procesai Lietuvoje“. 
Jame pateikiama gana daug statistikos 
apie dabartinės Lietuvos, jos miestų ir 
atskirų rajonų, nacionalinę sudėtį. Kito 
šaltinio mes, eiliniai lietuviai, neturime, 
todėl tai, ką šis straipsnis siūlo, turėtume 
priimti už gryną pinigą. Tik perspėju: tai 
tarybinė statistika, todėl reikia atsargumo! 
Statistikos duomenys dažnai pakreipiami 
palankesne režimui kryptimi, tuo labiau, 
kad niekas nepatikrins. O juk šio straips
nio skaičiai gali būti pakoreguoti. Tai 
rodo prierašas apačioje: „spausdinama 
skaitytojų pageidavimu“. Matyt, žurnalo 
skaitytojus jau seniai neramina kitų 
tautybių gyventojų skaičiaus didėjimas 
Lietuvoje, todėl, tikriausiai, redakcija 
gauna ne vieną laišką, kur prašoma šį 
klausimą nušviesti. Tad šis straipsnis 
greičiausiai ir skiriamas nuraminti skaity
tojams.

Iš jo matome, kad mes skųstis labai 
negalime: kitataučių procentas mūsų 

uxjpublikoje^ vienas iš mažiausių. Nuo 
1970 iki 1979 m. Lietuvos gyventojų 
skaičiui padidėjus 8,4%^ lietuvių padaugė
jo 8,2%. Mažėjimo procentas nedidelis.

Mišrių vedybų Lietuvoje, ypač mies
tuose, gausėja: nuo 15,6% visų besituo
kiančių 1970 m. iki 18,4% 1978 m. Tiesa, 
autorius tuojau skuba nuraminti: daugu
mą mišrių šeimų sudaro ukrainiečiai, 
baltarusiai, rusai ir lenkai, o koks lietuvių 
procentas—autorius užmiršo pažymėti, bet 

atrodo ir jis auga. Juk paminėtų keturių 
tautybių atstovai, gyvendami tarp lietuvių 
daugumos, nebūtinai sudaro šeimas tik 
savo tarpe; galime spėti, kad kas antras tų 
mišrių vedybų partneris yra lietuvis.

Autorius pripažįsta, kad Vilniuje, 
tame Lietuvos Babelyje, lietuviai daug 
dažniau tuokiasi su kitataučiais, negu 
kitose Lietuvos vietose: 1970 m. 19,7%, o 
1978 m.—jau 20,5%. Vadinasi, kuo 
daugiau svetimtaučių maišosi tarp lietu
vių, tuo daugiau mišrių šeimų.

Lietuvoje didėja procentas ir gimusių 
mišriose šeimose. Iš 13,9% jose gimusių 
1970-1978 m. lietuvių tautybės vaikai 
sudaro 5,9%. Tiesa, autorius pastebi, kad 
vaiko tautybė nustatoma tik pagal moti
nos tautybę. O kiek yra tėvų lietuvių, 
kurių vaikai rusai, ukrainiečiai ar kitos 
tautybės? Todėl tuos 5,9% galime dvigu
binti. Dvylika procentų negryno kraujo 
lietuvių—tai daug ar maža? Labai daug! 
Jeigu šis procesas intensyvės (o dėl to 
abejoti nereikia), mes būsime „atskiesti“. 
Pasekmės gali būti labai liūdnos.

Juk į tokią maišytą tautą lengviau 
braunasi rusų įtaka. Mūsų kalba, kuri yra 
pagrindinė tautos savistovumo reiškėją, 
bus dar labiau teršiama rusiškų žodžių, 
posakių bei keiksmažodžių, lietuviškus 
papročius vis labiau ims išstumti rusiški— 
prasidės liga, kuriai neužkirtus kelio, gali 
įvykti tautos mirtis, arba, kaip tarybiniai 
aktyvistai sako, „Lietuvoje bus išspręstas 
nacionalinis klausimas“. Tad kol ne 
vėlu—susimąstykime! ' - -v

ETNINIAI PROCESAI

KIEK RUSŲ LIETUVOJE MOKA LIETUVIŠKAI?

Ryšium su Taškento nutarimais 
sustiprinti rusų kalbos mokymą neru- 
siškose mokyklose, įvairiose respubli
kose kilo pasipriešinimas šiam spaudi
mui. Tai ypač viešai pasireiškė 
Estijoje. Vienas iš priekaištų šiai 
politikai yra, kad vietinė kalba ne
privaloma rusams. Kodėl rusai, gy
vendami ne savo respublikose, nepri
valo mokytis to krašto kalbos? Tai 
diskriminacija. Todėl, pvz., neseniai 
Estijoje pradėta net oficialioje spau
doje svarstyti kaip pagerinti estų 
kalbos mokymą rusiškose mokyklose 
Estijoje. Jei rusai būtų priversti 
išmokti respublikos kalbą, aišku, būtų 
mažiau reikalo naudoti rusų kalbą 
socialiniame, ekonominiame, politinia
me ir kultūriniame gyvenime. Įdomu 
bus pasekti, kiek toli tos pastangos 
nuves. Tuo tarpu pažvelkime į statisti
ką, rodančią rusų pajėgumą susikalbė
ti su nerusiškų respublikų gyventojais. 
Pagal 1970 ir 1979 m. surašymų 
duomenis, rusai, gyveną nerusiškose 
respublikose, pasisakė laiką gyvena
mos respublikos kalbą savo pirmąją 
ar antrąją galba tokiais procentais 
(duomenys imti iš Itogi Vsesoyuznoi 
perepisi naseleniya 1970 goda, t. IV,

Mūsų tauta, palyginus su kitomis 
tautomis, pasižymi gana dideliu atsparu
mu asimiliacijai. Dabartiniu metu daugu
ma sąjunginių respublikų sostinių sparčiai 
rusėja. Minskas, Kijevas, Ryga, Alma- 
Ata, Taškentas ir kiti miestai tapo beveik 
vien rusiški ir nacionalinės kalbos juose 
beveik neišgirsi. Vilnius, kuriame baigian
tis karui gyveno apie 2% lietuvių, nors ir 
pamažu, bet nesulaikomai lietuvėja. Šiuo 
metu jame daugiau pusė gyventojų— 
lietuviai. O miesto lietuvėjimas, be abejo, 
turės įtakos tiek sulenkėjusių, tiek subalta- 
rusėjusių Vilniaus apylinkių bei Vilniaus 
krašto atlietuvėjimui.

Įdomu, kad sparčiai lietuvėja senieji 
rusai—sentikiai, ypač jaunimas. Šie Lietu
vos gyventojai prieš karą buvo bene 
labiausiai atsilikusi gyventojų dalis. Pir
mosios rusų okupacijos metu ir pokario 
metais jie mūsų tautai atnešė daug 

’ nelaimių: daugelis jų tapo įvairiais parei
gūnais, dirbo milicijoje, saugume, tapo 
stribais. Jų sąžinę slegia nemaža mūsų 
tautos kraujo ir ašarų. Bet jaunoji sentikių 
karta šiuo metu daug mieliau šliejasi prie 
lietuvių, negu prie rusų, dauguma jų lanko 
lietuviškas mokyklas ir stengiasi tuoktis su 
lietuviais. Susituokę sudaro lietuviškas 
šeimas. Bet mišrių santuokų net su 
sentikiais reikia vengti. Tai bus negryna 
lietuviška šeima.

Mišrios šeimos—mūsų tautos korozi
ja. Jei norime atgauti laisvę, turime 
užkirsti ir šį rusinimo kelią!

/ J. Medvėgalis

Maskva, 1973, ir iš Vestnik statistiki, 
nr. 8-11, 1980):

Respublika 1970 1979

Ukraina 27.4 31.2
Gudija 22.1 30.9
Moldavija 13.3 11.2
Lietuva 32.7 37.4
Latvija 18.3 20.1
Estija 14.1 12.9
Gruzija 11.0 16.2
Azerbaidžanas 7.6 9.3
Armėnija 19.4 27.4
Uzbekistanas 3.8 5.9
Kirkizija 1.5 1.1
Tadžikistanas 2.4 2.7
Turkmenistanas 2.1 2.1
Kazachstanas 1.0 0.7
Kaip matome, vietinės kalbos mokėji
mas labai įvairuoja. Slaviškų respubli
kų tarpe procentas gana aukštas, 
Vidurinės Azijos respublikose rusai 
beveik nemoka vietinių kalbų. IŠ visų 
nerusiškų respublikų Lietuvoje rusų, 
mokančiųlie tuvių kalbą, nuošimtis 
yra aukščiausias. Reiškia, kad tam 
tikrose respublikose, net esant dide
liam kalbiniam skirtingumui, rusai 
gali būti suinteresuoti išmokti vieti
ne kalbą.

1982 m. liepos mėn.
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Besiklausant svarstymų Mokslo ir kūrybos 
simpoziume apie išeivių įnašą į mokslą, į kultūrą, 
kilo mintis: ar nebus greitai užmiršta ir tai, kas 
šiandien atrodo labai prasminga ir svarbu?

Pavartykime atidžiau senus lietuvių išeivių 
laikraščius. Plati, įvairi ir gyvastinga buvo išeivijos 
veikla prieš I-jį Pasaulinį karą. Koks jos įnašas į 
tuometinį lietuviškosios kultūros aruodą? Ar tie 
darbai nemirė drauge su senąja išeivija? Vienas 
pavyzdys—dramaturgo ir teatralo Broniaus Lauce
vičiaus (1884-1916), daugiausia žinomo Broniaus 
Vargšo vardu, veikla.

1.
Br. Vargšas išgyveno Čikagoje 10 metų. Mirė 

būdamas tik 31 metų. To meto Čikagos išeivija jį 
iškilmingai palaidojo. Naujienos rašė, kad laidotu
vių procesija—,,30 automobilių, apie 600 pėsčiųjų 
užtvindė visą Halsted gatvę, nuo 33-sios gatvės iki 
Tautinių kapinių. Iš abiejų Halsted gatvės pusių, 
nuo 33 iki 35 gatvių stovėjo ilga, siūbuojanti jūra 
žmonių“. Kapinėse žymiausi to meto veikėjai 
skaičiavo didelius ir nemirštančius Br. Vargšo 
nuopelnus lietuvių išeivijai: jis išspausdino apie 50 
apsakymų-novelių, parašė 14 scenos veikalų, 
keliolika ilgesnių straipsnių teatro bei vaidybos 
klausimais, leido ir redagavo pirmą lietuvių vien 
teatrui pašvęstą žurnalą Veidrodis, surežisavo 
keliasdešimt vaidinimu. L

Vėliau scenos mylėtojai pastatė Br. Vargšui 
akmeninį pamiklą, bet, pasak to meto korespon
dento, pats Br. Vargšas savo teatrine veikla ir savo 
kūryba pasistatė tvirtesnį, netrūnyjantį paminklą.

Praėjo 65 metai. Laikas užpustė Br. Vargšo 
gyvenimo ir jo veiklos visus pėdsakus. Mažai kas 
išeivių žino, kas iš viso buvo Br. Vargšas, jau 
nekalbant apie jo įnašą į kultūrinį išeivijos gyveni
mą. V

Pavartykime knygą Lithuanians in Multi- 
Ethnic Chicago Until World War II (1977). 
Išvardinta joje visa eilė organizacijų: tautinių, 
religinių, pašalpinių, prekybinių, bet ..Dramatiškas 
ratelis“, Br. Vargšo įsteigtas, gyvavęs net 31 metus 
(1908-1939), net nepaminėtas. įdomios pirmojo 
puslapio ar viršelio laikraščių, žurnalų nuotraukos. 
Čia rasime tavernų savininkų laikraščio Kvieslio ir 
žurnalo, skirto nevedusiems, Piršlio nuotraukas, 
bet teatro žurnalas Veidrodis net neįtrauktas. 
Knygą puošia didelių veikėjų ir biznierių portretai. 
Veltui ieškotume Br. Vargšo vardo, nekalbant jau 
apie jo fotografiją.

H
Br. Vargšo gyvenimas buvo tiek dramatiškas, 

kad susidaro įspūdis, jog ištisi jo gabalai tarsi 
išimti iš kokio filmo ar pjesės. Kas buvo jo 
gyvenime kasdieniško, pats Vargšas sparnuotu 
pasakoriaus žodžiu suteatralino. Kai kurie iš tokių 
įvykių pateko į spaudą ir dabar Lietuvoje net 
rimtuose leidiniuose kartojami kaip autentiški.

Br. Vargšas 1896 m. baigė Kelmės trimetę 
pradinę mokyklą ir kelis metus dirbo pas advoka
tą, vėliau vaistinėje, o 1900 m. šešiolikmetis 
jaunuolis persikėlė į Šiaulius. Dirbo be pertraukų 
vaistinėje mokiniu iki išbėgant iš Lietuvos 1905 
m.Tačiau pats Vargšas pasakodavo čikagiečiams, 
kad penkis metus mokėsi Lomžos gimnazijoje ir 
kad jau tada jo širdyje, anot jo, „ėmė rusėti 
siekimas scenos, noras vaizduoti tą gyvenimą, į 
kurį žmonės mažiausia domės kreipia. Ir mokyklos 
suole būdamas aš jaučiausi esąs scenoje. Kartą ir 
kitą norėdavau sušukti: "žiūrėkite, jūs, kaip žmonės 
kenčia’ “.

Pasak Vargšo, jis palikęs Lomžos gimnaziją ir
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IŠEIVIO ĮNAŠO TRAPUMAS:

BR. VARGŠAS
važinėjęs po Rusiją su viena vaidintojų trupe. — 
Apie tas savo keliones,—rašė jo draugas Stepas 
Strazdas,—Bronius Vargšas galėdavo kalbėti per 
ištisas valandas, daug įdomaus pasakyti. Nors 
trupė susibankrutavo ir Bronius liko be skatiko, 
bet savo pasirinkto kelio nesigailėjo“.

Remiantis paskutiniais duomenimis, kiek 
žinoma, Br. Vargšas nelankė nei gimnazijos, nei po 
Rusiją važinėjo. Galėjo būti, kad jis dalyvavo 
šiauliečio Jono Misiaus vaidintojų gastrolėse po 
Žemaitijos miestelius. Pagal bendraamžių prisimi
nimus, Laucevičius buvęs „greitas vykdytojas visų 
sumanymų, gegužinių, spektaklių ir 1.1.“ 1904 m. 
rudenį šiauliečiai surengė pirmą viešą spektaklį 
„Amerika pirtyje“. Laucevičius minimas kaip 
vienas spektaklio „įrengtojų“.

Atrodo, kad Br. Vargšas buvo įsijungęs į 
1904-1905 m. revoliucinį sąjūdį. Tik nežinia, kiek 
jo pasakojimuose apie tą veiklą yra fantazijos ir 
kiek tikrovės. Pasak jo, jis su kitais dviem 
draugais suorganizavęs Frenkelio darbininkų 
streiką, sėdėjęs kalėjime, dėdės bei bendraminčių 
išpirktas, pasprukęs į Ameriką. Yra žinoma, kad 
jis bendradarbiavo su kairiaisiais Šiaulių veikėjais, 
kaip, pvz., su Kaziu Jasiukaičiu, Antanu Povyliu- 
mi ir net buvo susitikęs Vincą Mickevičių- 
Kapsuką. Vargšo tėvas irgi buvęs žinomas „cicili- 
kas“. Pagal brolį Antaną, Bronius pabėgo į 
Vokietiją ne nuo rusų persekiojimo už revoliucinę 
veiklą, bet „vengdamas stoti rusų kariuomenėn“.

III

Br. Vargšo gyvenimas Čikagoje buvo užtekti
nai dramatiškas ir net kartais tragiškas, kad jo 
nebereikėjo net teatralinti. Pradžioje dirbo vaisti
nėje, bet greit darbą metė. Kurį laiką bandė 
gyventi be darbo. Kunkuliuojantis išeivių gyveni
mas įtraukė jį į politinę, kultūrinę bei visuomeninę 
veiklą. Iš Lietuvos tik ką atvykęs dvidešimtmetis 
„revoliucionierius“ buvo kviečiamas į susirinkimus, 
publika ryte rijo kiekvieną jo žodį apie lietuvių 
kovas prieš rusų valdžią. Jis tuojau įsijungė į 
socialistų veiklą, pvz., buvo vienas Petrapilio 
,,kruvinojo sekmadienio"" metinių minėjimo organi
zatorių ir svarbiausių kalbėtojų. Bado verčiamas 
kurį laiką dirbo Kataliko spaustuvėje, bet neilgai; 
bandė užsidirbti duoną apsakymų, pjesių rašymu, 
vaidinimais. 1906 m. surežisavo pirmą vaidinimą ir 
parašė pirmąsias pjeses: „Paskutinė banga“ ir 
„Saliamono sapnas“. Pamėgdžiodamas Maksimą 
Gorkį, sakėsi, būsiąs rašytojas-valkata. Užsiaugino 
gorkiškus „ilgus plaukus, šukuojamus retkarčiais 
šukomis, dažniausiai pirštais“, taip pat ilgus 
gorkiškus ūsus, kurių beveik nekirpo. „Vieni 
plaukai buvo susiraitę, o kiti lindo jam į burną“. 
Neužmokėjus nuomos, buvo mėtomas iš kambario. 
Gyveno prisiglaudęs prie vieno ar kito draugo. 
Dienų dienas praleido planuodamas, rašinėdamas 
ir pasakodamas apie būsimas dramas ir apsaky
mus. Padorūs, darbštūs lietuviai ėmė į jį žiūrėti 
kaip į tinginį, keistą ir nerimtą individą. Itin jis 
pagarsėjo 1908 m., vesdamas Eugeniją Olševskaitę. 
Pasak S. Strazdo, Eugenija „iš pasiturinčių tėvų 
šeimos prieš jų valią pasivedusi su ’svieto perėjū
nu" “.

1908 m. Br. Vargšas daug dirbo ir dar 
daugiau planavo spaudos ir teatro baruose. Pvz., 
savaitraštyje Kova buvo skelbiama, kad greit 
išeisiąs bepartyvinis žurnalas Mūsų gyvenimas,
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redaguojamas Br. Vargšo. Deja, žurnalas, nesurin
kus užtektinai prenumeratorių, nepasirodė. Netru
kus Br. Vargšas paskelbė, kad užbaigęs veikalą 
„Migla“, bet neatsiradus leidėjų veikalas nebuvo 
išspausdintas ir net rankraštis, atrodo, yra dingęs.

1908 m. rudenį Vargšo ir kitų socialistų 
pastangomis įkuriamas teatro mėgėjų „Dramatiš
kas ratelis“. Režisierium išrenkamas Br. Vargšas. 
Per sekančius metus jis surežisavo net aštuonis, iš 
jų keturis savo, scenos veikalus. Jis pagarsėjo ne 
tik kaip geriausias Čikagos lietuvių režisierius, bet 
ir populiarių šešių pjesių autorius. 1910 m. „Dra- i 
matiškas ratelis“ pastato šešis vaidinimus, jų tarpe 
tokias istorines dramas kaip „Pilėnų kunigaikš
tis“ ir „Mindaugas“. Tačiau 1910 m. Br. Vargšas 

ėmė girtuokliauti. Tiksliai nežinia, kada jis turėjo 
pasitraukti iš „Dramatiško ratelio“, bet 1911 m. jis 
ten nebedirbo. S. Strazdas, buvęs „Dramatiško 
ratelio"" tuolaikinis sekretorius, atsimena: „par
davęs savo kūrinį tokiam Olševskiui ar Tanane- 
vičiui, jis gauna penkinę, su kuria nei užvilkintą 
rendą moka, nei sau ar šeimai ką nors vertingesnio 
perka. Bronius tuojau neša ją į karčiamą ir 
prageria. (...) Retai labai retai jį matydavau 
blaivą. (...) Kuomet apsvaigdavo ir degtine 
užpildavo tą, kas jį grauždavo, Bronius pamodavo 
ranka ir sakydavo: — „Rašau kitą dramą: gausiu 
penkinę—cha, cha, cha! Vyrai gerkite“.

Rašytojas Jonas Šliburis kartą matęs, kaip 
Vargšą išmetė į gatvę iš smuklės. „Jis buvo 
įniršęs.—Aš jiems parodysiu, ką mano kumštis 
gali . . . Vėl atgal įsigrūdo į smuklę ir daugiau jo 
nemačiau“.

Pagal Šliburį, Br. Vargšas girtas mėgęs sakyti 
prakalbas, bet rašyti negalėjęs. Tačiau per tris 
girtuokliavimo metus vis dėlto Vargšas parašė 
keturias pjeses. 1913 m. liovėsi gėręs. Per tris 
paskutinius gyvenimo metus į burną nepaėmęs nė 
lašo svaiginamųjų gėrimų. Kurį laiką jis dirbo Į 
dažų fabrike ir vėliau teatro dekoracijų dirbtuvėje, 
kaip tada vadino, „tepliorium“. Ne vienas Vargšo 
paveikslas kabojęs jo draugų butuose. Atrodė, kad 
jo gyvenimas nusistovėjo, alkoholizmo košmaras 
praėjo, visi jo draugai ir gerbėjai, o ypač jo 
žmona, negalėję atsidžiaugti vyro pasikeitimu. 
Kaip prisimena Petronėlė Milerienė, to meto 
artistė mėgėja ir dainininkė, „Laucevičius buvo 
aukštas, liesas, išblyškęs ir truputį pageltęs. Jo 
balsas buvo stiprus ir gana malonus"". Labai mėgęs 
muziką. Gerai skambinęs pianinu, grojęs gitara, 
smuiku, o „ypač jo pamėgta balalaika, pritarda
mas savo skambiu baritonu“.

1913 m. gegužę Br. Varšas vėl išrenkamas 
„Dramatiško ratelio“ režisierium. Per pusantrų 
metų surežisavo devynius vaidinimus, jų tarpe L. 
Tolstojaus „Patamsio galybę“ ir savo tris dramas. 
Tais pačiais metais įsteigė „Veidrodžio“ bendrovę 
ir leido bei redagavo mėnesinį žurnalą Veidrodis. 
1914 m. rudenį suorganizuojamas, ne be Br. 
Vargšo iniciatyvos, „Lietuvių dramatiškų draugijų 
susivienijimas Čikagoje“, į kurį įsijungė svarbiau
sieji septyni Čikagos teatro būreliai. Br. Vargšas 
išrenkamas generaliniu režisierium. Ir štai, kaip 
perkūnija iš giedro dangaus, vidurių tuberkuliozė 
pakerta 30 metų, kupiną energijos, kūrybingų 
planų ir vilčių ateičiai vyrą. Du mėnesius jis 
išgulėjo lovoje. 1915 m. kovo mėn. jam padaryta 
pirma operacija, vėliau antra, trečia, ketvirta. 
Daugiau negu metus gulėjęs tik ant nugaros.
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Sirgo, kentėjo didelius skausmus, bet nepaliovė 
rašęs, prisitaisęs tam tikrą lentelę ant krūtinės. 
1915 m. pradžioje sustojo ėjęs Veidrodis, bet 
Vargšo vedamas teatro skyrelis Naujienose pasiro
dydavo iki 1916 m. sausio pabaigos, t.y. du 
mėnesius prieš jo mirtį.

Vargšą aplankęs jo draugas rašė: „Tarp 
keturių kambario sienų stovi rašomas stalas ir 
lova, kurioje guli Br. Vargšas baisiai suvytęs, kad 
tik kaulus oda laiko. Moteris su dviem mažais 
kūdikiais verkia prie lovos sustoję. Jo šviesios 
akys, pilnos vilties ir gyvumo, žiba iš po 
pasidriekusių ilgų plaukų. Maloniai pasitinka 
lankytoją ir su didžiausia padėka spaudžia ranką. 
Kojų gale stovi piešimo ’skėčius*; ant lovos guli 
keletas paišiukų, taip pat specialiai padaryta tam 
tikra lentelė su prirašytais lakštais popieros. ( . . . ) 
’Aš nieko nebenorėčiau daugiau4,—kalba 
Vargšas,—’kad tik galėčiau nors šešis mėnesius be 
šitų skausmų pasirgti. Tada aš pabaigčiau rašyti 
pradėtuosius raštus. Po to būčiau laimingas 
mirdamas1! Dabar slegia mano krūtinę tie raštai, 
tos knygos!4—atsidusdavo ir nuriedėdavo ašaros 
per suvytusį veidą ... 44

Prieš pat mirtį Vargšas užbaigė dramą 
„Kryžius44, *kurią vėliau išleido „Dramatiškas 
ratelis44. Kitų darbų nespėjo užbaigti.

IV

Br. Vargšo pjesėje, tarsi savotiškame veidro
dyje, atsispindi daug jo paties autentiškų išgyveni
mų ir jo laiko įvykių atbalsių. Pirmos keturios 
pjesės—„Paskutinė banga44, .„Saliamono sapnas44, 
„Penktas prisakymas44 iir „Pirmi žingsniai44— 
vaizduoja 1904-1905 m. Lietuvoje pasipriešinimą 
bei revoliucinius veiksmus .prieš rusų valdžią. 
„Žmonės“ ir „Naminio liūto lizdas“ yra jo giliai 
išgyvento ir pasmerkto alkoholizmo atspindžiai. 
Pjesėse „Jono širdis“, „Svetimas dievas“, „Gady
nės žaizdos“ ir „Milijonai vandenyje“ sudramatin
tos vargšų, skurdžių, pasišventėlių bei idealistų 
nesėkmes ir pralaimėjimai. Tik drama „Kryžius“, 
kur iškeliama karo beprasmybė ir jo naikinanti 
jėga, nesusieta su autoriaus ;autentiškais pergyveni
mais.

Žanriniu požiūriu Vargšo scenos veikalai yra 
buitinės-socialinės dramos. Tačiau buitis, t.y. XX- 
jo šimtmečio pradžios miesto ir kaimo gyvenimo 
aplinka, duoda tik dramų foną, nes konfliktų 
pagrindą sudaro tradiciniai dramų varikliai— 
žmogaus ydos ir aistros. Vargšas nesigilina į ydų 
bei aistrų priežastis ir neapnuogina žmogaus sielos, 
bet parodo, kaip to visko pasėkoje, tarytum 
laiptais, vienas įvykis po kito veda į dramatinę 
pjesės viršūnę. Finalinė scena dažniausiai nelaukta 
ir nekasdieniška—ar tai būtų niekšo atsivertimas, 
ar jo mirtis, ar klydusiojo praregėjimas, ar 
kenčiančio, skriaudžiamo žmogaus pražūtis. Pagal 
Vargšą, šioje scenoje turėtų atsiverti individo 
tragizmas, jo kančia visoje nuogybėje ir tuo pačiu 
dramos teatrinė didybė. Br. Vargšas rašė:

Savotiškai graži audra, kada žaibai raižo 
dangaus skliautą, perkūnas tranko akmenis ir 
senėja šimtmečių ąžuolų šakas.

Savotiškai gražus kūkčiojimas našlaičių, su- 
grįžusių iš pakasynų.

Savotiškai gražus žmogus, kurio širdis ne pi a- 
ka tikrajam gyvenimui, dvasia nardosi po purvą, 
^ela nejaučia, nežino teisybės ir akys nemato 
grožybės.

Savotiškai graži mirtis, išvaduojanti kūną nuo 
^pabaigiamų reikalų.

Nevisuomet Br. Vargšui pasisekdavo išgauti no

rimą finalinės scenos teatrinę didybę, tą „savotiš
ką grožį“. Kai kurios pjesės užsibaigia sentimenta
lia, nevisai išraiškia ar net banalia situacija. Be 
abejo, Vargšo pjesės, kaip ir kiti jo kūriniai, yra 
žemo literatūrinio lygio. Jam trūko išsilavinimo, 
didesnio literatūros supratimo. Tačiau negalima 
nuneigti jo talento. Dažniausia jam stokojo laiko, 
kad galėtų pjesę tinkamiau išbaigti. Parašydavo 4- 
5 veiksmų pjesę per kelias savaites ar net dienas. 
Tuojau parduodavo leidėjui. Pjesę statydavo 
dažniausia iš rankraščio.

Vargšo pjeses mielai vaidino ir kiti tada 
gausūs lietuvių teatro mėgėjų rateliai. Per 10 metų 
(1907-1917) vien tik JAV-se, paviršutiniškai paskai
čiavus, būtų mažiausia 226 jo pjesių premjerų. 
Pvz., pjesė „Paskutinė banga“ susilaukė 52-jų 
premjerų, „Pirmi žingsniai“—45, „Žmonės“—32, 
„Saliamono sapnas“—26. Savaime suprantama, 
kad spektaklių buvo dar daug daugiau. Iš to 
išaiškėja, kad vargiai ar buvo to meto lietuvių 
išeivijoje populiaresnis dramaturgas negu Br. 
Vargšas. Taip pat jo pjesės buvo vaidintos Rygoje, 
Petrapilyje, Odesoje, Buenos Aires. Net Juozas 
Vaičkus, lietuvių profesinio dramos teatro tėvas, 
pastatė Vargšo pjesę „Žmonės“ Vilniuje ir Kaune.

Vargšo pjesių populiarumui galėjo būti net 
kelios priežastys. Jo pjesės gana sceniškos, o kitų 
to meto autorių tebuvo mažiau ar daugiau 
apsakymai, parašyti dialogu. Be to, žiūrovas 
nenuobodžiavo prie greitai besikeičiančio veiksmo 
ir neilgų, dramatiškų dialogų; pjesių problemos bei 
konfliktai lengvai suprantami, girdėti ar net ne 
vieno žiūrovo vienaip ar kitaip išgyventi. Turėjo 
reikšmės ir tai, kad dauguma teatro ratelių Vargšą 
skaitė savu žmogumi ir stengėsi bent kartą jo pjesę 
suvaidinti.

V

Br. Vargšas buvo ne tik svarbiausias senosios 
išeivių kartos dramaturgas, bet taip pat, be abejo, 
iškiliausias teatralas-režisierius. Kiek žinoma, jis 
buvo teatralas savamokslis. Tačiau sprendžiant iš 
jo straipsnių, recenzijų bei komentarų, spausdintų 
žurnale Veidrodis, jo būta gerai susipažinusio su 
teatro užduotimi ir reikalavimais. Be to, jis 
sugebėjo savo žinias perduoti mažaraščiams teatro 
mėgėjams paprasta kalba ir lengvai suprantama 
forma. Dirbusieji su Vargšu jį tiesiog dievindavo ir 
kaip mokytoją, ir kaip pasišventėlį, dirbusį dienas 
ir naktis besistengiant pakelti lietuvių teatrinės 
veiklos lygį

Režisieriaus talentas teatralų buvo pripažintas 
jau 1909 m„ kada jis beveik kas mėnesį surežisuo
davo po draminį veikalą. Kiti teatro būreliai laikė 
dideliu komplimentu, jei apie juos parašydavo, kad 
„sulošė net ne blogiau už Dramatišką ratelį“, t.y. 
Vargšo vadovaujamą teatro mėgėjų grupę. 1914 m. 
išrinkus Br. Vargšą Susivienijimo generaliniu 
režisierium, be abejo, jo autoritetą pripažino ir 
kitų ratelių vadovai, kurie praeityje kartais jį ir 
kritikuodavo. Dabar jie sutiko, kad Vargšas 
režisuotų Susivienijimo statomus veikalus, duotų 
būreliams dėl veikalų pasirinkimo, scenos ir kitų 
su teatru susietų reikalų „praktiškus ir teoretiškus 
patarimus“, taip pat, kad Vargšas, kaip vienas 
pajėgiausių teatralų, įsteigtų čikagiečiams artistams 
vaidybos kursus. Net scenos veikalų autorius ir 
režisierius Jonas Žalpys, baigęs specialią dramos 
mokyklą, sutiko būti savamokslio Br. Vargšo 
mokomas.

Pagrindinis Vargšo tikslas buvo sukurti 
pastovų ir tikrą lietuvių teatrą. Jis suprato, kad 
neužtenka rašyti pjeses ir ruošti spektaklius. 
Reikėjo paruošti ne tik aktorius, režisierius, bet

KULTŪROS ISTORIJA

Br. Vargšas - Laucevičius (1885-1916) 
publiką, spaudą-recenzentus ir vaidinimų rengėjus- 
organizacijas. Tam tikslui ir leido žurnalą Veidro
dis, kurį beveik vienas ir prirašydavo.

Straipsniai Veidrodyje atskleidžia Vargšo 
požiūrį į aktoriaus pasiruošimą, reikalavimus 
teatrui, jo auklėjamąjį vaidmenį, pradedant publi
ka ir baigiant režisieriumi. Ne tik vaidinimų 
rengėjai, bet ir pati publika, anot Vargšo, turinti 
praeiti „pradinę teatrališką mokyklą“. Net siūlė, 
kad Susivienijimas išspausdintų tam tikras „elgesio 
taisykles“ bei paaiškinimus apie teatrą ir drauge 
dalintų su spektaklio programa žiūrovams. Esą, 
Čikagos publika, įpratusi prie tavernų aplinkos ir 
pigių vaidinimų, taip pat ir dramos spektaklyje 
sukelianti „kermošiaus“ triukšmą. Aktorius turįs 
visa gerkle rėkti, kad perrėktų publiką. Ypač 
„baisus trepsėjimas, ūžimas, trypimas ir pliauškėji
mas lūpomis“ vaidinant pasibučiavimo scenas.

Vaidinimų recenzentai esą, iš tikrųjų, teatro 
priešai. Nusimanančių apie teatrą recenzijų ne
spausdina, nes bijo teisybės, o talpina nieko apie 
teatrą nesuprantančių aprašymus. Pavyzdžiu nuro
do „Birutės“ draugijos statytą L. Giros dramą 
„Kerštas“. Esą, blogas veikalas, blogai režisuotas 
ir blogai vaidintas, o „mūsų profaniška spauda 
triumfuoja artistams, o tie iš užsidegimo nežino ką 
darą“.

Daug karčių žodžių pasakė ir režisieriams. Jie 
irgi turį bent kiek susipažinti su teatro-sceninio 
meno abėcėle. Kai kurie režisieriai, anot Vargšo, 
„per repeticijas patys mokosi drauge su kitais“. 
Pats Vargšas, prieš imdamas režisuoti, nuodugniai 
susipažindavo su veikalu. Paskirsčius roles sekda
vo veikalo skaitymas, kur kiekvienas perskaityda
vo savo rolę. Tada Vargšas išaiškindavo paties 
veikalo prasmę ir aptardavo kiekvieną vaidmenį. 
Taip pat reikalaudavo žinoti ne tik savo rolę, bet 
ir visą veikalą. 1914 m. keletai patyrusių aktorių 
išvykus iš Čikagos, o naujiesiems neturint nė 
mažiausio supratimo apie vaidybą, Vargšas įsteigė 
kursus.—Jis pramokydavo,—prisimena P. 
Milerienė,—kaip aiškiai žodžius tarti, kaip balsą 
reguliuoti, kaip apsirengti, o vėliau, kaip nusigri
muoti. Vargšas ragino, kad aktorius be perstojęs 
lavintųsi ir darytų rankų, kojų, liemens gimnasti
ką. Net vasaros metu, išvykose į gamtą, reikią 
garsiai ir aiškiai skaityti, anot jo, „pilna krūtine 
įkvėpdami ir iki krislo išleisdami orą“. Ypatingą

(tęsinys sekančiame psl.)

1982 m. liepos mėn.
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POKALBIS

Septintojo dešimtmečio viduryje Leszekas 
Kolakowskis buvo vienas iš įdomiausių marksistų 
filosofų Rytų Europoje. Susilaukęs tarptautinio 
^pripažinimo ankstyvomis atolydžio dienomis po 
Stalino mirties, L. Kolakowskis garsėjo provokuo-

BR. VARGŠAS . . .
(atkelta iš 7 - to psl.)
dėmesį Vargšas kreipė į mimiką. Ilgame, per tris 
Veidrodžio numerius ėjusiame straipsnyje aiškina 
net su diagramomis aktoriaus eisenos, kojų, rankų, 
veido, akių išraiškos reikšmę ir kaip tuo visu kurti 
patį veiksmą.

Pirmas aktoriaus uždavinys esąs „pažinti ir 
suprasti“ teatrą. Sekantis žingsnis yra visa širdžia 
įsijungti ir jį pamilti. Juk vaidinama, anot Vargšo, 
ne tik liežuviu ir kūnu, bet svarbiausia—jausmu. 
Ne tik suprasti personažo minčių ir jausmų ir 
veiksmų pasaulį, bet pergyventi ir savo 
išgyvenimu—jausmu užkrėsti žiūrovą. Svarbiausia, 
kad pats veikalas būtų parinktas pagal vaidintojų 
išgales. Jo nuomone, Marė Dundulienė režisavo 
Šilerio „Orleano mergelę“ be jokio supratimo apie 
patį veikalą ir patys artistai nesuprato savo 
užduočių. Buvęs tiesiog „nonsensas, arba istoriškas 
analfabetizmas režisieriaus“. Po to Dundulienės 
vadovaujamas būrelis suvaidino pjesę „Jono 
širdis“. Čia veikėjai, anot Vargšo, „kaip ir atgijo. 
Pasijuto esą namie, nes čia jiems viskas artima, 
pažįstama, net girdėta, matyta“.

Apie Br. Vargšo statytus veikalus liko maža 
žinių. Nėra nei vienos kritiškiau bei nuodugniau 
įvertinančios recenzijos. Vienos rašytos draugų, 
kitos priešų, bet ir vienų, ir kitų mažai nusimanan
čių apie sceninį meną.

VI

1915 m. pabaigoje Vargšas išgyveno didelį 
nusivylimą—susivaidijo teatro būreliai ir iširo 
Susivienijimas. Būdamas mirties patale 1916 m. 
pradžioje rašė:

Taip iškilmingai tik metai atgal, užgimęs 
teatralių draugijų susivienijimas, dėlei žinomų ir 
nežinomų priežasčių pradėjo trupėti. Dar vienas 
geras pavyzdys, ne tik teatralėm, bet ir kitom 
draugijom, kad rašinėjimais saldžių straipsnelių, 
plakimu liežuviu ir dar prie to viso nieko
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POKALBIS SU KOLAKOWSKIU

\/ APIE MARKSIZMĄ, KRIKŠČIONYBĘ, 
RYTŲ EUROPĄ

jančiomis ir marksizmą naujai interpretuojančio-
< mis mintimis. Tačiau 1966-ais jis dėl savo 

„revizionistinių“ pažiūrų buvo išmestas iš Lenkijos 
Komunistų partijos, o 1968-ais dėl studentų

/ pasipriešinimo rėmimo pašalintas iš filosofijos 
istorijos profesoriaus posto Varšuvos universitete.

/ Netrukus po to L. Kolakowskis pasitraukė į 
/ Vakarus. Šiuo metu jis yra senior research fellow

All Souls kolegijoje, Oksforde. L. Kolakowskis 
taip pat yra buvęs vizituojantis profesorius 

/ Montrealio, Yale, Berkley ir Čikagos universite
tuose. Tarp jo svarbiausiųjų darbų išleistų knygo-s 
mis yra priskaitomi Chretiens sans Eglise, The 
Devil and Scripture ir turbūt kertinis marksizmo 
kritikos veikalas, trijų tomų Main Currents of 
Marxism. Leszek Kolakowskis taip pat domisi 
krikščionybės problemomis. Šiais metais Oxford 
University Press išleido jo knygą Religion, jau \ 
spėjusią susilaukti palankaus kritikų įvertinimo.

Akiračiai: Atsiradęs XIX amžiuje, marksizmas į 
patyrė labai netikėtą likimą. Kas, Jūsų manymu, 
tebėra gyva Markso idėjose, ir kas jose jau yra ■ 
nebegyva mums, gyvenantiems XX amžiaus gale? , 
Kalbėdami apie marksizmą, norėtume jį atskirti 
nuo jo leninistinių apraiškų.

neveikimu, nieko ir negalima nuveikti. Pradžioje 
viskas ėjo kuopuikiausia, tol, kol nebuvo perdaug 
,,aš“, perdaug tokių, kurių kiekvienas norėtų turėti 
po savo locną susivienijimą, tol kol nepradėjo 
blaškyti vuodegą žemutė, apsiseilėjusi lietuviška 
politika.

Br. Vargšą pradžiugino 1915 m. rudenį 
profesinio lietuvių teatro pradininko Aleksandro 
Vitkausko atvykimas į Čikagą. Ir kiti teatro 
darbuotojai, suprasdami, kad Vargšas gyvena 
paskutines dienas, taip pat labai palankiai sutiko 
Vitkauską, kaip Vargšo pradėto teatrinio darbo 
tęsėją. 1916 m. pavasarį mirė Br. Vargšas, o po 
poros mėnesių, surežisavęs keletą vaidinimų, ir 
Vitkauskas išvyko į Worcester}. Tuo baigėsi 
Čikagos teatrinio gyvavimo laikotarpis. Naujas 
atgimimas prasidėjo tik po aštuonių metų, 1924 m. 
atvykus į Čikagą Juozui Vaičkui.

Jau seniai niekas nebestato Broniaus Vargšo 
pjesių ir maža vilčių, kad bent viena jų kada nors 
išvys rampos šviesą: šiandieninei publikai jos 
pernelyg primityvios. Be to, archaiška kalba, 
pasenę problemos, pasikeitusi ir nebeaktuali 
vaizduojamoji buitis. Tačiau Varšas tuo atveju 
nėra vienišas. Taip pat nebestato buvusių populia
rių autorių scenos veikalų, kaip Fromo-Gužučio, 
Žemaitės, Vaižganto, Maironio, Čiurlionienės. Nei 
viena P. Vaičiūno pjesė nebuvo pastatyta išeivijoje 
per pastaruosius du dešimtmečius. Iš visų mūsų 
praeities dramaturgų kol kas Krėvė ir Sruoga 
nepasiduoda laiko į užmarštį nešančiai srovei. Na, 
ir žinoma, Lietuvoje kartas nuo karto iš numirusių 
prikeliama Keturakio pjesė „Amerika pirtyje“.

Br. Vargšo teatrinė veikla užmiršta, kaip ir 
eilės kitų jo kartos teatro veikėjų bei kultūrininkų. 
Tai būdingas išeivijos bruožas: išeivių kartos sūnūs 
nesisemia stiprybės iš ankstyvesnių išeivijos kartų 
patirties ir atsiekimų. Todėl ir kyla klausimas: kiek 
šiandieninė išeivijos veikla bus žinoma po 50 
metų? Kaip ją vertins tuometiniai Amerikos 
lietuviai, jei iš viso tada tokių bus.

Bronius Vaškelis

Kolakowskis: Nėra abejonės, kad Marškas— 
nepaisant to, kad daugelis jo formulių yra 
dogmatiškos ir nepriimtinos—žymiai praturtino 
mūsų istorinį mąstymą, įvesdamas „gamybos 
būdą“ kaip esminę istorinių tyrimų kategoriją ir 
suvokdamas kultūros istoriją kaip visuomeninių 
konfliktų išraišką. Tačiau visa tai, kas jo palikime 
yra vertinga, tapo bendrojo istorinio žinojimo 
dalimi ir prarado ryšį su „marksizmu“ kaip 
sistema, pretenduojančia viską išaiškinti. Marksiz
mas liaujasi buvęs marksizmu be savo pranašysčių 
ir fantazijų apie busimąją komunistinę visuomenę; 
pačiam Marksui praeities analizė darėsi prasminga 
tiktai busimojo pasaulio vizijų šviesoje. Šiuo 
požiūriu marksizmas kaip globalinė „sistema“ jau 
seniai nebeteko intelektualinės vertės, net jei 
marksistinė frazeologija dar vegetuoja komunisti
nėse ir joms artimose ideologijose. Tačiau ir tų 
ideologijų amžius, mano manymu, jau nebeilgas.

A.: Ar marksizmas kaip ekonominė teorija 
gali duoti naudos sprendžiant Vakarų ekonomines 
problemas?

K.: Ne, nematau, ką marksizmas galėtų 
pasiūlyti Vakarų ūkiui. Juk markšizmo universalus 
ekonominis vaistas yra viso ko universalus 
suvalstybinimas; tatai reiškia, kaip žinome, žmonių 
suvalstybinimą, kitaip tariant vienokio ar kitokio 
pavidalo vergiją. Nepalyginti geriau kamuotis dėl 
recesijos, nedarbo ir infliacijos Vakarų demokrati
jose, negu išsivaduoti nuo nedarbo per Gulagą.

A.: Pastaraisiais metais Vakarų kairiuosiuose 
sluoksniuose buvo daug šnekama apie „socializmą 
žmogišku veidu“, turint omenyje komunistų 
partijos dominuojamą vyriausybę, kuri išsaugotų 
demokratines formas. Ar tai įmanoma Vakarų 
Europoje ir Pietų Amerikoje, ir ar bus kada nors 
įmanoma Rytų Europoje?

K.: „Demokratinis komunizmas*Ą_yrą^taspat 
kas sausas vanduo. Komunizmas yra ne tik 
praktika, bet ir doktrina, ir doktrinos požiūriu yra 
labai tiksliai apibrėžtas—Lenino, Trockio ir 
daugelio kitų raštuose—kaip partijos diktatūra, 
kurios neriboja jokia teisė. Jei komunizmas atvirai 
nutrauktų ryšį su leninizmu,—šia kryptimį_pasto- 
viai, nors ir nenuosekliai eina italiflcomunistai.— 
jis turėtųsave visiškai naujai apibrėžti. Tuo tarpu 
bandymai pralaužti despotišką režimą Rytų Euro
poje visai nėra bandymai kurti alternatyvinį 
komunizmą: tai pastangos iš dalies atkurti civilinės 
visuomenės enklavas. Jų prasmė yra antikomunis
tinė, vis vien kaip tokius bandymus vadinsime. 
Pacituosiu rusišką posakį: ar gali būti krokodilas 
žmogišku veidu?

A.: Kiekvienai visuomenei reikalingi jos 
kritikai. Vakarų visuomenėse šią funkciją vykdė 
tradicinė kairė, kurios ideologija ligi pastarojo 
meto rėmėsi marksizmu. Griuvus marksizmui ir 
smunkant tradicinei kairei—kas užims jų vietą? Ar 
Jum neatrodo, kad Vakarai nukenčia, nes šiandien 
nebėra stipraus centro, apie kurį galėtų susiburti 
kritikai?

K.: Taip, kiekvienai visuomenei reikalingi tie, 
kurie ją kvestionuoja. Bet tai nereiškia, kad 
reikalinga būtinai utopinė kritika, t.y. tokia 
kritika, kuri svajoja apie visiškai naują visuomenę, 
išsivadavusią iš ankstesniosios istorijos. Marksisti-

akiračiai nr. 7 (141)
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nė utopija buvo—ir iš dalies tebėra, nors silpnė
jančiu pavidalu—paranki kritinės ideologijos for
mulė. Jos mirimas nepribaigs visuomeninės kriti
kos. Galime būti tikri, jog žmonijai niekada ne
pristigs motyvų kritikuoti tai, kas yra.

A.: Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir pagaliau 
Lenkijoje mėginimai atpalaiduoti totalitarinio 
režimo varžtus baigėsi nesėkmingai. Atrodo, kad 
Rytų Europoje niekas nepasikeis, kol pačioje 
Rusijoje neatsiras mažų mažiausiai Solidarumo 
sąjūdis. Ar Jūs su tuo sutinkate? Ar gali būti, kad 
Sovietų Sąjungoje kils darbininkų judėjimas, 
panašus į Lenkijos? O jei ne, tai ar gali kas nors, 
išskyrus karą, pakeisti padėtį Rytų Europoje?

K.: Nežinau, ar Sovietų Sąjungoje gali 
atsirasti toks sąjūdis, kaip lenkų Solidarumas. Per 
mažai nusimanau apie tenykštę visuomenę, nepa
kankamai "ją juntu. Zinovjevas tvirtina, jog ten 
nėra jokių realių jėgų, kurios siektų esminių 
pasikeitimų, bet jo argumentai šiuo klausimu 
neatrodo įtikinantys. Antra vertus, Štromas mato 
esminių visuomeninių pakitimų galimybę partokra- 
tijos ir technokratijos konflikte, prie technokratijos 
priskirdamas taip pat ir kariuomenę. Štromo 
argumentai, man rodos, yra svaresni. Patvarūs iš 
pažiūros despotizmai, sėkmingai blokuojantys 
informacijos srautus ir gabiai naudojantys savigy
nos reikalui masinį melą, gali atrodyti beviltiškai 
sustingę. Tačiau tai yra iliuzija. Esu tikras, jog 
sovietų sistema neturi priemonių, kuriomis galėtų 
susidoroti su augančiomis problemomis— 
visuomeninėmis, tautinėmis, kultūrinėmis, taip pat 
ir su aukštuomenės viduje atsirandančiais priešta
ravimais. Gana greitai pamatysime tų prieštaravi
mų vaisius.

A.: Kai kurie lietuviai labai norėtų, kad 
Lietuva kokiu nors būdu gautų sovietų satelito 
statusą, kaip Lenkija. Sakoma, kad tuo atveju 
sumažėtų rusinimo galimybė; be to, saviškiai, nors 
ir komunistai, būtų švelnesni. Kaip Jums atrodo 
tokia galimybė?

K: Tikrai satelitinės valstybės, pavyzdžiui 
Lenkija, nepaisant nieko yra geresnėje padėtyje, 
turi daugiau manevravimo ir kultūrinės savigynos 
galimybių, negu kraštai, tiesiog inkorporuoti į 
sovietų imperiją. Antra vertus, sunku įsivaizduoti 
scenarijų, kurio rezultate Lietuva galėtų virsti 
satelitine valstybe, panašia į Lenkiją ar Čekoslo
vakiją. Čia reikėtų eksplozyvių pakitimų, kurie 
išvaduotų iš sovietinės dominacijos visą kolonizuo
tą Rytų Europą.

A.: Komunistinis režimas Lenkijoje viešpatau
ja beveik keturiasdešimt metų. Pirmoji komunisti
nių valdovų karta prieš karą buvo pogrindyje. 
Dabar juos pavaduoja jaunesnieji. Ar galite 
palyginti šias dvi kartas, jų psichologinę struktūrą, 
nusiteikimus, požiūrį į Sovietų Sąjungą ir t.t.? Kas 
yra „vanagai“, ir kokios jų motyvacijos?

K.: Pirmaisiais pokario metais, aplamai 
kalbant, Lenkiją valdė komunistai, t.y. žmonės, 
kurie buvo faktiškai ištikimi doktrinai ir ideologiš
kai lojalūs. Toji žmonių rūšis išnyko. Naujasis 
partijos aparatas jokia aiškiai apibrėžta ideologine 
prasme nebegali būti vadinamas komunistiniu. Tai 
žmonės, kurie gerai žino, už ką gauna savo algas, 
kodėl naudojasi privilegijomis. Jie turi labai 
nedaug iliuzijų. Kaip pas mus sakoma— 
parsidavėliai. Aišku, jų tarpe yra visokių klikų ir 
frakcijų, konkuruojančių dėl valdžios, bet tų klikų 
šūkiai jokios reikšmės neturi. Vieni yra komunistai

1982 m. liepos mėn.

Kalbėdamiesi su £. Kolakowskiu, Akira
čiai būtų norėję paklausti sekantį klausimą, 
tačiau 1981-ais Encounter žurnale jį paklausė 
George Urban.

G.U.: Kokias moralines gaires siūlytu
mėt žmonėms, gyvenantiems komunistinėje 
sistemoje?

L.K: Kadangi jau ilgą laiką gyvenu neko
munistinėje sistemoje, būtų sunku patarti žmo
nėms, kuriems kasdieną reikia rizikuoti. Jūs be 
abejo atsimenate Solženicino įspėjimą—„Ne
meluok“. Solženicinas sakė, kad tai minimali 
sąlyga. Aš nesu tikras, bet pagalvojus man at
rodo, kad tai yra maksimalus reikalavimas— 
nes jeigu visi žmonės iš karto atsiribotų nuo

ta prasme, kad visa jų ideologija telpa šūkyje: 
„tupėkite ramiai ir neerzinkite rusiškos bestijos“. 
Kiti yra nacional-socialistai, bet netgi jų naciona
lizmas yra visiškai melagingas, nes jie turi nutylėti 
svarbiausiąjį tautos poreikį—nepriklausomybę,—ir 
nesipriešindami tarnauja sovietų kolonizatoriams.

A.: Yra du diametraliai priešingi požiūriai į 
Sovietų Sąjungos ir jos dominuojamų kraštų ateitį. 
Vieni tvirtina, jog ekonominiai sunkumai, visuoti
nė korupcija ir gyventojų cinizmas pranašauja 
greitą sovietų sistemos galą. Kiti mano, jog 
didžiausias branduolinis arsenalas pasaulyje, stam
bus laivynas ir pastarųjų metų užsienio politikos 
laimėjimai atvedė Sovietų Sąjungą į tokią padėtį, 
kad ji netrukus gali virsti pasaulio valdove. Kokia, 
Jūsų manymu, Sovietų Sąjungos ateitis?

K.: O, kad galėčiau atsakyti į šį klausimą! . .

A.: Jei Sovietų Sąjunga suirtų, kokie, Jūsų 
nuomone, būtų išsilaisvinusių Rytų Europos 
valstybių santykiai, ypač Lenkijos ir jos kaimynų 
santykiai?

K.: Nemanau, kad išsilaisvinusios ir 
demokratiškai susiorganizavusios Rytų ir Vidurio 
Europos tautos turėtų ir toliau vilkti senųjų 
antagonizmų jungą. Lietuva ir Lenkija kelis 
šimtmečius buvo kultūriškai ir etniškai 
„susimaišiusios“. Senųjų konfliktų palikimas 
laikosi daugiausia dėl to, kad abu mūsų kraštai 
beveik neturi autentiškų kontaktų, o visus jų 
savitarpio reikalus dengia oficialaus melo 
sluoksnis. Jeigu lenkų ir lietuvių kultūros 
nusimestų sovietizmo apinasrį ir pradėtų laisvai 
alsuoti, jų bendroji praeitis, įskaitant ir visus 
antagonizmus, liautųsi buvusi apsunkinimu, 
veikiau palengvintų abipusius kultūrinius mainus. 
Taip pat išnyktų pagunda nacionalistiškai 
perdirbinėti istoriją: turbūt neginčijama, kad 
kiekviena tauta, kuri melagingai perdirba savo 
istoriją, naikina save pačią. Tie, kurie šiandien 
puoselėja senuosius priešiškumus, palaiko 
antilietuviškas • nuotaikas Lenkijoje arba 
antilenkiškas lietuvių tarpe, tiesiog konservuoja 
sovietizmą ir abiejų kraštų vergiją: sovietizmui 
nieko nėra naudingesnio už tautinių antagonizmų 
išsilaikymą jo viešpatijoje. Europoje beveik visos 
valstybės vienoje ar kitoje epochoje kariavo su 
savo kaimynais arba negalėjo su jais susitarti dėl 
sienų. Bet, kaip matome, laisvės sąlygomis Vakarų 
Europa sugebėjo žymiu laipsniu išsivaduoti iš tų 
įsisenėjusių konfliktų (nors esama ir išimčių, pvz., 
Šiaurės Airijoje). Kai dėl Lenkijos sienų—mano 
pozicija tokia pat, kaip toji, kurią jau daug metų 
užima Paryžiuje leidžiamas lenkų žurnalas 
Kultūra, nors dabartines Lenkijos sienas, kaip ir 

oficialaus melo, komunistinė sistema sugriūtų.
Aišku, kasdieniniame gyvenime reikia į 

daug ką atsižvelgti ir deferencijuoti. Juk eg
zistuoja plati nusistatymų įvairovė: nuo niek
šų, kurie dalyvauja ir semiasi naudą iš komu
nistinės sistemos priespaudos ir melo, iki tų, 
kurie aktyviai tai sistemai priešinasi. Tačiau 
tarp tų dviejų polių yra daug pasirinkimų. Aš 
asmeniškai nesmerkiu tų žmonių, kurie, akty
viai nesipriešindami sistemai, daro ką gali, kad 
išplėtus egzistuojančias ribas. Intelektualinė
je srityje galima atlikti gero, paprasčiausiai, 
rašant tikros vertės knygas, bandant į kultūri
nį gyvenimą įterpti trupinį tiesos ir atsisakant 
paklusti oficialiam melui.

visas sienas. Rytų Europoje, nustatė Stalino 
dekretai, niekas neatsiklausė gyventojų nuomonės 
ir nebuvo pasirašytos jokios taikos sutartys—vis 
dėlto esama pakankamai svarių priežasčių, kad 
dabartines Lenkijos sienas—rytines ir vakarines— 
pripažintume nuolatinėmis.

A.: Lenkijoje ir Lietuvoje katalikų Bažnyčia 
buvo ir tebėra viena stipriausių jėgų, 
besipriešinančių visiškam komunizmo
viešpatavimui. Bet taip pat atrodo, kad tose šalyse 
Bažnyčia yra autoritarinė ir konservatyvi, o 
Vatikano Susirinkimo nuosprendžiai* nepadarė jai 
didesnės įtakos. Pavyzdžiui, Lietuvoje Bažnyčia vis 
dar nepajėgia atskirti komunisto nuo ateisto. Taip 
pat esame girdėję apie lenkų Bažnyčios 
ultranacionalistinį požiūrį į Lenkijos katalikų 
mažumas. Visa tai kartais dvelkia senuoju 
prieškariniu klerikalizmų, ir atrodo, kad Bažnyčia 
tose šalyse, kovodama su totalitarizmu, drauge 
bando išsaugoti prieškarinių visuomenių 
blogiausius bruožus. Pageidautume Jūsų 
komentarų šiuo klausimu.

K: Nesutinku su nuomone, kad Lenkijos 
Bažnyčia išsaugojo savo prieškarinę dvasią, arba 
kad Vatikano Susirinkimas jos visai nepalietė. 
Priešingai, man rodos, krikščioniškojo mokymo 
bei mąstymo formos pokario Lenkijoje labai 
žymiai pakitėjo. Nieko negaliu pasakyti apie 
Bažnyčią Lietuvoje, bet visi žino, kad lietuvių 
katalikybės gyvenimo sąlygos nepalyginti 
blogesnės, negu Lenkijoje. Tokiomis aplinkybėmis, 
kai lenkų kultūrai ir pačiai Lenkijos tautinei 
egzistencijai mirtinai gresia sovietizmo pavojus, 
„klerikalizacijos“ grėsmė man atrodo tiesiog 
įsivaizduota. Antra vertus, krikščionybės 
gyvenimas remiasi pastoviomis tradicijomis, ir ta 
prasme būtų juokinga reikalauti, kad Bažnyčia 
liautųsi buvusi „konservatyvi“; visuomenės 
gyvenimui reikia ir konservatyvių, ir liberalių, 
pakitimus skatinančių jėgų. Pats žodis 
„konservatizmas“, jei vartojame jį kaip bendro 
pobūdžio priekaištą, nieko nereiškia.

A.: Popiežius Jonas Paulius II pasisakė prieš 
kai kurių Lotynų Amerikos kunigų aktyvų 
dalyvavimą politikoje. Tuo pačiu metu kai kurie 
Lietuvos kunigai politikoje dalyvauja. * Popiežius 
taip pat nedraudžia Lenkijos Bažnyčiai aktyviai 
dalyvauti dabartiniuose įvykiuose. Kaip Jūs tą 
aiškintumėte?

K: Jono Pauliaus II požiūrį į šiuos reikalus 
suprantu sekančiai: jis anaiptol nereikalauja, kad 
Bažnyčia vengtų socialinės ir politinės 
atsakomybės—priešingai, ragina jos imtis. Tačiau

(tęsinys sekančiame psl.)
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POKALBIS

APIE MARKSIZMĄ . . .

(atkelta iŠ 9-to psl.)
jis nenori, kad Bažnyčia būtų naudojama kaip 
partinių kovų dalyvis arba įrankis, būtų 
tapatinama su kokiomis nors politinėmis 
partijomis—o kai kuriuose Lotynų Amerikos 
kraštuose tai yra reali galimybė. Lygiai taip pat 
supranta popiežiaus poziciją kunigai, dirbantys 
neturtėlių ir indėnų tarpe, su kuriais turėjau 
progos kalbėtis Brazilijoje. Toks požiūris, mano 
manymu, yra visai sveikas. Vėlgi nežinau, kokia 
yra padėtis Lietuvoje, jei neskaitysime to, ką žino 
visi. Tačiau totalitariniame krašte bet kokia veikla, 
neišplaukianti iš valdžios įsakymų, yra 
traktuojama kaip politinė, taigi „politinės“ ir 
„nepolitinės“ veiklos skirtumas nebetenka prasmės.

A.: Lenkų patirtis tarsi rodytų, kad, turėdama 
minimalias darbo sąlygas, katalikų Bažnyčia gali 
koegzistuoti su komunistine valstybe. Ar su tuo 
sutinkate? Ar Jus patenkina vaidmuo, kurį 
Bažnyčia vaidino ir tebevaidina Lenkijoje? Jei ne— 
kokios pozicijos Bažnyčia turėtų laikytis?

K.: Komunizmas visur, jei tik gali, stengiasi 
sunaikinti Bažnyčią arba paversti ją savo valdžios 
įrankiu. Nepriklausoma Bažnyčia gali 
„koegzistuoti“ su komunistine valstybe tik tol, kol 
yra pakankamai stipri, kad atsispirtų tiems 
pasikėsinimams. Tačiau Bažnyčia negali pašalinti 
natūralaus totalitarinės sistemos siekimo likviduoti 
visas nepriklausomas visuomenės gyvenimo 
sistemas. Todėl „koegzistencija“, nors ji ir 
įmanoma esant pakankamai stipriai Bažnyčiai, 
komunistinėje sistemoje niekada negali būti 
užtikrinta.

A.: Kokius matote panašumus tarp 
krikščionybės ir komunizmo—pavyzdžiui, jų 
ištakose, tikinčiojo psichologijoje ir Lt.?

K.: Visi socialiniai organizmai, kurie negali 
egzistuoti be nekintamo (arba tariamai nekintamo) 
doktrinos pamato, turi daug bendrų bruožų, ir 
komunizmas, kol jis buvo gyvu tikėjimu, daugeliu 
atžvilgiu priminė religinę sektą. Tačiau tas 
tikėjimas—bent jau komunistiniuose kraštuose— 
išgaravo ir pavirto nuogu masinės prievartos 
įteisinimo įrankiu; jis nebeturi jokios 
savarankiškos galios.

A.: Ką galvojate apie popiežiaus Jono 
Pauliaus konfliktą su modernistiniu katalikų 
teologu Hansu Kungu? Ar tai nėra žingsnis atgal, 
turint omenyje Bažnyčios pastangas prisiderinti 
prie mūsų laikų?

K,: Jei Bažnyčia turėtų „prisiderinti prie savo 
laikų“ ta prasme, kad priimtų viską, kas šiuo metu 
atrodo gera arba madinga—nežinia, ar jai vertėtų 
egzistuoti. Tokia Bažnyčia tiesiog virstų įrankiu, 
pašventinančiu viską, kas šiandien papročiuose ar 
nuomonėse ima viršų, ir tuo būdu pati 
susinaikintų. Todėl bendros frazės apie 
aggiornamento man atrodo rizikingos. 
Krikščionybė negali egzistuoti, nedarydama 
skirtumo tarp to, kas jos mokyme yra kintama ir 
kas nekintama. Visa problema, kaip tą skirtumą 
suformuluoti.

A.: Kas yra gyva ir kas mirę šių dienų 
krikščionybėje? Ar krikščionybė yra vienintelė 
jėga, įstengianti sėkmingai priešintis 
komunistiniam totalitarizmui?

K.: Ne, netvirtinu, kad krikščionybė yra
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vienintelė jėga, galinti priešintis totalitarizmui. 
Tokių jėgų yra daug. Tačiau krikščionybė yra 
būtinas antitotalitarinės kovos dalyvis. Visų pirma 
ji duoda stipriausią pamatą priešintis vergijai, 
kadangi skelbia, jog žmogaus asmenybė yra į nieką 
neiškeičiama ir aukščiausia savyje vertybė, taigi 
asmenybė negali būti traktuojama kaip valstybinių

AKIMIRKSNIAI POEZIJOJE
Fotografas Henri Cartier-Bresson yra pasakęs, 

kad fotografija yra tuo pačiu momentu įvykio 
reikšmės atpažinimas ir preciziškas suorganizavi
mas formų, kurios tą įvykį tiksliai išreiškia. Šis 
fotografijos esmės nusakymas įdomiai aktualus 
apžvelgiant J. Vaičiūnaitės poezijos rinkinį Šaligat
vio pienės.

Šiuose eilėraščiuose poetės dėmesys atkreiptas 
į reikšmingą momentą, sudarytą iš konkrečių, 
kuklių gyvenimo reiškinių. Konkrečiomis detalėmis 
paremtas, nusakomas gilus išgyvenimas—jausmas. 
Kadangi jausmas yra įsišaknijęs apčiuopiamose 
detalėse ir šias detales, atstovaujančias gyvenimo 
įvairovę, poetė atidžiai stebi, atrenka ir perduoda, 
kai jos poetinė sąmonė detalėse glūdintį jausmą 
nušviečia, konkrečių formų precizišku sudėliojimu 
ji suteikia skaitytojui progą tą patį jausmą išgyven
ti:

ir saulę mums šį rytmetį apšvietusią 
prisiminimų miestą 

jaučiu lyg blunkančio aksomo auksą 
atsargiai po galva tiesiamą, 

ir nejučiom nutylu,
glostoma stipraus ir gero tavo delno, 

kai praeitis tartum šešėlių teatras
kambary pasivaideno, 

ir pajuntu tavy pažįstamą,
ligi graudumo savą kvapą, 

tarytum būtumėm jau šimtą metų
šitaip gėrę dviese kavą 

(„Vizitas“, 22)
Tuo pačiu momentu atpažįstame kasdieninius 
gyvenimo reiškinius ir suprantame jų reikšmę bei 
su jais neišskiriamai surištą jausmą.

Poetės susikoncentravimas į konkrečius reiški
nius „suobjektyvina“ jausmą, tuo pačiu atkuriant 
jo esmę—nes ji detales kantriai atrenka, įtikinan
čiai charakterizuodama ryšius tarp fizinių detalių 
ir išgyvento jausmo ar abstrakčios minties. 
Eilėraštis „Medetkų puokštė“ iliustruoja poetės 
metodologiją rišant konkrečių reiškinių detales į 
reikšmingą momentą, kuriame apčiuopiamai įsi
kūnija jausmas. Pirmos eilutės nusako specifinį 
įvykį, konkretų užuomazgos tašką: „pamerksiu 
kambary mažytę puokštę saulėtų medetkų—/ aš 
jas pirkau skvere jau temstant . . . “ (19). Eilėraštis 
toliau nusako kaip šviesa ir sambrėškis nudažo 
skersgatvį. Šie abstraktesni reiškiniai į eilėraščio 
evoliuciją aktyviai įtraukia atmintį ir vaizduotę, 
kurios tęsia „dažymo“ ir „restauravimo“ metaforas 
ir konkretų vaizdą—„vijoklius / ant ką tik nutin
kuotų sienų“—ima transformuoti; užmiršti portre
tai vaidenasi vijokliuose ir eilėraščio „aš“ svajoja:

gal man pavyks po vieną bruožą 
restauruoti

Šešėlius tų, kuriuos mylėjau, 
jų akis, balsus ir eiseną . . .

(19)
Gale, medetkų puokštės konkreti realybė šią 
svajonę paverčia tikrove: eilėraščio kulminaciniame

ar visuomeninių tikslų įrankis. Antra, krikščionybė 
įgalina žmones rasti ir suvokti platesnę žmogiškųjų 
reikalų perspektyvą, negu tai gali padaryti kova tik 
dėl materialinių tikslų. Neturėdami tokios 
perspektyvos, būtume pasmerkti nesibaigiančioms 
priešiškų godumų ir niekada nepatenkinamų 
poreikių sandūroms. ■ 

taške medetkos perveda iš abstrakčių svajonių į 
konkretų jausmo pergyvenimą. Prisiminimų inten
syvumas, junginyje su konkrečiu reiškiniu— 
„saulėtom medetkom“—staiga sukuria jausmą 
dabartyje. Čia ne nostalginis prisiminimas, bet 
konkretus dabarties tranformavimas:

Bet ūžteli į širdį kraujas,
ir apakina
viduvasario saulė,
pražydėjus degančiom medetkom . . .

(19)

Tokiu būdu Vaičiūnaitė atskleidžia svarbius 
realybės bruožus: tikri žmonės jos eilėraščiuose 
gyvena, jos reikšmingo momento „užfiksavimas“ 
skamba vidine tiesa, šviečia instinktyviu pasitikėji
mu šios konkrečios tiesos tikrumu, atvirumu. Ji 
sąžiningai kreipia dėmesį iį kasdieninio gyvenimo 
elementus:

Kad tas graudulys bent sekundei nutoltų 
sutirptų kaip kvepianti pieno puta, 
kaip žvakių šviesa virš gimtadienio tortų, 
su vaikišku klegesiu čia užpūsta . . .

(„Gimtadienio žvakės“, 10)
Šie eilėraščiai moko kaip pajusti vietos, laiko, 

akimirksnio, judesio, gesto reikšmę, kaip pergyve
nimai remiasi konkrečiomis detalėmis, kaip jausmo 
ar idėjos esmė yra apipavidalinama tvirtais ryšiais 
su konkrečiu pasauliu, kuris mus supa. Eilėraštyje 
įgyvendinami santykiai tarp apčiuopiamos erdvės 
ir jausmo, kuris joje įgauna formų. Kiekvienas 
eilėraštis, lyg nuotrauka, nustato jausminio per- 

reikšmę. Pavyzdžiui, eilėraštyje „Mažas epilogas“ 
(psl. 18), pirma eilutė „Kaip greit voratinkliai 
aptraukė mūsų kambarį“ iškart nupiešia išsiskyri
mo faktą. Sekančios eilėraščio eilutės naudoja 
konkrečius reiškinius akivaizdžiai atkurti nutolimo 
procesą: „kaip greit išgirdome varpus iš tolo 
suskambant, / kai naktį išardžiau viduramžišką 
suknią“. Varpų jie klauso kartu, bet sekančioje 
eilutėje suknios ardymas atspindi šio ryšio irimą. 
Paskutinėse eilutėse ryšio nebėra: „kai apšvietė iš 
rūko mėnuo / jau tuščią tavo krėslą taip karštai ir 
tvankiai . . . “ Mėnulio šviesa, karštai, tvankiai 
apšvietus tuščią krėslą, leidžia intuityviai suprasti 
tarp dviejų žmonių buvusio ryšio esmines savybes, 
užrašo konkrečios detalės pergyvenimo būdingus 
bruožus.

Šaligatvio pienių rinkinio eilėraščiuose konkre
tų pasaulį nusako kasdieninės būties daiktai; 
apelsinų, kavos, cinamono kvapai, paprasti jude
siai („geria kavą ir sklaido dulkėtas gaidas / tam
siaplaukė mergaitė su džinsais“); varpų, lietaus 
lašų, juoko garsai; paprastos spalvos—balta, 
gelsva, mėlyna, žalia. Kartojasi vaizdai ir reiški
niai: lietus, saulė, Šešėliai, dulkėti kambariai, 
kaitra, šarma, paprastos laukinės ar vaistinės gėlės 
(snieguolės, laukinės ramunės, piliarožės, pakalnu
tės), Vilniaus senamiesčio gatvės, kiemai ir 
skersgatviai, jūra, smėlis, vanduo, langai pro

akiračiai nr. 7 (141)
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kuriuos šviečia vakaro saulė. Reiškinių kartojima
sis (kvapo, spalvos, garso, judesio, vaizdo) ir 
sudaro ritmingų pasaulio pulsą, kuris paverčia 
perteikiamą išorės pasaulį intymiu. Poetė neieško 
priešpastatymų, kontrastų tarp, pavyzdžiui, miesto 
ir gamtos, arba saulės ir lietaus; visi šie 
reiškiniai—lygiateisūs konkretaus pasaulio atsto
vai. Vaičiūnaitės eilėraščiai įgyvendina moduliaciją 
nuo konkretaus įvykio ir apčiuopiamų detalių iki 
jausmo pergyvenimo; užrašo realybės bruožus, 
įžvelgiamus vos akimirksniui, ir atskleidžia inten
syvią, giliai žmogišką vidinę tiesą, kurią tiesiogiai 
nusakyti yra neįmanoma.

Šios knygos eilėraščiai yra reikšmingų mo
mentų rinkinys. Pirmoji knygos dalis—jos inty
miausias, labiausiai asmeniškas ciklas, tarytum 
vidinio pasaulio kaitos dienoraštis. Šie eilėraščiai, 
kurių tarpe yra anksčiau cituoti ,,Mažas epilogas“ 
ir „Medetkų puokštė“, arba, pavyzdžiui, „Skal
byklos“ („senamiesčio skalbyklos per kaitrą / ra
sotos garais ir prakaitu“ . . . „tas virpesys, neatlei- 
džiantis pirštų“ . . . „Ryšulys spinduly sublizgusių 
raktų / taip įšilo kaitroj, kad nudegina delną“ 
. . . „ant mano peties tavo rankos Šešėlis — 
/ sunkus toks ir karštas ir juodas“, psl. 15), 

naudoja išorės pasaulio elementus nusakyti jausmų 
peizažo evoliuciją, tokiu būdu įtikinančiai nubrėž- 
dami santykio tarp dviejų žmonių esminius 
bruožus.

Eilėraščių cikle „Mano mūzos“ priėjimas prie 
konkrečiomis detalėmis nusakytų reikšmingų 
momentų kitoks: poetė pradeda nuo abstrakčios 
mitologinės ir literatūrinės idėjos—devynių mūzų, 
kurios atstovauja įvairius mokslus ir menus 
(istoriją, muziką, astronomiją, lyrinę poeziją, epinę 
poeziją, šokį, ir Lt.) ir kurios perkeltine prasme 
yra poetinio įkvėpimo versmės—ir jas įtikinančiai 
įkūnija kasdieniniuose dabarties reiškiniuose. 
Tokiu būdu poetė patvirtina pasaulio, kaip 
poetinio įkvėpimo versmės reikšmingumą ir vaid
menį, ir patvirtina mūzos idėjos—mokslų ir 
menų—aktualumą dabarties žmogui. Pavyzdžiui, 
Melpomenei, tragedijos mūzai, skirtas eilėraštis 
suteikia naują reikšmės sluoksnį tradicinei tragedi
jos idėjai, apvilkdamas šią idėją modernaus 
pasaulio detalėmis:

Eikš, moteriške kraujo raudonumo suknele, 
nakčia per tuščią aikštę artinkis aukštais 

kulniukais lyg ant koturnų.
Vyno butelis tamsoj sukultas, 

ir kraujas trykšta ant šaligatvio, 
Neatsisuk —

ne tu užspaude! mirštantiems akis.
(32)

Eilėraštis palieka skaitytojui tragedijos katarsinio 
vaidmens idėjos naują supratimą:

. . . lemti su tavim susieję
be kaukių lieka ateičiai, 

tau dingus mūrų vingiuose.
(32)

Cikluose „Laikrodis kirkės bokšte“, „Alyvme
džių žemė“, ir „Palangos motyvai“ eilėraščiai 
randa užuomazgą specifinėje vietovėje, su ta 
vietove įvykiuose surištuose, ir poetės prisimini
muose apie juos. Poetei kreipiant dėmesį į 
santykius, kurie užsimezga tarpe konkrečių detalių, 
vietos, įvykiai, ir praeitis įgauna apčiuopiamus 
emocinio pasaulio kontūrus:

Lietaus priplakti prie žemės bijūnai — 
raudoni žalumo akcentai,

kai vėl elektrinis tvankus traukinys

Judita Vaičiūnaitė

atidunda iš užmiršto meto, 
kai laikrodis kirkės bokšte

ir tavo širdis neliauja stuksenti, 
kai vėl iš anuomet pajūrio pušis 

šešėlį ant veido meta . . .
(„Laikrodis kirkės bokšte“, 41)

Čia skaitytojui leidžiama patirti, kaip jaučiąs 
žmogus definuoja tikrovę, savo jausmus, savo 
pasaulį, supranta praeitį ir dabartį, savo ryšius su 
fizine aplinka ir kitais žmonėmis. Tų ryšių įtampa, 
pagrindinės emocijos ir ribos taupiai išreiškiamos 
kantriai atrinktomis detalėmis.

Ciklas „Alyvmedžių žemė“—kelionės po 
Italiją įspūdžių eilėraščiai, kurie perteikia esminius 
tikrovės bruožus. Skaitytojas tuo pačiu supranta 
Italiją—jos žmones, vietoves, tratorijas, fontanus, 
varpus, jos istoriją ir jos meną—ir žmogų, kuris 
„tėvynės kalbą / lyg perlą kriauklėj slepia burnoj“ 
(46) ir savo Italijos pergyvenimus, atsispindinčius 
konkrečiuose reiškiniuose, sudėlioja į tobulą 
poetinį kūrinį:

Miegok asketiškam „Senato“ viešbuty, 
užmetus ant kėdės kutuotą juodą skarą — 
tave pažadins priešaušry balandžių

šlamesys, 
žiemos lietus į skardą 
ir vis garsėjantys varpai . . .

(„Piazza della Rotonda“, 49)

Eilėraštis „Varpai“ kalba apie kūrimo procesą: 
„Dar nežinai, / kas tavo žodžių deriniuos neno
rom įsikūnys“—rožė ant Rafaelio antkapio, „de
gančios vežikų gūnios“, „vargšų baltiniai“, daini
ninkas „žydų geto smuklėj“. Jai įspūdį palieka 
miestas: ji prisimena „ne Berniuko angelą / o nebe 
jauną moterį, / kuri iš lėto užsirūko gatvėj“, ir šis 
kontrastas aktyviai suriša du skirtingus, gyvus 
reiškinius—meną ir gatvės gyvenimą—kurie Itali
joje iš tikro susieję kaip ne daug kur pasaulyje. 
Čia, kaip ir „Palangos motyvų“ cikle, poetės 
vidinė jausminio pasaulio tikrovė ir prisiminimai 
tampa įtikinančiai įprasminami pasaulio išoriniais 
reiškiniais, kadangi jie neišskiriamai surišti su 
konkretumu.

Kai poetė ima kalbėti tiesiogiai apie savo 
abstrakčius prisiminimus, eilėraštis praranda įtam
pą ir įtikinamumą, kaip pavyzdžiui, „Reminiscen
cijų“ cikle eilėraštis apie bronzinius Kauno Karo 

muziejaus liūtus:

glostau sublizgusias jūsų nugaras, 
prisiminimų spindulį

nukreipdama į vaikystę ...
. . . niekas jau jūsų didybės

iš mano širdies nebegali atimt — 
teka vaikystės šviesa

išdraikytais karališkais bronziniais
, karčiais . . .

(„Liūtai“, 75)

Bet toks retorinis jausmo pristatymas šiame 
rinkinyje retai pasitaiko.

Ilgiausias ir ambicingiausias ciklas šiame 
rinkinyje yra „Nemuno elegijos“. Jis pasižymi 
idėjos sudėtingumu ir formos išradingumu. Šio 
ciklo struktūrinį principą sudaro susikirtimas tarp 
erdvės elementų—Nemuno tėkmės ir vietovių nuo 
Rambyno ir Tilžės iki Kauno ir Druskininkų—ir 
laiko elementų—istorinių praeities momentų, kurie 
su šiomis vietovėmis surišti. Tai meditacinio 
pobūdžio eilėraščiai, kur konkreti vietovė poetei 
atskleidžia asociaciniu būdu vaizdus-reginius, kurie 
kyla iš praeities. Čia randame ištisą kelionę 
Nemunu ir jo vietovardžių istoriją: Vytautą, 
medžiojantį prie Birštono prieš Žalgirį ir sapne 
regintį „kaip dengia kruvina Krėvos naktis / nu
smaugtą kunigaikštį“ (94); Rambyno krivius, 
vaidilutes, aukurą, raganą žaliom papartyno 
garbanom; Veliuonos krantus, apaugusius pilia
rožėm, paraku aprūkusį riterį, „kuris ant skar
džio ... čia pašovė Gediminą“ (91); Punią, kur 
„apstulbęs Ditrichas fon Altenburgas . . . suknium
ba sniege / prieš Pilėnų kraujuojančią liepsną“ 
(95); Adomo Mickevičiaus svajones apie Marilę; 
Napoleono kalną, iš kur „dar galima paimti 
žiūronus / ir išdidžiai stebėti, / kaip keliasi per 
Nemuną kariuomenė“ (98); „Lituanicos“ lakūnų 
laukiantį saulėtą margą aerodromą Kaune (107).

Kaip ir kituose šio rinkinio eilėraščiuose, 
poetės dėmesys atkreiptas į individo pergyvenimus, 
į kuklų gestą, į konkrečias detales, kuriose 
užrašoma trumpas, reikšmingas momentas, jaus
mas, pergyvenimas, kuris tada leidžia įžiūrėti ir 
intymiai suprasti kokią nors istorijos skeveldrą, jos 
dalyvių mintis, jausmus. Pavyzdžiui, eilėraštis apie 
Napoleono kalną perteikia visą įvykio—kėlimosi 
per Nemuną—reikšmę detalėje: „dar įsibridęs upėj 
prausiasi / vienplaukis mažas būgnininkas“ (98). 
Panašiai, tą akimirką, kol „dar nemirtingumas 
nepalietė plunksnos“ suprantame kažką esminio 
apie Mickevičių:

mėnuliui apšviečiant moterį — 
miegančią mūzą, 
dar įkvėpia meilės miražas — 

Marilės maldaknygė vėjy, 
Marilės gležnumas, 
Marilės melsvi mezginiai, 

Marilės alsavimas . . .
(„Adomo Mickevičiaus žvakė“, 99)

Poetė įdomiai ir pakartotinai „Nemuno 
elegijose“ naudoja aliteraciją, kaip pavyzdžiui 
aukščiau cituotame eilėraštyje apie Mickevičių. 
Aliteracijos efektas—patraukti dėmesį į eilėraščio 
paskirus poetinius ir formos elementus ir į eilėraštį 
kaip išradingai ir sąmoningai sukurtą reiškinį, 
pabrėžiant į jį surinktas ir sudėliotas konkrečias 
detales. Tokiu būdu patys žodžiai tampa konkre
čiais reiškiniais, pabrėžia poetės meną, ir žodžio 
kaip instrumento rolę konkretaus jausmo perdavi
mui:

(tęsinys 13-me psL)
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dailė

Ex libris yra įdomi grafikos šaka, 
nors gal mažiau populiari Australijos 
meno padangėje. Tačiau Adelaidėj yra 
nemaža mėgėjų, kurie gausiai aplankė 
trečiąją Lidijos Šimkutės-Pocienės 
ekslibrių rinkinio parodą, kuri įvyko 
Valstybinėje Bibliotekoje 1981 m. 
gale. Jos rinkinys susideda iš arti 500 
miniatiūrinių meno kūrinių, šalia savo 
tiesioginės paskirties—knygos
ženklo—turinčių ir savitą, 
individualinę meno kūrinio vertę. 
Juose atsispindi praeities ir dabarties 
meno srovės bei stiliai. Nesuklysime 
sakydami, kad parodoje pamatėme 
meno pasaulį mikrokosme. Technikos 
buvo taip pat labai įvairios: skirtingų 
medžiagų drožiniai ir graviūros. Buvo 
apsčiai litografijos, cinkofrafijos, 
serigrąfijos ir ofortų atspaudų. 
Netruko ir kolažų, fotografinės ir 
mišrios technikos darbų. Rinkinys 
pasižymi gera paskirų menininkų 
reprezentacija ir intriguojančiais ex 
libris uždavinio sprendimais.

S. Eidrigevičius (1)

Stasio Eidrigevičiaus negali 
pamiršti. Šis stiprus menininkas 
verčia kiekvieną susimąstyti. Jo 36 
ofortai ir mišrios technikos kūriniai 
dvelkia nerimu, baime. Jo 
kompozicijose žmonės supančioti, 
surakinti grandinėm, pririšti prie 
tvorų, aptverti barikadomis ar

S. Eidrigevičius (2)

12

LIETUVIŲ KNYGOS ŽENKLŲ PARODA 
(Lidijos Šimkutės-Pocienės ekslibrių rinkinys)

suspausti į karstą (1). Žiūrovą stebina 
materijos metamorfozės: gėlė virsta 
veidu „Frouke van der Zee“ ekslibre 
(2). Figūrų akys baikščiai, liūdnai 
žvelgia į pasaulį arba žvilgsnį 
nukreipia vidun. Kartais lyg tai 
jumoro prošvaistėlė atkreipia dėmesį,

EXDBRIS vn E S LAW A WIERZCHOW2KA

5. Eidrigevičius (3)

kaip „Frits Haas“ ekslibre, kuriame 
skaitytojo galva jau yra pavirtusi į 
didžiulę knygą. Bet daugumoje tas 
jumoras gaižus, gotiškas (kaip jo 
randame Hieronymus Bosch 
kūryboje). „Wieslawa Wierzchowska“ 
ekslibre negyvų pelių virtinė puošia 
didingos katės kaklą (3). Dailininkas 
mėgsta įkomponuoti įrašą į savo 
kompozicijas: le soleil luit pour tout 
le monde (saulė visiems šviečia). 
Eidrigevičiaus pasaulyje tai skamba 
ironiškai: jame baimė, jungas ir mirtis 
yra neatskiriami žmogaus palydovai.

V. Kisarauskas (4)

Vinco Kisarausko 30 ekslibrių 
ir O. Milašiaus „Rugsėjo simfonijos“ 
linograviūrų ciklas yra odė mūsų 
mechaniško amžiaus technikos 
pažangai. Dailininkas drąsiai suskaldo 
plokštumas į geometrines figūras ir 
tuo pačiu pasiekia didelės įtampos 
tarp figūros ir masės. Jis išnarina 

žmogaus kūną ir prilygina jį 
komplikuotai mašinai (4). Dailininko 
kompozicija imponuoja kampuotumu 
ir dramatišku juodo-balto 
priešpastatymu. Retkarčiais jo 
teptukas pasineria į žėrinčių spalvų 
gamą, bet tai nėra koks jausmų 
išsiliejimas. Anaiptol, tai yra 
apmąstyta, logiškai pagrįsta reakcija.

Antano Kmieliausko mišrios 
technikos ekslibriai ir miniatiūros yra 
šio žanro šedevrai. Jo kompozicija 
yra simboliškų detalių simfonija, kuri 
mus perkelia į Viduramžių vitražų 
meną. Dailininko kūryba svyruoja 
tarp akivaizdinės ir abstraktinės 
išraiškos. „Ex libris Lidija Šimkutė- 
Pocienė“ kompozicija ir išpildymas 
yra artimi abstraktinio meno 
principams (5). Dailininkas mėgsta

A. Kmieliauskas (5)

pakartoti vieną temą įvairių spalvų 
deriniuose, sudarydamas žiūrovui kito 
kūrinio vaizdą iki tokio laipsnio, jog 
jis nesijaučia matąs tą pačią temą, tik 
kitoje variacijoje. Kartais, kaip, pvz., 
Vilniaus universiteto graviūroj, 
žiūrovą nustebina Sistinos koplyčios 
atgarsis. Kitose staiga išryškėja 
Leonardo da Vinci „Žmogaus 
proporcijų“ škicas, o kartais 
simetriškų kvadratų perspektyvoje 
atsiveria visa Venecija.

Petro Repšio kūryboje netrūksta 
vaizdinio sąmojaus. Vartodamas 
daugiausia cinkografijos techniką, 
dailininkas išgauna vienodo tono,

P. Repšys (6)

lengvutėlių, beveik permatomų 
brūkšnių efektus. Jo kompozicijos yra 
įrėmintos į keturkampius ar apvalius 
rėmus, prabangiai papuoštus 
voliutomis ir lapų motyvais. 
Tematikoje vyrauja žmogus ir jo 
problematika, pavaizduoti gotiškame 
stiliuje. Tačiau tai nėra akla imitacija, 
bet dailininko savaip perkurtas stilius. 
Jis leidžia savo figūrom (ar tik kokiai 
kompozicijos dalelei) išeiti iš rėmų 
(6). Tuo pačiu žiūrovas yra staiga 
perkeliamas į dabartį, į realybę, ir 
pasijunta tartum paveiktas B. Brecht 
dramose vartojamo
„Entfremdungseffekt“. „Dzido 
Budrio“ ekslibris yra vaizdus 
dailininko jumoro pavyzdys. Jame 
angelas ir velnias „pasinėrę 
disputavime“ net ir nemato 
klausiamai į juos žiūrinčios „dūšelės“, 
nežinančios ar jai į dangų, ar į peklą 
keliauti (7).

P. Repšys (7)

Virgilijus Burba patraukia akį 
satyriška, fantastiška tematika. Jo 26 
ekslibriai yra daugiausiai oforto 
atspaudai, kuriuose dunkso ore 
pakibę vaiduokliai, kanibališka 
augmenija maitinasi žmogaus veidu, 
iškraipytų galūnių stori muskulai 
pinasi su lanksčiais vijokliais, ugnimi 
spjaudę slibinai kovoja su 
muskulingais vyrais. Baimė, vergystė,

akiračiai nr. 7 (141)
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DAILĖ

kova, mirtis dominuoja jo 
surrealistinę kūrybą.

Mikalojus Valutis yra 
humoristiškas, žaismingas. Jo kūriniai 
gausūs simboliais. Parodoje buvo 
išstatyta 16 eksponatų. Mėgsta vartoti 
serigrafinę techniką ir juodą bei kokią 
kitą intensyvią, „tirštą“ spalvą. 
Kūriniai sudaro plokštumo įspūdį, 
kaip kad Viduramžiais buvo tapomi 
šventieji. Tačiau Vilučio „šventieji“ 
vietoj aureolės turi mažą parašiutuką. 
Tai dailininko duoklė XX-tam 
šimtmečiui.

Rimtauto Gibavičiaus keletas 
vaizdžių ekslibrių pasižymi liaudies 
meno jam padaryta įtaka bei štricho 
technika, kurią jis sėkmingai ir vaiz
džiai naudoja linoleumo ir serigra- 
fijos kūriniuose (8).

R. Gibavičius (8)

Gražinos Didelytės 19 ekslibrių 
pasižymi švelnumu, detalių pamėgimu 
ir visišku perspektyvos ignoravimu. 
Pastaroji jos stiliaus ypatybė suteikia 
jos kūrybai vaikiško naivumo, net ir 
primityvumo. Žiūrovas pasijunta 
pasakų pasulyje! Bet drauge ji mėgsta 
taip pat vartoti paauksuotas ar 
spalvotas faktūras. Šis manierizmas 
suteikia kompozicijoms elegancijos. 
Kai kuriuose ekslibriuose ji 
nepaprastai kruopščiai pavaizduoja 
pačias smulkiausias detales, kaip, 
pvz., „Juozo Grušo“ ekslibre, kur 
apverstame ąžuolo lape yra 
pažymėtos netgi mažyteliausios 
gyslelės. Tokie darbai kiek primena 
Albrecht Duerer augalų ir lapų 
kompozicijas.

Alfonso Čepausko eklibriai 
suintriguoja kontrastingų stilių 
meistrišku apvaldymu. Tematikoje jis 
gali būti žemiškas humoristas, kaip, 
pvz., „Ton ir Frits Haas“ ekslibre (9), 
arba surrealistas, kada jis tiek 
išryškina žmogaus galūnes, kad jos 
virsta kaip Juan M iro „La Claqua“ 
monumentaiinės pabaisos.

Parodoje buvo ir Valerijono 
Juciaus, Edmundo Stasiulio, Arūno

A. Čepauskas (9)

Tarabildos bei Rimtauto ir Vijos 
Tarabiidų ekslibriai. Pastarųjų darbai 
užimponavo stipriai pajusta
kompozicija ir įdomia, gilia, reljefine 
atspausdinimo technika. Rimtauto 
Ožkučio keli ekslibriai buvo labai 
skirtingų nuotaikų ir stilių. Vytautas 
Kalinauskas savo medžio raižiniuose 
moderniškai interpretuoja ir sprendžia 
renesanso požiūrį į ekslibrių prasmę ir 
paskirtį.

Paulius Lantuch yra savaip 
perkūręs ir apvaldęs didžiųjų vokiečių 
menininkų Lucas Cranach ir Albrecht 
Duerer meno palikimą. Jo 
miniatiūros „O tempora o mores“, 
„Šv. Jurgis kovojąs su slibinu“, 
„Zenaidos ir Pauliaus Lantuch“ 
ekslibriai byloja, kad dailininkas 
sėkmingai sujungė senąją tradiciją su 
savo talento išraiška (10). V. 
Kisarausko nuomone* „ . . . Pauliaus 
Lantuch kūryba yra akivaizdi

P. Lantuch (10)

* Kultūros barai, 1981 m. 

tradicijų ir novatoriškumo organiška 
jungtis, organiškas pereinamumas ir 
gyvas meno raidos pavyzdys“.

Vytautas Virkau semiasi 
inspiracijos iŠ gamtos. Į savo 
kompozicijas įkomponuoja knygos 
teksto ištrauką, pavyzdžiui „Ex libris 
G. Procuta“ (11). Dailininkas taip pat 
mėgsta vartoti kolažo ofsetą.

o i jbkis <

V. Virkau (11)

Žibuntas Mikšys vartoja oforto 
techniką. Jo piešiniai grakštūs, 
elegantiški, o braižas ir linijos— 
voratinklio gijos, stilizuotos, 
pailgintos, manieristiškos.
Kompozicijos nėra perkrautos 
detalėmis. Kartais jis pasitenkina 
pavaizduoti tik teksto ištrauką ar 
posakį savo voratinklišku braižu.

Viktoro Petravičiaus ekslibriai 
yra tautinė grafika miniatiūrinėje 
formoje. Jo medžio ir linoleumo

AKIMIRKSNIAI . . .
(atkelta iš 11-to psl.)

žaroj pasiklydus 
mažytė žvejė 
į upės veidrodi žiūri —

žemčiūgai
ar dugno žvirgždas, 
ar žvaigždės dugne 
jos vaikiškam žiedui.

(„Kaimas“, 105)

Aktualus priebalsio garso kartojimas 
sutelkia dėmesį į eilėraščio elementus 
ir veda skaitytoją dalyvauti eilėraščio 
metamorfoziniame procese iš apčiuo
piamos detalės į reikšmingą momen
tą.

J. Vaičiūnaitės eilėraščiai šiame 
rinkinyje rodo, kaip iš atsargiai su
rinktų ir sudėliotų detalių ir kon
krečių tikrovės reiškinių supranta
me, kas esame, kas svarbu, ir kuo 
alsuojame; jos eilėraščiai primena, 
kame glūdi gyvenimo reikšmė ir 
momento, individo, jausmo, pergy
venimo ir prisiminimo svarba. Kaip 
impresionistas Claude Monet kloja 
spalvą prie spalvos, į kurias iš tolo 
žiūrint iškyla vaizdas, peizažas, švie

V. Petravičius (12)

raižiniai žavi papuošimų gausybe, 
liaudies menui tipišku figūrų 
stilizavimu ir pilkai juosvų spalvų 
gama. „Leonardo Simučio“ ex libris 
triptiko formoje yra savitas, bet ir 
tipingas liaudies meno atkūrimo 
pavyzdys (12).

Lidijos Šimkutės-Pocienės 
ekslibrių rinkinys nustebino Adelaidės 
žiūrovus įkvėpimų turtingumu, 
kompozicijų įvairumu, stilių ir 
technikų gausybe. Nustebino jis ir 
australų meno kritikus, kurie labai 
palankiai komentavo parodą 
laikraščiuose ir išsamiai recenzavo In 
House leidinyje.

Isolds L ?oželaitė-Davis

sa, taip Vaičiūnaitė kloja detalę 
prie detalės, ir iš jų rezonanso kyla 
stiprus emocinės tikrovės ir per
gyvenimo vaizdas. Eilėraštyje už
rašytas konkretus reikšmingas mo
mentas:

Ir atskleistos natos dulkėtoj 
palėpėj, 

ir seno sijono geltonas velvetas, 
ir naktį prapjautas olandiškas 

sūris, 
ir drėgnos lyg akys nunokusios 

slyvos 
įskilusioj mėlynoj vazoj. . .

Tą rudenį 
pro miglą skambėjo sesers 

pianinas, 
kol blėstančioj saulėj sublizgo 

voratinkliais 
kasdien vis duslesnis Šopeno 

etiudas.

(„Natiurmortas su natom“, 79) 

Živilė Bilaišytė

Judita Vaičiūnaitė, Šaligatvio pienės. 
Vilnius, Vaga, 1980; 121 psl.
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SKILTYS

ATVIRAI
KALBANT

PAMOKYMAI, PERSPĖJIMAI IR 
PRANAŠYSTĖS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Venezueloje gyvenanti ir Dirvoje našiai 

besireiškianti Jūratė Statkutė de Rosales savo 
straipsnių seriją—„Jie gimė Pietų Amerikoje“ 
pradėjo spausdinti tame laikraštyje š.m. balandžio 
pradžioje, maždaug tuo pačiu metu, kada britų 
valdomas Falklando salas užėmė Argentinos 
kariuomenė. Serijoje, kuri neabejotinai buvo 
pradėta ruošti gerokai prieš Falklando įvykius ir 
užbaigta prieš salas vėl atsiimant britams, rašoma 
apie Pietų Amerikos lietuvių išeivių ten jau 
gimusius ir augusius vaikus, jų nuotaikas ir 
sunkumus, susijusias su lietuvybės išlaikymu. 
Ateinančių metų liepos mėnesį JAV ir Kanadoje 
įvykstančiam V-jam Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, besiruošiant, tokių straipsnių aktualu
mas yra neabejotinas. Iš savo serijos dvylikos 
straipsnių, tris paskutiniuosius Dirvos bendradarbė 
dar labiau suaktualina, veik ištisai juos paskirda
ma aptarti Falklando karo pasekmėms, kurios, jos 
supratimu, „netiktai įves naują pasaulinės jėgų 
lygsvaros tvarką, bet ir tiesioginiai apsunkins 
Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošimą“. Ji klausia:

— Kas iš Argentinos lietuvių sekančiais 
metais norės važiuoti į JAV?

Ir atsako:
— ... dabar, kai jau reikia numatyti, kad 

karas dėl Falklando salų pareikalaus artimoje 
ateityje mižiniškų kiekių gyvybių, vargu ar atsiras 
Argentinoje gimęs lietuviukas, kuris panorės kelti 
savo koją į JAV, t.y. į „Amerikos žemyno 
išdavikų kraštą“.

Falklando karo pasekmės, publicistės many
mu, toli peržengia ir jaunimo, ir jo kongreso 
interesų ribas. Jei Jūratė Statkutė de Rosales 
tiksliai atstovauja visų Pietų Amerikos valstybėse 
gyvenančių lietuvių galvosenai, jie dabar jau 
„pilnai sugraibo (...) didžiai tragedijai 
užgimstantį—pirmą kartą istorijoje—Azijos, Afri
kos ir Pietų Amerikos geopolitinių interesų 
sutapimą“, kuris, įvykiams šita kryptimi besirutu- 
liojant, mus visus jau nebesulipdomai suskaldys:

— Išeivijos lietuviai (...) atsidurs trijuose 
vienas nuo kito politiniai atskirtuose blokuose: 
pasmerktoje Vakarų Europoje, J.A.V-ėse, kurios 
liks vienui vienos, ir Pietų Amerikoje, kuri nieko 
nenorės žinoti apie tai, kas vyksta Vakarų Euro
poje.

Šalia naudingų ir didžiai abejotinos naudos 
pamokymų, pabarimų ar perspėjimų, ir į ką tik 
cituotas panašių pranašysčių publicistė pažeria ir 
daugiau. Vienos jų (kaip antai—„Thatcher vyriau
sybė neišvengiamai kris dėl ekonominių priežas
čių“) lietuviškų problemų tiesiogiškai neliečia, 
kitos, jei ir labai lietuviams skaudžios, (k.a.: 
„Falklando karas . . . nukreips Pietų Amerikos 
lietuviukus prieš kiekvieną šiaurietį, gal net 
brolį . . . “) kažkaip neskamba rimtai vien jau dėl 
kraštutinio sudramatizavimo. Ir bent „šiauriečius“ 
tai įtikins ne ką daugiau, negu tokios rūšies 
tvirtinimai: „kasdieniniame gyvenime retame pa
saulio krašte yra kvėpuojama tokioje laisvės 
atmosferoje, kaip Čilėje“. (Skamba tartum tas 
posmelis garsiojoje sovietinėje dainoje: „Ja drugoj 
takoj strany neznaju, gdie tak volno dyšet 

čeloviek“).* Daugelyje jų, man rodos, girdisi ne 
tiek Jūratės Statkutės, kiek ponios de Rosales 
balsas . . .

Yra klausimų, kuriuos išdiskutuoti ar išsiaiš
kinti būtų neabejotinai reikalinga ir prasminga, ką 
manu ir padarys PLB ir PLJS veikėjai nes šias 
institucijas tie klausimai dažniausiai tiesiog vardi
niai ir liečia. Vien tų klausimų išskaičiavimas 
užimtų daugiau vietos, negu ši skiltis leidžia. 
Cituodamas charakteringesnius publicistės teigi
mus, tenorėjau sustiprinti savąjį įsitikinimą, kad 
dešimtąjį serijos straipsnį užbaigiantis Jūratės 
Statkutės de Rosales perspėjimas lietuvių spaudai 
pirmiausiai (ir daugiausia!) galioja kaip tik . . . jai 
pačiai:

„Tebūnie šis straipsnis perspėjimas lietuvių 
spaudai: atminkite, kad Argentinoje yra daug 
lietuvių, gerų lietuvių, atsidavusių lietuviškai 
veiklai lietuvių. Saugokitės juos ir mus įtraukti į 
kitų valstybių paikų vaidų painiavą. Galvokite 
tiktai lietuviškos vienybės mastu—nekartokite savo 
skiltyse svetimų interesų diktuotas informacijas“.

Šiaurės Amerikos valstybėse leidžiama lietuvių 
periodika pirmiausia (ir tai visai logiškai!) skiria
ma šių kraštų lietuviams, nes tiktai jie ją ir išlaiko. 
Jai taipgi pirmoje eilėje rūpi šių kraštų lietuvių 
jaunimo problemos, kurių čia irgi yra apsčiai ir gal 
nemažesnių negu kitoje ekvatoriaus pusėje. Vaisin
gos pastangos joms spręsti, manau, savaime 
pasitarnaus ne tik čionykščiams lietuviams, bet ir 
tautiečiams Vakarų Europoje, Australijoje ir Pietų 
Amerikoje.

Algirdas T. Antanaitis
* „Nežinau kitos tokios šalies, kur žmogus taip 
laisvai kvėpuoja“—Red.

| IR TAIP, IR NE

ŠĖTONAS TURBUT ČIA NEREIKALINGAS
Kas seka Billy Graham kryžiaus karą (o tokių 

milijonai!), tas be abejo žino, kaip dažnai jis 
klausia: ar tu su Kristumi, ar su šėtonu? Ir jam, 
kaip kadaise Antanui Maceinai, tėra tik du keliai: 
arba į Maskvą, arba į Romą. Tik vietoj Maskvos 
jis kalba apie komunizmą, o vietoj Romos—apie 
krikščionybę ir bibliją aplamai. Ir niekas ligi šiol 
turbūt neabejojo, kad Billy Graham buvo su 
Kristum, o ne su šėtonu.

Bet štai praeitą pavasarį savo evangelijos 
skelbti jis nuvažiuoja į Maskvą, kur jį gražiai 
priima, vaišina ikrą, vežioja limuzinu, pripildo 
bažnyčias žmonių ir Billy Graham pradeda kalbėti 
apie religijos laisvę Sovietų Sąjungoje. Tai sukelia 
tam tikrą audrelę Amerikos spaudoje ir televizi
joje, kuri, žinoma, greitai atslūgsta, ir Billy 
Graham vėl grįžta į savo kryžiaus karą, vėl šaukia 
už Kristų ir prieš šėtoną. Ir vėl milijonai jį seka.

Smarkiau reaguoja mūsų spauda, o berods 
visus pralenkia Draugas, net per du numerius 
išpliekdamas Jono Daugėlos straipsnį „Tik pats 
šėtonas gali taip sumaišyti protą: evangelisto 
Graham kelionė į Maskvą“ (1982.VI.8-9).

Nemanau, kad šėtonas čia buvo reikalingas. 
Ne todėl Billy Graham kalbėjo apie religijos laisvę 
Sovietų Sąjungoje, kad jis nežinotų ar nematytų 
tenais religijos varžymų, bet todėl, kad jis norėtų 
tos laisvės daugiau, ypač kad jo žodis būtų tenais 
plačiau girdimas. Juk ar ne taip visur daroma?

Pradėk apie ką nors kalbėti, taip ir bus. Amerikoje 
tai vadinama „wishful thinking“, Sovietų 
Sąjungoje—socialistiniu realizmu. Juk ar ne taip 
Amerika apsiprato su politine padėtimi Sovietų 
Sąjungoje. Niekas šiandien Brežnevo nevadina 
diktatoriumi. Diktatoriai gali būti kur nors EI 
Salvadore ar Čilėje, tik ne Sovietų Sąjungoje, ar 
Kinijoje. Aukščiausioji Taryba yra parlamentas, 
jos nariai lygiomis teisėmis dalyvauja su visais 
pasaulio parlamentarais.

O juk šiaip ar taip šnekėsime, religinės laisvės 
Sovietų Sąjungoje yra daugiau, negu politinės 
laisvės. Net ir Lietuvoje. Ne visados kas garsiausiai 
verkia, tam labiausiai ir skauda. Galėjimas verkti 
jau yra tam tikra laisvė. Blogiausia—kai muša, ir 
verkti neduoda. Tiesa, bažnyčių ir kunigų yra 
mažiau, bet jie neišnyko. O tikinčiųjų dabar gal 
net daugiau, kaip anais gerais laikais. Ir į Šiluvos 
atlaidus suplaukia nemažiau, kaip seniau. Yra 
įtarimo, kad ir į vadinamą pogrindinę katalikų 
spaudą žiūrima pro pirštus.

O pabandyk, kad sveikas, organizuoti kokius 
nors socialdemokratų ar liaudininkų būrelius. 
Panašiai, kaip visokius parapijos komitetus. 
Pamatysi, kas atsitiks! Ar ne kunigai ir kitokie 
religininkai drąsiausiai reiškiasi vadinamajame 
disidentiniame sąjūdyje ir Helsinkio susitarimų 
saugotojų eilėse?

Tikriausiai ir Billy Graham toje Maskvos 
nusiginklavimo ar taikos konferencijoje nematė nei 
jokių politinių partijų atstovų. Bet matė daug 
kunigų ir visokių dvasiškių. Ir šiuo atžvilgiu jo 
palyginimas sovietinės religinės laisvės su ameri
kine nėra jau toks beprotiškas. Nes bažnyčia ir ten 
ir čia oficialiai atskirta nuo valstybės.

Įdomu, kada Billy Graham vėl nuvažiuos į 
Maskvą ir ką jis ten šnekės. Jeigu Gromyka gali 
šnekėtis su popiežiumi, kodėl Billy Graham negali 
šnekėtis su Brežnevu.

V. Trumpa

VIKINGŲ . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)

Milašiaus apstilankymas ir savo poezijos 
skaitymas. Poetas dėmesį skyrė savo 
„lietuviškiems“ darbams. Konferencija baigėsi 
banketu su skandinaviško bufeto ir „pakštiško“ 
orkestro kombinacija. Baigiamąją kalbą lietuvių- 
latvių mitologijos tema pasakė dr^Mafįja 
Gimbutienė, kuri su šia konferencija užbaigė 
AABS prezidentės pareigas. Pabaigai įdomu 
pastebėti, kad naujas AABS^ prezidentas^ yra 
Pensy Ivanij os „d učmenas“, lietuvių, kalbos 
specialistas d r. William R. Schmalstieg.

Tomas Remeikis

PAŽINTI . . .
(atkelta iš 16-to psl.)
duomenimis apie jų pastangas mažinti taršą 
Baltijos jūroje. Kažkodėl prelegentė visai nepalietė 
rimtos naftos taršos problemos.

♦ * *
Antrąją konferencijos dieną buvo geras sesijų 

pasirinkimas. Gaila, kad rengėjai įdomiausių sesijų 
neišdėstė geriau (nors, aišku, sunku iš anksto 
nuspręsti, kas bus įdomiau). Šią dieną daugiausiai 
laiko atiteko literatūrai. Visi pranešimai nuosekliai 
paruošti ir puikiai pristatyti. Tarpe paskaitinių 
sesijų buvo viena diskusinė—apie išeivijos rašytojų 
kūrybinius ir leidybos sunkumus. Estų, latvių ir 
lietuvių atstovai kalbėjo apie padėtį savose
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benduomenėse. Išeivijoje estai turi vieną bendrą 
leidyklą, kuriai priklauso rašytojai, bet, pagal dr. 
Ivar Ivask, ji pagrindinai išlaikoma vieno jau 
žymiai vyresnio rašytojo. Ją jauniausias rašytojas 
42 metų. Prof. R. Šilbajoris iškėlė problemą, kad 
ne tik pasaulis nepažįsta Baltijos kraštų literatūrų, 
bet kad ir baltiečių tautos viena kitos literatūrų 
nežino. Iki šio nebuvo ypatingų kultūrinių mainų, 
išskyrus, pvz., baltiečių dramos veikalus anglų 
kalba. Pažymėtina, kad latviai paskutiniu metu yra 
išsivertę lietuviškos poezijos. R. Šilbajoris taip pat 
iškėlė klausimą, kaip išeivijoje galima apsisaugoti 
nuo vidutiniškumo ir dar blogesnių apraiškų 
kūryboje. Latvių atstovas svarstė kartų problemas; 
jauniausioji išeivijos kūrėjų karta jau turinti 
kitonišką esminę problemą negu 
ankstyvesniosios—jauniausioji generacija yra egzi- 
lės rašytojai, kurie nėra egzilyje. Visos trys tautinės 
grupės susiduria su kritika ir skaitytojais, kurie 
bijo naujovių. Šias diskusijas reikėtų tęsti toliau. 
Šį kartą įvyko tik žinių pasidalinimas. Reikėtų 
drauge paieškoti atsakymų ir pasvarstyti galimus 
bendrus projektus.

Penktadienio vakare—kulminacinis taškas: 
Česlovas Milošius skaitė savo poeziją. Išgirsti 
skaitantį savo kūrybą poetą yra išskirtinas išgyve
nimas. Nors tikra poezija gyvena ir be pačio 
kūrėjo, poetas, perteikdamas savo kūrybą, padeda 
pats ja suprasti ir interpretuoti. Šį vakarą Milošius 

ypač skyrė dėmesį savo eilėraščiams, kalbantiems 
apie jo vaikystės lietuvišką aplinką. Gaila, kad po 
skaitymų publikai nebuvo progos įsijungti į 
dialogą su šiuo neeiliniu svečiu. O man vis kyla 
klausimas, kodėl jis niekad nepanoro išmokti ir gal 
naudoti savo kūryboje lietuvių kalbą, jei jis taip 
prisirišęs prie lietuviškos žemės ir gamtos? Supran
tama, kad lenkų kalba yra jo gimtoji kalba, bet jei 
jam kalba, žodis yra taip svarbūs sąvokoms kurti, - 
nesuprantu, kaip nepavyko išmokti lietuvių kalbos, 
bet vistiek jaustis, kad gyveno lietuviškoje kultū
roje. Žinoma, mąstymai apie kalbos, aplinkos ir 
kultūros roles bei jų tarpusavius santykius gali būti 
įvairūs, skirtingi.

Šeštadienį vėl teko dalyvauti dvejose literatū
ros sesijose. Antroji sesija buvo skirta Baltijos 
žydų literatūrai. Ši tema turėtų būti praplėsta ir į 
kitas sritis, kaip politiką, istoriją, teisę. Platesnio 
žydų-baltiečių santykių aptarimo mums reikia, nes 
kai kurios mūsų svarbios dabarties problemos kyla 
bent dalinai dėl tokio aptarimo nebuvimo. Deja, 
nors ši sesija potencialiai galėjo būti labai svari, 
dėl pagrindinio prelegento neatvykimo ji tapo 
Icchoko Mero kūrybos nagrinėjimu.

Šeštadienio popietį teko išklausyti paskaitos 
mitologijos ir folkloro sesijoje. Inta Gale Carpen
ter čia pažiūrėjo į dvi latvių tradicijas—Jonines ir 
dainų šventes—iš sociologinės perspektyvos: kokią 
reikšmę jos turi dabar asmens identitetui formuoti

POLEMIKA
------ —- į- —--------------

ir suprasti. Ši studija tyrė gyvą folklorą moder
niame pasaulyje, kuriame iškyla „settings for 
traditionality“. Pasiliko du įspūdžiai. Pirma, 
stebėjausi kaip latviai yra lygiai tokie pat kaip 
lietuviai,—beveik. Bet, pvz., kodėl pat latvius taip 
puikiai išsilaikė Joninių tradicija, o pas mus ne? 
Antras pastebėtas tarp pozityvių išvadų gan tyliai 
slypintis fatališkas jausmas: „kai visa kita išnyks, 
tebeturėsime šokį“, t.y. nereikės jokio kalbos 
mokėjimo.

Konferencija baigta banketu. Nustebau, kad ir 
šitokioje konferencijoje formalumai ir kalbos 
užtrunka taip ilgai. Programos metu buvo malonu 
stebėti kitų tautų (suomių ir latvių) šokėjus, nes 
lietuvių jau daug matyta. Suomiai ypatingai gerai 
pasirodė. Manau būtų malonu ir naudinga 
panašias kitataučių šokėjų grupes išvysti ir grynai 
lietuviškuose renginiuose. Pagaliau—vakarienė ir 
šokiai. Ir ačiū Dievui už juos, nes po trijų dienų 
visi jau buvo pilni naujų idėjų, žinių, išgyvenimų. 
Anot senovės romėnų, kartais reikia duonos ir 
žaidimų ...

Baigiamieji komentarai? Konferencijos rengė
jai pagirtini už punktualumą. Per mažai studentų. 
Per mažai lietuvių (nors tai gal Šiek tiek ir 
suprantama, nes renginys vyko ■ didelėje latvių 
kolonijoje).

Iki pasimatymo Montrealyje!

Ginta Remeikytė

visuomenėje nebūtų ir
Prisipažįstu — mano kalty-

išeivijoje moterų. Turi jos ir 
Klubai

Mėnraščio skaitytojai kartais 
priekaištauja, kad aš šioje skiltyje per 
daug dėmesio skiriu vyrams. Lyg 
lietuvių 
moterų, 
bė . . .

Yra 
savo organizacijas, klubus, 
turi federaciją, o ši—centro valdybą. 
Toji Lietuvių moterų 
federacijos (LMKF) 
nuoširdžiai rūpinasi 
išeivijoje lietuviškos

klubų 
valdyba 

vienintelės 
gimnazijos

Drausmės sargyboje

DRAUSMES SARGYBINIAI 
IR . . . SARGYBINĖS

tautine drausme. Ypač šis rūpestis 
išryškėjo, kai federacijai pirmininkavo 
Vyriausiojo komiteto raštinės 
tarnautoja. Pikti liežuviai dėl to net 
priežodį buvo sugalvoję: jeigu VLIKo 
vežime sėdi, tai ir giesmę 
reorganizuotą giedi . . .

Iš tikrųjų Federacija nesikiša į 
gimnazijos reikalus. Ji tik rūpinasi, 
kad gimnazija neorganizuotų 
ekskursijų į Lietuvą, kad moksleiviai 
neskaitytų laikraščių iš Lietuvos, kad 
gimnazijoje nemokytojautų komunis
tuojantieji mokytojai.

Ne visi pritaria šitokioms 
patriotinėms LMKF pastangoms. 
Pasigirsta ir priekaištų:

— Netiesa, ką sako LKMF. 
Gimnazija moksleivių ekskursijų į 
Lietuvą neorganizuoja ir su Vokietijos 
jaunimo ekskursijomis nieko bendra 
neturi. Prieš skleisdama šitokias 
paskalas LMKF galėjo patikrinti 
faktus ir išsiaiškinti su gimnazijos 
vadovybe.

Man atrodo, jog šie priekaištai 

Federacijai visai be pagrindo. LMKF 
juk nėra kokia nors teisybės mylėtojų 
draugystė. Kam rūpi teisybė, gali ir 
pats jos pasiieškoti ... Ir gimnazija, 
jeigu nori, gali pasiaiškinti.

Kiti moterų valdybos narėms 
primeta, kad jos savo vaikų į 
lietuvišką gimnaziją neleidžia, todėl ir 
moksleiviams bei jų tėvams neturi 
teisės nurodinėti, kur jie gali ar negali 
praleisti atostogas.

Ir vėl, sakyčiau, priekaištas be 
pagrindo. Tiesiog demagogiškas! Juk 
negali vaikai važiuoti į gimnaziją, kai 
reikia anūkėlius auginti.

— Tai galėtų anūkėliams padėti 
gimnazijoje bent metus lietuvybės 
pasisemti.

Deja, ir šis priekaištas išgaruoja, 
kai sužinai, kad ne visos Federacijos 
valdybos močiutės su savo anūkėliais 
lietuviškai besusišneka. O ką gi veiks 
gimnazijoje lietuviškai nemokantieji 
mokiniai? Todėl ir reikia svetimais 
vaikais rūpintis.

Kai kas stebisi, kodėl šitoji 
našta—saugoti gimnazijos drausmę ir 
gelbėt ją nuo komunizmo—atiteko 
moterims. Manyčiau, kad ir į šį 
klausimą atsakymas savaime aiškus: 
moterys atsparesnės komunizmo 
baciloms. Pažiūrėkite, kas sėdi 
Maskvos politbiure ar Vilniaus 
politbiurelyje. Vieni vyrai! Moters ten 
nei su žiburiu nerasi . . .

— Tai kodėl toji Federacijos 
valdyba gimnazijai tik kenkia, o 
padėti jai nei piršto nepajudina? Ar 
girdėjote, kad toji „patriotiškoji“ 
valdyba būtų kada paraginusi tėvus 
leisti vaikus į šią lietuvišką mokyklą? 
Ar skaitėte, kad Federacija būtų bent 
centą paaukojusi gimnazijai paremti? 
Ne! Atrodo, jog joms visai nesvarbu, 
jei išeivijoje lietuviškos gimnazijos 
nebeliks. Kad tik mokinukai Lietuvos 
nepamatytų . . .

Nežinau, ką į tai atsakytų LMKF 
valdyba. Girdėjau gandus, jog pernai, 
tokius priekaištus išgirdusi, 
Federacijos valdyba paaukojo 
gimnazijai 25 dolerius. Jeigu ši žinia 
pasitvirtintų, tai būtų aiškus 
įrodymas, jog LMKF gimnaziją remia 
ne tik žodžiais, bet ir darbais . . .
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BALTIEČIŲ STUDUŲ KONFERENCIJA giesmė“ žydams veikėjams romane pretenduoja

PRATURTINTI KITUS SAVA KŪRYBA
būti susitaikymo su patirtim modeliu, ilgainiui šis 
suyra, ir veikėjai atsiduria akistatoje su savo

Lietuviai buvo reprezentuoti visose 5-se 
literatūros sesijose, tik, dqa, net trijose sesijose 
vienintelis mūsų atstovas buvo R_ Šilbajoris. Mūsų 
visuomenė išnaudoja jo pasiaukojimą, netaupo jo 
jėgų. Kiti literatai sėdi savo foteliuose ar 
vasarnamiuose, lengva sąžine atsisako kvietimų 
dalyvauti AABS, nes žino, kad RŠ persiskels į 
kelias dalis ir kaip Figaro visur bus, ir viską 
pavyzdingai atliks. Būtų laikas ir kitiems, ypač 
tiems kurie AABS retai arba visai nedalyvauja „to 
pull their own weight“ ir duoti laiko RŠ vėl 
prikrauti savo baterijas.

serija vien apie šį lietuvių rašytoją, o jis savo 
veikalų įvairove ir giliu žmogišku supratimu iš 
tikrųjų jos vertas. R. Šilbajoris Merą įstatė į 
platesnius rėmus, tokių rašytojų kaip Aputis ir 
Granauskas, kurie išvystė humanistinę alternatyvą 
komunistiniam moralinio impulso nebuvimui. 
Sąžinė—tai moralinių pasirinkimų istorija. Apučio 
veikaluose RŠ įžvelgia krikščioniško modelio

POEZIJA

potekstę, nes jo veikėjai, kaip Benas „Rudenio 
žolėje“, įprasmina nusidėjimo sąvoką ir atranda 
moralinį atpirkimą tik pasitraukimo iš pasaulio 
dėka. Tai yra subtilus Golgotos kelio palyginimas. 
Mero ankstesniuose raštuose taip pat žydų 
pergyventa agonija nepasidaro nusvetimėjimo

likimais. Tuo pačiu ir romanas kaip tekstas 
subyra, kas jau įvairiai buvo leidžiama suprasti ir 
anksčiau. Miller įdomiai pristatė kai kurias 
biblines ir istorines aliuzijas, kurios nežydams 
sunkiai prieinamos, ir taip praturtino knygos 
interpretacijas.

Pagaliau vyko sesija, kurioje buvo žadama 
aptarti pabaltiečius skaitytojus ir rašytojus. Čia 
lietuviams atstovavo vėl RŠ, kuris mišrią publiką 
apšvietė apie lietuvišką spaudą, knygų leidyklas, 
išleidžiamą beletristiką, tiražus. Estų ir latvių 
kalbėtojai pristatė panašią informaciją apie knygų 
pasaulį išeivijoje. Tokie bendri pokalbiai duoda 
naujos informacijos ir kartais gali būti paspirtis 
naujiems sumanymams. Baltiečiams linkėtina

RŠ kalbėjo apie emocinį atsitolinimą
(distancing) G. Salinš ir H. Radausko kūryboje. 
RŠ parodė savo sugebėjimą aptarti ir latvių 
poeziją. Įžvalgiai įėjo į abiejų išeivijos poetų

šaltiniu tos tautos žmonėms, bet rodo kelią į 
dvarinį kilnumą, ir ne vien žydams veikėjams, bet
ir nežydiškiesiems. Striptyze

daugiau mokytis vieni iš kitų; deja, šį sykį nebuvo 
padaryta jokių išvadų, tik pristatyta medžiaga ir 
statistika. Ivar Ivask, World literature Today

kūrybą ir nurodė jų dvasinių pasaulių peripetijas,
nurodomas totalitarinių sistemų pagoniškumas, 
nes jos reikalauja kraujo aukų. Šis R. Šilbaįorio

jų kūrybinius spr US prai tTw-NtitnLS buvo pagerbtas užsakymu jį spausdinti
naujų gyvenimo formų konfrontacijoje. Poetų
įrankiais tapo ironija, sąmojus, pagaliau laikmečio 
ir istorijos primestų ribų transcendentinis 
nugalėjimas “estetinėmis priemonėmis.

prestižiniame žurnale IForid Literature Today, kur 
jis užpelnytai pasieks itin platų skaitytojų ratą.

redaktorius, buvo sutelkęs statistiką apie jo 
žurnale išleistas recenzijas per paskutinius 15 metų. 
Lietuviai buvo vieninteliai iš baitiečių, kurie 
recenzavo daugiau išeivijoje išleistų knygų negu 
krašte išleistų Bet kažin ar tai reiškia, kad

DRAMA

B. Vaškelis darbuojasi, toliau atskleisdamas 
pirmos bangos lietuvių imigrantų JAV kultūrinio 
gyvenimo formas ir šį sykį susikaupdamas ties B. 
Laucevičiaus-Vargšo gyvenimu, kūryba ir reikšme. 
Nušvietė gana spalvingą Vargšo gyvenimą, taikliai 
atsijodamas tikrovę nuo nusistovėjusios nuomonės

Žydų literatūros dėstytojas David Miller su 
dideliu entuziazmu kalbėjo apie Mero veikalą 
Stalemate (neseniai J- Zdanio išverstą į anglų 
kalbą iš Lygiosios trunka akimirka) nagrinėdamas 
kaip romane funkcionuoja dvi organizuojančios 
sistemos—tikrosios ir netikrosios. Nors „Giesmių

išeivijoje buvo išleista daugiau knygų negu krašte?
Turtint tai tik įrodo, kad čionykščiai kritikai
uoliau recenzuoja išeivijos knygas, pasirinkdami 
recenzuoti tik kai kurias Lietuvoje išleistąsias. 
Statistiką todėl reikia naudoti atsargiai, ,,allowing
for all variables“. Violeta Kelertienė

BALTIEČIŲ STUDUŲ KONFERENCUA

PAŽINTI SAVO TAUTĄ PER KITUS

ir įvairių fikcijų, kurios spėjo susikurti apie au
torių arba kartais buvo jo paties tyčia sukurtos. 
Trumpai aptarė XX a. pradžios lietuvių kolonijų 
gyvą teatrinę veiklą ir apibūdino Vargšo 
populiarumo šaknis, įvertino jo įnašą ir nurodė jo 
privalumus bei trūkumus.

PROZA

Studentei aprašyti ir vertinti žilabarzdžių 
profesorių suvažiavimą galbūt yra pretenzinga. 
Bet, įkalbėta, noriu parizikuoti ir pateikti keletą 
įspūdžių iš buvusios AABS konferencijos. Tikiu, 
kad ypač studentams, mokslo bičiuliams gali būti 
įdomu kiek pamatyti šio įvykio, nors ir pro mano 
studentiškus akinius.

Į konferenciją važiavau, tikėdamasi panašių

Waterbird People“ ir „Winds of the Milky Way“ 
apie finougrų kiltis. Nustebau, kad mūsų dainos 
tokios panašios jausmais, turiniu ir garsu, nors 
kalbos ir labai skiriasi. Filmai sėkmingi, nes 
finougrų kultūrą jie iškėlė į egzotiką. Pasakotojo 
ištisinis žodžio „mes“ vartojimas, pasakojant apie 
kultūrą, papročius, įsitikinimus, įtikino žiūrovą, 
kad tikrai egzistuoja kažkas panašaus į „kolekty-

Vienintelė sekcija, kurioje lietuviai dominavo. 
Pravedė Bronius Vaškelis. A. B-Willeke ne pirmą 
kartą šiai bendruomenei aptarė R. Granausko

išgyvenimų kaip lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume, tik dar padažytų latvių ir estų 
spalvomis. Susipažinusi su numatyta programa,

vinę sąmonę“, kuri bent dalinai paaiškina tautos 
esmę.

Ketvirtadienio popietį bendra istorijos sesija
kūrybą, šį sykį daugiausia susikaupdama ties jo 
apsakymu „Duonos valgytojai“. Prelegentė iškėlė 
netiesiogines (jos pramintas lyrinėmis) protesto 
formas šio autoriaus veikaluose, kuriuose 
tradiciniai kaimo žmonių papročiai sudaro 
nykstančią vertybių sistemą, kuri priešpastatoma 
naujos kartos susvetimėjimui, atneštam sovietinės 
industrializacijos.

V. Kelertienė trumpai apibūdino vieną 
šiuolaikinės literatūros teorijos ginčą: ar paprasta 
kalba ir „poetinė“ kalba yra tos pačios. 
Pasitelkdama pavyzdžiais iš lietuviškų žodinių 
monologų, įrašytų iš įvairių luomų žmonių, 
palygino juos su neliteratūriniais ir literatūriniais 
pavyzdžiais iš lietuvių tautosakos bei Žemaitės 
ankstyviausiųjų raštų. Jos išvados daugiausia lietė 
apibūdinimų savybes ir rūšis pasakojimo 
struktūroje ir vedė prie nuomonės, jog tos pačios 
diskurso rūšys įvairiai naudojamos šnekamojoje 
kalboje ir literatūrinėje, nors paviršutiniškai atrodo 
panašiai. Užtat paskutiniojo meto veiksmo teorijos 
specialistai klysta.

ŽYDŲ LITERATŪRA

Naujovė AABS buvo sesija, pašvęsta žydų 
literatūrai Baltijos kraštuose. Apžvalginio 
pranešimo prelegentui neatvykus, trūko platesnio 
šios srities aptarimo. Liko dvi paskaitos, abi 
skirtos I. Mero kūrybai. Taigi savaime susikūrė

nustebau radusi tiek daug nebaltiškų pavardžių 
dalyvių tarpe. Nustebau, kad yra tiek kitataučių, 
kurie stipriai domisi baltų studijomis. Aplamai, 
konferencija buvau patenkinta, nors tobulumo ji ir 
nepasiekė. Jaučiu, kad norėsiu važiuoti ir į būsimą 
AABS konferenciją, kuri įvyks Montrealyje. 
Grįžau neabejodama, kad AABS atlieka svarbų ir 
naudingą darbą. Bet grįžkime atgal į konferenciją, 
prie paskirų jos programos dalių.

Konferencija prasidėjo ketvirtadienį su žino
mo skandinavų kultūrų specialisto dr. Franklin D. 
Scott atidaromąja paskaita. Kadangi konferencijos 
pagrindinė tema buvo „Baltiečių-skandinavų san
tykiai amžių būvyje“, dr. Scott skaitė apžvalginę 
paskaitą tema „Šiaurės kultūros: panašumai ir 
skirtumai“. Paskaita buvo įdomi, bet kažkaip ir 
nuvilianti. Iš atidaromosios paskaitos tikėjausi 
studijų gairių nustatymo, nagrinėtinų problemų 
išvardijimo. Gal nusivylimas kilo bendrai iš 
konferencijos pasirinktos temos—man ji atrodė 
dirbtina ir tolima. Aišku, kad norėta įtraukti 
skandinavus, bet ar jie dalyvavo kitus, negu vien 
su jų reikalais susietose paskaitose?

Konferencijos metu vyko ne tik paskaitos, bet 
ir kiti kultūriniai renginiai: meno paroda, imigraci
jos archyvo lankymas, filmų demonstravimas.

Teko pamatyti Jono Meko dokumentinį filmą 
„Reminiscences of Lithuania“; Sudomino Lennart 
Meri National Geographic stiliaus filmai „The

tęsėsi tema „Baltija tarptautiniuose santykiuose“. 
Pirmoji paskaita buvo latvių istoriko d r. Edgar 
Anderson, kalbėjusio apie „Skandinavų-baltiečių 
santykius 1918-1940 metais“. Jis paskaitą pateikė 
tiek skubėdamas ir prikraudamas tokią gausybę 
žinių, kad kyla klausimas, ar kas nors iš to 
susilaukė naudos. Antroji paskaita—„Baitiečių 
diplomatinės problemos Tautų sąjungoje“, prista
tyta Ritos Peters, turėjo būti nepaprastai sutrum
pinta dėl laiko stokos, nors kaip tik ši paskaita 
galėjo būti viena iš įdomiausių.

Šiais laikais ekologijos temos yra tapusios 
beveik mada (bet, aišku, ir rimtu rūpesčiu). Vistiek 
tenka nusivilti girdint, kad romantiškai apdainuo
tosios upės ir Baltijos jūra užterštos. Šioje sesijoje 
jautėsi, kad pranešėjas dr. Ėringis kalbėjo apie 
„Aplinkos apsaugą Baltijoje“ per pesimistiškai, o 
tuo tarpu T. Melvasali iš Suomijos Agrikultūros ir 
miškininkystės departamento žvelgė į tarptautinę 
kooperaciją gelbstint Baltijos jūrą per optimistiš
kai. Buvo stebėtina, kiek šiuose pranešimuose 
buvo politikos, nors sritis kaipo tokia gan 
apolitiška. Pirmoje (dr. Ėringio) paskaitoje, kiek
vieną kartą paminėjus Baltijos kraštus, pridėtas 
koks nors jų kenčiančią padėtį pabrėžiąs žodis, ko 
tikrai nereikėjo bent šiai, tai gerai žinančiai, 
publikai. Antroje (T. Melvasalo) paskaitoje jautėsi 
per didelis pasitikėjimas įvairių kraštų pateiktais

(tęsinys 14-me psl.)
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