
„LKB KRONIKA“

PASIKLYDĘ TEISYBĖS IEŠKOTOJAI
Kad daug ką nustebino keisti nežinomo 

Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos (LKBK) 
autoriaus išvedžiojimai apie nepr. Lietuvos teismo 
„susidorojimą“ su prel. K. Olšausku, 1929 m. 
nuteistu už meilužės nužudymą, jau esame rašę 
kovo mėn. Akiračiuose. Keistos mums atrodė ne 
tik autoriaus pastangos įtikinti skaitytoją kad kun. 
Olšauskas buvo nekalta katalikus persekiojusios 
tautininkų valdžios auka, bet ir užuomina, kad šią 
tautininkų katalikams padarytą skriaudą dabar 
turėtų atitaisyti . . . sovietų valdžia. Mums tada 
atrodė, kad taip rašyti gali tik neapykantos 
apakintas fanatikas, nebepajėgiąs suprasti, prie 
kokių išvadų veda šitokie „įrodinėjimai“. Todėl 
tokių pasiūlymų autorių anuomet ir pavadinome 
ekstremistu, rūpestingai pabrėždami, kad tokio 
epiteto netaikome nei LKB Kronikai aplamai, nei 
kitiems jos straipsnių autoriams. Tuomet manėme, 
kad tokios mintys LKB Kronikoje atsirado 
neapsižiūrėjus, nepagalvojus, ką tuo bandoma 
pasakyti.

Iš tikrųjų, pasirodo, yra truputį blogiau. 
Užuomina, kad sovietai turėtų atitaisyti tautininkų 
valdžios neprikl. Lietuvoje katalikams padarytas 
skriaudas, nebuvo neapgalvotas vieno LKBK 
autoriaus išsišokimas. LKB Kronika pranešė, kad 
Lietuvoje yra parašyta knyga, įrodanti prel. 
Olšausko nekaltuma, ir kad ji netrukus bus
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išleista. Taip ir buvo. Prieš trejetą mėnesių ši 
anoniminio autoriaus knygelė buvo anoniminių 
leidėjų išleista išeivijoje, todėl yra pagrindo 
manyti, kad jos rankraštis buvo čia atvežtas LKB 
Kronikos talkininkų. Tačiau labiausiai LKB 
Kronikos šalininkus išeivijoje sukrėtė Kronikos 66- 
me numeryje išspausdintas kun. Antano Yliaus 
kreipimasis į vyr. sovietų prokurorą Lietuvoje, kur 
prašoma atšaukti nepriklausomos Lietuvos teismų 
sprendimus prieš prel. Olšauską ir uždrausti 
Olšauskui „ nepalankių filmų demonstravimą bei 
knygų platinimą (žiūr. Yliaus kreipimosi tekstą 
rėmeliuose).

POVEIKIS IŠEIVIJAI
Šis kun. Yliaus rašinys Kronikos šalininkams 

išeivijoje tiesiog atėmė žadą. Jo poveikis čia buvo, 
sakyčiau, tiesiog demoralizuojantis.

Visų pirma, kreipimasis į sovietų vyr. proku
rorą, kad šis persvarstytų neprikl. Lietuvos teismų 
bylas, yra sovietinės valdžios Lietuvoje teisėtumo 
pripažinimas. Dar daugiau. Šitoks prašymas ar 
reikalavimas teigia ne tik dabartinės valdžios 
teisėtumą, bet laiko sovietų valdžią teisėta nepri
klausomos Lietuvos valstybingumo paveldėtoja,

VYRIAUSIAM LIETUVOS 
PROKURORUI

Nuorašai: Lietuvos Vyskupams ir Val
dytojams;

RRT įgaliotiniui Petrui Anilioniui;
Saugumo komiteto pirmininkui;
Kun. Antano Yliaus, Joniškio bažnyčios 

altaristos, gim. 1909.IV.21, gyv. Joniškis 
Tarybų 2c,

Pareiškimas
1974 m. Šiaulių miesto ir rajono 

prokuroras Leonavičius man tvirtino, kad 
prokuroras prižiūri ir budi, kaip vykdomi 
įstatymai. Įstatymai gi draudžia šmeižtą, 
melą. Už tuos veiksmus baudžia.

Tai turėdamas galvoje, kreipiuosi į 
vyriausiąjį Lietuvos Prokurorą, prašydamas 
atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: Lietuvos 
Tarybinėje enciklopedijoje, Vilnius 1981 m., 
VIII t. 319 p. parašyta: „Už meilužės 
nužudymą prel. Konstantinas Olšauskis 1929 
m. nuteistas penkiems metams kalėti. 1931 
m. amnestuotas“.

Pagal knygą J. Kauneckis „Prelatas 
Olšauskis“, Vilnius 1962 paruoštas filmas 
„Devyni nuopolio ratai“. Minėtos enciklope
dijos ir knygos leidėjams būtų nedovanotina 

kuri su medžiaginiu ir dvasiniu (šiuo atveju— 
juridiniu) mūsų buvusios valstybės palikimu turi 
faktinę ir moralinę teisę elgtis kaip su savo 
nuosavybe. Išeivija tuo tarpu ęovietų valdžios 
teisėtumo Lietuvoje nėra linkusi pripažinti ir jį 
visaip neigia. Net ir apie kasdieninį gyvenimą 
rašant katalikiškoji (ir ne tik katalikiškoji) spauda 
reikalauja rašyti ok. Lietuva, tuo pabrėžiant krašto 
okupaciją ir aneksijos neteisėtumą.

Nemažiau Kronikos bičiulius sukrečiantis yra 
ir psichologinis kreipimosi į sovietinę prokuratūrą 
poveikis. Su prašymu atitaisyti neteisingųjų pada
rytas skriaudas paprastai kreipiamasi į teisinges- 
niuosius. Todėl ir šiuo atveju skaitytojo pasąmo
nėje lieka įspūdis, kad Kronikos autorius sovietus 
laiko teisingesniais už neprikl. Lietuvos valdžią, 
skriaudusią katalikus. Gerai žinome, kad Lietu
voje, net ir tautininkams valdant, katalikai ne tik 
nebuvo persekiojami ar skriaudžiami, bet bažnyčia 
turėjo privilegijų daugiau, negu kituose kraštuose, 
dėka tautininkų valdžios su Vatikanu pasirašyto 
katalikams nepaprastai palankaus konkordato. 
Todėl ir Kronikos skundai dėl sovietų valdžios 
katalikams daromos diskriminacijos ir priespaudos 
darosi daug mažiau efektyvūs, kai jie atskiedžiami 
skundais dėl priespaudos tautininkų valdymo 
metu. Išeivijoje Kronika verčiama į kitas kalbas, 
jos informaciją stengiamasi kuo plačiau paskleisti 
tarp Vakarų žurnalistų ir žinių agentūrų. Vargu ar

(tęsinys 16 - me psl.)

gėda, jei jie nežinotų, kad prelato K. 
Olšauskio byla buvo ne kriminalinė, o 
politinė. Juk prelatas K. Olšauskis nuteistas 
be jokių nusikaltimo įrodymų. Tai pripažino 
buvęs ministras Žilinskas; aukščiausiojo 
teismo pirmininkas Grigaitis ir teismo pata
rėjai, kad jie nuteisė prelatą K. Olšauskį be 
jokių nusikaltimo įrodymų. Jis nuteistas 
pagal jam ir Katalikų Bažnyčiai priešiškos 
spaudos sukeltą prichozę, kuriai pritarė 
tuometinė valdžia.

Tai bjaurus ir nedovanotinas šmeižtas, 
klaidinantis ir gadinantis visuomenę, o ypač 
jaunimą. Dėl to prašau ir reikalauju teisės 
teisybės bei teisingumo vardu įpareigoti 
atitinkamas instancijas išbraukti iš enciklope
dijos minėtą žinutę, uždrausti demonstruoti 
sukurtą filmą ir išimti iš apyvartos minėtą 
knygą apie prelatą K. Olšauskį, atitaisyti 
teismo, knygos bei filmo padarytą moralinę 
žalą. Tokios knygos ir filmai tarybų valdžiai 
tikrai garbės nedaro.

Jūs, kaip įstatymų saugotojas, turite 
budėti, kad tarybų valdžios prestižas nebūtų 
žeminamas tokiomis knygomis ir filmais. 
Istorija tokių dalykų nedovanos“.
1984.X.25

(LKB Kronika, nr. 66)
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SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE akinačiai
ATEITININKAI IR 

KONCENTRACIJOS STOVYKLOS

Ateitininkų kongreso proga, Draugo atkar
poje buvo spausdinami ilgi A. Masionio 
atsiminimai—„Ateitininkų dvasia nepalūžo“, kur 
jis smulkiom detalėm išpasakojo savo kančias ir 
kovas prieš Smetonos režimų, po to, kai Švietimo 
ministro potvarkiu vidurinėse mokyklose buvo 
uždarytos visos politinės moksleivių organizacijos, 
įskaitant ir ateitininkus.

Tokie politinio pobūdžio prisiminimai dažnai 
prasilenkia su istoriniais faktais, nes kiekvienas 
tokių atsiminimų autorius stengiasi juos pagrąžinti, 
savo nuopelnus iškelti, o visokias kančias ir 
persekiojimus padvigubinti.

Ar tas Švietimo ministro potvarkis buvo 
Msingas—sunku spręsti. Tačiau dar ir šiandien 
įaug kas galvoja, jog tai buvo geras nutarimas, 
nes moksleiviams pirmoje vietoje turi rūpėti 
mokslas, o ne politinis indoktrinavimas.

A. Masionis su kitais aktyvistais po uždraudi
mo ir toliau slaptai veikė, spausdino prieš valdžią 
nukreiptus atsišaukimus, organizavo slaptus būre
lius. Kai buvo sugautas, buvo išsiųstas į kaimą, o 
kiti „bendražygiai“ uždaryti už grotų. Ar tai čia 
ypatingas Smetonos režimo persekiojimas? Nerasi 
pasaulyje valdžios ar režimo, kuris už priešvalsty
binę veiklą tave paglostytų, įskaitant ir JAV. 
Tačiau A. Masionis norėjo tą laikotarpį sudrama
tinti. Todėl nereikia stebėtis, kad buvę tautininkai 
Dirvoje (nr. 37, 38, 39) į tuos Masionio atsimini
mus reagavo. Čia pacituosime keletą ištraukų iš tų 
tautininkų rašinių:

Vytautas Abraitis:

Aš neesu pedagogas ir nedrįstu kategoriškai 
tvirtinti, kad švietimo Ministro K. Šakenio 
uždraudimas 1930 metais visoms visuomeniniai 
politinio pobūdžio organizacijoms veikti mokslei
vių tarpe vidurinėse mokyklose, buvo pateisinamas 
moksleivių auklėjimo požvilgiu. Bet iš savo 
patyrimo tik tiek gerai žinau, kad prieš tą 
uždraudimą, klasės auklėtojų ir kapelionų į 
ateitininkų kuopas buvo pašomi moksleiviai, net 
neatsiklausus tėvų ir pačių moksleivių. Aš pats, 
būdamas 1926 metais Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos pirmoje klasėje, klasės auklėtojos a. a. 
Teresės Prapuolenytės buvau pašytas i ateitininkų 
kuopą su visa klase. (. . . ) Autorius patogiai 
užmiršta pastebėti, kad ir tautininkų valdymo 
laikais veikė ir niekas jų nevaržė universitete visa 
eilė ateitininkų korporacijų, kairiųjų pažiūrų 
korporacijų, tautininkiškų mažumų korporacijų. 
Veikė niekieno nevaržoma ir jaunimo organizaci

jos, pavyzdžiui, Pavasarininkai—tų pačių ateitinin
kų sendraugių ir studentų globojami ir Jaunoji 
Lietuva, dalinai studentų neolituanų globojami

Atsiminimų vardo nevertas autoriaus palygini
mas, kad Amerikoje už tokią veiklą, kuria užsiėmė 
studentai ateitininkai vidurinių mokyklų mokslei
vių tarpe niekas jokių bylų nekeltų. Būtų labai 
įdomu, jei tokią pat veiklą Amerikoje pradėtų 
ateitininkai-frontininkai Amerikos High Schools 
moksleivių tarpe. Kokios reakcijos jie susilauktų iš 
Education Boards ir visuomenės? Aš bijausi, kad 
toji reakcija būtų žymiai stipresnė už tautininkų 
valdžios reakciją.
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Vytautas Alantas:

Reikia skirti du dalykus: organizacijos viešos 
veiklos sustabdymą ir ideologijos skelbimą. Niekas 
nė iš tolo nebandė ateitininkams drausti skelbti 
savo ideologiją, o tik buvo norima apstabdyti 
partinį skaldymąsi. Apie tą visuomenės ,, sus ip ar ti
nimą“ kalbėisiu vėliau, o dabar noriu keliais 
bruožais nušviesti anuometinės Lietuvos vidaus 
gyvenimo panoramą, kurią Masionis stengiasi 
aptaškyti juodom dėmėm. Katalikybė Lietuvoje 
autoritetinės santvarkos laikais buvo privilegijuota. 
Mokyklose religijos dėstymas buvo privalomas. 
(Ypatingai buvo reikalaujama gerai mokytis 
tikybą. Negarbė būdavo gauti žemesnį pažymį kaip 
penketuką). Kunigų seminariją išlaikė valdžia. 
Universitete buvo Teologijos filosofijos fakultetas 
kunigams aukštajam teologijos mokslui siekti. 
Universitete veikė 12 ateitininkų korporacijų ir nė 
viena nebuvo uždaryta. Ir prie viso to kunigams 
buvo mokomos algos iš valstybės iždo. Negirdėjau, 
kad kur kitur pasaulyje būtų buvę taip palankiai 
traktuojami dvasininkai kaip Lietuvoje. Masionis 
dėl nesusiorientavimo, ar tiesiog tuos dalykus 
„ užmiršo“ ir išpūtė valdžios baubą ,,palaužti 
ateitininkų dvasiai“.

V. Meškauskas:

Susilaukę nemažos pylos Antano Masionio 
atsiminimai DRAUGE turi naudingų vietų. Pavyz
džiui, atpasakodamas savo ištrėmimą etapo keliu 
iš Kauno į tėviškę, jis rugp. 29 d. atkarpoje rašo, 
kad atvykus į Marijampolę:

„ . . . nepraėjus šioje daboklėje nė valandai, 
atsidaro vėl durys ir į vidų įleidžiamas Marijonų 
vienuolyno vyresnysis kun. Pijus Andziulis. Jis 
atėjo ne tuščiom rankom, bet nešinąs gražia 
satinine antklode, o jį įleidęs policininkas padėję 
prie manęs didelę kartotinę dėžę apelsinų, kuriuo, 
taip pat atgabenęs kun. Pijus Andziulis . . .

. . . Kaliniai paskui žiūrėjo į man atvežtą 
paklodę, ją čiupinėjo, ir vienas net pasakė: ‘Tokios 
antklodės ši kamera tikrai niekad nematė ir turbūt 
niekad nematys ’ “.

O Krosnoje (žiūr. rugp. 30 d. atkarpą) 
autorius net negalėjęs patikėti savo akim. Pravėrus 
policijos daboklės duris jis pamatęs:

„ . . . juoda suknele ir balta priejuoste stovin
čią merginą, laikančią rankose sidabrinį padėklą, 
ant kurio buvo garuojanti kava, pienas, bandelės, 
sūris, sviestas, dešra, viskas sidabriniuose in
duose . . . Prisipažinsiu, kad iki tol dar niekad 
nebuvau valgęs iš sidabrinių indų . . . “

Tai klebono Masiliausko atsiųsti pusryčiai. 
Kiek žmonių anų laikų Lietuvoje galėjo sau leisti 
tokią prabangą?

Be abejo, tautininkų argumentai, kad tokiais 
rašiniais bandoma apjuodinti nepriklausomo gyve
nimo laikotarpį, ar kad bus pakenkta Lietuvos 
laisvės bylai, ar, pagaliau, kad tuo įduodamas 
įrankis komunistų propagandai, nėra įtikinantys. 
Šia prasme Draugas (nr. 214) vedamajame ir 
argumentavo už teisę A. Masioniui pasakyti savo 
medalio pusę.

Bet tie vedamieji (parašyti M. Dr.) buvo 
užvardinti „Tautininkų propaganda—atakos prieš 
Masionį“. Ir čia vedamųjų rašytojas, atrodo, 
susimaišė, dedamas savo straipsniams tokias 
antraštes. Kas pagaliau ką atakuoja? Ar Masionis,
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kaltindamas tautininkų valdžią ir jų išleistus 
potvarkius, ar tautininkai {Dirvoje) atsiliepdami į 
Masionio kaltinimus?

LIETUVOS RAŠYTOJŲ VIEŠNAGĖS 
ATGARSIAI

Santara-Šviesa šį kartą į savo metinį suvažia
vimą buvo pakvietusi iš Lietuvos tris rašytojus ir 
vieną aktorių. Tų rašytojų dalyvavimas Santaros 
suvažiavime buvo sutiktas dideliu susidomėjimu. 
Dalyviai turėjo progos išgirsti jų paskaitas, stebėti 
laisvas literatūros diskusijas, o taip pat galėjo su 
svečiais išsikalbėti literatūriniais ir Lietuvos gyve
nimą liečiančiais klausimais.

Taip pat ir svečiai galėjo geriau pažinti 
išeivijos literatus, literatūros kritikus bei išeivijos 
kultūrinę veiklą. Po suvažiavimo jie dar aplankė 
keletą lietuvių kolonijų ir ten skaitė savo kūrybą.

Šis Lietuvos rašytojų iškvietimas, kaip ir 
galima buvo tikėtis, iš tam tikrų reorginių 
sluoksnių susilaukė kritikos ir pasmerkimo. Kad 
geriau suprasti tų prieštarautojų argumentus^ 
fantastines jų išvadas ir iki juokingumo kvailus 
apkaltinimus, mes čia pacituosime kelių laikraščių 
ištraukas:

Naujienos (nr. 101):

Iš Tabor farmos sugrįžusieji santariečiai 
praneša, kad ne visi santariečiai ir švies iečiai 
bendradadbiauja su okupantu.

Bendradrabiavimo šalininkais yra keli „moks
linčiai“, kurie dėsto Amerikos kolegijose įvairius 
dalykus. Iš didelio rašto, jie kartais išeina iš 
krašto. (... )

Sandariečių ir šviesiečių tėvai, viską palikę, 
gelbėjo gyvybę vakaruose. Tokiais sumetimais 
Amerikon atvažiavo Mickūno ir Kavolio tėvai. Jie 
leido vaikus į Amerikos mokyklas, šie neįsikalbėję 
su tėvais, panoro su komunistais pabendradarbiau- 
ti. Tiktai jie pasielgė neapsvarstę. Jie privalėjo 
Santaros ir Šviesos narių atsiklausti. Šis klausimas 
turėjo būti svarstomas metinėje konferencijoje. 
Jiedu narių neatsiklausė. Su vienu kitu išsikalbėjo, 
bet konferencijoje klausimo nekėlė. Šių organizaci
jų keli vadovai kalbėjo visų vardu, bet tokios teisės 
jie neturėjo, nes organizacijos narių jie neatsiklau
sė. (. . . )

Jeigu visi santariečiai ir šviesiečiai būtų 
susirinkę į jėzuitų centrą, tai piketininkų būtų buvę 
daugiau, negu salėje klausytojų. Bet jėzuitų mažoji 
salė buvo pilna žmonių. Ten suėjo santariečiai ir

akiračiai nr. 10(174)
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šviesiečiai, bet daugumą sudarė ateitininkai. Ma
sionis, Kviklys, Nainys ir kiti nėra santariečiai. 
Jie panaudojo santariečius bendradarbiavimui su 
okupantu. Ateitininkai nešė didžiausius ryžusius 
įvairaus maisto, maišus madono ir vaiskaus vyno 
bonkų. Visi užkandžiavo ir skaitomos poezijos 
klausėsi. (... )

Oficialus šio nelemto žingsnio organizatorius 
yra Santaros-Šviesos valdyba. Reikia imtis žings
nių, kad šios organizacijos nariai nieko bendro 
neturėtų su ALtu, jeigu norime, kad nebūtų 
uždarytos durys Washingtone.

Naujienos dar įsidėjo reorgų piketuotojų 
nuotrauką su tokiu užrašu:

Chicagos lietuviai ir vėl piketuoja jėzuitų 
centrą, kuriame penktadienį Lenino medaliais 
apdovanotas pusbernis skaitė paskaitą apie litera
tūros kritiką.

Visa bėda, kad toji nuotrauka daryta prieš 
keletą metų žiemos metu, nes joje visi piketuotojai 
apsirengę kailiniais ir žieminėm kepurėmis. Tai 
tokios Naujienų „naujienos“ . . .

Laisvoji Lietuva (nr. 20):

Ši apatinė Jaunimo Centro patalpų salė, 
berods, dar niekad nesanti mačius iškart tokio 
skaičiaus iš už raudonosios uždangos lankytojų— 
kartu net keturių! Tik įėjus į auditoriją tuoj pat 
dar nebuvo galima atskirti anų aš anapus nuo 
mūsiškių. Apmetęs akimis visą nedidelės salės 
patalpą, dar kokia 15 minučių prieš aštuonias, 
tesuskaičiau tik kiek virš 100 sėdinčiųjų. Tuščių 
kėdžių buvo gal tiek pat. Pamaniau—bene bus 
demonstracijų pabūgę. Deja, apsirikau. Priartėjus 
aštuntajai, patalpa buvo pilnutėlė; neužteko net 
kėdžių.

Žingeidumo vedinas perėjau skersai 
auditorijos—nuo durų ligi scenos ir vėl atgal—, 
norėdamas išskaityti susirinkusiųjų veiduose, ką 
jie mano, ką dūmoja apie tuos, kurie „atjo
ja“ . . . anot mūsų poeto K. Binkio „ Gėlės iš 
šieno“. Daug ką pažinojau, daug ko ne. Tarpusavi 
pokalbiai buvo tylūs ir atrodė, kad visų veiduose 
buvo įspaustas didelis klaustukas—ar gerai jie 
daro čia sugužėję?

O ko čia tik nebuvo: lietuviškų organizacijų 
vadovai, spaudos darbuotojai, kultūrininkai ir 
visuomenininkai tituluoti ir be titulų, nedidelis 
skaičius jaunuolių ir kitokių visokių smalsuolių. 
Reik manyti, kad jų tarpe buvo ir tokių, kurie 
visai nesusigaudė, ką čia ta Santara-Šviesa išgalvo
jo.

Darbininkas (nr. 38):

Ne vienam skaičiusiam tą žinią sukėlė nemažą 
nerimą. Ne vienas klausė nustebęs: ar ne per toli 
einama? Juos iš okupuotos Lietuvos pakvietė tie 
studijų rengėjai. Nereikia manyti, kad anie 
atvažiavo savanoriais ir taip be niekur nieko 
atsirado studijų savaitėje. Aiškiai juos kvietė, 
aiškiai susitarė, ko rengėjai nori, susitarė ir dėl 
kelionės išlaidų. Tikriausiai rengėjai padengė visas 
kelionės išlaidas.

Po studijų savaitės ta ketveriukė važinėjo po 
kitas lietuvių kolonijas, norėdama ten įsibrauti su 
savo programomis. Būdinga tai, kad ir tame 
„kvartete“ yra vienas politrukas, ir kitiems 
asmenims niekur neleidžia eiti pavieniui. (... )

Kai Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, kai Lietuvių Bendruomenės ir kitos organizaci
jos bei atodairos visur ir visada kovoja dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, čia pat pašonėje jau 
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vyksta pogrindinė veikla, jau išduodamos tos 
kovos idėjos, išduodami visi mūsų siekiai. (... )

Jei mūsų pagrindiniai tikslai neišduodami, tai 
tuo pačiu įklampinami visi svečiai. Jiems juk 
uždrausta užeiti pas tuos, kurie visom išgalėm 
kovoja dėl Lietuvos laisvės. Jei pas tokius dabar 
užėjo, tai tikrai jiems bus daug nemalonumų.

Rengėjai tikriausiai tų nemalonumų jiem 
nenorėjo. Jie pasirinko tą būdą, kad svečiam būtų 
patogu kalbėti ir šviesti, Lenino saule suspindėti 
lietuviškoje studijų savaitėje. (... )

Žinoma, su tokios rašliavos nežinomais 
autoriais ginčytis ir negalima, ir nėra prasmės, nes 
jų visos pažiūros į Lietuvą, ryšių palaikymo 
galimybes ir pavojus yra pagrįstos fantazijomis, 
demagogija ir baime.

PUNSKO LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 
ANSAMBLIO GASTROLĖS

Punsko lietuvių gimnazijos moksleivių an
samblis „ Ulbuonėlės“ rugpjūčio 16-22 d. gastrolia
vo Lenkijos Baltijos pajūrio miestuose ir aplankė 
Dariaus-Girėno paminklą Pščelnike.

„ Vakarinių teritorijų atgavimo“ 40 metų 
sukakties proga, Ščecine buvo surengtas sąskrydis 
„Gryfijada—85“, kuriame dalyvavo meno ansamb
lių laureatai iš visos Lenkijos. Lietuvių moksleivių 
ansamblis „ Ulbuonėlės“, kuriam vadovauja moky
tojas Antanas Šliaužys, praeitais metais buvo 
laimėjęs I premiją Kielcų festivalyje, kur dalyvavo 
visos Lenkijos jaunimo ansambliai. Be to, jie 
laimėjo IV vietą „socialistinių kraštų“ festivalyje. 
Todėl lietuviai buvo pakviesti ir šiais metais į 
Ščeciną.

Lietuvių jaunimo puikiu pasirodymu galėjo 
pasigrožėti ir Lenkijos pajūrio miestuose gyvenan
tieji lietuviai, kuriems labai retai pasitaiko proga 
pasiklausyti gražių lietuviškų dainų bei pamatyti 
tautinių šokių. O tokių pasirodymų šį kartą buvo 
net keli.

Rugpjūčio 20 dieną ,, Ulbuonėlės“ ansamblis 
apsilankė Pščelnike, kur prie Dariaus-Girėno 
paminklo padėjo gėlių puokštę, tylos minute 
pagerbė Lietuvos didvyrius ir sudainavo keletą liet, 
liaudies dainų.

Pajūrio apylinkių gyventojai labai džiaugėsi, 
galėję pamatyti lietuvių jaunimą su gražiais 
tautiniais rūbais ir išgirsti liet, dainą, skudučių 
muziką ir tautinius šokius.

(Europos lietuvis, nr. 37, 1985.IX.27)

SVAJONIŲ IR SAPNŲ KNYGA

Devenių kultūros fondas išleido J. Statkutės 
de Rosales knygą Baltų kalbų bruožai Iberų 
pusiasalyje. J. Jašinskas (Dirva, nr. 36, 
1985.IX. 19), rašydamas apie tą knygą, straipsnį 
užbaigia taip:

Šiandien, knygą užbaigus, man daug kas 
paaiškėjo, bet dar daugiau visko, kuo buvo 
tikėta, sugriuvo. Gailiuos? Ne. Esu nustebusi. Gal 
kiek išgąsdinta to, ką radau.’

Nesigąsdink, Jūrate! palauk, ką tau pasakys 
žinovai ir mokovai. Eilinis tavo knygos skaitytojas 
sveikina Tave!

Dabar pažiūrėkime, ką sako apie tą knygą 
šios srities žinovai. Kalbininkas A. Klimas, 
Ročesterio universiteto profesorius, Tėviškės žibu
riuose (nr. 41, 1985.X.8) straipsnyje „Svajonių ir 
sapnų knyga“ taip rašo:

Man kartais atrodo, kad čia, Vakaruose, kur 

viešpatauja beveik neribota žodžio laisvė, nemažas 
skaičius mūsų lietuvių dėl kažkokios priežasties 
įsinori tapti kalbininkais. Žinoma, tai kiekvieno 
laisva valia. Man teko matyti, bet vis, ačiū Dievui, 
tik rankraščiuose, kaip tokie sui generis „kalbinin
kai“ lietuviai stangiasi įrodyti, kad senieji anglo
saksų karaliai beveik visi buvę lietuviai. Kitas vėl 
mėgina išaiškinti dar neiššifruotus etruskų įrašus 
dabartinės lietuvių kalbos formomis. Trečias vėl 
mėgina įrodyti, kad senoji šumerų kalba, vartota 
apie 3000 metų prieš Kristų Mezopotamijoje, iš 
tikrųjų buvusi lietuvių kalbos tarmė. Teisybė, 
tokių „kalbininkų“ turi ir latviai, ir estai, ir 
vengrai. Ką gi: parašei kokią įmantrią kalbotyros 
knygą, pats išleidi arba susiradai patriotišką leidėją 
ir štai—pasaulį pritrenks naujas kalbotyros geni
jus!

Deja, taip yra ir su šia labai gražiai išleista 
Jūratės Statkutės de Rosales knyga. Kalbėkime 
visiškai atvirai: knyga yra kažkokių svajonių, 
sapnų ir iliuzijų rinkinys. Man labai gaila 
sugadinto popieriaus, be reikalo Devenių kultūri
nio fondo išmestų pinigų: knyga neturi absoliučiai 
jokios vertės. Jos pasirinkti metodai būtų kalbinin
kams didelis juokas, jos išvados prašoka net ir 
aštuonioliktojo bei devynioliktojo amžiaus lietuvių 
romantikų svajones. (... )

Joks pasaulio kalbininkas, net ir labai jau 
romantiškai nusiteikęs, nesutiks su autore, kad 
baltų kalbų žodžiai buvo, kartu su įvairiais gotų 
žygiais, atnešti net į Ispaniją keliolika šimtmečių 
vėliau. Joks kalbininkas, kad ir labiausiai užsisva
jojęs ir sapnus pamėgęs, nepriims autorės tezės, esą 
gal net ir sanskritas gali būti suprantamas kaip 
„baltų kalbų migracijos reiškinys“ (p. 309). Čia jau 
tikrai per tirštai braukiama senosiomis praėjusių 
šimtmečių romantiškomis spalvomis.

Man nesuprantama, kodėl autorė giliau 
nepasiskaitė Būgos, kurį dažnai mini, Salio, 
Skardžiaus, Joniko, Kazlausko, Zinkevičiaus bei 
eilės kitų kalbininkų darbų.

Jeigu kas iš šias eilutes skaitančių visgi 
panorėtų šią knygą perskaityti, aš siūlyčiau tik 
vieną patarimą: tegu gal pasimoko, kaip nereikia 
tokių knygų rašyti.

Tai dar vienas grafomanijos pavyzdys. O 
tokių vis dar atsiranda—štai gimsta naujas poetas, 
filosofas, kalbininkas. Tik kažkaip yra apleista 
politinė sritis, niekas nedrįsta išleisti kapitalinį 
politinį veikalą, kuris išaiškintų, kaip sutvarkyti 
pasaulio problemas.

Tačiau kandidatų tokiai knygai parašyti 
rastume kiekvienoj kolonijoj, kiekviename susirin
kime ir kiekvienoj vadinamoj studijų savaitėje . . .

Vyt. Gedrimas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
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ISTORIJA

Į mano pastabas „Dar dėl tos kazimierinės“ 
{Akiračiai, 1985 m. balandis) atsiliepė Tėviškės 
žiburiuose Gregorinio universiteto profesorius, 
istorijos fakulteto dekanas Romoje, istorinio 
žurnalo Archivum historiae pantificiae redaktorius, 
rašantis veikalą apie šv. Kazimierą remdamasis 
naujausiais šaltiniais—kun. Paulius Rabikauskas 
(žiūr. „Apie mitus ir jų skleidimą“ Tėviškės 
žiburiai, nr. 33-34, 1985 m. rugpjūčio 20). Ilgame 
straipsnyje P. Rabikauskas totaliai ir absoliučiai 
sukritikuoja kiekvieną mano trumpo straipsnio 
argumentą, magaryčioms mane dar apkaltindamas 
prisidėjimu prie istorinių klastočių platinimo, 
„kurių jau kelintas dešimtmetis Lietuvoje pilni 
okupantų primesti istorijos vadovėliai ir jų griežtos 
cenzūros kontroliuojami istoriniai veikalai“. Mūsų 
žymaus istoriko komentarai prašosi tolimesnių 
komentarų, kuriuos ir siūlau Akiračių skaitytojų 
dėmesiui.

Turiu prisipažinti, kad nesu istorikas—tik 
istorijos mėgėjas. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas 
mogus, save laikąs bet kurios tautinės grupės 

nariu, privalo jos istoriją kuo geriausiai pažinti. 
Todėl ir aš, skatinamas pareigos ir pomėgio, 
skaitau visas man prieinamas knygas, liečiančias 
Lietuvos istoriją, tarp jų ir Dundulio, Gaigalaitės, 
Jurginio, Lukšaitės, Jučo, Merkio, Varakausko bei 
kitų Lietuvoje rašančių istorikų veikalus. Nors P. 
Rabikauskas linkęs juos visiškai sumenkinti, 
norėčiau jam paprieštarauti, tik šiuo atveju 
pasiremdamas Jakšto, Trumpos, Senn’o bei kitų 
istorikų išeivijos spaudoje pareikštomis nuomonė
mis, pagal kurias ne viskas, kas Lietuvoje rašoma 
istorinėmis temomis, yra taip bloga. Kartu 
norėčiau nuraminti P. Rabikausko įtarimus jam 
primindamas, kad rašydamas kazimieriniais reika
lais aname Akiračių straipsnyje nesišaukiau ir 
dabar nemanau šauktis tarybinių istorikų pagal
bos. Užtenka A. Šapokos ir Z. Ivinskio. Argumen
tuojant prieš kazimierinės istorijos eksperto nuo
mones, man neprieinami Vatikano archyvų 
šaltiniai. Deja, žinau tik tą, ką esu perskaitęs 
visiems prieinamose knygose.

Su P. Rabikausku sunku diskutuoti senosios 
Lietuvos istoriją, nes jis turi mažos valstybės 
piliečio mentalitetą, kuriam kiekvienas Pilsudskio 
nusičiaudėjimas Tautų sąjungoje sudarė didžiausią 
pavojų. Jis niekaip negali įsivaizduoti, kad XVI 
amžiaus pradžios Lietuva, kad ir smukimo 
stadijoj, buvo dar didelė valstybė, artimai susijun
gusi su kita didele valstybe—Lenkija ir kad nuo 
Vytauto laikų truko daugiau kaip tris su puse 
šimto metų, kol tos valstybės pradingo nuo 
Europos žemėlapio. Pralaimėtas mūšis didelei 
valstybei dar nėra gyvybinis pavojus. Aname 
straipsnyje minėjau, kaip 1655 metais Maskva ne 
tik pasiekė Polocką, Molodečną ir Ašmeną, bet 
buvo okupavusi ir patį Vilnių, ir jį laikė (taip pat 
pusę etnografinės Lietuvos) apie penkis metus. Kas 
gali būti pavojingesnio? Tačiau to karo pabaigoje 
Lietuva dar kartą prarado Smolenską (jį buvo 
praradusi XVI amžiaus pradžioje ir vėl atgavusi), 
Starodubą ir kai kurias Vitebsko vaivadijos dalis. 
Tai vis rusiškų žemių vardai.

P. Rabikauskas norėtų mane padaryti Rusijos 
reikalų gynėju. Atleisdamas vadeles savo vaizduo
tei, jis rašo: Ten (Lietuvoje—L.M.) apie Lietuvos 
kaimynę Rusiją sakoma, jog ji Lietuvai nieko 
blogo nedariusi, jai visuomet padėjusi, tiktai pati 
nuo lietuvių nemažai kentėjusi. Panašiai ir Mockū- 
no straipsnyje: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 
kovojusi ne dėl savo laisvės, o dėl tolimų Rusijos 
žemių.
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KO ŠAPOKA IR IVINSKIS 
NEŽINOJO

Nieko panašaus! Prarasti Starodubą ne tas 
pats, kaip prarasti Vilnių 1920-ais, o kovoti už 
Smolensko priklausomybę netolygu kovai už 
krašto laisvę. Periferinių teritorijų praradimai 
didelei valstybei galbūt reiškia jos laikiną ar 
permanentinį susilpnėjimą—tik ne pavojų krašto 
laisvei. Iki praradimo laisvės XVIII amžiaus gale, 
Lietuva prarado ir atgavo daug miestų ir teritorijų. 
Na ir pats laisvės praradimas nebuvo vieno 
pralaimėto mūšio išdava.

Apie lietuvių laimėjimus 1518-1519 metais, 
kur, esą pagelbėjęs pats šv. Kazimieras, Rabikaus
kas rašo su beletristo įsijautimu, lyg pats ten būtų 
buvęs. Jis pasakoja, kaip keliasdešimt tūkstančių 
maskviečių kėsinosi į pačią Lietuvos širdį Vilnių, 
koks kilo sąmyšis Lietuvos, sostinėje, kaip visi 
išsigando ir bėgo prie karalaičio kapo šauktis jo 
pagalbos ir kaip vienas kitas tūkstantis lietuvių 
sumušę mases maskviečių. Iš straipsnio neaišku, ar 
šie aprašymai imti iš B. Wapowskio kronikos, ar 
yra autoriaus vaizduotės padarinys. Atsiverskime 
A. Šapokos Lietuvos istoriją ir paskaitykime, ką 
jis rašo apie Antrąjį karą su Maskva:

Karas prasidėjo 1512 m. Visos Maskvos jėgos 
buvo nukreiptos į Smolenską. Jis buvo net 3 
sykius apgultas ir pagaliau, Glinskiui sukėlus 
viduje sąmokslą, buvo paimtas (1514 m.). Netru
kus po to atvykęs K. Ostrogiškis smarkiai sumušė 
Maskvos kariuomenę ties Orša. Turėdamas 30.000 
kariuomenės, jis sumušė priešo 80.000 kariuome
nės; iš jų 30.000 krito karo lauke, o pats vadas su 
1.500 bajorų ir daugybe karių pateko į nelaisvę. 
Laimėjimas buvo didžiausias, Maskvos jėgos buvo 
sunaikintos, tačiau lietuviams jau nebepasisekė 
atsiimti Smolensko tvirtovės, nors karas po to dar 
truko 8 metus. Pagaliau 1522 m. buvo padarytos 
11 m. paliaubos. Smolenskas buvo paliktas 
Maskvai; jis grįžo Lietuvai tik maždaug po 100 
metų (t.y. 1611 m.). Be to, Maskvai liko Homelis, 
Černigovas ir St ar o dubas.

Kaip matome, Šapoka kalba apie didelį 
lietuvių laimėjimą ties Orša, Smolensko ir kitų 
sričių praradimus, o apie didžiausius Lietuvai 
pavojus ir pergales 1518-1519 metais . . . nieko. S. 
Sužiedėlis, rašydamas apie šį karą Lietuvių 
enciklopedijoje (XXXV tomas, psl. 326) taip pat 
sako, kad „lemiamas mūšis vyko prie Oršos 
(1514.XI.8)“ ir kad „karas truko dar 8 metus, 
tačiau nė viena šalis nepasiekė didesnių laimėji
mų“.

Gal Šapoka nieko nežinojo apie Wapowskio 
kronikas, o gal ir žinojo, tik kas ten surašyta jam 
neatrodė svarbu. Skubu P. Rabikauską užtikrinti, 
jog neneigiu, kad jo minimi mūšiai iš tikrųjų 
įvyko. Nežinau tik, ar jie buvo tiek svarbūs, kaip 
atrodo Rabikauskui. Rašydamas kaip rusai ir 
lenkai bandė užtušuoti lietuvių laimėjimus prie 
Polocko ir Molodečno, jis sako: „Nesigilino į juos 
rusai, nes tai nebuvo didelių karo veiksmų dalis, o 
veikiau negarbingi, prisiminimo neverti maskviečių 
pasitraukimai“. Žinoma, jeigu tai „nebuvo didelių 
karo veiksmų dalis“, tai neverta jų ir minėti. Tik 
kodėl tada tie nedideli karo veiksmai turėtų 
grąsinti didelės Lietuvos valstybės laisvei? Rabi
kausko pasakojimai apie pavojus Vilniui, kai 
Lietuvos kariuomenė buvo išsiųsta į tolimus 
kunigaikštystės pakraščius atremti totorių spaudi

mo, man atrodo panašūs į antraeilio nuotykių 
filmo siužetą.

Menkai nusimanau apie stebuklus. Norėčiau 
tik P. Rabikauskui priminti, kad Oršos ir kiti 
stebuklingi ano meto lietuvių laimėjimai, kai' maži 
lietuvių kariuomenės daliniai sumušdavo skaitlin
gas Maskvos kariuomenes, neatrodo tokie stebuk
lingi žinant, kad ano meto lietuvių kariuomenėje 
būdavo daug algininkų, tai yra profesionalų, 
suplaukusių iš įvairių Europos kraštų ir karo meną 
išbandžiusių įvairiuose karuose, šios kariuomenės 
apginklavimas bei taktika buvo labiau pažengusi 
už primityvesnių maskvėnų.

P. Rabikauskui nepatinka mano pasakymas, 
kad Kazimieras paskelbtas šventuoju tarpininkau
jant pačiam krašto valdovui Zigmantui Vazai, 
kuris buvo užsimojęs sunaikinti protestantizmą ir 
stačiatikybę savo žemėse. Jis tai vadina teiginiu, 
„labai panašiu į marksistinių istorikų Lietuvoje 
tezę“. Be to, aš nepripažįstąs dvasinės dimensijos, 
viską suvedąs į savanaudiškus, žmogiškus, materia
linius interesus. Atsakydamas, visų pirma norėčiau 
Rabikausko paklausti: iš ko gi susideda istorija, 
jeigu ne iš žmogiškų ir materialinių interesų? Visi 
didieji istorikai, nuo Gibbon’o iki Burckardt’o ir 
Fernand Braudel apie tai tik ir rašė, palikdami 
dvasines dimensijas metafizikos sferai. Kadangi esu 
kaltinamas skleidžiąs marksistines tezes, o aš savo 
žinias sėmiausi iš A. Šapokos Lietuvos istorijos 
ir Z. Ivinskio straipsnių Lietuvių enciklopedijoje, 
todėl leisiu jiems Rabikauskui atsakyti.

Šapoka apie Zigmantą Vazą ir jo laikus rašo 
taip (psl. 298, 299):

Karšta katalikė motina jį (Zigmantą Vazą— 
L.M.) išauklėjo uoliu kataliku, nors tėvas, kaip ir 
visi švedai, buvo liuterionis. Jo auklėtojai daugiau
sia buvo vokiečių jėzuitai. . . Būdamas karštas 
katalikas, religijos srityje jis svajojo išnaikinti 
protestantus ir sugrąžinti į katalikybę pravoslavus, 
tačiau per 44 valdymo metus mažai ką tuo reikalu 
tepadarė (tik prisidirbo sau priešų; visi nekatalikai 
tapo didžiausi jo priešai).

Ivinskis apie Kazimiero pripažinimą šventuoju 
rašo (XI tomas, psl. 281):

Su katalikybės restauracija Vilniuje (XVI a. 
gale—L.M.), kuris, jėzuitams vadovaujant, pasida
rė gyvas kat. religinio gyvenimo centras, kilo 
reikalas formaliai sutvarkyti Kazimiero kul
tą... Iš Vilniaus Zigmantas Vaza 1601.IX.6 rašė 
pop. Klemensui VIII, prašydamas Kazimierą 
įrašyti į mišių knygas ir brevijorių, pripažįstant 
jam iškilmingą liturgiją (duplex officium). Dabar 
jau buvo veikiama greitai, ir 1602. III. 15 į Romą 
buvo siunčiamas Vilniaus kapitulos kan. Grigalius 
Svencickis su vysk. Vainos prašymu (Svencickiui 
išmokėta kelionės ir kanonizacijos išlaidoms 300 
auksinių).

Apie šv. Kazimiero reikšmę lietuvių tautai 
Ivinskis štai kaip aiškina (XI tomas, psl. 283, 284):

Kazimierą formaliai paskelbus šventuoju 
(1602.XI.7—L.M.), jo kultas vis buvo nukreipia
mas į D.L.K.-tijos rytus, stengiantis ten sulaikyti 
didėjančią stačiatikių įtaką. Net ir jo bažnyčia 
buvo pastatyta toje sostinės dalyje, kur iki tol 
stovėjo medinės stačiatikių cerkvės. XVII a., kai 
lietuvių kovos su Maskva įgavo vis platesnę
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apimti, su $v. Kazimieru buvo siejami nauji 
stebuklai. G. Svencickis išskaičiavo 8 įvairių 
stebuklų atvejus. Nors tų stebuklų autentiškumas 
niekada nebuvo tiriamas (mano pabraukta— 
L.M.), jie tačiau liudija žmonių tikėjimą ir 
šaukimąsi šv. Kazimieru.

Kaip matome, Z. Ivinskis žymiai prozaiškiau 
aprašo šv. Kazimiero kanonizacijos procesą ir jo 
kulto ištakas: tai vis valdovų laiškai, pinigai, 
antistačiatikiški nusistatymai. Žinant Zigmanto 
Vazos būdą bei religinius įsitikinimus, (pagal K. 
Avižonį, jo „religinė politika ... ne tik sukėlė 
įtampą tarp katalikų ir nekatalikų, bet privedė prie 
religinio fanatizmo pasireiškimo bei kruvinų 
religinių riaušių“, (žiūr. L.E. XXXV tomas, psl. 
96), viskas pasidaro perdėm aišku.

P. Rabikauskas puse lūpų užsimena, kad 
mūsų istorikai „daugiau ar mažiau turi remtis kitų 
jau paruoštomis studijomis“, kad negana vartyti 
senas knygas ir enciklopedijas, bet „reikia taip pat 
pasidomėti ką nauja suranda istorijos tyrinėtojai“. 
Toronto kongrese nebuvau, tačiau Rabikausko 
straipsnyje, be B. Wapowskio kronikos paminė
jimo, nieko naujo nepasakyta. Turėsime laukti jo 
knygos apie šventąjį, kad galėtume pasakyti, ar 
jam pavyko aukštyn kojom apversti kitų mūsų 
istorikų nuomones, ir ar mūsų istorikų straipsniai 
Lietuvių enciklopedijoje ir Lietuvos istorijoje skirti 
šiukšlių dėžei.

Rabikauskui labiausiai nepatinka baudžiavos 
paminėjimas. Jis šios temos tiesiog bodisi. Tai tik 
„ekonominių ir socialinių santykių arkliukas“. 
Rabikauskui naujiena, kad dabartinė lietuvių tauta 
tik keliomis generacijomis tėra atitrūkusi nuo 
baudžiauninkų kartos. Kaip istorikas jis „nežino“, 
kad XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios atgimstan
čios lietuvių tautos kultūrinio atsilikimo viena iš 
svarbiausių priežasčių buvo baudžiava. Vergija jam 
tik dabar Lietuvoje. Apie ką tas Mockūnas kalba?

IŠNAŠA IMPERIJOS ISTORIJOJE

ANDROPOVAS — SUSLOVAS SNIEČKUS
Knygoje Jie buvo Stalino žmonės (All Stalin’s 

Men, Anchor Books Edition, 1985) žinomas rusų 
istorikas Rojus Medvedevas atpasakoja šešių 
Stalino politikos vykdytojų biografijas. Šioje 
menkystų kronikoje porą kartų paliečiama ir 
Lietuva.

Skyriuje apie Michailą Suslovą, kuris, kaip 
žinia, 1944 m., buvo pasiųstas į Lietuvą jos 
malšinti, Medvedevas glaustai aprašo pokario 
Lietuvos siaubingus įvykius. Iš kitų netikslumų 
tarpo išsiskiria Medvedevo teiginys, kad partizanų 
sąjūdis Lietuvoje buvo visiškai sunaikintas dvejų 
metų bėgyje—1944-1946 m. (69-70 psl.). Šiaip 
šitame skyriuje nieko naujo apie Lietuvą nėra, 
išskyrus galbūt tai, kad, anot Medvedevo, Suslo
vas Lietuvoje turėjęs romaną su Lietuvos „išva
duotojo“ generolo I.D. Černiachovskio našle, dėl 
jos iš esmės palikdamas savo šeimą. Suslovienė 
pasiskundusi Stalinui, kuris, neturėdamas nieko 
prieš svetimavimą, bet nepalankiai žiūrėdamas į 
skyrybas, privertęs Suslovą grįžti pas savo šeimą.

Reikšmingesnė užuomina apie Lietuvą užtin
kama skyriuje apie Grigorijų Malenkovą. Verta ją 
čia ištisai pateikti:

Tuo pačiu metu [1953 m.] Malenkovas 
stengėsi sutvirtinti savo poziciją vadovybėje ir tuo 
tikslu pasiūlė keletą pakeitimų. Jo santykiai su 

1985 m. lapkričio mėn.

Kęstutis Skrupskelis, paskaitoje Ateitininkų 
75-čio jubiliejaus proga (persispausdintoje Draugo 
kultūriniame priede), mini, jog „Bažnyčios vadovy
bė modernų pasaulį pasmerkė, iš jo pasitraukė ir 
užsirakino Vatikane“. Pasitraukusiųjų iš moder
naus pasaulio tarpe yra ir P. Rabikauskas. Jis ne 
tik kad negiminingas išlaisvinimo teologams, bet 
kaip tikras Pijaus IX-tojo palikuonis, dar negirdė
jo net apie Rerum novarum.

Rabikauskas man primeta, kad aš šių dienų 
tvarką laikau mastu praėjusiems amžiams. Bet tai 
yra visiška netiesa. Mastas yra prieškazimieriniai 
laikai. Šapokos Lietuvos istorijoje sakoma, jog 
šventojo tėvas, didysis kunigaikštis Kazimieras, 
1447 m. bajorams duotoje privilegijoje „padėjo 
pagrindą baudžiavai“ (psl. 239). Bajorams buvo 
suteikta teisė valstiečius valdyti, teisti, bausti, na 
ir, reikalui esant, užmušti. Vienintelis dalykas, ką 
aš aname straipsnyje norėjau priminti, tai kad 
kazimieriniais laikais valstiečiams buvo sunkiau 
gyventi, negu prieškazimieriniais. Galbūt Rabi
kauskui tai tik mažmožis. Tačiau aš kazimieri- 
niame laikotarpyje ieškojau to, kas jam būdinga, kas 
jį išskirtų iš kitų ir radau tik baudžiavos įteisinimą. 
Tautos istorijoje kai kurie laikotarpiai laikui 
bėgant įgija metaforiškumo atspalvį. Kai pamini
mas vieno iš jų pavadinimas, iš karto žinai, apie 
ką kalbama. Pavyzdžiui, „vytautinė Lietuva“—tai 
Lietuva nuo jūrų iki jūrų; „muravjovinė 
Lietuva“—tai Lietuva, kada nebuvo „anei rašto, 
anei druko“. Bet „kazimierinė Lietuva“? Neturėda
mas kuo ją pateisinti istoriškai, ir P. Rabikauskas 
grįžta prie Tėviškės žiburių vedamojo retorikos: 
kazimierinė Lietuva, tai priešingybė vergijai, arba, 
geriau pasakius, savarankiškas, nepriklausantis 
nuo savo kaimynų, gaivinamas kazimierinės- 
krikščioniškos dvasios rojus, kur niekas nekaišo 
baslių į riedančius ratus, gieda sutartines, o vaikai 
mojuoja trispalvėmis vėliavėlėmis.

L. Mockūnas

M. A. Suslovu buvo labai prasti, o dar prastesni jie 
buvo su Suslovo artimu draugu, Lietuvos Komu
nistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekreto
riumi A. Sniečkumi, kuri Malenkovas norėjo 
pakeisti. Centro komitetas i Lietuvą pasiuntė 
ypatingąją komisiją, kuriai vadovavo toks Jurijus 
Vladimirovičius Andropovas. Ypatingoji komisija 
atliko savo darbą Lietuvoje, bet jos nariai priėjo 
išvadą, jog trūko įrodymų, kad Lietuvos partijos 
vadovybė būtų nepatenkinamai įvykdžiusi savo 
užduotis. Komisijos pranešimas buvo patvirtintas 
Politbiuro posėdyje, kuris taip pat priėmė ir paties 
Sniečkaus raportą, ir jam buvo leista likti Lietuvos 
partijos Centro komiteto vado pareigose. Esant 
šioms aplinkybėms, Malenkovas nutarė, kad jis 
negali toliau vystyti savo sumanymą pašalinti 
Sniečkų. Po posėdžio jis Centro komiteto rūmų 
koridoriuje priėjo prie Andropovo ir, nutvėręs jį 
už'alkūnės, tyliai pasakė: ,,Aš jums niekad šito 
nedovanosiu“. Iš tikrųjų Andropovas netrukus 
buvo atleistas iš savo pareigų Centro komiteto 
administracijoje ir pasiųstas patarėju į Vengriją. 
Tačiau 1954 m. jis buvo pakeltas ambasadoriumi. 
(157-158)

Medvedevas nenurodo šaltinio, kuris, aišku, 
tikriausiai bus kuris nors jo-pažįstamas partijos 
aparate.

ISTORIJA

Rojus Medvedevas

Andropovo biografai Vladimiras Solovjevas ir 
Elena Klepikova (kurių knygoje apie Andropovą 
yra gerų dalykų, bet taip pat ir labai daug 
abejotinų bei keistų spėliojimų) šitą istoriją taip 
pat mini, tačiau ją kitaip nušviečia:

Be to, yra gandas, pagal kurį Andropovas, 
būdamas iš provincijos ir todėl neprityręs Maskvos 
intrigose, tuo metu tapo auka postalininės kovos 
dėl valdžios tarp ministro pirmininko Malenkovo 
ir partijos sekretoriaus Chruščiovo. Anot šios 
versijos, Malenkovas, stengdamasis sutvirtinti savo 
paties poziciją, nutarė pašalinti Lietuvos partijos 
viršininką Antaną Sniečkų, kuris jam buvo 
nepageidaujamas, ir nurodė Andropovui paruošti 
raportą apie jį Bet vieton Malenkovo laukiamo 
kompromituojančio raporto, Andropovas įteikė 
objektyvų, tokiu būdu išgelbėdamas Sniečkų ir 
paaukodamas savo paties karjerą—greičiau dėl 
patyrimo stokos negu iš principingumo. Atmetus 
tai, reiktų Andropovui pripažinti ypatingą pranašo 
dovaną, kuri įgalino jį pramatyti ir atspėti tai, kad 
Chruščiovas laimės prieš Malenkovą ir kad 
pirmasis atsidėkodamas vėliau proteguos Andro
povą. Šis gandas tikriausiai yra nesenos kilmės— 
vienas iš tų, kurie, žiūrėdami į praeitį iš dabarties 
perspektyvos, nušviečia tam tikras neaiškias 
naujojo tarybinio vado gyvenimo fazes ir yra 
pagrįstas jo dabartiniais pageidavimais. Kitaip 
sakant, šis gandas yra vienas iš tokių, kokius jis 
dabar skleidžia apie save. (Kaip mes vėliau 
pamatysime, Andropovas šitoje specialybėje pra
lenkė visus savo pirmtakus).

(Yuri Andropov: A Secret Passage into 
the Kremlin, Macmillan, New York, 1983, 2 psl.)

Kiti Andropovo biografai (Rojaus Medvedevo 
Anglijoje gyvenantis brolis Žoresas Medvedevas, 
Martinas Ebonas ir Arnoldas Beichmanas bei 
Michailas Bernstamas) iš viso nemini šitos istori
jos.

Verta prisiminti, kad daugelio (pavyzdžiui, 
Solženicyno) manymu, broliai Medvedevai, tiek 
maskvietis Rojus, tiek londonietis Žoresas, yra 
gana įtartini tipai, kai kas juos laiko kone 
saugumiečiais. Yra žinia, kad Rojus Medvedevas 
palaiko gerus santykius su tam tikrais valdininkų 
sluoksniais. Kai kas galvoja, kad Žoreso pasirašytą 
ir Vakaruose išleistą Andropovo biografiją iš 
tikrųjų Maskvoje parašė Rojus pagal valdžios 
užsakymą. Černenkos laikais prie R. Medvedevo 
gyvenamojo namo stovėdavo sargyba, trukdžiusi

(tęsinys sekančiame puslapyje)
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SVARSTYMAI

Čia spausdinamas Vyt. Zubo straipsnis 
turbūt išgąsdins ne vieną skaitytoją. Išgąsdins 
ne tik todėl, kad jame keliami svarbūs, 
skaudūs ar nemalonūs klausimai, apie kuriuos 
pripratome nekalbėti, tarsi jų nebūtų. Skaity
tojo temperatūrą gali pakelti ir autoriaus 
poleminis žvilgsnis—kartais aštrus, kartais 
kategoriškas, ne visada pakankamai pagrįstas 
faktine informacija. Todėl atsiras turbūt 
norinčių su autoriumi pasiginčyti. Ir gerai, jei 
savo mintis išklos ir kitaip galvojantieji— 
Akiračiai juk tam ir buvo sutverti, kad būtų 
vietos, kur galėtų susikryžiuoti skirtingos 
mintys.

Kviesdami pasisakyti čia keliamais klausi
mais, norėtume, kad diskusijos vyktų dalyki
nėje plotmėje, kur kritikuojama mintis, bet ne 
jos autorius. Nes autoriaus puolimas rodo, 
kad pritrūko argumentų jo teiginiams 
atremti.—Red.

Nors paskutinioji išeivių banga Lietuvą paliko 
1944 metais, neprasižengsim sakydami, kad išeivi
jos pradžia sutampa su karo pabaiga 1945 metais. 
Tad šįmet minim jos 40 metų sukaktį. Tai nemažas 
laiko tarpas, prašokęs vienos generacijos amžių. 
Išvežti iš Lietuvos vaikai dabar jau anukus augina,

ANDROPOVAS . . .
(atkelta iš 5-to psl.)
jam susitikti su užsieniečiais. Pereitų metų gale ar 
šių metų pradžioje ta sargyba buvo nuimta. 
Stebėtojams tai buvo ženklas, kad Černenka 
greitai mirs, kad jis nebe valdovas. Iš tikrųjų, 
Černenka netrukus pasimirė, į valdžią atėjo 
Suslovo ir Andropovo protežė Michailas Gorbačio
vas. Taigi, visai galimas daiktas, kad Solovjovas 
ir Klepikova teisingi, ir kad Rojus Medvedevas čia 
sąmoningai ar nesąmoningai prisidėjo prie dezin
formacijos skleidimo. Be to, turint omeny lietuvių 
opozicijos rusų okupacijai masinį pobūdį ir 
Sniečkaus reliatyvų populiarumą Lietuvoje, yra 
įmanoma, kad Andropovas tokį gandą paleido, 
norėdamas įrodyti ne tik savo tariamą sąžiningu
mą, bet ir įsiteikti lietuviams.

Tačiau taip pat galimas daiktas, kad Med
vedevo versija yra, bendrai paėmus, teisinga. Tokia 
prielaida nebūtinai reiškia, kad reikia Andropovui 
pripažinti ypatingą naivumą (jis jau 1953 m. užėmė 
gana aukštą postą—abejoju, ar didelis naivuolis 
būtų taip iškilęs), ar ypatingą principingumą (kaip 
Medvedevas įtaigoja), ar net ypatingą, panašų į 
aiškiaregystę įžvalgumą. Užtenka jam pripažinti 
politinį gudrumą.

Jeigu, kaip R. Medvedevas vėliau tame 
skyriuje apie Malenkovą rašo, jau 1953 m. buvo 
akivaizdu, kad Malenkovo dienos suskaičiuotos (o 
Andropovas, kaip Centro komiteto poskyrio 
vedėjas, tikriausiai buvo neblogai informuotas), tai 
Andropovui turbūt nereikėjo ypatingo įžvalgumo, 
savo paties iniciatyva ar pakalbintam, atsitolinti 
nuo Malenkovo. Šita istorija, jeigu teisinga, galbūt 
net paaiškina, kaip Andropovas tapo Suslovo 
protežė, jeigu toks dar nebuvo. Beje, Andropovas 
buvo pakeltas ambasadoriumi 1954 m., kai 
Suslovo žvaigždė vėl pradėjo kilti.

Tačiau tikros teisybės apie šitą reikalą 
tikriausiai niekad nežinosime. Kaip bebūtų, jis 
lieka įdomia išnaša imperijos istorijoje.

Gediminas Viesulas

PO 40 METŲ

LAIKO IR APLINKYBIŲ POVEIKIS 
IŠEIVIJAI

paskutiniųjų laidų gimnazistai—pensininkai, o jų 
tėvų dauguma jau amžinybėje. Pasiekėm tą pačią 
padėtį, kokioj 1945 metais buvo Amerikos lietu
viai: skaitlingi, gerai organizuoti, savo laiku steigę 
parapijas, statę bažnyčias ir leidę laikraščius, 
amžiumi siekiančius Aušros laikus. 1945 m. JAV 
išeivija jau buvo pasenusi ir bebaigianti ištirpti 
nutautėjimo katile. Tiesa, jauna, vos 17 metų 
išgyvenusi nepriklausoma Lietuva 1935 metais 
sušaukė pirmąjį Pasaulio lietuvių kongresą Kaune, 
bandydama išeivijos mirtį pristabdyti. Antrasis 
kongresas, numatytas šaukti 1940 metais, jau 
nebeįvyko. Lietuva pati neteko nepriklausomybės, 
prieš daugumos valią įjungta į Sovietų Sąjungos 
sudėtį.

Penkeris pokario metus naujoji išeivija Vokie
tijoj šoko ir dainavo, rašė, skaitė, klausė paskaitų 
ir pamokslų, tikėdamasi greitai sugrįžti į gimtąjį 
kraštą. Ansambliai, chorai, mokyklos, laikraščiai ir 
studijos, skirtos Lietuvos atstatymui, buvo nuolati
nis jos rūpestis ir užsiėmimas. Bolševikų baimės 
vejama, tačiau daugiausia laisvu noru atsidūrusi 
Vokietijoje, ši išeivijos karta pasivadino tremtiniais 
ir tą vardą ilgai naudojo net pastoviai įsikurusi 
emigracijoje. Skaudžiai išgyvendami susidariusią 
padėtį, įsitikinę kad visas pasaulis kaltas dėl 
prarastos Lietuvos laisvės, tremtiniai jautėsi 
įpareigoti besąlyginei kovai krašto nepriklausomy
bei atstatyti. Palaikydami per trumpą nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį pasiektą tautinį kultūrinį 
lygį, jie norėjo įrodyti pasauliui savo sugebėjimą ir 
vertę. Negalim kaltinti eilinį tautietį naivumu. 
Pasitraukdamas į Vokietiją ne vienas jų pirmą 
kartą atsidūrė už gimtojo sodžiaus ar valsčiaus 
ribų. Deja, negeriau buvo ir su jaunos valstybės 
vadais. Skaitydamas A. Merkelio monografiją 
Antanas Smetona, sužinai, kad vyriausybė nebuvo 
pasiruošusi jokiems eventualumams, neturėjo ne 
tik alternatyvų bet ir vieno apgalvoto veiklos 
plano. Vien žmogiško sentimento veikiamas negali 
neužjausti baso valstybės prezidento, nakties 
priedangoje brendančio per upelį į Vokietiją.

Vasario mėnesį spauda prisiminė Jaltos 
konferencijos 40 metų sukaktį. Žurnalas Ma
clean’s, amerikiečių Time Kanados ekvivalentas, 
vasario 11 d. paskyrė 10 puslapių aptarti „Jaltos 
palikimui“. Įvadinį straipsnį parašė Robert Ford, 
nuo 1964 iki 1980 metų buvęs Kanados ambasado
rium Maskvoje. Įdomus tai žmogus, primenantis 
mūsų O.V. Milašių. Karjeros diplomatas, poetas, 
rusų literatūros žinovas ir vertėjas, ilgametis 
užsienio diplomatų dekanas Maskvoje. Išėjęs į 
pensiją apsigyveno Prancūzijoje, nors Kanadą 
dažnai aplanko. Jis rašo:

Livadia palocių, balto marmuro caro Nikalo- 
jaus I vasaros rezidenciją Jaltoje, Sovietai išlaiko 
karališkai puošniai ne dėl jo architektūrinės 
reikšmės ar meilės carams. Rūmą salėse 1945 
metais vasario 4-11 dienomis įvyko konferencija, 
kurioje Sovietai pirmą kartą pasijuto esą britams 
ir amerikiečiams lygūs partneriai. Šita politinė ir 
karinė lygybė tarp karo meto sąjungininkų ir 
šiandieną rusams turi didelės simbolinės reikšmės. 
Jie tikėjo, kad Jaltos susitarimas veda prie 
pasaulio pasidalinimo ir Churchillis su Rooseveltu 
su tuo sutinka. Stalinas tikriausia buvo nustebin
tas, kai po karo Vakarai pradėjo kalbėti apie 
išdavimus ir apgavystes.

Diplomatas teisina Sovietus, bandydamas įeiti 
į jų padėtį ir tuoj pat pakaltina Vakarus naivumu:

Ypatingai tenka stebėtis, kad kai kas Vaka
ruose bent minutei galėjo patikėti, jog Sovietai turi 
dar kokius nors kitus tikslus, be užimtų kraštų 
kontrolės. Gerai žinoma Maskvos baimė dėl sienų 
apsaugos vertė juos imtis priemonių, kad invazija 
iš Vakarų nebepasikartotų.

Taigi, pasaulis nė nesapnavo apie Lietuvos 
laisvės atstatymą ir nesijautė kaltas dėl tremtinių 
išgyvenamos nuoskaudos. Nusistebėjęs, kad kas 
nors galėjo laukti, jog Sovietai atsisakys laimikio 
ir nurodęs jų tokio elgesio priežastis, ambasadorius 
primena, kad Vakarai taip pat nebūtų sutikę 
perleisti valdžią kam nors nepageidaujamam jų 
išvaduotuose kraštuose. Kad tai teisybė, ameri
kiečiai daug kartų pademonstravo Centrinėje ir 
Pietų Amerikoje, pakeisdami nepatinkamas val
džias.

Pirmieji daugelio tremtinių žingsniai emigraci
joje sutapo su karo pradžia Korėjoje 1950 metais. 
Šeši netikrumo pilni metai Vokietijoje ir nelengvos 
įsikūrimo sąlygos naujame krašte stiprino viltis, 
kad karas kitoj žemės rutulio pusėj gali grąžinti 
Lietuvai laisvę. Straipsniai ir knygos (kaip, pvz., 
Partizanai už geležinės uždangos) tikino, kad 
krašte vyksta ginkluotas pasipriešinimas ir kad 
išsilaisvinimas yra reali galimybė. Amerikiečių 
saugumo organai nevengė pasinaudoti išeivių 
kovingu entuziazmu ir 1950 metų spalio mėnesį 
išmetė Lietuvoje J. Lukšą su dar dviem vyrais. Tik 
minėdami šio liūdno žygio 25 metų sukaktį 
sužinojom smulkmenas, 1976-77 paskelbtas per tris 
Aidų numerius. Šių vyrų likimas buvo išspręstas, 
kai tik jie paliko lėktuvą. Per „klaidą“ jie buvo 
nusodinti apie 200 km. nuo sutartos vietos. Matyt 
lėktuvo įgula, Lietuvą pasiekusi skrisdama virš 
Baltijos, nerizikavo leistis į krašto gilumą. Du 
ūkininkai, anksti išsirengę į turgų, matė besilei
džiančius parašiutus ir, pasiekę miestelį, pranešė 
milicijai. Trejukė, palikusi didelę dalį atsivežtų 
reikmenų, dvi savaites keliavo naktimis kol pasiekė 
savo ryšininkus. Kelionėje nebuvo išvengta inci
dentų. Lendantį pro langą Lukšą ūkininkas 
sužeidė kirviu į petį. Pasiekę skirtą vietą parašiuti
ninkai slapstėsi pavieniai. Lukšos žaizda negijo. 
Buvo iškviestas gydytojas. Užrištom akim atvestas 
pas sužeistąjį, jis žaizdą sutvarkė, bet grįžęs į 
miestelį nuėjo į milicijos būstą ir iš nuotraukų 
atpažino Lukšą.

1951 metų balandžio mėnesį dar du desanti
ninkai buvo nuleisti padėti Lukšos grupei. Jie 
neišsilaikė nė trijų savaičių ir nesuspėjo nė ryšių su 
Lukša užmegzti. Apsupti miško slėptuvėje, Bū
tėnas nusižudė, o Kukauskas pasidavė ir vėliau 
buvo panaudotas įvilioti Lukšą į spąstus. Netrukus 
ir abu su Lukša atvykę vyrai buvo likviduoti. 
Lukša liko vienas. Jis žuvo rugsėjo mėnesį, 
eidamas į pasimatymą su Kukausku, nežinodamas 
kad šis jau nuo gegužės pradžios yra milicijos 
žinioje.

Iš Aidų aprašymo matyti, kad desantininkai 
gyventojų tarpe nerado pritarimo ir kiekviena 
proga buvo išduodami valdžios organams. Partiza
ninis judėjimas tuo laiku reiškėsi tik pavienių 
asmenų veikla. Lukša niekam nevadovavo ir žuvo 
vienu vienas, o ne kautynėse, kaip Enciklopedia
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Lituanica aprašo. Dar liūdniau, kai paaiškėja, kad 
ne okupantas, o patys lietuviai kovojo prieš 
amerikiečių nuleistus parašiutininkus. Aidai pami
ni operacijai vadovavusių septynių karininkų 
pavardes ir laipsnius, kurių tarpe vienas generolas 
ir vienas pulkininkas. Iš septynių tik vieno majoro 
ir vieno leitenanto pavardės slaviškos. Taigi lietuvis 
kovojo prieš lietuvį, brolis prieš brolį, o ne prieš 
okupantą, kaip išeivijoje buvo tikima.

Ką nors iš savųjų kaltinti dėl tų penkių vyrų 
pasiuntimo į mirtį negalim. Jie dirbo amerikiečių 
žvalgybai ir mūsų įsikišimas tikriausia jiems nieko 
nereiškė. Be to, Lukša, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, ir Būtėnas, tarptautiniais reikalais 
domėjęsis žurnalistas, turėjo žinoti tikrąją padėtį ir 
žygio ėmėsi savo atsakomybe.

Išeivija logiką ir racionalų galvojimo būdą 
buvo praradusi jau prieš dešimtmetį, k&i pirmieji 
sovietų tankai pasirodė Kauno gatvėse. Neseniai, 
kalbėdamas apie Afganistaną, vienas britų žurna
listas pastebėjo, kad jie ten vienas kitą šaudo 
entuziastingai. Kažin ir apie lietuvius ar kitaip 
būtų atsiliepęs, jei būtų sekęs 1941-51 metų 
įvykius? Objektyvi partizaninio judėjimo Lietuvoje 
istorija tikriausia niekada nebus parašyta. Taip pat 
nesulauksim ir jos piliečių žydų sunaikinimo 
objektyvaus įvertinimo. Nežiūrint išsisukinėjimų 
spaudoje, EL II t. 528 p. nurodo, kad vokiečiai iš 
lietuvių tarpo žydų naikinimui buvo suorganizavę 
„pagelbinius vienetus“, kuriuose tarnavę daugiau 
tūkstančio vyrų. Iš atvažiuojančių iš Lietuvos 
žinom, kad ir partizaninis judėjimas nebuvo toks, 
kokį jį išeivijos spauda pristato.

Greitai ir neblogai įsikūrę, naujieji ateiviai 
atskiruose kraštuose atliko skirtingas roles. Ameri
koje, kur gausi ir sena išeivija gyveno paskutines 
dienas, buvo sustabdytas nutautėjimo procesas ir 
išvystyta aktyvi religinė ir tautinė veikla. Kanadoje 
senųjų emigrantų skaičius nebuvo didelis, daugu
ma atvykę jau iš nepriklausomos Lietuvos, 
ekonominiai ir organizaciniai silpni. Naujoji 
ateivių banga čia turėjo dar didesnės reikšmės 
negu Amerikoje. Lietuviškų parapijų ir misijų 
skaičius iš vienos išaugo iki 9 katalikų ir vienos 
protestantų; dauguma įsikūrė naujuose šventna- 
miuose. Pastatyti dveji nauji seserų vienuolių 
namai su patalpom vaikų darželiui. Neseniai 
atidaryti dveji namai pensininkams, veikia dideli 
lietuvių namai Toronte. Išaugo 4 kooperaciniai 
kredito bankai, su bendru indėliu prašokančiu 100 
milijonų dolerių. Išsilaiko du savaitraščiai, šešta
dieninės mokyklos, įvairios organizacijos. Kanados 
lietuviai pokario emigracijoje padarė ir atsiekė 
proporcingai imant daugiau, negu bet kuriam 
kitam krašte, nors jų skaičius vos prašoka 30,000. 
Australijoj išaugo visiškai nauja ir aktyvi kolonija. 
Anglijoj, Pietų Amerikoj ir Europos kraštuose 
naujųjų išeivių nebuvo daug ir jie neturėjo 
didesnės reikšmės vietos gyvenime.

Jsipilietinę svetimuose kraštuose, naujieji 
ateiviai toliau šoko ir dainavo tautiniuose ansamb
liuose, visą savo egzistenciją skirdami Lietuvos 
išlaisvinimui ir komunizmo pasaulyje sunaikini
mui. Sąlygos buvo palankios. Amerikiečių karo 
meto meilė sovietams buvo jau išblėsusi. įpratę 
žarijas žarstyti svetimais pirštais, jie mielai rėmė ir 
remia įvairiausio plauko disidentus. O kad savo 
pirštus stropiai saugo, 'rodo Antrojo pasaulinio 
karo sąjungininkų nuostoliai žuvusiais (pig. LE 
XXII t. 74 p.). Amerikiečių karių žuvo 295,000, 
britų 452,000, rusų (ar ne sovietų?) 7,500,000. 
Investavus mažiau kaip 3.75% bendros sąjunginin
kų aukos gyvybėmis, amerikiečių dividendai buvo 
nepalyginamai aukštesni už britų ar sovietų.

1985 m. lapkričio mėn.

Anglija ne tik pati nukentėjo karo metu, bet 
prarado ir imperiją. Sovietai paveldėjo sugriautą 
rytų ir vidurio Europą, kur jokių didesnių žaliavų 
išteklių nėra. Visas Vakarų pasaulis tapo Amerikos 
kapitalo įkaitas ir šiandieną visagalio dolerio 
šešėlyje stovi prie bankroto duobės. Ekonominė 
priklausomybė pakeitė politinę priespaudą ne tik 
buvusiose kolonijose, bet pajungė ir senus nepri
klausomus kraštus.

Karas Korėjoje pasibaigė lygiosiomis. Ameri
kiečiams jame talkino, bent simboliškai, daugelis 
Vakarų kraštų. Sekantis žygis Azijoje baigėsi 
pralaimėjimu, giliai sukrėtusiu arogantiškai savim 
pasitikinčio amerikiečio psychę. 1954 metais 
atsisakę padėti prancūzams kolonijalinį Vietnamą 
apsaugoti nuo komunizmo, po dviejų dešimtmečių 
1975 metais patys turėjo jį apleisti. Pralaimėjimas 
vertė keisti taktiką. Jau anksčiau keliuose Sovietų 
satelitiniuose kraštuose įvyko neramumai, Vengri
joj pareikalavę net aukų. Buvo pradėta tikėti, kad 
Maskvos imperija sprogs iš vidaus. Išeivijai tai 
nebuvo nauja teorija. Ja tikėjom jau pirmosios 
okupacijos metu, laukdami vokiečių-sovietų karo. 
Iš praeities nepasimokę, patikėjom ir dabar. Staiga 
Lietuvoje atsirado ne tik pogrindžio leidiniai, bet 
įvairiais keliais pradėjo atvykti ir nemažas skaičius 
disidentų. Religinio ir tautinio išeivijos gyvenimo 
vairuotojai nė nemirktelėję priėmė naują padėtį. 
Visos išeivijos nelaimė, kad jos veiklai vadovauja 
Amerikos lietuviai. Veikiami gyvenamo krašto 
aplinkos, jie nesąmoningai užima Lietuvos intere
sams nenaudingas pozicijas ir per spaudą, dvasiš
kius ir organizacijas nustato visos išeivijos gyve
nimo gaires.

Pralaimėtas karas ir pasibaigusi ekonominė 
gerovė pastūmėjo Ameriką dešinėn. Industrinis- 
karinis kompleksas karizmatiniam presidento 
Reagano asmenyje rado nepamainomą sąjunginin
ką. Sergantis seniems žmonėms įprasta nostalgija 
ir tikintis trafaretiniais šūkiais, prezidentas nedve
jojo paskelbti sovietiniam komunizmui kryžiaus 
karą. Paspartintas ginklavimasis parūpino darbo 
milijonams bedarbių ir dar daugiau pakėlė 
prezidento populiarumą. Nesvarbu, kad jo valdy
mo metu socialinės programos nukentėjo. Visada 
buvo ir bus valkatų. Svarbu, kad Amerika vėl 
stovi tvirta ir galinga. Net karą prieš komunistinę 
Grenadą laimėjo . . .

Lietuviams, nepasižymintiems tolerancijos ir 
angliško kompromiso perteklium, amerikiečių 
tikra ar tariama kietos linijos laikysena imponuoja. 
Pernykštė Los Angeles olimpiada ne vienam 
vyresnės kartos lietuviui kanadiečiui priminė 1936 
metų hitlerinę Berlyno olimpiadą. Besaikis vėlia
vom mosikavimas, isteriški šauksmai saviems 
sportininkams paskatinti, įžūlus draugiškų kraštų 
laimėtojų ignoravimas (nedraugiški nė neatvyko) 
erzino ne tik užsieniečius TV žiūrovus, bet 
skundėsi -tuo ir komentatoriai. Tačiau ar šis 
liguistai arogantiškas patriotizmas yra naujas 
reiškinys, atsiradęs ryšium su dabartinio preziden
to posūkiu kraštutinėn dešinėn? Prieš daugelį metų 
teko dalyvauti vėliavų pakėlime JAV lietuvių 
jaunimo stovykloje. Palydėtos dviejų himnų, 
suplevėsavo Amerikos ir Lietuvos vėliavos. Kaip 
viena, pakilo prie krūtinės lietuviukų dešinės su 
pirmu Amerikos himno skiemeniu. Keistai nuteikė 
kanadietį toks lietuviško atžalyno patriotizmas. 
Savo stovyklose mes tada apsiėjom vien su 
lietuviška vėliava ir himnu. Kalbama, kad bent 
pusė kanadiečių nemoka nė „O, Canada“, nė 
„God Save The Queen“. Tikriausia teisybė. 
Nemoku ir aš.

Nė nepajutom, kaip ir kur su daina ir šokiu 

nuliūliavo 40 pokario išeivijos metų. Dabar, 
gyvendami saulėlydžio dienas, pradedam sielotis 
kas perims mūsų palikimą? Neturim nė savų 
dvasininkų, nė veikėjų pakaito. Tiesa, dar yra 
lietuviškai kalbančių ir vienų ir kitų, bet atstovau
jančių jau tik gyvenamo krašto, ne Lietuvos, 
interesams. Patikėję kažkieno mesto nerealaus 
šūkio „Mylėsim Lietuvą iš tolo“ tikslingumu, nė 
nebandėm ieškoti ryšių ir atramos savo tautos 
kamiene. Dabar, kai pasaulis sielojasi ir rimtai 
svarsto atominio karo labai realias galimybes ir jos 
pasėkas, ką gi galvoja lietuvių išeivijos religinio ir 
tautinio gyvenimo vadovai? Nė bažnyčioj neužgir- 
si, nė spaudoj neaptiksi ką nors prieš „žvaigždžių 
karą“. Visi taikos ir nusiginklavimo sąjūdžiai, net 
kunigų ir vienuolijų remiami, mums tėra papras
čiausias komunistų išmislas. Tylėdami ir nusigręž- 
dami nuo žmonijai gręsiančio susinaikinimo 
pavojaus, jie ir toliau mūsų spaudos puslapiuose 
leidžia visokio plauko narsuoliams svajoti apie 
išlaisvinimo karus.

Jaltos susitarimai negali būti atsukti atgal. 
Kad padėti sovietų įtakon patekusiom rytų 
Europos tautoms išlaikyti vakarietišką charakterį, 
turim rast būdus pagerinti jų ekonominę gerovę. 
George Kennan sako, kad atominio karo verto 
tarptautinio ginčo nėra. Gi rusus iš rytų Europos 
išstumti gali tik karas.

Taip užbaigia straipsnį „Jaltos Palikimas“ 
ambasadorius Ford. Kaip matom, ne tokius tikslus 
per 40 metų puoselėjo mūsų išeivijos religinio ir 
tautinio gyvenimo vadovai.

Vytautas P. Zubas

NEJAUGI
Perskaičiau J.A. Stiklioriaus vardu pasirašytą 

laišką Akiračiuose fl985 m. nr. 8/172). Neabejoju, 
kad tai yra tas pats Mažosios Lietuvos veikėjas 
J.A. Stiklorius, su kuriuo anais gerais laikais gana 
dažnai susitikdavome ar tai Vašingtone, ar 
Filadelfijoje. Juokais kartais jį pavadindavau 
Vatikano šnipu, ir jis, berods, už tai labai 
nesupykdavo.

Dabar pasirodo, kad jis moka pykti, o kai 
pyksta žmogus (ne tik Jupiteris) dažnai klysta. Jis 
labai pasipiktino V. Kavolio straipsneliu apie 
konservatizmo proveržius, kuris buvo atspausdin
tas Akiračių birželio numeryje. J.A. Stiklorius 
rašo: „Jau seniai nebuvau matęs šitokio šališko, 
neobjektyvaus, pukšiu (?) persunkto išpuolio ne tik 
prieš prez. Reaganą, bet iš viso prieš dešinę, 
konservatyvią, antikomunistinę kryptį Amerikoje, 
kuriai priklauso ir dauguma lietuvių“.

Manau, kad mokslininką pavadinti šališku, 
neobjektyviu, pukšiu (pagal Lietuvių kalbos 
žodyną, žmogus, kuris nuolat aimanuoja) yra 
gerokas įžeidimas. O kad V. Kavolis mokslininkas, 
liudija ne tik ilgametis jo universitetinis darbas, bet 
ir gausios studijos įvairiuose mokslo žurnaluose, 
mokslo draugijos (ir mūsų Lituanistinis institutas) 
ir jo veikalas History on Arts Side, kurį išleido 
Cornell University Press (1972 m.). Tarp kita ko 
apie tą jo veikalą mūsų spauda beveik nei žodžio. 
Tai irgi rodo tos Stikloriaus minimos tariamos 
mūsų konservatyviosios daugumos „objektyvumą“.

Kodėl J.A. Stiklorius taip užsirūstino? Ogi dėl 
to, kad Kavolis išdrįso pakritikuoti prez. Reagano 
politiką ir aplamai Amerikos konservatorius dėl jų 
amoralaus pragmatizmo. Tik kaip tokio amoralaus

(tęsinys sekančiame psl.)
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LOS ANGELES MIESTE

DVI LIETUVIŠKO ŽODŽIO ŠVENTĖS
Dėka skautų akademikų nenuilstamų pastan

gų, Los Angeles ir apylinkių lietuviai turėjo progos 
dalyvauti dviejuose lietuviško žodžio šventėse: 
1985 m. rugsėjo 20 d. poetų iš Lietuvos literatūros 
vakare, o spalio 5-6 d. Antrojo Kaimo spektak
liuose.

Literatūros vakaras įvyko privačiuose na
muose Santa Monikoj. Erdvi salė sutalpino apie 
120 susirinkusiųjų. Jūratė Izokaitytė-Avižienėnė 
gražiai, šiltai ir jausmingai pristatė svečius iš 
Lietuvos: rašytoją Vytautą Martinkų, poetus 
Algimantą Bučį ir Marcelijų Martinaitį bei aktorių 
L. Noreiką.

Rašytojas V. Martinkus jau su pirmais 
paprastais įvadiniais žodžiais patraukė visų klausy
tojų dėmesį ir, kaip sakoma, širdis. Skaitė jis iš 
•'avo naujos apysakos „Vidauja“. Visi klausėsi jo 
.etuviško žodžio ne tiek sekdami apysakos eigą, 

Kiek džiaugdamiesi rašytojo skambiu balsu ir lakiu 
rašymo būdu.

Algimantas Bučys skaitė iš savo poezijos. Jo 
eilėraščiai, jo kukli ir nepretenzinga laikysena rado 
tikro atgarsio klausytojų tarpe.

Visas publikos dėmesys buvo jau, manding, iš 
anksto nukreiptas į Marcelijų Martinaitį. Iš tiesų, 
buvo tai didelis įvykis išgirsti iš pačio poeto lūpų:

Tau ačiū, tėvyne, už kalbą.
Tau ačiū už darbą.
Už nuovargį ačiū.
Tau ačiū, kad Nemunas teka,
už mėlyną bangą rugių,
tau ačiū už drobės išbalintą taką,
kad gyvas rytais pabundu. (... )

(Ir kaip nemylėti tokio poeto iš Lietuvos, kuris 
taip viską, ką mes turim brangiausio, kuris tartum 
visą mūsų gyvenimo esmę išsako!)

Dažnai girdim, kad išeivijos skaitytojai yra 
abejingi nūdienei poezijai. Buvo tad džiugu girdėti, 
koks spontaniškas ir stiprus pakilo plojimas po 
eilėraščio:

NEJAUGI
(atkelta iš 7-to psl.)
pragmatizmo pavyzdžius Kavolis paminėjo prez. 
Reagano pasisakymą dėl Hitlerio aukų (Kavolis 
niekur nesako, kad „Reaganas pagerbė žydų 
žudikus ir tuo juos pateisino“, kaip implikuoja 
Stiklorius), kovą prieš abortus ir atėmimą pinigų 
neturtingų vaikų priešpiečiams, nuolatinį kalbėjimą 
apie sovietinius prasikaltimus ir atsisakymą pri
pažinti armėnų genocidą dėl to, kad Turkija yra 
sąjungininkas ir t.t.

Tačiau daugiausia J.A.S. supyko, kad V.K. 
pakritikavo prez. Reaganą dėl jo tūpčiojimo Pietų 
Afrikos atžvilgiu, išnašoje pastebėdamas, kad P. 
Afrika negrų atžvilgiu žiauresnė negu šiuo metu 
Sovietų Sąjunga savo pavergtų tautų atžvilgiu. 
Jeigu J.A.S. būtų atkreipęs dėmesį į V.K. žodžius 
„šiuo metu“, jam nebūtų reikėję leistis į senas ir 
dažnai abejotinas statistikas. Ar J.A.S. kada nors 
pasiklausė, kas tie 20 ar net 60 mil. aukų buvo? 
Tikriausiai jų tarpe buvo ne vienas rusas.

Sutinku su J.A. Stikloriumi, kad P. Afrikos 
negalima lyginti su Sovietų Sąjunga, bet ne dėl to, 
kad viena yra žirnis, kita—arbūzas. Mažos
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Ant rudenio 
laukų juodų 
aš neturiu 
baltų žirgų. (... )

Spėju, kad nevienam buvo tai gal tas pirmas ryšis 
su menu, su poezija . . . Marcelijus Martinaitis 
skaitė su dideliu susikaupimu, be mažiausio noro 
padaryti įspūdį susirinkusiems. „Baltus žirgus“ 
deklamavo lyg be įsijautimo, skanduodamas 
žodžius, laikydamasis monotoniško ritmo, palikda
mas tuo pačiu visišką laisvę klausytojui savaip 
poeto žodžius priimti. Įspūdis buvo tikrai vienkar
tinis. Nereikia ir sakyti, jog Martinaičio Kukučio 
baladės, kurias poetas irgi skaitė, ir stebino ir 
žavėjo klausytojus.

Po trumpos pertraukos praskambėjo akto
riaus L. Noreikos Simanas Daukantas. Tartum 
pirmą kartą išgirdom ne tik Daukantą, bet ir 
lietuvišką žodį visame jo skambume. Su dideliu 
įsijautimu perėjo žymusis aktorius į Justino 
Marcinkevičiaus poeziją, kuri, kiek girdėjau, yra jo 
ir daugumos Lietuvoj gyvenančiųjų ypač pamėgta. 
Ir džiugu, ir graudu buvo klausytis „Lopšinės 
gimtinei ir motinai“:

Kiek rovė — neišrovė.
Kiek skynė — nenuskynė.
Todėl, kad tu — šventovė.
Todėl, kad tu — tėvynė (... )

ir žinoti, kad tai mes, kad tai mūsų . . . Kartais 
skaitantasis (Noreika vis pranešdavo jog skaitysiąs 
tą ar kitą, nors niekad jokio teksto po ranka 
neturėjo) taip įsijausmindavo, jog tiesiog pavergda
vo klausytojo sąmonę ir nepalikdavo erdmės 
pastarojo vaizduotei.

Kaip gaila, kad palygint tik tokia maža 
saujelė mūsų išeivijos galėjo klausytis Marcelijaus 
Martinaičio eilėraščio:

Jeigu aš medis, kurį kada nors nukirs, 
Iš manęs nedarykit gardų, 
Nesupiaukite malkoms.

valstybės rasinė, politinė, ekonominė ar religinė 
diskriminacija tokia pat biauri, kaip ir didelės. Ir 
ne dėl to, kad „Pietų Afrika yra Amerikos pusėje“ 
(čia kaip tik pasireiškia ir J.A.S. „amoralusis 
pragmatizmas“, kurį smerkia V. Kavolis). Bet dėl 
to, kad P. Afrika šiandien yra vienintelė valstybė, 
kur 20% procentų mažuma valdo 80% daugumą, 
nenorėdama palaikyti su ja jokių santykių (tai ir 
yra aparteizmas). Gal P. Afrikos negrai geriau 
gyvena už, pvz., Etiopijos negrus, bet tai jau 
visiškai kita „opera“. Tikrai daugelis pietinių 
Amerikos valstijų negrų gyveno geriau už Nepri
klausomos Lietuvos mažažemius ir bežemius, bet 
jie visvien dar norėjo naudotis tomis pačiomis 
išeinamomis, dalyvauti rinkimuose ir sėdėti prie to 
paties baro.

Visi kiti J.A.S. išvedžiojimai apie V. Kavolio 
jaunumą (sic!), liberalų pasidavimą „labai gudriai 
sovietinei propagandai“ ir t.t., tokie juokingi, kad 
jie gal tiktų geriau vieno mūsų dienraščio vedama
jam negu Akiračių puslapiams.

V. Trumpa

Kad „pyktis“ p. Stikloriaus rašinyje tapo 
„pukšiu“, tai ne jo, o neatidžių Akiračių korekto
rių „nuopelnas4*—red.

Iš manęs padarykite lieptą per upę, 
Duris arba slenkstį, 
Ties kuriuo pasisveikina

su kuriuo Noreika ir užbaigė šią didelę žodžio 
šventę. Gal ne vienas būtų geriau supratęs, kas yra 
mums lietuviams esmingiausia ir kartu su poetu 
ilgėtųsi liepto per upę ir slenksčio „ties kuriuo 
pasisveikina“.

Salėje vyravo šventiška pakili nuotaika.
* * ♦

Nė kiek nemažesnė lietuviško žodžio šventė buvo 
ir proga dalyvauti Antro Kaimo spektakliuose Los 
Angeles ir girdėt, kaip jaunieji aktoriai—jau visi 
gimę išeivijoj—gražiai valdo lietuvių kalbą, ir tai 
ne tik kasdieniniam susižinojime, bet ir ant scenos, 
sumaniai įprasminto žodžio rėmuose.

Pramoginis-improvizacinis teatras neturi savo 
tradicijos lietuvių teatro istorijoj. Tokio žanro 
teatras pradėjo klestėti Amerikoj ypač laike 
paskutiniųjų 40 metų. Iš kitos pusės, tokio teatro 
ištakas galim matyti ir XVI-XVIII amžiaus italų 
commedia delTarte ir, be abejo, dar senesniais 
laikais. Lietuvių literatūra ilgokai stokojo tikro 
humoro ir paradokso. Pradėjo tai atsirasti tik 
pereitam dešimtmety, kaip apie tai gan išsamiai 
rašo V. Kubilius. („Humoras, paradoksas, grotes
kas“, Šiuolaikinės prozos problemos, Vilnius, 
Vaga, 1978).

Antras Kaimas, jau savo kūrimosi stadijoj, tai 
yra apie 1963 metus, taip o ne kitaip pasivadinda
mas pabrėžė savo giminystę su jau tuo laiku 
pradėjusiu Čikagoj garsėti „The Second City“. Per 
paskutinius 17 metų, vedamas stiprios ir talentin
gos Algirdo T. Antanaičio rankos, Antras Kaimas 
išvarė neišdildomą vagą išeivijos lietuvių teatro 
istorijoj. To negalėtų paneigti ir tie, kurie norėtų 
matyti visiškai kitokį lietuvišką teatrą. Tas, 
manyčiau, yra ir labai suprantama, nes technika 
bei metodu tokio žanro teatras kaip Antras 
Kaimas atrodo mums labai amerikoniškas. Iš kitos 
pusės, jauniesiems, jau televizijos laikais augu- 
siems, šis teatras dažnai ir yra tikras teatras. Per šį 
teatrą, ir lietuviškas žodis darosi jiems artimesnis, 
brangesnis, nes įgauna jiems savitą prasmę. Kas 
kita su vyresniąja, ar perdaug jau suintelektualėju- 
sia karta, kuriai pramoginis teatras visiškai 
nesisieja su jos ar tai lietuviško, ar tai teatro kaipo 
tokio, vizija (moksliškiau tariant: modeliu). Darosi 
tas, pavyzdžiui, labai aišku beskaitant Prano 
Visvydo feljetoniškų apmatų recenziją Drauge. 
(1985.X.19).

Visvydas supranta ir rašo apie literatūrą. Jam, 
sakykim, tikrai neateitų į galvą išskirti dvi eilutes 
iš kokio gero eilėraščio ir įrodyti, jog jos nieko 
graudingo, nei juokingo ar poetiško neturi. O tuo 
tarpu Visvydas kaip tik tą daro—ir ne kartą— 
rašydamas Drauge apie Antrą Kaimą: „Net 
apatinių kelnių rodymas scenoje manęs nė kiek 
nejuokina“. Galbūt juokčiausi, jei bekelnis komi
kas vaikščiotų ant rankų, ar šokinėtų per virvutę. 
Bet tam reikia įgudimo“, (mano pabraukta—D.V.) 
Iš tiesų, vietoj pastebėjęs, kaip išmoningai 
autorius-režisierius (kukliai save vadinąs prievaiz
da) panaudoja tas senas nuvalkiotas ištaigas savo 
tikslams ir kokią funkciją jos atlieka to ar kito 
vaizdelio rėmuose, Visvydas kalba apie apatinių 
kelnių rodymą, lyg tai turėtų būti jau pats savimi 
juokingas gestas.

Antras Kaimas nėra joks pantomimos teatras, 
kurio, atrodo, ilgisi Visvydas rašydamas, kad 
trūksta „ramaus, tyla ir judesiais paremto išdaiga-
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vimo“. Nepretenduoja jaunieji teatralai ir į 
geniališką Charlie Chaplino komizmą. Visvydas, 
kaip matosi iš jo ilgoko straipsnio Drauge, visai 
nepagavo nei Antro Kaimo esmės, nei šio teatro 
reikšmės mūsų išeivijos gyvenime. Džiugu buvo 
tad skaityti R. K. Vidžiūnienės recenziją, kurioj ji, 
manding negalima teisingiau ir taikliau, išreiškė 
daugumos kaliforniečių nuotaiką ir jausmus po 
Antro Kaimo spektaklių Los Angeles. (Draugas, 
1985.X.12)

Visi scenos vaizdeliai parašyti Algirdo T. 
Antanaičio. Kaikuriems iš jų davė akstiną ir kitų 
autorių feljetonai ar apysakos. Kaip pavyzdžiui 
„Dramos konkursui“ R.K. Vidžiūnienės to pačio 
pavadinimo feljetonas. Kaikurie škitai, kiek žinau, 
yra visiškai Antanaičio vaizduotės, sąmojaus ir 
įžvalgumo padariniai. Įdomu bus kada matyti 
Antro Kaimo įvairių programų tekstus spaudoj. 
Pastebėsiu dar, kad Antanaitis panaudoja ne vieną 
anglicizmą siekdamas tam tikro „amerikoniškos 
tikrovės? efekto. Taip sakysim, „Mamyčių vaka
ruose“ jaunas tėtukas aiškina besispardančiam 
sūneliui, jog turįs su juo terliotis, kad mamytė 
turėtų gerus laikus Antro Kaimo repeticijose.

„Atidaromojoj pamokoj“ Antras Kaimas pats 
iš savęs šaiposi. Seniūnas Būtėnas bando primygti
nai publiką įtikinti, jog šis teatras jokių senų 
triukų nevartojus, bet kaip tik lyg ir atsitiktinai 
pasirodantiems aktoriams vis kas panašaus įvyks
ta: tai vienas kelnes pameta, tai kitas ant banano 
žievės nukrenta. įlėkusios į sceną aktorės irgi 
savivaliauja, nekreipdamos dėmesio į seniūno 
išvedžiojimus.

„Dramos konkurse“ vykusiai sušaržuota mūsų 
įvairiausių premijų skirstymo komisijų nuotaika ir 
kalbos. Mirtinai ilgam posėdžiui besitęsiant, 
režisierius nukreipia žiūrovų akis į įvairius gyveni
mo vaizdelius, bet vis grįžta prie tų pačių jau 
užsnūstančių posėdžiautojų. Juokies, kvatoji, net 
nepagalvoji, kiek darbo, sumanumo ir apmąstymo 
į visus tuos dialogus ir monologus įdėta. Net 
nepastebi, jog šviesai užgesus tai tie patys aktoriai 
ir žaibo greitumu scenovaizdį pertvarko, ir 
skirtingus vaidmenis perima. Viskas vyksta sū 
gerai įsijausto ritmo pakitimais ir nuotaikingais 
muzikos įtarpais. Dažnai sunku pasakyti, kas

Po Los Angeles vyrų kvarteto koncerto šv. Kazimie
ro parapijos salėje (iš kairės): Pranas Visvydas, 
Laimonas Noreika, Alė Rūta, Vytautas M art inkus,

Bernardas Brazdžionis, Marcelijus Martinaitis, 
Algimantas Bučys (V. Plūko nuo t r.)

sukelia juoką. Kaip pavyzdžiui bežiūrint „Tarybų 
šeimos“: ar nesijuokiam čia mes iš mūsų pačių 
įsivaizdavimo, kaip rengiamasi ir elgiamasi tokioj 
tai šeimoj?

Spėčiau, kad Jūratė Jakštytė įsmigo ne vieno 
apsilankusio atminty, kaip „Lituanistikos suaugu
siems“ žavinga profesorė, su daug žadančiu 
šypsniu kalanti studentams nesąmones (o gal kaip 
ta kalbi keliautoja iš „Po ekskursijos“, kuriai 
„Vatikano bažnyčios, kaip bažnyčios, muziejai, 
kaip muziejai, bet ponas Braškė . . . “) Eugenijus 
Būtėnas liko nepamirštamas „Radijo valandėlės“ 
lėtųjų kalbėtojų klubo pirmininkas, o taipogi 
pančius numetęs vyras iš „Laisvės ryto“. Edvardas 
Tuskenis turėjo ypač progos pasireikšti „Susipaži
nime“. Bet ar būtų galėjęs jis taip sužibėti, jei ne ta 
žavi užsispyrusiai tylinti „ji“ Indrė Toliušytė? Vida 
Gilvydienė buvo labai įtikinanti „vargšė nuskriaus
toji“ iš „Liaudies teismo“. Manding, visi prisimins 
Arvydą Vaitkų kaip „Lietuviško automobilio“ 
išdidų savininką. „Tai tikrai nepaprastai profesio
naliai savo darbą atliekanti grupė. Sunku šaipytis 

neįžeidžiant. Sunku vartoti ironiją, burleską 
nepereinant į vulgarumą, kas atsitinka dažnokai 
tokio žanro teatre. Antras Kaimas visad išlaiko 
lygsvarą tarp tų elementų. Ir režisierius ir aktoriai 
atsiekia, ko jie siekia. Tuo atžvilgiu jie visiškai 
pralenkia kitus mūsų išeivijos dramos ansamblius“. 
Taip apibūdino Antrą Kaimą jaunas teatralas 
Saulius Matas, jau bene 10 metų dalyvaująs Los 
Angeles dramos sambūry. Kreipiausi į jį norėdama 
išgirsti jaunesnio žiūrovo—kurio nuomone 
pasitikėčiau—įspūdžius po Antro Kaimo šeštadie
ninio spektaklio Los Angeles.

Daug mūsų visuomenėj sustabarėjimo ir 
žmones skaldančios dvasios. Tiek mažai linksmų 
šventiškų progų lietuviams susieiti ir besijuokiant 
pabendrauti, o kas svarbiausia, pasidžiaugti gražiai 
įprasmintu lietuvišku žodžiu. Ir svečių iš Lietuvos 
literatūros vakaras, atnešęs tiek rimties, apmąsty
mo ir susikaupimo, ir linksmi Antro Kaimo 
spektakliai buvo didelės ŽODŽIO ŠVENTĖS savo 
kalbą mylintiems.

Dana Vasiliauskienė

KĘSTUTIS NASTOPKA

PRO ILIUZIJŲ LANGĄ
(Iš „Pergalės“ 1985 m. 8-to nr.)

Pirmaisiais pokario dešimtmečiais buržuazinės lietuvių emigracijos 
kritika skelbė, kad lietuvių tarybinė literatūra susidedanti vien iš pro
pagandinių kūrinių ir jokių meninių vertybių nėra sukūrusi. Prieš jų 
buvo nukreipta nuoga ideologinė polemika, estetiniai faktai nutylimi 
arba falsifikuojami, stengiamasi įteigti, kad vieninteliai nacionalinių 
tradicijų tęsėjai ir literatūrinio prestižo palaikytojai yra į Vakarus 
emigravę rašytojai. Apžvelgdamas lietuvių tarybinę literatūrą, kleri
kalinės pakraipos' kritikas J. Grinius aiškino, kad tarybiniai rašytojai 
yra verčiami tarnauti valstybės interesams, nepaisyti savo asmens, 
susiaurinti žmogaus sielą iki ,,smegenų cheminių fizinių procesų gami
nio", niekinti Lietuvos praeitį, vaizduoti tik žmogaus apvaldytą Lie
tuvos arba Rusijos gamtą Rašydamas 1960 m. literatūrinę apžvalgą, 
tas pats kritikas įrodinėjo, kad Tarybų Lietuvoje literatūra skurstanti, 
o emigracijoje, ypač JAV, klestinti2.

Akivaizdūs lietuvių tarybinės literatūros laimėjimai, tarptautinis pri
pažinimas (nors jį emigrantų spaudoje ir stengiamasi sumenkinti) su
griovė buržuazinės kritikos argumentus. Blaiviau mąstantys literatai 
suvokia, kad, emigracijos kultūriniam gyvenimui neišvengiamai smun
kant, ateitis priklauso Tarybų Lietuvoje kuriamai literatūrai. Vienas 
uoliausių lietuvių tarybinės literatūros vertintojų R. Šilbajoris konsta
tuoja Tarybų Lietuvos poezijoje „aukštyn užbrėžtą raidos kreivę", pri
pažįsta, kad ji „atnešė didesnius, toliau siekiančius pasikeitimus, negu 
mums, tremties sielvarte suakmenėjusiems, kartais atrodo"3. „Itin ma
lonu regėti tai, kad kiekvienas jų turi savo braižą, kiekvienas yra 

skirtingas ir savaimingas", — džiaugiasi S. Santvaras „stipriausiai 
priekį pasišovusiais" dramaturgais — J. Grušu, Just. Marcinkevičium, 
K. Saja 4. Literatūrologė V. Kelertienė esminiu lietuvių tarybinės pro
zos bruožu, skiriančiu ją nuo grimztančių „pesimizmo gilumon" emi
gracijos modernistų, laiko humanistinį kryptingumą, kovą prieš konfor
mizmą, apatiją, tikėjimą idealais, „žmonišku žmogum" 5.

Supratusi, kad „antros Lietuvos išeivijoje sukurti negalima", bur
žuazinė kritika priversta keisti veiklos metodus. Liberalinis mėnraštis 
„Akiračiai" didžiuojasi iš visų buržuazinės emigracijos leidinių skiriąs 
daugiausia vietos informacijai apie dabartinę Lietuvą, deklaruoja „išei
vijos vienybę su tėvyne ir meilę visiems tautiečiams Lietuvoje, neišski
riant nė komunistų"6. Pirmaisiais leidimo metais (1969—1973) jame 
reguliariai buvo pristatomi įvairių kartų ir įvairaus braižo tarybiniai 
rašytojai. Palankiai liberalinė spauda sutiko Alf. Bieliausko „Kauno 
romaną", M. Sluckio „Adomo obuolį", Just. Marcinkevičiaus „Min
daugą", J. Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo metą", J. Baltušio „Sakmę apie 
Juzą".

Lietuvių tarybinė kritika susilaukia nemaža ideologinių antpuolių, 
nepagrįstų jokiais argumentais. Lakioje B. Railos vaizduotėje ji virs
ta Prokrusto lova, kurioje „kapojamos kojos ir galvos", „gabieji ir 
laisvieji bematant demagogiškai traiškomi ir smukdomi", bet užtat 
„menkieji partiečiai tempte tempiami ligi „didelių talentų" 1. Tačiau, 
kai fantastinę demagogiją pakeičia dalykiškesni samprotavimai, tary
binės kritikos sprendimais remiamasi ir naudojamasi. V. Kelertiene 
pabrėžia lietuvių tarybinių kritikų mąstymo istoriškumą, nurodo, kad 
jie „turi išvystę rafinuotą metakalbą literatūrai aptarti"8. Kaip neeilini 
veikalą, padėjusį kertinį akmenį moderniam lietuvių romano tyrinė-

(tęsinys sekančiame psl.)
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KAD ILIUZIJOS 
IŠSISKLAIDYTŲ 

(Prierašas prie K. Nastopkos straipsnio)

Kęstutis Nastopka yra vienas iš pačių geriau
sių šiandien Lietuvoje rašančių kritikų ir literatū
ros specialistų. Jau vien dėl to galime jaustis 
pagerbti, kad būtent jam buvo patikėtas uždavinys 
galų gale atkreipti rimtesnį dėmesį į mūsų, išeivių, 
komentarus apie Sovietų Lietuvos literatūrų. Tai 
mums nelyg didelė atrastųjų šventė—dabar jau 
galime iškelti vėliavas su užrašais: „egzistuojame!“ 
Nastopkos straipsnį protarpiais visiškai malonu 
skaityti, nes daug kur jaučiasi jo kompetetinga 
ranka, aiškus protas, pastabumas ir, kas visų 
maloniausia, sugebėjimas šiltai atsiliepti į šiokius 
ar tokius mūsų kritikos pasisekimus. Gaila, 
žinoma, kad skaitytojas tėvynėje neturi progos 
pats įsitikinti Nastopkos kompetencija, gera valia 
ir talentu, palyginęs jo pastabas su jo išnašose 
paminėtais ir visiems Lietuvoje lengvai prieinamais 
mūsų tekstais. Tikėkimės, kad ateityje bus išarta ir 
ši vaga . . .

Deja, šalia to įžvalgaus, draugiško ir gero 
Nastopkos alkūnės ėmė ir prisėdo kažkoks dar 
kitas Nastopka, turbūt atėjęs iš anos, straipsnyje 
minimos, „dialektinės vienovės“ žemės, ir va šis, 
antrasis, nelyg A. Mickevičiaus „Vėlinių“ Konra
dui, papūtė pirmajam Nastopkai miglą į akis ir 
sumaišė, supainiojo jam mintis. Toji migla—tai 
visų pirma Sovietų taip mėgstamas politiškai- 
humanitarinis žargonas ir paskui iš to žargono 
išplaukiantis negatyvus nusistatymas mūsų atžvil
giu. Kada skaitome: „buržuazinės lietuvių emigra
cijos kritiką“, žinome, kad straipsnio pasirinkta 
kryptis yra ne artyn, prie tikro dialogo, bet tolyn, į 
susvetimėjimą vienas kitam. Dar būtų nieko, jei 
čia turėtume reikalo tik su šiaip sau istoriniu 

terminu, be jokių ypatingų kitų konotacijų. Bet 
mat, tas Nastopkos antrininkas gyvena pasaulyje, 
kuriame kiekvienas pokalbis, įspūdžiais ir nuomo
nėmis pasikeitimas su kitokios pasaulėžvalgos ar 
visuomenės žmonėmis, yra tartum karo žygis. 
Reikia, kad būtų kova ir laimėjimas, indėlis į 
busimąją komunizmo pergalę (ką nurodo ir pats 
žurnalo pavadinimas), o tam, aišku, reikalingi ir 
priešai—šiuo atveju mes, „buržuaziniais“ pavadinti 
kritikai. Tai tuoj pat matome skaitydami apie 
sovietinės literatūros „laimėjimus“ („akivaizdūs 
tarybinės literatūros laimėjimai“) ir apie tai, kad 
jie „sugriovė buržuazinės kritikos argumentus“, ir 
dar apie tai, kad šio sugriuvimo pasėkoj buržuazi
nė kritika buvo „priversta keisti veiklos metodus“ 
(mat mes iš tiesų ne šiaip sau rašome apie Lietuvos 
literatūrą, kaip anas, gerasis Nastopka manė, o 
„veikiame“ prieš ją), ir dar apie tai, kad „pakei
tėme strategiją“, būtent, pradėjome daryti tai, už 
ką straipsnio pradžioj buvome pagirti—rašyti, kiek 
protas išnešė, teisingai. Tikrai nenorime tikėti, kad 
šis pirmas toks svarbus komentaras apie mūsąją 
kritiką būtų užsidarymas nuo mūsų už savosios 
ideologijos sienų; anaiptol, matome čia aiškų norą 
atidaryti vartus pasisvečiavimui tarp Lietuvos 
literatūros rūpesčių ir džiaugsmų, tarp žmonių ir 
talentų, kuriančių lietuvišką kultūrą. Tačiau 
nelaimė tame, kad tiek Nastopka, tiek ir kiti 
šiandien Lietuvoje rašantys privalo vartoti tą 
nelemtą „kovos“ terminologiją, nelyg kokią atšiau
rią kaukę, pro kurią nuoširdaus žmogaus veido 
nebesimato. Lygiai taip šioji terminologija apren
gia ir mus, išeivijos kultūrininkus su tenai 
pagaminta uniforma, irgi uždeda kaukę, pro kurią 

jie mūsų tikrojo veido lyg ir nenori matyti. Koks 
tada gali būti nuoširdus ir abipusiai naudingas 
pokalbis?

Mėginkime. Visų pirma, būtų gal gerai 
susitarti, kad nežiūrėsime į jus pro iliuzijų langą 
(ko niekad ir nenorėjome) jeigu jūs į mus 
nežiūrėsit pro lango iliuziją—neva tai atvirą erdvę, 
kuri iš tiesų yra tik ideologinė uždanga.

Gal pradėkime nuo pačių pirmųjų raidžių 
nelyg kaip Mažvydas Marcinkevičiaus pjesėje 
mokė vaikus ištarti „Lie-tu-va“. Lietuva mums turi 
rūpėti, o ne ,,-azijos“ ir ,,-izmai“. To rūpesčio 
skatinami norėtume visų pirma viešai kreiptis į 
Lietuvos rašytojus, kritikus, į atitinkamas įstaigas, 
su prašymu kaip nors suorganizuoti reguliarų 
savųjų knygų persiuntimą, ar tai būtų mainais su 
kokia nors mūsiške institucija, sakykim, lituanisti
kos katedra, ar tai nusiunčiant įvairiems mūsų 
kritikams bent naujųjų literatūros knygų katalogus 
ir duodant galimybę kurias norime užsisakyti, ar 
panašiai. Mes čia dažnai tik pripuolamai gauname 
vieną ar kitą knygą, nevisuomet pačią svarbiausią 
ar įdomiausią tuo momentu, ir tada išeina taip, 
kad liekame kartais pačių svarbiausių literatūros 
veikalų neaptarę, neturime aiškaus bendro vaizdo. 
Žinoma, tikimės, kad jūs Lietuvoje suprantant, jog 
mes čia visi, išskyrus galbūt naujosios lituanistikos 
katedros fakultetą, dirbame prie lietuviškų dalykų 
daugiau ar mažiau tik atliekamu nuo profesinių 
įsipareigojimų laiku.

Toliau, nors šis Nastopkos pirmasis žygis,, 
kaip ten bebūtų, sveikintinas, reikėtų ieškoti būdų ’ 
ar per spaudą, ar net asmeniškai susitikus, iš tiesų, 
nuoširdžiai ir savarankiškai, o ne pagal propagan
dinius įsipareigojimus, pasikeisti nuomonėmis apie 
literatūrą. Gal tikrai būtų našiau pradžioje kalbėti 
apie literatūrinės analizės metodologiją, apie 
patyrimą šioje srityje, kuris prieinamas Lietuvoje 
ir, iš antros pusės, čia, Vakaruose. Gal reikėtų 
dviems kuriems kritikams užsiimti išanalizuoti

PRO ILIUZIJŲ LANGĄ
(atkelta iš 9-to psl.)
jimui, „Metmenų11 kritikas apibūdina A. Bučio studiją ,,Romanas ir 
dabartis" 9. A. Zalatorius pristatomas kaip „drąsiausias nuotykių ieš
kotojas lietuvių literatūros moksle ir kritikoje" — dėmesingas literatū
ros istoriniam vystymuisi ir originalus teoriniais sprendimais 10.

Akademinės pakraipos kritikai lietuvių tarybinės literatūros kūri
nius dažnai pasirenka analizės objektu. Vieno M. Martinaičio eilė
raščio („Ašara, — dar tau anksti"11) analizei 30 puslapių studiją pa
skyrė A. J. Greimas. Objekto pasirinkimą tyrinėtojas motyvuoja ir 
subjektyviu, intuicija pagrįstu noru parodyti M. Martinaičio poetinės 
kalbos naujumą, ir bandymu panaudoti šį eilėraštį „objektyviems se
miotinio teksto skaitymo metodams pailiustruoti" 12. Tarp prancūzų 
kalba paskelbtų ir plataus tarptautinio rezonanso susilaukusių A. J. Grei
mo darbų ši studija išsiskiria dalykišku analizės konkretumu, dėmesiu 
„daiktiškajai manifestacijai", kalbinei išraiškai — būtent tais bruožais, 
kurių, pripažindami didelius A. J.Greimo nuopelnus, prancūzų semio
tinėje poetikoje kartais pasigenda tarybiniai literatūrologai 13.

Sąmoningai pasirinkęs iš pirmo žvilgsnio nesudėtingą tekstą, tyri 
neto j as siekia parodyti, kad poetinis paprastumas šiuo atveju „yra 
komplikuotumo pralenkimo, jo redukavimo išvada". Semiotinė analize 
po elementaria kalbine išraiška atidengia „giliąją" semantinę struk
tūrą — keliomis pakopomis išsidėsčiusias praeities—ateities, vidaus— 
išorės, statikos—dinamikos, universalumo—individualumo priešpriešas. 
Panašumų fone ieškoma skirtingumų, ryškinami įvairūs turinio ir iš
raiškos plano atitikmenys („semantiniai rimai"), parodoma, kaip „jaus
mai" virsta „vertybėmis", už pasakojimo figūrų atskleidžiamos tam 
tikros socialinės rolės ar kultūros stereotipai. Įžvelgdamas eilėraštyje 
žmogaus veiklos įteisinimo ir įprasminimo problematiką, poetinės iš
raiškos pakopoje tyrinėtojas sieja ją su „objekto, į kurį tikima, kon
strukcija". Pasak jo, ašara, manifestuojanti skausmą ir gailestį, įjungta 
į dialoginius „aš"—„tu" santykius, tampa ne tik rašančiojo bendra- 
kalbe, bet ir „aukštesnio laipsnio veikėju, pašauktu nurodyti subjektui
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jo misiją, jo veiklos prasmę". Tokiam veikėjui apibūdinti vietoj dirb
tinokų komunikacijos teorijos terminų „adresantas", „siuntėjas" siūlo
mas tinkamesnis lietuviškas atitikmuo — lėmėjas.

Kaip ir dera semiotikui, A. J. Greimas savo interpretacija laiko 
vienu iš kelių galimų skaitymo būdų. Tarybų Lietuvos skaitytojas ši 
M. Martinaičio eilėraštį suvokia kiek kitokiame kultūros kontekste ir 
todėl turbūt ginčytųsi dėl kai kurių interpretatoriaus aktualizuotų už- 
tekstinių santykių (religinės simbolikos reikšmės perdėjimo, aktyvios 
socialinės veiklos sumenkinimo). Tačiau pati nuostata — objektyvios 
analizės priemonėmis „disciplinuoti poetinių tekstų skaitymą" — svei
kintina.

Turiningų meninio teksto interpretacijų yra pasiūlęs R. Šilbajoris. 
J. Grušo novelėje „Mergaitė ir vienišas žmogus" jis atskleidžia pa
vaizduotosios realybės detalių (karstas ir portfelis su pinigais, geltonas 
ruduo ir žydinčios žemės vizija) struktūrinę priklausomybę, paver
čiančią daiktus moralinėmis vertybėmis, nurodančią „gyvenimo ir mir
ties slaptą sąryšį už jų antitezės ribos", teigiančią „žmonių bendravi
mą, pasiekiamą tik peržengus vienatvės slenkstį". Demonstruodamas 
rinkinio „Rūstybės šviesa" novelėse „atsargų kontrastų išbalansavimą", 
kritikas prieina informatyvią išvadą, kad J. Grušo kūryboje tikrove 
„tampa visa tai, kas turi moralinę vertę, o melu, arba fantazija, tai, 
kas jos neturi" l4. J. Apučio apysakų „poetiškumą ir magiką" R. Šil
bajoris aiškina moralinio vertinimo intensyvumu ir prasminių vaizdo 
dimensijų įvairove. Nurodomos priešpriešinės laiko kryptys (apysako
je „Prieš lapų kritimą" sąmonės srautas teka i ateitį, o laiko bei įvy
kių srovė plaukia užmarštin), stebima, kaip realistinis peizažas „įgyja 
poetinio įvaizdžio daugiaprasmiškumą ir simbolines galimybes", daiktai, 
pajautos ir poelgiai tampa pasaulio prasmės ženklais (p- 87—91).

Atitikmenų tarp struktūrinių teksto pakopų kryptingai ieškoma poe 
zijos kūriniuose. Analizuodamas šviesos ir spalvos santykį J. Vaičiū
naitės eilėraščių rinkiniuose „Kaip žalias vynas" ir „Po šiaurės her
bais" (p. 223—238), tyrinėtojas sumaniai ryškina individualios poetinės 
kalbos keitimąsi nuo impresionistinių „šviesos metaforų" link kompli- 
kuotesnių ritminių, garsinių, prasminių struktūrų, nuo žmogaus, einan
čio „per šviesos ir spalvų persunktą erdvę", link vidinį pasaulį išrėiš-

akiračiai n r. 10(174)
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kokį vieną ir tą patį veikalą, paskelbiant kartu 
savo pastabas ir analizę, kad akivaizdžiai maty
tume, kas mus jungia, ko vieni iš kitų galėtume 
mokytis. Būtų labai patartina abiem pusėm 
atsisakyti ideologinių pozicijų kaipo išeities taško, 
o pasilikti grynai prie literatūrinių. Ideologijų, 
žinoma, išvengti sunku ir gal net nebūtina, bet 
geriau pradėti nuo ko nors kas nereikalautų 
išankstinio nusistatymo veikalo atžvilgiu, o paskui 
jau galima tęsti pokalbį ir toliau.

Mes, kaip matot, visgi šį bei tą stengiamės 
parašyti apie Lietuvos literatūrą, nors gal ne 
visuomet taip, kaip jums patinka. Bet reikalinga ir 
atsvara iš kitos pusės—nes dabai pasigendame 
rimtesnių analitinių straipsnių, sakykim, kad ir 
Pergalėj, apie mūsų darbus: poeziją, prozą, dramą. 
Nuobodu skaityti Pergalėj vis apie tai, kaip mūsoji 
literatūra merdi, kaip ji nyksta, kaip’ mūsų 
rašytojai išsisėmė, ir taip toliau, kada nepateikia
ma nei vieno veikalo atidesnės analizės, idant jūsų 
skaitytojai galėtų patys susivokti, koks čia pas mus 
pasireiškia nuopolis ar pakilimas literatūroje.

O visų svarbiausia .tai, kad humanistinės 
vertybės mūsų dialoge pirmautų prieš bet kokias 
politines ir kad siektume vieni iš kitų mokytis, 
vieni kitiems padėti, vietoj ieškant vienas prieš kitą 
„laimėjimų“.

R. Šilbajoris

LITERATŪRA

27. Čia Playhouse jo koncertą stebėjo ir klausė 
pilna salė entuziastingos publikos. V. Kernagis, 
pats sau akomponuodamas gitara ar pianinu, 
išpildė eilę savo kūrinių, dainuodamas Sigito 
Gedos, Marcelijaus Martinaičio, Juozo Erlicko 
žodžiais parašytas dainas, deklamuodamas muzi
kos akordais palydimus jų eilėraščius ir ilgesnę S. 
Gedos poemos ,,Strazdas“ ištrauką. Ne viena iš tų 
dainų jaunai publikai jau buvo pažįstama iš 
anksčiau atsivežtų plokštelių (bene paskutinioji

jų—kabaretas „ Tarp girnų“), kurių melodijos ne 
kartą naudojamos ir Antro kaimo satyriniuose 
pastatymuose. Atsidėkodamas už pasinaudojimą 
įprastine Antro kaimo scena, V. Kernagis šiam 
vienetui dedikavo ir vieną savo dainą, o po 
koncerto nusifotografavo su kai kuriais antrakai- 
miečiais. Daivos Blynaitės nuotraukoje svečią V. 
Kernagį (sėdintį) supa: Eugenijus Butėnas, dail. 
Vincas Lukas, Algirdas Titus Antanaitis, Jūratė 
Jakštytė ir Indrė Toliušytė.

VYTAUTAS KERNAGIS 
ČIKAGOJE

Vytautas Kernagis, vienas iš pačių populia
riausių Lietuvoje estradinės muzikos ir dainos 
menininkų, rugsėjo mėnesį su didesne grupe 
gastroliavęs Kanadoje ir kai kuriuose šio krašto 
miestuose, trumpam stabtelėjo Čikagoje, rugsėjo

kiančio „šviesos objekto", žmogaus būtį įprasminančio „šviesos ir spal
vos poetinio vaizdo". S. Gedos poezijoje akcentuojamas kūrybinis su
gebėjimas „taip užlaužti tikrovės spindulį savo sąmonės prizmėje, kad 
visiems pažįstama pilka buitis išsibarsto niekur nematytais vaizdais", 
aptariama originali („vaikiška") kalbos vartosena, pasikartojantys mo
tyvai bei struktūriniai elementai, meninis laiko ir erdvės įprasminimas 
(„asmeniška mitologija"). Poetinės gamtos vaizdų metamorfozės inter
pretuojamos kaip „besikartojančios gyvybės teigimas ir mirties nuga
lėjimas" (p. 203—222). Įdomiai analizuojamos kelių plastinio vaizdo 
pakopų ir „emocinės erdvės" implikacijos J. Juškaičio poezijoje (p. 42— 
46), V. Bložės „Polifonijų" „prozinis principas" („kalba, paremta ne 
tiek įvaizdžiu ir metafora, ne tiek sąskambiais ir ritmika, kiek sintak
se, metonimijos principu" — p. 21), empirinės ir poetinės tikrovės san
kryžos A. Žukausko „Atabraduose" (p. 77—84), „magiški" garso ir 
prasmės santykiai P. Širvio eilėraščiuose (p. 69—74).

V. Martinkaus romaną „Lašai" I Gražytė-Maziliauskienė giria už 
gebėjimą atverti akis paprasčiausių daiktų magikai l5, V. Kelertienė — 
už sudėtingą pasakojimą, subtilų mitologinį foną, sodrų turinį, kuri 
interpretuoti — kritiko svajonė16. Teorinei pasakojimo būdų analizei 
greta kai kurių emigracijos prozininkų (A. Škėmos, E. Cinzo) pasitel
kiamas Alf. Bieliausko „Kauno romanas", M. Sluckio „Saulė vakarop" 
R. Klimo „Ekspromtas vogtai gitarai", S. Šaltenio „Riešutu duona", 
V. Martinkaus „Akmenys" ir „Medžioklė draustinyje" 17. Įvairūs kri
tikai yra analizavę J. Mikelinsko, A. Pociaus, V. Petkevičiaus, K. Sa
jos, V. Bubnio, R. Lankausko, R Kašausko, V. Žilinskaitės, R. Gra
nausko, R. Šavelio, J. Mačiukevičiaus prozos kūrinių problematiką 
bei poetiką, E. Matuzevičiaus, A. Baltakio, Just. Marcinkevičiaus, 
J. Degutytės, J. Vaičiūnaitės, M. Martinaičio, J. Strielkūno, A. Miku-, 
tos, S. Gedos poeziją, J. Grušo, Just. Marcinkevičiaus, R. Samulevi- 
čiaus, J. Glinskio dramaturgiją.

Pakeitusi strategiją, emigracijos kritika, žinoma, neišsižadėjo bur
žuazinės ideologijos. Negalėdama paneigti socialistinės tikrovės, ji lie
ka priešiška socialiniams jos pagrindams. Po išoriniu analizės objek
tyvumu dažnai slypi įvairios antikomunistinės koncepcijos. Kai kurie 
liberalieji kritikai tai patys pripažįsta. Vienas pokalbio, skirto „Aki
račių" dešimtmečiui, dalyvių atvirai pasakė: „Išeivija nebeturi didelių 
ideologinių skirtumų — ją jungia viena antikomunistinė ideologija. To-

1985 m. lapkričio mėn.

kioj aplinkoj ir spaudai svarbiau nebe informuoti, bet kovoti prieš 
komunizmą. Man atrodo, kad ir „Akiračiuose" dauguma straipsnių yra 
stipriau ideologiniai antikomunistine linkme angažuoti, negu kad leis
tų neutrali informacija" l8. Dėl propagandinio efekto šio „atviro žo
džio mėnraščio" leidėjai kartais nepaiso elementarių faktų, pateikda
mi, pavyzdžiui, tokią „informaciją": „1961 m. Mieželaitis parašė ciklą 
rusiškai „Čeloviek". Gavo Lenino premiją. Išvertė ar pereiliavo tą 
ciklą lietuviškai ir pavadino „Žmogus" ,9. Tiesa, sąžiningesni kritikai 
panašią konservatyviosios spaudos taktiką smerkia. Kai klerikalinis 
„Draugas" paskelbė, kad J. Avyžius gavęs Lenino premiją už romaną, 
šmeižiantį ir niekinantį lietuviškojo kaimo gyventojus, jam buvo atsa
kyta: ,,<...> pirmoje eilėje tai yra stiprus literatūrinis kū
rinys, nežiūrint, kaip kam jo veikėjų skelbiamos tezes patiktų ar 
nepatiktų" 20

Pagrindinis emigracijos kritikų ideologinės atakos objektas — lie
tuvių tarybinės literatūros1 idėjiškumas.- Priekaištaudama tarybiniams 
lietuvių kritikams, kad jie esą kuria „socialistinio realizmo raidos 
mitologiją" (R. Šilbajoris, p. 160), emigracinė kritika iš tikrųjų pati 
yra pančiojama buržuazinėje literatūrologijoje funkcionuojančių mitų 
apie tarybinę literatūrą. Stengiamasi sudaryti įspūdį, kad socialistinis 
realizmas esąs dogmatiška, komunistų partijos ideologų primesta dokt
rina, varžanti kūrybinę iniciatyvą. Partiškumas, „aiškios bolševikiškos 
ideologinės linijos" (p. 102) laikymasis tapatinamas su siauru tenden
cingumu, deklaratyvumu, idėjinis kryptingumas — su schematišku tik
rovės vaizdavimu21. Politiniai, socialiniai, auklėjamieji literatūros 
tikslai supriešinami su estetine funkcija, kūrėjo individualybe 22. Lie
tuvių tarybinės literatūros sukurtąsias vertybes buržuaziniai kritikai 
ragina atsieti nuo socialistinio realizmo, jų supratimu, — „paviršutinių, 
dirbtinai užgožtų pakeitimų" 23. Estetinei įvairių krypčių polemikai 
bandoma suteikti ideologinį turinį.

Dabartinėje mūsų poezijoje R. Šilbajoris skiria tris lygiagrečias 
stilistines tendencijas — politinę-deklaratyvinę, „idiliško gamtos žo
džio" ir „modernistinę". Nepaisant labai jau nepreciziškos terminolo
gijos, toks skirstymas galėtų būti gretinamas su lietuvių tarybinių lite
ratūrologų siūloma poezijos tipų klasifikacija. Bet stengdamasis pri
taikyti susikurtąją „visiems privalomo" metodo schemą, tyrinėtojas

(tęsinys sekančiame pslx)
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MIRUSIEJI

SU SIMU SUZIEDELIU 
ATSISVEIKINANT

Simas Sužiedėlis priklausė nepriklausomybinei 
Lietuvos istorikų kartai. Jų dauguma 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus, turbūt negalvodami, kad 
reikės čia ir pasilikti. Retai kuriam profesiniam 
žmogui taip sunku apleisti savo kraštą kaip 
istorikui, kuris buvo pasiryžęs pašvęsti savo jėgas 
savo gimtosios žemės istorijai. Žinau, kad tą 
sunkiai išgyveno ir S. Sužiedėlis, kuris jau buvo 
pradėjęs gražiai reikštis kaip istorikas Nepriklauso
moje Lietuvoje, būdamas Lituanistikos instituto 
bibliotekos vedėjas ir Kauno universiteto 
Teologijos-filosofijos fakulteto Istorijos katedros 
adjunktas.

Turėdamas progos keletą metų gyventi Rygoje 
ir studijuoti Rygos universitete, S. Sužiedėlis ypač 
domėjosi Latvijos praeitimi ir yra parašęs kelias 
studijas iš Lietuvos-Livonijos santykių XVI 
amžiaus viduryje. Tas amžius buvo labai svarbus 
visai Baltijos erdvės istorijai. Viduriniais amžiais 
čia stengėsi įsigalėti vokiečiai ir, Hansos pirklių 
sąjungos padedami, paversti Baltijos jūrą germanų 
jūra (mare Germanicum). Vėliau panašių pretenzi
jų reiškė švedai, vadindami Baltijos jūrą Švedų 
jūra (mare Suevicum). XVI a. atsirado dar du 
konkurentai į šią erdvę: Maskva ir Lietuva- 
Lenkija. Kurį laiką atrodė, kad šias varžybas 
laimės Lietuva-Lenkija, įpareigojusios savo pirmąjį 
rinktą karalių prancūzą Heriką Valois pastatydinti 
laivyną Baltijos jūroje.

S. Sužiedėlis atkreipė dėmesį į tai, kad 
Livonijos problemomis daugiausia rūpinosi Lietu
va ir kad vadinamosios Pasvalio sutartys (1557 m.) 
buvo sudarytos tarp Livonijos ir Lietuvos, o ne 
tarp Livonijos ir Lenkijos, kaip kartais rašoma 

latvių ir lenkų istorijos vadovėliuose. Išsamią šių 
S. Sužiedėlio tyrinėjimų santrauką galima rasti 
bostoniškės enciklopedijos 22-jame tome (1960, p. 
116-120).

Nors S. Sužiedėlis gimė Petrapilyje 1903 m. 
lapkričio 10 d., tačiau Sužiedėliu šeimos lizdas 
buvo Vilniaus kraštas: Eišiškių (anksčiau Lydos) 
apskritis, Kaniavos valsčius, Ulbinų kaimas. 1918- 
20 m. Simas mokėsi Vilniaus gimnazijoje, dalyva
vo antilenkiškoje rezistencijoje, vėliau baigė Auš
ros gimnaziją Kaune ir 1928 m. 
Teologijos-filosofijos fakultetą. Po to ilgesnį laiką 
mokytojavo Rygos lietuvių ir Kėdainių gimnazi
jose, o nuo 1939 m. pradėjo dirbti Lituanistikos 
institute ir Kauno universitete.

S. Sužiedėlis jau Lietuvoje, o vėliau ir 
išeivijoje, pasireiškė kaip aktyvus visuomenininkas 
(1952-1963 m. buvo Ateitininkų federacijos vadas), 
spaudos darbininkas {Darbininko redaktorius 
1950-1965 m.) ir enciklopedininkas, Lietuviškosios 
enciklopedijos bendradarbis ir šešiatomės encik
lopedijos anglų kalba redaktorius. Be to S. 
Sužiedėlis buvo puikus paskaitininkas. Kaip 
istorikas S. Sužiedėlis pasižymėjo dar ir tuo, kad 
jis ne tik stengėsi objektyviai spręsti įvairias 
istorines problemas, bet sugebėjo savo mintis 
reikšti gražiu stiliumi ir gera kalba, ko kartais 
trūksta kitiems mūsų istorikams.

S. Sužiedėlis išaugino didelę šeimą. Dr. 
Antanas Sužiedėlis yra Amerikos katalikų univer
siteto psichologijos profesorius, o dr. Saulius 
Sužiedėlis—istorikas, Lituanistikos instituto istori
jos skyriaus vadovas, kurio studijų dėmesio centre, 
atrodo, yra Lietuvos XIX a. problematika.

Simas Sužiedėlis

Asmeniškai S. Sužiedėlio asmenyje turėjau 
gerą ir mielą bičiulį, su kuriuo draugystė užsimez
gė dar 1939 m., kai mes abu pradėjome dirbti 
Lituanistikos institute. Tas institutas buvo atgai
vintas išeivijoje. Jo suvažiavimuose ir kitomis 
progomis visada buvo miela susitikti su S. 
Sužiedėliu, kuris pasižymėjo didele tolerancija bei 
gebėjimu suprasti ir skirtingos pasaulėžiūros 
žmogų. Man ypač buvo malonu, kad jis daugmaž 
pritarė mano truputį kitokiai mūsų XIX a. 
istorijos sampratai.

Nepriklausoma Lietuva buvo išauginusi gražų 
būrį istorikų. Deja, iš jų jau tik vienas kitas dar 
tebetęsia jos tradicijas tiek čia išeivijoje, tiek 
Lietuvoje.

Vincas Trumpa

PRO ILIUZIJŲ LANGĄ
(atkelta iš 11-to psl.)
patenka į neišrišamus metodologinius prieštaravimus: vienur teigia, 
kad visos šios linkmės „stovi nuolatiniame prievartos santykyje" su 
„socialistinio realizmo" sąvoka, kitur kalba apie „socrealizmo" atsi
naujinimo pastangas, įžvelgia ,,perkeistų žodžių" poezijoje požiūrį „i 
žmogų kaip į potencialiai beribį, nuolat besiformuojantį ir besikeičian
tį", trečiur skelbia, kad, pašalinus nudėvėtus trafaretus, „mirė lietuviu 
poezijoje ir socrealizmas" 24. Tezę, kad deklaratyvinis, publicistinis 
elementas socialistiniame realizme yra lemiantis ir kad „subtili aso- 
ciatyvinė poezija su tuo labai sunkiai derinasi", bandoma įrodyti A. Žu
kausko „Atabradų" recenzijoje (p. 78). Kita kritikė džiūgauja, kad, 
sumažėjus „programinių" eilių, poezijoje „išnykęs ir socialistinis rea
lizmas", „tvirtas optimizmas" 25 Naiviai peršama nuomonė, kad poli
foninis poetinės kalbos sudėtingumas esąs tik užslėptas „šifras", kuri 
„įgudęs ar atidus skaitytojas savo ruožtu „išverčia" į normalią kalbą" 26.

Natūralią estetinių principų raidą buržuaziniai kritikai mėgina pa
vaizduoti kaip ankstesnės idėjinės pozicijos atsisakymą. Pripažįstant, 
kad J. Baltušio „Sakmėje apie Juzą" atskleistos „nepraeinančios ver
tybės", „visos Lietuvos likimas", šis romanas priešpriešinamas anks
tesnės rašytojo kūrybos „vienašališkam politiniam užsiangažavimui" 27. 
Naudodamasis analogišku ėjimu, „Akiračių" kritikas nepraleidžia pro
gos apkaltinti „Parduotas vasaras" „Nepriklausomybės dienų juodini
mu", pasamprotauti apie pozityvios pabaigos reikalaujančius socialis
tinio realizmo trafaretus ir atsieti naująjį J. Baltušio romaną „nuo 
visų tų „nuobodulio pasakų" 28.

Daugelį emigracijos kritikų veikia formalizmo ir estetizmo kon
cepcijos. Leisdamiesi į teorinius svarstymus, jie yra linkę menkinti 
pažintinę literatūros funkciją. Recenzuodamas „Lietuvių tarybinės no
velės" antologiją, R. Šilbajoris polemizuoja su A. Zalatoriumi, laikan
čiu novelės nuopelnu intensyvią žmonių santykių, mąstysenos, papro
čių ir konfliktų žvalgybą, ir perša mintį, kad „geriausios rinkinio no
velės yra daugiau ar mažiau stilizuotos, nutolusios nuo tiesioginio tik
rovės perdavimo" (p. 146). Formalistiškai supriešinus literatūrinę siste
mą ir „šalia jos stovinčią objektyvią tikrovę", lengva ranka nubrau

kiama mokslinė V. Vanago studijos „Realizmas lietuvių literatūroje' 
vertė (p. 153—158). Ignoruojant socialinę kūrinio problematiką, už 
„subjektyvios objektyvacijos stilių" aukštinamas S. T. Kondroto „Žal
čio žvilgsnis" ir piktai suniekinamas humanistinis J Mikelinsko ro
mano „Už horizonto laisvė" kryptingumas 29. Į palankų J. Apučio ap
sakymų rinkinio „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais" vertinimą („skvar
bi ieškančio atsakymų žmogaus mintis ir meninis brandumas", „per
sonažų kalba gyva, pasiutusiai tikra") įsiterpia kitokias estetines sim
patijas išduodančios išlygos: „ne kažin kaip patrauklus <• . > rašymo 
būdas", „nesudėtingos dvasinės struktūros žmonės", „tarytum autorius 
mėgautųsi vaizduoti <. . .> visą kaimo gyvenimo nuobodybę"30.

Kai akademinės pakraipos kritikai imasi politinių samprotavimų, 
estetinis nuotolis dingsta. R. Šilbajorio knygos „Žodžiai ir prasmė", 
sudarytos iš straipsnių bei recenzijų apie lietuvių tarybinę literatūrą, 
recenzente pastebi, kad daugelį poetų ir „sąlygiškumo mokyklos atsto
vus prozininkus Šilbajoris gvildena su entuziazmu ir įžvalgiai", tačiau 
kitais atvejais „apsiriboja prieštaringumų ieškojimu autorių kūryboje 
arba komentuoja ištikimybę ar nukrypimą nuo socialistinio realizmo 
normų"31. Teisindamas tokią, pasak recenzentės, „neprastą akroba
tiką", knygos autorius griebiasi sofistinių išvedžiojimų: „Jeigu rašy
tojas pasistato sau uždaviniu kurti ne estetinę kalbinę struktūrą, o 
vietoj jos tik savaip stilizuoti, retoriškai paryškinti kokius nors poli
tinius įsitikinimus, tai galima jį už tai kritikuoti. Taip pat galima kri
tikuoti ir tada, kai jauti, kad ir estetinė struktūra modeliuoja ką tai 
melagingo, netikro" 32.

Kas lietuvių tarybinėje literatūroje „tikra", o kas ne, buržuaziniai 
kritikai sprendžia vadovaudamiesi subjektyvistine tikrovės samprata. 
Tai, kas kertasi su jų įsivaizduojama istorija ar dabartim, nutylima, 
meniniai vaizdai palenkiami savavališkai interpretacijai. J. Baltušio 
„Sakmės apie Juzą", recenzijoje žmogaus gamtiškumas kategoriškai 
priešpriešinamas socialumui, konkreti istorinė patirtis interpretuojama 
kaip anarchistinis maištas prieš „sužvėrėjusį valdžios pasaulį"; šiurkš
čiai iškreipiant pasakojimo prasmę, romanas vadinamas „istorija apie 
niekais nuėjusį gyvenimą žmogaus, kuriam darbas tapo opiumu"33 
R. Šilbajoris, priekaištaudamas V. Bložei dėl idėjinio „Dainų" rinkinio 
kryptingumo (kritiko terminologija — „politinio beraštiškumo"), bando 
pritempti kai kuriuos „Polifonijų" fragmentus prie jam priimtino Lie-
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— Daug kas galėjo pastebėti, kad į vienos 
organizacijos vasaros galo studijų savaitę, kuri 
pastoviai rengiama toje pačioje vietoje, iš okupuo
tos Lietuvos dalyvavo net keturi žmonės. (...) 
Po studijų savaitės ta ketveriukė važinėjo po kitas 
lietuvių kolonijas, norėdama ten įsibrauti su savo 
programomis. Būdinga tai, kad ir tame „kvartete“ 
yra vienas politrukas, ir kitiems asmenims niekur 
neleidžia eiti pavieniui,—išverčia visų šūsnį „nau
dingos informacijos“ Darbininkas savo š.m. rug
sėjo 27 d. vedamajame.

Darbininko redaktoriai, matyt, savo skaityto
jus pažįsta ir žino, kad tokios „smulkmenos“ kaip 
vieta, laikas, pavardės ar įvykiai tėra tik bereika
lingas balastas. Jų čia nėra . . . Daug svarbesnės 
lakios vaizduotės sukurtos vizijos, pranašystės ar 
nuojautos, nusakytos ekspresyviais veiksmažo
džiais, spalvingais epitetais, paremtos vien kilnio
mis intencijomis. Argi būtų prasminga redaktoriui 
aiškinti, kad svečiai niekur nesibrovė, o važiavo tik 
pakviesti, kad jie būdavo apgyvendinami privačiai 
ir atskirai, tad bemaž visur vaikščiojo pavie
niui . . . Vedamojo autorius geriau už visus žino, 
kad tie atvykėliai „visi yra indoktrinuoti, (...) 
visi turi tarnauti Maskvai, (...) turi atlikti jiems 
paskirtus uždavinius, kurie naudingi tik Lietuvos 
okupantam“ . . . Redaktoriui aišku, jog ir kvietė
jams terūpėjo tik sudaryti jiems progų „Lenino 
saule suspindėti lietuviškoje studijų savaitėje“ 
. . . Todėl redaktorius ir jaučia pareigų perspėti 

savo skaitytojus, kad „čia pat pašonėje jau vyksta 
pogrindinė veikla, jau išduodamos tos kovos 
idėjos, išduodami visi mūsų siekiai“. (Visur, kaip ir 
sekančiose citatose, pabraukta mano—ATA).

Žymiai konkrečiau kalba dienų anksčiau 
(rugsėjo 26 d.) išėjusios Dirvos korespondentas 
(as):

— Santaros-Šviesos federacijos valdyba, ne
paisydama veiksnių susitarimų ir nurodymų, lipo 
per jų galvas, skraidė į Vilnių, prašynėjo (gal 
„prašinėjo“—ATA) Maskvos statytinius ir galų 
gale gavo leidimų 4 tarybiniams rašytojams .atvykti 
į Taborų ir čia šviesti išeiviją“.

Tiesa, ir Dirvos korespondentui „federantų 
suvažiavime neteko dalyvauti“ (jis tik žino, kad ten 
„dalyviai maudėsi prakaite, mažne 100 F karš
tyje“), tačiau Čikagos Jaunimo Centre rugsėjo 13 
d. jis buvo ir matė, kad „nežiūrint demonstrantų 
šauksmų“, raginančių „neremti komunistinių 
parsidavėlių“, vis dėlto „žmonių prisirinko pilna 
JC apatinė salė. Nors išvardinti tų niekadėjų 
smalsuolių korespondentas nesiryžta (gal tai ir per 
daug vietos užimtų), tačiau pripažįsta, jog:

„Susirinkusiųjų tarpe matėsi vienos vadovau
jančios organizacijos valdybos narių, žurnalistų, 
redaktorių, rašytojų ir kitų visuomeninėje bei 
kultūrinėje veikloje dalyvaujančių veidų. Vieni 
atvyko rodydami simpatijas svečiams, kiti norėda
mi pamatyti iš anapus uždangos gyvus žmones, lyg 
į zoologijos sodų atvežtų naujų nematytų žvėrelių, 
o dar kiti patirti kokia kultūra yra maitinami 
lietuviai geležine uždanga atskirtame krašte“.

Dirvos korespondentui, atrodo, toji „kultūra“, 
bent kiek ji atsispindi svečių kūryboje, didesnio 
įspūdžio nepadarė, nes jų skaitė „iš senai (gal 
„seniai“—ATA) išleistų knygų ar žurnalų, atseit 
jau išcenzūruotų tarybinių cenzorių. (...) Skaitė 
nuobodžiai, tyliai ir gale salės mažai girdėjosi“. Jo 
manymu „žemiau kritikos“ buvo ir gausiais 

plojimais rašytojams atsidėkojusių klausytojų 
elgesys ... O kada „Justinų Marcinkevičių, Sima- 
nų Daukantų, Salomėjų Nerį ir pabaigai Maironio 
kažkurį ketureilį“ deklamavęs aktorius Laimonas 
Noreika buvo pagerbtas atsistojimu, koresponden
tui jau tiesiog „gėda buvo žiūrėti į patrijotais save 
laikančių ir laisvės kovų remiančių .lietuvių elgesį“. 
Jis leidžia skaitytojui suprasti, kad mielesni jam 
buvo tie, kurie „iškiūtino namo keiksnodami 
rengėjus, išlupusius po penkinę, nes vadinamas 
literatūros vakaras buvo skystokas. Mūsų rašyto
jai, poetai ir aktoriai pralenkia svečius visokerio
pai“. (Turbūt reikėtų suprasti, kad tais „mūsų“ 
korespondentas laiko amerikiečius, nes išeitų, kad 
lietuviai rašytojai, kaip kritikas A. Bučys, beletris
tas V. Martinkus ar poetas M. Martinaitis jam jau 
nebėra „mūsų“ . . . )

Iš tikrųjų gėdytis turėtų Darbininko ir Dirvos 
redaktoriai, kurių dėka ar pritarimu skleidžiami 
šmeižtai ar insinuacijos, užgauliojami nieku nenu
sikaltę lietuviai menininkai, atvažiavę su savo 
tautiečiais pasidalinti vertybėmis, kurios visiems 
mums turėtų padėti išlikti lietuviais. Nenusipelnė 
to nė kvietėjai, nors tik jie iš tikrųjų tėra atsakingi 
už sulaužymų ar pažeidimų „veiksnių susitarimų ir 
nurodymų“, jeigu toksai prasižengimas buvo 
padarytas. Draugo redaktorius M.(ykolas) Dr.(un- 
ga) panašiam išsiaiškinimui skiria net keturių ilgų 
vedamųjų ciklų (spalio 10, 11, 17 ir 18 d.d.) 
įrodydamas, jog ir tuos nurodymus galima vienaip 
ir kitaip interpretuoti ir prieidamas visai skirtingų 
išvadų. Draugo skiltininkas VI. Ramojus, pas kurį 
viešėdamas Vašingtone buvo apsistojęs aktorius L. 
Noreika, pašnekėsius su juo aprašo savo „Hori
zontuose“, taigi parodydamas, kaip skirtingų 
pasaulėžiūrų oponentai gali kultūringai ir ramiai 
jas diskutuoti nebūtinai su jomis sutikdami. („Mes 
nuo to neparaudonavom, o jis, manyčiau, 

(tęsinys sekančiame psl.)

tuvos istorijos („žalio ir idiliško“ krašto) interpretavimo (p. 18, 23).
Iš atvirai antikomunistinių pozicijų, idealizuojant nacionalistinį po

grindį, interpretuojami pokario klasių kovos vaizdai. Socialistinis kai
mo pertvarkymas priskiriamas svetimai santvarkai, neva išdarkiusiai 
„gražią lietuvišką buitį", atėmusiai gyvenimo prasmės pajutimą (p. 104). 
Dvasinės vertybės priešpriešinamos socialinės pažangos idėjoms. Skel
biama, kad tuo metu, „kada „progresas" ryja pasaulį, tikrieji kūrėjai, 
žmogų aukštinančių vertybių ieškotojai, privalo pasidaryti konserva
tyvūs" (p. 60).

Liberalieji kritikai sakosi nenorį tarp tarybinių rašytojų ieškoti 
politinių bendraminčių. R. Šilbajorio žodžiais, „nuo krašto katastrofos 
pabėgę, mes nustojom ir teisės jame likusius žmones rikiuoti į mūsų 
pačių vertybių skalę" (p. 191). Tačiau ideologinio priešiškumo skalę 
išduoda ne tik terminologija (visiškai suprantama emigranto nostal
gija vadinama „krašto katastrofa"), bet ir tendencingas estetinių reiš
kinių aiškinimas. Minties ir jausmo dramatizmui ieškoma politinio 
pagrindo. Gyvenimo ir mirties priešprieša J. Degutytės lyrikoje api
būdinama kaip „skausmingas mūsų tautos dvasios balsas šiuo sunkiu 
ir lemtingu Lietuvai laikotarpiu" (p. 41), etinio vertinimo įtampa kaip 
„žmogaus meilė žmogui nelaimių prislėgtam krašte“ (p. 181). Patrio
tiniai „tėviškės“, „tėvynės žodžio" motyvai siejami su nacionalistinė
mis koncepcijomis, daromos užuominos apie poetų priešinimąsi taria
mai gimtosios kalbos praradimo grėsmei34. Poetinė S. Gedos kon
templiacija, suartinanti žmogų su gamta, visata, amžinybe, pateikiama 
kaip poeto „asmeninio religingumo", „pamaldžios nuotaikos“, gilini- 
mosi į „tikėjimo paslaptis“ įrodymas35. Satyrinė ir humoristinė kū
ryba primygtinai konfrontuojama su „oficialia ideologija“. Stilistinis 
kanceliarizmų įprasminimas V. Šimkaus humoristiniuose eilėraščiuose 
R. Šilbajoriui tampa pretekstu samprotavimams apie „standartinius so
vietų propagandos ir biurokratijos išsireiškimus", „socialistinio realiz
mo lyriškus šablonus“ (p. 65—67).

Buržuazinė kritika stengiasi nuginčyti tarybinių rašytojų požiūrį 
į socializmą kaip į dėsningą visuomenės raidos etapą. Pripažinęs, kad 
J. Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo metas“ „yra gerą, įdomi, meniška" 
knyga, klerikalinis kritikas daro išlygą, kad „sustiprinta sovietiniu pa
dažu“, ji neišreiškianti tikrųjų nuotaikų, kuriomis gyveno Lietuva pir
maisiais tarybiniais ir vokiečių okupacijos metais. Socialinės prozos

1985 m. lapkričio mėn.

idėjiškumas konfrontuojamas sū meditacinės lyrikos „emocingų melo
dijų nekaltumu“ 36. Savo ruožtu J. Vaičiūnaitei, intymaus baiso poetei, 
priekaištaujama dėl eilėraščių „epochinio ir protarpiais sovietinio pa
toso“ 37. A. Žukauskas demagogiškai raginamas dzūkišką poezijos ko
loritą panaudoti ne tarybinio gyvenimo apoteozei, o pagiežingai poe
mai apie tariamai prievartinį Lietuvos sukomunistinimą38. R. Šilba
joris A. Bernoto poezijoje stengiasi aptikti prieštaravimą tarp „stan
dartinio sovietiško Bernoto“ ir pagarbos gamtai, abejojimo „progreso" 
kultu, nors galų gale pripažįsta, kad „tai, kas Bernotui, sovietiškam 
poetui, brangu, ir tai, kas lietuviui, gamtą mylinčiam ir tikinčiam 
žmogui, šventa, susijungia į vieną poetinį tekstą“ 39.

Kūriniuose apie dabartį, buržuazinių kritikų akimis, socialistinė tik
rovė „per daug dominuojanti“ 40. Gėrėdamasis J. Apučio novelių „žmo
giška giluma", kritikas laiko jų idėjinę poziciją nepriimtiną dėl to, 
kad „savo gyvenamos santvarkos atžvilgiu Aputis yra ateitin žvelgiąs 
idealistas. Jam rūpi, kad komunistinės santvarkos žmogus augtų tvir
tas ne materialinių gėrybių sekiojimu, bet gilesnių vertybių suvoki
mu“41. Dorovinė blogio kritika pasitelkiama kaip „naujosios santvar 
kos“ ydingumo paliudijimas, eliminuojant visa, kas susiję su tarybinio 
rašytojo pasaulėžiūra. Pavyzdžiui, įrodinėjama, kad V. Bubnio romane 
„Po vasaros dangum“ „herojų dorybės nieko savy esmėje komunis
tiško neturi“ (R. Šilbajoris, p. 108), kad J. Avyžiaus „Degimuose" 
„vaizdo vaiski šviesa ateina iš nekolchozinės, nesovietinės Lietuvos", 
o „sovietinė buitis palieka pilką, slogų įspūdį“ 42.

Kaip atsvara marksistinei pasaulėžiūrai keliama religija ir nacio
nalizmas. R. Šilbajoris bando diskredituoti ateistinę A. Žukausko nuo
statą, teigdamas, kad autoriaus „marksistinis „juodas optimizmas" ket 
tąsi su krikščioniška kaimo simbolika“ (p. 43). Just. Marcinkevičiaus 
dramoje „Mindaugas“ atskleistą tikėjimo koliziją J. Grinius kvalifi
kuoja kaip „krikščionių sąžinės prievartavimą“, „nesuvaldytą fanatiz
mą“. Nepriimtina kritikui ir autoriaus nuoroda į liaudies vaidmenį 
istorijoje. Tai, kad Mindaugo filosofinių dialogų partneriu tampa puo
džius, laikoma „istorine nesąmone“, atsiradusia dėl „naivaus tikėjimo 
liaudiškumu kaip dorybe“. „Jeigu nebūtų nereikalingo Mindaugo su- 
liaudinimo iki puodžiaus ir būtų atsisakyta tos krikščionybės neapy
kantos, kuri nepagrįstai sulaužė karalienės Mortos asmenį“, J. Grinius

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

ATVIRAI . . .
(atkelta iš 13-to psl.)

nepabaltėjo“,—baigdamas skiltį taria VI. Ramo
jus.)

Beje, Vašingtone svečių rašytojų atliktą 
programą Tėviškės žiburių bendradarbis 
(1985.X. 15) vertina gana palankiai, nors ir su tam 
tikrais rezervais. Tokio pobūdžio pranešimų iš kitų 
svečių aplankytų lietuvių koloniją teko skaityti ir 
Drauge. Visus juos tiksliai susumuoją kad ir 
kultūriniame priede išspausdintos (J.Š., 
1985.IX.28) vakaro recenzijos žodžiai:

„Nuomones ir įsitikinimus pareikšti laisvame 
krašte sveika ir sveikintina, jei tai vykdoma 
kultūringai. Dėl paties literatūros vakaro progra
mos: dalyviai skaitomus kūrinius buvo kruopščiai 
parinkę, o gausi publika juos išklausė su dideliu 
dėmesiu. Buvo ir šventų akimirkų, kada klausyto
jas galėjo pasijusti pokalbyje su kūrėju be 
cenzorių. Bendravimas, tačiau, be abejo, labai 
sunkus, kai viena pusė turi nuolat prisiminti, kad 
turės duoti ataskaitą—tai buvo juntama ir progra
moje, ypač per antrąją jos dalį“.

Ankstyvaisiais pokario metais gana ilgą laiką 
galima sakyti joks okupuotos Lietuvos gyventojų 
bendravimas su karo metu iš gimtojo krašto į 
Vakarus pasitraukusiais tautiečiais nebuvo leidžia
mas. Reti, akivaizdžiai cenzūruoti laiškai tik 
gudriai užslėptomis užuominomis po truputį vis 
daugiau atskleisdavo kas ten dedasi . . . Oficialūs 
šaltiniai, kaip laikraščiai ar knygos išeiviams 
labiausiai rūpimus įvykius sąmoningai vengdavo 
minėti net ir iš negatyviosios pusės. Lietuvis iš 
anapus geležinės uždangos buvo tikrai retas paukš
tis. - čia patekęs paslaptingomis ar sensacingo
mis aplinkybėmis. Dar sunkiau tegalėjo būti 
įsivaizduojamas kad ir trumpiausias išeivio pa

sisvečiavimas gimtajame krašte.
Šiandien susirašinėjimas su giminėmis ar 

draugais gimtajame krašte vyksta gana plačiai. 
Šimtai išeivių prenumeruoja tenykščius laikraščius, 
perka knygas, o ir čionykščiai leidiniai kad ir ne 
vien oficialiais keliais, į kraštą patenka . . . Prieš 
keliolika metų apie tai nė svajoti nedrįsęs išeivis 
šiandien jau gal ne kartą lankėsi savo gimtajame 
krašte . . . Tiesa, tas bendravimas dar anaiptol 
nėra toks, kokio norėtumėm ... Iš tikrųjų jis toks 
nė nebus, kol kraštas nebus laisvas. Tačiau bent 
mūsų, t.y. laisvųjų, pareiga kaip tik yra įvairiais 
būdais tą bendravimą plėsti ir skatinti, o ne jį 
slopinti . . .

Algirdas Titus Antanaitis

IR TAIP, IR NE
J PILNATEISIUS NARIUS ŽMONIJOS 

KULTŪROS KLUBE

Tai žodžiai, pasiskolinti iš prof. Algirdo 
Greimo pasikalbėjimo su Mokslo ir gyvenimo 
redakcijos nariu prof. Broniumi Genzeliu. Aptar
damas tautos kultūrą, B. Genzelis bandė ją 
atremti į tradiciją, iš kitų tautų perimtas vertybes 
ir šiuolaikinę jos kūrybos potenciją. A. Greimas, iš 
esmės sutikdamas su tokia tautinės kultūros 
samprata, suabejojo tik tomis iš kitų tautų 
perimtomis kultūrinėmis vertybėmis. Ar tai nėra 
menkavertiškumo kompleksas, klausia Greimas. 
„Kultūra,—sako Greimas,—būtų aktyvus dalyvavi
mas bendrų žmogiškų vertybių įforminime ir 
puoselėjime, tai dalyvavimas pilnateisiu nariu 
žmonijos kultūros klube“ {Mokslas ir gyvenimas, 
1985, nr. 4. Mano pabraukta).

Gerai ir labai daug pasakyta. Tapti žmonijos 
kultūros klubo nariu turėtų būti kiekvienos tautos 
siekimas. Kai kuriais atžvilgiais tai galbūt net 
daugiau negu politinė nepriklausomybė. Ne visos 
nepriklausomos valstybės yra pilnateisiai tokio 
klubo nariai. Vargu tokiu nariu, pavyzdžiui, 
galima laikyti Albaniją, nors politiškai ji yra pati 
nepriklausomiausia valstybė pasaulyje.

Kitais žodžiais tai, ką prof. Greimas vadina 
pilnateisiu dalyvavimu žmonijos kultūros klube, 
galima nusakyti kaip kultūrinės autonomijos siekį, 
žinoma, jei tą autonomiją suprasime ne pasitenki
nimu tik tuo, kas sava, ir visišku užsisklendimu ir 
atsiribojimu nuo visko, kas svetima. Kultūrinė 
autonomija nėra kultūrinė autarkija. Tokios 
kultūrinės autarkijos keliu bandė sukti viena kita 
fašistinė valstybė, tuo keliu buvo pasinešusi Kinija 
vadinamos kultūrinės revoliucijos metu ir labai 
greitai pamatė, koks tai netikęs kelias. Heideggeris 
tokį kelią pavadintų Irrweg.

Kas seka Lietuvos kultūrinį gyvenimą, manau, 
negalės neįžvelgti tam tikrų poslinkių į kultūrinę 
autonomiją. Kol buvo griežtai laikomasi „tautinės 
forma, socialistinės turiniu“ kultūros sampratos, 
toji autonomija buvo baisiai ribota, nors sava 
kalba yra vienas pagrindinių ir galbūt pats 
svarbiausias kiekvienos kultūros elementas. Klysta, 
kurie galvoja, kad be savo kalbos išeivija dar galės 
išlaikyti savo lietuviškumą.

Nors formaliai dar ir šiandien neatsisakyta 
„tautinės forma, socialistinės turiniu“ formulės 
(apie tai liudija vis dar retkarčiais prisimenamas 
socialistinis realizmas literatūroje ir mene), tačiau 
skaitant lietuviškus mokslo ir kultūros žurnalus ir 
literatūrą vis mažiau jaučiasi tos formulės varžtai. 
Man pačiam Lietuvos kultūrinės autonomijos 
mintis labai ryškiai ėmė kristalizuotis prieš trejetą 
metų Santaros-Šviesos suvažiavime, klausantis 
Alinos Staknienės-Pajaujytės paskaitos apie Alber-

PRO ILIUZIJŲ LANGĄ
(atkelta iš 13-to psl.)
pripažintų Just. Marcinkevičiaus ,,Mindaugą" iškiliausia drama lietu
vių literatūros istorijoje 43. Neokatolicizmą propaguojančio kritiko lo
giką paaiškinti nesunku Bet panašius argumentus pasitelkia ir buržua
ziniams liberalams atstovaujantis R. Šilbajoris. Just. Marcinkevičiaus 
dramos „Mažvydas" recenzijoje socialiniai motyvai interpretuojami 
kaip didaktinė „į praeitį nukelto socialistinio galvojimo" apraiška, tei
giama, kad moralinė kūrinio problematika — religijos ir žmogiškumo, 
prietarų ir meilės priešprieša esanti „netikra, paremta dvidešimtojo 
amžiaus sovietinės pasaulėžiūros prielaidomis" (p. 127—129).

Menini J. Apučio prozos pasaulį, įsiterpusi „kažkur tarp vizijos ir 
kasdieniškos prasmės", R. Šilbajoris yra apibūdinęs tokia metafora: 
„Geležinkelio stoty, žiūrint pro langą į ką tik pajudėjusį gretimą trau
kinį, kartais ištisą sekundę atrodo, lyg tai patys pradėjome važiuoti, 
be truktelėjimo, be garso slysti pagal šalia stovinčius vagonus, tartum 
būtume pavirtę į kažkokius bekūnius vaiduoklius, arba atvirkščiai — 
lyg plauktume per netikrą pasaulį, tyloje, kaip nustebusi žuvis" (p. 87). 
Panašų iliuzinės realybės įspūdį, nors ir dėl visai kitokios priežasties, 
palieka buržuazinių kritikų straipsniai apie lietuvių tarybinę literatūrą. 
Žvelgiant pro ideologinių dogmų langą, įmanoma suvokti pavienius 
kintančios literatūros fragmentus, bet ne judėjimo kryptį. Literatūros 
realybė netelpa į priešiškų ideologinių koncepcijų rėmus. Interpretuo
dami konkrečius kūrinius, objektyvesni kritikai atskleidžia glūdinčias 
juose estetines vertybes, kompetentingai analizuoja jų poetiką ir se
mantiką ir šitaip griauna susikurtąjį mitą apie „dvasią slopinančius" 
socialistinio realizmo reikalavimus. Polemizuodami su idėjiniais tary
binės literatūros pagrindais, jie patys paneigia tezę, kad komunistinis 
partiškumas esąs iš viršaus rašytojams primesta priedermė. Pateikiama 
straipsniuose informacija liudija lietuvių tarybinės literatūros estetinę 
įvairovę, kūrybišką ryšį su praeities tradicijomis ir pakerta teiginį 
apie socialistinio realizmo „pilkumą", kūrybinių individualybių ir na
cionalinių literatūrų niveliavimą. Konfrontuodami literatūrą su antiko
munistinėmis koncepcijomis, buržuaziniai kritikai negali išvengti me
todologinio nenuoseklumo. Skaitytojas, nevaržomas buržuazinės ideo
logijos mitų, iš jų straipsnių galėtų padaryti, išvadą, kad tarybinės
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literatūros sukurtosios estetinės vertybės ir idėjiniai principai yra ne 
priešybės, kaip teigia soviotologai, o dialektinės vienovės pamatas.

1 J. Grinius. Lietuvių sovietinės literatūros pobūdis. — Aidai, 1956, Nr. I. 
p. 8—14, Nr. 2, p. 70—77.

2 J. Grinius. Veidai Ir problemos lietuvių literatūroje. — Roma, 1973, t. I.
р. 343.

3 R. Šilbajoris. Žmogus ir žodis pokarinėje Lietuvos poezijoje. — -Aidai, 
1983, Nr. 1, p. 11.

4 Pokalbis su S. Santvarų. „įdėk tą plytą j mano grabą“. — Akiračiai, 1973. 
Nr. 1, p. 9.

5 Pokalbis su Violeta Kelertiene. Kodėl kartais moterys tyli. — Akiračiai. 1981. 
Nr. 5, p. 9.

6 A. D.augvydas. 50 akiračių. — Akiračiai, 1973, Nr. 8, p. 11.
7 Akiračiai, 1975, Nr. 3, p. 7.
8 V. Kelertienė. Lituanisto kelias šiandieniniame Vilniaus universitete. — Aki

račiai, 1980, Nr. 1, p. 5.
9 L. M o c k ūn a s. Romano žygiai be stiliaus komplikacijų. — Metmenys. 1975. 

Nr. 30, p. 180.
10 A. Staknienė. Albertas Zalatorius ir jo literatūros koncepcija. — Metme

nys, 1983, Nr. 46, p. 88—113.
11 Zr. M. Martinaitis. Toli nuo rugių. — V., 1982, <p. 26—27.
12 A. J. Greimas. Ašara ir poezija. Vienos Marcelijaus Martinaičio poemos 

analizė. — Metmenys, 1980, Nr. 40, p. 46.
13 Zr. T. Kochkob. CTpyKTypHdR nosTima ctoJKerocAOMeHHji bo Opamųm.

3apy6eMHoe' AirrepaTypoBeAeHHe 70-x toąob. HanpaBAeinci, TeHAeHurat npočAeMBi. 
M., 1984, c. 201—205; H. P « e b c x a a. AirrepaTypoBeAeHHe u Kpimoca b coapeMen- 
hoh dJpaiiųHH. OcHOBHMe HanpaBAeHHR MeroAOAOTHji h reHAeHUHH. — M., 1985,
с. 183—187.

14 R. Šilbajoris. Žodžiai ir prasmė. Literatūra šiandien Lietuvoje. — Chicago
1982, p. 110—113. Toliau šios knygos puslapiai nurodomi tekste.

15 1. Gražytė-Maziliauskienė. Nepaklusnūs radiatoriai. • — Metmenys
1983, Nr. 46 p. 191.

16 V. Kelertienė. Vytautas Martinkus. — Akiračiai. 1979, Nr. 6, p. 10.
17 V. Kelertienė. Iš mūsų pasakojimo pirmuoju asmeniu istorijos. — Metme

nys 1984, Nr. 47, p. 129—145.
18 Po dešimties metų. - Akiračiai, 1978, Nr. 9, p. 14.
19 Antikritikas. Anti recenzija: antimonologas „monologui“. Akiračiai, 

1983, Nr. 8, p. 16.
20 A. T. Antanaitis. Žvilgsniai į tarptautinius vandenis. — Akiračiai, 1976, 

Nr. 6, p. 11.
21 ,<...> autoriai ieško ne paties gyvenimo užslėptų lobių, bet to, ką tikrovei! 

sudėjo ir paskui atrasti liepė politinė dabartinio režimo filosofija“ (p. 149).

akiračiai nr. 10(174)

14



POLEMIKA

tą Zalatorių ir jo literatūros koncepciją. Ta
paskaita vėliau buvo atspausdinta Metmenyse 
(1983, nr. 46, p. 88-113). Nors ji nekalbėjo apie 
kultūrinę autonomiją, bet ji minėjo paties Zalato- 
riaus ir kitų „minties ir talento emancipaciją“,
normų, nustatytų gairių ir įsisenėjusių standartų 
laužymą, ji vadino Zalatorių „drąsiausiu nuotykių 
ieškotoju“. Kas visa tai, jeigu ne tam tikri 
poslinkiai į kultūrinę autonomiją, arba kelias į 
pilnateisius žmonijos kultūros klubo narius, kaip 
pasakytų prof. A.J. Greimas.

V. Trumpa

GERBIAMIEJI PLUNKSNOS BROLIAI, 
MOKYKITĖS, ŽARGONO!

Paskutiniu metu Jūsų laikraštis leidžiamas 
stebėtinai gražia lietuvių kalba. Pagarbiai nulenkiu 
prieš Jus galvą, tačiau būkite atsargūs — Jūsų 
bendradarbis Vyt. Gedrimas gali įtarti, jog esate 
komunistai. Mat ponas Gedrimas Akiračių 1985 
metų spalio numeryje labai išmintingai tvirtina, jog 
taisyklingai lietuviškai rašyti moką tik komunistai, 
atsiųsti į Ameriką ardomajam darbui.

O gal apskritai lietuvių kalba tėra tik 
bolševikų išmislas, nes daugelio vaduotojų pykčiui 
„okupuotame krašte“ lietuviškai tebekalbama ir to 
meno dar moko Čikagon užklystą tenykščiai 
kalbininkai. Bet didžiausi vietiniai komunistiniai 
propagandistai pasislėpę Čikagos lietuviškame 
darželyje ir šeštadieninėse mokyklose. Neleiskit ten 
savo vaikų—nusamdykit privatų bei patikimą 
mokytoją ir mokykit žargono!

Vilius Kavaliauskas
Moscow News korespondentas Niujorke 

1985.XI.16

22 .Pagrindinė meno funkcija yra žmogų auklėti sovietinio režimo dvasioje, <> 
antraeilė, pagalbinė, vadinama , meno specifika” yra tai, kuo menas patiaukia, užan- 
gažuoja žmogaus jausmus ir vaizduotę" (p. 171).

23 J. Liepinis. Knyga apie socialistinę realizmų; - Aidai, 1983 Nr. J

PRIE JAUNIMO CENTRO ČIKAGOJE

PASKUTINIS REORGŲ TANGO
Rugsėjo 13 d. čikagiečiai, atvykę į svečių iš 

Lietuvos literatūros rečitalį, prie Jaunimo centro 
vartų rado grupelę demonstruojančiųjų. Ją sudarė 
pensininkų amžiaus žmonės, iškreiptais nuo 
neapykantos veidais, apsiginklavę plakatais, ant 
kurių bloga lietuvių kalba buvo išrašyti šūkiai, 
keikiantys Santarą-Šviesą ir jėzuitus.

Demonstrantai bandė kolioti į Jaunimo centrą 
einančius praeivius ir trukdyti įėjimą. Ne visi ėjo į 
rečitalį. Praeivių tarpe buvo ir choristų, skubančių 
į penktadieniais vykstančias operos choro repetici
jas. Praeiviai nepasidavė. Dažnas iš užkabintųjų 
rasdavo tikslų žodį demonstrantų adresu.

Netrukus atvykęs gyd. Vytautas Dargis atstatė 
tvarką, komanduodamas demonstrantams: 
„Drausmingai!“, „Padaryti praeinantiems kelią!“ 
Žinoma, reorgų vadas taip elgėsi ne iš kilniadvasiš
kumo, bet bijodamas, kad atvykusi policija 
nesukištų triukšmadarių į daboklę už viešosios 
tvarkos pažeidimą.

Reorgų piketas baigėsi kaip ir visi kiti 
piketai: pastypinėję už durų iki rečitalio pradžios, 
piketuotojai kiūtino namo. Šį kartą piketuota be 
nacių pagalbos, kaip kad buvo per Daunoro 
koncertą.. Daugumos demonstrantų veidai nepažįs
tami. Nematysi tų žmogystų Jaunimo centro 
vakaronėse, nei kituose kultūriniuose renginiuose.

Nuotraukose dešinėje — bendras piketavimo 
vaizdas

Nesimatė jų tarpe nei Svilionio, Dirvos slapuko 
sas’o ir veiksnių, rašiusių rečitalio rengėjų adresu 
smerkiančias rezoliucijas. Net ir jiems buvo gėda 
būti pastebėtiems demonstruojančiųjų tarpe. Kaž
kas sakė, kad ALT’os valdžia, nenorėdama tą 
vakarą piketuoti, nutarė „posėdžiauti“.

Ši demonstracija, vienintelė visoje Šiaurės 
Amerikoje prieš svečius iš Lietuvos, nepakenkė 
Čikagos literatūros vakarui, tik parodė demon
strantų ir jų vadeivų silpnumą ir nepajėgumą. Kaip 
sako arabiškas priežodis, nors šunes ir loja, 
karavanas keliauja toliau.

l.m.

24 R. Šilbajoris. Žmogus ir žodis pokarinėje Lietuvos poezijoje. — Aidai. 
1983, Nr. 1, p. 11, 12. 18.

25 B C i p i i j a u ska i t e. Tavo žodžiai liečia mano kūnų gyvybes vandeniu. 
Metmenys, 1982 Nr. 43, p. 185; B. C i pi i j a u s k a i t e. Poezijos baruose Lietuvoje 
pasižvalgius.—Aidai, 1979. Nr. 10, p. 400.

26 B. C i p 1 i j a u s k a i t ė. Skirtingi balsai, senos temos šių dienų poezijoje. — 
Aidai, 1975, Nr. 4, p. 164.

27 B. C i p 1 i j a u s k a : t e. Tarp viksvynų ir persiraudojusių pušelyčių. Met 
menys. 1980, Nr. 39 p. 166.

28 J. Aleksandravičius. Kraujo krauju neužgesinsi. Akiračiai, IM7*-* 
Nr. 10, p. 4—5.

29 J. Aleksandravičius. Nauja žvaigždė prozos sietyne. - Akiračiai. 1983 
Nr. 5, p. 3—6; J. Aleksandravičius. Daugiau negu vargingo pasiskaityme 
knyga. — Akiračiai, 1981 Nr. 9, p. 8 —9.

30 J. Aleksandravičius. Visų čia išpėduoti laukai... — Akiračiai 
1978, Nr. 6, p. 12—13.

31 V. Kelertiene. Tarptautine analitine mintis dailiame lietuviškame rūbe 
Akiračiai, 1983, Nr. 8 p. 7.

32 Pokalbis su Šilbajoriu. Apie kritikų, poezija madas. - Akiračiai, 1983. Nr. 7 
p. 9.

33 J. Aleksandravičius. Kraujo krauju neužgesinsi. — Akiračiai, 1979. 
Nr. 10, p. 5.

34 B. Ciplijauskaitė. Tavo žodžiai liečia mano kv-x| gyvybės vandeniu.— 
Metmenys, 1982, Nr. 43, p. 186, 190.

35 P. Visvydas. Nuostabus Sigito Gedos vaizdynas. — Aidai, 1973, Nr. 2
p. 95.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, 111., 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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PASIKLYDĘ . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)
verkšlenimai dėl katalikams nepriklausomybės 
metais padarytų „neteisybių“ sustiprins pasitikėji
mą Šiandienine Kronikos informacija prie klerika
lizmo terminologijos nepripratintų vakariečių 
žurnalistų tarpe.

Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančiai 
išeivijai šiame kun. Yliaus kreipimesi į sovietų 
prokuratūrą yra ir dar viena labai nemaloni 
aplinkybė. Kaip tik šiuo metu JAV lietuviai, 
drauge su kitomis iš Rytų Europos kilusiomis 
tautinėmis grupėmis, yra išvystę plačią akciją prieš 
čia veikiančią Specialiųjų tyrimų įstaigą (OSI), kad 
Amerikos teismai nepriimtų šios įstaigos patiektų 
įrodymų prieš asmenis, apkaltintus karo meto 
nusikaltimais, jei tie įrodymai gauti iš sovietų 
prokuratūros. Kai mes čia bandome aiškinti, kad 
sovietų prokuratūra yra įstaiga, neverta Amerikos 
teismų pasitikėjimo, tai pogrindžio spaudos kreipi
masis į tuos pačius prokurorus su prašymu 
persvarstyti neprikl. Lietuvos teismų bylas įtaigoja, 
kad jais galima pasitikėti . . .

Išeivijos katalikų spaudoje iki šiol nebuvo 
užuominų apie prel. Olšausko nekaltumą ar 
neteisingą teismo susidorojimą su juo. Katalikai, 
atrodo, buvo šiuo klausimu labai vieningos 
nuomonės: kuo greičiau visuomenė pamirš prel. 
Olšausko istoriją, tuo katalikams geriau. Todėl 
dabar, kad ir norėdami, išeivijos katalikai negalėtų 
pritarti Kronikos užuominoms apie susidorojimą 
su juo, tuo pačiu savęs nepastatydami į labai 
kompromituojančią padėtį.

Paminėję visą eilę galimų kun. Yliaus kreipi
mosi į sovietų prokuratūrą pasekmių, mes jokiu 
būdu neteigiame, kad jų autorius siekė tokio 
tikslo. Priešingai, visas kun. Yliaus gyvenimas, visa 
jo biografija veda mus visai priešinga kryptimi. 
Todėl bandyti jo pareiškimą sovietų prokuratūrai 
aiškinti kokia nors sovietams palankia prasme 
būtų nesąžininga. Deja, dauguma Kronikos skaity
tojų kun. Yliaus biografijos nežino, o žodžiai šį 
kartą labai prieštarauja visam jų autoriaus gyveni
mui. Todėl visų pirma pabandykime bent probėgo- 
mis susipažinti su kun. Antano Yliaus gyvenimu.

Antanas Ylius gimė 1909 metų balandžio 24 
d. Kėdainių apskrityje, Ariogalos valsčiuje, Paginė- 
vio kaime. 1927 m. įstojo į marijonų vienuolyną. 
Baigęs kunigų seminariją 1934 m. birželio 29 dieną 
įšventintas kunigu. Kapelionavo Marijampolėje, 
vadovavo Skardupių bažnyčios statybai, ją pasta
čius klebonavo Skardupių parapijoje.

Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, kun. 
Ylius įsijungė į partizanų veiklą. Pas jį, Skardu
piuose 1945 m. liepos pradžioje buvo sušauktas 
partizanų vadų pasitarimas, kuriame įsteigta visą 
Suvalkiją apimanti partizanų „Tauro“ apygarda. 
Sudarytas apygardos štabas, kuriame kun. Yliui 
teko sanitarinio ir ūkio skyriaus viršininko 
pareigos (slapyvardis „Vilkas“). Jam taip pat teko 
uždavinys užmegsti ryšius su kitomis partizanų 
apygardomis. 1945 m. rugpjūčio viduryje Ylius su 
pik. Butkevičium suorganizavo Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, kuris turėjo tęsti vokiečių 
okupacijos metais veikusio VLIK’o veiklą ir kartu 
vadovauti visoms Lietuvos partizanų apygardoms. 
„Tauro“ apygardos laikraštyje Laisvės žvalge buvo 
paskelbtas šio Lietuvos VLIK’o atsišaukimas į 
tautą (žr. Juozas Daumantas, Partizanai, psl. 114).

Skardupių klebonijos kieme buvo iškastas 
bunkeris-slėptuvė, kurioje įsikūrė „Tauro“ apygar
dos partizanų štabas. Kun. Ylius, nuvykęs į 
Telšius, užmezgė ryšius su Telšių apygardos 
vadovybe ir paruošė planus Kauno apygardos 

suorganizavimui.
1945 m. spalio 15 d. pas Ylių Skardupių 

klebonijoje įvyko pasitarimas, kuriame nutarta 
lapkričio 11 dieną Kaune surengti visų rezistencijos 
organizacijų suvažiavimą. Šis suvažiavimas tačiau 
nebeįvyko, nes spalio 22 dieną sovietų saugumas 
Ylių ir kelis kitus šio pogrindžio centro vadus 
areštavo.

1946 m. pradžioje Ylius buvo nuteistas ir 
išvežtas iš Lietuvos. J Lietuvą grįžo tik po 
amnestijos 1960 metais.

Kaip matome iš Šių kun. Yliaus praeities

NUO LOS ANGELŲ IKI 
MONTE REALIO

„Vilniaus keturi“—iš tikrųjų trys vilniečiai, 
Algimantas Bučys, Marcelijus Martinaitis ir 
Laimonas Noreika, bei kaunietis Vytautas 
Martinkus—savo viešnagės šiaurės Amerikoje 
metu ne vien tik dalyvavo Santaros-Šviesos 
suvažiavime, bet ir atliko eilę literatūros rečitalių 
įvairiose lietuvių kolonijose. Juos surengė literatū
ros mylėtojai, seniai seką Lietuvos rašytojų 
kūrybą. Daugeliui tai buvo pirma proga susitikti 
su žymiais kūrėjais iš Lietuvos, kurių kūryba seniai 
pažįstama iš knygų bei atsiliepimų Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje.

Svečiams vos atvykus į .Čikagą ir pasklidus 
gandui, kad stebuklas visgi įvyko—kūrėjai iš 
Lietuvos jau čia, pradėjo kaisti telefonų laidai nuo 
paklausimų iš kitų miestų: ar bus įmanoma svečius 
pamatyti ir išgirsti ir kitur? Tuoj susiorganizavo 
literatūros vakarų rengimo komitetai, buvo sutelkti 
pinigai kelionėms, pasirūpinta nakvynėmis, suras
tos patalpos literatūros rečitaliams.

Literatūros rečitaliuose svečiai rašytojai skaitė 
savo kūrybą, o aktorius Laimonas Noreika— 
ištraukas iš Simono Daukanto darbų, XIX 
amžiaus galo, Aušros laikotarpio kūrybą ir Justino 
Marcinkevičiaus bei Salomėjos Neries poeziją. 
Dažno vakaro metu tarp skaitovų ir klausytojų 
atsirasdavo betarpiškas ryšys: Los Angeles ir 
.Montrealyje žmonės buvo sujaudinti iki ašarų, 
Čikagoje publika skaitytojus pagerbė spontanišku 
atsistojimu.

Rengėjų žiniomis, literatūros vakarai sutraukė 
daug žiūrovų. Skaičiais klausytojai prilygo arba 
viršijo išeivijos literatūros panašius renginius. 
Publikoje matėsi daug išeivijos kūrybinės inteligen
tijos, visuomenės darbuotojų, jaunimo. Po literatū
ros vakarų dažnas klausinėjo, kur galima įsigyti 
svečių rašytojų knygų. Jeigu rašytojai būtų atsivežę 
po penketą šimtų savo knygų—jos lengvai būtų 
buvę parduotos.

Žemiau patiekiame trumpą ataskaitą iš kiek
vienos vietovės, kur vyko literatūros vakarai.

Pirmasis literatūros vakaras įvyko rugsėjo 13 
d. Čikagos Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Vakarą rengė Santara-Šviesa. Salė buvo sausa
kimšai pilna. Prisirinko virš 300 žmonių. Žiūrovų 
tarpe matėsi dauguma Čikagos kultūrininkų ir 
visuomenės veikėjų. Vakarą pravedė aktorė Nijolė 
Martinaitytė. Po programos virš šimtas žmonių 
susirinko į Jaunimo centro kavinėje rengėjų 
suruoštas vaišes, pabendrauti iŠ arčiau su progra
mos dalyviais ir pasidalinti įspūdžiais. Šio literatū
ros vakaro trumpas aprašymas tilpo Draugo 
kultūriniame priede. Prie Jaunimo centro buvo 
susirinkusi maža grupelė ekstremistų piketuoti šį 
renginį. (Smulkiau apie šį piketą, žiūr. „Paskuti
nis reorgų tango“).

Los Angeles mieste „Vilniaus keturius“ 
globojo svetingoji Jūratės ir Algio Avižienių šeima. 
Literatūros vakaras įvyko rugsėjo 20 d. L. 
Venskaus privačioje rezidencijoje. Vakare dalyvavo 
apie 80 žmonių. Jų tarpe matėsi d r. Marija 

nuotrupų, jis į sovietų prokurorą dėl prel. 
Olšausko bylos kreipėsi ne iš pagarbos sovietų 
valdžiai ar pasitikėjimo jos teisingumu. Atrodo, 
kad rašyti Šį pareiškimą kun. Ylių paskatino 
baimė, kad filmas „Devyni nuopolio ratai“ apie 
prel. Olšausko bylą gali pakenkti kunigų, o tuo 
pačiu ir bažnyčios autoritetui. Tai turbūt ir 
paskatino jį pabandyti sukelti abejonių filmo 
istorijos teisingumu Lietuvos skaitytojų tarpe. O 
apie išeivijos galimą reakciją jis turbūt nepagalvo
jo-

Z.V. Rekašius

Gimbutienė, rašytoja Alė Rūta, istorikas Vincas 
Trumpa. Programos dalyvius pristatė Jūratė 
Izokaitytė-Avižienienė ir Pranas Visvydas.

Po Los Angeles, svečių sekantis pasirodymas 
vyko Vašingtone. Rytų pakrante praūžęs uraganas 
Gloria rugsėjo 27 d. vakare nesukliudė virš 60-ties 
žmonių susirinkti į Latvių salę. Susirinkusiųjų 
tarpe buvo Vašingtone besisvečiuojąs poetas Kazys 
Bradūnas, Vytautas Kavolis, poetas Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, rašytojas Antanas Vaičiulaitis. 
Literatūros vakarui vadovavo Kazys Almenas ir 
Jurgis Blekaitis. Po literatūros vakaro rengėjai 
pravedė su programos dalyviais pasikalbėjimą 
literatūrinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Po Vašingtono svečiai iš Lietuvos skubėjo į 
New York’ą. Rugsėjo 29 d. Ukrainiečių institute 
Manhatane (prie Metropolitam Museum of Art) 
įvyko literatūros vakaras. Jis sutraukė virš 60 
žmonių. Publikoje matėsi rašytojas Liudas Dovy
dėnas, jo sūnus fotografas Jonas Dovydėnas, 
dailininkas V.K. Jonynas, filmininkas ir poetas 
Jonas Mekas, Statkutė-De Rosales ir kiti. Vakarą 
pravedė Romas Misiūnas.

Pakeliui į Bostoną, Yale universiteto pakvies
ti, svečiai buvo trumpam sustoję New Havene. Ten 
spalio 3 d. universiteto patalpose jie atliko re
čitalį mišriai publikai, susidedančiai iš amerikiečių 
studentų bei profesūros ir vietos lietuvių. Dalyvavo 
apie 40 žmonių. Rečitalį pravedė Romas Misiūnas.

Spalio 5 dieną Tautodailės institutas, Lietuvių 
piliečių klube pietiniame Bostone rengė dailininko 
Prano Lapės parodos atidarymą. Parodos rengėjai 
pakvietė svečius iš Lietuvos literatūros rečitalį 
atlikti parodos atidarymo metu. Parodą atidarė 
dailininkas Viktoras Vizgirda. Rečitalis įvyko po 
atidarymo. Į parodos atidarymą ir literatūros 
rečitalį atsilankė apie 120 dalyvių. Jų tarpe matėsi 
poetas Antanas Gustaitis, filosofas Juozas Girnius, 
laikraštininkas Jackus Sonda. Rečitalio dalyvius 
nuotaikingu žodžiu pristatė poetas Stasys Santva
ras.

Po rečitalio Bostone, sekančią dieną svečiai 
išskrido į Montreal;, nes pirmadienį jų jau laukė 
kelionė atgal į Lietuvą. Surengti rečitalį Montrea
lyje rengėjams liko tik spalio 6 d. sekmadienio 
popietė. Rečitalis įvyko šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Nors Montrealyje yra maža lietuvių koloni
ja ir tą pačią dieną ten vyko vienos vestuvės ir keli 
baliai, pasiklausyti svečių atvyko apie 100 žmonių, 
jų tarpe besisvečiuojąs mokslininkas iš Prancūzijos 
Algirdas Julius Greimas, poetas Henrikas Nagys ir 
kritikas Vytautas A. Jonynas. Rečitalį pravedė 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė. Rečitalio dalyvius 
publika pasitiko labai šiltai ir pabaigoje jiems 
sukėlė ovacijas.

Rašytojų iš Lietuvos apsilankymas Šiaurės 
Amerikoje yra pirmas toks įvykis išeivijos santykių 
su kraštu istorijoje. Sprendžiant iš apsilankiusiųjų 
literatūros rečitaliuose reakcijos, nuomonė vienin
ga: daugiau tokių!

Lm.
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