
„Šių metų liepos mėnesį įvyks Pasaulio 
liuteronų federacijos suvažiavimas Vengrijoje, 
senajame Budapešto mieste“.

Perskaičius tokią žinutę spaudoje, darosi 
smagu ir norisi pakartoti buvusio britų premjero 
Harold MacMillan žodžius: „pučia permainų 
vėjai“, Argi? Tikrai? Net spaudoje pasirodė entuzi
astiškų pasisakymų dėl religinės laisvės klestėjimo 
komunistinėje Vengrijoje. Po viešnagės Vengrijoje, 
Neville B. Cryer, Bible Society vyriausias direkto
rius pareiškė:

Bažnyčia yra gyva Vengrijoje. Ji atlieka savo 
pareigas ir funkcijas laisvai, be jokio suvaržymo.

Tikimasi, kad virš 1.200 delegatų dalyvaus 
šitame Pasaulio liuteronų federacijos suvažiavime. 
Delegatų tarpe atsiras dvasiškių ir pasauliečių, 
kurie iš kongreso išsiveš panašią nuomonę. Dar 
nebūtų taip blogai, jei kokia šimtinė delegatų 
susidarytų panašų įspūdį. Ką gi, šimtas dvasiškių— 
lašas pasaulio masėje. Betgi, tas šimtas perduos 
tūkstančiams tikinčiųjų per pamokslus ir per masių 
informacijos kanalus gerą žinią apie „tikrąją“ 
religinę padėtį ir „laisvę“ komunistinėje Vengrijoje, 
o tikintieji ir kiti, gal net ir komunistai ją paskleis 
dar plačiau.

Kodėl Vakarų pasaulyje vyrauja tokia klaidin
ga nuomonė apie bažnytine laisvę komunistiniuose 
kraštuose? Kodėl tokių organizacijų kaip Keston 
College, HELLP. Amnesty International, Helsinkio 
žmogaus teisių grupių pastangos nušviesti tikrąją 
padėtį neturi didesnės įtakos?

O gal taip blogai nėra? Gal, iš tikrųjų, kai 
kuriuose komunistiniuose kraštuose yra daugiau 
religinės laisvės? į šiuos klausimus nesunku atsakyti 
bendrybėmis. Deja, bendrybės dažnai nevisai 
tikslios. Nagrinėdami religinės laisvės problemą
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rios nepateisina taisyklių.

Kodėl pas mus, Australijoje, vyrauja mitas, kad 
Bažnyčia už geležinės uždangos nevaržoma? Kas čia 
kaltas? Atšalimas religijai? Nenoras veltis į kontra- 
versijas? (Australų tarpe kalbėti apie religiją reiškia 
„blogą skonį“). Naivumas, kyląs dėl didelių tolių 
nuo Europos? Iliuzija, kad galime gyventi be kitų? 
Didėjantis tiksliųjų mokslų propagavimas ir mažė
janti humanitarinių mokslų svarba švietime? Paly
ginamai malonus, šiltas klimatas, traukiantis į 
gamtą, laisvalaikio programas ir sportą?

Trūkumai vienoje visuomeninio gyvenimo 
srityje paprastai yra kompensuojami kituose jo 
aspektuose. Australijoje dėmesys tarptautinei politi
kai mažas, bet turi pakaitalą intensyviame vietinės 
reikšmės politikavime, agresyvioje unijų veikloje, 
sporto klubų, draugijų ir organizacijų veikime. Taip 
pat Australijoje tik visai neseniai pradėjo bujoti 
nacionalizmas, kurio Europa jau susilaukė XIX 
šimtmetyje. Nacionalizmas kaip tik ir skatina veltis 
į tarptautinę politiką. O mes Australijoje ir Naujoje 
Zelandijoje dar visai neseniai Angliją vadinome 
motina tėvyne. Tad politiškai australai dar palygin
ti naivūs. Jie linkę viešai reikšti savo pasipiktinimą 
dėl žiauraus elgimosi su gyvuliais, bet yra gan 
santūrūs, kai kalbama apie okupuotos Rytų Euro
pos gyventojus. Rūpinimasis gyvulių gerbūviu yra 
savotiškas ventilis, kuriuo galima išlieti savo 
pasipiktinimą. O jei reikia padėti žmonėms,— 
atsiranda Trečiojo pasaulio kraštų, kuriems reika
linga pagalba ir šalpa. Labdarybė nuramina sąžinę. 
Tačiau gal rimčiausia priežastis, kaip pastebėjo 
Ronald Butt, yra naujai atsirandanti pagarba 
marksizmui Vakarų pasaulyje. Pavojus ir grėsmė 
glūdi tame, kad marksizmo doktrina—tradicinė 
laisvės, liberalizmo ir krikščionybės antitezė, dabar 
peršama kaip filosofija, galinti koegzistuoti su 
aukščiau minėtais įsitikinimais ir krikščionybės 
moralinėmis vertybėmis. Prie tokios naujos inter
pretacijos daug prisidėjo Europos branduolinių 
ginklų karo baimė ir satelitiniuose kraštuose 
Bažnyčių propaguojama koegzistencijos su vyriau
sybe doktrina, užmaskuota „Diaconia Theologia“ 
vardu.

Atsakymas į antrą klausimą, ar religinė laisvė 
yra vienodai varžoma sovietų okupuotuose ir jų 
satelitų kraštuose, turėtų būti neigiamas. Ką tai 
reiškia? Paviršutiniškai pažvelgus, atrodo, kad 
satelitų kraštuose, kaip, pvz., Vengrijoje religinės 
laisvės daugiau, negu pvz., Lietuvoje ar Latvijoje. 
Koks yra tarp jų skirtumas? Paimkime pavyzdžiui 
Latviją, kur gyventojų dauguma liuteronai, ir 
Vengriją, kur Liuteronų ir Reformatų Bažnyčios 
taip pat turi svarbias pozicijas.

Latvijos SSR religinių kongregacijų konstituci
jos nuostatas 95 turi bene 61 paragrafą. Juose 
beveik viskas yra draudžiama ir labai mažai kas 
leidžiama. Prabėgomis žvilgterėkim į kelis paragra
fus:

Latvijos SSR konstitucija leidžia tikintiesiems 
(suaugusiems, virš 18 metų) praktikuoti religiją, bet 
tuo pačiu metu patvirtina ir priešreliginės propa
gandos svarbą.

Religinės kongregacijos, parapijos ir kunigai 
turi užsiregistruoti vietos vykdomajame komitete.

Neužsiregistravę kunigai, atitekantieji religines 
apeigas, yra baudžiami, kaip ir jų dalyviai.

Kunigas neturi teisės viešai (iš sakyklos) 
kritikuoti socialistinės valstybės santvarkos.

Kunigas neturi teisės pravesti jokių apeigų 
valstybiniuose koperatyvuose, įvairiose institucijose 
ir įmonėse.

Tikintieji neturi teisės organizuotis į savitarpi
nės šalpos, labdarybės draugijas.

Kunigas neturi teisės suteikti materialinės 
pagelbos parapijiečiams.

Kunigas neturi teisės pravesti pamaldų jauni
mui mažiau 18 metų amžiaus ir traukti juos į bet 
kokias bažnytines apeigas, pareigas, būrelius, 
chorus, muzikinius ansamblius ir 1.1.

Religinei procesijai reikia gauti specialų leidi
mą.

Bažnyčios ir visas jų turtas priklauso valstybei. 
Gaisro ar apiplėšimo atveju, draudimo sumą paima 
vietos vykdomasis komitetas. Vietos vykdomasis 
komitetas nėra įpareigotas atstatyti sudegusią 
bažnyčią. Tyčia sukelti gaisrai nėra gaisrininkų 
gesinami.

Bažnyčios ar maldos namų uždarymo atveju, 
visi tauriųjų metalų, brokato, brangakmenimis ar 
pusiaubrangakmenimis pauošti bažnytiniai indai ir 
rūbai pereina į Finansų ministerijos žinią.

Ir 1.1., ir 1.1.
Tad apie kokią religine laisvę sovietų okupuo

toje Latvijoje mes kalbame? Kalbame apie teoretinę 
išpažinimo laisvę, kurią varžo apie šešiasdešimt 
atvejų, išdėstytų 95-tame nuostate.

O kaip reikalai Vengrijoje?
Vengrijoje tokių smulkmeniškų ir pažemi

nančių Bažnyčios varžymų nėra. Aišku, valdžia 
kontroliuoja religijas. Bet tai ne taip krinta į akis. 
Tuo tarpu, sakyčiau, išviršinė laisvė labai akcentuo
jama ir pastebima ne tik gausių turistų, bet ir 
neakylai žvelgiančių dvasiškių. Vengrijos bažny
čios visur restauruojamos ir naujų bažnyčių statyba 
vyksta beveik laisvai. Bažnyčios pilnos vaikų ir 
jaunimo. Kiekvienas gali lengvai įsigyti religinės 
literatūros. Religinės pamaldos bei apeigos (krikšty-

(tęsinys 3-me psl.)
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KRONIKA

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
PAGARSĖJIMAS IR REZULTATAI 

SU KLAUSTUKAIS?

Los Angeles mieste įsikūrusi Baltų lyga 
pagaliau pasiekė savo tikslą—pagarsėti ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir amerikiečių bei europiečių 
spaudoje. Kaip jie patys skelbia, Kremlius nusigan
do lygos veiklos ir dėl to sovietai su savo satelitais 
atsisakė dalyvauti Olimpiadoje.

Bet toji Baltų lygos veikla, be kelių Los 
Angeles gyvenančių entuziastų neturi didelio 
pritarimo lietuvių visuomenėje, nes kai kurie jos 
veiksmai nėra gerai apgalvoti, linkę į kraštutinumus 
ir kartais nepasitarnaują lietuvių tautos interesams.

Ta proga verta prisiminti, kad jie dar ne taip 
seniai buvo sugalvoję piketuoti Vakarų valstybių 
konsulatus už pardavimą sovietams techniškų 
įrengimų dujų vamzdžiams tiesti į Europą, kai tuo 
tarpu pats prez. Reaganas tą draudimą panaikino. 
Dėl Olimpiados jie irgi perdaug sau nuopelnų 
prisiskiria. Visi duomenys rodo, jog sovietų 
nedalyvavimas Olimpiadoje buvo noras atkeršyti 
JAV už Maskvos Olimpiados boikotavimą.

Sovietams numušus Korėjos lėktuvą, įvairios 
Kalifornijos konservatyvios grupės, daugumoje 
respublikonai, sudarė bendrą komitetą, pavadinda
mi jį „Ban the Soviets“ koalicija. Artinantis 
Olimpiadai, jie susijungė su Baltų lyga.

Šios koalicijos kalbėtojas David Balsiger 
(Draugas, str. „Pabėgti planavo 200 sportininkų“, 
nr. 94, 1984.V. 11) šitaip aiškino jų planus:

Balsiger pasakė: ,,mes čia suvaidinome nemažą 
vaidmenį“. Sovietai gavo viską, ko jie norėjo, 
tačiau vyriausybė nesutiko su jų reikalavimu 
uždrausti piliečiams Konstitucijos garantuotas 
pagrindines teises. Balsiger pasakė spaudos konfe
rencijoje, kad iš sovietų ir Rytų bloko sporto 
rinktinių buvo laukiama pabėgant apie 200 atletų. 
Šis skaičius nustatytas po kontaktų Sovietų 
Sąjungoje ir Rytų Europoje.

Tony Mažeika dar prieš sovietų nutarimą 
boikotuoti žaidynes pareiškė spaudai, kad koalicija 
pareikalavo Olimpinio organizacinio komiteto 
pirmininko Peter Ueberroth atsiprašyti koalicijos 
viešai, nes jis ją pavadino ,,a nutty group“ 
balandžio 9 d. spaudos konferencijoje. Toks 
pareiškimas yra nejautrus, šmeižikiškas, anti- 
etninis. Jei Ueberroth neatsiprašys, koalicija svars
tys, kaip atsiliepti į toki [žeidimą. Galvojama ir 
apie teismo bylą, apie Olimpiados sponsorių 
boikotą, pareiškė Mažeika, UPI žiniomis.

Minimas Olimpinio organizacinio komiteto p- 
kas Ueberroth koalicijos neatsiprašė, o dar pridėjo:

Tegul jie sėda į automobili, važiuoja pietų link 
ir daugiau negr[žta.

Žinoma, skelbti blefus, kad jie iš anksto žinojo 
kiek sovietų atletų pabėgs ir kad tuos duomenis jie 
gavo iš kontaktų Sov. Rusijoj ir rytų Europoje 
buvo tik savęs apsijuokinimas. O Mažeikos 
gąsdinimas teismu už jų pavadinimą „a nutty 
group“ irgi parodė tos visos koalicijos nerimtą 
pobūdį.

Palikus į šalį jų visus propagandinius pareiški
mus, mums lietuviams iškyla pagrindinis moralinis 
klausimas. Ar iš tikrųjų yra naudinga lietuvių 
tautos interesams skatinti pabėgti lietuvių sporti
ninkus, kurie Lietuvoje juk yra tautinio pasididžia
vimo simboliai?

Dėl tų pabėgimų skatinimo m.dr. Drauge (nr. 
94, 98, 99, 1984 m.) parašė keletą straipsnių, kur jis
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ir iškėlė tą moralinį pabėgimų skatinimo motyvą.
Keletą ištraukų iš tų straipsnių:

Jeigu betgi tokia yra mūsų tautinės laikysenos 
logika, istorinės situacijos mums padiktuota, tai 
aišku, kad tarp jos ir kurio nors tautiečio asmeninės 
laimės ieškojimo gali kilti konfliktas. Tuo atveju, 
kadangi tai sunkus moralinis klausimas (kaip 
derinti tautini ir asmeninius interesus), ne mums čia 
smerkti žmogų, nusprendusi iš tėvynės pasitraukti. 
Aišku taip pat, jog kartais toks pasitraukimas gali 
būti net ir tautiniu požiūriu tikslingas. Bet tuo 
pačiu akivaizdu ir tai, kad nediskriminuojantis 
bėgimų skatinimas yra mūsų bendram tautiniam 
interesui žalingas. Ir žalingas jis ne tik tautiniam 
interesui, bet gali būti jis žalingas net ir suviliotojo 
bėglio asmeninių lūkesčių išsipildymui, jeigu tam 
bėgliui iš karto suteikę ,,fizinę ir teisinę globą 
slėpynėje“, jį vėliau paliksime vienui vieną ir 
užmirštą (kaip ne kartą jau esame padarę), ar jeigu 
jis, mūsų ,,kvietimu“ pasirinkęs laisvę Amerikoje, 
vėliau iš tos Amerikos negaus to, ko mūsų 
padrąsintas jis iš jos tikėjosi ir ką mes jam (bent 
implicitiškai) žadėjome. (... )

Bet tiems, kurie žadėjo olimpiados metu 
įsakmiai skatinti panašių jaunuolių pabėgimą, 
tokios naštos prisiėmimas būtų jau nebe savanoriš
kas žestas, o stačiai moralinė prievolė! Jie jokiais 
sumetimais negalėtų nuo jos atsisakyti (ar reikalauti 
paramos iš tos mūsų visuomenės dalies, kuri tų 
pabėgimų neskatino). Ir tai prievolė tiems bėgliams 
suteikti ne bet kokią globą, o tokią, kuri atitiktų 
bent jų tėvynėje turėtą gyvenimo standartą. Čia 
atsiminkime, kad olimpininkai, skirtingai nuo 
eilinių jūreivių, Sovietijoje materialiniu požiūriu 
traktuojami kaip elitas su visomis profesionalų 
privilegijomis. Jeigu jau viliojome tokius pasilikti 
Vakaruose, turime būti tikri, kad galime jiems 
duoti tai, ko jie iš Amerikos tikėjosi. Bet ar iš viso 
žinome, kas tai yra, atsižvelgiant į tai, kad jie gal 
patys tikisi to, ko jiems čia Amerikoje nėra ir gal 
nebus? O jei nežinome, tai ar turime teisę vilioti?

į tuos m.dr. straipsnius gan piktai atsiliepė 
Juozas Kojelis (Draugas, nr. 103, 1984.V.24). 
Straipsnyje „Kremlius nusigando“ jis, tarp kitko, 
taip rašo:

Rusams numušus Korėjos lėktuvą su 269 
keleiviais, Los Angeles pašonėje pradėjo organizuo
tis amerikiečių Ban the Soviets koalicija. Lyga su 
koalicija suėjo į naują koaliciją. Praleidus visą gan 
vaisingą to laikotarpio veiklą, nutarta kartu kirsti į 
skaudžiausią sovietams vietą—paruošti palankias 
sovietų atletams pabėgimo sąlygas. Visi planai buvo 
perkelti ant naujų bėgių, ir tos veiklos pasėkoje 
sovietai į olimpiadą atvykti nebeišdrįso. Tą dieną 
koalicijos vadus sveikinimai pasiekė ne tik iš 
Amerikos, bet ir Londono, Paryžiaus, Helsinkio ir 
net Tokijo. Išskyrus L.A. Olimpinio komiteto 
pirmininko Peter Ueberroth pareiškimus, niekur 
jokių priekaištų lygai laisvoje spaudoje nepastebėta. 
Išimtį padarė lietuviai.

PLB valdybos iniciatyva sukviestame politinių 
studijų savaitgalyje V. 11-12 New Yorke PLJ 
sąjungos pirmininkas savo pranešime pastebėjo, 
kad Baltų lygos veikloje, privedusioje sovietus 
pasitraukti iš olimpiados, dalyvavusi ir Jaunimo 
sąjunga. PLB valdybos narių reakcijos buvo 
neleistinai piktos. Stebėtina, kad nė vienas studijose 
dalyvavęs PLB valdybos narys nepareiškė skirtin
gos nuomonės. O kas nuostabiausia, kad į molines 
kojas atremta puolėjų argumentacija buvo pakarto-
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ta (tik švelnesnėje formoje) ,, Draugo“ straipsnių 
serijoje, pasirašytoje m.dr. inicialais ir paskelbtoje 
vedamiesiems skirtoje vietoje V.l 1, 17, 18 d. d.

Straipsnių serijos autorius iš konkrečios 
situacijos, olimpinių žaidynių temos išeina į 
neribotas problemų platybes, k.t. pabėgimai ir 
tautinio potencialo silpnėjimas, moralės problema 
skatinime pabėgti, pabėgėlių nutautėjimas, Balfo 
pajėgumas ir kt. Sunku susigaudyti, kur autorius 
norėjo skaitytoją vesti, tačiau faktų iškreipimai, 
įvairūs sutirštinimai, keistos prielaidos, logikos 
pakeitimas sofistika kažkaip primena ,,Ir gerai, ir 
blogai“, ,,Ir taip, ir ne“ p. Dogą Buldogą, kovojantį 
ginklu, patalpintu užpakalinėje kūno dalyje.

Paskutinis šios citatos sakinys kaip tik ir 
parodo J. Kojelio ir jo remiamos grupės emocinį 
charakterį.

Jie nepripažįsta kritikos, priešingų nuomonių, 
galvoja esą didvyriai, kurių, anot Kojelio, net 
Kremlius nusigando.

Jie negali pakęsti ar suprasti, kodėl kai kurie 
lietuviai, ypač PLB, jų neremia ir smarkiai abejoja 
dėl jų partizaninės veiklos naudos lietuvių reikalui.

NEPAVYKUSI KELIONĖ LIETUVON

Užsienio spauda šiomis dienomis paskelbė 
tokią žinią: lietuvis jėzuitas Mykolas Andriejaus- 
kas, praėjusių metų spalio mėnesį atžymėjo savo 
vienuolinio gyvenimo penkiasdešimtmetį. Šios 
sukakties proga jis ryžosi nuvykti į savo tėvynę 
Lietuvą, kurios nebuvo matęs jau daugiau kaip 45- 
erius metus. Lapkričio mėnesio viduryje iš Lusakos 
Mykolas Andriejauskas išskrido / Maskvą, o 
Maskvoje paėmė lėktuvą į Vilnių. Vilniaus aerouoste 
Mykolo Andriejausko laukė nemaloni staigmena: 
jam buvo pranešta, kad visas jo bagažas pakeliui 
yra dingęs. Iš aerouosto Andriejauskas telefonu 
susisiekė su savo artimaisiais gimtąjame mieste, 
kurie tuoj atvažiavo į Vilnių. Bet Andriejauskas vis 
dar nebuvo išleidžiamas iš aerouosto: beieškant 
dingusio bagažo, jam buvo pranešta, kad kažkas 
yra netvarkoj su įvažiavimo viza, dėl to jis negali 
būti įleistas į Lietuvą ir turi nedelsiant sugrįžti atgal 
į Maskvą. Vienai nakčiai jis buvo nugabentas į 
Vilniaus viešbutį, kur izoliuotas ligi ateinančio ryto, 
kai buvo vėl nuvežtas į aerouostą ir įsodintas į 
lėktuvą Maskvos link. Maskvoje surastas dingęs 
bagažas, bet Andriejauskui buvo patvirtinta, kad jo 
užsienio pasas yra netvarkoj ir įsakyta tuoj išvykti 
iš Sovietų Sąjungos. Be kitų paaiškinimų, milicinin-

akiračiai nr. 5 (159)
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kai Andriejauską palydėjo ligi lėktuvo, skrendančio 
į Londoną. Taip nesėkmingai baigėsi lietuvio 
jėzuito vienuolio Mykolo Andriejausko išsvajota 
kelionė į gimtąjį kraštą. Andriejauskas taip ir 
nepamatė savo gimtinės, nepamatė ten esančio 
motinos kapo.

(Europos lietuvis, nr. 13, 1984.III.29)

Keista, kodėl Europos lietuvis slepia, kas yra 
toji „užsienio spauda“. Tik sovietai vengia atskleisti 
savo žinių šaltinius. Vakaruose taip nedaroma. 
Todėl būtų gerai, kad Europos lietuvis atskleistų 
paslaptį, iš kur paimta ši labai abejotinai skambanti 
žinia. Ir ar teisingai ji Eur. lietuvyje atpasakota?

SUSIRŪPINIMAS ATEITIMI

Argentinos lietuvių balsas (nr. 1582, 1984 m.) 
šitaip rašo:

Ne taip senai, Argentinos lietuvių kolonijoje 
susirinkimai buvo skaitlingi, juose buvo svarstoma 
organizacijų progresas ir jų likimo stiprinimas. Ir tik 
dėka tokiai veiklai organizacijos, bent kelios jų, ir 
kodėl jų nesuminėti: Argentinos Lietuvių Centras, 
Susivienijimas Lietuvių Argentinoje, Berisso Nemu
nas, Mindaugas, Birutietės. Pora jų išaugo / 
solydžias institucijas, savo jėgomis, be jokios 
paramos, iš jokių oficialių šaltinių bei užsienio 
palaiminimo [sigijo nuosavybes, pasistatė namus.

Dabar, kaip jau mūsų organizacijos turi savo 
nuosavybes, gražius rūmus su patogiomis salėmis, 
kur gali patogiai puoseliėtl tautiniai kultūrinę 
veiklą: nenoromis kyla klausimas, ar vadovybę 
perėmusi jaunuoji karta sugebės išlaikyti. Nebekal
bant organizacijuose lietuviškai, kas kart į lietuvių 
organizacijas įstoja daugiau kitataučių ir taip 
neužilgo lietuvių organizacijos atsidurs kitataučių 
rankose.

J KONSERVATYVŲ REALIZMĄ
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui jau 

keli metai pirmininkauja iš frontininkų pas krikščio
nis demokratus perbėgęs karšto temperamento gyd. 
K. Bobelis. Todėl įdomu, kaip VLIKo seimą aprašo 
krikdemų Tėvynės sargas (1984 m. nr. 1/57).

Vincas Kovas rašo, kad VLIKo seime Detroite šį 
kartą dalyvavo visa eilė garbingų svečių, jų tarpe R 
bendruomenės pirmininkas Dargis, o taip pat ir 
„bendruomenės be R“ pirm. Butkus, buvęs pirminin
kas Kutkus, žurnalistė Kemežaitė ir kt. Įdomiausia 
str. dalis liečia VLIKo politinį brandumą:

Akivaizdus šiame seime buvo ir VLIKopolitinis 
brandumas. Per abi dienas nei vienu žodžiu nebuvo 
įžeista nei viena lietuviška institucija, organizacija, 
žmogus ar sumanymas-idėja. Kiekvienas kalbėjęs— 
pranešėjas ar diskutantas—kiekvieną idėją teikė 
pagarbiai, priėmė pagarbiai, kritikavo dalykiškai, 
rėmė konkrečiai. (... )

Apskritai, jau keli metai VLIKe jaučiamas 
kritiško charakterio tvirtėjimas. Nusileista iš kiek 
kartais fantastiškų planų ir lengva širdim daromų 
pažadų (sau ir visuomenei), į konservatyvų realizmą: 
planuoti, kas įvykdoma, žadėta, kas galima, daryti, 
kas būtiniausiai reikalinga.

Atėjus „į valdžią“ dabartiniam pirmininkui, 
VLIKe visko pasitaikydavo. Vieni gerb. pirmininko 
kritikai ar varžovai būdavo apšaukiami kolaboran
tais, kiti kiaulėmis. Tokius net iš posėdžių reikėdavo 
išvaryti ... Šį kartą seime nesikoliota, nesiplūsta, 
nesikiaulinta. Vincui Kovui tai jau reiškia . . . poli
tinį brandumą. Mes sakytume „politinį (R) brandu
mą“ . . .

1984 m. gegužės mėn.

KAS BUS UŽ 50 METŲ?

Mūsų pastogėje (nr. 12, 1984 m.) V. Špokevi
čius str. „Lietuvių kalba Australijoj“ svarsto, kiek 
lietuvių kalbės lietuviškai už 50 metų:

Už 50 metų lietuvių kalbos naudojimas bus 
labai ribotas. Lietuvių kalba bus naudojama tik 
mažose atskirose grupėse, Melbourne, Sydnejuj ir 
Adelaidėje. Kituose miestuose Lietuvių Ben
druomenės nariai naudos tik anglų kalbą.

Melbourne, Sydnejuje ir Adelaidėje lietuvių 
kalba bus jau retai naudojama. Mažiau kaip 10 
procentų lietuvių kilmės gyventojų pajėgs lietuvių 
kalba patenkinamai naudotis o apie 1 procentas 
pajėgs lietuviškai laisvai kalbėti.

Aš skaitau, kad šitoks lietuvių kalbos naudoji
mo stovis bus dėl šių priežasčių:

1) remiantis kalbos išsivystimo teorija galima 
daryti tokias išvadas: lietuviai tarp savęs bendraus, 
bet kalbos naudojimas nebus sutvirtintas, nes mažai 
kas mokės gerai ir teisingai kalbėti.

2) lietuviai žemiau 40 metų jau dabar daugiau
sia naudoja lietuvių kalbą kaip savo antrinę kalbą, 

BAŽNYČIA KOMUNISTINIAME KRAŠTE
(atkelta iš 1-mo psl.)

nų, vestuvių ir laidotuvių) nevaržomos. Bažnyčios 
turi teisę laikyti senelių namus ir rūpintis parapi
jiečių globa, ne vien tik jų sielovada. Darbovietėse 
nėra diskriminacijos prieš tikinčiuosius; nėra jos ir 
švietime. Taigi, palyginus su padėtimi Latvijoje, 
atrodo, kad Vengrijos Bažnyčios išsikovojo sau 
privilegijuotą padėtį. Bet kokia kaina?

Po 1948 m. opozicijos partijų sunaikinimo, 
Vengrijos raudonieji valdovai atkreipė dėmesį į 
religijas. Matydami, kad atvirai neatsiektų norimų 
rezultatų, t.y. tikėjimo sužlugdymo, jie pasiūlė Baž
nyčioms labai rafinuotą kompromisą. Už religinių 
teisių pripažinimą, Bažnyčios turėjo atsisakyti 
autonomijos ir laisvės nepriklausomai skelbti 
išganymo tiesas. Kai Bažnyčios delsė, kardinolas 
Josef Mindszenty ir vyskupas Lajos Ordass buvo 
įkalinti. Komunistų partijos vadas Matyas Rakosi 
pradėjo grasinti masiniu dvasiškių suėminu. Buvo 
nacionalizuotos bažnytinės mokyklos ir uždaryti 
vienuolynai. 1948 m. gale Liuteronų Bažnyčia 
pasirašė konkordatą su vyriausybe, o 1950 m. ja 
pasekė ir Katalikų Bažnyčia. Konkordatai aiškiai 
nustato kompetencijų ribas. (Katalikai turi netgi 
daugiau suvaržymų kaip protestantai). Bet esmėje 
Bažnyčios Vengrijoje turi tiek laisvės, kiek joms tos 
laisvės duoda valdžia, pasilaikiusi sau veto teisę. Ji 
kontroliuoja Bažnyčias per Valstybine religinių 
reikalų įstaigą. Visi religiniai spaudiniai turi gauti 
šios įstaigos aprobaciją. Valdžia tvirtina visus 
aukštesnius dvasiškuos ir net pasauliečių Bažnyčio
se paskyrimus pareigoms. Pasirašydamos konkor
datus, Bažnyčios pasižadėjo pripažinti ir remti 
komunistine santvarką. Bažnyčių paklusnumą 
valdžiai rodo liuteronų sinodo 1966 m. priimti 
įstatai, pagal kuriuos dvasiškiai, atsisakę priimti 
komunistinio režimo politines, ekonomines ar 
socialines idėjas, yra Bažnyčios baudžiami. Panašūs 
įstatai buvo pravesti ir Reformatų Bažnyčioje.

Bažnyčių autonomijos ir teisės nepriklausomai 
nuo valstybės skelbti išganymo tiesas netekimas 
buvo užmaskuotas „Diaconia Theologia“ doktrinos 
priėmimu. Šitos doktrinos rėmėjas buvo reformatų 
vyskupas Albert Bereczky. Jis teigia, kad Vengrijos 
Bažnyčios turi atsisakyti teisės nepriklausomai 
skelbti išganymo tiesas, pasiduoti valstybiniams 
nuostatams ir tapti socialistinės valstybės įrankiais. 

o ne kaip pagrindinę. Jų lietuvių kalba jau dabar 
nėra tobula.

3) lietuvių mokyklų lankymas jau dabar labai 
ribotas. Tik trečdalis ar ketvirtadalis lietuvių kilmės 
vaikų lanko lietuvių mokyklą. Tie, kurie lanko 
mokyklą, mokinasi tiktai kalbos pagrindus.

JEIGU KAVOLIS BŪTŲ MARKSISTAS . . .

Laisvėje (nr. 18, 1984.V.4) kultūros apžvalgoje 
tūlas R.B. kritikuoja Vyt. Kavolio str. „Lietuvių 
moralinės vaizduotės evoliucija“, kuris buvo at
spausdintas Metmenyse nr. 47, 1984 m.

Laisvės straipsnis baigia'mas šitaip:

Vytautas Kavolis supranta daug ką, bet visko 
suprasti neįstengia. Jeigu įstengtų—jis būtų mark
sistas . . . R. B.

Šitokią „jeigu“ filosofiją lietuvių liaudis moka 
išreikšti daug šmaikščiau ir įvairiau. Pavyzdžiui, 
jeigu draugas R.B. nebūtų diedulė, tai būtų ... te
tulė.

Vyt. Gedrimas

Katalikų Bažnyčioje ši doktrina tebuvo teoretiškai 
priimta 1977 m., kai Pecs vyskupas Cserhati 
pareiškė, kad „Katalikų Bažnyčios nuoširdus 
troškimas yra sutikti su marksizmo teorija ekono
miniuose ir politiniuose klausimuose“.

Vengrijos Bažnyčios turėjo iškeisti pačią 
esmingiausią Bažnyčios doktriną—laisvę skelbti 
tiesą ir išganymą—už pakenčiamas egzistavimo 
sąlygas. Priimdamos „Diaconia Theologia“ doktri
ną, jos įsipareigojo nekritiškai remti komunistinį 
režimą. Tai paaiškėja iš įvairių aukštų dvasiškių 
pasisakymų. Liuteronų vyskupas Erno Ottlyk yra 
pabrėžęs, kad „Bažnyčia turi būti valdžios socialis
tinių tikslų šalininkė“ ir „stipriai remti socialistinę 
užsienio politiką tarptautiniuose klausimuose“. Tą 
tendenciją rodo ir kiti dvasiškiai, ypač ryšium su 
branduolinių ginklų pavojumi.

Branduolinių giųklų karo bijomasi visur. 
Labiausiai, žinoma, pačioje Europoje. Jo atveju, 
nedaug kas išliktų gyvas šiame kontinente. Todėl 
taikos geidžia visi, kurie pagalvoja apie Trečiojo 
pasaulinio karo išdavas ir šioje, ir anoje uždangos 
pusėj. Betgi liuteronų vyskupas Lajos Veto galvoja 
kitaip. Jis pastoraciniame laiške teigia, kad „kiek 
taika yra socializmo, tiek karas yra kapitalizmo 
esminis bruožas“. Atrodo, kad Vengrijos Bažnyčios 
turi viešai pritarti Sovietų Sąjungos politikai ir 
kritikuoti JAV-ių veiksmus. Vengrų vyskupai 
smerkia rasizmą Pietų Afrikoje, bet tyli dėl 
Bažnyčios persekiojimo Sovietų Sąjungoje ir jos 
okupuotuose kraštuose. Bažnyčia taip pat tyli ir dėl 
kitų svarbių klausimų, tiesiogiškai liečiančių doro
vinius reikalus. Ji negali viešai smerkti vis gausė
jančių savižudysčių ir abortų, įsišakojusios korupci
jos, papirkimų, ir negali nei komentuoti, nei 
sustabdyti moralinio tautos nuosmukio. Vengrijos 
Bažnyčia nors ir gyva, bet kokia kaina!

Todėl ar reikia stebėtis, jei peršamoji koegzis
tencija tarp krikščionybės ir marksizmo pradeda 
veikti Vakarų pasaulio dvasiškius? Liepos mėnesį 
įvykstančiame Pasaulio liuteronų federacijos su
važiavime, kuriame į pirmininkus kandidatuoja 
Vengrijos Liuteronų Bažnyčios primas vyskupas 
Zoltan Kaldy, pasirodys, kokia ideologija įgaus 
persvarą ir kokie bus padaryti nutarimai.

Isolda I. Požėlaitė-Davis
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POKALBIS SU ŠTROMU

SUTIKČIAU BŪTI PASIUNTINIU MASKVOJE
(Pabaiga. Pradžia praeitame nr.)

Kažkoks Kanados lietuvis Toronte leidžia 
Speak-up laikraštėli anglų kalba. Išeivijos liberalai 
jį skaito nerimtu leidiniu ir ignoruoja. Todėl prieš 
porą metų daug ką nustebino žinia, kad tu 
atvyksti iš Europos į Torontą kalbėti bankete, 
kurio tikslas—sutelkti tam leidiniui lėšų. Kaip 
aiškintum savo talką tam leidinėliui? Ar teko kada 
nors skaityti tą laikraštėlį?

Speak-Up’o keletą numerių esu skaitęs. Man 
patiko pati to laikraščio idėja—skelbti anglų kalba 
informaciją apie Sovietų pavergtas tautas, jų 
istoriją ir dabartinį likimą. Atrodo, tokio specialiai 
mūsų problemoms pašvęsto, angliškai leidžiamo ir 
masiniam skaitytojui skirto laikraščio Vakarų 
pasaulyje, kiek žinau, tiesiog nėra. Todėl aš tą 
laikraštį ir palaikau,—ne tik kalbomis banketuose, 
bet ir savo rašiniais, kuriuos jis mielai spausdina. 
Tarp kitko, savo kalboje minėtame bankete aš tą 
laikraštį ir jo leidėją bei redaktorių Giliarą Urboną 
ne tik gyriau, bet ir gana griežtai kritikavau. 
Kritikavau už partiškumą, už įsivėlimą į prieš 
Kanados Liberalų partiją ir tuometinį ministrą- 
pirmininką,—tos partijos vadą Pierre’a Trudeau— 
nukreiptą kampaniją. Sakau, kad vertinga to 
laikraščio informacija turėtų būti nukreipta į visų 
pažiūrų žmones—liberalus, lygiai taip pat, kaip ir 
konservatorius. Priminiau Vladimiro Bukovskio 
žodžius apie tai, kad mes nepriklausome nei 
dešiniųjų, nei kairiųjų stovyklai, kad esame iš 
vienos koncentracijos stovyklos ir bandome skelbti 
tiesą apie tą stovyklą vienodai visiems laisviems 
žmonėms. Speak-Up’as gi, palaikydamas Konser
vatorius ir kovodamas prieš Liberalus, negali 
paveikti liberalų ir todėl įvykdo savo uždavinį tik 
per pusę. Deja, po šių mano žodžių politinė 
Speak-Up’o kryptis nepasikeitė. Nepasikeitė todėl 
ir mano kritiška nuomonė apie jį. Bet kuriai 
progai pasitaikius, aš raginu Speak-Up’o leidėją 
nustoti pjudžius Trudeau ir pilnai susikoncentruoti 
į informaciją apie Sovietų Sąjungą, Rytų Europą 
ir Baltijos valstybes. Savo besitęsiantį bendradar
biavimą šiame laikraštyje stengiuosi panaudoti kaip 
tik tam tikslui.

O renginyje, skirtame paremti Naujienas, ar 
sutiktum būti pagrindiniu kalbėtoju? Naujienos juk 
irgi antikomunistinis laikraštis . . .

Ne, nesutikčiau. Tačiau jei Naujienos būtų 
Speak-Up’o žurnalistinio lygio laikraštis, jei jos 
pradėtų eiti anglų kalba,—ir jau per tai nustotų 
būti išeivijos vienybės skaldymo įrankiu,—tai 
turbūt gan mielai sutikčiau tokį laikraštį paremti. 
Tačiau Naujienos nėra toks laikraštis, nežada 
tokiu laikraščiu tapti ir todėl aš nematau nei 
pagrindo, nei galimybės jas su Speak-Up’u lyginti 
ar matuoti ant vieno kurpaliaus.

Daug kur diktatūriniuose kraštuose valdančių
jų sluoksnių vaikai paveldi iš tėvų ir politinę galią. 
Tai galima pastebėti net ir komunistų valdomuose 
kraštuose (pvz., Siaurės Korėjoje). Tuo tarpu 
sovietų valdovų vaikai, šalia visos eilės privilegijų, 
politinės galios visgi nepaveldi. Kodėl taip yra?

Ne tik nepavldi, bet atvirkščiai—galingieji 
tėvai naudoja savo įtaką tam, kad jųjų vaikai 
išsimokslintų „amžinųjų profesijų“ srityse. Tiesiog 
net stebėtina, kad valdžios žmonių vaikų tarpe 
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nėra nei vieno, kuris darytų „nomenklatūrinę“ 
karjerą partijos aparate ar vyriausybėje. Jei kuris 
nors iš jų kokį panašų postą ir užima, tai tiktai 
kaip tam tikros srities kvalifikuotas specialistas 
(Brežnevo sūnus Jurijus, mokslininkas ekonomis
tas, užėmė užsienio prekybos ministro pavaduotojo 
postą, Andropovo sūnus Igoris, mokslininkas- 
amerikanistas, gavo postą sovietų diplomatinėje 
tarnyboje ir Gromykos sūnus Anatolijus, 
mokslininkas-afrikanistas, buvo paskirtas Afrikos 
tautų mokslinio tyrimo instituto direktorium). 
Matyti, tėvai jaučia, kad jų valdžia yra labai 
laikinas ir dirbtinas fenomenas, o todėl nori, kad 
vaikai būtų vertingais bei gerai apmokamais bet 
kokios visuomenės (o ne tik sovietinės) nariais ir 
kad, tokiu būdu, tų vaikų likimas bei ateitis, 
skirtingai nuo tėvų, nė kiek nepriklausytų nuo 
sovietų valdžios likimo bei ateities. Tai yra 
savotiškas pasireiškimas bendro bei amžino visų 
tėvų noro matyti savo vaikus geresnėje ir sauges
nėje socialinėje pozicijoje, nei ta, kurią jie patys 
užima; o kartu su tuo tai yra ir savotiškas mirties 
nuosprendis tarybų valdžiai, padarytas pačių josios 
šulų.

Tiek Lietuvos pogrindžio leidiniuose, tiek 
išeivijos spaudoje vis dažniau pasirodo teiginių, 
kad „geras lietuvis yra ir geras katalikas“, arba 
,, Lietuva bus katalikiška, arba jos visai nebus“, ir 
pan. Išeivijos liberalai sumišę šypsosi, nežinodami 
kaip reaguoti į tokius netolerancijos ir fanatizmo 
prasiveržimus. Ką tu pasakytum žmogui, kuris tau 
imtų įrodinėti, kad dėl visų Lietuvos nelaimių 
kalta bedievių valdžia?

Dėl visų Lietuvos nelaimių iš tikrųjų yra kalta 
komunistų valdžia; kadangi komunistai yra ir 
bedieviai, galima būtų taip pat pasakyti, kad dėl 
visų Lietuvos nelaimių yra kalta bedievių valdžia. 
Aplamai, laikyčiau Lietuvai pragaištinga bet kokią 
valdžią, kuri religijos bei ideologijos klausimus bet 
kurioje formoje įjungtų į savo veiklos bei kompe
tencijos sferą. Religijos bei ideologijos klausimai, 
mano manymu, priklauso ne valstybei, bet 
visuomenei, kiekvienam jos individualiam nariui, 
sutinkamai su žmogaus sąžinės laisvės principu. 
Šia prasme bet kokia, nebūtinai komunistinė, 
nepakančių religijai bedievių valdžia būtų Lietuvai 
pragaištinga. Tačiau taip pat pragaištinga būtų 
Lietuvai ir bet kurios denominacijos nepakančių 
kitatikiams ar netikintiems klerikalų valdžia. (Ką 
tokia valdžia reiškia akivaizdžiai parodė Irano 
pavyzdys.) Tiesa, katalikų-klerikalų valdžios ideo
logija būtų Lietuvoje greičiausiai tapatinga tautos 
daugumos nusistatymui. Tačiau tas dar toli gražu 
nedaro ją priimtina, nes jos pagrindu būtų 
engiamos bei represuojamos gana stambios kitom 
religijom priklausančios ar aplamai nereligingos 
tautos mažumos. Taigi, valdžia neturėtų būti nei 
bedieviška, nei klerikalinė. Ji turėtų būti religiniai 
bei ideologiškai neutrali, tesirūpinanti vien tik visų 
savo piliečių gerove—visų be išimties, kokia 
bebūtų jų religija ar ideologija.

Esu bažnyčios nuo valstybės atskyrimo šali
ninkas. Mano nuomone, visos veikiančios Lietu
voje bažnyčios turi būti visiškai (ir visiškai lygiai) 
nepriklausomos nuo valstybės, bet kaip teisėtos 
visuomeninės institucijos jos visos turėtų gauti 

maksimalias teises savo religinėm, visuomeninėm, 
švietimo, auklėjimo, šalpos, misijonieriškom bei 
kitom funkcijom pilnai atlikti. Valstybės pareiga 
būtų tas bažnyčių teises griežtai saugoti nuo bet 
kurių pasikėsinimų.

Dėl klausime paminėtų pasisakymų. Nėra 
abejonės, kad Lietuvos visuomenė yra katalikiška 
kaip pagal savo daugumos sąstatą, taip ir pagal 
kultūrinę tautos tradiciją. Tokia ji, matyt, ir liks. 
Kiekvienas, kas per jėgą bandys šią padėtį pakeisti, 
kėsinsis ne vien tik į katalikybę, bet ir į lietuvybę. 
Ta prasme posakis, „Lietuva bus katalikiška ar jos 
visai nebus“, yra, mano nuomone, pateisintas. Jis 
nieko bendro neturi su klerikalinės valdžios 
Lietuvoje įsteigimu. Jis tik konstatuoja tam tikrą 
neginčytiną faktą ir smerkia valdžią, kuri smurto ir 
apgaulės keliais bando šį faktą pakeisti, t.y. 
panaikinti Lietuvos katalikiškumą, o per tai, iš 
esmės, pakirsti ir Lietuvos lietuviškumą.

Dėl kito posakio. Turbūt net ir šiandieną 
geras lietuvis nebūtinai turi būti ir geras katalikas. 
Pažįstame daugelį lietuvių—evangelikų bei laisva
manių, kurie yra nė kiek neblogesni lietuviai už 
katalikus. Blogi lietuviai yra tik tie, kurie, 
pataikaudami valdžiai, atsisako savo religingumo 
ar laisvamaniškumo; kitaip sakant,—dėl karjeros 
atsisako savęs ir tampa beveidžiais valdiniais 
funkcijonieriais. Nors ir jie, žinoma, įsižeistų, jei 
kas nors pavadintų juos blogais lietuviais. Šiandie
ną Lietuvoje visi be išimties lietuviai laiko save 
pirmoje eilėje gerais lietuviais, o jokiu būdu ne 
kokiais nors internacionalistais ar tarybiniais 
žmonėmis. Jie, pasirodo, net ir sovietams ištikimai 
tarnauja, kad „sulietuvintų“ sovietų valdžią, 
nukreiptų jos veiklą, kiek tai įmanoma, į Lietuvos 
interesų apsaugą bei pažangą,—t.y. elgiasi taip, 
kaip anot jų, geriems lietuviams elgtis priderėtų. 
Štai tokiems „geriems lietuviams“ kartais verta 
priminti, kokie jie iš tikrųjų geri, kreipiantis įjuos, 
kad ir tokiais žodžiais: „Koks gi Tu, po 
velnių, lietuvis, jei įstojai į partiją ir tuo atsisakei 
katalikybės—nūdienio lietuviškumo esmės bei 
prasmės“. Mano patyrimas rodo, kad sovietinėse 
sąlygose toks atskirų lietuvių oportunistinio elgesio 
kritikos būdas yra ne tik leistinas, bet ir labai 
veiksmingas. Leistinas todėl, kad net ir nereligingi 
lietuviai šiandieną vis glaudžiau telkiasi prie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios, kaip vienintelės 
oficialiai egzistuojančios tikrai tautinės institucijos. 
Tuo jie apsisprendžia ne tiek kaip katalikai, kiek 
kaip lietuviai, atsisakę nuo bet kokios valdinės 
karjeros ir nuo bet kurių principinės reikšmės 
kompromisų su svetimųjų primesta Lietuvai 
sovietų valdžia. Veiksmingas gi jis yra todėl, kad 
kaip mano patyrimas rodo, šie žodžiai labai giliai 
užgauna, kartais priveda net iki isterikos, savotiš
kos asmens tapatybės krizės, ir priverčia žmogų 
peržiūrėti savąją „gero lietuvio“ sampratą. Taigi, 
sovietinės Lietuvos sąlygose formuluotė, „kiekvie
nas geras lietuvis yra ir geras katalikas“, yra 
prasminga ir funkcionali, nors, absoliučiais kriteri
jais vertinant, ji, be abejo, būtų klaidinga ir 
nepriimtina.

Visa eilė sovietinių sąvokų, tokių kaip 
„miestas-didvyris“, ,,tautų draugystė“, „socialisti
nis realizmas“ Vakarų individualistinėje civilizaci
joje yra beveik bereikšmės. Rašydamas apie Railos 
knygą praeitame Akiračių numeryje, tu lietuviams 
siūlai . . . draugystę su rusų tauta. Ar tai tik gerų 
tarpvalstybinių santykių reikalas, ar tu čia bandai 
pasakyti kažką daugiau, ko mes nesuprantame?

Taip, tai tikrai Lietuvos ir Rusijos gerų
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tarpvalstybinių santykių reikalas. Tokius gerus, 
bendradarbiavimu pagrįstus santykius aš ir vadinu 
draugiškais. Juk tik draugiškumas ir teleidžia 
tokius santykius tvirtai nustatyti. Jei tik apsimes- 
tumėme draugiškais, o iš tikrųjų puoselėtumėme 
Rusijai priešiškus jausmus, mūsų bloga valia 
greitai išlįstų į paviršių, kaip ta yla iš maišo, ir 
mūsų gerus santykius su Rusija anksčiau ar vėliau 
suardytų. Manau, jog nėra abejonių, kad tai būtų 
mums kur kas pragaištingiau, nei rusams.

Mano draugystės su Rusija sampratą Jūs 
visiškai be jokio pagrindo sugretinote su fiktyvia 
sovietine „tautų draugystės“ sąvoka. Kaip negali 
būti jokios draugystės tarp namų šeimininko ir 
smurtu į jo namus įsibrovusio kaimyno, diktuojan
čio šeimininkui savo valią ir jėga reglamentuo
jančio bei tvarkančio jo gyvenimą pagal savo 
nuožiūrą, taip šiandieną, žinoma, negali būti 
jokios draugystės tarp su rusais tapatinamų 
Sovietijos komunistų ir lietuvių bei kitų nerusiškų 
Sovietų Sąjungos tautų. Gali būti tik antagoniz
mas bei neapykanta, kurią sovietinis „newspea- 
k’as“ ir vadina tautų draugyste. Draugystė galima 
tik tarp kaimynų, kurie yra pilnai suverenūs savo 
namų šeimininkai ir nepriekaištingai gerbia vienas 
kito suverenumą.

Neišvengiamai, tačiau, kyla klausimas, ar 
draugystė tarp lietuvių ir rusų yra iš principo 
įmanoma. Kaip ir Tomas Venclova, kuris tą 
pažiūrą išsamiai pagrindė savo straipsnyje „Lietu
viai ir rusai“, tikiu, kad taip, įmanoma. Mano 
nuomone, mes ir dabar nesame antagonistiniuose 
santykiuose su rusais kaip su tauta. Tiesiog esame 
linkę sutapatinti Rusiją su nacionaliniai beveide 
komunistine sovietine santvarka. Sovietijos suta
patinimas su Rusija, mano požiūriu, yra klaidingas 
ir jei mes visi šitai pagaliau įsisąmoninsime, tai 
mūsų neapykantai Rusijai, antagonistiniam jai 
priešiškumui neliks jokio pagrindo. Maža to, mes 
taip pat dar turėtume pilnai įsisąmoninti ir tai, kad 
toji sovietinė santvarka yra ne tik mūsų, bet taip 
pat ir pačios rusų tautos mirtinas priešas, 
gręsiantis jos gyvybiniams interesams ir net pačiai 
rusų tautinei egzistencijai, lygiai kaip ir visų kitų 
tos santvarkos okupuotų bei pavergtų tautų 
egzistencijai. Taigi, mes su rusais ne tiek esame 
priešai, kiek turime bendrą priešą, o todėl ir 
galimybę tapti vienas kito sąjungininkais bei 
draugais. Kaip žinome, jau šiandieną apstu 
pavyzdžių, kai lietuviai ir rusai glaudžiai bendra
darbiavo bendroje rezistencinėje sovietų valdžiai 
veikloje. Visais tokiais atvejais rusai palaikė 
lietuvių kovą už tautines teises bei valstybinę 
nepriklausomybę. Tikiu, kad lietuvių ir rusų 
bendradarbiavimas su laiku tik stiprės, padėdamas 
lietuviams ir rusams geriau vienas kitą suprasti, 
išmokti gerbti vienas kito interesus ir tuo sukurti 
tvirtus pagrindus mūsų abiejų tautų tikrai draugys
tei ateityje.

Esu tikras, kad jeigu atsistačiusi po sovietinės 
santvarkos žlugimo tautinė Rusijos valstybė 
nekliudys atstatyti Lietuvos valstybinį suverenitetą, 
jį pripažins ir į jį nebesikesins, tai draugystei tarp 
abiejų mūsų valstybių ir tautų klestėti tikrai ne
beliks jokių didesnių kliūčių.

Daug kam Vakaruose nerimą kelia antikomu- 
nistiį, ypač dabartinėje JA V vyriausybėje, polinkis 
sąjungininkų prieš marksistinius revoliucinius 
sąjūdžius ieškoti visokių politinės dešinės diktato
rių, avantiūristų ar tironų tarpe. Salvadore siautėjo 
dešiniųjų mirties komandos . . . Nikaragvoje remia
me Samozos asmeninės gvardijos likučius . . . Či
lėje Pinočetas kraštą nugramzdino į tokį skurdą,

1984 m. gegužės mėn.

kad komunistai tik trina iš džiaugsmo ran
kas ... Su šachu Irane praradusi visus politinius 
kozerius, Amerika, atrodo, nedaug tepasimokė. Ar 
viso to akivaizdoje neatrodo, kad laikas dirba 
Sovietų naudai, o ekstremistai iš dešinės—geriausi 
Kremliaus sąjungininkai?

Sutinku. Taip vadinamos dešiniosios diktatū
ros (jas mieliau vadinčiau savanaudiškų klikų 
diktatūromis) ir Kremlius reikalingi vieni kitiems 
kaip oras ir vanduo. Pirmieji be Kremliaus 
negalėtų savo diktatūrų nei pateisinti, nei effektin- 
gai vykdyti—antikomunizmas yra jų vienintelė 
respektabili priedanga savo egoistiniams tikslams 
siekti, ir dėl tosios priedangos šios diktatūros 
susilaukia šiokios tokios paramos kaip savo kraštų 
visuomenių viduje, taip ir tarptautinėje ben
druomenėje (pirmoje eilėje iš JAV). Kremlius, iš 
savo pusės, be pragaištingos šių diktatūrų veiklos, 
netektų realios galimybės sėkmingai vykdyti savo 
komunizmo ekspansijos politiką, naudotis tos 
politikos įgyvendinimo tikslais, kaip dabar, vidinė
mis tų kraštų radikalių opozicijų jėgomis. Taigi, iš 
tikrųjų atrodo, kad pasaulyje vis labiau vyrau
jančiu tampa šūkis: „visų kraštų bei krypčių 
ekstremistai vienykitės!“ Tai liečia, pirmoje eilėje, 
komunistinius Kemliaus ekstremistus su jų sėbrais 
visuose kraštuose ir vadinamąsias dešiniųjų ekstre
mistų diktatūras.

Amerikos politikos silpnybė yra ta, kad 
skirtingai nuo sovietų, ji orientuojasi tik į 
egzistuojančias diktatūrinių šalių vyriausybes ir 
visiškai ignoruoja prieš jas kovojančias opozicijos 
jėgas. Tokią politiką Amerika vienodai vykdo kaip 
komunistinių, taip ir antikomunistinių diktatūrų 
atžvilgiu ir šia prasme pati objektyviai tampa 
Kremliaus sąjungininke. Amerika pasaulinėje 
politikoje galėtų prilygti Kremliui ir tapti stipriu jo 
konkurentu tik tuo atveju, jei ji pradėtų globaliniu 
mastu palaikyti visas demokratines bei pliuralis
tines jėgas, kovojančias prieš ekstremistines bet 
kokio pobūdžio—komunistines, anti-komunistines 
ar dar kokias nors—diktatūras. Esu įsitikinęs, kad 
jei Amerika už tokią politiką ryžtingai apsispręstų, 
komunistinis Kremlius būtų taip nukonkuruotas, 
kad jau galima būtų dabar pradėti skaičiuoti jo 
paskutines egzistencijos valandas. Tas pats likimas 
ištiktų ir daugumą antikomunistinių diktatūrų, 
ypač po to, kai iš jų rankų būtų išmuštas 
komunizmo bei Kremliaus baimės argumentas. 
Deja, tokio posūkio Amerikos politikoje požymių 
kol kas sunku pastebėti. Todėl visų šalių 
ekstremistų-antidemokratų sąjunga dar laikosi 
gana tvirtai. Bet ar tokia šios sąjungos tvirta 
padėtis yra ilgalaikė, nesu tikras. Mat, Kremliaus 
režimas turėtų neužilgo subyrėti ir be Amerikos 
įsikišimo. O tai reikštų ir daugumos antikomunisti
nių diktatūrų galą.

Jei Lietuva atgautų nepriklausomybę, ar 
galėtų joje egzistuoti komunistų partija? Kokias 
valstybinio ar tautinio lojalumo sąlygas ji turėtų 
išpildyti? Ar lygia greta galėtų egzistuoti ir fašistų 
partija?

Demokratinėje nepriklausomoje Lietuvoje 
turėtų teisę egzistuoti bet kurios ideologinės 
krypties politinės partijos su ta sąlyga, kad jos 
veiktų konstitucijos bei įstatymų nustatytose 
ribose. Jei komunistų ar fašistų partijos sugebėtų 
tai sąlygai paklusti, nematau kodėl jos negalėtų 
Lietuvoje legaliai egzistuoti ir naudotis tokiomis 
pat teisėmis kaip ir visos kitos politinės partijos. 
Tačiau žiūrint į reikalą praktiškai, abejoju, kad 
laisvoje Lietuvoje atsirastų pakankamai komunistų 

tam, kad galėtų būti sukurta pilnavertė komunistų 
politinė partija. Man aplamai atrodo, kad įsitiki
nusių komunistų Lietuvoje nebeliko visiškai, todėl 
turbūt niekas laisvės sąlygose tokios partijos ir 
nebandys kurti. Taigi, galvoju, kad nepriklauso
moje Lietuvoje komunistų partijos nebus, nors jai 
atsirasti ir veikti teisiniu požiūriu neturėtų būti, ir 
greičiausiai nebūtų, jokių kliūčių.

Kitas reikalas fašistinio tipo partija. Lietuvoje 
neabejotinai yra nemažas skaičius šovinistiniai bei 
ksenofobiniai nusiteikusių žmonių, kuriuos galima 
būtų pavadinti dešiniaisiais ekstremistais ir kurie 
galėtų sudaryti nemenką bazę ultra-nacionalistinei 
(galima būtų pasakyti, fašistinio tipo) partijai 
susikurti. Ar tokią partiją galima būtų laikyti 
fašistine, priklauso nuo to, kaip apibūdinsime 
fašistinės partijos sąvoką. Paprastai fašistine 
laikoma partija, kuri vartoja smurto ir prievartos 
veiksmus prieš įvairius kitataučius ir savo politi
nius oponentus, propaguoja tautinę bei rasinę 
piliečių diskriminaciją, kursto militarizmą bei 
agresiją. Aišku, kad tokio, ne tiek politinio, kiek 
chuliganiško pobūdžio organizacijai laisvoje Lietu
voje vietos negalės būti dėl paprastos priežasties, 
kad visi minėtieji veiksmai neabejotinai prieštaraus 
Lietuvos įstatymams. Tačiau ultra-nacionalistinė 
partija, paklusni Lietuvos įstatymams, galėtų 
egzistuoti tokiais pat pagrindais kaip ir komunistų 
partija. Skirtumas čia tik tas, kad, kaip minėjau, 
komunistų partija Lietuvoje tikriausiai nesusikurs, 
o ultra-nacionalistinė (t.y. fašistinio tipo) partija 
greičiausiai bus įkurta ir paremta tam tikros, gana 
aktyvios tautos mažumos.

Ar sutiktum būti tokios Lietuvos užsienio 
reikalų ministru?

Tapti vyriausybės nariu, ministru—ar tai 
užsienio, ar kokių nors kitokių reikalų— 
negalėčiau, nes nematau savęs priklausančiu kuriai 
nors politinei partijai ar srovei, kovojančiai už 
vietas seime ir už vyriausybine valdžią. Taigi, 
nematau galimybės, kad kuris nors demokratiniu 
būdu išrinktas Lietuvos ministras pirmininkas 
kada nors galėtų man pasiūlyti bet kokį vyriausy
binį postą. Atvirai pasakius, tokio posto užimti ir 
nenorėčiau. Esu akademinio charakterio žmogus, o 
todėl aplamai politinė karjera manęs nedomina. Iš 
kitos pusės, kaip akademikas, šioks toks politikos 
bei teisės reikalų žinovas, mielai sutikčiau būti bet 
kokios nepriklausomos Lietuvos valstybinės insti
tucijos patarėju, konsultantu ar probleminės 
komisijos nariu. Gal netgi sutikčiau ir visiškai 
paaukoti (ar pertraukti) savo akademinę karjerą, 
kad galėčiau pasitarnauti Lietuvai tokiame 
praktinio-politinio darbo bare, kuriame mano 
specialios žinios ar sugebėjimai galėtų būti pakan
kamai svarbūs ir naudingi. Man atrodo, kad tokio 
darbo baru galėtų pavyzdžiui būti Lietuvos- 
Rusijos santykiai ir todėl, jei Lietuvos vyriausybė 
man pasiūlytų tapti jos pasiuntiniu Maskvoje, aš 
greičiausiai mielai ir dėkingai tokį pasiūlymą 
priimčiau. Tačiau visa tai liečia laikus, kada 
Lietuvos valstybė bus jau sukurta ir funkcijonuos 
stabiliais pagrindais. Lietuvos valstybės kūrimosi 
laikotarpyje sutikčiau imtis bet kurio politinio 
darbo, kad tik kuo daugiau bei našiau galėčiau 
dalyvauti istoriniame Lietuvos suverenaus valsty
bingumo atkūrimo procese. Ir, patikėsite ar ne, nė 
kiek neabejoju, kad tikrai dar sulauksiu tų laikų, 
kada šis procesas aktyviai vyks ir kada galėsiu į jį 
visomis jėgomis įsijungti. Racionalių argumentų 
tam neturiu. Tai gryna intuicija, kuri tačiau mane 
kur kas labiau įtikina, nei patys geriausi loginiai 
argumentai. _

Ii

5

5



RECENZIJOS

Išeivijos literatūroje pernykščiai metai buvo 
gana liesi ne vien romanui, bet ir trumpojo metražo 
prozai. Pasirodė vos du novelių rinkiniai, abu 
parašyti vyresniųjų debiutantų, kurių vienas jau ir 
pensininko amžiaus ribą senokai peržengęs. Nors 
tai dar nebūtinai reiškia žemesnę literatūrinę 
kokybę, bet ir optimistiškam žvilgsniui i ateitį 
vietos žymiai mažiau bepalieka.

Viena ar dvi knygos kituose, veikalų gausumu 
niekada nepasižymėjusiuose proziniuose žanruose, 
žinoma, visada reiškė gal net daugiau negu normalų 
derlių.

* * *
Žodžiu, formos meniškumas, apimantis ir pati 

turini, yra kūrinio pagrindas. Tuo tarpu A. 
Gailiušis lieka amatininku, kuriam rašymo technika 
bei apdaila irgi sukelia keblumų.

(Pr. Visvydas, Draugas, 1983.XII.3)

Stamboką Antano Gailiušio novelių rinkinį 
Visaip atsitinka sudaro devyni gabalai, iš kurių gal 
tik porą trumpesniųjų, kaip „Pokalbis traukinyje“ 
ar „Prietaringa Aldona“, iš bėdos būtų galima 
pavadinti novelėmis. Šis tas noveliško gal rastųsi ir 
gerokai ištęstuose feljetonuose „Užugirių profeso
rius“ ir „Mister and Missis BeArklo“, kaip ir šis tas 
feljetoniško yra veik kiekviename rašinyje, išskyrus 
„Pasaką apie lapą“—penketo puslapių nesusiprati
mą, knygon patekusį gal tiesiog iš autoriaus 
moksleiviškų laikų dienoraščio. Betgi didžiausią 
knygos dalį užpildo ketvertas rašinių, kurių 
kiekvienas vidutiniškai užima po pusšimtį puslapių 
ir už novelės ribų išsilieja ne vien tūriu, bet ir 
turiniu, apimančiu vos ne visą atrąją veikėjų 
gyvenimo puse. Trejetas jų kalba apie ištekėjusių 
moterų („Astos laimė“, „Motiejaus Gobšio turtas“) 
ar vedusių vyrų („Nestipriai suveržtas“) neištiki
mybę. Taigi galima sakyti, bent siužetais iškrypsta 
iš normalių vėžių, nors veikėjų gyvenimuose lūžiais 
ir netampa. Esmėje tad ir tie nedaug kuo skiriasi 
nuo ketvirtojo („Gyvenimo balansas“), kuriame 
gana lakoniškai užrašinėjama vedusios poros 
buitinė kronika, pradedant pasipiršimu ir baigiant 
pensija ir, galų gale, matematikui vyrui bandant 
visą tai suvesti į rašinio pavadinimu nusakytą 
komercinį aktą.

Geriausiu atveju, visi stambesnieji rašiniai 
galėtų būti apmatais knygos ilgio appysakoms ar 
romanams, tokiais netapę autoriui nesiryžtant ar 
nepajėgiant pasigilinti į savo veikėjų vidaus pasaulį 
ir jį padaryti vertesniu skaitytojo dėmesio. Dabar gi 
tie veikėjai, daugumoje prieškarinės Lietuvos 
provincijos miestelėnai ar inteligentai, kalba, elgiasi
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NOVELĖ IR DRAMA
ir galvoja gana vienodai, savosios individualybės 
neatskleisdami. Autorius, būdamas teisininkas, 
vienokį ar kitokį jų poelgį traktuoja kaip didesnį ar 
mažesnį etinės normos pažeidimą, viską spręsdamas 
sausai ir dalykiškai, jokiais psichologiniais niuan
sais perdaug nesismulkindamas. Nenuostabu, kad 
skaitytojui tie veikėjai perdaug tolimi ir permažai 
pažįstami, kad jų vargai, nesėkmės ir likimai jį 
jaudintų ar kaip nors giliau angažuotų.

Bet kokiai kalbai apie stilistinius tobulumus ši 
knyga neduoda pagrindo jau vien dėl to, kad A. 
Gailiušio braižas ryškiausiai išsiskiria nebent 
didžiai abejotino gramatinio ar sintaksinio tikslumo 
rašyba. Iš tikrųjų, mažesnių literatūrinių pretenzijų 
memuarai iš patirčių profesinėje srityje šiuo atveju 
išeivijos literatūrai būtų žymiai geriau pasitar
navę . . .

* * *
Autorė dažniausia ir naudoja šią tradicinę 

novelės strategiją, užbaigdama staigiu lūžiu, kartais 
paruoštu, kartais visai netikėtu. Žodžius ji vartoj 
taupiai ir situacijas dažniausiai piešia vaizdais, tad 
knyga lengvai ir įdomiai skaitoma.
(Naujos knygos pirmu žvilgsniu, Draugas,

1983.XII.3)

Turbūt maloniausia pernykščių metų staigme
na buvo gerokai pavėluotas Rūtos Klevos Vidžiū- 
nienės debiutas. Iš tikrųjų R.K. Vidžiūnienė 
beletristikoje reiškiasi jau gana ilgus metus ir yra 
laimėjusi ne vieną novelės konkursą. Tad debiutavi- 
mo termino panaudojimas tėra tik formalumas ir 
staigmenos įspūdį sukelia ne tiek naujas ar 
negirdėtas vardas, kiek malonus poveikis, radus 
tokį skaičių literatūriškai brandžių kūrinių vienoje 
(dar gi pirmojoje!) knygoje. O perdaug stebėtis gal 
irgi nereikėtų, žinant iš biografinių duomenų, 
išspausdintų ne vien aplanke, bet ir įžanginiame 
puslapyje, jog ir Lietuvoje, ir šiame krašte autorė 
studijavo humanitarinius mokslus: kalbas ir lite
ratūras.

R.K. Vidžiūnienės novelėse negalima nepaste
bėti jos teorinio pasiruošimo ir plataus apsiskaity
mo. Visi rinkinyje sudėti kūriniai—16 novelių ir 3 
feljetonai (taipgi gana noveliški, su aiškiu centriniu 
įvykiu ir nesitikėta atomazga)—pavyzdingai sukirp
ti pagal klasiškos novelės modelį, kiekvienam 
pritaikant kiek kitonišką, bet visada gana natūralią 
formą. įvykiai vyksta šiandien ar vakar, lietuviškoje 
Čikagoje ar Kalifornijoje, autorei ir mums gana 
gerai pažįstamoje aplinkoje. Veikėjai yra dažniau
sia lietuviai, naujieji ateiviai, tad jų kasdieniniai 
rūpesčiai, nuotaikos, patirtys ar išgyvenimai mums 
taipgi gerai pažįstami ir suprantami. Pasakojama 
dažniausia pirmuoju asmeniu, pasakotojo rolę 
maždaug lygiomis padalinant tarp vyro ir moters; 
tik dvi novelės ir visi trys feljetonai perduodami 
trečiuoju asmeniu. Autentiškumui sustiprinti gau
siai vartojami daugeliui lietuvių žinomi vietovar
džiai ar asmenvardžiai, gi intymumas pabrėžiamas 
neretais kreipiniais į klausytojus ar skaitytojus ir 
mažesniam rateliui pilnai tesuvokiamais išsireiški
mais. Nežiūrint šitų, paviršutiniškai skaitytojų 
auditoriją siaurinančių ypatumų, R.K. Vidžiūnienės 
novelės anaiptol nėra „etniškos“. Jos liečia ben
druosius žmogiškus jausmus ir pergyvenimus, 
skverbiasi į buitines ar egzistencines problemas, 
svarbias ir gerai suprantamas visur ir visiems. 
Dažniau pasitaikantys motyvai yra žmogaus vienat

vė, nuolatinis artimumo, atramos, paspirties ar 
supratimo ieškojimas ir nesugebėjimas komunikuo- 
ti net ir su pačiais artimiausiais.

R.K. Vidžiūnienė moka keliais sakiniais 
nupiešti sudėtingas situacijas, keliais žodžiais 
išreikšti painias nuotaikas, kur reikia palikdama 
vietos skaitytojo spėliojimams, padedantiems jį 
patraukti ir užintriguoti. Ji vengia mūsų prozai 
būdingo poetizavimo bei ornamentavimo, tačiau iš 
kitos pusės nėra anemiška ar sausa, turi lankstų ir 
skambų literatūrinį sakinį, pastoviai ir efektingai 
blykstelėjantį retesniais žodžiais ar epitetais, 
šviežiais palyginimais, k.a.: „akimis įsikibęs į mano 
veidą“, „prilipo prie manęs, kaip pašto ženklas“ (10 
p.), „žodžiai ploni ir virpa“, „liūdesys toks juodas, 
kaip toji prerijų naktis“ (27 p.) ir saikingais 
lyriškais prasiveržimais, kaip „manyje tebeošė 
nemunai ir vėsūs šileliai“ (62 p.) . . . Jei šios

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ

VIENO VAKARO 
MELANCHOLIJA

NOVELĖS

savybės liudija R.K. Vidžiūnienės beletristinį 
talentą, tai neeilinis sugebėjimas žadinti skaitytojo 
dėmesį, kelti jame įtampą iki paskutinės eilutės 
rodo ir novelistės pašaukimą . . . Rečiau pasitai
kantys laikraštinio pobūdžio štampai ar banalesni 
išsireiškimai skaitytojui vis primena ir autorės 
aktyvumą žurnalistiniuose laukuose . . .

Kai kuriuos šioje knygoje išspausdintus gaba
lus teko skaityti gana seniai, taigi Vieno vakaro 
melancholija neabejotinai apima poros gerų dešimt
mečių R.K. Vidžiūnienės kūrybą. Norėtųsi, kad 
antrojo rinkinio nebereikėtų taip ilgai laukti . . .

♦ ♦ ♦

Visi šie įvykiai galų gale susiklosto ne visai 
įtikinančiai—truputį per daug forsuotos retorikos. 
Iš dalies, kaip ir ,, Metuose" ar ,, Kvartete", čia 
sunku įžiūrėti aiškius moralinius ir socialinius 
standartus, kuriuose galima būtų ieškoti normos 
tikrai autentiškam žmogaus elgesiui ir galvosenai.

(Živilė Bilaišytė, Metmenys, nr. 47, 1984)

Kosto Ostrausko Gundymai, penktoji knyga ir 
devintas dramos veikalas, yra simboliškai alegorinis 
kūrinys, bandantis šiandieninio žmogaus ir pasaulio 
asmeninius, šeimyninius bei valstybinius santykius 
atskleisti iki trivialumo suprastintomis situacijomis, 
primityviais dialogais, šalutinių tekstų citatomis, 
vaidinimais vaidinime ir statišku paveikslų demon
stravimu ekrane. Gundymų siužetas vystomas

akiračiai nr. 5 (159)
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devyniuose laiku ir vieta skirtinguose paveiksluose, 
tampresnius juos sujungiančius ryšius paliekant 
susikurti aktoriui ir žiūrovui, skaitytojui ir režisie
riui, vadovaujantis itin gausiomis autoriaus pažer
tomis tarptekstinėmis instrukcijomis bei paaiškini
mais. Iš jų sužinome, kad ir tų paveikslų 
pavadinimai yra integrali dramos dalis ir kad, 
pastatymo atveju, keliaprasmiškos jų antraštės 
turėtų būti pažymėtos programoje.

Pirmajame paveiksle—„Sudie, kvietkeli, tu 
brangiausias“—pagrindinis veikėjas Antanas, pasi
ruošęs žygiui, su kuprine ir šautuvu, atsisveikina su 
žmona, kuri, vos spėjus jam išeiti, skambina 
meilužiui (irgi jau mobilizuotam), o taipgi ir 
centrui, iš kur gauna instrukcijas juos abu sekti. 
„Pakeliui į rojų“, t.y. traukinyje, juos vežančiame į 
kraštą, kurį „klastingas priešas kėsinasi išplėšti“ 
Antanas susitinka Kareivį su armonika, nežinoda
mas, kad tai jo žmonos meilužis. „Liūto narve“ 
juos abu indoktrinuoja Majoras, padedant Viršilai, 
nuo sienos stebint portrete besišypsančiam Didžia
jam Vadui ir sekant spintoje pasislėpusiai (dabar 
jau uniformuotai ir čebatuotai) Žmonai . . .

Sukrėstas gandų, kad Šauniosios Armijos 
išlaisvintų kraštų merginos, nuo jos karių besigin- 
damos, išsidažančios bjauriomis senėmis, Majoro 
kvočiamas, Antanas sapnuoja tas merginas („Tik
rovė ir sapnas“) . . . Miesto parke Antanui ir 
Kareiviui su armonika tikrąsias krašto nuotaikas c 
demonstruoja grupė studentų alegoriškų pasakėčių 
vaidinimais, gi studentės vilioja juos į neleistinus 
pasimatymus („Mažasis teatras“) . . . Naktį kaze
matuose Antaną kankina košmarai, kuriuose pinasi 
Hieronymo Bosh’o paveikslų nuogybės ar fantastiš
kos baidyklės ir besirealizuojančių gandų merginos 
(„Sapnas ir tikrovė“). Sapnams realybėje besitvirti- 
nant, o Antanui einant sargybą, jį su Studente 
užklumpa Majoras ir Viršila. {„In paradiso, arba 
Eine kleine Nachtmusik“). Antanui pasirašius 
sufabrikuotą pareiškimą ir jį išvedus kalėjiman, 
Viršila suima taipgi Studentės sugundytą Majorą. 
Kareivis su armonika suareštuoja Viršilą, o Žmona 
(Saugumas) susemia visą triumviratą. (Šiame 
„Dialektikos“ paveiksle Studentai, prieš uždangą. 
Žmonai suvaidina kareivio Šveiko alegoriją) 

. . . „Linksmybių sode“, t.y. kalėjime, savo vyro 
Antano aplankyti atėjusi Žmona irgi paslaptingos 
rankos užrakinama . . . Vyras ir žmona dabar vėl 
pradeda įžanginį dialogą, dar kartą parodantį jog 
jie vienas kitam jau nebeturi ko pasakyti . . .

Kosto Ostrausko naujoji drama, kaip ir visi 
alegoriniai veikalai, yra atvira įvairioms interpre
tacijoms. Tuo jau ir pasinaudojo keli recenzentai, 
atkasdami ir giliau užslėptų minčių, tačiau iš 
tikrųjų visada surasdami tai, ko ieškojo ir norėjo 
surasti. Pr. Naujokaitis, ieškojęs įrodymų, kad 
Gundymai, kaip ir kitos vėlyvesnės K. Ostrausko 
dramos „iš moralinės pelkės (...) į moralines 
aukštumas nepakilo“, randa, jog „erotinis- 
seksualinis elementas yra pagrindinis dramos 
intrigos akstinas“. {Tėviškės žiburiai, 
1984.II.9). . . Živilė Bilaišytė mano, jog Gundy
muose, šalia kitų dalykų, vyksta ir „įdomus dviejų 
socialinių struktūrų—vedybų ir valstybės / ka
riuomenės sugretinimas“, kad „drama įgyvendina 
keletą vyriškų ’fantazijų4 “ apie moteris kaip vyrų 
gundytojas, erzintojas ar suvedžiotojas, kad tos 
,,fantazijos“ jau esančios nuvalkiotos ir nusibodu
sios šiais lygių teisių laikais „moters rolei kintant 
visuomenėje ir darbovietėje“. {Metmenys, nr. 
47) . . . Pr. Visvydo manymu „maždaug pagrindinė 
K. Ostrausko Gundymų linija“ geriausiai nusakoma 
Studento, „totalitarinės santvarkos akivaizdoje“

pabrėžiančio „blaivaus kultūrinio principo atsparu
mą“ ir parodančio, jog „mūsų laikais praktiškiausia 
yra kareivio Šveiko laikysena“. {Draugas, 
1984.111.10)

Paviršutiniškas, bet pilnesnis ir nuoseklus 
turinio nupasakojimas čia buvo reikalingas ne tiek 
siekiant dar knygos nevarčiusiam skaitytojui 
sudaryti progą ją savaip interpretuoti, kiek parody
ti, kad K. Ostrauskas savuoju veikalu iš tikrųjų 
nieko naujo nepasako. Didžiųjų Vadų ir Šlovingųjų 
Armijų kėslai ar metodai silpnesniuosius „laisvi
nant“, kaip ir pastarųjų rezistencija ar „reakcionie- 
riškumas“ alegoriškai užmaskuoto „demaskavimo“ 
gal tėra reikalingi tik kraštuose, kur atviras tokių 
reiškinių pavaizdavimas, o juo labiau jų satyrizavi- 
mas nėra įmanomas. O vis dėlto, nepaisant rizikos 
ir aukų, panašūs alegoriniai veikalai nuolat kuriami 
ne tik Lenkijoje ar Čekoslovakijoje (Vakarams 
artimesniuose ir lengviau prieinamuose kraštuose), 
bet ir Pabaltijy ar net pačioje Rusijoje, Didžiojo 
Vado ir Šauniosios Armijos neabejotinoje gimti
nėje. Neveltui gi ir K. Ostrausko Gundymuose

ALGIRDO POCIAUS NOVELISTIKA

TAUTOS LIKIMO KRONIKA -1
Novelė nėra skaitytojų labiausiai mėgstamas 

literatūros žanras. Kaip ir Nepriklausomybės 
laikais, taip ir dabar, Lietuvoj populiariausias yra 
romanas. Užtai vyresnės kartos žymesnieji Lietu
vos rašytojai (kaip J. Avyžius, J. Baltušis, V. 
Bubnys, M. Sluckis) novelių neberašo. Kažin ar 
jiems bepavyktų, kaip sako A. Zalatorius, „ilgų 
kalbėjimų ištvirkintą savo plunksną sudrausminti 
novelėje“. („Novelistika — dukra ar podukra?“. 
Pergalė, 1983 m. 8 nr.).

Iš tų prozininkų, kurie literatūroj reiškiasi jau 
daugiau kaip du dešimtmečiai, novelei „ištikimais“ 
liko tik keletas—R. Lankauskas, J. Mikelinskas, 
A. Pocius, V. Dautartas, V. Rimkevičius. Algirdas 
Pocius (gimęs 1930) nuo pat savo kūrybos 
pradžios yra atsidėjęs vien trumposios prozos 
rašymui.

Tarp 1955 ir 1980 jis yra išleidęs septynias 
novelių knygas. Apie puse įvairiuose rinkiniuose 
pasirodžiusių novelių jis sudėjo į savo kūrinių 
rinktinę Išskridę iš lizdo, pasirodžiusią 1980 
metais.

Savo ilgai ir kruopščiai ugdyto talento 
įvertinimo Pocius susilaukė tik visai neseniai—A. 
Bučio knygoj Literatūros atvaizdai (1979), skyriuje 

aštriausių satyrinių špilkų ar iečių arsenalą sudaro 
gausios tiesioginės citatos ar parafrazės, išrinktos iš 
lenkų publicisto ir satyriko Stanislaw J. Lec’o 
veikalų, parašytų 1957 ir 1964 metais. Tiesa, ir 
Gundymuose nurodytą ją parašymo ar užuomazgos 
data—1970. 1979— yra artimesnė Vengrijos ir 
Čekoslovakijos laisvėjimų įvykiams, kada ir šios 
dramos pasirodymas būtų buvęs žymiai prasmin
gesnis negu pernai, tegul ir Orwelio pranašystės 
išgarsintų metų išvakarėse. Tačiau K. Ostrausko 
dramos satyrinius ašmenis ne tiek atšipina jos 
mažesnis aktualumas ar originalumas, kiek abejoti
nas bet kokio alegorinio slopinimo prasmingumas 
aplinkoje, kurioje ir atviras, bet mažiau efektingas 
šauksmas ne taip dažnai išgirstamas. O vis dėlto 
veik visas šias aplinkybes iškėlęs kiek dirbtinai 
optimistiškoje šviesoje jau minėtoje knygos recenzi
joje Pr. Visvydas rašo:

Kiekvienam labiau išprususiam išeivijos dra
mos sambūriui ,,Gundymai“ nesudarys dideliu 
keblumų. Galima išsiversti be prašmatnių dekoraci
jų. Aktorių sudėtis nedidelė. Tereikia tik palinkėti 
sėkmės režisieriams.

Labai abejočiau, kad ir gero profesionalaus 
teatro lakios fantazijos režisieriaus pastatyti Gun
dymai išeivijos ar šio krašto publikoje susilauktų 
populiarumo, šalia minėtų priežasčių dar pridėjus ir 
draminės įtampos stoką. Mėgėjiškam teatrui ši 
drama, mano supratimu, būtų tikrai sunkiai 
įkandamas riešutas. Kitoje geležinės uždangos 
pusėje, žinoma, būtų jau visai kita kalba . . .

kęstas reikalas

Antanas Gailiušis. Visaip atsitinka. Novelės. Išleido 
Darbininkas. Viršelis Romo Viesulo. 272 p., kaina 
S 6.00
Rūta Klevą Vidžiūnienė. Vieno vakaro melancholi
ja. Novelės. Išleido Lietuviškos knygos klubas. 
Viršelis ir aplankas dail. Elenos Urbaitytės. 220 p., 
kaina S 7.00
Kostas Ostrauskas. Gundymai. Drama. Išleido 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Knygos 
apipavidalinimas V.O. Virkau. 119 p„ kaina S 8.00

„A. Pocius epo esmė“ ir R. Kašausko apžvalgi
niam straipsny „Dosnūs kūrybos dešimtmečiai A. 
Pociaus rinktinę pasklaidžius“, Pergalė, 1981 m. 4 
nr. Ši jo kūrinių rinktinė 1982 metais buvo 
atžymėta respublikine premija.

Skaitydami joje atspausdintas noveles, susidu
riam lyg su vientisu epiniu veikalu, kaip sako 
Kašauskas—„su gyva mozaika, sudėliota iš didelių 
ar mažesnių grynuolių, turiniu prilygstančia 
romanui ar keliems romanams“. Užtai A. Pociaus 
kūrybai jis skiria „mažojo epo“ pavadinimą. O A. 
Zalatorius Pocių pavadino „savotišku kasdienybės 
metraštininku“, nors jo novelėse „nuolat susidaro 
aistrų ir interesų verpetai, iškeliantys į paviršių 
tamsiuosius instinktus“ {2alias laiko vingis, Lietu
vių tarybinė novelė, Vaga, 1981). „Verpetu“ 
pavadintas ir vienas geriausių Pociaus novelių 
rinkinių.

Šiandieniniam išeivijos skaitytojui, jau išmo
kusiam skaityti tarp eilučių, Pociaus rinktinė virsta 
kruopščiai surašyta tautos likimo kronika. Kelių 
dešimtmečių laikotarpy sukurtose novelėse randam 
okupuotos Lietuvos žmonių išgyvenimus nuo 
ankstyvųjų pokario metų iki šių dienų.

(tęsinys sekančiame psl.)

1984 m. gegužės mėn.
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Dvi pirmosios šios rinktinės novelės paimtos 
iš rinkinio Rytmetis Užgirių kaime, išleisto 1955 
m., tik dviem metams praėjus nuo Stalino mirties, 
kai ėmė trupėti vadinamas „tikrovės lakavimas“, 
įkyrus dogmatizmas, ir literatūra pradėjo po 
truputį atsigauti. (Gal dėl to ir „Rytmetis“?).

Pocius tada, kaip sako Kašauskas, „sugebėjo 
ištrūkti iš literatūrinių schemų nelaisvės“, o jo 
stilius „traukė atgimstančio meniškumo žavesiu ir 
paslaptingumu“.

Šio pirmojo ir antrojo rinkinio—Šešiolika 
raktų (1960)—novelėse atsiskleidžia sunkios kaimo 
gyvenimo sąlygos po kolektyvizacijos ir įvairios 
kolūkinės buities ydos, negerovės. Panaši tematika 
tęsiama ir novelėse, paimtose iš trečiojo rinkinio - 
Verpetas (1963). Bet čia iškyla ir partizaninių kovų 
laikotarpio tragiką. Ją randam ir vėlesniuose 
rinkiniuose—Tik du sūnūs (1966) ir kituose.

Kaip nurodo trijų paskutinių knygų simboli
niai pavadinimai—Randai medyje (1968), Ištirpę 
migloje (1972, Per laukus iki miesto (1978), jų 
novelėse liečiami fizinių ir dvasinių tautos žaizdų 
randai, moralinis žmonių pasimetimas, urbanizaci
jos problemos.

Trys tematinės grupės—kolektyvizuoto kaimo 
buitis, partizaninio laikotarpio tragiką ir dabarti
nio gyvenimo problematika, tie visos lietuvių 
tarybinės prozos tematiniai sluoksniai kartu yra ir 
Pociaus kūrybos fazės. Į kiekvieną jų pažvelgsim 
atskirai.

1. KAIMO BUITIS
„Noras išsaugoti gyvuosius mylimos kaimo 

aplinkos bruožus pradžioje ir sudarė kūrybinės 
rašytojo programos, didžia dalimi dar stichiškos, 
esmę“, rašė anksčiau minėtoj knygoj A. Bučys. O 
buities aprašymai, charakterių eskizai, peizažai ir 
rami epinė intonacija, tai tradicinės lietuvių 
novelės poetikos elementai. Savo kūrybos pradžio
je, Pocius tvirtai atsirėmė į klasikinės lietuviu 
novelės tradiciją, į jos pasaulio modelį bei vertybių 
sistemą ir niekad nuo jų perdaug nenutolo.

Blaivus ir ramus jo vaizdavimo būdas gimi
ningas epiškajai žemaičių (Valančiaus, Daukanto, 
Žemaitės) prozos linijai, kaip nurodė Kašauskas, 
bet jam artima ir lyriškoji Biliūno, Vaižganto 
tradicija.

Ankstyviausiose Pociaus novelėse, parašytose 
pačioje atolydžio pradžioje, ryškiausiai įžvelgiama 
Žemaitės „didaktiška schema“. Kaip ir Žemaitė, jis 
plaka kaimo žmonių ydas, giria jų tradicines 
dorybes, darbštumą, tvarkingumą, etą. Čia dar 
ryškus teigiamų-neigiamų veikėjų kontrastas, gėrio 
ir blogio kova.

Lyrinės inspiracijos novelėse randam gilios 
įžvalgos į slaptus veikėjų sielos kampelius, biliūniš- 
ko jausmų ir nuotaikų trapumo, metaforiškumo ir 
simbolikos. Tos dvi linijos, epinė ir lyrinė, vėliau 
susilieja į vieną. Ramus epinis tonas „koegzistuo
ja“ su jautria intonacija, atskleidžiančia subtilius 
psichologinius niuansus.

Pirmojo rinkinio novelėj „Piršlybos“, pašarų 
vežėjas Tadas—girtuoklis, tinginys ir netinkamas 
jaunikis darbščiai, tvarkingai kiaulių šėrikei 
Marcelei, kuriai jis savanaudiškais tikslais peršasi. 
Vertybių skalė čia tokia kaip ir pas Žemaitę, bet 
darbo patosas atitinka ir „komunizmo statybos“ 
idealą.

Antrojo rinkinio novelėse „Pirmoji naktis“, 
„Levutis“, „Pančio Mazgas“ irgi plakamos tos
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pačios kolūkiečių ydos: tinginystė, girtuoklystė, 
pavydas, o stropūs kolūkio pirmininkai stengiasi 
tas ydas išrauti.

Trečiojo rinkinio Verpetas novelėse darbo 
patosas atvėsta. „Saldusis akmenėlis“ skelbia 
savotišką disidentinę tezę—ne kiekvienas darbas 
idealus. Juk žmogui reikia surasti darbą, kuris 
atitiktų jo palinkimus ir sugebėjimus, tada jis 
nebus tinginys. Tokia sugestija remiasi jau pakitu
siu požiūriu į žmogų ir į jo ydas. Gilesnės prasmės 
aruoduose besižvalgydamas, skaitytojas gali prieiti 
išvados, kad dėl tų ydų kalta pati kolektyvizacija.

„Kilpoj“ ir girtuoklis jau nebevaizduojamas 
juodai, o su gailesčiu Žmogui, parodomas kaip 
alkoholizmo auka, čia analizuojamas alkoholio 
pakirsto veikėjo žlugimas ir neviltis. Skaitytojo 
simpatija atsiduria Šio žlungančio žmogaus pusėj. 
Kaltas tas klastingas „draugas“, kuris jį, sąmonin
gai girdydamas, paverčia alkoholiku.

lėkšto paviršiuj yra savotiška didaktika 
saugotis tokių „draugų“, kurie meta „kilpą“ ant 
tavo kaklo (kaip sako novelės pavadinimas). Bet 
Čia, potekstėj besižvalgydamas gilesnės prasmės, 
skaitytojas gali sau padaryt išvadą, jog „draugas“ 
simbolizuoja „didįjį draugą“, sąmoningai skati
nantį alkoholizmą tautoje, norintį ją moraliai 
sužlugdyti. „O apdujusiai galvai viskas antraip 
pradeda atrodyti. Iš juodo baltas pasidaro, iš 
kartaus—saldus“.

„Justinėlis“—jau visai kitokio pobūdžio, 
lyrinės nuotaikos, „biliūniška“ novelė. Tai subtilus, 
pirmą kartą įsimylėjusio vaikinuko portretas, jam 
pačiam dar nesuprantamo jausmo analizė. Čia 
nėra socialinės kritikos ir neigiamų veikėjų, nebent 
tokiais laikytume nenuoramą „papurgalvį“ brigadi
ninko sūnų „skrybėlėtą vyruką“, malūno vedėją, 
Justinėlio konkurentą.

„Palydose“ jau susitinka Žemaitės ir Biliūno 
linijos. Pagrindinė veikėja čia jauna našlė Morta, 
vargstanti kolūkyje su dviem dukrelėm, o centrinė 
novelės tema jos pastangos išsilaikyti ir išlaikyti 
savo žmogišką orumą. Tradicinių vertybių skalės 
viršūnėj—darbštumas, kaip rodo ir Mortos simbo
liškas vardas, paskolintas iš Evangelijos. Bet čia 
ypač pabrėžiama individo nelygstama vertė bei 
žmogiška savigarba.

Visas išorinis veiksmas—Mortos pastangos 
gauti kolūkio arkliuką uošvei išlydėti. „Ne 
kiekvienas supras, kodėl jau taip svarbu gauti arklį 
ir išlydėti senąją Balsienę. Ji tai jaučia visa savo 
širdim, bet kitam pasakyt nemoka“. Senė marčią 
traktuoja su pažeminančiu pasigailėjimu. „Dygi 
užuojauta slypėjo kiekviename jos žodyje“. Ji 
atvažiavo pažiūrėti „kaip bevargsti“ ir nori vieną 
dukrelę pasiimt augint.

Iš šio kūrinio daug ką sužinom apie sunkų 
kolūkini gyvenimą—vergišką darbą, mažą atlygi
nimą, maisto ir rūbų stoką, lai nelemtų „kaliošų“ 
laikotarpis: Morta taupo pinigus guminiams 
bateliams vaikams. (Tadas „Piršlybose“ irgi dėvi 
kaliošus, „o kad tie tvirčiau laikytųsi, užmauti dar 
gumos ritinėliai“). Našlė vargsta—nėra vyriškos 
rankos. Po darbo dienos kolūky—savi daržai, 
reikia apliuobti. O kiek tokių našlių buvo anais 
pokario metais? Kodėl kolūkis jomis ir jų vaikais 
nesirūpina, socialistinė valstybė nepadeda vaikų 
išlaikyt? 

t!

Kolūkio pirmininkas čia elgiasi kaip koks 
dvaro prievaizda, jam rūpi tik, kad darbai būtų 
padaryti. įėjus į kontorą, Morta sustoja prie durų, 
ji nusižeminusi, nuolanki. Negavusi arkliuko, „ji 
jautėsi sugluminta ir pyko ant savęs, kad, matyt, 
nemokėjo prašyti“. Skaitytojui tai primena baudžia
vos laikus, kai kaimietis drebėdavo prieš poną. 

Kolūkinės tvarkos kritikos čia nėra, bet skaitytojui 
aišku—sistema neparemta individo vertės principu.

Novelėj „Baltasis Jeronimas“ jau metamas 
kritiškas žvilgsnis į naujųjų ponų sauvalę ir 
korupciją. O malūnininkas Jeronimas, tiesos 
ieškotojas iš pašaukimo, atvirai drožia tiesą 
kolūkio pirmininkui į akis: pasisako prieš jo 
važinėjimąsi „Volga“, kai kolūkis skursta, apkalti
na jį valdiško turto grobimu.

Jis baltas pražilęs, be to „visas lyg apipusty- 
tas: ausys, nosis, net blakstienos baltos nuo miltų“. 
Bet jo baltumas ne vien konkretus, o ir simboliš
kas. Susirinkimuose „jo balta galva šviesdavo 
pačiam salės gale“. (Lyg kokio šventojo). Pirmi
ninkui rimtai parūpo, „kas per paukštis tas 
Jeronimas. Argi jis visas baltas, be jokios 
dėmelės? . . . Ar kokį kartą nebus galima pričiup
ti'?'. Atradęs „dėmelę“, išmeta jį iš kolūkio.

Be Jeronimo kaimas nebe tas. Niekas nedrįs 
ta tiesos pasakyti. „Liko manieji Kerpaičiai kaip 
medis su nulaužta šaka“, skundžiasi pasakotojas. 
„Užsiūtlūpiai“ kolūkiečiai tyli. Skaitytojui Ker
paičiai gal simbolizuoja visą kraštą, tik jis 
prisimena, jog ne iš kolūkių meta, o į Sibirą 
tremia.

Bet čia dar nerodoma, kokie baisūs buvo 
ankstyvojo pokario laikai kaime. Pirmininko 
žmona gyvena mieste, jis jos į kolūkį neparsiveža. 
Tai gali atrodyti keistai, bet skaitytojai Lietuvoj 
žino, kas darėsi tada kaime. Pirmininkui ne vien 
lango stiklą išmušdavo kokie degtindariai, kaip 
rašoma novelėj „Pirmoji naktis“, o ir kulką 
paleisdavo naktį partizanai . . .

Taigi. nors matosi Pociaus pastanga kuo 
objektyviau atvaizduoti gyvenimą, o jo kalba 
neužteršta įprastu publicistiniu žargonu, tikrovė 
visgi palak uotą, informacija nepilna.

2. PASAKOJIMO BŪDAS
Epinis pasakojimas, tai dviejų figūrų bendra

vimo vaisius pasakotojo ir klausytojo, kaip 
rašoma neseniai pasirodžiusioj Ijteratūros teorijos 
apybraižoj (Vaga, 1982).

Ankstyvose Pociaus novelėse kalba tradicinis, 
visažinantis pasakotojas, įeinantis į savo veikėjų 
vidų, atpasakojantis ir komentuojantis jų mintis. 
Pasakojime dominuoja jo kalbos aktas. Vienišos 
Marcelės susimąstymas „Piršlybose“ perduodamas 
paties pasakotojo kalba:

Moteriai atrodė, kad ir jos žingsniai baltomis 
grindimis šlepsi kažkaip perdaug garsiai, kad ir 
kambariai vienai tartum perdaug dideli. Naktį 
įsiviešpatauja visiška tyla. Namuose negirdėti kito 
žmogaus alsavimo, nejaučiama jo šilumos, nėra to

Algirdas Pocius
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priprasto ir raminančio krebždėjimo, girdimo 
kitam žmogui vaikštant, dirbant ar sėdint.

Pasakotojo kalbos aktą, jo perspektyvą ir 
intonaciją išduoda pati sakinių struktūra, veiks
mažodžių formos „įsiviešpatauja“, „nejaučiama“, 
„girdimo“, ir ypač žodeliai „kažkaip“, „tartum“. 
Objektyvia „hemingvčjiška“ maniera parašytų, 
kaip dabar Lietuvoj sakoma, ar „behavioristinio 
tipb“ novelių Pociaus kūryboj beveik nėra. Nors 
kartais novelė lyg pati pasakojasi dominuoja pati 
istorija, o pasislėpęs pasakotojas išlaiko išorinio 
stebėtojo poziciją.

Novelėj „Saldusis akmenėlis“ pagrindinį vei
kėją Kepėšą matom lik „iš lauko“.

KepėŠa šitos kalbos klausėsi, atrodo, abejin
gai. Rakančiais Šyptelėdavo ir, užkėlęs koja ant 
kojos, pajudindavo pėdos pirštus. Tada jo veide 
galėjai išskaityti: Šnekėkit, šnekėkit, o aš dar 
palauksiu.

Pats pasakotojas lyg nežino, tik spėja veikėjo 
nuotaiką ir mintis, kaip betkoks kitas stebėtojas, 
įsižiūrėjęs į jo Žestus ir veido išraišką. Bet 
brandžiausios Pociaus novelės parašytos tokiu 
pasakojimo būdu, kuriame pasakotojas susilieja su 
veikėju, kalba jo kalba (nesvarbu, ar kūrinys 
parašytas „aš“ forma, ar trečiu asmeniu).

„Palydos“ parašytos trečiu asmeniu, bet 
pasakotojas čia nuosekliai laikosi pagrindinės 
veikėjos Mortos regėjimo taško. į viską žiūri jos 
akimis, net ir į ją pačią. Kalbos intonacija Mortos, 
ne pasakotojo.

Ji gėdijosi, kad senoji Balsienė mato ją basą, 
apšiurusiu sijonu, užlopyta palaidinuke, kurią jau 
skalbti reikėtų. A'r dyvai prie darbo ir prastesnis 
drabužis, bet Balsienę ji norėjo sunkti geriau 
apsirengusi.

Veikėjos kalbos intonaciją išduoda šnekamo
sios kalbos tonas, išsireiškimas „Ne dyvai prie 
darbo ir prastesnis drabužis“, veiksmažodinė 
forma „skalbti reikėtų“. Nebeaišku kieno balso čia 
daugiau, veikėjo ar pasakotojo, nes pasakotojo 
kalba susilieja su veikėjo kalba ir požiūriu.

Nuo pasakotojo pasireiškimo būdo proziniam 
pasakojime priklauso ir jo pasirinkto klausytojo 
rolė, kuri šiuo metu vis stipriau literatūros moksle 
pabrėžiama. Mat skaitytojas-klausytojas irgi „ku
ria“. Jis „implikuoja“ autoriaus neįsisąmonintas 
teksto komponentų prasmes, kaip sakoma minetoj 
Literatūros teorijos apybraižoj, arba, kaip rašė 
Roman Ingarden. jis „konkretizuoja“ tas menines 
struktūras, kurios iki suvokimo egzistuoja tik 
potencialiai.

Jaunas literatūros kritikas Aleksandras Kras
novas. savo straipsny „Žodžio autoritetas prozoje“ 
i Pergalė. 1080 m., 6 nr.). kuriame jis cituoja 
Ingardeno posakį, aptria. tarp kitų dalykų, 
pasakojimo būdo poveikį skaitytojo vaidmeniui.

Visažinantis pasakotojas, kurį jis vadina 
..autoritetiniu pasakotoju“, lyg tai turi sudaręs su 
skaitytoju sutari;, kuri jam suteikia teisę viską 
matyti ir žinoti taip, kaip folklorinis epo dainius, 
kuris yra „kolektyvinio kūrimo būdo reliktas“. 
(Čia prisimena Violetos Kelertienės pasakotojo 
aktyvumo analizė M. Katiliškio romane Miškais 
ateina ruduo, kurioje ji pasakotoją pavadino 
epiniu dainium, o patį romaną—epu (Metmenys. 
nr. 42. 1981 m.).

Smerkdamas ir girdamas savo veikėjus, 
autoritetinis pasakotojas, sako Krasnovas, verčia 
skaitytoją suvokti ir vertinti pavaizduotą pasaulį 
taip, kaip jis aiškina. Ir iš tiesų, „Piršlybose“ 
skaitytojas pasakotojo verčiamas atsistoti teigia
mos veikėjos Marcelės pusėj, jausti jai simpatiją ir 

pasmerkti girtuoklį tinginį Tadą. Vertinimo siste
ma čia dogmatiška.

Bet „pasakotojo balsas, kuriame skamba 
personažo kalbos intonacijos“, anot Krasnovo, 
„netenka absoliutaus uždarumo ir kategoriškumo“. 
Pasakotojas nestovi aukščiau už veikėją ir niekur 
jo tiesiog negiria ir nesmerkia. Tuo pačiu keičiasi 
skaitytojo vaidmuo. Skaitytojas turi perimti didelę 
dalį tų funkcijų, kurias anksčiau vykdė autoretinis 
pasakotojas, gretinti faktus, vertinti veikėjus.

Pasakotojas, kuris susilieja su veikėju, palieka 
vietos skaitytojo svarstymams. „Sukuriama apmąs
tymų, svarstymų, lyginimų erdvė“, kaip sako 
Krasnovas, ’užtai ir Pociaus brandesnėse novelėse 
atsiranda užuominų, pasakotojas daug ką pasako 
lakoniškai, panaudodamas skaitytojo patirtį, palik
damas jam užbaigti mintį.

štai kaip savo gyvenimą susumuoja dūdorius 
Beinortus, atpasakodamas „Kilpoj“ savo beviltišką 
įklimpimą į alkoholizmą:

O čia dar prisidėjo karas ir visos kilos 
bėdos . . . Jei vestuvių sumažėjo, tai laidotuvių 
padaugėjo. Kaimo dūdoriui darbo užteko. Diena 
po dienos, metai po melų . . . Kokių lik gėrimų 
neperleidau per save: ir valstybinių, ir naminių, iš 
rugių ir bulvių, iš runkelių ir šermukšnių ... Ant 
galų galo, kad tik galva apsisuktų, turbūt ir žibalo 
būčiau neatsisakęs.

Lakoniškais sakiniais, užuominom daug pasa
kyta. Užtenka trumpo kodo. „Karas ir visos kitos 
bėdos . . . “—skaitytojas juk žino, kokios bėdos, 
jis daugtaškį užpildo savo patirtim. Jam aišku. 
k<xiėl tais laikais vestuvių sumažėjo, o laidotuvių 
padaugėjo.

Ir aplinkos aprašymuose sakiniai dažniausiai 
trumpi, paprasti, bet prisotinti informacijos:

Įsipainiojusi paupio brūzgyne, mekeno sena 
ožka, išsirikiavusios vorele, per kiemą krypavo 
antys, lyg juodos strėlės nardė kregždės. Ant 
tiltelio pirmininkas pamatė mažą meškeriotoją. 
Basakojis berniukas sėdėjo ant atsikišusios lentos 
galo ir spoksojo j virpančią meškerės plūdę. 
f,.Baltasis Jeronimas“)

Trijuose sakiniuose—16 daiktavardžių, 8 
būdvardžio funkciją atliekantys žodžiai, 6 veiks
mažodžiai, (visai mažai ne semantiškų žodžių— 
vienas jungtukas ir keli prielinksniai). Tai „tirštas“ 
informatyvumas. Stiliaus puošmenų kaip ir nėra, 
tik vienas paprastas bet taiklus palyginimas „lyg 
juodos strėlės“ ir spalvingi veiksmažodžiai ..meke
no“. ..krypavo“. ..nardė“, ’„spoksojo“ (kiti du 
veiksmažodžiai ..neutralūs“—„pamatė“, „sėdėjo“). 
Pociaus sakiniai teka laisvai, be jokio dirbtinumo.

Ir lyriškuose pasažuose stiliaus puošmenų, 
poetinių priemonių nepadaugėja. Pocius apsieina 
be įmantrių metaforų, pasitenkina vienu kitu 
paprastu palyginimu. Tik ritmas ir sakinio melodi
ja įgyja didesnės reikšmės. Muzikalumo įspūdį 
sukelia sakinio struktūrinių elementų pasikartoji
mai.

Štai kaip fiktyvus pasakotojas novelėje „Bal
tasis Jeronimas“, pasakoja apie malūną:

O aš Čia užklystu visai be tikslo, šiaip sau. 
Man patinka klausytis, kaip šniokščia krisdamas 
vanduo ir kaip vienodai dunksi besisukdamos 
girnos. Man patinka malūno garsai ir jo kvapas, 
patinka skaidri upeliūkščio srovė, pro kurią matyti 
dugno akmenukai ir sidabrinės žuvytės, klajojan
čios tėkmėje.

Jis kalba pirmuoju asmeniu, suteikdamas 
pasakojimui intymumo, kartoja „O aš . . . 
„Man patinka . . . “, „Man patinka . . . . , patin-
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ka . . . Atsikartoja ir veiksmažodinės formos: 
„šniokščia krisdamas“, „dunksi besisukdamos“. 
Tai sukelia ritminį sakinio bangaviamą. Giedrią 
nuotaiką sužadina mažybiniai žodžiai: ..upeliūkš
čio“. ..akmenukai“., „žuvytės“.

Lyriškos inspiracijos kūriniuose meninės 
informacijos „tirštumas“ nesumažėja, bet „apmąs
tymų erdvė“ padidėja, atsiranda modernioj prozoj 
taip vertinamas daugiaprasmiškumas. Viena tokia 
lyrinės nuotaikos, bet ramiu, epiniu tonu parašyta 
novelė, tai „Pasveikinimas“. Toli nuo kaimo ir jo 
žmonių, iŠ trijų pusių „suspausta miško“, savo 
perlinkusioj trobelėj gyvena maža eigulio Mockaus 
šeima. Kasmet Naujų metų išvakarėse Mockus 
pasidaro alaus, jo žmona Agnieška „pakepa 
rūkytos avienos Šlaunelę“, ir jie laukia linksmų 
muzikantų, lankančių sodybas su Naujų metų 
pasveikinimu. „Pušų Šakelių prikaišytoje troboje 
kvepia spygliais ir rūgstančiu alum“. Bet muzikan
tai niekad neužsuka.

Ryte, vaikas naiviai klausia: „Tėte, o kodėl 
pas mus neatėjo muzikantai? Ar jie nežinojo, kad 
tu lauki? Tėvas nieko neatsako. Toks žmogaus 
likimas—suvokia skaitytojas—lauki, nesulauki. Tik 
užaugęs sūnus Staselis su draugais orkestrantais 
vieną Naujų metų vidurnaktį atvyksta net iš 
Klaipėdos (kur studijuoja muziką) tėvų pasveikint. 
Ir užgroja miške!

Grojo ne tik muzikantai, bet ir pats miškas, 
prisipildęs nesibaigiančių aidų.

Šioj novelėj skaitytojas jaučia turtingą po
dirvį. Susidaro tai. ką Zalatorius savo knygoj XX 
amžiaus lietuvių novelė (1980) vadina „antrasis 
planas“. Skaitytojas čia gali įžiūrėti tautos likimo 
metaforą: ir Lietuva iŠ trijų pusių atskirta nuo 
pasaulio, laukia kažko giedresnio. Šviesesnių dienų 
viltis gali išsipildyt, paaugus jaunajai kartai, 
atsiradus ryšiui su Vakarų pasauliu (Klaipėda juk 
irgi vakarų pusėj).

Panašaus tipo, lyrinės nuotaikos, simbolinių 
prasmės klodų turinčių novelių Pocius parašė ir 
vėliau. Kaip matėm, nuo socialinių ydų plakimo 
jisai, kaip ir kiti jo kartos ano meto rašytojai, 
perėjo į individualaus žmogaus likimo vaizdavimą, 
o paskui į susirūpinimą visos tautos likimu. Apie 
jo vėlesnę kūrybą, partizaninių laikų tragiką ir 
dabartinio gyvenimo problematiką kalbančius 
kūrinius pakalbėsim antroj šio rašinio dalyje, 
kitam numery.

Alina- Staknienė

1984 m. gegužės mėn. 9
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MITOLOGIJA

SĄMONINGUMO 
ISTORINIS

Lietuvių mitologijos studijos šiuo metu yra 
viena iš sparčiausiai priekin žengiančių ir intelek
tualiai provokuojančių mokslo šakų. Dar visai 
neseniai buvo tik rankiojami ir j klasifikacines 
lentynas kraunami mirusių tikėjimų fragmentai, 
dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos 
duomenų krūvelės. Šiandien stengiamasi atkurti 
senojoje lietuvių kultūroje veikusios sąmoningumo 
sistemos, jų veiklos dinaminė organizacija.

Remdamasi savo ankstyvesnių archeologinių 
tyrinėjimų Pietų Europoje išvadomis, Senosios 
Europos civilizacijos Goddesses and Gods of Old 
Europe knygoje atkūrėja Marija Gimbutienė Ka
lifornijoje sistematiškai atkasa ankstyvesnįjį, prieš- 
indoeuropietinį baltų mitologijos sluoksnį, atskir
dama jį nuo vėlyvesniųjų, indoeuropietiškų prie- 
augų.

Paryžiuje semiotikos klasikas Algirdas Julius 
Greimas, analitiškai giliausios lietuvių mitologijos 
studijos Apie dievus ir žmones autorius, ne tik 
atskleidžia vidines logikas, pagal kurias įvairios 
mitologijos sferos operuoja, bet ir nušviečia, kuo 
lietuvių mitologija išsiskiria bendrojoje indoeuropie- 
tinės mitologijos schemoje.

Vilniuje Norberto Vėliaus 1983 m. išleista 
Senovės baltų pasaulėžiūra pristato tezę, kad baltų 
mitologija buvo geografiškai diferencijuota siste
ma, surišusi skirtingus savo sąrangos elementus su 
skirtingomis baltų apgyventomis sritimis.

Vėliaus tezę galima šitaip susumuoti:
(1) Integruojantis baltų mitologijos simbolis— 

pasaulio medis, jungiąs dangų, žemę ir požemį— 
suponuoja tris erdvines plotmes, kurioms, skirtin
gų dievų valdžioje, priskiriami skirtingi mitologinės 
sistemos elementai.

(2) Socialinėje baltų mitologijos organizacijoje 
šios trys erdvės plotmės buvo sutapatintos su 
trimis geografiniais arealais—rytiniu, viduriniu ir 
vakariniu—, kurių kiekvienas savo kultūrą struk- 
tūravo pagal jam atitinkančios erdvės plotmės 
mitologines kategorijas.

(3) Mitologinius erdvinių plotmių turinius ir 
geografinius arealus jungia skirtingų socialinių 
klasių, natūraliai kreipiančių savo tikėjimą į 
skirtingas erdvines plotmes, dominavimas skirtin
guose arealuose.

Rytiniame baltų areale (rytų Lietuvoje ir 
Dzūkijoje ir, Vėliaus spėjimu, puslankiu apie visą 
baltų teritoriją) vyravusi karių klasė. Tos klasės 
srityse įsitvirtino karių luomui atitinką dangaus 
erdvės kultūriniai turiniai. Vidurio areale (Že
maičiuose ir vakarų Aukštaičiuose) vyravo žemdir
biai ir gyvulių augintojai. Kultūrinis sąmoningu
mas buvo organizuotas žemdirbių luomui 
atitinkančiomis žemiškosios erdvės kategorijomis ir 
papročiais. Susisiekdamas su Gimbutienės darbais, 
Vėlius spėja, kad vidurio areale labiausiai išliko 
senosios Europos tikėjimų liekanos, „su kiek 
ryškiau išreikštu moteriškųjų dievybių kultu“ (p. 
263). Vakarų areale (Prūsuose ir dabartinės 
Žemaitijos pačiame Baltijos pakrašty, Kretingos ir 
Skuodo apskrityse) vyravo žyniai. Vakarų arealo 
kultūrą organizavo požemio erdvei atitinkanti 
ideologija ir praktika. (Ž. pridedamą lentelę).

Vėlius prileidžia, kad šis ryšys tarp mitologi
nės sistemos elementų ir baltų išsidėstymo geogra
fijos nebuvo atsitiktinio skirtingų klasių skirtingose 
teritorijose įsivyravimo pasėka, bet mitologinės 
sistemos organizavimo esminė savybė, įžvelgiama

GEOGRAFIJA IR
LIKIMAS

jau seniausiuose baltų archeologiniuose pamink
luose. Baltų mitologinis pasaulis buvęs iš pagrindų 
geografiškai organizuotas, savąja logika reikalavęs 
trijų geografinių regionų, kurie sistemos rėmuose 
specializuotųsi jai reikalingų skirtingų dvasinių 
funkcijų atlikime. (Truputį panašiai kaip Jeruzalė 
specializuojasi žydų, Roma—katalikų, Meka— 
mahometonų religijoms simboliškai reikalingų 
funkcijų pildyme. Tik protestantizmas nepažįsta 
šios primityviom religijom apskritai būdingo 
tikėjimo ir geografijos sankabų principo.)

Baltų mitologijos tikėjimai ir papročiai buvę 
bendri visiem trim arealam, bet kiekvienam iš jų

BALTŲ MITOLOGIJOS REGIONALINIAI AKCENTAI

Vakarų arealas

Pagrindiniai 
dievai

Požemio ir tam
sos dievai 
(Patulas), 
kaukai

Pabrėžiami 
gamtos 
elementai

Mėnulis
Ropliai (ypač
rupūžės)

Kiaulės, pelė
dos

Gyvatė (vel
nio)
Senatvė 
Vandens 
pradas
Juoda spalva
Naktis

Socialinės - 
kultūrinės veiklos 
akcentai

Mįslės 
Keikimasis 
rupūžė 
Vietovardžiai, 
kilę iš rupū
žės, žalčio 
Mirusiųjų lai
dojimas žemėje 
(ar vandeny) 
Labiau verti
namas protas 
(žaidimuose)

Kumelių pienas,
Kraujas, vanduo

Architektūros- 
technologijos 
bruožai

Žemesni antkapiai, 
krosnys, kraičių 
skrynios, pilka
piai
Namai arti vandens

Pagrindinės 
šventės

Kūčios

buvęs „paskirtas“ vienas sistemos elementas, kurį 
jis stipriau kultyvavo visos sistemos labui. Tokia 
mitologinė sistema „racionalios darbų padalos“ 
dėka gali sustiprinti savo veiksmingumą, bet ji gali 
tinkamai funkcionuoti tiktai, jei kiekvienas arealas 
atlieka jam priklausančią paskirtį. Vienam kuriam 
arealui „iškritus“, visa sistema, praradusi esminį 
savo elementą, nustoja veikti, beveik kaip automo
bilis, iš jo išriedėjus kokiam nors reikalingesniam 
gelžgaliui.

Vėliaus baltų mitologinio pasaulėvaizdžio 
varijantų rekonstrukcija padeda nušviesti kai 
kuriuos baltų istorijos klausimus. (1) Valstybės 
centralizacijos pasiekimą rytinėje Lietuvoje padeda 
paaiškinti karių, kurie turėjo daugiausia galimybės 
valstybę suvienyti, dominavimas rytinėje Lietuvoje. 
(2) Prūsų užkariavimą galėjo kryžiuočiams paleng-

Vidurio arealas Rytų arealas

Žemės bei gyvu
lininkystės die
vai (Patripas), 
Aušrinė

Dangaus ir žemės 
dievai (Nunadievis, 
Andaevas ar 
Andojas), Perkūnas

Laumės lemia Dievas lemia

Spygliuočiai medžiai
Uosis, klevas, 
karklas, gluosnis

Saulė
Paukščiai (ypač 
gulbė, sakalas 
ir erelis) 
Galvijai (jau
čiai, karvės) 
Lapuočiai medžiai 
Liepa, ąžuolas, 
beržas, šermukšnis 
Bitė (dievo)

Žemės pradas
Raudona spalva

Jaunatvė
Ugnies pradas

Balta spalva
Diena

Pasakos 
Keikimasis 
žalčių 
Vietovardžiai, 
kilę iš lokio, 
meškos 
Mirusiųjų degi
nimas

Dainos 
Keikimasis 
perkūnu 
Vietovardžiai, 
kilę iš gulbės, 
žvirblio
Mirusiųjų įkėli
mas į medžius (?)

Labiau vertinama 
jėga

Alus Midus

Patarlės ir prie
žodžiai su nepa
doriais žodžiais, 
obsceniški motyvai, 
siekiant prajuokint 
karalaitę

Aukštesni 
antkapiai ir t.t.

Namai ant kalnelių

Užgavėnės Joninės
Užgavėnių centre—mote
riškos būtybės (More, 
Katrė ir pan.)

Užgavėnių centre—vyriška 
būtybė (Diedelis, Gavėnas)
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SKILTYS

vinti centrinio politinio autoriteto neišsivystymas 
žynių luomo dominuojamame vakarų baltų areale. 
(3) Kryžiuočiams sunaikinus vakarų baltų arealo 
ideologinę konstrukcijų, baltų mitologinė sistema, 
likusi be visiems jiems bendro religinio centro, 
prarado savo loginę koherencijų ir intelektualinę 
energijų ir nebepajėgė normaliai funkcionuoti. 
Kurio nors krikščionybės varijanto priėmimas ir 
kitose baltų srityse, likusiose ideologiškai nepilna
vertėmis tapo nebeišvengiamas. (4) Vakarų baltų 
ideologinė formacija—jos proto funkcijos 
specializacija—yra buvusi krikščioniškosios kultū
ros, tiesiogiai kovojusios su žynių luomo įtaka, 
stipriausiai represuota. Kai kurie šio varijanto 
elementai buvo krikščionybės absorbuoti, kai 
kurie, kaip paprastai atsitinka ideologijų kovose, 
degraduoti į keiksmažodžius. Baltai prarado 
specifiškai intelektualinius—gelminius, 
kontempliacinius—savo kultūrinės tradicijos ele
mentus. (5) Vakarinei žynių sferai tapus sunaikin
tai, o rytų sferos vadovaujančiam karių sluoksniui 
ilgainiui sulenkėjus, stipriausia lietuvių liaudies 
kultūroje turėjo išlikti vidurio arealo mitologinė 
organizacija—vienintelė iš visų trijų, kurioje 
moteriškasis- pradas nebuvo aiškiai vyriškojo, 
žynių ar karių pavidale, dominuojamas. Šis baltų 
mitologinės sistemos griuvimo istorijos aspektas 
lietuvių liaudies kultūrų paliko be „stiprių vyrų“ 
tradicijos. (6) Tuo pačiu būdu paaiškėja, kodėl 
autentiškai lietuviškai gerklei mėgiamiausias gėri
mas liko alus.

Vėliaus tezė galėtų kiek paryškinti ir Eglės 
žalčių karalienės gilesnįjį kultūrinį tekstų. Šioje 
pasakoje Žalčio pusė (ne dėl to, kad jis žaltys, bet 
kad gyvena jūroje, t.y. velniui, žynių dvasios 
vadui, priklausančioje „požemio“ sferoje) atrodo 
atstovaujanti vakarų arealo, Eglės pusė—daugiau 
vidurio arealo ideologinę struktūrų (kai kuriose 
versijose su rytų arealo priemaišomis). Eglės 
pasaka galėtų būti tarp šių dviejų struktūrų dar 
prieš krikščionybės pasirodymų vykusio konflikto 
dramatizacija: savižudiško prie žemės prisirišusiųjų 
laimėjimo prieš paslaptingąsias gelmes tyrinėjan
čius intelektualus monumentas, tema, nepraradusi 
savo rezonanso lietuvių kultūros istorijoje ligi šių 
dienų. Eglės pasaka, kurioje paslaptinga būtybė, 
lyg jūros šamanas, (ar pats velnias) laimi ūkinin
kaitę, primena Kestučio-Birutės mitų: abiejuose 
sekuliarinis pradas nugali kunigiškųjį, bet karių 
laimėjimas yra triumfalus (Vytauto gimimas), o 
žemdirbių laimėjimas—tragiškas (Eglės ir sūnų 
pavirtimas medžiais).

Vėliaus teorija—nepaprastai drųsi intelektuali
nė konstrukcija, kokių lietuviuose reta. Kruopščiai 
surankiotų įvairiausių kultūros sferų duomenų 
statistinės distribucijos jų tačiau gana įtikinančiai 
paremia, kartu pasiūlydamos ir tikslų metodolo
ginį tolimesnių tyrinėjimų, skirtų teorijai išbandyti, 
modelį.

Vėliaus empirinė rekonstrukcija būtų pakan
kamai įdomi net, jei ir nepasitvirtintų jo baltų 
mitologijos „sistemų logikos“ (esminės sąmoningu
mo ir geografijos sankabos) prielaida. Bet kaip tik 
šios prielaidos ištyrimas galėtų būti reikšmingiau
sias Vėliaus įnašas, iškeliąs jį į pirmojo rango 
lietuvių kultūros teoretikus.

Vytautas Kavolis

Norbertas Vėlius, Senovės baltų pasaulėžiūra. 
Vilnius, Mintis, 1983, 309 p.
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ATVIRAI
KALBANT

ŠVIESUS LITERATŪRINĖS KASDIENYBĖS 
EPIZODAI ČIKAGOJE

Penktadienio vakarones čikagiškiame Jaunimo 
centre reikėtų skirti prie pačių svarbiausių ir 
sėkmingiausių čionykščio lietuviško kultūrinio 
gyvenimo apraiškų, parodančių ir palaikančių to 
gyvenimo, ypač jo kasdienybės, pulsų. Geriausiomis 
iliustracijomis šiais metais tektų laikyti bent trejetą 
tokių vakaronių, kiek giliau ar plačiau supažindinu
sių su čikagiečiais rašytojais jų naujų knygų 
pasirodymo proga. Visos jos buvo panašios tuo, 
kad kiekvienoje pats autorius paskaitė pluoštelį 
savosios kūrybos, o skirtingos—tos kūrybos apžvel- 
gimu ir apibūdinimu, vienu atveju tai atliekant 
jaunam kolektyvui, kitu—srities specialistui, gi 
trečiuoju—pačiam kūrėjui. Pirmaisiais dviem atve
jais su klausimais ar pastabomis įsiterpti buvo 
leista ir publikai, nuo to susilaukius tik trečiuoju, kai 
paklausimų ir pastabų, atrodė, labiausiai reikėjo ar 
trūko. Vakarones ruošė ateitininkai sendraugiai, 
kurių iniciatyvų publika įvertino ir gausiu atsilan
kymu, ir gyvomis reakcijomis.

Vasario mėn 17 d. Eglės Juodvalkės naujųjį 
(antra) eilėraščių rinkinį Pas ką žiedas žydi aptarė 
Ilinojaus universiteto lituanistikos studentai— 
Ramutė Bartuškienė, Ginta Remeikytė ir Vainis 
Aleksa,—trumpų įvadinį žodį tarus ir jų mokytojai 
dr. Marijai Stankus-Saulaitei. Autorei paskaičius 
vienų-kitų eilėraštį, jie bandė aptarti, pritaikant 
naujuosius kritikos metodus, aiškintis įvaizdžių 
prasmę ir simbolikų, nupasakoti jo padarytus 
įspūdžius. Vėliau į diskusijas įsijungė ir vyresnieji: 
K. Bradūnas, kun. A. Grauslys . . . Aptariamieji 
eilėraščiai buvo padauginti ir išdalinti klausyto
jams.

Ne vien Čikagoje rečiau tepastebima Eglė 
Juodvalkė (kelinti metai dirba Laisvės radijo 
programoje Europoje), bet ir visi jaunieji kritikai 
sudarė neabejotiną šios vakaronės atrakciją, nors 
dėl jų vartoto vertinimo metodo vienodos nuomo
nės nebuvo. Man jis pasirodė perdaug siauras ir 
subjektyvus. Pvz., ciklo „Marelės pasaulis“ inter
pretavimas, nenurodant jo ryšių su Lietuvos poeto 
Marcelijus Martinaičio „Kukučio baladėmis“, yra 
ne tik netikslus, bet ir rimtai kladinantis su dalyku 
mažiau susipažinusią publiką . . . Platesnio paaiš
kinimo reikalingas ir dr. M. Saulaitės teiginys, kad 
„Juodvalkės eilėraščiai tokie, kokia būtų buvusi 
lietuvių poezija, jei Lietuva būtų likusi laisva . . . “ 

Balandžio 13 d. vakaronė buvo skirta Kazio 
Bradūno eilėraščių rinkiniui Prierašai. Knyga ir 
poetas čia buvo aptariami daugiau standartiniai- 
tradiciniu būdu, pasitaikinus žinomą literatūros 
kritikę, Oberlino universiteto profesorę dr. Viktori
ją Skrupskelytę, Čikagoje gana retų viešnių, visada 
sugebančią pasakyti ką nors naujo, su didele meile 
tiek svarstomam dalykui, tiek ir savajam pašauki
mui. Prierašus ji aptarė kaip dviejų savistovių 
tekstų lydinius, išplečiančius ar padauginančius 
savo eilėraščių antraštėmis cituojamų šaltinių 
(Genezės, Šv. Jono Evangelijų, Liet. Katalikų Bažn. 
Kronikų) tikrovę, į juos įvedant poeto sąmonę.

Savo naujausių poezija skaitė ir komentavo 
pats K. Bradūnas, šalia kitų dalykų iškeldamas 
didžiulę LKB kronikų reikšmę ir prasmę, aptarda
mas poeto ir kritiko santykį ir ilgiau sustodamas 
prie išeivijos poetų įtakos šiandieninei Lietuvos 

poezijai bei pastarosios poveikio išeivijos poetams. 
Įtakų klausimų K. Bradūnas yra palietęs ir 
anksčiau, pavienius egzilinės poezijos pėdsakus 
gimtojo krašto poetuose, ypač ankstyvaisiais 
„atlydžio“ metais gana įtikinamai įrodydamas. 
Sunkiau juos būtų rasti vėlyviausioje kūryboje ir 
dar net kiek platesniu mastu . . . Dėl išeiviškosios 
poezijos per didelės atsparos šiandieninės Lietuvos 
poezijos įtakai džiaugtis kažin ar reikėtų . . . Jau
nesniųjų kūryboje ji būtų netgi pageidautina . . .

Vėliausioji, bet ne vien dėlto giliausiai atmintin 
įsirėžusi vakaronė su Birute Pūkelevičiūte įvyko 
gegužės 11. Pūkelevičiūte pati viena sutraukė 
daugiausiai publikos ir jų stipriai sudomintą išlaikė 
virš dviejų valandų, neskaitant pertraukos ar 
perdėm primityvaus ir nereikalingo K. Pabedinsko 
supažindinimo: „Pasiklausykit, ką Lietuvių enci
klopedija apie Birutę Pūkelevičiūtę rašo . . . “ Mat 
B. Pūkelevičiūte yra esmėje scenos asmenybė, 
profesionaliai pasiruošusi publiką užiminėti ir jai 
įtikti. Šalia to dar būdama poetė, rašytoja, vertėja, 
visiems savo talentams ji ir davė progos pasireikšti, 
juos įkinkydama dar gerokai prieš pasirodydama 
publikai, taigi nieko nepalikdama atsitiktinumui.

Naujoji B. Pūkelevičiūtės knyga Žydra ir 
geltona sudaryta iš dviejų anksčiau parašytų scenos 
veikalų—dramos Palikimas (dabar pavadintos 
„Beržai ir žmonės“) ir komedijos Naujoji Salomėja 
painiavose. Ji tebuvo paminėta tiktai vakaronės 
gale, ir vien prabėgomis. Pirmoji vakaronės dalis 
buvo skirta daugiau vaidybinei, o antroji— 
literatūrinei veiklai, apimant visą kūrybą ir visų 
gyvenimą.

Jaunystėje susižiedavusi su scena ir su pirmąja 
meile vėliau „susituokusi“, B. Pūkelevičiūte, jos 
pačios žodžius parafrazuojant, ilgainiui vis labiau 
linko savo meilužio literatūros pusėn, pagaliau 
leisdama jam teisėtą vyrų visiškai išstumti ... Iš 
tikrųjų, literatūra Birutei ir nešė vien pasisekimus: 
visi jos romanai ir beveik visi dramos veikalai 
premijuoti konkursuose, kurių ji laimėjo ir eilė
raščio, ir novelės žanruose . . . Pasisekimų skaityto
juose liudija kai kurių knygų vertimai į latvių kalbų 
ar išparduotos jų laidos. Autorei suabejojus jos 
paskutinį premijuotų romanų šiandien neįprastu 
1,000 tiražu išleidusių leidėjų išmintimi, tas abe
jones veikiai išsklaidė per kelis mėnesius išparduo
tos ne vien romano, bet ir tais pačiais metais 
panašiu tiražu išėjusio novelių rinkinio Marco Polo 
Lietuvoje laidos....... Aš nesu nesuprastas auto
rius . . . Aš esu suprastas autorius . . . “ — baigdama 
vakaronę džiaugėsi rašytoja, už ta supratimų 
dėkodama audringai plojančiai publikai.

Iš šalies žiūrint gali atrodyti, kad nemažesnė 
sėkmė B. Pūkelevičiūtę lydėjo ir sceninėje kūryboje. 
Lietuvoje, vokiečių okupacijos metais prieš tėvų 
norą įstojusi į teatro studiją, netrukus ji jau 
pasirodė Kauno Jaunimo teatro scenoje titulinėje 
Hauptmano Hanelės rolėje ... Po keleto pasireiš
kimų stovykliniuose pastatymuose pokario Vokieti
joje, atvykusi Kanadon ir vos pradėjusi sėkmingai 
angažuotis literatūroje, ji įsijungia į Montrealyje 
suorganizuotą teatro grupę ir „septyniems metams 
sugrįžta į teatro glėbį“. Sėkmingi B. Pūkelevičiūtės 
vaidinti ir režisuoti K. Borutos Baltaragio malūno 
ir B. Sruogos Milžino paunksmės pastatymai, 
gastrolės, jų išleidimas plokštelėse {Milžino paunks- 
mė buvo pirmoji lietuviška drama, ištisai įrašyta ir 
išleista trijų ilgo grojimo diskų albumu). Jų 
išparduotos, kaip ir Žirginėlių (plokštelėse meniškai 
įskaitytų pasakų vaikams) laidos, o pagaliau ir 
pirmasis ilgo metražo (dviejų valandų) garsinis

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

ATVIRAI KALBANT
(atkelta iš 11-to psl.)
spalvotas lietuviškas filmas Aukso žąsis, jos 
režisuotas ir susuktas, jos parašytos eiliuotos ir 
premijuotos pasakos tekstu ... Jo iškilminga 
premjera 1965 m. gruodžio 4 ir 5 d.d. puošnioje 
čikagiškėje McCormick salėje . . .

Tie „pirmieji“ kaip tik ir kliūstelėjo daugiausia 
vandens į beįsiliepsnojantį sceninės veiklos laužą. Su 
Milžino paunksmės plokštelės išleidimu prisidarytų 
skolų nespėjus išmokėti, jas drastiškai pakėlė 
filmas, kainavęs $27,000 ... O kritika Aukso žąsį 
sutiko ne visai palankiai . . .

— Tada buvau labai lengvai sužeidžiamas 
žmogytis . . . Kai kurie rašiniai sąmoningai siekė 
finansiškai Aukso žąsį papjauti. . . Todėl nutariau, 
kad nuo tada, kai skolas išmokėsiu, filmo niekada 
niekam neberodysiu . . .

Taip prieš dešimtį metų paskutinį kartą 
suplasnojusi Filadelfijoje, Aukso žąsis buvo uždary
ta į tamsų (tikriausiai ne auksinį) narvą, B. 
Pūkelevičiūtės platesnei sceninei veiklai nutrūkus 
dar anksčiau, po jos premjeros . . .

— Atvažiavau į Čikagą dirbti teatrinio darbo. 
Kodėl ta svajonė neišsipildė—tam išpasakoti 
reikėtų trijų vakaronių . . .

Susidarė įspūdis, kad dėl visų B. Pūkelevičiūtės 
nesėkmių kalti . . . kritikai, veik visada sąmoningai 
siekę jai pakenkti ir dėl to užsitarnavę jos 
nepermaldaujamą rūstybę ir pagiežą . . .Jie liko 
anonimiški . . . Kaip ir visai visi su ja dirbę, jos 
režisuotuose veikaluose, plokštelėse (ir filme!) 
vaidinę aktoriai bei bendradarbiai, jos svajonių 
išsipildymui talkininkavę ir jį rėmę ne vien savo 
talentais, bet ir (kiek iš jų pačių teko girdėti) 
finansais . . . Vienas žmogus juk teatro negali 
padaryti . . . Bet Birutė Pūkelevičiūtė ir tikrųjų 
kalbėjo ne apie teatrą, bet apie save teatre . . .

Algirdas T. Antanaitis

IR TAIP, IR NE
LOS ANGELES LIETUVIAI IR 

LIETUVOS STATUSAS

Buvo kadaise geri laikai, kai ponai dvarinin
kai matuodavo savo turtus baudžiauninkų arba 
vadinamų sielų (ar dūšių) skaičiumi. Patys didieji 
priskaičiuodavo jų dešimtimis ir šimtais tūks
tančių. Kartais apsimokėdavo ir mirusius įvesti į 
tokią apyskaitą. Iš čia ir garsusis Gogolio romanas 
„Mirusios sielos“, kurį į lietuvių kalbą meistriškai 
išvertė Motiejus Miškinis.

Nors pas kai kuriuos Los Angeles lietuvius 
fabrikantus ir biznierius dirba po keliolika ar 
kelias dešimtis darbininkų, vargu būtų galima juos 
lyginti su anais dvarininkais, o jų darbininkus su 
baudžiauninkais, neturinčiais daugiau nieko kaip 
tik savo sielą arba dūšią. Tačiau yra viena Los 
Angeles lietuvių turtuolių rūšis, kuri primena 
anuos feodalinių laikų ponus dvarininkus. Jie savo 
turtą matuoja daugiabučių namų ir butų skaičiais. 
Patys didieji juos skaičiuoja ne desėtkais, bet 
šimtais. Tai lyg anų laikų kunigaikščiai, grafai ir 
baronai.

Žinoma, ne visi Los Angeles lietuviai priklau
so tai turtingųjų (bajorų) klasei. Yra ir tokių, kurie 
pasitenkina tik puošnesne ar mažiau puošnia 
rezidencija, geresnėje ar blogesnėje vietoje. Maž-
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daug panašiam socialiniam klodui priklauso ir vis 
populiarėjantys kondominijumų savininkai.

Kas be ko, yra čia ir biedniokų bei kampinin
kų, kurie teįstengia išsinuomuoti butą ar kambarį, 
kartais net be teisės virti. Negirdėjau, kad tarp Los 
Angeles lietuvių būtų valkatų arba vadinamų 
gatvės žmonių, nors klimatinės sąlygos tokiam 
gyvenimo būdui čia puikiausios. Užtat aplamai 
valkatų luomas čia gana gausus, ypač turtingųjų 
rajonuose, kur išsimaitinimas lengvesnis. Tarp kita 
ko, tai gana padorus luomas. Visokie vagišiai 
važinėja kadilakais ir visiškai nepriklauso gatvės 
žmonių kategorijai.

Tačiau ne Los Angeles lietuvių struktūrinė 
sociologija man šiandien rūpi. Kadaise Aleksan
dras Dambrauskas-Adomas Jakštas (akiratininko 
Leonardo Dambriūno dėdė), kuris nežinia ar buvo 
didesnis teologas, filosofas, matematikas ar 
rašytojas-kritikas, rašė Draugijoje (1911 m.), kad 
„tarp tautos ir valstybės yra maždaug toks 
santykis, kaip tarp žmogaus ir namų, kuriuose jis

DEMAGOGIŠKAS REZISTENCIJOS 
AIŠKINIMAS

Sovietų ir nacių okupacijos 1940-1944 m. 
pareikalavo iš lietuvių tautos daug aukų bei iššaukė 
didelį pasiryžimą gintis ir siekti savo laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymo. Tuo pačiu okupacijos 
pagimdė pogrindį—pasyvią rezistenciją prieš oku
pantus.

Dabar tai tolima praeitis. Vis mažiau lieka 
gyvų liudininkų iš to laikotarpio, ir tik kai kurie 
bando tai užrašyti savo prisiminimuose. Vienas tos 
rezistencijos puslapis ir buvo aprašytas Algirdo 
Vokietaičio knygoje Laisvės besiekiant. Tai rezis
tencinės organizacijos, Lietuvos laisvės kovotojų s- 
gos (LLKS), dalinė istorija, ir paties A. Vokietaičio 
žygiai, palaikant ryšius per Švediją su Vakarais.

į tą A.V. knygą atsiliepė žinomas katalikų 
organizacijų veikėjas, frontininkas Adolfas Da- 
mušis, apkaltindamas Vokietaitį faktų iškraipymu, 
falsifikatais ir noru diskredituoti vokiečių okupaci
jos meto katalikų veikėjus. Tuos kaltinimus jis 
paskelbė per 4 Tėviškės žiburių numerius (nr. 13, 
14, 15, ir 16, 1984 m.).

Pirmame skirsnyje (nr. 13) Damušis kalba 
aplamai apie kai kurių akademinių sluoksnių norą 
diskredituoti nusipelnusius rezistencijos veikėjus ir 
kad jie tai daro pasinaudodami priešo melu. Jis ra
šo taip:

Mūsų spaudoje ir studijose panaši taktika 
vartojama akademiniuose ir ne akademiniuose 
sluoksniuose, nagrinėjant ar ,,vertinant“ antisovie- 
tinę bei antinacinę lietuvių rezistenciją. Mūsų 
,,vertintojai istorikai“ pateikia kiek užmaskuotu 
būdu priešų melus lyg nekaltas užuominas, o kiek 
vėliau jas pilna burna skelbia kaip neginčijamus 
faktus. Tai yra labai gėdingas ir autorius žeminintis 
darbas.

Tokiu būdu kažkokio fanatizmo įtakoje yra 
klastojama tiesa, ir neužtarnauto žeminimo susilau
kia ne tiktai nekalti asmenys ar grupės, bet ir visa 
tauta melu nuodijama. Ypač apgailėtina, kai 
išryškėja, kad nekaltųjų kaltinimo kaina dengiami 
tikrieji kaltininkai ir savo tautos reikalų išdavikai 
(Henrikas Žemelis, „ Okupantų replėse“. 1947 m., 
psl. 81, autoriaus leidinys).

Toje paminėtoje H. Žemelio knygoje (81 p.) 
buvo inicialais išvardinti asmenys, kurie kolabora
vo su naciais ar Gestapu. Kai kurie vėliau to pačio 

gyvena“. Jo laikais Lietuvoje nebuvo nei daugia
bučių namų, nei kondominijumų. Užtat tautai 
tebuvo trys galimybės: gyventi savo nuosavuose 
namuose (būti nepriklausoma), būti pusininke 
(sudaryti federaciją su kita valstybe), arba nuo- 
muotis butą pas kitus (būti priklausoma). Tokia 
tada ir buvo Lietuva, kuri be abejo siekė 
pusininkės ar net ir namų savininkės statuso.

įdomu, kokiai Los Angeles lietuvių klasei 
priklausytų dabartinė Lietuva. Be abejo, ji nėra 
daugiabučių namų savininkė. Tokia ji galėjo būti 
tik Gedimino ir Algirdo laikais, prisigrobusi 
visokių gudų, ukrainiečių ir rusų žemių. Ji nėra ir 
savo rezidencijos savininkė (nepriklausoma). 
Teoretiškai jai tiktų kondominijumo savininko 
statusas. Atiduodi tam tikrą duoklę (Maskvai) už 
tvarkos ir švaros palaikymą ir gyveni, kaip 
Vydūno „sau žmogus“. Atrodo, toks šiuo metu ir 
būtų artimiausias mūsų tautos idealas. Bet tik 
teoretiškai. Praktiškai jos statusas kartais primena 
greičiau kampininko arba net ir valkatos buitį.

V. Trumpa

A. Damušio paminėti, kaip veikę prieš lietuvių 
tautos interesus. Tai kodėl H. Žemelis yra kaltina
mas „nusipelnusių asmenų“ šmeižimu, o A. 
Damušis, tą patį darydamas, pristato save jų 
gynėju?

Iš viso, A.D., kaip ir daugelis kitų, nežinia 
kokiais sumetimais, teigia, kad sovietų ir nacių 
okupacijų metais neturėjome kolaborantų. O tuo 
tarpu jų buvo, nors ir nežymus skaičius; jie ne tik 
veikė prieš lietuvių tautos interesus, bet kai kurie 
dalyvavo ir žydų šaudyme. Ir būtų labai gera, jei 
mes nuo pat pradžių nuo tokių atsiribotume, o ne 
visą laiką bandytume maskuoti jų nusižengimus. 
Toks savęs apsišvarinimas žymiai pakeltų mūsų 
autoritetą ir būtų daug lengviau ginti tuos, kurie 
OSI įstaigos (KGB talkininkaujant) kartais netei
singai apkaltinami.

Toliau tame pačiame skirsnyje (nr. 13), A.D. 
tęsia taip:

Knygoje ,, Laisvės besiekiant“ viešoji rezistenci
ja yra visai ignoruojama, lyg visai nebūtų buvusi. 
Negana to, kai kurie ryškūs tos viešosios antinaci- 
nės rezistencijos asmenys, kurie garbingai ir 
sumaniai jiems nepalankiose ir asmeniškai pavojin
gose aplinkybėse sugebėdavo išryškinti ir ginti 
lietuvių tautos siekimus, yra žeminami. Tokiu būdu 
teisingumas yra neleistinai pažeidžiamas. Šių 
viešosios rezistencijos eksponuotų asmenų buvo 
gana daug. Čia paminiu du ryškius pavyzdžius: gen. 
Stasį Raštikį ir vyskupą Vincentą Brizgį.

Apie vysk. Brizgį rezistentą mes tik dabar 
pirmą kartą išgirstame, ir A.D. nurodytas „objekty
vus šaltinis“ (vysk. Brizgio knyga Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje 1940-1944) kaip tik kelia daug abejonių 
dėl vyskupo laikysenos nacių okupacijos metais, jo 
neaiškių ryšių su Gestapu, vaizduojant Gestapo 
žudikus Jaegerį ir Muellerį kaip simpatiškus 
asmenis, ir 1.1.

Toji vyskupo knyga yra daugiau jį patį 
kompromituojantis leidinys, o ne „objektyvus 
šaltinis“ apie A.D. minimų asmenų laikyseną nacių 
okupacijos metais.

A.D. išranda naują „viešosios rezistencijos“ 
terminą ir iškelia savo nuopelnus registruojant 
studentus į vyr. kursą ir vėliau užtariant naujokų 
ėmimo komisijoj, kad jie nebūtų išsiųsti į frontą.

akiračiai nr. 5 (159)

12



POLEMIKA

Labai gerai, kad jis taip darė, bet tai nebuvo vieno 
A.D. nuopelnas, ir ne kokia nors nauja „viešoji“ 
rezistencija. Tokių buvo šimtai ir tūkstančiai 
miestuose, bažnytkaimiuose ir kaimuose, kurie be 
jokių nurodymų iš aukščiau, tik kartais pasiskaitę 
pogrindžio spaudoje nepristatydavo reikalaujamų 
duoklių, slėpdavo jaunuolius ar užrašydavo juos 
invalidais ir kitais būdais kenkė vokiečių karo 
mašinai.

Tai buvo plačios pasyviosios rezistencijos 
išdava. Tai buvo lietuvių tautos sąmoningumo ir 
pasipriešinimo okupantams pavyzdys. Ir tie eiliniai 
ir dabar nežinomi lietuviai kartais parodė žymiai 
daugiau sąmoningumo, negu centruose sėdintieji 
politikieriai.

Toliau A.D. (nr. 15) pasakoja tokius „faktus“ 
apie pik. Ambraziejų:

Tikrieji gi faktai yra tokie. Valstiečių liaudinin
kų atstovas VLIKe tai misijai pasiūlė kandidatu 
pik. Ambraziejų. Jo kandidatūrą rėmė visas 
laicistinis blokas, [skaitant ir Lietuvių laisvės 
kovotojų sąjungą. Lietuvių fronto atstovas nerėmė 
tos kandidatūros dėl rezistencinių asmens savybių 
trūkumo ir susilaikė nuo balsavimo. Žinoma gaila, 
kad to viso plano katastrofa [vyko labai kritišku 
antinacinei lietuvių rezistencijai metu. VLIKo narių 
dauguma atsidūrė Vokietijos kalėjime. Vietinė 
rinktinė buvo likviduota. VR štabas nespėjo baigti 
organizuoti Tėvynės saugos. O už kelių savaičių 
frontas atsidūrė prie Vilniaus. Kai mūsų visų 
reikėjo, ten jau nebebuvome.

Čia A.D. sąmoningai ar nesąmoningai, aprašo 
reikalą visiškai kitaip, negu iš tikrųjų buvo. Ne 
„visas laicistinis blokas“ rėmė pik. K. Ambraziejaus 
kandidatūrą. Jį pasiūlė liaudininkai, o LLKS buvo 
pasiūliusi aviacijos mjr. Garolį, kuris pažinojo 
Suomiją ir turėjo visus rezistencinius ypatumus. Tai 
kaip galėjo LLKS balsuoti už pik. Ambraziejų, o ne 
už savo pasiūlytą kandidatą? Krikščionių grupės 
atstovas VLIKe primetė LLKS, jog ji nori turėti 
ryšių monopolį su užsieniu, todėl jie visi ir 
nubalsavo už pik. Ambraziejų. Tai galėtų paliudyti 
tiek Bronius Bieliukas, tuo metu buvęs VLIKo I-sis 
reikalų vedėjas, tiek Balys Gaidžiūnas, buvęs tada 
tautininkų atstovu VLIKe.

Ar tas nubalsavimas buvo politiškai motyvuo
tas, ar konkurenciniais sumetimais—ne tiek svarbu. 
Svarbu, kad tas pasirinkimas buvo didelis smūgis 
mūsų rezistencijai. Pasirinktas asmuo visiškai 
netiko tam uždaviniui ir, kai Gestapas jį suėmė 
Estijoj ir fiziškai kiek įkirto,—jis išpasakojo viską 
iki smulkių detalių. Gestapui liko tik visus suimti ir 
nugabenti į kalėjimus Vokietijoje.

A.D. primeta VLIKo narių suėmimą J. Deks- 
niui; girdi, jis viską išpasakojo. Tikrumoje buvo 
kitaip. VLIKas savo pasirinktam atstovui suruošė 
atsisveikinimo vakarienę. Visi, kurie toje vakarie
nėje dalyvavo, buvo suimti. Kodėl? Čia nereikia 
daug aiškinti. Liko nepaliesta tik tai, ko K. 
Ambraziejus nežinojo.

Toliau A.D. (nr. 16) dar prideda tokią versiją:
Jeigu VLIKo siunčiamas asmuo į Suomiją ir 

Švediją būtų atitikęs rezistencinius reikalavimus ir 
tiesiog vykęs į paskyrimo vietą, nebūtų per ilgai 
užsibuvęs Estijoje, tai Lietuvos, Latvijos, Estijos 
rezistencijos vadovaujantys veiksniai būtų išlikę 
Gestapo neišaiškinti. Juk trūko dar tik poros 
mėnesių iki lemiamo momento, kuriam esmėje ir 
buvo ruošiamasi. Turbūt ir Vietinė rinktinė su visu 
štabu, visu kitu vadovaujančiu kolektyvu ir su 
pilnai organizuota Tėvynės sauga būtų išlikusi 
atlikti uždaviniui, kuriam iš tikrųjų ruošėsi.

1984 m. gegužės mėn.

Stebėtina, kad A.D. būdamas pats rezistentas 
dar ir šiandien galvoja, jog anuo metu iš Lietuvos į 
Suomiją galima buvo nuvykti, kaip, pvz., šiandien, 
nusipirkus lėktuvo bilietą, galima nuskristi į Los 
Angeles ar į Detroitą.

VLIKo atstovas, LLKS nario, turėjusio ryšius 
su estų pogrindžiu, buvo nuvežtas į Estiją, kur estai 
apsiėmė K. Ambraziejų slaptai nugabenti į Suomi
ją. Vokiečiai Baltijos jūrą ir Estijos pakraščius 
smarkiai saugojo, todėl reikėjo laukti tinkamo oro 
(rūko ir lietaus), idant žvėjų motorlaiviu jį galėtų 
permesti Suomijon. Kaip tik tuo metu vokiečiai 
Taline plačiai ieškojo dezertyrų bei spekuliantų ir 
taip jų tarpe pik. Ambraziejus atsitiktinai pakliuvo 
į Wehrmacht’o policijos rankas.

Damušis neigia apie privatų susitikimą su A. 
Vokietaičiu, prieš jam išvykstant į Švediją. Jiš ypač 
kategoriškai neigia, kad per tą privatų pasikalbėji
mą jis norėjęs įtikinti A.V., kad bendradarbiavimas 
su vokiečiais karinėje srityje pageidautinas ir būtų 
naudingas.

Jis taip rašo:

Tuos kelis rezistencinės veiklos [vykius, ku
riuose man teko aktyviai dalyvauti pateikiu, kad 
galėčiau paneigti dr. Algirdo Vokietaičio man 
metamą, mano nuomone, suktai melagingą kaltini
mą (257 psl.). Jis ten bando tvirtinti, kad 1943 m. 
gruodžio 29 d. aš pareikalavęs antrojo susitikimo su 
juo be liudininkų ir bandęs jį [tikinti, kad reikia 
organizuoti lietuviškąją diviziją su generaliniu 
inspektoriumi priešakyje kaip Latvijoje. O toji 
divizija Latvijoje buvo vokiečių vadovaujama.

Kaip galėjo iš manęs iškilti tokios nesąmonės 
siūlymas? (... )

Anuo metu kvietimą išlydėti dr. Algirdą 
Vokietaitį į Švediją priėmiau kaip draugišką mostą. 
Tada jau buvome sudarę bendrinį pogrindžiui 
vadovaujantį veiksnį—Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą (VLIKą). Tad maniau, kad laicisti
nės grupės jau atsisako nuo Lietuvos Tarybos 
grupių diskriminacijos ir kad pradedame nuošir
džiai bendradarbiauti taipgi su Lietuvių laisvės 
kovotojų sąjunga. 1943 m. gruodžio 28 d. atsisvei
kindami net pasibučiavom. Niekad nemaniau, kad 
tai buvo daroma tokios nekolgegiškos intrigos 
išvystymui.

Tas antrasis susitikimas be liudininkų skamba 
kaip ryškus falsifikatas. Kaip aš galėjau, ir kokia 
būtų prasmė VLIKo atstovą, vykstantį ryšiui su 
laisvuoju pasauliu, įtikinėti, kad mes turime telkti 
savo vyrus į vokiečių karinius dalinius, kai aš 
veikiau radikaliai priešinga kryptimi, iki mane 
Gestapas suėmė?

Mes dar kartą pasitikrinome su knygos 
autoriumi dėl to pasimatymo. Vokietaitis laikosi 
savo versijos. Tas pasikalbėjimas buvo įrašytas jo 
dienyne ir po to laišku perduotas min. E. 
Turauskui, todėl nėra jokių duomenų manyti, kad 
jis sufabrikuotas tikslu kompromituoti A.D. O dėl 
sukurtos pasibučiavimo scenos A.V. tik šypsosi. Jis 
sako, jog pabuvęs Kaune tokį trumpą laiką ir 
susitikęs tik su keliais rezistencijos atstovais, jis 
tikrai prisimintų su kuo bučiavosi, su kuo ne.

Tuo laiku daug kas galvojo, kad griuvus 
Hitlerio režimui, Vakarai atsisuks prieš Sov. 
Rusiją, ir todėl mums reikalinga vienos ar kitos 
rūšies karinė jėga. Tų pačių frontininkų pogrindžio 
laikraštyje Į laisvę 1944 m. pradžioje, pirmam 
puslapyje buvo įdėtas str. „Reikia mobilizuotis“.

Pats Aktyvistų frontas, ypač pradžioje, laikėsi 
provokiškos linijos. Jo atsišaukime „Į talką naujos 
Lietuvos kurti“, tarp kitko, taip rašoma:

Mūsų idealas yra visos lietuvių tautos idealas: 
laisva ir nepriklausoma Lietuva. Bet praeities 
klaidų nebekartosime. Ilgametis vadinamas tautinis 
režimas lietuvių tautą apvylė, kaip ją apvylė ir 
buvusis prieš tai seiminiai-demokratinis ištižimas. 
Naujoji Lietuva kuriasi naujais tautinio socializmo 
pagrindais, kurie taip skaisčiai nušvietė mūsų 
kaimyno—Vokietijos—padangę. Jie žada ir Lietu
vai laimingesnę ateitį.

(Kazys Škirpa, Sukilimas')

Vėl A.D. (nr. 16) taip rašo:

To vidinio nesutarimo pateisinimui iš piršto 
laužiami priekaištai ir pramanyti nepasitenkinimai. 
Panagrinėkime vieną jų, paimtą iš 258 psl. išnašos: 
„Per pasikalbėjimus su VLIKo nariais jautėsi, kad 
kai kurie jų mėgina viską matuoti savo grupės 
interesų mastu, gal vieną akį mesdami į ateities 
valdžios pozicijas“.

Tai yra labai būdingas „perspėjimas“, daug 
kartų girdėtas prieš karą, kai Europoje vyravo 
tendencija fašistiniams-autoritetiniams režimams 
įsigalėti. Tada autoritetinei grupei rūpėjo atbaidyti 
visuomenę nuo svarstymo, mąstymo ir sąmoningo 
dalyvavimo politinėje veikloje. O buvo svarbu 
pripratinti tiktai klausyti. Dabarties sąlygose toks 
mėginimas atgrasinti yra toli nuo bet kokios realios 
galimybės, bet jis dar vis turbūt nesąmoningai iš 
inercijos bandomas.

Be reikalo A.D. toje A.V. knygos citatoje įžiūri 
norą atbaidyti ką nors nuo politinės veiklos ir 
sąmoningai maišo politinę su rezistencine veikla. 
Jei jis turėjo progos anuo metu kalbėtis su tikrais 
rezistentais, dalyvauti jų uždavinių vykdyme, 
pajusti jų pasiaukojimą ir idealizmą, jam turėtų 
būti aišku, kad toj citatoj pasakyta daug tiesos. Ir 
katalikų grupės nuo tos „nuodėmės“ nėra atleistos; 
priešingai, jos visą laiką siekė dominavimo ir 
„viena akimi žiūrėdavo į ateities valdžios pozicijas“.

Keli pavyzdžiai. Aktyvistų frontui suorganiza
vus Laikinąją vyriausybę, tuoj prasidėjo savų 
žmonių kišimas į tarnybas. Pvz., Švietimo ministeri
ja neleido eilei tautininkų pažiūrų asmenų, buvusių 
vidurinių mokyklų direktoriais prieš okupaciją, 
grįžti į savo buvusias'pareigas.*

O kai VLIKo likučiai atsirado Vokietijoje, kas 
tada dominavo VLIKe ir viena akim žiūrėdavo į 
ateities valdžias? Persikėlus į užjūrį, VLIKe 
dominuojantis katalikų blokas vėl bandė savo valią 
primesti kitiems, kol pagaliau VLIKas skilo ir 4 
grupės iš jo pasitraukė. Kas gi pagaliau vedė 
dešimtmetį trukusį ginčą su Diplomatine tarnyba, 
dėl jos šefo tituto? Tas ginčas irgi buvo viena akim 
žiūrėjimas kitur, o ne rūpinimasis laisvinimo veikla.

Tik dabar toji partinė kova aprimo, nes ir pats 
VLIKas su visom fiktyviom ir kitom grupėmis 
nusigyveno iki reorginio mentaliteto, kuris leidžia 
jiems tartis, susitarti ir nieko neveikti.

A. Damušis turi pilną teisę aiškinti anų laikų 
įvykius ir kelti savo grupės pasiaukojimus lietuvių 
tautos ateičiai. Tačiau kai kas nors tuos pačius 
įvykius papasakoja kitoje faktų šviesoje, jis tai 
vadina šmeižtais bei falsifikatais ir tam įrodyti 
naudoja savo sukurtus falsifikatus, savo sukurtus 
neteisingus faktus.

Todėl jo keturių straipsnių serija, skirta neva 
klaidoms ir šmeižtams prieš katalikų grupes 
atitaisyti, pavirto ne tiesos ieškojimu, bet eiline 
partine demagogija.

Henrikas Žemelis

* Panašūs dalykai dėjosi ir Finansų ministerijoje, ir 
ūkinėse organizacijose ir „bevalant“ Vytauto D. 
universiteto Kaune personalą.
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KULTŪRA

KULTŪROS KĄSNIAI
Pradėkime nuo muzikos.
Šiandien Vilniuje ji skamba visokiausiais 

stiliais. Šalia klasikinės simfonijos, kvarteto, vargo
nų, operos, koncertuose girdisi simfodžiasas, 
minimalizmas, aleotorika, dodekafoninė serija, 
liaudies muzika, rokenrolas, estradinės dainos . . . 
Vardink nevardinęs, galo nebus. Muzikos daly
kuose Vilnius nenusileidžia jokiam pasaulio mies
tui.

Yra ten ir ,,konkrečioj! muzika“, neretai 
girdima Mažoje salėje. Muzikologė Laima Kiaulei- 
kytė, neseniai Lit. ir mene aptardama maskviečio 
klevesinisto F. Gotliebo koncertą, apibūdino ją 
šitaip: „keliskart buvo bandyta jo grojimą užgožti 
konkrečiąja muzika (durų girgždesiu, trenksmais, 
mitriu vaikščiojimu). Tai atlikėją gerokai išgąsdi- 
no .

Bent sykį maskvietis išsigando vilnietiško 
meno. Kad jų visas partinis aktyvas išsigandęs 
dumtų iš Lietuvos, mano širdžiai tai būtų gražiau
sia muzika. 

* * *

Prieš daugelį metų, dar DP stovyklų laikais, 
broliai Mekai šapirografu spausdino lyg ir avangar- 
dišką literatūros žurnalą Žvilgsniai. Besikeldamas iš 
miesto į miestą, tuos kelis numerius kažkur 
pamečiau. O gal bičiuliai pasiskolino nesugrąžinti- 
nai.

Kiek menu, ten viename apsakyme autorius 
išdrįso šūdą pavadinti šūdu. Suprantama, dėl to 
rimtoji stovyklos visuomenė pasipiktino—kaipgi 
galima lietuvių raštuose drabstytis nešvankybėmis.

Vėliau Amerikoje, įsigalėjus hipių judėjimui ir 
seksomanijai, nešvankūs žodžiai užplūdo kasdie
nybę, tuo pačiu ir raštiją. Išeivija pasistengė to 
išvengti, su viena kita kuklia išimtimi.

Pastaraisiais metais riebokas natūralizmas vis 
dažniau, suraibuliuoja šiaip dorovingoje pavergtos 
Lietuvos prozoje. Su nešvankybėmis ypač pasodri
nami darbo žmonių dialogai. Pavyzdžiui, Alg. 
Bučio romane „Tik priešas tavo priešams“ statybi
ninkas dėdulė Vincas, įsižiūrėjęs į gražias moks
leives talkininkes, filosofuoja: „Visos, rupučke, 
sirpios! Visas jau galėtum dulkint. Nors kas jas 
žino, tokie neaiškūs laikai“. Po to komiškai 
aprašoma jo masturbacija.

Kovo 26 d. Lit. ir mene L. Jacinevičius savo 
romano ištraukoje rašo apie du jaunus inžinierius, 
atėjusius įsidarbinti gamykloje. Cecho direktorius 
Zubavičius bematant vieną paskiria šaltkalvių 
meistru, o kitą—tekintojų meistru. Abu vyrai 
nustemba, kad taip iš karto: „mes dar su gamykla 
nesusipažinę“, „Nei kokie ten žmonės ten dirba, 
kokia technologija, koks planas . . . Galim tiesiog 
nesusitvarkyti“.

„Šikt!“ — apmaudžiai ištarė Zubavičius. „Kol 
kas čia toks bardakas, jog niekas nematys susitvar
kėte jūs ar nesusitvarkėte“.

♦ * *
Šio epizodo paraštėje knieti papasakoti sovie

tinį anekdotą. Išgirdau jį iš Kalifornijoje viešėjusio 
linksmo kauniečio. Dievažijosi žmogus, jog tai 
tikras įvykis, joks anekdotas. Aš rimtai abejoju.

Vienoje pradinėje sostinės mokykloje, per 
auklėjimo pamoką, mokytoja užsigeidė vaikų 
paklausinėti, kur jų tėveliai dirba. Vaikams tema 
labai patiko. Suūžė klasė: autoservise, įstaigoje, 
milicijoje, armijoje, knygyne, botanikos sode, 
tiekimo bazėje, ligoninėje ir 1.1. Koks įvairus 

tarybinis gyvenimas—stebėjosi mokytoja. Tik 
vienas Jonukas, sėdintis klasės gale, neprasižiojo. 
Kai mokytoja prispyrė, dargi užgulusi jo suolą, tas 
droviai atsakė: „Mano tėvelis dirba bardake“. Vos 
nenuvirto auklėtoja: „Negali būti, Joneli. Tu 
suklydai. Ar supranti, ką pasakei? Mūsų tarybinėje 
šalyje tokių darboviečių nėra“. Jonukas paaiškino: 
„Tėvelis kas rytą sako mamai: vėl turiu eiti į tą 
bardaką. Mama jį paguodžia: kad bent jie daugiau 
mokėtų“.

Ką gali žinoti—gal Jonuko tėvelis ir yra anas 
Jacinevičiaus aprašomo direktoriaus atšvaitas?

* * *

Simetrijos labui, šias pastabas pradėjęs su 
muzika, užbaigsiu tuo pačiu žanru, žvilgsnį nu
kreipęs į savąjį kiemą.

Reti koncertai išeivijoje. Apgailėtinai reti. 
Pavyzdžiui, Los Angeles judrioje lietuvių nausė- 
doje, jei neklystu, rimtesnis rečitalis (pridėjus 
parapijinę lietuvių dieną ir vienos plokštelės 
sutiktuves) buvo tik vienas. Per ištisus metus! Kovo 
24 d. Latvių salėje koncertavo pianistė R. Apeikytė 
ir sopranas B. Vizgirdienė (Dabšienė).

LAIŠKAI

ATOMINIŲ BOMBŲ GRĖSMĖ — NUO KADA?

Akcija prieš vad. „NATO—Doppelbeschluss“, 
kurio vieną dalį sudaro Pershing 2 stacionavimas 
Europoje, Vokietijoje vyksta jau keletas metų. Šios 
akcijos šalininkų sąstatas labai margas. Jiems 
bendras pasisakymas už detantę santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. Vokietijos gyventojų tarpe, kaip 
paskutiniai rinkimai į federalinį parlamentą parodė, 
jie daugumos neturi.

Detantės šalininkai operuoja argumentu, kad 
pusiausvyros atstatymas prieš sovietų instaliuotas 
SS 20 raketas dėl įvairių priežasčių iš viso nesąs 
reikalingas. Sovietų Sąjunga nesanti agresyvi ir 
ekspansijos planų neturinti. Pershing 2 raketos 
tačiau galinčios ją supykinti . . . , ir tada vaka
riečiai patys būtų kalti už galimas pasėkas. Iš viso 
JAV ir Sovietų Sąjunga tiek moraliniu, tiek jų 
laikysenos Europos atžvilgiu nėra viena už kitą 
geresnės. Detantės šalininkai spekuliuoja vakarų 
Europos visuomenės silpna istorine sąmone ir iš 
viso trumpa atmintimi. Kadangi nuolat mažėja 
skaičius tų, kurie iš savos patirties žino įvykių raidą 
nuo II Pasaulinio Karo, laikas dirba detantės 
šalininkų naudai.

Kad vakariečių atmintis trumpa, nėra abejo
nės; jau šiandien nevisi prisimena, kada ir kaip 
atsirado sovietų SS 20 raketos. Detantės šalininkai 
taip pat spekuliuoja baime. Bijoti, esą, reikia JAV 
žingsnių, ne Sovietų Sąjungos. Nuolatiniai sovieti
niai grąsinimai kažkodėl neimami dėmesin. Detan
tės šalininkų akcija, nežiūrint iki šios dienos 
trunkančių pastangų, Europoje nebuvo labai 
sėkminga. Daugiausia rezultatų gal pasiekta Olan
dijoje. Vokietijoje mažiau. Socialistų valdomoje 
Prancūzijoje ji liko bereikšmė.

Viso šito fone Jūsų mėnraščio 2(156) nr. 
Artūro Hermann straipsnio „Atominių bombų 
grėsmė“ pasirodymas yra savotiškai įdomus. Savo 
struktūra ir argumentacija, taip pat ir tuo, kas jame

Tokį retą įvykį laikraščiuose praleisti 
negirdomis—tikra kiaulystė. Atlikėjos ruošėsi, 
dirbo, tikėjosi, galų gale parodė tai, ką turi 
geriausio, o mūsų svarbioji kultūrinė spauda tyli. 
Jokio įvertinimo, bent mėgėjiško aptarimo.

Kodėl? O todėl, kad neturime tokio savaitinio 
leidinio, bent mėnesinio, kaip Vilniaus Literatūra ir 
menas, kur į koncertus reaguojama laiku ir reikliai. 
Šiuo atžvilgiu esame skurdžiai, su pamušale įsiūtais 
Lietuvių fondo milijonais.

Turime Draugo kultūrinį priedą, kurio redak
torė skundžiasi erdvės stoka. Suprantame—vos 
keturi bėdini puslapiai. Galima būtų aprašus ir 
juose laiku atspausdinti; visa bėda, kad šiam 
laikraščiui pirmoje vietoje rūpi nekrologiniai, 
sukaktuviniai bei proginiai žymių žmonių paliaup- 
sinimai, dažnai kartojant visiems žinomus faktus. 
Tam vieno rašinio neužtenka. Užsakomos kelios 
ilgos versijos. Taigi—dažnas ištisas numeris tampa 
sukaktuviniu. Tuo tarpu aktualus trumpas rašinėlis 
apie muzikinį įvykį ne Čikagoje, kaip kokia 
nemaloni pareiga, atidedamas kitai ir kitai savaitei. 
Jei pasirodo, tai tik po gero mėnesio.

Aišku, padėtis nenormali. Kažkaip apsipra
tome savo buities dabartimi pataikauti . . . mirčiai. 
Jai nepagailime nei erdvės, nei laiko.

Pr. Visvydas

nutylėta, straipsnis daugiau mažiau atitinka detan
tės šalininkų publikacijoms. Galutinės išvados lieka 
neištartos. Mintis, kad Lietuvos reikalui naudingas 
ne tik Sovietų Sąjungos, bet ir JAV žlugimas, turi 
šansų įeiti į mūsų publicistikos istoriją.

Prie kokių gi išvadų turėtų vesti straipsnio 
teigimai, jei jie būtų teisingi? Turbūt prie sekančių: 
Vokietijai—sovietų apsiginklavimo akivaizdoje 
padaryti savo kraštą beginkle erdve ir laukti, kas 
bus. Lietuvai—susitaikyti su mintimi, kad Lietuvos 
laisvės reikalas žuvęs, niekur nebekeltinas (šaltasis 
karas, pagal A.H. juk Lietuvai itin žalingas), ir 
galutinai bei pilnai rezignuoti. Ar ne? Pastaroji 
išvada gal iš tikrųjų gali būti kai kam sprendimas, 
net naujo etapo pradžia . . . Pažiūrėsime, ar daug ši 
mintis atras pasekėjų.

Matant A.H. straipsnį Akiračių, pirmame 
puslapyje, quasi vedamojo vietoje, kuklus klausi
mas redakcijai: ką skaitytojas turi galvoti? Atviras 
žodis tai atviras, bet—ar kokio, sakysime, reorgo ar 
„dešinio“ ekstremisto teorijos Akiračiuose irgi 
gautų šitą vietą?

Jonas Norkaitis
Stuttgart, Vak. Vokietija

Straipsnius spausdiname dėl jų informacijos 
krūvio, svarbumo ar įdomumo, bet ne dėl jų 
autorių ,,kairumo“, ,,dešinumo“ ar ideologinės 
priklausomybės—Red.

LIETUVIŠKOS GIESMĖS ROMOJE?

(„Lietuviška intencija šv. Petro bazilikoje“, 
Akiračiai, 1984 m. nr. 3)

Sės. Igne, aprašydama šv. Kazimiero iškilmes 
Romoje, tarp kitko rašo: „ . . . Grandinėlė giedojo 
lietuviškas giesmes . . . “ (Pabraukimas ne mano. 
V.S.) Tai ne visai atitinka tam, ką girdėjome iš 
parvežtų garsinių įrašų, perduotų per abi New 
Yorko lietuviškąsias radijo valandėles. Šalia A. 
Strazdelio Pulkim ant kelių ir Maironio / C. 
Sasnausko Marija, Marija girdėjosi ir plačiai 
paplitusi Sveika Marija, Motina Dievo. Deja, ši 
giesmė nėra lietuviška. Ji yra randama beveik
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POLEMIKA

kiekviename didesniame lenkiškame giesmyne 
vardu Zdrowas M ary o, Boga rodzico. Jos melodija 
ir ritmika yra grynai lenkiško charakterio.

Gi niekas nedrįsta tvirtinti, kad, sakysim, 
Kūčių vakarą mūsų bažnyčiose girdima Tyli naktis, 
šventa naktis yra lietuviška giesmė, nors ir giedama 
lietuvių kalba. Visiems aišku, kad tai vokiškoji F. 
Gruberio / J. Mohro Stille Nacht, heilige Nacht, 
kuri nevisai tiktų nelietuvių tarpe demonstruoti 
lietuvių kalėdines tradicijas.

Iš fone girdėtos instrumentinės palydos reikia 
manyti, kad giesmės buvo iš anksto parinktos ir 
paruoštos, o ne minios spontaniškai pradėtos. 
Spaudoje buvo minima, kad giesmes praves R. 
Čyvaitė-Kliorienė. Tad jai ir taikytinos šios pasta
bos.

Bet ar iš tikrųjų čia jos kaltė? Paskutinės 
Dainų šventės aprašyme Vienybėje buvo gan 
taikliai pasakyta, kad jaunieji mūsų muzikos 
vadovai, perimdami veteranų vietas, ateina su 
didesniu muzikiniu pasiruošimu, bet be lituanistinio 
pagrindo. Čia turima minty ribotas lietuviškų 
muzikos tradicijų pažinojimas, pasimetimas tarp 
senų A. Šabaniausko repertuaro šlagerių, lietuvių 
liaudies dainų, B. Gorbulskio estradinių dainuškų ir 
neaiškios kilmės studentiškų talalaikų. Ypač ryškiai 
jaučiamos grynai lietuviško repertuaro spragos. O 
iš kur tokiam jaunuoliui imti medžiagos tas spragas 
užkaišioti? Iš kur jam žinoti kas lietuviška ir kas 
ne? Tik pažvelkim į bet kurią lietuvišką malda
knygę ar giesmyną. Tik vos vos vienur kitur 
terasime pažymėtus giesmės autorius ar kilmę. O be 
to, kai kur prie giesmės pridėtos pastabos, jog tai 
„iš Naujalio giesmyno“, arba „tradicinė“, dar jokiu 
būdu negarantuoja melodijos lietuviškumo. Tiesa, 
yra ir išimčių, kaip, pvz., P. Zarankos ar sės. 
Bernadetos paruoštuose giesmynėliuose veik visi 
autoriai sužymėti. Bet gaila, kad dėl mažų tiražų 
jais tegali džiaugtis tik detroitiškiai ar putnamiškiai.

Čia ir kyla klausimas, kodėl kiekviename 
giesmyne, kiekvienoj maldaknygėj pagarbiai pažy

mima kas tas, kuris suteikė leidimą spausdint, o 
maldų, giesmių autoriai, poetai, kompozitoriai (ir 
net vertėjai) dalinai ar net visai nutylimi. Na, o 
tegu giesmė nors ir labai lietuviuose paplitusi, bet 
ne lietuviškos kilmės—tai argi būtų toks didelis 
kriminalas spaudinyje bent pažymėti „iš vokiečių“, 
arba „prancūzų Kalėdinė giesmė“, arba „iš lenkų k. 
vertė A. Baranauskas“ ir pan. Tokiu būdu, kai taip 
trokštama tarptautinėje arenoje užakcentuoti kuo 
lietuviškesnes intencijas, būtų bent įmanoma 
apsieiti be (tiesa, mums tradiciniai taip brangių) 
svetimybių.

Beje, viename garsiniame įraše buvo girdėt 
grupelė lietuvių praeinančiam popiežiui užtraukusi 
Ilgiausių metų. Tai irgi svetimybė, šįkart skolinys iš 
vokiečių.

Vytautas Strolia
Fair Lawn, N.J.

Ačių už įdomius, informatyvius, visada mielai 
laukiamus Akiračius.

Linkėjimai vis plėstis—įdomybėmis, prenume
ratų skaičiais, bendradarbiais; nepritrūkite energijos!

A.L. Jelionis
Darien. IL.

KAM PRIKLAUSO . . .
(atkelta iš 16-to psl.)
žurnalų komplektai, įrišti savo rankomis, buvo 
vienintelis V. Kuzmicko, talentingo literatūros 
istoriko, puikaus portretisto ir pasakotojo, turtas. 
Pagal jo valią šis turtas turėjo atitekti vienai iš 
lituanistinių bibliotekų, bet giminės išdraskė 
dalimis, užuot įkūrę brolio vardo knygų fondą 
žinomoje bibliotekoje (taip buvo išsaugoti ir 
pagerbti V. Steponaičio, J. Lebedžio, A. Venclo
vos, L Simonaitytės knygų rinkiniai).

Karčiai juokaudamas, J. Baltušis ragina 
plunksnos brolius: rašykite testamentus. Tada 
neįvyks tokių scenų kaip L Simonaitytės „Pikčiur
nienėje“, kur seserys -susimušė prie tėvo karsto, 
besidalindamos jo mantą.

V. Mykolaitis-Putinas surašė testamentą, 
pavesdamas savo namą Kaune Rašytojų sąjungai, 
kad čia būtų įruoštas humanitarinės kultūros 
židinys. Bet testamentas liko nepatvirtintas notaro, 
todėl E. Kvedaraitės-Mykolaitienės giminaičiai 
neketino jo vykdyti. Pasirodo, kad tik sielos 
testamentui, kurį poetas dėsto eilėmis savo 
amžininkams ir busimosioms kartoms, nereikalin
gas antspaudas.

Nemanau, kad senasis mūsų kultūros morali
nis kodeksas, reikalaujantis idealistinio pasišventi
mo ir nesavanaudiškumo, jau būtų išsekęs ar 
atbukęs. Galbūt dažniau jį reikėtų prisiminti 
mums, stokojantiems ilgaamžių kultūrinio gyveni
mo tradicijų pastovumo, ir iš naujo formuluoti, 
kad ties kultūros sfera nuleptų miesčioniško 
godumo žnyplės. Reikėtų, be to, atsikratyti 
kladinančios iliuzijos, kad kultūros institucijomis ir 
kultūros vertybėmis privalo rūpintis tik valstybė (iš 
kurios nedrovu nulupti dešimteriopai už memoria
linę aplūžusią kėdutę ar seną rašalinę) o atskiro 
individo ir visuomenės visa tai neliečia.

Kultūra priklauso visuomenei. Ji išlaiko savo 
darbu daug mūsų kultūros įstaigų (buržuazinėje 
Lietuvoje nebuvo nė vieno literatūrinio muziejaus, 
o dabar—net keli). Ji yra kultūros produkto 
subjektyvas, realizuojantis čia savo istorinę at
mintį, savo dabartį, savo vertybių nuostatas. Ji yra 
taipogi moralinio kultūros kodekso kūrėja, turinti 
teisę priminti kiekvienam, kad kultūros likimas 
priklauso nuo mūsų pačių dvasinių reikmių, nuo 
mūsų pareigos jausmo ir idealizmo, o ne vien nuo 
iždo subsidijų.

Vytautas Kubilius 
(Literatūra ir menas, 1984.11.11)

KARAS IR TAIKA REZISTENCIJA
Susiginčijo Drauge du respubliko

nai. Kaip reikiant susiginčijo, iš didžių
jų patrankų.

— Tu, — sako vienas, — rašai 
kaip Dogas Buldogas, užpakaline kūno 
dalimi.

Prisipažinsiu, kad net nepagalvo
jau, kuria kūno dalimi rašoma. Man dar 
vis svarbiau atrodo kas parašyta, o ne 
kuria kūno dalim.

Ponas Juozas Kojelis galvoja ki
taip . . .

* * *

Amerikiečių spaudoje dar vis pilna 
straipsnių, svarstančių kodėl sovietai 

pabėgo iš olimpiados. Mūsų spauda šį 
reikalą aiškina daug paprasčiau: 250 
milijonų imperija išsigando Los An
geles mieste veikiančios „Ban the 
Soviets“ koalicijos, kurioje pirmu smui
ku groja Baltų lyga, o šioje—lietuviai 
mažeikiniukai. Ir Hannafordo bendro
vei už šį laimėjimą nereikės mokėti nė 
kapeikos. Kremlių išgąsdino mėgėjai 
idealistai, be profesionalų samdinių 
talkos.

Pirmą kartą, pasirodo, Kremlius 
mūsų išsigando! Net juokas ima. Kad 
tik viršutinė lūpa besijuokiant nesuskil
tų. Kaip toje lietuviškoje pasakoje . . .

* * *

Kuo ilgiau gyvenam išeivijoje, tuo 
daugiau savo tarpe atrandame ... re
zistentų. Selekcininkas Adolfas Damušis 
sugebėjo net ištisą naują rezistentų rūšį 
išvesti. Tai viešosios (!) rezistencijos 
atstovai.

Vienas toks naujas rezistencijos 
speciimenas parašė saviapologetikos 
knygą. Damušis dabar tą knygą nurodo 
kaip . . . viešosios rezistencijos šalti
niu. Visa bėda, kad autorius, knygą 
rašydamas, rezistenciją buvo pamiršęs.

Taip mes sužinojome, kad „vie
šosios rezistencijos“ gamintojas Damušis 
pats „rezistencinių“ knygų skaityti 
nemėgsta. O būtų gerai, prieš rekomen
duojant kitiems, ir pačiam bent truputį 
susipažintų su rekomenduojama preke.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, Ill., 60629
J. VAZNELIO prek- namai — Gifts International, 2501 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 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
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KAM PRIKLAUSO KULTŪRA?
Pradėkim nuo romantizmo gadynės gražių 

nutikimų, šiandien jau neįmanomų.
Sakysim, poetas sukuria eilėraštį mylimai 

moteriai ir pasiunčia jai vienintelį (!) autografą, 
surašytą „širdies krauju44. Praeina dešimtmečiai. 
Poetas tampa garsenybe. Jo nuotraukomis puošia
si enciklopedijos. Jo rankraščiai pardavinėjami 
aukcionuose greta O. Renuaro bei P. Sezano 
paveikslų.

Kam atiteks pinigai už tą jaunų dienų 
eilėraštį—poeto įpėdiniams ar jį išsaugojusiai 
moteriai? Vienų šalių įstatymai leidžia moteriai 
elgtis su dovanotu rankraščiu kaip savo 
nuosavybe—jį galima parduoti, galima sudeginti, 
galima išspausdinti memuarų knygoje su jausmin
gais komentarais. Kitų šalių įstatymai reikalauja 
respektuoti poeto įpėdinių valią—be jų sutikimo 
nepaskelbsi nė mažiausios laiško skiautelės.

Lietuvoje nėra buvę aukcionų, kur pardavinė
tų Maironio ar Salomėjos Nėries rankraščius. Tad 
ir mūsų teisės kodeksas nebuvo pritaikytas spręsti 
ginčams, kylantiems panašiuose aukcionuose. Jį 
atstojo moralinis kodeksas, nesurašytas paragra
fais, bet pakankamai aiškus ir privalomas kiekvie
nam.

Kultūra yra tautos nuosavybė. Dideliems 
kultūros reiškiniams tauta kaupia dvasinę energiją 
ir talento chromosomas ištisus šimtmečius. Todėl 
kultūra—šventenybė, kurios negali liesti savanau
diškumo pirštai. Mažos tautos kultūra yra gyva 
pasiaukojimu, ir šito ji reikalauja iš visų, kas ją 
pripažįsta ir vertina. Kultūra—dvasinis turtas, kurį 
visuomenė puoselėja savo atidumu, meile ir savo 
grašiais.

Stebėjomės ne kartą šito moralinio kodekso 
galia. Klaipėdietis Ansas Bruožis, miręs 1928 m., 
testamente užrašo savo santaupas lietuviškų knygų 
leidimui. A. Žukausko-Vienuolio našlė palieka 
savo namą Anykščiuose su visais baldais ir 
knygomis, kad čia būtų atidarytas muziejus. S. 
Čiurlionienės duktė išlaiko savo bute memorialinį 
motinos kambarį, kur viskas palikta taip, kaip 
buvo, esant jai gyvai. Kaimo senutės atiduoda 
studentų ekspedicijoms XVIII a. giesmynus, 
nereikalaudamos jokio atlyginimo.

Tačiau esame ne kartą skaudžiai patyrę, kaip 
svarbiausia šito kodekso tezė—kultūros vertybės 
yra visos tautos savastis—būdavo apeinama ir 
paminama per nežinojimą, kvailumą ar žiaurų 
egoizmą.

Jei šlovingas rašytojas ar dailininkas priklauso 
mano giminei, tai man priklauso ir jo šlovė, ir jo 
palikti popieriai, ir vienintelė teisinga jo gyvenimo 
interpretacija. Tai gimininės bendruomenės mąsty
mo reliktas. Todėl viena mergina prisako įdėti į 
savo karstą mylimo poeto eilėraščių, rankraščius, 
be kurių jai bus nyku aname pasaulyje. Kita 
mergina taip ištikimai saugo nuo pašaliečių akių 
sužadėtinio eilėraščių sąsiuvinius (jų paskirtis— 
sudūlėti jos karste), kol jie dingsta be pėdsakų. 
Poeto sūnus—pagal vieną šiurpų pasakojimą— 
paveldi tėvo laiškus motinai, rūpestingai surištus 
pamečiui atskirais žiupsneliais, ir sumeta į židinio 
liepsną vieną ryšulėlį po kito, kelių dešimtmečių 
korespondenciją, rašytą iš Romos, Oslo, Londono, 
Kauno. Kaip pasigenda dabar šitos medžiagos J. 
Janonio, V. Mačernio, J. Baltrušaičio raštų 
leidėjai! Kaip praverstų pedagoginės minties 
tyrinėtojams elementorių ir vadovėlių autoriaus A. 
Jakučionio archyvas, ne taip seniai suverstas į ugnį 
jo artimųjų!

Susirūpinusi savo prestižu, giminė imasi 
cenzūruoti pąliktus laiškus, dienoraščius, meninius 
kūrinius, kad nepraslystų į viešumą kokia nepagar

bi pastaba ar ausį rėžiantis pasakymas. Viena 
motina savo anksti mirusio sūnaus skaudžius 
ironiškus, drastiškus posakius keičia į prakilnią 
poetinę kalbėseną, nes jos vaikas, taip gražiai 
išauklėtas, čia nuklydęs nuo savo tikrosios prigim
ties. Vienas giminaitis išlaiko paslėpęs „Liūdnos 
pasakos44 autoriaus laiškus 70 metų, suerzintas 
nepalankių atsiliepimų apie savo asmenybę. S. 
Nėries dienoraštyje—tuščias kelerių metų tarpas. 
Ranka turėjo nudžiūti tam, kuris tuos puslapius 
išplėšė. Nežinia, kur dingo Maironio laiškai 
pažįstamoms moterims, dar buvę Lietuvoje 1944 
metais. Iki šiol neatsirado K. Borutos atsiminimų 
apie Vytautą Montvilą eskizas, kurį jis 1958 m. 
prašė grąžinti vieno asmens, dabar jau mirusio.

Kai šitaip triumfuoja egoistiniai interesai, o ne 
moralinė pareiga nacionalinei kultūrai, suima 
apmaudas ir graudesys. Tegul tai išimties atvejai. 
Bet kiek baltų dėmių tebėra mūsų įžymių meninin
kų biografijose—ištisi mėnesiai ir metai neturi nė 
menkiausio raštiško liudijimo (latviai gali doku
mentuoti visą J. Rainio biografiją beveik padie
niui). Bemoksliai sodiečiai dar saugodavo savo 
sūnų nuotraukas, bet ne rankraščius. Negudresni 
buvo ir pokario redaktoriai, jau išsimokslinę tų 
pačių sodiečių vaikai, suvarę į makulatūrą daugelį 
brangių autografų ir net nuotraukų. Taip atsirado 
individualūs kolekcionieriai, glemžiantys kultūros * 
dokumentus į savo saugyklas (kad paskui pali
kuonys iššvaistytų juos vėjams), o ne atiduodantys 
už visai padorų atlyginimą valstybiniams archy
vams, iš kurių tarybiniais metais—kiek žinau— 
neišgaravo nė vienas mūsų rašytojo rankraštis. 
Dabar net kai kurie laipsniuoti veikėjai įgudo iš 
naivių savininkų išvilioti „mokslo labui“ rečiausias 
nuotraukas, afišas, autografus (vieno rankose 
mačiau net K. Binkio gimimo metrikas), kaupti 
teisėtais ir nevisai teisėtais būdais kokios nors 
įžymybės rankraščius, kad užsitikrintų sau teisin- 
giausio žinojimo monopolį (pamėginkite be manęs 
išleisti pilną „Raštų“ leidinį!).

Toli gražu ne visi, į kurių rankas patenka 
mūsų kultūros relikvijos, supranta jų reikšmę ir 
jaučia atsakomybę už jų likimą. Jau kiek kartų 
naršyta po visą Lietuvą, renkant S. Nėries 
autografus ir amžininkų atsiminimus. O dar kiek 
tų autografų ir nežinomų nuotraukų surado V. 
Alekna, naujo „Raštų“ leidinio sudarytojas, 
belsdamasis nuo vieno poetės pažįstamo pas kitą! 
Visa tai lengvai galėjo nuplaukti į nebūtį, kaip 
nuplaukė Antavilių senelių namuose V. Kudirkos 
laiškai ir eilėraščiai (pagal nepatikrinamą legendą). 
Koks paradoksas: rašytojas per ištisus dešimtme
čius saugo artimųjų laiškus, o giminės teišlaiko 
mažytį pluokštelį jo laiškų (gražiai sutvarkytame L 
Simonaitytės archyve šūsnys giminės laiškų ir vos 
keli jos pačios laiškai artimiesiems).

Tačiau nėra „liūdnesnės istorijos“ kaip toji, 
kai „broliai lietuviai“ sumano pasipelnyti iš 
nacionalinės kultūros. Jums reikalingas publikaci
jai šis garsaus poeto laiškas, imkite už penkias 
dešimtines, pigiau, žinote negaliu . . . Jus domina 
ši knyga su rečiausia dedikacija, prašom—tik 60 
rubliukų . . . Štai rašalinė „Pelikan“—jos rašalu 
buvo parašyti įstabiausi lietuvių lyrikos šedevrai— 
atiduodu už penkrublį . . . Štai auksinis parkeris, 
dovanotas „Altorių šešėly“ autoriui jo gebėjų,— 
klokite nesvyruodami 2000 sumą. Štai vienintelis 
Lietuvoje D. Kleino „Gramatikos“ 
egzempliorius—norėčiau keturių kambarių
buto . . .

O kokia proga praturtėti vargšams giminai
čiams (paveldėjusiems valstybines premijas, nuolat 
leidžiamų knygų honorarus, aprūpintiems naujais,

Kritikas Vyt. Kubilius, Literatūros ir 
meno nr. 6 (1984 m.) parašė įdomų straipsnį 
apie rankraščių ir kultūrinių vertybių likimus 
Lietuvoje. Jį perskaičius susidaro įspūdis, kad 
nežiūrint kaikurių giminių gobšumo, kultūrinis 
palikimas Lietuvoje vertinamas; juo rūpinasi 
viešos institucijos, mokami pinigai už žinomų 
žmonių archyvus ir kolekcijas.

Visai kitoks vaizdas susidaro pažvelgus į 
išeiviją. Dar neteko girdėti, kad mirus įžymiam 
išeivijos kūrėjui, kas nors bent puse žodžio 
būtų užsiminęs apie jo rankraščių, korespon
dencijos ar sukauptų kultūrinės vertės rinkinių 
išsaugojimą. Iki šiol nesirūpina tuo nei mūsų 
kultūrinės institucijos: lituanistiniai institutai, 
kultūrinės tarybos, mokslo akademijos ir 1.1. 
Kur dingo Radausko, Škėmos, Kaupo, Pilkos 
bei kitų mūsų kūrėjų bei kultūros veikėjų 
rankraščiai, korespondencija ir archyvai? Kiek 
šios medžiagos iškeliavo į šiukšlių dėžę? 
Patiems neįstengiant tokią medžiagą telkti, 
klasifikuoti ir išlaikyti, gal vertėtų pasirūpinti 
ją siųsti į Lietuvą, kur kai bus didesnė 
tikimybė išlikti.

L.M.

puikiais butais), kai valstybė nutaria steigti 
personalinį muziejų!

Už Čiurlioniu namelius Druskininkuose daili
ninko brolio duktė 1960 metais užsiprašo 40000 
rb., paskui pakelia kainą iki 70000 rb o derybų 
pabaigoje iki 100 000 rublių. Kai kultūros ministro 
pavaduotojas atvyksta pasirašyti sutarties, ji 
pareikalauja 150 000 rublių ir muziejaus direkto
riaus posto. Už S. Nėries namelį Palemone 
Kultūros ministerijai tenka sumokėti du kartus po 
nemažas pinigų sumas, nes iš pradžių buvusiam 
savininkui buvo palikta teisė laikinai naudotis 
priestatu, o tokiomis sąlygomis muziejus, kaip 
paaiškėjo, negalėjo normaliai dirbti. Tris kartus 
rašytojo našlė bei jos mieli giminaičiai kėlė kainas 
V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto baldams 
ir daiktams. Už rašomąjį stalą, iš pradžių įvertintą 
400 rb, galiausiai pareikalauta 600 rb („prašau 
nepamiršti, kad Putinas prie to stalo sukūrė visus 
savo kūrinius“), rašomosios mašinėlės kaina 
pašoko nuo 200 rb iki 340 rb („šią mašinėlę aš 
vertinu kaip relikviją“), kilimėlis prie lovos, 
įkainotas 200 rb. pabrango iki 400 rb. Tad už 
steigiamo memorialinio muziejaus baldus (dalis jų 
kitados priklausė V. Krėvei), dailininkų dovanotus 
paveikslus, už remonto metu sudaužytus 2 šviestu
vus, 7 lėkštes, 8 puodelius ir sulaužytas 5 taburetes 
Kultūros ministerija 1982 m. sumokėjo 18 335 
rublius. Giminaičiai dar liko nepatenkinti, kad 
neleido jiems išsilupti iš vonios kambario žydrų 
koklintų plytelių . . .

„Ką lietuviai moka, tai moka—švęsti jubilie
jus ir gražiai laidoti“,—sakydavo A. Venclova. 
Reikėtų gal pridurti—su viena sąlyga, jei garsus 
žmogus palieka savo artimiesiems vieną kitą daiktą 
(kaip V. Kudirka ar P. Širvys). O jeigu jis, 
profesoriaudamas bei leisdamas vieną puikią 
knygą po kitos, vis dėlto užgyvena šiokį tokį turtą, 
likdamas jam visai abejingas, po laidotuvių gali 
prasidėti tragiškomiškas spektaklis, pasibaigiantis 
teismo salėje.

Kelerius metus B. Sruogos namely Kaune 
vyko nuožmus tenykščių gyventojų karas (vienas 
išskraidinamas iš antro aukšto, ant kito galvos 
išliejamas paplavų kibiras), kol čia buvo įruošta 
miesto biblioteka ir rašytojo atminimą apgaubė 
pagarba.

Lietuviškos knygos, rečiausių laikraščių ir
(tęsinys 15-me psl.)
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