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MARTYNAS LIUTERIS PO
500 METŲ

Mėgdami minėti visokias sukaktis, manau, 
neturėtume praeiti visiškai tylomis pro vieno 
didžiausių bažnyčios reformatorių gimimo sukaktį. 
1983 m. lapkričio 10 d. sukako 500 metų, kai gimė 
Martynas Liuteris. Kadangi beveik visas jo 
gyvenimas susijęs su dabartine Rytų Vokietija 
(Tiuringija ir Saksonija), daug kas galėjo sau 
klausti, kaip toji socialistinė šalis paminės šią 
sukaktį. Daug ką turėjo nustebinti, kai R. 
Vokietijos vyriausybė 1983 m. paskelbė Martyno 
Liuterio metais, kai tos sukakties minėjimai buvo 
surengti įvairiuose R. Vokietijos universitetuose, 
neišskiriant nė Karolio Markso universiteto Leip
cige, kai labai rūpestingai buvo restauruojamos 
bažnyčios ir namai, turėję ryšio su Liuterio 
gyvenimu, kai maždaug 100 mokslo veikalų apie 
Liuterio gyvenimą ir darbus pasirodė kaip tik R. 
Vokietijoje.

Nėra abejonės, kad e r V -v*' .• , 1* '■’O"'
užsimezgė tam tikras dialogas tarp socialistinės 
vyriausybės ir bažnyčios. Pats R. Vokietijos 
komunistų partijos lyderis Erichas Honeckeris kėlė 
Liuterio „istorinius atsiekimus“. įdomu, kad 
mūsiškiai Tėviškės žiburiai (1983.X.27). atkreipę 
dėmesį į tą faktą, leido sau paspekuliuoti, o kaip 
Lietuvos socialistinė vyriausybė sutiks sekančiais 
metais šv. Kazimiero 500 m. mirties sukaktį ir dar 
už trijų metų—Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį. 
Abejoju, ar kas nors panašaus atsitiks Lietuvoje, 
juoba kad šv. Kazimieras nebuvo Martynas 
Liuteris, o Lietuvos vyriausybė neturi tų pačių 
laisvių, kaip R. Vokietijos. Tačiau bet koks 
dialogas geriau negu karo stovis.
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Australijoje.
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Apie kardinolus ir šventuosius, Baltijos istoriją ir 
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Kodėl iš statistinių leidinių dingsta duomenys apie 
mirtingumą ir alkoholį, o mokslininkai ima rašyti 
keistus straipsnelius?

Kas buvo Martynas Liuteris Vokietijai, 
pasauliui ir Lietuvai? Štai keletas svarbesnių jo 
gyvenimo datų. Gimė ir mirė Eislebene, Tiuringi- 
joje, pusiau valstiečių, pusiau angliakasių šeimoje. 
Mokėsi Erfurto universitete, tuomet didžiausiame 
Vokietijoje. 1505 m., perkūnijos išgąsdintas, prieš 
tėvo valią įstojo į augustinijonų vienuolyną ir tapo 
kunigu. Skaitė paskaitas Vitenbergo universitete. (į 
kurį vėliau Šekspyras pasiųs studijuoti savo 
Hamletą). 1510 m. lankėsi Romoje ir ne labai 
žavėjosi ištaiginga pop. Leono X-jo kurija ir 
restauruojama grandiozine šv. Petro bazilika, 
kuriai aukas atlaidų pavidalu rinko visur, neišski
riant ir Liuterio kaimynystės.

Dėstydamas Šv. Raštą Vitenbergo universi
tete, Liuteris ypač atkreipė dėmesį į apaštalo 
Povilo laiško romėnams tą vietą, kurioje sakoma, 
kad „teisingasis gyvens tikėjimu“. Vadinas, jam 
nrr?d;:jingi itkiid-, kurie indulgencijų pavidalu 
buvo tada taip uoliai visur pardavinėjami. Prieš 
tas indulgencijas daugiausia M. Liuteris ir surašė 
savo 95 tezes, kurias jis 1517 m. prikalė prie 
Vitenbergo pilies bažnyčios durų.

Nuo čia ir prasidėjo kova tarp jauno 33 m. 
vienuolio profesoriaus ir galingosios Romos 
bažnyčios. Netrukus Liuteris paskelbė savo svar
biausius traktatus apie krikščionio žmogaus laisvę, 
apie bažnyčios Babilono nelaisve ir kreipimąsi į 
vokiečių tautos krikščioniškąją aukštuomenę. 
Liuterį už tai pasmerkė Sorbonos. Koelno, 
Louvaino ir kiti universitetai. Griežčiausiai jį 
pasmerkė Anglijos karalius Henrikas VIII, kuris 
netrukus ir pats susikirs su popiežiumi. Liuteris ne 
tik nenusileido, bet popiežiaus bule, grasinančią jo 
ekskomunika, viešai sudegino Vitenbergo aikštėje.

Padėtį gelbėti dar bandė pats Šv. Romos 
imperatorius Karolis V. 1521 m. pavasarį į Vormsą 
suvažiavo visi galingieji princai, prelatai, bažnyčios 
daktarai. Liuteriui buvo pastatyti du klausimai: ar 
jis prisipažįsta prie savo erezijų ir ar jis nuo jų 
atsisako? J pirmąjį klausimą Liuteris tuojau pat 
atsakė, o dėl antrojo tik sekančios dienos pavaka
ryje jis stipriu ir skambiu balsu pareiškė: „Esu 
Dievo žodžio vergas, negaliu atsižadėti ir neatsiža
dėsiu to. ką parašiau. Dieve, padėk man“. Tada tai 
jaunasis imperatorius Karolis V, apie kurio 
imperiją buvo sakoma, kad joje niekados saulė 
nenusileidžia, paskelbė Liuterį tremtiniu už visos 
savo imperijos ribų.

Bet Liuterio globa pasirūpino Saksonijos 
kunigaikštis Friedrichas Išmintingasis, paslėpdamas 
Liuterį gražioje Vartburgo pilyje, kur per metus 
laiko Liuteris užpylė pasaulį naujais savo trakta
tais ir, svarbiausia, per 11 savaičių išvertė į 
gražiausią vokiečių kalbą visą N. testamentą, 
padėdamas pagrindus literatūrinei vokiečių kalbai 

ir ragindamas kitas tautas tą patį padaryti. Po to 
Liuteris sugrįžo į savo Vitenbergo universitetą, 
vedė, augino šeimą ir. kovodamas su depresija bei 
kitomis ligomis, praleido likusius savo gyvenimo 
metus, girsnodamas alų, šnekučiuodamas su 
draugais, nuolat kovodamas su velniu, dažnai 
popiežiaus pavidalo, ir vis rašydamas, ir rašyda
mas vis naujus teologinius traktatus. Nenuostabu, 
kad pilnas jo raštų leidinys sudaro net ištisus 102 
tomus. Joks kitas teologas nėra tiek parašęs.

Garsus šių dienų vokiečių katalikų teologas 
prof. Hans Kueng. svarstydamas lūžį tarp Liuterio 
ir Romos, iškėlė tris dalykus, kurių reikalavo 
Liuteris ir kurių nesuprato anų laikų Roma. 
Pirma, Liuteris norėjo, kad būtų meldžiamasi, 
giedama ir skaitomas šv. Raštas vietine kalba: 
antra, kad pasauliečiams būtų pripažįstamas 
didesnis balsas bažnyčioje; trečia, kad kunigams 
būtų leista vesti. Nors nuo Liuterjo ekskomunika 
tebėra nenuimta, tačiau faktas, kad pop. Jonas 
Paulius II sutiko pasakyti pamokslą Romos 
liuteronų bažnyčioje, rodo, kaip toli nužengta 
bažnyčių suartėjimo keliu.

G učl Lietuvos? Zinia, vienu metu j vos 
netapo protestantiška valstybe. Tuščia būtų speku
liuoti, kokio likimo ji būtų susilaukusi. Tačiau 
viena aišku, kad Liuterio reikalavimas skelbti 
Dievo žodį vietine kalba ir jo puikus šv. Rašto 
vertimas turėjo nemažos reikšmės, pirmiausia, 
Mažajai arba Prūsų Lietuvai. Juk nepraėjus nei 
metams po Liuterio mirties, Martynas Mažvydas 
jau skelbė savo „prastus“ taigi lietuviškus „žo
džius“. O truputį vėliau Jonas Bretkūnas išvertė vi
są šv. Raštą į lietuvių kalbą, tarp kita ko pasinaudo
damas ir Liuterio vertimu. Girdėtis, kad Vakaru c 
Vokietijoje ruošiamasi tą vertimą išleisti, kaip 
pirmaeilės reikšmės lietuvių kalbos šaltinį. Šiais 
metais Vilniuje pasirodė J. Bretkūno Rinktiniai 
raštai su ištraukomis iš jo šv. Rašto vertimo. Taip 
kad ir ne tiesiogiai Lietuva prisidėjo ir prie 
Martyno Liuterio 500 metų gimimo sukakties 
paminėjimo.

Aplamai kalbant, turbūt pats reikšmingiausias 
M. Liuterio traktatas buvo jo 1520 m. parašytas 
veikalas Ton der Freiheit eines Christenmenschen 
(Apie krikščionio žmogaus laisvę). Laisvė tikėti (ir 
netikėti) yra iš tikrųjų labai viliojanti. Kitaip ir 
visaip tikėti jau anksčiau leido apaštalas Povilas 
savo laiške korintiečiams. Tačiau Liuteris neįspėjo 
savo pasekėjų, kokią sunkią naštą tas žmogaus 
dvasinis išsilaisvinimas uždeda ant jo pečių. Tai 
labai greitai patyrė ir pats Liuteris, kai jo idėjų 
sukeltame valstiečių kare žuvo apie 130.000 
žmonių. Užtat turbūt teisingai kritikavo žymusis 
danų filosofas Soeren Kierkegaardas, kad Liuteris, 
kovodamas už žmonių laisvę, jiems nepasakė, kad 
būti laisvu reikalauja didesnės dvasinės įtampos 
negu būti nelaisvu. Tačiau, kita vertus, jeigu jis tai 
būtų pasakęs, galbūt būtų netekęs labai daug savo 
pasekėjų.

Vincas Trumpa
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KRONIKA

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
AR VERTA VAŽIUOTI Į ROMĄ?

Šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakčiai 
paminėti iškilmės įvyks 1984 m. kovo 4 d. 
Romoje. Lietuviai katalikai išeivijoje pradėjo 
stiprią akciją, ragindami visus tose iškilmėse 
dalyvauti. Penki lietuvių kilmės vyskupai savo 
atsišaukime jau skelbia 1984 metus šv. Kazimiero 
metais ir ragina visus važiuoti į Romą, kur 
popiežius laikys pamaldas ir. anot Tėviškės 
žiburių, pasakys atitinkamą žodį lietuviams.

Mums atrodo, jog tas šv. Kazimiero 500 m. 
mirties minėjimas kažkaip dirbtinai sulietuvina
mas, padaromas visuotiniu Lietuvos tautiniu 
klausimu, o ne vien lietuvių katalikų švente.

Štai Tėviškės žiburiuose (nr. 46, 1983.XI. 17). 
str. „Kazimierinių metų kongresas Kanadoje“ taip 
rašoma:

Pirma didžioji iškilmė bus Romoje 1984 m. 
kovo 4 d. Šv. Petro bazilikoje. Pats Šv. Tėvas 
Jonas- Paulius II laikys pamaldas ir pasakys 
atitinkama žodi lietuviams. Tuo būdu bus išeita i v c

tarptautinę plotmę, ir Lietuvos vardas bei jos 
nelaisvė aidės visame pasaulyje.

Toje iškilmėje lietuviai iš viso laisvojo pasau
lio rengiasi dalyvauti. Centrinio šv. Kazimiero 
sukakties komiteto rūpesčiu organizuojamos eks
kursijos Romon iš Niujorko, Čikagos, Floridos, 
Los Angeles, Toronto, Montrealio ir kitų vietovių. 
Spaudoje skelbiamos įvairių kelionių galimybės, 
kad maldininkai galėtų pasirinkti sau tinkamiau
sias.

Šalia pamaldų Romos Šv. Petro bazilikoje 
numatytas pokylis viešbutyje su kultūrine progra
ma. Tikimasi, kad joje ir galbūt kituose rengi
niuose dalyvaus ir tautinių šokių grupė „Grandinė
lė“ iš Klevelando.

Antra didžioji kazimierinių metų iškilmė bus 
Toronte 1984 m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis. Čia 
rengiamas Religinis Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Kongresas. Centrinis šv. Kazimiero sukakties 
komitetas, vadovaujamas rašytojo inž. Vytauto 
Volerto, tam reikalui parinko Torontą kaip šiuo 
metu tinkamiausią vietovę. Jau 1983 m. pradžioje 
buvo sudarytas kongresui rengti komitetas su jo 
pirmininku dr. Juozu Sungaila. Po kelių posėdžių 
išryškėjo ir pagrindinės būsimo kongreso gairės. 
Numatyta akademinė, liturginė ir meninė progra
ma. ( ... )

Tokio masto kongresui surengti reikės daug 
lėšų. Numatytos pajamos iš operos-misterijos toli 
gražu nepadengs būtiniausių išlaidų. Dėlto kongre
so rengėjai kreipiasi į visuomenę, prašydami 
paramos. Be jos didžioji kazimierinė sukaktis, 
paliečianti ir Lietuvą, ir išeiviją, nebus tinkamai 
paminėta.

JA V-se jau atsirado duosnių aukotojų, parė
musių kazimierinius leidinius. Bet tai tik dalis 
kazimierinių metų programos. Kongreso renginiai 
reikalingi nemažesnės paramos. Tam reikalui 
Toronte sudaryta lėšų telkimo komisija: Vyt. 
Bireta, E. Čuplinskas, Ant. Ulba. Stambesnieji 
aukotojai gaus mokestinių nuolaidų kvitus. Tiki
masi, lietuviškoji visuomenė supras, jog neeiliniam 
kongresui reikia ir neeilinių išlaidų, kurių dėka bus 
įmanomi ir didieji renginiai.

Šitoks grandiozinis minėjimas Toronte, be 
abejo, pareikalaus nemažai išlaidų. Jau dabar 
rengėjai prašo aukų iš visų lietuvių. Organizuoja
mos iš keliolikos JAV ir Kanados vietovių
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ekskursijos į Romą taip pat surištos su išlaidomis. 
Todėl ir kyla klausimas, ar iš tikrųjų tos visos 
organizatorių pastangos, kaip Tėviškės žiburiai 
rašo, iškels Lietuvos vardą tarptautinėje plotmėje 
ir „jos nelaisvė aidės- visame pasaulyje“?

Pirmiausia, istoriniai duomenys kelia didelių 
abejonių šv. Kazimiero lietuviška kilme. Kai kurie 
istorikai net tvirtina, jog jis nemokėjęs lietuvių 
kalbos.

Antra, iškilmės Romoje, kurių metu popiežius 
laikys specialias pamaldas šv. Petro bazilikoje, 
turi irgi grynai lenkišką atspalvį. Pamaldų metu 
popiežiui asistuos 5 lenkų vyskupai, kai tuo tarpu 
lietuvių katalikų prašymas, kad asistuotų ir 5 
lietuvių katalikų vyskupai, kol kas tebėra atmestas. 
Rengėjai apie tai visuomenės neinformuoja, tikėda
miesi, kad ir lietuviams vyskupams pavyks 
išsiderėti „lygias teises“. Todėl vėl mes grįžtame 
prie pagrindinio klausimo—ar verta važiuoti į 
Romą. į lenkišką šv. Kazimiero minėjimą?

„LAISVOSIOS LIETUVOS“ FANTAZIJOS

Atrodo, kad ir FBI. ir ČIA. ir kitu valstybių 
slaptosios tarnybos turėtų „uždaryti kromelius“. 
Jie juk iki šiol nežinojo, kodėl sovietai numušė 
Korėjos lėktuvą. O Laisvos Lietuvos bendradarbis 
J. Vasaitis viską žino. Pasiremdamas savo fantazi
ja, jis smulkiai aprašo, kaip sovietai planavo tą 
lėktuvą numušti, kadangi juo skrido birčininkų 
pirmininkas, kongresmanas L. McDonald, pagal 
L. Lietuvą—įtakingiausias pasaulyje antikomunis- 
tas.

Štai kaip ten rašoma (Laisvoji Lietuva, nr. 19, 
1983 m.):

Po 60,000 nekaltų žmonių jau įvykdyto 
nužudymo ir dar vis toliau tebesitęsiančio žudymo 
ir naikinimo tų Korėjos lėktuve buvusių nekaltų 
271 žmonių gyvybės atėmimas buvo tik nereikš
mingas priedas ir sovietų valdžiai jis turi tik nulio 
reikšmę. Tiesą sakant, jie net neturėjo tikslo tuos 
eilinius žmogelius žudyti—tai buvo tik neišvengia
mas priedas siekiam paties pagrindinio ir svarbiau
sio tikslo—sulikviduoti įtakingiausią ir pajėgiausią 
šių dienu antikomunista, JAV Atstovu Rūmu 
kongresmaną Lawrence Patton McDonaldą, kuris 
jau nuo pat įsėdimo į Korėjos lėktuvą Naujorko 
Kenedžio aerodrome buvo sekamas, sovietiniu c 

agentų lydimas iki pat Aliaskos Anchorage 
aerodromo, kur lėktuvas buvo nusileidęs pasipildy
ti kuro ir agentai ten išlipo ir pasiliko, o jis kelionę 
tęsė ir Andropovo įsakymu buvo sulikviduotas! 
(... )

Maskvoje ir JAV „liberalų“ tarpe didelį 
įsiutimą M c Donaldas sukėlė, kai jis atskleidė ir 
įrodė faktą, kad „taikos“ manifestacijos ir „nusi
ginklavimo ir atominių ginklų gamybos užšaldy
mo“ demonstracijos yra sovietų kontroliuojamos. 
Jis taip pat atskleidė kaikurių JA V aukštų valdžios 
pareigūnų ryšius su pro-sovietiniu „Politinių 
Studijų Institutu“ ir sovietų KGB įstaigomis.

John Birch Draugija kongresmanui Dr. 
Mc Donaldui pirmininkaujant pradėjo greitai 
plėstis visoje Amerikoje. Ne tik Politbiuro diktato
riai Maskvoje, bet ir viso pasaulio komunistų 
vadai bei visokio plauko „liberalai“ nujautė, kad 
M c Donaldas turi didelius konkrečius planus ne tik 
užkirsti kelią komunizmui plėstis, bet ir padaryti 
jam galą visame pasaulyje. (... )

Kai lėktuvas, prisipildęs kuro Aliaskos An-
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chorage aerodrome, pradėjo skristi į Pietų Korėjos 
Seoulo miestą, ties Sachalino sala jis buvo 
specialiais aparatais nukreiptas į sovietų oro erdvę 
ir ten 2 1/2 valandos turėjo skraidyti apsuptas 
sovietų karo lėktuvų kol vyko pasitarimas su 
Kremliaus Politbiuro diktatoriais ką su tuo 
lėktuvu daryti. Pagaliau buvo gautas įsakymas 
lėktuvą numušti virš jūros ir paskandinti.

Šiandien yra visiškai aišku, kad sovietai per 
savo agentus Jungtinėse Valstybėse žinojo, kad to 
Korėjos lėktuvo keleivių tarpe buvo JA V kongres
manas Me Donald’as. Tai jie sužinojo iš lėktuvo 
keleivių sarašo ir iš Anchorage mieste sovietų 
agento pasiųsto trumpų bangų siųstuvėliu praneši
mo. lodei reikia sužinoti kas McDonald'ą užrašė 
šitam skrydžiui į keleivių sąrašą, kas buvo tie 4 
keleiviai, kurie išlipo Anchorage aerodrome iš 
lėktuvo ir ten pasiliko.

Mūsų „slaptoji tarnyba“ praneša, kad tarp tų 
keturių keleivių, pasilikusių Anchorage aerodrome, 
buvo ir L. Lietuvos bendradarbis. Užtai jis taip 
gerai viską „žino“ . . .

AR JAV PREZIDENTAS 
MOKA LIETUVIŠKAI?

V. Ramojus Drauge (nr. 234, 1983.XI.26) 
savo straipsnyje klausia, ar JAV prezidentas skaito 
lietuviškai. Jis taip rašo:

Tačiau pastarosios A. Rūgytės ir Lietuvių 
istorijos draugijos paskelbtos panegirikos spaudoje 
man sukėlė kai kurių abejonių. Tikiu, gal sukėlė ir 
kai kuriems kitiems dienraščio „Draugo“ skaityto
jams. Jau dviem atvejais dienraštyje pasidžiaugta, 
kad „reikalų vedėja (Lietuvių istorijos draugijos— 
D H) A. Rūgytė pradėjo susirinkimą ir pasidžiaugė 
gavusi padėkos laišką iš prezidento Reagano, per 
Liną Kojelį nusiųstus du „Aušros“ tomus ..."

Iš šio pranešimo ir anksčiau dienraštyje 
paskelbtos kronikinės žinios atrodytų, kad prezi
dentas Reaganas per savo štabo narių rankas gavo 
„Aušrą“, ją paskaitė ir po to pats parašė padėkos 
laišką. (... )

Kad prezidento Reagano adresu siųstą „Auš
rą“ pamatė Linas Kojelis ar kili Baltųjų rūmų 
specialaus štabo nariai ir už tai parašė padėkos 
laišką, tai gražu, ir kartu įrodymas, kad Baltųjų 
rūmų tos srities štabo nariai gerai atlieka savo 
pareigas. Tačiau, kad į paties prezidento rankas 
leidinys būtų patekęs, abejotina, žinant, kad JA V 
prezidento pareigų svoris yra milžiniškas. Lygiai,

akiračiai nr. 1 (155)
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kad iš paties popiežiaus asmeniškai išplauktų 
kiekvienas tų palaiminimų, dažnai už tam tikrą 
pinigų sumą siunčiamų ir lietuviams jaunave
džiams.

Tokių pasigyrimų mūsų spaudoje dažnai 
pasitaiko. Jeigu šiuo metu L. Kojelis dirba Baltųjų 
Rūmų įstaigoje palaikymui ryšių su tautinėmis 
grupėmis, tai iš to daromos toli einančios išvados. 
Dažnai prez. Reagano vardu siunčiami sveikinimai 
ir padėkos pristatomi taip, lyg pats prezidentas 
sektų lietuvių spaudą ir žinotų kiekvieną pasižy
mėjusį lietuvį ar organizacijos suvažiavimą.

Štai pvz., Pasaulio lietuvių seimo proga 
frontininkai turėjo savo susitikimą. Kaip Draugas 
pranešė, ten L. Kojelis perdavė frontininkams 
prez. Reagano sveikinimus. Sveikinimus, apie 
kuriuos pats prezidentas turbūt nieko nežinojo.

Ar ne perdaug tos nerimtos propagandos ir 
laikraščių skaitytojų mulkinimo. Skaitytojų, kurie 
toli gražu nėra tokie naivūs, kad nesuprastų, kaip 
tokie „sveikinimai“ pagaminami.

MIRŠTA BRAZILIJOS LIETUVIAI

Tokiu pavadinimu Tėviškės žiburiai (nr. 49. 
1983.XII.8) įdėjo savo bendradarbio Brazilijoj 
straipsnį apie liūdną lietuvybės ateitį Brazilijoje. 
Tame straipsnyje jis šitaip kreipiasi į redaktorius:

Jūs, ponai redaktoriai, pagraudenai, kartais ir 
rūstokais žodeliais svaidotės, kad kas dieną tirpsta 
skaitytojai. Kur gi jie netirps: senukai į užpečkį 
traukiasi, o jaunimėlis nuo lietuviško žodžio 
traukiasi. Visi! Visi kur nors traukiasi. Tik 
pavartykit lietuviškąją spaudą Australijoje, Angli
joje, Amerikoje—tie patys, iki koktumo įgrisę 
veidai. Dviejų ar trijų veikėjų veidus per vienerius 
metus suskaičiau pakartotus 53 kartus mūsų 
spaudoje! Garbė veikėjams! Bet . . . ar ne truputį 
perdaug sviestu košę gadinam? Įgrysta, žinote! Iki 
gyvo kaulo įgrysta, kada lyg kokio šventojo 
paveikslas kartojasi visų laikraščių lapuose . . .

Argi iš tikrųjų mes teturime visame pasaulyje 
tą pusšimtį veikėjų, kurių ,,abrozėliais“ ir dabina- 
mės iki grasaus koktumo9 Nejaugi subridom į tokį 
dekadencijos liūną, iš kurio nei ausų (nuo 
sarmatos paraudusių!) nebesimato9 Per ištisus 
lapus apr ašinėj ame (ypačiai tai mėgsta ., Drau
gas“!) mišrias santuokas, sakytum iš to dideli 
pliusai lietuviškumui. Sugebėjom labai nuostabiai 
greit apsiprasti, kad lietuviškumas merdi ir miršta. 
Visur' Ne tik Brazilijoje! Be to, gausūs pasaulio 
kapinynai sparčiai retina jau ir taip negausias 
mūsų gretas.

IDĖJINIŲ PAMINKLŲ APSAUGOS 
DRAUGIJA

/l/io meto Lietuva, uždaryta Rusijos imperi
joje, nuo pasaulio atskirta, prarado visą devynio
liktąjį šimtmetį. Todėl daug vėliau negu kitur 
mūsų tarpe pradėta rūpintis masių švietimu, 
grožine proza, laikraščiais. Vėliau negu kiti 
pradėjome keltis iš kaimų į miestus ir įsigyti 
miesto gyvenimui reikalingų profesijų. Dabartinė 
padėtis labai panaši: antrosios imperijos globojami 
prarasime ir dvidešimtą amžių.

Mūsų laikais marksistai sudaro savotišką 
devynioliktojo šimtmečio idėjinių paminklų apsau
gos draugiją. Visos ideologijos su laiku tampa 
konservatyvios, išlaiko savo atsiradimo meto 
galvoseną, ją konservuoja ateinančiam kartom, juo

1984 m. sausio mėn.

labiau, kada, patekus į valdžią, joje išsilaikymas 
tampa pagrindiniu uždaviniu. Lenkijos komunistų 
retorika yra konservatyvi: jūs darbininkai dirbkite 
stropiai, sąžiningai, savo tėvynę mylėdami, nemaiš
taukite, nes viešuose reikaluose jūs nieko nenusi- 
nianot, o mes komunistai ir toliau vilksime 
sunkią valstybinio darbo naštą, važinėsime limuzi
nais, dalinsimės dvarais.

Taip rašo K. Skrupskelis, Draugo kultūrinia
me priede (nr. 239, 1983.XII.3)

PADĖKOS NE TUO ADRESU

Kai kuri mūsų spauda skiria didelį dėmesį 
padėkoms. Dėkojama visiems ir už viską. Pvz., 
paskutinis Draugo puslapis beveik ištisai skiriamas 
padėkoms skaitytojams, kurie prisiunčia aukų 
laikraščiui. Prie kai kurių aukotojų dar prirašoma 
kad jis yra pasižymėjęs visuomenės veikėjas, 
bendradarbis, ar kitokių nuopelnų turįs asmuo. O 
kai įvyksta koks nors renginys,—vėl prasideda 
padėkos: virėjoms, kugelių kepėjoms, gėrimų 
šinkuotojams . . .

Taip dėkodami visiems užmirštame tuos, kurie 
verti tikros padėkos.

Mūsų pastogėje (nr. 36. 1983 m.) šiuo 
klausimu labai teisingai rašoma:

Štai kokia nors lietuvių organizacija surengia 
kultūrinį renginį, vakarą ar balių, ir po to seka 
litanijos padėkų, tarsi jie visi—tiek tokių parengi
mų dalyviai, tiek ir prisidėję prie parengimo—būtų 
savanoriškai pasitarnavę kokiam labai siauros 
apimties asmeniškam reikalui. (... )

Bet kas išreiškia viešas padėkas tiems, kurie 
vien tik iš pasišventimo darbuojasi lietuviams ir 
lietuvybei, dirba mokyklose, choruose, taut, šokių 
grupėse, įvairiose organizacijose, pagaliau ben
druomenės valdybose, lietuviškų institucijų organi
zacijose, kurie yra praktiškai viso lietuviško 
gyvenimo variklis?Juo labiau neteko skaityti 
spaudoje bet kokio dėmesio spaudos darbuoto
jams, kurie mūsų veiklą registruoja ateičiai-is- 
torijai, tarsi spaudos darbuotojai ir pati spauda 
būtų tik paskutinio samdinio vietoje, nereikalinga 
išskirtinio dėmesio. Galbūt, ir mūsų bendruome
nines vadovybes renkant didele dalimi prisideda 
kad ir viešų padėkų faktai, kad randama reikalo 
dėkoti už dolerį kitą bendruomenės ar organizaci
jos reikalams, bet aplenkiama patys tiesioginiai bet 
kokio parengimo organizatoriai, nes be jų nebūtų 
surengta atitinkamų parengimų ir juose dalyvau
jančių veikėjų ar atskirų organizacijų narių.

KARININKAI AR TIK UNIFORMUOTI 
ŽMOGŽUDŽIAI?

Draugo (nr. 259, 1983.XI1.31) apžvalgininkas 
pirmame puslapyje rašo apie Argentinos karininkų 
persekiojimą ir pažeminimą:

Argentinoje santykiai tarp kariuomenės ir 
naujosios vyriausybės nėra šilti. Inauguracijos metu 
naujasis prezidentas Alfonsin pasakė, kad Argenti
noje prasideda naujas 100 metų laisvės, demokratijos 
ir taikos laikotarpis. Viešosios opinijos tyrinėjimai 
parodė, jog 60 nuoš. argentiniečių mano, kad 
kariuomenės vadai greit vėl perims valdžią. Alfonsin 
trečiąją dieną po inauguracijos pareikalavo teisti trijų 
buvusių karinių chuntų narius. Bus teisiami trys buvę 
armijos generolai, buvę prezidentai: Videla, Viola ir 
Galtieri. Bylos ruošiamos trim admirolam ir trim 
aviacijos brigadieriam. Į pensiją įsakyta paleisti 26 

armijos karininkus ir 9 admirolų.
Argentiniečiai klausia viens kito, ar ilgai 

karininkai tylės ir priims tokius pažeminimus9 Po 
Falklando (Malvinų) karo pralaimėjimo kariuomenė 
demoralizuota, praradusi prestižą namie ir užsieny, 
tačiau bijoma, kad demokratinei vyriausybei pradė
jus per daug uoliai persekioti karininkus, vėl ims 
galvas kelti praeityje Argentinoje veikusios Monto- 
nero ir visokios Revoliucinės Liaudies Armijos. Tuo
met reikia laukti karinio perversmo.

Karininkų valdžiai šeimininkaujant ,,dingo“ 
(t.y. buvo nužudyta) daugiau kaip septyni su puse 
tūkstančio žmonių. Ne paslaptis, kad šios masinės 
žmogžudystės vyko su valdžios žinia ir pritarimu. 
Kai valdžia pradėjo tuos žmogžudžių globėjus traukti 
teisman, tai katalikiškame Drauge pasiliejo ašaros 
dėl karininkų persekiojimo ir pažeminimo ... Ar 
nevertėtų, prieš liejant ašaras, prisiminti kai ką iš 
Dešimties Dievo įsakymų?

UBAGŲ VAKARAS

Europos lietuvyje (nr. 37. 1983 m.) buvo 
įdėtas toks skelbimas:

Sporto ir Socialinio klubas 1983 metų spalio 
mėn. 8 dieną (šeštadienį) 8 vai. vakaro klubo 
patalpose 345A Victoria Park Rd., E9, rengia 
pirmą rudens subuvimą ,,Ubagų“ vakarą. Tai 
savotiškai meninio apsirengimo vakaras, varžybos 
kuris ubagas bus pats geriausias. ,, Ubagai“ bus 
premijuojami. Visi kviečiami šiame vakare daly
vauti, taip apsirengti, kad niekas neatpalintų iki 
premija bus įteikta.

Bus maisto bufetas veltui. Įėjimas tik du 
svarai.

Visi kviečiami praleisti vakarą linksmai.

..Ubagiškame“ skelbime ir lietuvių kalba 
ubagiška. Tik korektūros klaidu netrūksta. 

k—- c

MOKĖJIMAS GRAŽIAI APSIRENGTI

L. Valiukas Drauge (nr. 251. 1983.XII.21) 
rašo apie Liną Kojelį ir jo politine karjerą, 
atvedusią jį į Baltųjų Rūmų įstaigą palaikymui 
ryšių su tautinėm grupėm.

Jis tame straipsnyje, tarp kitko, taip rašo:

Prezidentas Ronald Reaganas 1983 metų 
pradžioje perorganizavo ryšių su visuomene skyrių 
(public liaison) Baltuosiuose Rūmuose. To sky
riaus vedėja paskyrė ambasadorę Šveicarijoje Faith 
Ryan Whittlesey. Ji, kaip amerikiečių laikraščiai 
rašo, be politinės veiklos, mėgsta skambinti 
pianinu klasikinius kūrinius. Ji perorganizavo tą 
skyrių iš pagrindų, pasirinkdama visus naujus 
pareigūnus. Į vieną iš postų buvo pakviestas jos 
pažįstamas Linas Kojelis. Be abejo, tam, darbui 
Linas Kojelis buvo įteikęs prašymą. Kandidatų 
tam postui buvo daug. Ji Liną Kojelį pasirinko, 
nes ji jį pažino iš seniau, jį rekomendavo Lyn 
Nofziger. Tiesa, eilė lietuvių rašė į Baltuosius 
Rūmus laiškų, pageidaudami Liną Kojelį paskirti į 
tą postą. Ji vėliau Linui pasakiusi: ,, Pasirinkau 
Tave tam darbui, nes Tave pažinau, Tave 
rekomendavo Lyn Nofziger, ir atėjai į pašnekesį su 
manimi puikiai apsirengęs“.

Šitoks tarnautojų pasirinkimo būdas ne kaip 
atestuoja Reagano administracijos pareigūnus. 
Mes manome, jog ir L. Kojelis turi žymiai geresnes 
kvalifikacijas, ne tik mokėjimą gražiai apsireng
ti .. .

Vyt. Gedrimas
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Broniaus Radzevičiaus pavardė išeivijos skai
tytojui mažai girdėta. Nenuostabu. Priešaušrio 
vieškeliai yra pirmoji ir vienintelė autoriaus knyga. 
Mums nežinoma, nei kaip ją pasitiko tenykštė 
kritika, nei ar autorius yra išvydęs ją atspausdintą. 
Sakoma, kad jis net nepatekęs į Lietuvių rašytojų 
draugiją ir kad tik dabar pamažėli susilaukiąs 
pripažinimo. Sakytumėm užpelnytai, nes ši debiu
tinė knyga yra mąsli ir verta dėmesio.

Nors patys pirmieji romano sakiniai, rodos, 
bylotų ką kita:

Seniau šis kaimas vadinosi Užpelkiai.
Tylus, vienodas atrodo užpelkiečių gyvenimas. 

GusČioja jis prie galulaukės akmenų, miškelių, 
skardžių, stabčioja prie skaidrių kaip akis ežerėlių, 
upių, papievių. Gyvenimas—nelygini tūkstančius 
kartų mindžiotas laukas. Užpelkiečiai nė įsivaiz
duot savęs negali kitaip: vis regi tų pačių- 
galulaukių, trobesių, kelių, miškų ir kalnelių 
fone . . .

Skaitytojui iš karto aišku, kad prieš akis dar 
vienas buitiškas veikalas apie kaimą. Dar viena 
realistinė freska, pagyvinta lyriškų suliurliavimų, 
kur galbūt nestigs nučiupinėtų klišių („skaidrių 
kaip akis ežerėlių“). Skaitytojui baugu, kad 
perklampojes 450 puslapių tos naujai permaltos 
„Kaimo kryžkelės“, jis bus, kas be ko, susipažinęs 
su visais Užpelkių gyventojais, jų vaikais ir 
anūkais, bet toji kronika teliks jam vien pažintinės 
vertės dokumentu. Nuobodoku, varginančiu savo 
sraigiška slinktim, kaip visi etnografiniai aprašai, 
tiek šiapus, tiek anapus, vaizduoją nesudėtingos 
psichologijos žmones, panteistinės pasaulėjautos 
patriarchus su kitais įprastiniais „kaimo tipais“— 
davatkėlėm, piėpūnėlėm, girtuokliais ar „gaivališ
kom“ romantinėm figūrom. Tik šiuo kart pasibai
sėjimą tuo „deja entendu“ padidina dar kas kita. 
Visų pirma, pasakotojas užsigeidžia būti skaityto
jui vedliu po tuos Užpelkius ir prabyla tokiais 
senamadiškais sušukimais:

Užtruksime čia ilgai. Reikės į kiekvieną daiktą 
ir veidą atidžiai įsižiūrėti, kitaip nieko mes čia 
nepamatysime, nesuprasime . . .

Bet pernelyg ilgai užsibuvom prie Maldonio 
namų. Lyg ir vėjas pakilo, dar lyti pradės, jau ir 
temsta, geriau leiskimės nuo stataus skardžio per 
brūzgynus, paėjėkime palei aukštą Maldonio 
miško sieną, pasukime prie liepto ... ir pušynėlyje 
ant kalniuko išvysime Užpelkio sodybą . . .

Bet yra blogiau. Nuo pat 4-to psl. autorius 
užpleškina pasibaisėtiną žydšaudžio Mykolo Mil- 
džiaus, besislapstančio ir begeriančio svetimoje 
klėtyje, sceną. Nuteplioja tokią krauju aptekusiom 
akim pamėklę, jog skaitytoją nejuokais nutveria 
baimė, kad jo laukia dar vienas „Duokiškis“, dar 
vienas propagandinis rašinys, suliniuotas kaip 
gaidų popierius, apie pokario klasių kovą, pirmųjų 
kolūkiečių sąmonės švitinimą, grumtį su kenkėjais 
ir tamsybininkais, žodžiu, su visu būtinu tokiais 
atvejais plakatiškumu.

Laimė Dievo, tų grafomaniškų dalykų (jie 
atrodo Radzevičiui nebūdingi) knygoj greit su
mažės. Kai kurių pertempimų, padlaižiavimų 
okupantui iš viso nėra. Pavyzdžiui, tikinčiųjų 
užgauliojimo, dvasininkijos juodinimo. Nėra veikė
jų skirstymo į teigiamuosius ir neigiamuosius. Nėra 
nei pozityvaus veikėjo, komunizmo statytojo, 
figūros. Faktiškai lemtingasis personažas— 
Juozuko tėvas Kristupas—yra veikiau antiherojus, 
pusiau anarchistinė, gal kiek suromantinta sau 
žmogaus figūra. Tiesa, veiksmo slinktis ne iš
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greitųjų. Aprašomasis laikotarpis ilgokas, nusidrie
kiąs nuo pirmųjų pokario metų iki maždaug mūsų 
dienų.

Iš viso knygoj pastebimas tam tikras užlūži- 
mas. Veikalo ekspozicija — fono piešinys — gana 
ilga, kone 129 psl. Po jos viskas pagyvėja. 
Autorius, kaip sakėme, prisiima skaitytojo vedlio 
rolę. Jis pasakoja trečiu asmeniu. Visa žinančio, 
išaiškinančio personažų psichologiją pasakotojo 
balsu. Nesidrovi kartais užbėgti veiksmui į priekį, 
užsimindamas, koks bus tolesnis veikėjų likimas. 
Paskui visą eilę jų pragano. Žodžiu, daug 
padrikumo, digresijų, ištęsimų, ir visus tuos 
dalykus skaitytojas linkęs priskirti autoriaus 
patyrimo stokai. Lygiai kaip ir stiliaus dalykus. 
Čia irgi padvelkia mokyklinio piešimo dvasia. 
Stilius visumoj realistinis, pasižymįs žodyno 
turtingumu, veiksmažodinių sinonimų gausa. Kaip

Bronius Radzevičius (gimęs 1940.XII.24 Radviliš
kyje, miręs 1980.X.10 Vilniuje). 1968 m. baigė 
Vilniaus universitetą. Mokytojavo, dirbo redakci
jose ir metodiniame kultūros centre. Išleido 
apsakymų rinkinį „Balsai iš tylos“ (1970) ir 
romaną „Priešaušrio vieškeliai“ (1979).

paprastai, ten, kur vaizduojama neigiamų perso
nažų buitis, neišvengiamai šliukštelima natūralisti
nio dažo. Kitur leidžiamasi į lyrizmą. Nelaimė toji, 
kad išeiviui skaitytojui sunku atspėti, kur Sluckis, 
Avyžius, Kašauskas ar koks Treinys. Tarsi būtų 
susikūrusi kažkokia mandarininė kalba, uniformi
nė šimtasiūlė, rašytojiška „katheravoussa“. Vienok 
Radzevičiaus įspėjimas, kad „reikės į kiekvieną 
daiktą atydžiai įsižiūrėti“, ima darytis supranta
mesnių. Apie daug ką užsimenama užuominom. 
Tarsi žilstelėjęs plaukas protarpiais susidabruoja 
tame audinyje objektyvios tiesos blykstelėjimais. 
Autoriaus digresijos irgi turi savo paskirtį. Taip, 
sakysim, neatsitiktinai, po karikatūriško Mykolo 
Mildžiaus piešinio, autorius įterpia jo brolio 
Vyganto dienoraščio ištraukas, tarsi norėdamas

LAIKO GIRNOS
sušvelninti pirmųjų scenų kietumą. Net pats 
epizodų margumas, padrikumas, atrodytų, pasitei
sina. Autoriaus mėčiojimasis nuo vieno daikto į 
kitą atitinka vaizduojamo laikotarpio chaosą, 
visuotinį pasimetimą. Tą atmosferą Radzevičius 
perteigia įtaigiai. Žmonių sąmyšį, dvilypiškumą, 
dviveidiškumą, baimę būti įskųstam naujos val
džios prisiplakėlių, grasinančius partizanų laiškus, 
badmetį, grįžimą į balanos gadynę, kai tenka 
pačiam malti troboj, stribų siautėjimą, gaisrų 
prošvaistes, viltį praradusių žmonių savižudybes.

Vyganto, Ambraziejaus žuvimo neaiškiose 
aplinkybėse prisiminimas lydi pagrindinį veikėją 
Juozą Daukintį per visą knygą.

. . . Tokiais paryčiais čia dažnai atlekia 
nakties žinios, kraupios, stingdančios kraują. 
Kartais atveža nukautuosius, praneša apie gaisrus. 
Vis kas nors atsitinka naktį miškų gilumoje, 
šalikelėse ir čia, į šitą miestelį, naktis tiesia nagus, 
ir į valsčiaus langą ji švysteli tolimomis gaisrų 
pašvaistėmis . . .

. . . Stigo pašarų, reikėjo virvėmis kelti galvi
jus. Anupras supūdė pašarus.

. . . Keletą metų, iki juostos klimpdami į 
sniegus, per pelkes ir raistus jie gainiojosi 
besibaigiantį, tačiau dar piktą ir nuožmų priešą. 
Kulkos jį smaigstė prie žemės, kaip skiedros lėkė 
jo drabužių skutai, jo ieškodavo rūsiuose, šiaudų 
šalinėse, peluose, dirsčiojo į virtuves, drausdami 
kalėdinius ir velykinius valgius, uostinėdavo 
bliūdelius ir lėkštes, nors Bernardas prieš daug ką 
protestavo, kiek įstengdamas darė viską, kad tokių 
kraštutinumų būtų išvengta . . .

Visumoj pokario metų fonas piešiamas kur 
kas niuansuočiau negu kituose tenykštės prozos 
kūriniuose, įskaitant ir avyžius bei petkevičius. Net 
Bernardo—„bolševiko su sąžine“—portretas nėra 
susuktas iš šiaudų grįščių, bet meniškai gyvas, 
slėptingas, įtikinantis.

Kad ir kaip būtų, Radzevičiui pabosta būti 
vien metraštininku. Puikia periodinių sakinių 
sankaba, prasidedančia vis tuo pačiu žodžiu 
„Tegu“, jis prisipažįsta savo nejėgą visa tai 
išpasakoti:

Ir jeigu kas rašys šio kolūkio kroniką, tegu 
pamini ankstyvą rytmetį, kai į tuščią Naglio 
seklyčią įspindo pirmasis spindulys . . . tegu 
aprašo tą sodybą . . . tegu dar priduria, kad 
Kazimiero duktė Genovaitė, kiek švepluodama, 
tačiau labai jausmingai, plonu balsu vesdavo 
vakaronėse ,, Paleisk, tėveli, lankon žirgelį“—ir bus 
labai daug pasakyta tiems, kurie matė ir prisimena 
tuos laikus, o nemačiusiems vargu ar visa išpasa
kosi . . .

Maždaug šioj vietoj pasakotoją-vaizduotoją- 
freskos piešėją ateina pakeisti rašytojas. Išlaisvi
nantis iš atminties kalėjimo prisiminimus veidų, 
kuriuos sutiko gyvenimo kelyje, kuriantis tekstą, 
įprasminantį jo egzistenciją: „Scribo, ego sum“. 
Nors vis tebekalbama trečiuoju asmeniu ir tuo 
pačiu nepagailima filosofavimo, ir net moralų, 
tolydžio iš Užpelkių kronikos visa susiaurėja į 
vienos giminės—Daukinčių—dienų aprašymą ir į 
autobiografiniais ataudais ataustą Juozuko gyveni
mo istoriją. Vis dažniau naudojamasi dienoraščių
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ištraukomis bei personažų vidinio monologo 
perteikimu. Tiesa, tie dienoraščių gabalai kartais 
kiek perdaug „dienoraštiški“ ta prasme, kad pilni 
įmantrios kalbos, pretenzijos. Ypatingai gimnazis
tiškai prasidedantys: „Koks aš apgailėtinas ir 
bevalis, o dar drįstu galvoti apie Nijolę, lyginuosi 
su Albinu“ , bet ir juose atsispindi laikmečio 
dvasia, slogučiai, lūkesčiai . . . Romano turinį taigi 
sudaro Juozuko, pusiau našlaičio prisiminimų 
pynė: jo augimas, brendimas, sąmonėjimas kažkur 
Šiaurės rytų Lietuvoj, Vaduvų krašte. Nebūtų 
užgaulu sakyti, kad autoriui turėjo įtakos Maksi
mo Gorkio trilogija—Vaikystė, Įmonėse, Mano 
universitetai— kaip kūrybinis paskatas, padrąsini
mas. Tačiau savo nuotaikom knyga lietuviška, 
vaižgantiška, persunkta ištikimybės žemei dvasia. 
Ji gerokai nutolusi nuo socialistinio realizmo 
šablono. Gudreiviaujant, žinia, galima būtų ją 
įsprausti į tą prokrustinį guolį, aiškinant, kad 
lemtinguoju simboliu esanti upė. Atseit senąją 
gyvenimo rėvą su visais jos duburiais, sietuvom, 
klampynėm ir sąnašynais ateinanti pakeisti nauja 
vaga, šviesių socializmo rytmečių vaga, kuri pavers 
lieknus ir kemsynus kultūrinėm pievom. Tokia 
interpretacija, žinoma, galima. Laimei, autoriaus 
balse girdime veikiau graudų atsisveikinimą su 
išnykimui pasmerktu gamtos kampeliu. Tas sudieu 
gamtai, vaikystei, draugams, dėdėms ir dėdienėms, 
praeičiai, yra dominuojanti veikalo gaida. Nenuos
tabu todėl, kad ją skaitant atsišaukia ne vien 
Gorkis (jo įtaka jaučiama puslapiuose, kur 
kalbama apie knygų pasaulio atradimą ir apie 
dainą), bet ir kiti rašytojai: Valentinas Rasputinas, 
Cingis Aitmatovas (Baltas garlaivis) arba Thomas 
Wolfe. Dėl įvairių priežasčių. Vienu iš stipriausiai 
praskambančiu motyvu romane yra Tėvo ieškoji
mo motyvas, būdingas Thomas Wolfe. Jo atvejį 
primena ir kas kita. Priešaušrio vieškeliuose 
pasakojimo slinktis lėtoka, yra nebūtinų epizodų, 
kaip, sakysim, spirito varyklos buities atvaizdavi
mas. Visa tai primena tą šaunų leidėją Maxwell 
Perkins, kuris, priėmęs porą pūdų Wolfe rank
raščių, rasdavo būdą suslėgti visa tai į skaitytojui 
prieinamesnę formą. Radzevičiui likimas pašykštė
jo tokios paslaugos. Nutekantys įmantriom kaska
dom jo gamtos aprašymai yra gražūs, bet 
protarpiais skaitytojas ima bodėtis jų gausa, 
abejoti tos ornamentikos būtinumu, įžvelgti juose 
rašytojišką neprityrimą.

Kiekvienu atveju, Radzevičiaus pastangų 
sutelkimas vieno personažo gyvenimo keliui 
nupiešti, užuot eikvojus energiją žanrinės tapybos 
kūriniui, išeina knygai į naudą . . . Knyga daug 
sudėtingesnė, negu kad pasimato iš pirmo žvilgs
nio. Žinia, tai veikalas apie varganą vaikystę. Bet 
pažintine prasme joje daug objektyvaus pokario 
metu nuotaikų nušvietimo. Kai visas kraštas 
palengva budo iš apatijos ir nevilties. Kai buvo 
ieškoma savo šaknų ir istorijos tęstinumo. Daug 
kas išskaitytina tarp eilučių. Yra suaugusių 
„našlynas“, žmonių, skaitančių senus laikraščius, 
žurnalus, aptinkančių juose Ambraziejaus straips
nius, kalbančius apie pasaulį, nuo kurio jie 
atkirsti.

Aukštaitija nuo amžių amžinųjų lyrikų 
kraštas—Vienažindžio, Baranausko, A. Miškinio, 
P. Andriušio, A. Nykos - Niliūno. Jos peizažas 
suvėduoja visu vaiskumu. Yra vaikų našlaitynas, 
besibodinčių gyvenimo pilkuma, susirandančių 
fantastinį knygų pasaulį. Ne tarybinių žvalgų 
žygdarbių aprašymuose, bet Raitelyje be galvos, 
Gargantua, Tarzano nuotykiuose vėliau Tolstojuj, 
Dostojevskyje. Du pasauliai—našlaitynas ir 

našlynas—gyvena skirtingu laiko pajautimu, bet 
junta tą pačią dvasinę ankštumą. Kaip puikiai 
autoriui pavyksta perteikti vaikų nedalią ir juos 
supantį pokario kolūkių skurdą, matosi iš šio 
trumpo vaizdelio, kurį dar pagyvina puikus 
sugretinimas su viltį keliančiais gamtos reginiais:

Akinami ribuliuojančių upokšnių, apkvaitę 
nuo šviesos ir vieversėlių, jie traukia namo. 
Praeina pro fermas, pro vaikštinėjančius galvijus, 
apskretusius mėšlu, kurio plutų neįstengia atplėšti 
arklinės šukos. Balta, iššutusi, paslėpsnių oda, 
atviros kūno ir žemės žaizdos, kur jau kalasi 
gležna žolelė—spinduliai ją atgaivins vienu siūbte
lėjimu.

Radzevičius neslepia savo užuojautos pokario 
vaikams, bet jis neslepia taipogi jų siausmo— 
vagišiavimo, vandalizmo, chuliganizmo tiek kaime, 
tiek miestelio ligoninėj. Nėra jų užglostymo, 
idealizavimo, todėl tie vaikai skaitytojui savi, 
artimi:

Sunykę pokario vaikiščiai, sekiojantys pulkais 
paskui augesnius, juos pamėgdžiojantys, sugrūdę 
rankas į plačių, pasmukusių kelnių kišenes, 
spjaudydami saulėgražas, čaižiai dviem pirštais 
sušvilpdami, dairydamiesi, ką čia užkabinus — 
traukdavo kreivomis gatvelėmis, dūlinėdavo palei 
tvoras, vogdavo sumerktus į vandenį pieno 
bidonėlius, obuolius, siaubdavo daržus. Vagišiai, 
nutrūktgalviai, mušeikos, jie išnirdavo iš pajuodu
sio nuo laiko lūšnų savartyno, vadinamo našlynu, 
kur visą gožė dilgelės, sulaukėję krūmokšniai; ten 
buvo jų motinos, tampančios mekenančias ožkas, 
močiutės, sėdinčios atokaitoj ant slenksčių ir 
akmenų. Savo darbo žeberklais jie smaigstydavo 
žuveliokus, šaudydavo iš ,,ragatkų“ į žvirblius, 
dirbdavosi ,,pugačiovkus“, šokinėdavo nuo malūno 
užkardos, sustoję būreliu, žiūrėdavo kaip įsibėgėjęs 
karšta nuo saulės skarda, Beržėnus, kelis kartus 
apsisukęs ore, neria į vandenį prie kyšančių polių. 
Jie svaidėsi akmenims, negailestingai kumščiuoda
vosi, apmušdavo net savo motinas ir močiutes. 
Judrūs, nenustygstantys. Toks buvo Panaviokas, 
pailga galva, prisiplojusiomis ausimis, amžinai 
pasiruošęs kažkur sprukti, pašvinkęs tabaku; o 
akys nekalčiausios—net meluodamas, vogdamas, 
visuomet žiūrėdavo tiesiai į žmogų . . .

Skaitytoją stebina Radzevičiaus dovana pajus
ti vaiko pasaulį, įsiskverbti į jo sielos labirintus. 
Juozukas sekioja paskui tetą, kaip žvėrelis:

. . . Gardžią ji kepa duoną . . . Jam patinka, 
kaip ji atkelia dangtį, išleisdama tuos kvapus, 
patinka, kaip juokiasi, žiūri į jį, šneka, patinka 
žiūrėti, kaip ji darbuojasi prie krosnies, minko 
duoną, gramdo duonkubilį, patinka, kai jį pašau
kia vardu . . . lolėm ir dažovėm pakvipę jos 
rūbai, rankos snūdžios ir ramios, pilnos šilto 
žemės sunkumo.

Arba:
Šitas atokus pamiškės kampelis gyvens jo 

atmintyje—lietaus ūžesys, šlapių drabužių šutas, 
minkšti kirvio kirčiai, kūdros ir žilvičio kvapas;lai- 
bas, lipšnus balsas, kuris visiems nuščiuvus, 
pašaukdavo jį vardu. Tai buvo Angelės balsas, 
kamantinėjantis, ką jis mylįs—lyg mažam vaikui 
nieko toks prisipažinimas nereikštų; keista, bet jis 
niekad jai nepasakė, kad jos tikrai nemyli. Kokie 
tie suaugusieji akli, kokie neišmanėliai!

Autorius puikiai valdo vaikų dialogą, apraši
nėdamas Juozuko susipykimus su seserim, draugais. 
Jo rašte pilna taiklių pastebėjimų apie tai, ką 
reiškia pipirui pagauti futbolą, kaip jis kiūkso 
kankindamas vabzdžius, prasimanydamas savo 

pramogas. Rašytojas apdovanotas puikia dovana 
prisiminti įvairius žmogaus brendimo tarpsnius— 
namuos, mokykloj, gimnazijoj, ir tuose gabalė
liuose jo žodis ištrykšta lyrišku šiltumu, vaiskumu, 
nes tai dalykai, kuriuos esame užmiršę, bet kurie 
bendri visiems. Itin jautriai pavaizduoti jo santy
kiai su tėvu, kurį jis myli nieko nebojančia meile ir 
kurio jis gėdyjasi, drauge didžiuodamasis jo 
dainavimu, jo skirtingumu. Juozuko atvejis pate
tiškas. Jis gyvena su pamote. Jo tėvas alkoholikas, 
plevėsa, mergininkas, parodas širdį pakeleivin
giems, pats galįs sušalti girtas pusnyje. Radzevičius 
niekad neįpuola į sentimentalizmą. Pagrindiniai jo 
personažai individualizuoti, bet piešiami nuosai
kiai. Ypatingai vykęs, ryškus atsargiais potepiais ir 
nemažiau išlaikyta spalvų gama yra pamotės, 
buvusios „mergos su vaiku“, Kristupienės portre
tas. Dar nuostabesnis yra močiutės, kuri jį 
globojo, atvaizdas. Scena, kurioj aprašoma senolės 
mirtis, kur autorius žaidžia su saulės metafora, 
tarsi glostydamas ją delnuos, yra tiesiog virtuoziš
ka. Joje autoriaus žodis praskamba retu poetišku
mu, pakilumu. Iš tiesų, kiekvieno realistinio 
kūrinio ypatybė, jei ne nelaimė,—kad jį lengvai 
gali pasisavinti, persimalti kinematografija. Ji 
įveikia ir gamtos aprašymų lyriškumą ir net 
vidinių monologų stenografinę kalbą. Už tat 
skaitytojas visados džiaugiasi pajutęs tekste vietas, 
kur žodžio magija, jo iššaukiamos asociacijos 
tokios subtilios, daugiaprasmės, jog visa video 
aparatūra prieš jį bejėgė. Tokių vietų Priešaušrio 
vieškeliuose, kur žmogaus kasdieninė buitis sudva
sinama, yra labai daug. Kartais stačiai subtilių, 
kaip sakysim trejų metukų vaiko prisiminimas, 
„išsaugojęs motinos siluetą, plazdantį kaitroje“:

. . . Praeidama su šieno glėbiu, sako jam. 
„Lukterki minutėlę, aš tuoj. . . tuoj ateisiu, 
vaikuti“. Tačiau nudžiūvusį gėlės stiebą, kurį jis 
ištiesia kiek įstengdamas, ji spėja paimti.

Per visą knygą jaučiasi prarasto laiko ieškoji
mas, klaidžiojimas po „prisiminimų plotus“, 
jaučiasi žmogaus netektis „klumpant po laiko 
našta“. Pats žodis „laikas“ sublyksi dažnokai:

Laikas plaukia ir plauks, kol pasieks Didįjį 
Vandenyną. Kiekviena bangelė atskirai šturmuoda
ma savo kliūtis čia išnyra, čia vėl pradings
ta . . . Vanduo . . . vanduo, ir protėvių šešėliai, 
sklendžiantys naktyje—jų išvaikščiotos, nuakėtos, 
nugludintos, nučiupinėtos šitos kalvos ir slėniai.

Yra kažkas artimo M. Prousfui tame klai
džiojime atminties labirintuose. Radzevičiaus perso
nažai gyvi ir šilti, nes autorius atskleidžia jų 
našlavimą, kai jie beginkliai. Vienatvės valandą, 
sapnuos. Kartais kokio gamtos reginio akivaizdoj, 
bet dar dažniau paryčiais, priešaušry, nemigos 
valandą, kai matosi boluojantis vieškelis, šaukian
tis išklysti kažkur, šnabždantis „monotonišką 
vardų litaniją“ visų, kurie iškeliavo juo negrįžta
mai, kuriuo išeis knygos pabaigoj ieškoti gyvenimo 
(jis vienas mums duotas) prasmės Juzukėlis- 
Juozukas, Juozas Daukintis. Nes tokiais momen
tais veikėjai pajunta savo menkumą, savo negalią 
prieš viską triuškinančią „ledinę laiko srovę“, ir 
kartu savo išskirtinumą, sakytumėm, savo žmogiš
kąją vertę. Gražiausi knygos puslapiai tie, kur 
autorius palieka nuošalyje savo visa žinančio, visa 
atspėjančio pasakotojo toną ir, vaizduodamas 
tokius „pabudimus“, prabyla personažo lūpomis. 
Tokia scena yra toji, kur Vizgirda, niekaip 
negalėdamas užmiršti ištekėjusios už kito mylimos, 
stebi krintančias žvaigždes ir samprotauja, kad

(tęsinys sekančiame psl.)
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. . . TEGU SUKASI . . .
(atkelta iš 5-to psl.)
„nei šiaip nei taip miršta žmogus. Kartais net ir su 
mintimi, kaip jis žiūrintiems iš šono atrodo, 
bandydamas kažką suvaidinti. Vaidyba kartais 
būna ir visas žmogaus gyvenimas“. Tokia yra 
scena, kurioje pavaizduojama kaip ūkininkas, 
išgirdęs traktorių, užariantį laukų ežias, paskutinį 
kartą peržvelgia savo laukus:

Avių išmindžiotas plotelis, brasta, kur jis veda 
girdyti karvę, lenta, ant kurios jo pati skalbia 
žlugtą, akmuo, nuo kurio jie semia vandeni, 
karklai, priaugę vytelių—pjauti neleidžia jų nė 
Kristupui.

Visą amžių širdyje laikytas žemės lopelis, 
saugotas nuo pašalinio žvilgsnio, žvirblių nučirkšti 
karklynėliai, akmenys, ilomėlės . . .

Tokiais sudvasintos gamtos vaizdais paren
giamas epizodas. kur, širdgėlos pagautas 
žemdirbys šoka tvatyti su laužtuvu rankoj trak
toriuką. Neabejotinai viena iš iškalbingiausių 
scenų apie kolektyvizaciją mūsų literatūroj. 
Stilistinis jos išbaigtumas aiškiai išsako autoriaus 
jausmus. Atrodo, kad knygoj atsispindi nedrąsus 
ekologisto protestas, primenantis sovietinių ,,de- 
revenščikų“ arba Valentino Rasputino sielojimąsi 
dėl žūstančio kaimo mikrokosmo. Už tat upė 
vaidina tokį svarbų vaidmenį knygoje. Neklaužada 
upė, vingiuojanti pagal savo užgaidas, su slėptinga 
gyvūnija,—ji suteikia peizažui romantiką ir misti
ką. Bet ji simbolizuoja taip pat teisę būt laisvam. 
Biurokratų nuosprendis ištiesint jos vagą reiškia 
atėmimą iš žmonių kažko, kas jiems būtina, 
žmonių potroškių niveliavimą. Visa tai—dar vienas 
susimąstymas apie laiką. Laiko girnas. Nenuosta
bu, kad dažnai pasikartojančiais įvaizdžiais kny
goje yra visa, kas surišta su malimu. Iš kitos pusės, 
autorius užsispyrusiai tiki žmogaus sielos pergale. 
Ta prasme Radzevičius parodo didelį meistriškumą 
stiliuje, naudodamas ten, kur jam reikia išsakyti 
kas gyvenime pastovu, nesugriaunama, nekintama, 
busimąjį laiką, užuot pavartojęs įprastinį aprašo
mąjį būtąjį dažninį:

Neseniai apsiveršiavo karvė, netrukus atsiras 
ėriukų, tada varstysis ir varstysis trobos durys. 
Pasišviesdami aprūkusiu žibintu, per pūgą ir šalti, 
jie eis į tvartą ten ilgai tupinės prie ėdžių, girdys 
gyvulėlius, taisys jų guolius, ir šnekučiuosis. 
Bakstels i pašonę karvė, atgręš drėgną snukį 
veršelis, ir bus jo akys prisigėrusios šilumos . . .

Visa bus kaip buvę—augs vaikai, varstysis 
klojimų ir tvartų durys, stoviniuos pavakariais 
kieme Vizgirda, sekios paskui savo pačią Konstan
tas, tik Kristupo ir jo vaiko gyvenimo Vizgirdienė 
niekaip negalėjo įsivaizduoti: ar besugrįš jis iš 
fronto—paskutiniame laiške rašė, kad guli ligoni
nėje.

Tais minčių skriejimais ratu, veikėjų atsidūsi
mais, „atai ką daro laikas“, Radzevičiui pavyksta 
perteikti krašto sielą, sodiečių mintyjimą (nesigrie- 
biant jokio „folkloro“, jokių švenčių ar pasilinks
minimų aprašymu), ir visa tai nudažo Juozo 
santykį su buitim, jo „sunkų patriotizmą žemei“ 
(naudojantis Nykos-Niliūno žodžiais):

Mums reikia kažko savo, nes kas gi mes 
begalinėje laiko erdvėje, be stogo viršum galvos, be 
žemo mėnulio, be savo istorijos datų, be meilės, be 
vardų, be nieko. Negreit mes priprasime prie kito 
dangaus su aukštesniais, bet kur kas retesniais 
žvaigždynais, prie alsios gatvių prietemos, suraižy-
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tos ne tyliai gęstančių žaibų, o neonų. Kol kas mes 
turime tokį dangų: žemą, šiltą, prisigėrusį papievių 
kvapo, rūko, arimų . . . Jis amžiams liks mūsų 
atmintyje, nes tai mūsų žemės kvapas, žemės, į 
kurią esame įsisiurbę kaip erkės.

Kaip dažnas pradedančiojo rašytojo romanas, 
Priešaušrio vieškeliai yra dalinai „Bildungsro- 
man“. Skirtumas toks, kad šiuo kartu protagonisto 
subrendimas, savo identiteto susiradimas nėra 
iššauktas susidūrimų su svetimais žmonėmis. 
Faktiškai nei Juozas, nei jo draugas Albinas net 
nėra išsmukę tolėliau nuo savo sodžiaus ir 
miestelio. Vien ramus teksto poetiškumas, prime
nantis savo tonacija nūdienių Lietuvos poetų M. 
Martynaičio, S. Gedos, Just. Marcinkevičiaus 
posmus, ir kiek elegiškas romano tonas leidžia 
skaitytojui nutuokti kaip jų bręstama. Šiuo 
atžvilgiu pažintinė knygos vertė skaitytojui juo 
didesnė, nes parodomi jaunų žmonių dvasiniai 
lūžiai, nusivylimai, nusvetimėjimai, o tarp 
eilučių—jų sielos nuodyjimas mokykloj vulgariu 
materializmu, ateizmu, dogmatiškumais. Jokiam 
kitam prozos kūrinyje iki šiol nėra tekę pastebėti 
tų dalykų atskleidimo, o jie juk yra paženklinę 
ištisas kartas:

Vis stabai ir stabai. Kiek jų praplaukė pro 
akis, sėdint žemuose mokykos suoluose . . . Buvo 
dideli skambūs žodžiai, pagyros, atnašystės, 
saldžiabalsės giesmės, susižavėjimas tuo, kas 
liaudiška, paprasta, prisimena Juozas, kurio min
tys nemokėjo žingsniuoti paradiniu keliu.

Tiesa, tuose gimnazijos dienų pavaizdavi
muose pasitaiko sausų vietų. Ypač ten, kur 
autorius aptaria klasės draugus, mokytojus, smul
kius incidentus. Kitur tačiau tie gyvenimo tarpsniai 
perteikiami visai pagaviai:

Visi jie nebetilpo savyje; vieni pernelyg greit 
stiepėsi (Stonys) darėsi saldžiabalsiai, lipšnūs, 
svajingi kaip mergaitės, nuolat šypsą, išsipustę, 
šventeiviški, kiti gūžėsi, gaikščiojo, kikeno, stum
dėsi tarp suolų, karstėsi ant skersinio, vaikščiojo 
įtempę raumenų skaidulėles. Vis kas nors jiems 
krito iš rankų, ką nors jie užkliudydavo, apversda
vo, ir kuri nors mergaitė pasakydavo: vėpla, 
žioplys. Ilgai neužmiršdavo kandesnio žodžio, 
stengdavosi keisčiausiais būdais už kažką atsigrieb
ti, ir, žinoma, tai nelikdavo nepastebėta, o kartais 
sukeldavo juoką, naujas pašaipas. Kažkodėl jie vis 
užkliūdavo tėvams, mokytojams, bendraamžiams.

. . . Dažnas jų rašinys prasidėdavo žo
džiais . . . ,,palikti pėdsaką“, . . . būti naudingam 
žmonėms . . . dirbti mėgstamą darbą . . . pasiau
kojamai, visa save atiduodant . . . nesilaikyti, 
nepadlaižiauti . . . Kone kiekvienas jų sakinys 
skambėjo kaip imperatyvas ar kokia priesaika, 
nors jau tada kai kurie mokėdavo pataikauti 
mokytojams, gabesniems, stipresniems draugams.

Autorius niekur atvirai nepasako kiek tenykš
tė auklėjimo sistema ir aplinka veda prie „nervų 
galūnių sukalkėjimo“, prie dvasinių akligatvių. Tą 
„ekologinį“ protestą, perkeltine prasme, skaitytojas 
jaučia tarp eilučių. Užsimenama apie jaunimo 
sprukimą iš kaimo. Baigęs gimnaziją Juozas 
praregi savo vienišumą. Nusprendžia dar metus 
padirbėt fermoj, kol apsispręs kokia bus jo 
profesija. Jį vilioja filosofija—kitiems nesupranta
mas polėkis. Jis susikerta su tėvu, ir tos sandūros 
metu pastebi, kad tėvo jam metami priekaištai 
panašūs į tuos, kuriuos jis pats darė savo draugui 
Albinui. Atseit vidinėj savo raidoj Juozas priaugo 
prie tėvo. Dvasinė jų vibracija vyksta toj pačioj 
skalėj.

Gyvenimo patirtis, iššaukusi Juozo vidinį 
brendimą, pastumia jį prisiimti tėvo gyvenimo 
filosofiją. Taikant romanui įprastinio tradicinio 
romano kanonus, veikalo pabaiga nėra staigus 
suraukimas, bet „logiška“. Geras dalykas yra tai, 
kad skaitytojui vis mažiau rūpi toks rūpestingas 
„sušlavimas krūvelėn“. Priešingai, jį žavi auto
riaus neišsitilpimas žanro ankštame rūbelyje. Šia 
prasme būdinga, kad paskutinis skyrelis beveik 
išimtinai parašytas jau pirmuoju asmeniu. Visa 
žinančio, visa pramatančio pasakotojo įsikišimai 
čia nebereikšmingi. Net perdaug nepabrėžiama, 
kad turima reikalo su Juozo dienoraščio ištrauko
mis. O protarpiais kalbama net antruoju asmeniu, 
tarsi būtų prabilęs kategorinis imperatyvas, kažkas 
augštesnio už mūsų valią:

Ten, ant upės kranto, prie vopnos duobės, kur 
jis gulėjo stingstančiais šlapiais drabužiais, ir ant 
balto kaip kaulas veido leidosi snaigės, ir ten aš 
neverkiau . . .

Pridedu ranka prie kaktos, paliečiu ją lū
pomis . . . Kur tik jis ėjo, sekiodavai iš paskos, 
vydavaisi, painiodamasis aukštose pakrūmių žo
lėse. ,, Tėveli, žiūrėk!“—šaukdavai, rodydamas jam 
žuvingas vietas. Vis tėveli, tėveli! Kas dabar į tą 
šauksmą beatsilieps? Seniai bešaukei . . . Žiūrėda
vai, kaip jis rūko, kaip plėšia prilipusį prie lūpos 

papirosą. Susidūręs su tavo žvilgsniu, jis šyptelda
vo.

. . . Visur tau šmėsčios jo veidas. Ir kolei tu 
jausi jo pritariantį žvilgsnį, kol jisai matys tave, 
kol jam bus anaiptol ne vis vien, kas tu esi, kol jį 
niaukstys čia liūdesio, čia džiaugsmo šviesa ir 
šešėliai, daug ką darysi dėl jo. Čia bus tavo 
stiprybė, tavo atspirtis, tavo valia! Tebūnie tavo 
gyvenimas toks, kokį jis norėjo regėti. Kitos skolos 
tu nežinai, kitos duoklės jis nepriimtų!

Skaitytoją šiam gabalėlyje žavi autoriaus 
sutramdyta emocija ir sugebėjimas įvesti skaitytoją 
į savo vaizduotės pasaulį. Stilius. Jo lyriškumas. 
Jo išskirtinumas, pastebimas visų pirma sudėtin
guose, slenksčiuotuose, periodiniuose sakiniuose, 
taikliam pastebėjime smulkių gyvenimiškų detalių. 
Pastebimas jis autoriaus vartojamų vaizdų juslin
gume. Kvapų pabrėžime optinių ar akustinių 
vaizdų sąskaiton. Autorius, sakysim, nepiešia kaip 
atrodo personažas, bet kokiais jis ateina nešinas 
kvapais: ,,Jis ateidavo per karščius, pakvipęs juod
alksniais, paversmėm, žole, ir samanomis“. Jam 
,,mokytojo sūnelis trenkia šiltais patalais“, jam 
„žodžiai pašvinkę lenkmečiu, davatkynais, škaplie
riais“. Net balsas jam kvepia pavakario kūdra ir 
miško klampynėmis.

Tų puošmenų dėka romano audinys įgyja 
pasigėrėtiną spalvingumą. Lyriniai įtarpai, susi
mąstymai. poetiškas polėkis, meistriškas išnaudoji
mas tautosakinių simbolių močiutės paskutiniųjų 
gyvenimo dienų aprašyme, suteikia Priešaušrio 
vieškeliams polifoninį skambesį, choralo rimtį, 
muzikinio kūrinio (suitos) vientisumą.

Savaime suprantama, kadangi šis romanas yra 
debiutinis, skaitytojui kyla tam tikrų abejonių. 
Natūralu tokiais atvejais pasiklausti, o kažin ar 
nebus buvęs šis kūrinys vienintelis švystelėjimas 
rašytojo kely. „Flash in the pan“. Iš tikrųjų, kas 
gali pasakyti? Bet jis brandus, savitas. Pagaliau juk 
yra kitose literatūrose tiek ir tiek autorių, įėjusių į 
literatūros panteoną vienu vieninteliu romanu. 
Ypatingai Prancūzijoj. Ar nebus atėjęs metas tokį 
turėti ir Lietuvai.

J. Aleksandravičius

Bronius Radzevičius. Priešaušrio vieškeliai. Roma
nas. Vilnius, Vaga, 1979. 443 psl.
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POKALBIS

POKALBIS SU VINCU TRUMPA

NUO ISTORIJOS IKI ŽURNALISTIKOS
Vincas Trumpa, istorikas, žurnalistas, Aki

račių bendradarbis praeitų metų gruodžio 2 d. 
atšventė 70 m. amžiaus sukakti. Kilęs iš Kėdainių 
apskrities, studijavo V. D. Universitete, Paryžiuje ir 
vėliau JAV-bėse. Parašė istorini veikalą ,,Napoleo
nas, Baltija ir Amerika“.

Pokalbi pravedė Akiračių redakcijos narys 
Henrikas Žemelis, V. Trumpos jaunystės draugas. 
Abu artimai bendradarbiavo kuriant išeivijos 
spaudą Vokietijoj ir čia Amerikoje.

Praeitų metų gruodžio 2 d. atšventei 70-tą 
gimimo sukakti. Ką galėtum pasakyti apie tai?

Sekdamas mūsų seną tradiciją, mieliau šven
čiu savo vardo dieną. Užtat visiškai nesistebiu, 
kad ir kiti mano gimimo dienos beveik visiškai 
neprisiminė. Kadangi nepriklausau jokiai ideologi
nei ar politinei grupuotei, tad ir bendraminčių 
beveik neturiu. Kaip žinai, ir Dantė tokius 
neapsisprendėlius patalpino į pačią blogiausią 
pragaro vietą. Bet kaip kitaip žmogus išlaikysi 
bent šiokią tokią galvojimo ir tikėjimo nepriklau
somybę. O dėl senatvės tai tik tiek galėčiau 
pasakyti, kad juo toliau juo mažiau belieka senų 
žmonių. Turbūt ateis laikas, kai nei vieno seno c
nebebus. Visi būsime jauni, kaip tu ir aš.

Tave dažnai žmonės pavadina istoriku, bet tu 
taip pat gana aktyviai reiškies spaudoje. Katra 
sritis arčiau prie širdies?

Nei viena, nei kita. Aplamai esu tinginys ir 
nemėgstu jokių rašto darbų. O kad taip galėčiau 
sekti sportą ir skaityti kriminalinius romanus! 
Gimnaziją baigiant direktorius Kartūnas, kuris 
buvo kartu ir matematikos mokytojas, patarė 
studijuoti matematiką. Man labiausiai patiko 
gamtos mokslai, bet žymaus folkloristo Jurgio 
Elisono paragintas ėmiau studijuoti lietuvių kalbą 
ir literatūrą, o po vieno semestro persimečiau i 
istoriją. Čia daugiausia nulėmė nepalyginamos 
prof. Leono Karsavino paskaitos. Patiko ir kiti 
istorikai: Ignas Jonynas. Adolfas Šapoka. 1.1. 
Lappo. Taip ir pasidariau šioks toks istorikas. Bet 
iš tikrųjų savo specialybėje dirbti teko vos keletą 
metu. c

Spaudoje bendradarbiauti pradėjau dar gim
nazistu būdamas. 1940 m. buvau priimtas į 
Lietuvos žurnalistų sąjungą. Atsidūręs užsienyje 
taip ir mėčiausi tarp istorijos ir žurnalistikos. 
Žinia, kaip sunku tyrinėti savo krašto istoriją 
gyvenant svetur.

Kaip žiūri i paskutiniuosius Lietuvos įvykius: 
karą ir pokarį?

Nors Lietuvai nepasisekė išlaikyti pilnos 
nepriklausomybės (o kas jau yra taip visiškai 
nepriklausomas!), ji iš paskutinių audringų Įvykių 
išsisuko ne taip jau blogai. Turiu galvoje tą faktą, 
kad pirmą kartą savo istorijoje Lietuva yra su 
Vilniumi ir Klaipėda. Ir niekados tie abu proble
miniai miestai nebuvo tokie lietuviški, kokie jie yra 
šiandien. Štai kas padeda man nugalėti tą baisų 
pesimizmą, su kuriuo taip daug kas žiūri i 
dabartine mūsų krašto padėtį ir Į Lietuvos ateiti. 
Žinoma, sunku bus pamiršti žydų tragediją ir 
pokario pilietinio karo beprotybę.

Bet sakyk, ar ne per daug lengvai kai kurie 
mūsų kairieji nuėjo bendradarbiauti su Sovietais, o 

dešinieji—su nacine Vokietija? Ar čia nebus kaltas 
buvęs Smetonos režimas? c

Nemanau. Kuri kita tauta išsilaikė geriau už 
mūsų tautą? Nebent Danija, bet i ją ir spaudimas 
buvo daug mažesnis. Nemanau taip pat, kad jeigu 
Lietuva tada būtų buvusi demokratinė valstybė, 
jos likimas būtų kitoks. Mano nuomone, gerai, 
kad 1939 m. neskelbėme karo Lenkijai ir neėmėme 
Vilniaus. O 1940 m. nebuvo jokios galimybės, kad 
ir simboliškai, priešintis Sov. Sąjungai.

Kaip su istorijos rašymu dabartinėje Lietu
voje?

Kalbant apie senuosius laikus ir šaltinių 
leidimą, padėtis nėra labai bloga. Blogiausia su 
XIX ir XX amžiais. Vadinamos marksistinės- 
lenininės metodologijos pritaikymas čia dažnai iš 
esmės iškreipia istorinio proceso vaizdą, nors 
pastaruoju metu objektyviau pradedama žiūrėti i 
Aušros ir Varpo gadyne. Faktografinė medžiaga 
dažnai būna teisinga, tik išvados šlubuoja. Bet iš 
teisingų faktų, manau, žmonės ir patys pasidaro 
teisingas išvadas.

Žinau, kad tu nuo seno esi už kultūrinius 
ryšius su Lietuva. Akiratininkai irgi darė įvairių 
bandymų ta kryptimi, bet ligi šiol rezultatai menki. 
Kodėl'?

Savotiškai didžiuojuos tuo. kad esu vienas 
pirmųjų aiškiai ir pozityviai pasisakęs už tampres
nius ryšius tarp išeivijos ir krašto. Jau 1959 m. 
Bostone tuo reikalu skaičiau paskaitą, kurią A. 
Vaičiulaitis, tuometinis redaktorius, atspausdino 
vedamuoju Aiduose, tiesa, pridėdamas pastabą, 
kad straipsnis diskusinis. Berods, abu už tai 
gavome šiek tiek mušti. Šiandien, dėkui Dievui, 
net ir labai nusipolitikavusios PLB seimas priima 
rezoliuciją, kad izoliacija Lietuvai yra kenksminga 
ir kad reikia ,.plėsti išeivijos . . . ryšius su tėvynėje 
gyvenančiais tautiečiais“.

Dėl tų ryšių gavosi savotiškas paradoksas: kol 
mūsų veiksniai bijojo tų ryšių, kaip velnias 
kryžiaus, anoji pusė juos favorizavo. Dabar, 
atrodo, lyg anoji pusė tų ryšių vis labiau nusigąsta, 
prieidama ligi tokių nesąmonių, kaip apsunkinimo 
Įsigvti iš ten knyga ar žurnalą, arba uždarydama 
prie Vilniaus universiteto rengiamus lituanistinius 
vasaros kursus. Kaip ten bebūtų, ta kryptimi reikia 
dirbti ir toliau. Labai sveikintinos iniciatyvos 
ėmėsi dabartinis AABS pirmininkas prof. W.B. 
Schmalstiegas. užmegzdamas ryšius tarp tos labai 
gyvos organizacijos ir Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
Mokslų akademijų. Tuo galėtų pasekti ir mūsų 
Lituanistikos institutas bei Liet. Katalikų Mokslo 
akademija.

Kaip žiuri į ypač pastaruoju metu padidėjusias 
varžytines dėl durų varstymo Vašingtone?

Iš to matau tik tiek naudos, kad vienas kitas 
mūsų jaunesnis žmogus Įsitaisys geresnį darbą 
Vašingtone, o gal ir pradės vaidinti didesnį 
vaidmenį abejose JAV politinėse partijose. Tikėki
mės. kad jiems ir toliau vis dar šiek tiek rūpės ir 
Lietuvos reikalai. Mūsų bendrinėms politinėms 
organizacijoms reikėtų vengti susidėti su viena ar 
su kita Amerikos politine partija. Netikiu, kad iš 
esmės būtų galima pakreipti JAV užsienio politiką, 
kuri ligi šiol pasižymėjo beveik visišku mažų tautų 
ignoravimu (išskyrus, žinoma, Izraelį). Užtat 

nenuostabu, kad vadinamajame Trečiajame pasau
lyje Sovietų Sąjunga turi daugiau šalininkų negu 
Amerika. Būtų įdomu šiuo atžvilgiu palyginti 
sovietinį federalizmą su JAV federalizmu. Bet tai 
jau per daug išpūstų tą mudviejų pasikalbėjimą.

Kaip žinia, labai reklamuojama šiais metais 
įvykstanti šv. Kazimiero 500 metų mirties sukak
tis. Ką galėtum apie tai pasakyti?

Kaip sunku mums su kardinolais, taip sunku 
ir su šventaisiais, o esame, rodos, toks geras 
katalikiškas kraštas. O gal kaip tik dėl to mums ir 
nereikalingi nei kardinolai, nei šventieji. Dėl paties 
šv. Kazimiero —laukiu pasirodant S. Sužiedėlio 
monografijos. Žinau, kaip jis moka gražiai ir 
sodriai rašyti. Palygink tik jau senesne jo knygelę 
apie šv. Kazimierą su didesniu, bet sunkiai 
paskaitomu. Z. Ivinskio šv. Kazimieru.

Nesijausdamas kompetentingas kalbėti Kazi
miero Kazimeraičio šventumo klausimu (nebuvo 
jis didelis šventasis, jeigu tokiomis pačiomis 
kategorijomis būtų galima kalbėti apie šventuosius, 
kaip apie rašytojus), pasitenkinsiu tik pora žodžių 
dėl jo lietuviškumo. Kaip žinia, jo tėvas Kazimie
ras Jogailaitis, Lenkijos karalius ir Lietuvos 
didysis kunigaikštis, gimė, kai Jogailai jau buvo 77 
metai. Ne tik Dlugošas, šventojo namų mokytojas, 
bet ir pats Vytautas abejojo, ar jis buvo tikras 
Jogailos sūnus. Pats šventasis buvo Kazimiero 
Jogailaičio ir vokietės (ar austrės) Elžbietos sūnus, 
labiau domėjęsis Vengrijos sostu negu Lietuva. Iš 
visų savo 26 metų gyvenimo (jis sirgo ir mirė

Henrikas Žemelis (kairėje) ir Vincas Trumpa

džiova) bent porą metų praleido jis Lietuvoje. Čia 
(Gardine) jis ir mirė. Nėra jokių duomenų nei apie 
jo tėvo, kuris iš viso buvo didelis nemokša, nei 
apie šventojo lietuvių kalbos mokėjimą. Šventuoju 
jis buvo paskelbtas tik XVII a. pradžioje, o 
Lietuvos patronu dar vėliau.

Dėl šv. Kazimiero kulto Lietuvoje galbūt 
verta prisiminti, ką rašė apie tai Ūkininkas (taip 
vadinosi Varpo satelitas laikraštis) 1896 m.: 
..Beveik prie kiekvieno upelio stovi šv. Jono 
koplytėlė, o niekur nesimato šv. Kazimiero, nors 
jis Lietuvos patronas. Be to nieko nekentų statvti 
paminklus ne tik šventiesiems, bet ir kitiems mūsų 
tautos geradariams, kaip Vytautui, Kęstučiui, 
Gediminui ir kitiems. Juk vis dėlto didvyrių 
paminklai pakelia tautos dvasią. Taigi lietuviai, 
nebodami maskvėnų draudimo, pasirūpinkite 
pakeles išpuošti gražiomis šventųjų ir ne šventųjų 
skulptūromis“. Toks raginimas, berods, galiotų ir 
šiandien.

(tęsinys sekančiame puslapyje)

1984 m. sausio mėn.
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REPORTAŽAS

„Nė apie vieną lietuvį menininką nėra 
parašyta tiek daug straipsnių ir studijų, kaip apie 
Mikalojų Konstantiną Čiurlionį“. Šitaip savo 
paskutinį straipsnį apie didįjį mūsų menininką 
pradeda Genovaitė Kazokienė, pati gerokai prisi
dėjusi prie tos literatūros apie Čiurlionį gausybės. 
Ką gi, pasižiūrėjus į dangaus ir žemės ženklus 
atrodo, kad lyg ir atėjo laikas pradėti rašyti apie 
tuos rašančiuosius. Tame (kažkelintame) savo 
straipsnyje G. Kazokienė skelbia naują teoriją apie 
M.K. Čiurlionį ir, aišku, tai dar nebūtų joks 
ženklas apie ją rašyti, jei ta teorija nebūtų 
angliškai išdėstyta 420 psl. (su 140 spalvotų ir 
juodai baltų iliustracijų moksliniame darbe apgin
tame Sidnėjaus universitete. Kaip ne per dažniau
siai pasitaiko, tas darbas buvo įvertintas ir savųjų: 
Genovaitė nuskynė JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmąją premiją, aplenkusi 13 garbingų vyrų ir 
vieną moterį. Beje, ji yra pirmoji (ir berods, 
vienintelė) moteris—rimta Čiurlionio žinovė, kaip 
reta nuodugniai ir logiškai išnagrinėjusi jo kūrybą 
(ypač Sonatas) ir kaip reta aiškiai ir paprastai apie 
tą kūrybą parašiusi. Tūlas gali pasakyti, kad čia 
nesvarbu moteris ar ne moteris, svarbu, kad kas 
nauja būtų pasakyta. Taip, aišku, bet ir pati 
Genovaitė visai rimtai teigia, kad ji galėjo geriau 
nei kiti tyrinėtojai suprasti Čiurlionį kaip tik todėl, 
kad ji—moteris. „Vyrai juk neturi jokios intuici
jos!, sušuko ji ir skambiai nusikvatojo.—O norint 
perprasti Čiurlionį, intuicijos labai reikia“. Sa
vaime aišku, vien intuicija vadovaudamasis niekur 
toli nenuvažiuosi, o ką jau kalbėti apie mokslinį 
darbą. Reikia žinių. Reikia žinių iš muzikos, 
filosofijos, meno, įvairių kultūrų, istorijos. Bet 
svarbiausia, reikia, kad menininko ir jo nagrinėto
jo (duotu atveju, nagrinėtojos) sielos būtų arti
mos . . .

Pokalbyje su Akiračiais Tomas Venclova 
cituoja Vaižganto žodžius, kad jo iškamšą galima

NUO ISTORIJOS . . .
(atkelta iš 7-to psl.)

Įdomu, kaip toji sukaktis bus prisiminta 
Lietuvoje, Romoje ir pasaulyje. Žinia, Rytų 
Vokietija labai iškilmingai paminėjo Liuterio 500 
m. gimimo sukaktį praeitais metais. Žinoma, šv. 
Kazimieras nebuvo Lietuvai tas pat, kas Liuteris 
Vokietijai. Jis ne tik nevertė šv. Rašto į lietuvių 
kalbą, bet vargu ir poterius sumesdavo lietuviškai.

Esi parašęs knygą Napoleonas, Baltija, Ameri
ka (A. Mackaus fondo leidinys). Kokia jos 
pagrindinė idėja?

Du dalykus turėjau prieš akis. Pirma, būda
mas vienas iš nedaugelio prancūziškosios istorinės 
mokyklos mokinys (porą metų studijavau Sorbo- 
noje), visados nemažai dėmesio skyriau stiliui. 
Man atrodo, istorinis veikalas ne tik turi būti 
teisingas ir objektyvus faktologiniu žvilgsniu, bet ir 
patrauklus ir lengvai paskaitomas. Nežinau, kaip 
man tas pasisekė. Džiaugiuos, kad ir sovietiniai 
istorikai ima skirti daugiau dėmesio stiliui (turiu 
galvoje, pavyzdžiui, prof. M.V. Nečkinos veikalą 
apie dekabristus). Antra, norėjau iškelti Baltijos 
jūros reikšmę Europos ir pasaulio istorijoje. 
Kadaise rusų istorikas Forstenas (1857-1910) buvo 
pradėjęs labai rimtai skelbti šaltinius ir nagrinėti 
Baltijos klausimo istoriją. Deja, ligi šiol jis berods 
nesurado pasekėjo. Vienu metu maniau, kad mūsų 
jaunas istorikas Romas Misiūnas pasuks tuo keliu, 
ypač paskaitęs jo gražią studiją apie Šventosios 
uostą XVIII a. pabaigoje. Jo geras slaviškųjų ir
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rodyti muziejuje su užrašu „Naš postrel vezde 
pospel“ („Mūsų padauža visur suspėjo“) ir sako, 
nors nepretenduojąs lygintis su Vaižgantu, galėtų 
pretenduoti į tokį užrašą. Į tą patį užrašą galėtų 
pretenduoti ir Kazokienė, kaip ir visos kitos mūsų 
mažos tautos asmenybės, kurios daug kur suspėjo, 
daugeliui dalykų rado laiko ir turėjo energijos, o 
svarbiausia—nestokojo talentų. Jei ir nebūtų 
buvusi parašyta studija apie Čiurlionį, galėčiau 
parašyti straipsnį „G. Kazokienė—lietuvių liaudies 
meno (arba dainų) žinovė“, arba „Meno parodų 
apipavidalinimo specialistė“, arba „Žymi 
paskaitininke—G. Kazokienė“, arba „Genovaitės 
Kazokienės lietuvių dailininkų darbų kolekcija“, 
arba „Lietuvių tautosaka Kazokienės publicisti
koje“ ir t.t., ir t.t.

Bet studija apie Čiurlionį parašyta! Taip; toje 
„easy going“, karštoje Australijoje, kur mokslo 
siekimas dar visai neseniai pradėjo įeiti į madą, 
Sidnėjaus universitetą lietuvaitė Genovaitė baigė 
du kartus ir gavo tris laipsnius. Pirmą kartą kaip 
odontologė. Tas jos pirmas diplomas kabo 
priimamajame Cabramatoje, kur prieš atsisėsdami 
į stomatologinį krėslą įvairių tautų atstovai gali iki 
valios atsižiūrėti į Čiurlionio darbų reprodukcijas. 
Tiesą sakant, tai tos pirmos studijos irgi buvo ne 
visiškai pirmos—Genovaitė jau buvo baigusi 
odontologijos studijas Tiubingeno universitete, bet 
jos, kaip ir visų kitų „naujųjų australų“ diplomai 
bei laipsniai Australijoje nesiskaitė. Taigi, ji puolė 
pagal sutartį dirbti, o po darbo puolė vaikščioti po 
parodas ir koncertus, pirktis klasikinės muzikos 
plokšteles ir išsinuomotame kambarėlyje jų klau
sytis. Gyvenimas buvo gražus, oras geras . . . Bet štai 

skandinaviškųjų kalbų mokėjimas būtų labai 
naudingas tokioms studijoms.

Truputį stebiuos, kad tas mano darbelis 
nesurado beveik jokio atgarsio Lietuvoje, nors jis 
yra totališkai apolitinis. Berods tik Kultūros barai 
jį trumpai paminėjo.

Kaip jautiesi Kalifornijoje ir kokie ateities 
planai?

Beveik 30 metų išgyvenęs Vašingtone, sugrįžęs 
į Kaliforniją pastebėjau vieną keistoką reiškinį: juo 
žmonės gyvena toliau nuo sostinės, juo jiems ta 
sostinė atrodo labiau visagalinti ir visaišmananti.

Kai kurie politiniai sąjūdžiai gali atsirasti tik 
Kalifornijoje (kaip visokie rezoliucijų komitetai). 
Būdamas iš prigimties skeptikas, dažnai prisimenu 
žinomo Švedijos XVII a. politiko Oxenstiernos 
žodžius: atsimink sūnau, kaip mažai proto ir 
išminties reikia valdyti kraštui. Gyvendamas Vašing
tone tuo ir pats galėjau įsitikinti. O ir dabar, 
sekdamas garsiąsias spaudos konferencijas, tiesiog 
drebu, kad ir vėl nebūtų pasakytas koks nors 
nonsensas. Deja, tarp Kalifornijos lietuvininkų (ir ne 
tik lietuvininkų) dar vis daug kas tiki senuoju 
popiežininkų tvirtinimu: Roma locuta, causa finita. 
Vašingtonas tars žodį ir viskas išsispręs.

Neturiu jokių ateities planų. Knisuos po truputį 
mūsų XIX a. istorijoje ir džiaugiuos pietinės 
Kalifornijos klimatu, vis laukdamas ir nesulaukda
mas pranašaujamo žemės drebėjimo. O gal ką gamta 
neišgali, kada nors žmogus ją sudrebins. Mano 
amžiui jau ir tas ne labai baisu.

gimė sūnus Kajus, vėliau dukra Ugnė. Buto šeimai 
su mažais vaikais nuomoti niekas neskubėjo. Tuo 
tarpu daugelis tautiečių, kurie knygoms ir plokšte
lėms pinigų neleido, jau turėjo pasistatę arba 
nusipirkę nuosavus namus. Genovaitė, vaikais 
vedina, nuėjo į universitetą pasiteirauti dėl odonto
logijos studijų. Raštinėje dvi australės, pasitarusios 
tarpusavyje, draugiškai pamokomu tonu patarė 
smulkutei blondinukei išmokti daryti popierines 
gėles. Esą, galima darbą į namus pasiimti, ir 
uždarbis neperblogiausias. Tos raštinės darbuoto
jos nė neįtarė, kad ši mažytė labai nepratusi kreipti 
dėmesį į kieno nors patarimus.

Reikia pasakyti, kad dauguma perspėjimų 
(oficialių ir ne oficialių asmenų) Genovaitės 
gyvenime nelabai pasitvirtino. Kaip antai, to 
solidaus vokiečio, Tiubingene, sutuokusio Genutę 
su Vincu, kurie uždusę bėgte atbėgo (su liudinin
kais iš paskos) į savo vestuves, bet vistiek 
pavėlavo . . . Vokietis sutuoktuvių ceremoniją 
pradėjo trumpu bet įtaigiu pamokymu, kad nieko 
gera iš jų bendro gyvenimo negalima tikėtis, jeigu 
jau taip nerimtai pradedamas ... Iš kur jis galėjo 
žinoti, kad jaunoji, smarkiai negalavusi dėl 
avitaminozės, tai dienai buvo paleista iš ligoninės 
egzaminą laikyti, o tą histologiją įveikusi, ir į 
vestuves pavėlavo. Bet jis būtų patenkintas dabar, 
po trisdešimties metų pamatęs tą „nerimtą“ porą. 
Vincas Kazokas—poetas ir nepraktiškas žmogus 
(kitaip argi būtų geresnius uždarbius pametęs, 
puolamas iš kairės ir dešinės, 20 metų be atostogų 
redagavęs laikraštį Mūsų pastogė) kai kada savo 
intelektualią žmoną užjaučia, kai kada nepiktu 
jumoru pasišaipo. Ir iš tikrųjų, sunku būtų vieną 
be kito įsivaizduoti. Taigi, valdininkų būkštavimai 
buvo bereikalingi, be to mums ir visiškai nesvar
būs. Svarbu, kad Genovaitė po kelerių metų jau 
buvo dantų gydytoja. Tais laikais moterų gydytojų 
Australijoje, galima sakyti, visai nebuvo, ir 
Genovaitė dar ir šiandien juokiasi, prisiminusi, 
kaip jos pacientas, jau švarką nusivilkęs, matyda
mas, kad jį į knygą užrašiusi „panelė“ rankas 
plaunasi, dėl visa ko baukščiai pasiteiravo. „Ar tai 
jūs, panele, ir esate gydytoja? Tikrai?“ Bet „po to“, 
pasakė, kad tai jo geriausiai išleistos dvi gvinėjos. 
Vėliau jis vaikus atvesdavo. Dabar jau vaikai savo 
vaikus atsiveda . . . Tuo tarpu aš jų gydytojai 
uždaviau klausimą: kodėl odontologija? Juk jos 
siela linko į meną, muziką? Genovaitės atsakymas 
(kaip ir visi jos atsakymai)—tiesus ir aiškus: „Aš 
nemėgau dantisto profesijos, bet labai mėgau ir 
mėgstu būti nepriklausoma. Taigi, pįrmiausia 
turėjau užsitikrinti pragyvenimo šaltinį“. Tą šaltinį 
beužsitikrindama, šalia specialybės paskaitų Tiu
bingeno universitete ji lankė muzikos ir meno 
paskaitas, koncertus, teatrus. Ten nepriklausomy
bės, savarankiškumo poreikis, o gal net ir dalia (ar 
laimė?) būti ne tokia kaip visi, paveldėta iš tėvo. 
Tėvo laisvamanio, karšto ir tiesaus žmogaus, 
rašiusio eiles, namuose bijojo visi, išskyrus Genį, 
kaip vaikystėje buvo vadinama p. Kazokienė. Ji 
buvo tėvo duktė. Jei ko imdavosi (ar imasi), tai 
jau „gruntaunai“. Jei jau buvo Kauno „Aušros“ 
gimnazijoje išrinkta klasės seniūne, tai tuojau 
nutarė padėti apginkluoti Lietuvos kariuomenę ir 
ją išrinkusios mergaitės be kalbų atiduodavo 
priešpiečių pinigus, už kuriuos paskui nupirko 
šautuvą ir jį iškilmingai įteikė kariams. Pasaulis
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Geniui atrodė paprastas: jeigu kiekviena klasė 
nupirktų po šautuvą, kariuomenė niekada jų 
nepristigtų. Reikia pastebėti, kad tas „Genys“ ir 
dabar labai stipriai sėdi jau savo vaikus seniai 
išauginusioje moteryje. Ne vienas jos bekompromi- 
sinis sprendimas prasideda: „jeigu kiekvie
nas . . . “, o toliau gali sekti atitinkamai: „suorga
nizuotų vajų“, „paruoštų paskaitą ir literatūros 
vakarą“ . . . Pačiai Genovaitei bepigu (kaip ki
tiems atrodo, jai viskas lengvai sekasi), mat, ji dar 
Geniu būdama, ruošdavo literatūros vakarus—pati 
rašydavo romanus su nesibaigiančiais tęsiniais ir 
draugėms skaitydavo, kol mokyklos sargienė tuos 
vakarus išvaikė. Vokiečių okupacijos metais, jau 
policijos valandai prasidėjus, nespėdavo iš koncer
to ar baleto spektaklio j Mateikos gatvę Žaliakal
nyje parbėgti. O paskui, frontui traukiantis, 
septyniolikametis Genys atsidūrė Vokietijoje. 
Viena, tik su tokia pat jauna ir užsispyrusią 
drauge. Toliau skaitytojas jau žino.

Na, šiaip ar taip užsitikrinus tą materialinę 
nepriklausomybę, vaikams paūgėjus, jų „keistai“, 
anot Kajaus, mamai laisvu (nuo darbo, ir namų, o 
taip pat paskaitų, minėjimų, parodų rengimo bei 
mokytojavimo savaitgalio mokykloje) laiku ėmė 
atrodyti, kad jos gyvenimas toli gražus nepilnas ir 
gal net nuobodus ir nevertingas . . . Tiesa, per tą 
laiką Genovaitė dar suspėjo savo malonumui 
pastudijuoti žemėvaizdžius (buvo proga bene visų 
Australijoje Įmanomų gauti krūmų ir gėlių vardus 
lotyniškai išmokti) ir Įsirengti retų augalų sodą.

Ir štai prieiname prie lemtingo momento: 
horizonte pasirodo Čiurlionis. Surinkusi būrelį 
gimnaziją bebaigiančių „lietuviukų“ (Kazokienė 
savaitgalio mokykloje skaitė paskaitas), ji paklausė 
apie jų ateities planus. Vienas ruošėsi būti 
inžinieriumi, antras gydytoju, trečias architektu. 
Nė vienas nenorėjo rinktis jos karštai rekomenduo
jamų meno studijų, kad galėtų pasauliui pristatyti 
Čiurlionį. Jaunimui išsiskirsčius jų mokytoja ilgai 
viena sėdėjo ir galvojo, maždaug taip: kas dabar 
bus? Kas galėtų pristatyti pasauliui mūsų didįjį 
dailininką? Ir staiga atsakymas, logiškas ir papras
tas atėjo į galvą: Aš! Aš pati jį pristatysiu, 
kadangi, atrodo, niekas kitas nesiruošia to daryti. 
Beje, tai ne vieno ir ne dviejų Kazokienės nuveiktų 
(ar veikiamų) darbų priežastis: noriu-nenoriu turiu 
imtis, kadangi niekas kitas nesiima. Berods, tai 
daugelio mūsų kultūrininkų ir visuomenininkų 
devizas. Pasitarė namuose. Vincas, ką gi, sako, jei 
jauti, kad darbas tavo jėgoms—imkis. Vaikai tik 
pečiais patraukė, jie pripratę, kad jų mama ne 
tokia kaip visos. Dar mažiukams kartu vonioje 
besimaudant ta jų keista mama išgirdo Ugnelę 
tariant: „Ale matai, kokia mūsų mama bloga“, o 
besipliuškendamas broliukas ją paguodė: „Žinai, 
dabar dar nieko, bet tu pagalvok, kaip būtų bloga, 
jei ji būtų karalienė . . . “ Vaikai net nutilo tokios 
perspektyvos išsigandę: tuomet ne tik jie, bet ir kiti 
vaikai negalėtų kiek norėtų lakstyti, turėtų sėdėti ir 
lietuviškai skaityti . . .

Pradėjusi antru kartu lankyti Sydney univer
sitetą (aišku, vakarais), šiaip nepavydi Kazokienė 
pradėjo žmonėms pavydėti. Vieno vienintelio 
dalyko—miego. Iš 300 studentų, 1969 metais 
įstojusių į Sidnėjaus universiteto vakarinį skyrių 
studijuoti vaizduojamojo meno, tik 10 išmoko 
gyventi be miego. Iš tų 10 viena buvo užsienietė, 
pirmoji gavusi Bachelor of Art (honors) laipsnį. 
Čiurlionis, kurio kūrybą tezei norėjo pasirinkti toji 
užsienietė, australų profesoriui buvo menkai 
žinomas simbolistas. Jis (profesorius) sutiko leisti 
darbą ne australiška tema su sąlyga, jei studentė 

pastudijuos originalus. Genovaitė pastudijavo. Tris 
mėnesius diena iš dienos ji praleido Čiurlionio 
galerijoje Kaune žiūrėdama ir galvodama, stengda
masi atspėti dailininko užmintą mįslę. Nors dar 
pati nežinojo, kaip aiškins, ką atras pasakyti apie 
dailininką nauja, bet jautė (intuicija!), kad jo 
kūrybos aiškinime kažkas ne taip. Domėjosi 
dailininko asmenybe, pažiūromis, skaitė laiškus, 
atsiminimus, daug kalbėjosi su Čiurlionio galerijos 
darbuotoja dailininko seserimi Valerija Karužiene, 
savo didžiojo brolio kūrybos išsaugojimui pašven
tusiai visą gyvenimą.

Štai palengva ir priėjome svarbiausią klausi
mą.

Kas nauja? Kas nauja Kazokienės supratime 
apie Čiurlionį? Už ką jei buvo paskirta premija?

Keliais sakiniais bandau išgauti tai kas 
išdėstyta 450 psl. disertacijoje ir tai kas autorei 
neperlengviausiai einasi išdėstyti lietuviškai rašo
mame straipsnyje Metmenims („Kad ne ta premi
ja, seniai būčiau paskelbus, betgi dabar—kiti 
reikalavimai“, pusiau juokais pasiskundžia pati 
laureatė, kurios reiklumą sau sunku įsivaizduoti 
dar didesnį). Svarbiausia ir sunkiausia—atsisakyti 
senų teorijų. Čiurlionio nagrinėtojų, kaip žinia, 
buvo daug, bet vieni jį, simbolistą, nagrinėjo iš 
realistinių pozicijų, kiti laikė jo kūrybą tokia 
daugiareikšme ir daugiaplane, kad geriau jos nė 
neaiškinti, nes tik apsijuoksi. Ir vieni ir kiti 
simbolius painiojo su metaforomis. Sekant 
geležine Kazokienės logika. Čiurlionį galima 
skaityti kaip iš natų, jo paveikslus iššifruoti kaip 
ieroglifus, kurie juk paslaptingi tik tiems, kas jų 
nesupranta. Čiurlionis, pagal Kazokienę, buvo 
racionalus ir logiškas. Jis kalbėjo simboliais, 
dailėje naudodamas muzikos principus. Kas norėtų 
plačiau pasidomėti šia nauja teorija turėtų kiek 
palaukti G. Kazokienės straipsnio Metmenyse arba 
(dar kiek ilgiau palaukti) pasirodant jos studijos 
„The Life and Work of Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis“, kuria, berods, žada išleisti JAV7 C ' 7

Lietuvių Bendruomenės kultūros Taryba. Australi
jos Lietuvių Bendruomenei prisidedant.

„Nesu apdovanota tikėjimo dovana, sako 
Kazokienė, bet vieną tikėjau visada—Čiurlionį 
suprasiu. Čiurlionio galerijoje žiūrėjau ir žiūrėjau į 
jo paveikslą „Žinia“ (žinai, tas paukštis, atskren- 
dantis virš tamsių kalnų). Tas paveikslas mane 
kankinte kankino. Net Karužienė stebėdavosi: „vis 
dar tu toje pačioje vietoje stovi. Nesikankink, 
širdele, Čiurlionis buvo genijus, ne mums jį 
suprasti . . . “ O aš kankinausi. Po ilgo žiūrėjimo 
kartą mane apėmė toks savotiškas jausmas, lyg kas 
sakytų, nesijaudink, tu dar išspręsi, išspręsi. Ir— 
jau Australijon sugrįžus, man atrodo, išsprendžiau: 
paukštis atneša snaudžiantiems kalnams svarbią, 
svarbiausią kokia gali būti, žinią: Ateina nauja 
diena!“

Tai buvo iš daugelio menotyrininkei svarbių 
atradimų (lyg ir truputį mistiškų, ką?). Nuo to 
laiko, kad ir labai žmonos darbą gerbiąs Vincas, 
švelnios ironijos žmogus, kas rytą atitraukdamas 
užuolaidas praneša: „Kelkis. Pasakysiu tau labai 
svarbią žinią—atėjo nauja diena . . . “

Kadangi šio kuklaus rašinėlio tikslas ne tiek 
pats Čiurlionis ir jo naujas aiškinimas, kiek pati 
aiškintoja, apsidairykime vakariniame Sidnėjaus 
priemiestyje Bankstowne. Nepertoliausiai nuo 
Lietuvių klubo esantį Kazokų namą atpažinsite 
lengvai: baltai dažytas (beje, medinis), lietuviški 
žirgeliai ant stogo, tulpės langinėse, na, tiesa, ir 
užrašas nedviprasmiškai nurodo „Kazokynė“. 
Kieme už namo yra gražus stogastulpis, pagal

Vladas Meškėnas „G. Kazokienės portretas“, 

šeimininkės projektą meistro' iš medžio išdrožtas. 
Vakare, kai Sidnėjus prasmenga į tirštas sutemas, 
Kazokynę dar lengiau atrasti: tai vienintelis namas 
mylias aplinkui, kur iki paryčių dega šviesa lange. 
Jeigu būčiau dailininkė ir norėčiau nupiešti 
Kazokienės portretą, prieš tai turėčiau užmesti 
keletą eskizų. Štai ji maišo salotas, pridėdama man 
negirdėtų, bet kinų nuo seno valgomų daržovių. 
Štai ji tuoj patieks kvapnios žolių arbatos. Štai ji 
įleidžia (arba išvaro) Rają, didžiulį vilkinį šunį, 
kuris buvo dingęs visas tris savaites, bet (mistiš
kai?) atsirado. Štai Kazokynės vidus. Irgi labai 
baltas. Pas nieką Sidnėjuje neteko matyti tiek 
knygų, kaip čia. Ir tiek paveikslų. Knygų suskai
čiuoti, sako, neprisirengę, o lietuvių dailininkų 
tapybos, grafikos ir skulptūros darbų surinkta jau 
du šimtai. Tarp jų ir du dideli Vlado Meškėno 
darbo šeimininkų portretai. Beje, tų portretų 
„atidarymo“ proga buvo suruoštas pobūvis, 
vienintelis man žinomas pobūvis pas Kazokus per 
trejus metus. Kazokai neruošia balių ir į juos 
nevaikšto. Jie neturi televizoriaus, nes „tas 
šlamštas“ suėstų per daug laiko. O žinių galima 
pasiklausyti ir mašina važiuojant. Jų plokštelių 
kolekcija—tik kamerinė, simfoninė muzika arba 
liaudies dainos. Radijas, net ir automobilyje, 
nustatytas ant rimtos muzikos stoties. Kazoko 
darbo kambarys užverstas knygomis, korektūro
mis, laikraščio maketais. Tai kartu ir Mūsų 
pastogės redakcija. Kazokienės—tik viena siena 
knygoms, kitos Čiurlionio reprodukcijoms. Lietu
viška kraičio skrynia, didelis rašomasis stalas, 
kėdė, nuo kurios ji kartais naktį berašydama 
nukrinta . . . Nieko nereikalinga, ramu. Tik šeimi
ninkės sąžinė nerami, nes amžinai ant jos „kabo“ 
koks nors nepadarytas darbas . . .

Tame kažkelintame straipsnyje, nuo kurio 
pradėjau pasakojimą apie menotyrininkę G. 
Kazokienę, ji rašo: „Čiurlionio požiūris į meną 
buvo „mirtinai rimtas“, toks koks buvo visas jo 
gyvenimas“. Tą patį galėčiau pasakyti ir apie 
Genovaite, kuri (visai rimtai) pareiškė: „Aš tik 
dabar pajutau, kad pradedu gyventi“.

Vienas artimiausių jos planų (kaip gi apie juos 
neužklausi)—parašyti knygą apie lietuvius dailinin
kus gyvenančius Australijoje. O kaip gi Čiurlionis?

(tęsinys sekančiame psL)

1984 m. sausio mėn.
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TEATRAS

Jeigu VI Teatro festivalis būtų buvęs pavadin
tas Scenos mėgėjų, Scenos darbuotojų festivaliu, o 
gal net Teatro mylėtojų švente ar pan., tada 
galima būtų drauge su šio renginio pirmininku 
Anatolijumi Kairiu patapnoti per petį visiems 
vaidintojams, kurie „lipo ant scenos ir kalbėjo, 
kaip mokėjo“ (iš A. Kairio žodžio festivalio 
programoje). Betgi didžiom raidėm skelbtasis 
Teatro festivalis iš anksto įtaigavo jį vertinti ne 
kaip mėgėjišką renginį.

Labai, ir labai sveikintinas reiškinys vra tokio- - 
festivalio sumanymas ir įvykdymas. Čia tikrai 
reikia pripažinti A. Kairio organizacinį sugebėjimą 
ir entuziazmą. Jau vien kolektyvų suvežimas nuo 
Ramiojo vandenyno ir .Atlanto pakraščių į 
Amerikos vidurį nėra taip paprastas dalykas.

Festivalio programoj, sveikinimo žodyje A. 
Kairys rašo: ,, Rūpestis tautine gyvybe ir verčia 
išeivijos teatrą statyti lietuvių autorių veikalus, 
kurių jau pakankamai turime, ir vien tautine 
tematika". JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė ten pat sako: „Šiuo festivaliu 
kaip tik ir liudijant mūsų išeivijos kūrybines galias 
ir tautinę gyvybę"........ tegul šis VI Teatro
Festivalis būna paskatinimas mūsų visuomenei 
gaivinti ir puselėti (puoselėti?—DSB) savo kultūri
nius lobius, o mūsų kūrėjams ieškoti naujų 
kūrybos kelių . . .“

Tų dviejų mūsų didžių veikėjų linkėjimai 
susikryžiuoja. Ponia Bublienė linki ieškoti naujų 
kūrybos kelių, o ponas Kairys—likti prie tautinės 
tematikos.

Kūrybos kelių ieškojimas, mūsų supratimu, 
yra skatinimas meniškiau pakilti, suteikti žiūrovui 
estetinį pergyvenimą, kuris, anot Aristotelio, 
sukelia katarsį—stiprų kūrybinį išgyvenimą, tauri
nantį, skaidrinantį, keliantį žmogų. Galima būtų 
dar pridėti Balio Sruogos mintį: „Ne veikale 
reiškiamos idėjos turi sukelti žiūrovų pergyvenimą 
ar emocijas, bet atvirkščiai—estetinės emocijos, 
esančios meniniam veikale, sujaudindamos žiūro
vą, pagimdys, sukels jame idėjas". Tomis, ar 
panašiomis mintimis vadovaudamasi. L Bublienė, 
regis, ir rašė savo sveikinimą.

Tačiau ,,tautinė tematika“ tuoj pat užkliūva. 
Jeigu A. Kairio savotiškoj deklaracijoj pasakyta, 
kad Teatro festivaly turi būti vien tautinė tematika 
(mano pabraukta DSB). tai jos nė viename 
festivalio veikale nebuvo. Pats „tautiškiausias“ 
Vaičiūnas, išverstas, pvz., lenkų kalbon (pakeitus 
Klaipėdą į Gdansk, o Baltadvarį į Bialy dwor), 
niekam net nesugestijonuotų, kad ten vaizduoja
mas lietuvių gyvenimas. St. Petersburgo parodytas A. 
Kairio ..Testamentas“, Los Angeles—D. Mackia-

KELI BRUOŽAI . . .
(atkelta iš 9-to psl.)
Argi su juo jau ,.viskas baigta?“ O ne, toli gražu, 
ne. Nors Australija atrodo pakankamai egzotiška 
ir neįtikėtina vieta lietuvio dailininko kūrybą 
nagrinėti, Kazokienė planuoja penktą mokslinį 
laipsnį, šį kartą Ph D, dar egzotiškesnėje vietoje— 
Indijoje. Čiurlionis juk tikėjo, kad mes giminingos 
tautos, tikėjo reinkarnacija, gilinosi į indų religiją 
ir simbolius. Tą patį dabar daro ir Genovaitė.

Ką gi, tokie planai—užsimojimai—visai neblo
ga gyvenimo pradžia. Kol mūsuose bus dar vienas 
kitas su tokiais ar panašiais užsimojimais, kol 
lietuviška švieselė žibės po Pietų kryžiumi (ar kur 
kitur) ir mums (tiems kuklesnės energijos „ki
tiems“) gyventi galima. Ar ne?

Rita Baltušytė

„TAUTINĖ“ TEMATIKA 

ŠEŠTOJO TEATRO FESTIVALIO
APMĄSTYMAI

lienės ,,Nepripažintas tėvas“, taip pat ir klivelan- 
diškis A. Rukšėno ,,Posėdis pragare“ nieko bendro 
su tautiškumu neturi. A. Kairio pigias aktualijas 
pakeitus ukrainietiškom,—bus grynai ukrainiečių 
išeivių komedija, o D. Mackialienės drama galėtų 
tikti ir latviams, ir estams, ir visiems DP. A. Rukšėno 
iš yiso nereikia judinti, jo veikalas—absoliučiai 
universalus.

Mūsų manymu, lietuvių dramaturgijoj visgi 
yra gerų tautinės tematikos veikalų. Daug neieško
jus, turime Maironį, Krėvę, Sruogą, Grušą, 
Marcinkevičių ir kt„ kur aiškiai skamba žodis 
„Lietuva“, kur veikėjų kitataučiais nepaversk Kone 
visi minėtų dramaturgų veikalai reikalauja didin
gesnio pastatymo, prityrusių aktorių, kalbančių ne 
tik grynai lietuviškai, bet ir galinčių perteikti 
poetinį žodį. Todėl niekas, išskyrus Birutę Pūkele- 
vičiūtę, pastačiusią Balio Sruogos „Milžino 
paunksmę“, nesiryžo išeivijoje tų ,.tautinių temų“ 
veikalų ištisai statyti. Koncertiniu būdu buvo 
atlikti Krėvės, Sruogos, Marcinkevičiaus ir kt. 
dramų fragmentai, recenzentų ir žiūrovų gerai 
įvertinti. Gal dėl jų pastatymo kliūčių mūsų 
dramaturgai šiapus ir anapus Atlanto vis labiau 
krypsta į visuotines problemas, o gal jų mąstysenai 
yra artimesnė šių dienų bendroji literatūrinė 
kryptis?

Literatūrinės krypties nesprendžiant, o besi
narpliojant tautinių temų painiavoj, prisimenam 
prieš 31 metus ilgus pokalbius spaudoje lygiai tais 
pačiais klausimais. Beje, tada buvo triukšmingas ir 
intensyviai karštas lietuviško teatro išeivijoje 
laikotarpis. Viename savo straipsnyje (Dirva, 1952 
nr. 40) Jurgis Blekaitis kėlė klausimą: ko mes iš 
teatro reikalaujame? Kas mums yra teatras? 
Kadangi straipsnio mintys tebetinka šiai dienai, 
vertėtų jas prisiminti. J. Blekaitis rašo:

. . . Įvairių. kraštų ideologijų mainymasis 
mūsų tėvynėje, prieš mūsų pačių valią, yra palikęs 
mumyse kitos rūšies pėdsakų, mes Įpratome teatrą 
matyti politinės ar pasaulėžiūrinės minties tribūna, 
nesiskaitant su menišku veikalų lygiu. Stačiai 
nuostabu, kiek daug žmonių mūsų tarpe, visiškai 
teisingai smerkdami komunistinius, nacinius ar 
pan. veikalus, kaip tendencingus ir todėl nemeniš- 
kus, užmiršta pritaikyti šią aiškią tiesą tais 
atvejais, kada veikalo reiškiamoji ideologija atitin
ka mūsų pačių ideologiją. Atrodo, gana pasišvais
tyti tuščiaskambėmis tariamo patriotizmo frazėmis, 
arba pirštu prikišamai iškelti kokią abėcėlinę 
krikščionybės (ar socializmo) tiesą, ir veikalas 
atitinkamos pakraipos atstovams darosi geras, 
statytinas, be abejo, meniškas . . . Ypač opus—ir 
suprantama—mums yra patriotinis momentas. 
Mes esame be galo atlaidūs net silpniausiam, 
banaliausiam veikaliukui, jei tik jis savo mintimis 
tarnauja tautai.

Bet kaip tik čia aiškiausiai iškyla klausimas: 
ar nuoga publicistine forma keldamas, kad ir 
geriausias mintis, meno veikalas atitinka savo 
paskirti, t.y. ar tikrai tarnauja tautai? . . . Jei 
meno tikslas ir būdas tarnauti yra kultūros 
ugdymas, jei savo idėjas menas reiškia pirmiausia 
estetine formos tobulybe, tai ir mūsų atveju 
naudingas ir tikrai mums tarnaująs yra aukšto 
meninio lygio kūrinys. Tik toks, o ne paviršutiniš
kai ir tiesiogiškai deklaruotas, meno kūrinys vra 
giliąja prasme patriotiškas.

Kaip matome, jau anais, senais laikais, dar 
labai skurdžiose materialinėse sąlygose, mūsų 
teatro žmonės sielojosi lietuviška kultūra, lietuviš
ku menu, skatino nesumažėti iki Aušros gadynės. 
Aušra savo atliko ir. ačiū Dievui, mes ties ja 
nesustingom (kaip siūlo A. Kairys Drauge 1983 m. 
kovo 26 d.). Istorija rieda pirmyn, Aušra mūsų 
tautą pažadino, nurodė ateities kryptį, ir tauta 
pasikėlė iki tokio lygio, kad net išeivija gali steigti 
Lituanistikos katedrą Amerikos universitete, statyti 
nelietuvio kompozitoriaus operą Čikagos miesto 
centre (samdant nelietuvišką orkestrą ir kitataučius 
dainininkus), ir 1.1. Pavieniai mūsų mokslininkai ir 
menininkai jau yra išėję į didelį pasaulį, niekad 
nesislapstą esą lietuviais, priešingai—visur savo 
kilmę pabrėžia. Tad kodėl taip būtina uždaryti 
lietuvių teatrą į mažą mūsų ,,ghetto“?

Prieš keletą metų rež. J. Jurašas buvo iškėlęs 
dvikalbio teatro mintį. Pamačius Klivelando 
..Posėdį pragare“, šioji mintis išryškėjo: lietuvis 
autorius, lietuvis režisierius, lietuviai vaidintojai— 
puikiausiai galėtų anglų kalba išeiti į Amerikos 
platumas lietuviško „Vaidilos“ teatro vardu! 
Nejaugi tai būtų netautiška? Argi mūsų spauda 
nesidžiaugia, kai koks amerikiečių, kad ir ne taip 
žymus teatras, pastato A. Landsbergio „Penkis 
stulpus“, net nepažymėdamas, kad įvykiai vyksta 
Lietuvoje?

„Pragaro vyresnysis” (Klivelandas). Z. Degučio 
nuotr.

Šeštame teatro festivalyje Klivelandaš kaip tik 
ir parodė, kad nebūtina statyti pasenusius ar į 
dramaturgijos paslaptis neįkopusius autorius. 
Tiesa, „Posėdis pragare“ dar nėra brandus dramos 
veikalas, autorius dar nėra gerai pažinęs „teatrinės 
virtuvės“: ištęsti monologai, ilgi dialogai gerokai 
stabdė įsibėgėjusį tempą, spektaklio ritmas tapo 
sukapotas, sulaužytas. Nepaisant šių ar kitokių 
trūkumų, kuriuos autorius galėtų sutvarkyti, 
atleidžiant jaunų vaidintojų akcentą, spektaklio 
buvo miela žiūrėti. Matėsi režisieriaus tikras teatro 
meno supratimas, jo gilus estetinis pajautimas, 
įdomi scenovaizdžio kompozicija (su laiptais, 
laipteliais, pakilėjimais, kurie tiek daug reiškia 
mizanscenavime), fantastiški kostiumai ir grimas, 
subtilus velniukų masinių scenų sutvarkymas, ir
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vaidintojų nuostabiai lengvas, tiesiog šokiškas 
judesys. Tai buvo vientisas jaunų, entuziastingų 
žmonių ansamblis, kuriam dar gerai padirbėjus 
lietuvių kalbos srity, kaip frazavime, kirčiavime, 
logiškų kirčių sakiny akcentavime, minties niuan- 
savime ir amerikietiško akcento pašalinime, atsi
skleistų ir mūsų didžiųjų dramaturgų veikalų la
pai. Negalima nepažymėti „Vaidilos“ teatro viso 
technikinio personalo—garsų efektų, šviesų, praga
ro dūmų, muzikos ir kt. tvarkytojų—jie dirbo 
sekundės tikslumu, darniai Įsijungdami Į spektaklio 
apipavidalinimą.

Gaila, kad publika žiūrėjo tik akimis, pamir
šusi, jog yra ir ausų juslė. Pradžioje, jau tamsoje, 
grojo muzika, kuri buvo spektaklio dalis, nuotai
kos sukėlėja ir i veiksmą Įvedėja. Deja, jos niekas 
neklausė, niekam nerūpėjo susikaupti prieš didžios 
šventės—Teatro festivalio pradžią . . .

Kadangi visi Klivelando vaidintojai buvo 
jauni, dalis gal tikrai pirmą kartą užlipę ant 
scenos, ne vieta čia ir ne laikas juos pavieniai 
analizuoti. Reikėtų juos laikyti rež. P. Maželio 
mokiniais, rodančiais pirmą savo studijos spek
takli. Veikalas, be abejo, jiems buvo per sunkus, 
tačiau šios dienos jaunam žmogui daug daugiau 
suprantamas ir labiau Įdomus, nei kiti trys matyti 
festivalyje. Ne tik linkime, bet ir tikimės, kad šis 
darnus vienetas neišbyrės, bet dirbs ir lavinsis 
lietuviškam teatre, neikad nesenstančio ir dvasiniai 
nerambėjančio režisieriaus Petro Maželio keliaro- 
dy>

St. Petersburgo ,,Žibintas” parodė tikrą an- 
timenišką parodiją. Veikalo lėkštumas (A. Kairio 
„Testamentas“), plepėjimų monologai, trafaretiniai 
juokeliai, daugybė makaronizmų, tuščios kalbelės, 
neskoningas scenovaizdis ir moterų apranga (ir 
realizmas bei natūralizmas gali būti pristatomas 
Įdomiai, kūrybingai) stačiai Įžeidė labiau nuvo
kiantį žiūrovą. Jeigu čia turėjo būti „tautinė 
tematika“, tai nenuostabu, kad mūsų jaunimas iš 
tolo nuo tokių teatrų bėga. O režisūra, jei tokia ir 
buvo, tai jos nesijuto. Vien tik prisiminus pirmo 
veiksmo trijulę: A. Guziką, sėdintį kėdėje, ir jį ilgai 
čiupinėjančias Moniką ir Daktarę, atkrenta bet 
kokie norai daugiau apie ši pastatymą kalbėti. Gal 
tik jį sutrumpinus iki 10-15 min., būtų gera tema 
„Antram kaimui“.

Iš Hamiltono „Aukuro“ buvo tikėtasi daug 
daugiau, nes jo vadovė Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė yra profesionalė, nuo pat lopšio iki 
dabar gyvenanti teatrinėj aplinkoj, dar Kaune 

vaidinusi Jaunimo teatre, o Vokietijoj ir 
Kanadoj—vaidinusi, režisavusi ir iki šiai dienai 
alsavusi teatru. P. Vaičiūno senstelėjusi drama 
„Tėviškės pastogėj“ festivalyje pasirodė labai 
blankiai, nes trūko kaip tik režisūros! Gana 
neblogų duomenų vaidintojai neturėjo „kur rankų 
dėti“. Žinoma, pati režisierė, prityrusiai ir dažnai 
vaidinanti senesnes moteris, žiūrovams buvo 
atgaiva, tačiau ir jos teatriniai štampai neišgelbėjo 
nuobodaus ir ištęsto pastatymo slinkties. Būtų 
buvę geriau, jei režisierė tik režisuotų, mizansce- 
nuotų ir lakiau spektakli suorganizuotų. Galų gale, 
jos „Įsibrovimas“ mėgėjų tarpan dar labiau 
patvirtino jų mėgėjiškumą.

Los Angeles Dramos sambūris (kukliai pasi
vadinęs), turėjęs visai neblogą ansamblį, savo 
pasirinkta drama (D. Mackialienės „Nepripažintas 
tėvas“), kurioje užgriebta skaudi bei tragiška 
psichologinė tema, dėl veikalo skysto sukirpimo 
bei charakterių neišvystymo taip pat nei žavesio, 
nei dvasinio pakylėjimo nesuteikė. Ir režisierei D. 
Barauskaitei-Mažeikienei, ir vaidintojams šioji 
drama sunkiai riedėjo. Atrodė, režisierė stengėsi 
kaip nors veikalą taisyti, tačiau jos geras sumany
mas. rodant skaidres laike Roberto Rūkaičio 
monologo (vėl ilgo!), nepavyko. Vienintelis tikrai 
teatrališkas režisūrinis švystelėjimas buvo trumpa 
Rimo Rūkaičio ir Kristinos Pavilionytės pantomi- 
minė mizanscena už lango—jų susitaikymo epizo
das. Šioji maža režisūrinė detalė rodo, jog režisierė 
gali kažką gero sugalvoti, tik gaila, kad daugiau 
tokių kibirkštėlių nebematėme.

Visgi, nežiūrint čia pareikštų minorinių 
minčių, sveikintini visi festivalyje dalyvavusieji 
scenos mylėtojai, pagarba jų pastangoms ir 
vargams. Linkėtina visiems ir toliau tą .meilę 
teatrui ne tik tęsti, bet ir puoselėti, lavintis, 
dirbti—siekti aukštesnio pakylėjimo.

Teatro festivalio ..Oskarų“ dalintojai gal turėtų 
perrašyti savo Įstatus, nes nelogiška rinkti geriau
sią aktorę-ių iš gana scenoje Įgudusių, beveik 
profesionalų ir visai jauno atžalyno tarpo.

Bendrai, VI teatro festivalis publikos atžvilgiu 
pavyko. Visi spektakliai buvo beveik perpildyti 
gerai Į ..viduramžius“ Įklimpusių žiūrovų mase. 
Jaunesnius veidus buvo galima ant pirštų suskaity
ti. Ogi dėl tų jaunų veidų tautinės gyvybės šiuo 
metu daugiausia sielojamės, tik besisielodami 
parnirštame, kad jie yra gimę ir augę didmies
čiuose, kone visi akademikai, Įsijungę Į gyvenamo 
meto vyksmą ir mato bei žino daug daugiau, negu 

mes manome. Todėl visais šio festivalio pastaty
mais, išskyrus Klivelandą, mes jų nenustebinsime 
ir protėvių žemei meilės neįkvėpsime. Tuo tarpu 
buvusiems žiūrovams tos meilės ir nereikėjo 
kaišioti, nes jos jau niekas jiems neiškrapštys. 
Jiems bus saldi „Tėviškės pastogė“, graudus 
„Nepripažintas tėvas“, kutenąs iki juoko „Testa
mentas“ su visais „shit“ ir „šūdeliautojai“ pa
puošalais . . . Kuo labiau „kaip gyvenime“, tuo 
gražiau! Atsidūrėme meninėje akligatvėje ir links
minamės Įsmukę Į balą.

Kadangi visuose keturiuose pastatymuose 
buvo Įpinta nemažai svetimžodžių ir angliškų 
sakinių (net ir „Tėviškės pastogėj“ brazilietis 
Mykolas kalbėjo tarsi tupi šnekta), tad baigsime šį 
teatrini apmąstymą žymaus kritiko Eric Bentley 
žodžiais: . . . „Nemanau, kad meno tikslas būtu 
grįžti i balą ir voliotis joje . . .

Dalia Sruogaitė-Bylaitienė

KALBANT
ŠEŠTASIS TEATRO FESTIVALIS

- . . . Visos pranašystės, buriančios paskutini 
juodos uždangos nusileidimą, neišsipildė ir neatro
do, kad išsipildys. Pirmojo teatro festivalio 
sukeltas entuziazmas ir ta proga spaudoje diskusi
jos nenuėjo perniek. Tuojau Įsisteigė Čikagos LB 
Jaunimo teatras ir Dramos studija. Po metų 
Įsisteigė Ročesterio jaunimo teatras, dar po metų 
Įsikūrė Toronto ..Aitvaras“, dar po kelių metų 
susiorganizavo ypač gausus Los Angeles jaunimo 
teatras. Prieš metus Įsisteigė St. Petersburgo 
sambūris „Žibintas“ vadovaujamas rež. D. Mackia
lienės. o Klivelande neseniai atgaivintas „Vaidila“ 
su rež. P. Maželiu priešakyje. Tai vis šviesios 
viltys, žadančios išeivijos teatro renesansą,— 
Šeštojo teatro festivalio programos Įžangoje rašo 
festivalių iniciatorius Anatolijus Kairys, taipgi 
pirmininkavęs visų jų, išskyrus ketvirtąjį, rengimo 
komisijoms.

Kad teatro festivaliai per pastaruosius penkio
lika metų kas trys metai reguliariai Įvyksta 
Padėkos dienos savaitgaliais, nuopelnai, be abejo, 
priklauso A. Kairiui, šią tradiciją energingai ir 

(tęsinys sekančiame psL)

„Testamentas“ (St. Petersburgas). Z. Degučio nuotr. „Tėviškės pastogė“ (Hamiltonas). Z. Degučio nuotr.

1984 m. sausio mėn.
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SKILTYS

ATVIRAI KALBANT
(atkelta iš 11-to psl.)
pastoviai kurstančiam. Rimtai suabejoti reikėtų dėl 
jo minimo festivalių sukelto (ir cituojant mano 
pabraukto) „entuziazmo“ ir „išeivijos teatro 
renesanso“. Pastoviausiai ir stipriausiai festiva
liuose besireiškiančios grupės, k.a. Hamiltono 
„Aukuras“ ar Los Angeles teatras, susikūrė prieš 
trisdešimt ar daugiau metų, ir jų gyvavimas nuo 
festivalių labai mažai tepriklauso. Po pasirodymo 
Pirmajame festivalyje užsidariusiam Klivelando 
„Vaidilai“ atsikurti, manau, žymiai daugiau negu 
festivaliai pasitarnavo Petro Meželio išėjimas 
pensijon, suteikęs daugiau laiko teatrinei veiklai, 
kaip ir „Žibinto“ Įsikūrimui—Los Angeles režisie
rės Dalilos Mackialienės atsikėlimas Į Floridą. 
Režisieriaus netekimas sustabdė ir Detroito, ir 
Čikagos šaulių teatrinių grupių veiklą. O daugiau 
ar mažiau festivalių dėka užgimę vienetai iš tikrųjų 
mažiausiai pasitarnavo festivalių gyvybingumui, o 
juo labiau kokybei . . .

Palyginę bent pusės Šeštajame festivalyje 
dalyvavusių sambūrių (Hamiltono, Los Angeles) 
sąstatus su ankstesniais festivaliais, pastebėtumėm, 
kad didžioji vaidintojų dalis irgi liko ta pati. 
Nauji talentai labai reti ir nepastovūs. Net ir pačio 
naujausio, St. Petersburg© „Žibinto“, kolektyvą 
sudaro anaiptol ne debiutantai: premiją už 
pagalbinį vyro vaidmenį laimėjęs Algirdas Ulbinas 
yra nuo 1960 iki 1979 metų su Hamiltono teatro 
grupe vaidinęs eilėje pastatymų. Stasys Vaškys, 
neskaitant pasirodymų Lietuvoje ir Vokietijoje, 
taipgi buvo New Yorke Vitalio Žukausko vaidinto
jų grupės narys, o Elena Krasauskienė- 
čikagiečiams itin gerai pažįstama „Dainavos“ 
ansamblio vaidintoja, etc. Lietuvių išeivijos scenoje 
mažai matyta tėra tik dauguma klivelandiškių 
vaidintojų, tačiau ir didžiausias optimistas vargu 
šiandien juose galėtų įžvelgti renesanso vilčių 
pateisinimą . . .

Ar festivaliui priklauso nuopelnai už dviejų 
naujų dramaturgų ir trijų naujų veikalų atvedimą 
scenon9 Abejotina, žinant, kad A. Kairio „Testa
mentas“ ir D. Mackialienės „Nepripažintas tėvas“ 
prieš metus laimėjo L.A. sambūrio nebe pirmą 
kartą skelbiamą dramos konkursą. Algio Rukšėno 
„Posėdis pragare“ prieš keletą metų buvo parašy
tas angliškai ir tik vėliau su tėvo pagalba išverstas 
į lietuvių kalbą, nes festivaliai priima tik lietuviš
kus veikalus.

Užsiminus apie veikalus liktų tik pridėti, kad 
kaip tik jie ir buvo pati didžiausia Šeštojo teatro 
festivalio . . . silpnybė. Jei pirmuoju parodyto 
„Posėdžio pragare“ autorius ir turėjo kokią 
aiškesnę mintį, idėją, savo vaizduojamos aplinkos 
bei charakterių supratimą, manau, tik retas 
žiūrovas visa tai pagavo ar suvokė. Savo elgesiu ir 
pokalbiais veik visi veikėjai, išskyrus nebent Hitlerį 
(P. Nasvytis) ar Staliną (R. Apanavičius), buvo 
daugiau ar mažiau panašūs, konfliktų kaip ir 
nemezgė, įtampos nekėlė. Daugiausia žiūrovus 
intrigavo tikrai nekasdieniškas veikalo apipavidali
nimas, muzika, garso ir šviesos efektai, puikios 
dekoracijos, kostiumai, režisūros išradingumas, 
pasižymintis judesiu ir dinamika, netgi (turbūt 
pirmą kartą lietuviškoje išeivijos scenoje panaudo
ti) dūmai . . . Faktas, kad jis turėjo dirbti su 
daugiausiai sceninės patirties stokojusia grupe, P. 
Maželio talentą dar labiau iškelia. Jeigu pats 
veikalas kuria nors prasme ir padėjo P. Maželiui 
laimėti tris aukščiausius žymenis (už režisūrą, 
scenovaizdį ir kostiumus), tai nebent tik savo 
„nežemiškumu“.
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A. Kairio „Testamento“ mintis ir idėja 
kiekvienam žiūrovui jau buvo aiški pirmai scenai 
nė nepasibaigus. Jis žinojo, kad egoisto ir 
šykštuolio Adomo Guziko (Algirdas Ulbinas) 
sunkiai susikrautas turtas, į kurį rankas tiesia visa 
plejada mažiausiai jo vertų niekadėjų, galų gale 
nueis šuniui ant uodegos . . . Bet A. Kairiui visa 
tai pasakyti reikėjo dviejų ilgokų veiksmų, trečiuo
ju publikai pateikiant dar šūsnį visai nebereikalin
gos informacijos apie tą plejadą smulkių, paniekos 
ir pajuokos tevertų žmogelių, svetimo turto 
geidėjų . . . Bandydamas šią nuo pat klasikinių 
laikų scenoje įvairiausiai alintą temą suaktualinti, 
autorius ją apvilko mūsiškės išeivijos rūbais, 
nerasdamas jiems naujesnio situacinio sukirpimo, 
nekalbant apie medžiagą, išmargintą iš visur 
susiskolintais nuvalkiotų štampų lopais, pigiam 
juokui sukelti nevengdamas nė vulgarizmų.

Jeigu „Testamentas“, nežiūrint savo lėkštumo, 
scenoje atrodė ne tik įmanomas, bet vietomis net 
patraukius, nuopelnai priklauso prityrusiai režisie
rei D. Mackialienei ir savo laisvumu žiūrovus 
papirkusiems, veikiai kontaktus su jais užmezgu- 
siems vaidintojams, sugebėjusiems dalyką priimti ir 
perduoti kaip pramogą, o ne moralinį traktatą.

D. Mackialienės debiutinės dramos „Nepri
pažintas tėvas“ (kurią vienas bičiulis jau po pirmo 
veiksmo labai taikliai pavadino „soap opera“) 
didžiausia stiprybė irgi yra temos nekasdienišku
mas. Tiesa, dramoje vaizduojami įvykiai yra ne tik 
„žemiški“, bet ir mūsų epochai bei specifinei 
išeivių padėčiai gana būdingi, o nekasdieniški jie 
tuo, kad mūsiškėje literatūroje, o ypač dramoje, 
giliau dar iš viso nepaliesti. Karo aplinkybių 
gyvanašlė Malvina Rūkaitienė (Viltis Jatulienė), 
atvažiavusi į šį kraštą, dideliame varge pati viena 
ne tik išaugina ir išmokslina savo sūnų Rimą 
(Saulius Matas), bet vėliau taipgi šelpia iš sovietų 
nelaisvės Vokietijon sugrįžusį vyrą, buvusį vokiečių 
kariuomenės karininką (Vincas Dovydaitis). Jo 
aplankyti nuvažiavęs sūnus randa ne sanatorijoje 
besitaisantį paliegėlį, bet antrąją žmoną vedusį ir 
du vaikus su ja sugyvenusį išnaudotoją. Tragedija, 
užsimezgusi tėvui atvykus Amerikon, baigiasi 
jaunos Rimo žmonos (Rasa Matienė) mirtimi 
begimdant.

Visas šis didžiai melodramatiškas turinys at
skleidžiamas ilgomis pačių veikėjų „sau tarnaujan
čiomis“ (self serving) išpažintimis, išvirstančiomis 
ilgais moralizuojančiais pamokslais arba sunkiai 
įtikėtino gudragalviavimo bei pilnais laikraštinių 
štampų dialogais. O jeigu ir su šia medžiaga vis 
dėlto pavyko vaidintojus uždegti, iš jų išgaunant 
maksimalines emocijas, daugelį žiūrovų sujaudi
nant iki ašarų, didžiausi nuopelnai ir vėl priklauso 

„Nepripažintas 

tėvas“

(Los Angeles).

Z. Degučio

jaunai režisierei Danutei Barauskaitei-Mažeikienei 
ir į savo roles tikrai gerai įsigyvenusiems vaidinto
jams. Ir tai ne vien už daug iškentėjusios, bet 
santūrumo nė savitvardos niekad nepraradusios 
motinos rolę aukščiausią žymenį laimėjusiai V. 
Jatulienei. Tai taikoma ir su didele emocija, aistra 
suvaidinusiam apviltą sūnų S. Matui, o taip pat 
bene pirmą kartą mūsų mėgėjiškoje scenoje tokį 
ryškų, suprantamą ir psichologiškai pateisintą 
neigiamo personažo vaidmenį sukūrusiam V. 
Dovydaičiui, jo žmonai E. Dovydaitienei simpatin
gos bei gyvenimiškos moteriškės rolėje ar Rasai 
Matienei tragiškame Kristinos vaidmenyje. Iš 
tikrųjų, tamprioje Los Angeles vaidintojų grandi
nėje silpnesnės grandies kaip ir nebuvo.

Hamiltoniečių pasirinktoji Petro Vaičiūno 4 
veiksmų drama „Tėviškės pastogėje“ randasi 
kažkur tarp moralizuojančios (irgi šykštumą 
pašiepiančios) satyros ir „muilo operos“, labiau 
krypstanti į pastarosios pusę. Šis vandeningas 
veikalas, stovintis ir P. Vaičiūno kūrybos skalėje, 
manau, kažkur arčiau galo, vyresniesiems mielas 
jau vien dėl savo sentimentalios vertės, o jaunesnės 
kartos žiūrovui stipriai padvelkė anachronizmu, 
primenančiu klojiminio laikotarpio paskutinę 
stadiją. Tikrumoje Elena Dauguvietytė-Kudabienė 
jį statė tradiciniai, pagal Lietuvos profesinio teatro 
šio tipo veikalams susikurtą (ir jos pačios gal ne 
kartą matytą ar ir vaidintą) šabloną, taigi nedaug 
originalaus kūrybingumo reikalaujantį. Gal dėl to 
ji ir neatsispyrė pagundai pasiimti sau nemenką 
Pakalnienės rolę, mažiau laiko ir galimybių 
tepalikdama jaunesniųjų vaidintojų priežiūrai, pro 
pirštus praleisdama jų kiek dažnesnes kirčio 
klaidas, netgi vardų maišymą, perdaug monotoniš
kus teksto atkalbėjimus, be jokio įsijautimo, 
ryškesnės mimikos ar gestų. Kartais pasigesdavai 
aiškesnio pauzavimo, logiškesnių perėjimų ir, iš 
viso, subtilesnių niuansų.

Kazimieras Bungarda, gavęs žymenį už 
geriausiai atliktą pagrindinį (ūkininko Jono Pakal
nio) vaidmenį ir pagalbinės veikėjos rolėje žymeniu 
išskirta jo dukterį Emiliją vaidinusi Marija 
Kalvaitienė premijų pilnai užsitarnavo, nors tie 
vaidmenys judviejų talento ar patirties vaidinto
jams iš tikrųjų didesnių reikalavimų kaip ir 
nestatė.

Šeštasis teatro festivalis dar akivaizdžiau 
parodė, kad išeivijos teatrinėje veikloje itin didelį 
ir svarbų vaidmenį atlieka . . . režisierius. Kaip tik 
į tą pusę daugiau dėmesio ir turėtų kreipti mūsų 
kultūros vairuotojai, jei savojo teatro jie nori 
nemažiau negu . . . žiūrovai.

Algirdas T. Antanaitis

akiračiai nr. 1 (155)
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MIRUSIEJI

1898 - 1983

STASYS LOZORAITIS
Senosios nepriklausomybinės valstybininkų, 

politikų ir diplomatų eilės vis labiau retėja. Tik 
vienas kitas tebėra gyvas Lietuvoje ir išeivijoje. Kai 
po I-jo pasaulinio karo kūrėsi naujoji Lietuva, 
daug kas abejojo, ar ji sugebės valstybiškai 
tvarkytis, neturėdama nei gilesnių valstybinių 
tradicijų, nei didesnio skaičiaus intelektualinių 
pajėgų. Senomis istorinės Lietuvos tradicijomis ji 
ne daug tegalėjo pasinaudoti. Užtat daug kas buvo 
nustebintas, kad toje jaunoje valstybėje atsirado 
pakankamai žmonių ne tik prie valstybės vairo, 
bet taip pat organizuojant kariuomenę, teismus, 
švietimo sistemą, universitetą, pravedant labai 
reikšmingą žemės reformą (dabar matome, kaip 
tas sunkiai sekasi Pietų Amerikoje), tvarkant

ONA LUKAUSKAITĖ - POŠKIENĖ

. . . APKLOJO ŪKANOS, APGAUBĖ 
VORATINKLIAI

Ona Lukauskaitė - Poškienė

Pasiekė žinia: Hanios Lukauskaitės nebėra. 
Su rimtimi, su orumu jinai pasitraukė iš šio 
gyvenimo, iš dabarties, kurioje ji ,.stengėsi gyven
ti“.

Su ja, po jos sesers Zulės Jasaitienės mirties, 
iškeliauja į tautos atmintį ir vienas iš paskutiniųjų 
Šiaulių miesto epopėjos epizodų. Lietuviškų 
miestų, nepriklausomybės idėjai atgimstant, mes 
neturėjome. Šiauliai, su naujai į odos fabrikus 
sugužėjusia darbininkija, su pažangia, solidžia 
miesčionija, su prie jos prisišliejusia ..litvomaniš- 
ka“ apylinkių dvarininkija,—XX-jo a. angoje 
sudarė savitą lietuvišką simbiozę, pagimdžiusią 
Helsinkio komiteto Lietuvoje narę H. Lukauskaitė.

Tačiau ji turėjo ir kitą gimtine—lietuvius 
socialistus revoliucionierius. Šie 1918 m. Rusijoje 
revoliuciją pralaimėjusios kartos palikuonys buvo 
gal pats paradoksiškiausias iš tarpukario Lietuvos 
kultūrinių bei politinių judėjimų, kurio nei Raila, 
nei Baltušis—dėl visai skirtingų priežasčių— 
nepajėgia apibrėžti. Netekusi ryšių su politine 
realybe, ši socialistinė ideologija išvirto, pati sau to 
nepripažindama, į gryną moralę. į individo 
gyvenimo stiliaus ir jo realizavimo projektą, į 

finansus ir sprendžiant kitas ekonomines proble
mas.

Galbūt mažiausiai buvo pasiruošusių žmonių 
užsienio politikai formuoti ir diplomatiniams 
postams užimti. Dabar, žiūrint j tą laikotarpį iš 
šiokios tokios istorinės perspektyvos, reikia pasa
kyti, kad Lietuva tą labai sunkų egzaminą išlaikė 
gerai. Daugumoje tai buvo jauni žmonės, kurie 
neprityrimą ir diplomo stoką sugebėjo atsverti 
entuziazmu ir noru dirbti savo tautos bei valstybės 
labui.

Vienas tada tokių jaunų žmonių, daugiausia 
savo sumanumo ir darbo paskyręs užsienio 
politikai ir diplomatinei tarnybai, buvo Stasys 
Lozoraitis, žinomo varpininko ir advokato Motie- 

savotišką kairįjį personalizmą. Paskutiniame 
Hanios laiške radęs šį ramų ir galutinį jos teigimą:

Yra grožis, yra gerumas, yra drąsa, 
jaučiau, kad tai ne tik dabartis, jos dabarties 
apibūdinimas, bet ir ištikimybės visam gyvenimui, 
visoms draugystėms ir kvailystėms patvirtinimas.

Pirmą vietą šioje gyvenimo filosofijoje užima 
estetinės vertės. Hania Lukauskaitė—poetė. Tiesa, 
minorinė poetė, bet, kaip mėgdavo sakyti mūsų 
bendras bičiulis ir nanašus poetas Borisas Melngai- 
lis, gyvenimui įprasminti užtenka parašyti vieną 

gerą eilėraštį. Tarp jos kovos draugų — Kazio 
Borutos ir Kaziuko Jakubėno—Hania užima visai 
garbingą vietą, pagaminusi ištisą eile gerų eilučių:

Tamsios mūsų dienos. Sūrios mūsų ašaros.

Mus apklojo ūkanos. Apgaubė voratinkliai.

Reikia ištesėti. Reikia save pratinti
Žiūrėti į brėkštančias tolumas.

Jis ateis — pavasaris. Sudaužysimi karstą
Ir išleisim saulę į dangų.

Nos eserų poezija buvo užangažuota. turinti 
tarnauti žmogui, tačiau jiems žmogus buvo ideali 
būtybė, kurios moralinės vertės—gerumas, drąsa— 
pasireiškiančios beau geste forma, atrodė kaip 
vienintelis grožio šaltinis. Gyventi poetiškai jiems 
buvo svarbiau negu poetiškai rašyti.

Tie ,,žmogaus taurumo švystelėjimai“, kurių 
jinai jieškojo. kuriuos ji rasdavo pas kitus, iš 
tiesų, geriausiai apibūdina ją pačią. Ji nežinojo, 
kas yra baimė, nedėjo ant svarstyklių savo 
gerumo: ar priglausdama ryšių su komunistų 
pogrindžiu jieškančią Liūne Janušyte, ar slėpdama 
nuo Gestapo fotografę Zinaidą, ar. sako, gana 
naiviai iškeliaudama į Sibirą, ar, pagaliau, pasira
šydama Helsinkio nutarimų gynimo aktą. Ona 
Lukauskaitė-Poškienė visiems dalino savo gerumą, 
atsižiūrėdama tik į brėkštančias tolumas.

Laikas atsiveikinti. Cituodamas tavo, Hania. 
žodžius, per laiką ir atstumą spaudžiu draugišką 
ranką.

1983 m. gruodis
Algirdas Julius Greimas

jaus Lozoraičio sūnus, miręs 1983 m. gruodžio 24 
d. Romoje.

Vos sukakęs 34 metus S. Lozoraitis skiriamas 
Užsienio reikalų ministerijos politinio departamen
to direktoriumi, o dar nesulaukęs 36 metų jis jau 
užsienio reikalų ministras. Reta kuri kita maža 
valstybė stovėjo prieš tokius didelius, tiesiog 
beveik nepakeliamus tarptautinius sunkumus. 
Prisiminkime tik Vilniaus ir Klaipėdos krašto 
problemas. Tikrai nelengva buvo laviruoti tarp 
savo pretenzijų į Lietuvą nenorinčios atsisakyti

Stasys Lozoraitis

Lenkijos ir Vokietijos, ypač kai ši pastaroji pateko 
į agresyvaus Hitlerio ir jo gauleiterių rankas.

Kai kas už mūsų 1938-1939 m. pralaimėjimus 
(priverstinį diplomatinių santykių užmezgimą su 
Lenkija ir Klaipėdos krašto netekimą) ir už 1940 
m. tragediją norėtų bėdą suversti anų metų mūsų 
valstybės vairininkams. Tačiau vargu galima 
kaltinti žmogų, jeigu jį vilkas užpuola, kaip lygiai 
vargu galima kaltinti vadus tautos, jeigu jos jėgos 
per silpnos atsispirti prieš piktus kaimynus.

S. Lozoraitis 1938 m. pasitraukė iš už. reik, 
ministro posto, o 1939 m. pradžioje buvo paskirtas 
Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu minis
tru Romoje. 1940 m. gegužės 31 d., ar birželio 2 d. 
tuometinio užsienio reikalų ministro J. Urbšio 
telegrama jam buvo pavestos svarbios Lietuvos 
diplomatijos šefo pareigos, jeigu Lietuva būtų 
okupuota Sovietų Sąjungos. Jo pavaduotojais 
turėjo būti ministrai Petras Klimas ir dr. Jurgis 
Šaulys. Šias pareigas Lozoraitis ėjo ligi pat savo 
mirties.

Istorikai tik vėliau galės įvertinti Stasio 
Lozoraičio veiklą, nuopelnus ir galimas klaidas 
(pvz... Kybartų aktus) vadinamoje Lietuvos laisvi
nimo byloje. Žinia, tarpais santykiai tarp jo ir kitų 
laisvinimo veiksnių (Vliko. Altos ir kt.) buvo 
gerokai įsitempę. Kun. M. Krupavičius, ilgametis 
Vliko pirmininkas, yra net metęs kaltinimą, kad 
neva S. Lozoraitis nebuvo suaugęs su lietuvių 
tautos tradicijomis. Neatrodo, kad ir pats Krupa
vičius būtų sugebėjęs tas tradicijas tiksliau aptarti. 
Jeigu jis manė, kad tos tradicijos reikalavo 
didesnio lietuvių tautos kovingumo ar karingumo, 
kažin ar jis neklydo. Kol kas. atrodo, galima tik 
viena pasakyti, kad S. Lozoraitis kritiškiau ir 
blaiviau įvertino Vakarų, ypač JAV. laikyseną 
Lietuvos laisvinimo reikalu negu kai kurie kiti 
veiksniai. Turime galvoje ypač vienų ir kitų 
pažiūras į Lietuvoje tuomet vykstantį karinį 
pasipriešinimą okupacijai. Stasys Lozoraitis jau 
1947 m. įtaigavo Lietuvos pogrindį pereiti į 
(tęsinys sekančiame psl.)

1984 m. sausio mėn. 13
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SKILTYS

IR TAIP, IR NE
LENKIJOS ŠLOVĖ

Šalia Izraelio turbūt šiandien nėra kitos 
valstybės, kuri būtų užsikariavusi tiek daug 
dėmesio, kaip Lenkija. Jeigu dėl Izraelio dar 
kartais suabejojama, ar jis yra 51-oji JAV valstija, 
ar JAV-ės yra Izraelio kolonija, tai ant Lenkijos 
šlovės joks šešėlis nekrenta. Lenko kardinolo 
išrinkimas popiežiumi, dviejų beveik pagrečiui 
Nobelio premijų paskyrimas lenkams, šūkio 
„solidarnosc“ populiarumas Amerikos darbininkų 
unijose ir pagaliau James A. Michener’io romano 
„Poland“ atsidūrimas labiausiai parduodamų 
knygų sąrašo pirmoje vietoje sudaro tos šlovės 
pagrindą.

Dėl šio pastarojo romano čia ir norime 
truputį pašnekėti ne tik dėl to, kad ligi šiol jis 
mūsų spaudoje praleistas negirdomis, bet ypač dėl 
to, kad jis tiesiogiai liečia ir Lietuvą. Visi turbūt 
žinome to amerikiečių rašytojo populiarumą. 
Paskutinius keletą metų jis pašventė Lenkijos 
istorijos, geografijos ir etnografijos studijoms. 
Mat, jis nerašo iš kepurės, kaip kai kurie mūsų 
rašytojai. Ir štai ką tik pasirodė jo romanas 
„Poland“, kurį išleido garsi Random House 
leidykla, o Kongreso biblioteka įkatalogizavo 
„Poland-History-Fiction“ skyriuje, ir kuris tuojau 
pat pateko į „bestsellerių“ sąrašo pirmąją vietą. 
Knygininkai tvirtina, kad tas romanas netrukus 
pasirodys ir pigiojoje minkštų viršelių serijoje. Be 
abejo, jo bus išpirkta šimtai tūkstančių, o gal ir 
milijonai kopijų.

Palikdamas mūsų literatūros kritikams to 
romano estetinį įvertinimą (jis skaitosi labai 
įdomiai), noriu tik atkreipti dėmesį į romano 
politine pusę, nes iš tikrųjų jis priklauso politinei 
(Lietuvoje pasakytų, pilietinei) literatūrai. Pagrin
dinė jo idėja: Lenkijos, Lietuvos ir eventualiai 
Ukrainos unija. Kadangi vienintelis Michener’io 
mentorius—dabartinė Lenkija (jis pats net lenkų 
kalbos nemoka), matyt ta idėja nesvetima ir 
komunistinei Lenkijai.

Nors tame romane atvaizduojama beveik visa 
Lenkijos istorija, tiesiogiai su Lietuva susiduriame 
tik du kartus. Pirmą kartą, kai „karalius“ Jadvyga 
išteka už Jogailos ir kai Jogaila kartu su Vytautu 
Didžiuoju (tą titulą Michener’is pripažįsta Vytau
tui, atrodo, be ironijos) talžo vokiečius prie 
Gruenvaldo (taigi, Žalgirio, o ne Tannenbergo, 
kaip priimta pasaulinėje istoriografijoje). Antrą 
kartą 1918-1919 m., kai vėl atsiranda galimybė 
Lenkijos, Lietuvos ir dabar jau ir Ukrainos unijai.

Lietuvai pirmuoju atveju nesigailima kompli
mentų („gera ir galinga valstybė“). Tačiau dėl 
Jogailos net porą kartų kovojama su piktais 
gandais, kad jis visas kudlotas, kaip briedis ir kad 
jo lytiniai organai baisiai dideli. Dėl to Jadvyga ir 
mirusi, gimdydama jo nežmonišką vaisių. Norėda
mi nuraminti Jadvygą lenkai prieš vedybas net tris 
pasiuntinius pasiuntę į Lietuvą Jogailos ištirti. 
Nusivedę į pirtį, jie įsitikino, kad su Jogaila viskas 
„okej“. Tą patį jie patvirtino ir vokiečių vienuo
liams. Dėl Žalgirio mūšio autorius pagiria lietuvius 
ir ypač Vytautą, kuris buvęs „didžiausias sąjungi
ninkų karvedys“, bet vis dėldo neiškenčia nepri- 
dūręs, kad lietuvių kariuomenė buvusi daugiausia 
tik basliais ginkluota.

Aplamai, J.A. Michener’is gražiai (romantiš
kai) pavaizduoja tą bendrą Lenkijos-Lietuvos
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istoriją, pripažindamas, kad ir A. Mickevičius ir J. 
Pilsudskis buvę lietuviai. Ir, žinoma, apgailestauja, 
kad toji unija nebuvo pakartota 1918 m„ dabar 
prie jos prijungus ir Ukrainą. Vienoje scenoje, 
pagrindinio knygos veikėjo Bukovskio dvare, 
autorius parodo Lenkijos delegatą Igną Pade- 
revskį, „gudrų Vilniaus universiteto profesorių“ 
Vytautą Jurgelą ir Ukrainos turtingą milžiną 
Tarasą Vondračiuką. Kai grafas Lubonskis prista
to svečius, Bukovskio žmona amerikietė Marjorie 
neiškenčia nesušukusi: „Kokie gražūs tie slavai gali 
būti! Kokia puiki rasė!“. Už visus labiausiai ją 
sužavėjo tas lietuvis profesorius Jurgela. „Juk jis 
galėtų profesoriauti ir Yale, ir Čikagoje“.

Bet kai iš tos kombinacijos nieko neišėjo, 
naktį prabudęs Bukovskis savo žmonelei skundėsi: 
„Na ir ką gali padaryti su tuo bukapročiu lietuviu 
ir durneliu ukrainiečiu“. Ir visos nelaimės ir 
Lenkiją, ir Lietuvą, ir Ukrainą netrukus užgriuvo, 
atrodo, tik dėl to, kad anais metais nepasisekė 
susitarti. Romanas užbaigiamas pop. Jono Pau
liaus II ir Lech Walęsos pasirodymu. Gal jiems 
pasiseks, kas virtuozui pianistui Paderewskiui 
nepasisekė.

Taip rašo James A. Michener’is, instruktuotas 
dabartinių lenkų.

V. Trumpa

APIE LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ
Romualdo Misiūno ir Reino Taageperos 

neseniai pasirodžiusi The Baltic States: Years of 
Dependence, 1940-1980 (University of California 
Press, 1983) yra viena iš nedaugelio anglų kalba 
parašytų knygų, kuriose bendrais bruožais žvelgia
ma į Estijos, Latvijos ir Lietuvos būtį nuo 1940 
metų. Abu autoriai yra akademikai, dirbą Ameri
kos universitetuose ir jau ne kartą rašę Pabaltijo 
klausimais. Jie į savo studiją žiūri kaip į istorinį 
tęsinį prieš dešimt metų pasirodžiusios Georg von 
Raucho The Baltic States: Years of Independence, 
1917-1940 (University of California Press, 1974).

Misiūno ir Taageperos knyga bus ypatingai 
vertinga skaitytojams, kurie nėra gerai susipažinę 
su karo metų ir pokario padėtimi Pabaltyje. Baltic 
States jiems suteiks trijų tautų istorinę apžvalgą, 
kuri nors ir kompaktiška, tačiau išsami, aptaria 
visus pagrindinius tautinės būties aspektus: politi
ką, ekonomiją, socialinį ir kultūrinį gyvenimą. Čia 
jie ras faktų ir komentarų apie urbanizaciją, 
pramonės vystymąsi, kolektyvizaciją, demografi
nius pakitėjimus, religinį gyvenimą, opoziciją reži
mui, „atodrėkius“, įvairius tautinės sąmonės 
poreiškius, santykius su kitomis sovietinėmis 
respublikomis bei Vakarais ir bendrą Pabaltijo 
tautų padėtį sovietinėje sistemoje. Knyga parašyta 
nuosaikiu, bet gyvu akademiniu stiliumi, kas ją 
padaro prieinama tiek skaitytojui aplamai, tiek 
studentui arba mokslininkui, besidominčiam Pa
baltijo ar ir Rytų Europos klausimais. Pastarie
siems bus, be abejo, naudingas trisdešimties 
puslapių statistinis priedas ir gerai paruošta biblio
grafija.

Apžvalginėje knygoje kaip Baltic States bus 
neišvengiamai randama daug, su kuo pavieniai 
skaitytojai nesutiks arba ko jie pasiges. Pvz., 
galima teigti, kad Misiūnas ir Taagepera neužten
kamai aptarė lietuvių rolę karo metu įvykusio 
žydų naikinimo procese. (Kiti gal manys, kad šiuo 
klausimu ir taip jau perdaug parašyta). Arba, kai 
kas pasiges išsamesnio Pabaltijo komunistų partijų 
nagrinėjimo bei palyginimo. Pokarinio stalinistinio

STASYS LOZORAITIS
(atkelta iš 13-to psl.)
pasyvią rezistenciją, nurodydamas, kad aktyvios 
rezistencijos propagandinė vertė nebūtų proporcin
ga toms aukoms ir nuostoliams, kuriuos nešė 
priešinimasis ginklu. Drįsčiau spėti, kad ateities 
istorikas šiuo atžvilgiu bus greičiau Stasio Lozo
raičio pusėje. Šiek tiek dokumentacijos šiuo 
klausimu pateikia prof. T. Remeikis savo knygoje 
Opposition to Soviet Rule in Lithuania 1945-1980.

Su Diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio 
mirtimi lietuvių tauta neteko žymaus valstybininko 
ir diplomato, aktyviai prisidėjusio prie Lietuvos 
užsienio politikos formavimo bei vykdymo ir 
vėliau atkakliai reprezentavusio Lietuvos neprik
lausomybės juridinį tęstinumą.

Vincas Trumpa

PASIKEITIMAI LIETUVOS DIPLOMATINĖJE 
TARNYBOJE

Mūsų žiniomis, naujuoju Lietuvos diplomati
nės tarnybos šefu, min. Stasiui Lozoraičiui mirus, 
tampa Lietuvos atstovas Vašingtone dr. Stasys 
Bačkis. Buvęs LDT-os šefas atitinkamus įgaliojimo 
aktus sudarė jau 1977 metais.

periodo apžvalgoje Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
kompartijoms yra tiesioginiai paskirti tik šeši 
puslapiai. Be to, nėra partijos ir pagrindinių 
valstybinių institucijų organizacinių struktūrų 
santraukos ar bent schemų statistiniame priede. 
Pagaliau, galima sakyti, kad knygoje trūksta 
platesnio įvairių socialinės apsaugos ir švietimo 
politikos bei praktikos atsiekimų ir vis dar gyvų 
problemų aprašymo bei komentarų.

Bet tokia kritika nėra esminė, žinant, kad 
trumpos istorinės apžvalgos rėmuose ne viską 
galima pilnai išdėstyti. Kitaip sakant, į 265 psl. 
teksto sutalpinti trijų tautų keturiasdešimties metų 
istoriją didelių pasikeitimų laikotarpyje nėra 
lengvas uždavinys. Jį knygos autoriai sėkmingai 
atliko, nes sugebėjo išlaikyti atitinkamas proporci
jas laiko, vietos ir dalyko prasme. Be to, jiems 
aplamai pasisekė suderinti Pabaltijo traktavimą 
kaip vienetą ir kaip tris skirtingas tautas ir 
valstybes. Perskaičius Baltic States, lieka mažai 
abejonių, kad Estijos ir Latvijos pokarinis ekono
minis, socialinis ir, iki tam tikro laipsnio, politinis 
vystymasis skyrėsi nuo Lietuvos. Šių skirtumų 
priežastys yra įvairios ir kai kurios iš jų yra 
daugelio šimtmečių senumo. Iš kitos pusės, 
Misiūno ir Taageperos knyga palieka aiškų jspūdį, 
kad skirtumai yra mažiau reikšmingi negu tai, kas 
Pabaltijo kraštams yra bendra. Pagaliau, reikia 
nepamiršti, jog tiek Vakaruose, tiek Rytuose daug 
kas į Pabaltijį žiūri kaip į geografinį ir politinį 
vienetą.

Reikia tikėtis, kad Baltic States pasirodymas 
paskatins akademikus pradėti kitas, daugiau 
specializuotas studijas Pabaltijo ar jo paskirų tautų 
klausimais. Kaip gerai žinome, anglų ir kitomis 
pagrindinėmis Vakarų kalbomis tokių studijų dar 
vis labai mažai tėra. Misiūno ir Taageperos knyga 
yra vertinga vien dėlto, kad ji supažindins 
platesnius Vakarų visuomenės sluoksnius su 
Pabaltiju. Ji, tačiau, bus dar vertingesnė, jei jos 
išleidimas pasirodys akstinu kitiems akademiniams 
darbams.

Julius Šmulkštys

akiračiai nr. 1 (155)
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LAIŠKAI

Taip pat buvome painformuoti, kad 1983 m. 
rudenį Stasys Lozoraitis jr. šalia savo pareigų 
Lietuvos atstovybėje Vatikane, buvo paskirtas ir 
pasiuntinybės patarėju Lietuvos atstovybėje Vaš
ingtone. JAV-ių Valstybių dept. yra šį paskyrimą 
akceptavęs.

Platesnio pranešimo laukiame iš naujojo 
LDT-os šefo, kuriam linkime sėkmės eiti papildo
mas, itin sunkias pareigas glaudžioje kooperacijoje 
su naujuoju pasiuntinybės patarėju—red.

VISUOMENĖS APGAUDINĖJIMAS
Dirvoje (1983 m. lapkričio 3 d., nr 42) 

aprašoma devynių asmenų samplaka, apsiskelbusi 
Lietuvos Nepriklausomybės fondo taryba, kuri 
1983 m. spalio 15 d. posėdyje tariamai išrinkusi to 
fondo valdybą ir kontrolės komisiją. Įspūdžiui 
sustiprinti, pačiame pirmajame Dirvos puslapyje 
spausdinama didžiulė fotografija, vaizduojanti 
apsimestinius tarybos narius: V. Gruzdį, S.Sirusą, 
E. Čekienę, A. Sperauską, P. Didelį, J. Bagdoną, 
J. Sirusą, V. Matonį ir L. Tamošaitį. Tačiau šių 
asmenų nutarimai neturi teisinio pagrindo, nes jie 
priešingauja Lietuvos Nepriklausomybės fondo 
statuto nuostatams.

L Fondo tarybą ir valdybą (pirmininką, 
vicepirmininką, sekretorių ir iždininką) renka ne 
taryba, kaip kad „išrinko“ devynetas, bet fondo 

narių metinis susirinkimas. (Žiūr. Statuto 5 str. 1 
pastr.). Negi tą devynetą apskelbsi Lietuvos 
Nepriklausomybės fondo narių metiniu susirinki
mu!? Juk toks mažytis skaičius nedarytų visuome
nei įspūdžio. Be to, būtų ir statutinių nepatogumų: 
reiktų laikytis nustatytos datos—kovo mėn. pirmo
jo šeštadienio, tektų pagalvoti ir apie kvorumą. 
Visai kas kita, devynetui apsimetus fondo taryba: 
jo narių mažybė nepaaiškėja visuomenei (negadina 
įspūdžio), ir statuto reikalavimai nesuka galvos, 
nes taryba gali bet kada posėdžiauti.

2. LNF statutas nenumato kontrolės komisi
jos, nes fondą kontroliuoja metinio jo narių 
susirinkimo išrinktoji taryba. (Žiūr. 7 str. 3 pastr.). 
Taigi devyneto „išrinktieji“ kontrolieriai V. Gruz
dys, P. Didelis ir V. Matonis yra visuomeninės 
kontrolės neteisėtas pakaitalas.

3. Pagal statutą, fondo reikalus turi tvarkyti 
jo metinio narių susirinkimo išrinkta 5-11 direkto
rių taryba drauge su valdyba. (Žiūr. Statuto 4 str. 
1 pastr. ir 7 str. 1 pastr.). Tokios tarybos, kuri 
būtų išrinkta narių metinio susirinkimo ir susida
rytų mažiausia iš penkių direktorių, LNF šiuo 
metu neturi. Devynetas, „rinkdamas“ valdybą ir 
kontrolės komisiją, dedasi vykdąs tarybos funkciją, 
nors ir nėra rinktas metinio narių susirinkimo.

LNF-ą 1955 m. įsteigė Lietuvos Nepriklauso
mybės talkos (LNT) veiklai finansuoti šios keturios 
organizacijos: Lietuvių tautinis sąjūdis, Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvių rezistencinė 

santarvė ir Lietuvos atgimimo sąjūdis. Fondo 
nariais gali būti asmenys, įmokėję 60 dolerių 
kasmet, ir organizacijos—sutartomis sąlygomis. 
Minėtos keturios organizacijos, fondo steigėjos, 
sutarė, kad kiekviena jų po keturius savo atstovus 
deleguos į fondą nariais. 1959 m. fondo pirminin- 
kystę perėmus E. Čekienei ir kiek vėliau pradėjus 
reikštis nesutarimams tarp talkos ir fondo vadovy
bių, buvo iš fondo išstumti jį įsteigusių organizaci
jų deleguotieji atstovai, fondo nariai. Tokia statutą 
ir susitarimus laužanti LNF vadovybės elgsena 
nubaidė daug ir individualių jų narių. Jų skaičius 
labai sumažėjo, fondas visuomeninės atskaitomy
bės požvilgiu nuėjo „pogrindin“, ėmė tvarkytis 
„šeimyniškai“ draugų ratelyje, nuslydo nuo visų 
teisinių pagrindų ir jau daugiau dviejų dešimt
mečių, kaip geba išsisukti nuo visuomenės kontro
lės.

Dirvoje aprašytų „nutarimų“ tikslas, atrodo, 
yra dvilypis: viena, pasigirti (tatai dar nebūtų 
peiktina), ir antra, sąmoningai klaidinti visuomenę 
porinant, kad ‘fondas tarsi esąs tvarkomas jai 
pažįstamos organizacijos teisiniais pagrindais. 
Deja, toli gražu taip nėra—LNF narių demokrati
nius metinius susirinkimus išstūmė oligarchinis 
ratelis.

Bronius Nemickas 
Red. pastaba: Br. Nemicko paprašyti, talpiname 
čia jo kiek patrumpintą pasisakymą po to, kai 
Dirva jo nespausdino.

Prieš daugiau negu dešimtį metų 
žymusis Vilniaus išeiviologas Vytautas 
Kazakevičius išpranašavo išeivijos 
kultūrinę mirtį. Tačiau išeivijos kultū
ra nemiršta ir tiek, visiškai neatsi
žvelgdama į pranašautojų profesinę re
putaciją.

Tebeleidžia išeivija knygas, tebe- 
stato operas, net į laikraščius žvilgteri,

Drausmės sargyboje

GYVYBĖ“

PATRIOTIZMAS SEKS
kai televizoriaus ekraną okupuoja 
reklamos. O jei, neduok Dieve, koks 
laikraštis ir numiršta, tai jo vietą 
užima nauji leidiniai. Štai ką tik išėjo 
Tautos gyvybė—politinis, literatūrinis, 
tautinio sąmoningumo žurnalas. 
Numeris pirmas. Atseit, naujagimis, 
dar beveik šlapiais vystyklais. O 
patriotizmo jau moko visus, nuo 
klebonų iki daktarų. Bet apie tai 
vėliau.

Naująjį žurnalą leidžia Birutė 
Kemežaitė. Redaguoja Birutė Ke- 
mežaitė. Visą žurnalą prirašo irgi 
beveik pati viena Birutė Kemežaitė. 
Viskas, kaip matote, moterų rankose, 
nežiūrint kad Čikagos įstatymai ga
rantuoja ir vyrams lygias teises . . . 
Tačiau ne kovai už lygias teises 
skirtas naujasis žurnalas.

Naujasis žurnalas kovoja prieš 
viską. Prieš negrus, žydus, bolševikus. 

Prieš A.T. Antanaičio ir jo bendramin
čių antitautinę-antipatriotinę liniją, 
prieš kosmopolitus kunigus, prieš 
Tomo Venclovos antinacionalinę pro
pagandą, prieš paleistuvišką Anatoli
jaus Kairio kūrybą . . . Taip, taip, to 
paties Kairio, kuris dar taip neseniai 
reikalavo patriotizmo rašytojų kūry
boje. O dabar jam, kaip teigia B. 
Kemežaitės straipsnio antraštė, Dievas 
burnoj, o velnias uodegoj! Už ką gi 
taip užpyko Kemežaitė ant Kairio? 
Ogi kad šis savo veikaluose „nevedu
sius suveda į lovą“, kad ten „vokiškas 
personažas lietuvaitei vienuolei užtaisė 
vaiką“, kad jis nuvainikuoja vaidilu
tes .. .

Tautinei gyvybei sekso nereikia. 
Jeigu šiais laikais spermatozoidai 
šoka tautinius šokius ir deklamuoja 
poeziją laboratorijų mėgintuvėliuose, 
tai ir rašytojams nebėra reikalo 

literatūroje paleistuvauti su savo per
sonažais.

Šiek tiek vietos naujasis žurnalas 
skiria kūrybai. Pirmajame numeryje 
spausdinami du eilėraščiai. Vieną jų— 
kažkokio nežinomo poeto Teofilio 
Tilvyčio. Kadangi leidinio redaktorė 
skaitytojų nesupažindina su bendra
darbiais, nutariau pats „apsiuostyti“:

Teofilis Tilvytis—Lietuvos TSR 
liaudies poetas, SSSR valstybinės 

premijos laureatas, LTSR Aukščiau
sios tarybos deputatas, Tarybų 
sąjungos komunistų partijos narys 
nuo 1951 metų. Parašė ,,Dičiaus“, 
,,Artojėlių“ ir kitas patriotines poe
mas. Mirė Vilniuje 1969. V.5. Nuo 
1983 m. bendradarbiauja Tautos gy
vybėje.

Anksčiau tik Varpo redaktorius 
A. Kučys spausdindavo patriotų 
eilėraščius. Dabar į kovą už patriotiz
mą literatūroje įsijungė ir Tautos 
gyvybės redaktorė.

Kur du stos, visados daugiau 
padarys! Ypač su Macevičiaus, Šulcai
tės, Tilvyčio ir kitų patriotinių poetų 
talka . . .

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, III., 60629
J. VAZNELIO prek. namai — Gifts International, 2501 W. 71 St., 
Chicago, 111. 60629
SPAUDA — knygos iš Lietuvos — 1602 So. 48th Court, Cicero, III., 
60650
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8
SPAUDA, 10 John St., Waterbury, Ct., 06702
S. PRAKAPAS, 49 Norseman St., Toronto, Ont., M8Z 2P7

Prašau man siuntinėti AKI RAČIUS/pratęsti prenumeratą.

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

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

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

AKIRAČIAI Prenumerata S 8.00
6821 So. Maplewood Ave. Auka
Chicago, Illinois 60629 Pridedu čekį $........
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GYVENTOJŲ MIRTINGUMO TYRIMO 
METODIKA

Atskiras mirties atvejis, kaip biologinis reiški
nys, nors ir sąlygojamas socialinių sąlygų, nesuda
ro demografinio reiškinio. Tuo tarpu mirtis tam 
tikros gyventojų visumos savo pobūdžiu yra 
biosocialinis, demografinis reiškinys, apibūdinantis 
gyventojų mirtingumą ir atspindintis apibrėžtas 
visuomenines sąlygas.

Demografiniams procesams lemiamą įtaką 
turi socialinės, ekonominės sąlygos. Tam tikrą 
poveikį turi istorinės sąlygos, moralė, biologiniai ir 
kiti veiksniai. Bet kuriuo visuomenės vystymosi 
laikotarpiu statistiniai duomenys pagrindžia šį 
teiginį. Buržuaziniai demografai biologinį veiksnį 
dažniausiai iškelia į pirmą vietą, kaip demografinių 
procesų determinatą.

Šalyje nuolat gerėja gyventojų sveikatos 
apsauga, darbo ir buities sąlygos. Tačiau pastaruo
ju metu gyventojų sveikatos būklės ir mirtingumo 
dinamika rodo tam tikras nepageidaujamas, 
negatyvias tendencijas. Minėta tendencija iš dalies 
paaiškinama struktūrinių veiksnių pokyčiais, t.y. vis 
progresuojančių gyventojų senėjimu. Svarbią įtaką 
gyventojų mirtingumo didėjimui turi 1970 metais 
pirmą kartą šalyje pastebėta netipiška atskirų 
amžiaus grupių gyventojų mirtingumo dinamika.

Kaip pažymi tarybinis demografas M. Bednij, 
dabar vis didėjančią įtaką gyventojų sveikatai ir 
mirtingumui turi biologiniai, genetiniai veiksniai. 
Jis iškelia teiginį, jog būtų ne visai teisinga visas 
gyventojų sveikatos ir mirtingumo tendencijas 
aiškinti vien materialinės gerovės didėjimu. Tai 
greičiau ekonominių, socialinių bei higieninių ir 
biologinių veiksnių tarpusavio sąryšio poveikis 
žmogui. Dabartinio mirtingumo priežastys endoge
ninės (priešingos anksčiau dominavusioms egzo- 
geninėms), daug ilgesnė vidutinė gyvenimo trukmė.

XX mažiaus antroje pusėje Lietuvoje (kaip ir 
visoje TSRS bei kitose ekonomiškai išsivysčiusiose 
šalyse) susiformavo iš esmės naujas mirtingumo 
tipas, kada vienas pagrindinių mirtingumo lentelės 
rodiklių—tikimybė mirti—atitinka j raidės formos 
mirtingumo kreivę.

Kai mirtingumo kreivė yra j raidės formos, 
vaikų mirtingumas tolygus 40-60 metų amžiaus 
gyventojų mirtingumui.

Skiriamasis šalies gyventojų mirtingumo 
evoliucijos bruožas tas, jog gyventojų mirtingumas 
mažėja labai sparčiai, ir 1970 metais vidutinė 
gyvenimo trukmė jau siekė 70 metų.

1926 metais Lietuvoje vidutinė gyvenimo 
trukmė sudarė 50 metų, 1959 metais—68 metus ir 

1974 metais—71 metus. Tokią didelę vidutinę 
gyvenimo trukmę pasiekė tik ekonomiškai išsivys
čiusios šalys. Tuo tarpu daugelyje pasaulio šalių 
dar tik formuojasi naujas mirtingumo tipas.

Tiriant gyventojų mirtingumą, būtina skirti 
sąvokas mirties priežastis ir mirtingumo veiksniai. 
Mat ir dabar yra tam tikros painiavos, apibrėžiant 
šias sąvokas. Neretai teigiama, jog širdies ir 
kraujagyslių ligos—priešas Nr. 1, vėžys—Nr. 2 ir 
alkoholizmas—Nr. 3. Tai neteisingas samprotavi
mas, kadangi sutapatinamos mirties priežastys ir 
mirtingumo veiksniai, t.y. sutapatinamos grynai 
medicininės priežastys su socialiniais veiksniais.

Mirties priežasties sąvoka taikytina apibūdi
nant kiekvieną mirties atvejį. Kalbama apie 
konkrečios žmogaus mirties priežasties nustatymą.

Mirtingumo veiksniai yra kitokio pobūdžio. 
Principinis šios sąvokos skirtumas yra tas, jog 
mirtingumo veiksniai apibūdina gyventojų mirtin
gumą kaip demografinį reiškinį, būdingą tam 
tikrai gyventojų visumai, t.y. socialiniu aspektu.

Šalyje registruojant mirties priežastį, nurodo
ma, visų pirma, pirminė mirties priežastis ir

MIRTINGUMAS LIETUVOJE
Nuo seno žinoma tokia melų klasifikacija: 

melas, didelis melas, statistika. Taipogi jau plačiai 
pripažinta, kad visose tose trejose grupėse Sov. 
Sąjunga yra pasiekusi pirmaujančių pozicijų. 
Tačiau ir meistriškumui yra ribos. Jos, tos ribos 
išryškėja, kai palygini periodiškai išleidžiamus Sov. 
Sąjungos statistikos sąvadus. Kiekvienais metais 
tai vieni, tai kiti duomenys iš ten pradingsta. Ir 
dingsta ne bet kokie šalutiniai duomenys. Ne 
smeigtukų kiekis, parduotas kur nors Kamčiatkoje. 
Tai, ko gero, gal ir būtų galima surasti. Dingsta 
esminiai duomenys, kaip pavyzdžiui, kviečių 
derliaus tonažas, vaikų mirtingumas, parduodamų 
alkoholinių gėrimų kiekis . . .

Tas sąrašas kasmet ilgėja. Prieš kurį laiką iš 
statistikos rinkinių pradingo vienas pačių svarbiau
sių, liaudies sveikatingumą liudijančių duomenų— 
vidutinė gyventojų amžiaus trukmė. Šis dingimas 
gal net labiau atkreipė dėmesį, negu tai būtų atlikę 
normaliai paskelbti duomenys. Vakaruose pasiro
dė visa eilė straipsnių ta tema. Amžiaus trukmę 
visgi galima apskaičiuoti ir iš kitų žinių. Taip ir 
buvo daroma. O tokių skaičiavimų išvados nepa
neigiamos.

r ‘ 
dažniausiai keletas antrinių mirties /priežasčių. 
Tačiau nustatomos ir statistiškai apdokojamos tik 
pirminės mirties priežastys. Kaip pažymi V. 
Bistrova, dabar šalyje pastebimi tik kuklūs 
bandymai registruoti ir nustatyti keletą mirties 
priežasčių.

Kadangi gyventojai senėja, daugėja chroniškų 
ligų, pasikeitusi mirties priežasčių ir ligų struktūra, 
būtina tobulinti mirties priežasčių statistiką: 
registruotinos ir nustatytinos kelios mirties priežas
tys. Minėti duomenys labai reikalingi, kad būtų 
galima planuoti ir įgyvendinti profilaktines gydy
mo priemones, prognozuoti gyventojų sveikatos 
būklę.

Naujausi duomenys rodo, jog šalyse, kuriose 
priežasčių struktūra atitinka naują mirtingumo 
tipą, pastebimos tokios naujos tendencijos, kaip 
gyventojų mirtingumo didėjimas, vidutinės gyveni
mo trukmės stabilizacija arba net mažėjimas.

Demografijos mokslui ir statistinei praktikai 
būtina tobulinti gyventojų mirtingumo tyrimo 
metodologiją, kadangi tradiciniais metodais vis 
sudėtingiau išaiškinti naujas gyventojų mirtingumo 
tendencijas.

Marija Čepulienė 
Vilniaus V. Kapsuko universitetas 
Mokslas ir Technika, 1983, nr. 4

Per pastarąjį dešimtmetį, kai visur kitur 
pasaulyje, įskaitant net Indiją ir Bengladešą, 
vidutinis gyventojų amžius ilgėjo, Sovietijoje jis 
trumpėjo! Tai iš tiesų stulbinantis, XX-me amžiuje 
paralelių neturintis reiškinys. Kokios jo priežastys? 
Tai sudėtingas klausimas. Jo analizė peršoka 
ideologines ribas. Deja, be pačios Sov. Sąjungos 
kooperacijos į jį atsakyti nelengva. Telieka nuogi 
faktai. O jie gluminantys. Tai akivaizdžiai parodo 
ir neseniai britų žurnale The Economist išspaus
dintas žemėlapis. Jame parodoma, kur gyventojų 
vidutinis amžius ilgėjo ir kur jis trumpėjo per 
1965-1980 metų laikotarpį. Pažvelgus į žemėlapį, 
peršasi išvada, kad socializmas kenkia žmonių 
(ypač vyrų, kaip pabrėžia The Economist) sveika
tingumui. Ir juo tas socializmas ,,brandesnis“, tuo 
jis labiau kenkia. ,,Brandaus socializmo“ tėvynėje 
vidutinis amžius smuko net 4-iais metais! Vyrų 
vidutinis amžius dabar tesiekia 62 metus! Deja, tas 
juodas šešėlis, dengiantis Rytų Europą, dengia ir 
Lietuvą. Turime tad tiesioginę pareigą klausti— 
kodėl taip yra?

Greta čia atspaustas straipsniukas (iš Mokslo 
ir technikos, 1983, nr. 4) atsakymo nesuteikia. 
Aplamai tai savotiškas straipsnelis, patalpintas 
pačiame žurnalo gale,—46-me psl. Ką jis iš viso

Padidėjimas ar 
sumažėjimas

+ 3 m. ir daugiau 
nuo +1.6 iki +3 m. 
nuo 0 iki +1.5 m. 
nuo 0.1 iki +1.5 m.
- 3 m. ir mažiau

teigia? Tegu skaitytojas pasistato sau tokį klausi
mą, prieš tą straipsnį skaitydamas. Atrodytų tarsi 
jis skirtas mirtingumo statistikos sudarinėtojams. 
Tačiau Mokslas ir technika—ne sveikatos apsau
gos žurnalas. O be to, toji statistika nespausdina
ma! Todėl vargu ar rasime atsakymą šitaip 
samprotaudami.

Priežastis gal paprastesnė. Sveikatingumo 
stovis, užsienio sveikatos apsaugos žurnalų straips
niai nelieka paslaptimi ir Lietuvos gyventojams. 
Pažįstant sovietų užkulisius, atrodo, kad buvo 
duota direktyva parašyti „paaiškinantį“ straipsnį. 
O tokį straipsnį reikia juk derinti ir su cenzūros 
kanonais. Be abejo, jis ir buvo „derintas“ daug 
kartų. Braukta, pridėta, galop, išspausdinta žurna
lo gale. Manytumėm, kad dėl straipsnio neaišku
mų mažiausiai tektų kaltinti M. Čepulienę. 
Linkstame galvoti, kad ji nesiprašė to straipsniuko 
rašyti. Atrodo, jai tai buvo pavesta.

K. Almenas
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