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ATVIRO ŽODŽIO MĖN

Kun. Juozo Prunskio 1986.VII.30 Draugo 
vedamajame mesti kaltinimai Baltistikos studijų 
puoselėjimo draugijai (Association for the Ad
vancement of Baltic Studies arba AABS) dėl 
tariamo bendradarbiavimo su OSI ir studijų dienų 
Madisone šių metų gegužės mėn. aprašymas, neva 
pasiremiant kažkokiu slaptu Tony Mažeikos 
„pranešimu“, yra ant šmeižto ribos ir prašosi 
komentarų.

Kun. Prunskis pats AABS suvažiavime nebu
vo. Jo išpuolis prieš šią organizaciją paremtas vieno 
žmogaus raštu. Suvažiavime buvo daug lietuvių, jų 
tarpe ir kun. Prunskiui artimų katalikų inteligentų. 
Buvo galima pasiklaust ir jų nuomonės, prieš 
skelbiant tokius piktus kaltinimus. Nuostabiausia, 
kad taip daro ne koks nors žurnalizmo pradžia
mokslis, o žmogus, dar nepriklausomybės laikais 
redagavęs XX amžių, vėliau buvęs Draugo redakto
rium, dabar einąs ALTos informacijos vedėjo 
pareigas.

Prunskis rašo:

Kol OSI bendradarbiauja su KGB, tol ši 
įstaiga ir jos veiksmai negali turėti pasitikėjimo. Su 
apgailestavimu tenka suminėti, kad kai kurie 
pabaltiečiai patys šios aiškios tiesos nepaiso. 
Gavome iš Los Angeles labai aktyvaus šioje srityje 
žmogaus Tony Mažeikos pranešimą. Jis atkreipia 
dėmesį, kad jau nuo 1980 m. išsivystė ryšiai tarp 
Baltistikos studijų sąjungos (Association for the 
Advancement of Baltic Studies) ir OSI. OSI 
atstovai, kaip pakviesti svečiai, dalyvavo AABS 
studijų dienose. Jau 1982 m., įvertindamas AABS 
studijų dienas Minnesotos universitete, OSI direk
torius Allan A. Ryan (dabar žinomas pabaltiečiams 
skaudžios knygos autorius) su Steven B. Rogers

turinyje
UŽRAŠAI APIE POLITIKĄ
Išeivijos liberalo žvilgsnis į apartheidą. Lietuvos ir 
Pietų Afrikos paralelės. Kur grojama „katiuša“.

POKALBIS APIE KATEDRĄ
Šiame numeryje pradedame ilgesnį pokalbį su prof 
Vaškeliu ir Kelertiene apie Illinois universitete 
veikiančią lituanistikos katedrą, jos studentus ir 
aspirantus.

VEDYBOS KLAIPĖDOS MAGISTRATE
Pluoštas atsiminimų apie Henriką Radauską.

„MOTERIS IR KETURI JOS VYRAI“
Naujas lietuviškas meninis filmas.

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI
KRITIKA IR POLEMIKA
IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA
ŽVILGSNIS | LIETUVĄ

ANT ŠMEIŽTO RIBOS

KODĖL PUOLAMA BALTISTIKOS
STUDIJŲ PUOSELĖJIMO DRAUGIJA

džiaugiasi, kad galėjo Pabaltiečių mokslininkus 
informuoti apie OSI darbus.

Ir šiemetinėje AABS mokslinėje konferencijoje 
OSI atstovas buvo pakviestas dalyvauti ir gegužės 
30 d. kalbėti sesijoje apie Latviją trečiajame Reiche. 
Buvo rodomas ir Holocaust fundacijos filmas, 
metąs tamsų šešėlį ant pabaltiečių. Tačiau iš kitos 
pusės Mažeikai, kovojančiam prieš OSI ryšį su 
KGB ir prieš kitus tos įstaigos iškrypimus, nebuvo 
leista skleisti brošiūrų, atspaudų ir kitos medžiagos, 
kritiškai žvelgiančios į OSI darbą, išryškinant, 
kokie JA V teisingumo pažeidimai vyksta jų darbe, 
pabrėžiant neleistiną KGB dalyvavimą Amerikos 
bylose. Net nebuvo leista T. Mažeikai laisvai 
kritiškai kalbėti apie medžioklę tų, kurie kaltinami 
dėl nacių padarytų nusikaltimų. Minėtoje istorinėje 
sesijoje Wisconsin universitete net buvo dėl žydų 
žudymo Latvijoje apkabinti kai kurie Ulmanio 
rėmėjai, karininkų grupė, latvių šauliai ir eilė kitų.

Nei rodomame filme, nei istorinėse svarstybose 
nebuvo pabrėžtas ryšys tarp Sovietų Sąjungos ir 
nacių, laikantis slaptojo 1939 metų susitarimo tarp 
Stalino ir Hitlerio, kada buvo pasidalinta įtakos 
zonomis Pabaltijo valstybėse ir Lenkijoje. Posėdyje 
nebuvo nagrinėta sovietų ir pačių nacių įvykdyti 
nusikaltimai Pabaltijy. T. Mažeika net pažymi, kad 
tos istorinės sekcijos paskaitininkas Andrew Ezer- 
galis savo paskaitos santrauką iš anksto buvo 
nusiuntęs OSI įstaigai Washingtone jų komenta
rams prieš Baltistinių studijų dienas Madisono 
mieste.

Savo atsiųstą informaciją T. Mažeika baigia 
žodžiais: ,,Kaip amerikietis aš jaučiuosi, kad man 
buvo atimta galimybė atsikirsti vyriausybės parei
gūnui, pasirodančiam viešame forume, kai jis 
atstovavo kampanijai, kuri yra neamerikietiška ir 
prieš pabaltiečių interesus Amerikoje. Jeigu pabal
tiečiai kaltinami Antrojo pasaulinio karo metu 
kolaboravę (su naciais), ką gi pabaltiečių akademi
kai daro dabar? Tai smūgis akademinei laisvei“.

Turint galvoje šį kovotojo už pabaltiečių teises 
Tony Mažeikos pranešimą, kelia susirūpinimą, kaip 
kai kurie akademikai tariamos akademinių studijų 
laisvės vardu toleruoja pateisinimus OSI bendra
darbiavimo su KGB, pateisinimus prasilenkimų su 
JA T teisminio proceso konstituciniais nuostatais ir 
svarbiausia šaltai žiūri į siuntimą mirčiai Sovietų 
Sąjungoje tų pabaltiečių, kurie be tikro kaltės 
įrodymo atiduodami to paties žiaurumo kaip nacių 
sovietiniam teismui.

Visi, kurie seka AABS veiklos aprašymus 
lietuvių spaudoje, nesunkiai prisimins, kad ši orga
nizacija siekia skleisti mokslinę informaciją apie 
Pabaltijos kraštų geografiją, tautosaką, literatū
rą, istoriją ir t.t. Tarp kitų šios organizacijos tikslų 

yra ir moksliškas bei objektyvus holocaust’o įvykių 
tyrinėjimas Pabaltijo kraštuose Antrojo pasaulinio 
karo metu. OSI atstovai kviečiami, kad jiems 
parodžius, jog pabaltiečiai apie šiuos įvykius moka 
kalbėti šaltai, objektyviai ir be demagogijos. Mane, 
dalyvavusį minėtoje sesijoje, stebina jos aprašymas 
Draugo vedamajame. Minėta sesija, pavadinta 
„Latvija Trečiajame reiche“, susidėjo iš sekančių 
dalių:

1. „Pabaltijo kraštai Alfredo Rosenbergo 
teorijose“—Julius Slavėnas iš Buffalo valstybinės 
kolegijos,

2. „Kas nužudė Latvijos žydus?“—Andrew 
Ezergailis iš Ithaca kolegijos,

3. Filmas „Rygos getas“.
Paskaitų komentatorius buvo Stephen Rogers 

iš OSI, o moderatorius Andrejs Plakans iš Iowa 
valstybinio universiteto. Kaip matome iš sesijos 
programos, ten buvo skiriamas dėmesys ir nacių oku
puotų Pabaltijos kraštų žydams, ir pabaltiečiams. 
Keistai atrodo Prunskio/Mažeikos kaltinimas, 
kad „Ezergailis savo paskaitos santrauką iš anksto 
buvo nusiuntęs OSI įstaigai Washingtone“. Nesiste- 
bėtumėm, jeigu Stephen Rogers būtų gavęs ne tik 
Ezergailio paskaitos santrauką, bet ir visą paskaitą, 
ir ne vien tik Ezergailio, bet ir Slavėno. Suvirškinti 
paskaitų metu pateiktas mintis, skaičius ir statistiką 
ir kartu paruošti protingą komentarą be išankstinio 
pasiruošimo būtų komentatoriui neįmanomas už
davinys. Todėl dažnai paskaitų tekstai siunčiami 
komentatoriams susipažinimui iš anksto. Tokia jau 
akademinių simpoziumų praktika.

Nežiūrint duotos progos susipažinti su paskaitų 
tekstais, Rogers komentarai buvo blankūs. Tačiau 
jis pareiškė, kad abiejų paskaitininkų pranešimai 
buvę paruošti moksliškai ir objektyviai ir kad 
tokios paskaitos yra teisingas kelias, bandant 
atsekti tiesą apie holocaust’ą.

A. Ezergailio paskaita buvo gerai paruošta, 
pasinaudojant archyvine Antrojo pasaulinio karo 
medžiaga. Pagal Ezergailį, žydų žudynėse dalyvavę 
ir latviai: buvo suminėtos latvių organizacijos, 
dalyvavusiųjų pavardės ir skaičiai. Palyginus su 
vokiečiais, kvantitatyviniu požiūriu latvių dalyvavi
mas tose žudynėse, pagal Ezergailį, buvęs menkas. 
Sesijos metu salėje sėdėjo daug įvairaus amžiaus 
latvių. Įdomu pažymėti, kad po Ezergailio praneši
mo latvių paklausėjai iš salės neneigė jo teiginių 
apie latvių dalyvavimą žydų žudynėse, bet prikai
šiojo jam, kad nepaminėjęs „ką sovietai darę 
Latvijoje prieš prasidedant karui“, arba „ką naciai 
darė latviams jų okupacijos metu“.

Keisti Mažeikos kaltinimai, kad suvažiavime 
buvo pažeista akademinė laisvė. Kadangi paskaitų

(tęsinys 7-me psl.)
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IŠEIVIŲ GALVOSENOS ANALIZĖ

„Mūsų visuomenės skaldymosi priežastys ir 
santykiai su Lietuva“—buvo opi tema, ypač 
organizacijoms, kurios remiasi įvairaus nusistatymo 
tautiečiais, kaip kad Lietuvių bendruomenė. Jėzuitų 
leidžiamuose Laiškuose lietuviams š.m. gegužės ir 
birželio numeriuose buvo atspausdintas išsamus ir 
žurnalo premijuotas I premija Viktoro Nako (g. 
1954) straipsnis tuo klausimu. Nakas rašo:

Gilioj praeity paliktos tos dienos, kai lietuvis 
savo kaimyno namus apdrabstydavo raudonais 
dažais. Pergalė teko ne tam, kuris kito namą 
„dažė“, o tam, kuris buvo „dažytojo“ taikinys. 
Šiandien, kai lietuviai Amerikoje diskutuoja apie 
išeivijos santykius su Lietuva, jie nebesvarsto, ar 
ryšių plėtimas siektinas ar smerktinas, o bando 
nustatyti, kokie ryšiai turėtų būti plečiami. (. . .)

Santykių su Lietuva klausimas tebėra nepa
prastai opus, nes jis surištas su pačios išeivijos 
tolesniu gyvavimu. Žvilgsnis į to klausimo raidą ir į 
visuomenės skaldymosi procesą mums yra aktualus, 
nes jis padeda atidengti išeivijos galvoseną apie jos 
esamą ir gal būsimą santyki ne tik su Lietuva, bet 
taip pat ir su gyvenamojo krašto politine aplinka. 

Bendravimas prasidėjo laiškais. Nakas taip aiškina 
ryšių pradžią:

Laiškų rašytojai ir siuntinių siuntėjai labai 
paprastai pateisino savo veiksmus, pažeidžiančius 
griežtą ryšių atsisakymo liniją—jie pasirinko 
mažesnį iš dviejų blogių. Blogai buvo per sovietų 
valdžios malonę siųsti laiškus ir siuntinius, tokiu 
būdu pripažįstant tos valdžios egzistenciją ir net 
suteikiant jai finansinės naudos. Tačiau žymiai 
blogiau būtų nusigręžti nuo Lietuvoj likusių šeimos 
narių bei bičiulių. (. . .)

Lietuvių emigrantų persikraustymas iš Euro
pos į „naująjį pasaulį“ reiškė, kad jie dabar buvo 
nebe tremtiniai, o išeiviai. Nuo tada pasidarė 
nerealu manyti, kad išeivija pajėgs prisilaikyti 
griežtos ir daug reikalaujančios ryšių atsisakymo 
politikos. Padidinus geografinį atstumą tarp išeivi
jos ir Lietuvos, liek išeivijai, tiek ir tautai pasidarė 
svarbu suartėti visokiais kitais galimais būdais. 
Paskutiniai pamatai ryšių su Lietuva plėtimui buvo 
padėti 1955 metais, kai Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, to laiko išeivijai turbūt pats 
svarbiausias Lietuvos laisvės sugrąžinimo simbolis, 
iš Vokietijos persikėlė į Ameriką. Tai buvo 
strateginis atsitraukimas iš kovos lauko . . .

Kad ilgai užtrukusi kova tarp ortodoksų ir 
ryšininkų pasibaigė ryšininkų laimėjimu, nuopelnai, 
Nako nuomone, priklauso Bendruomenei:

Lietuvių Bendruomenė jojo ryšininkų arkliuku. 
Kaipo jaunesniam išeivijos veiksniui, Bendruome
nei rūpėjo sumedžioti kuo daugiau ištikimų narių. 
Kadangi Bendruomenės vadovų tarpe buvo ne
mažai jaunesnės kartos narių, visai natūralu, kad 
jos laikysena dėl ryšių klausimo buvo pažangesnė 
negu kitų veiksnių, kurie jaunesnės kartos nelabai 
norėjo prisileisti į vadovaujančias vietas. (. . .) Jie 
apskaičiavo, kad Bendruomenei apsimoka tapti 
ryšininkų pozicijos skleidėju, nepaisant nuostolių, 
kuriuos jai neš šis kontroversiją iššaukiantis 
nusistatymas. (... ) Bendruomenės strategai sam

protavo, kad jiems verčiau pagrindinį dėmesį skirti 
ne vyresniesiems, o jaunesnei kartai, paruošti dirvą 
ateityje tapti pagrindiniu išeivijos kultūriniu, 
socialiniu ir politiniu veiksniu.

įdomu, kad labai panašiai Bendruomenės 
vaidmenį ryšių klausimu aiškino ir reorgai. Tik 
pastarieji Bendruomenę už tai smerkė, tuo tarpu 
Nakas tai vertina teigiamai.

Mums atrodo, kad Bendruomenė ryšių klausi
mu laikėsi pasyviai, o ryšininkų pozicijos skleidėja 
negalėjo būti, nes pačioje Bendruomenėje buvo 
nemažai ryšių priešininkų (pvz., buvęs JAV 
Bendruomenės pirmininkas V. Kutkus ir kt.).

Turbūt teisingai V. Nakas pastebi, kad 
visuomenė ryšių klausimu dabar daug tolerantiškes
nė:

Neseniai matėme du tos tolerancijos pavyzdži
us. Pirmasis buvo visuomenės reakcija, samariečių 
organizacijai iš Lietuvos pasikvietus tris rašytojus 
(Algimantą Bučį, Marcelijų Martinaitį, Vytautą 
Martinkų) ir vieną aktorių (Laimoną Noreiką) 
atlikti literatūros rečitalius Šiaurės Amerikoje. 
(...)

Anais laikais nuvykimas į tokį rečitalį buvo 
dramatiškas gestas, kai kam reikalaujantis šiek tiek 
drąsos. Turbūt šį kartą tie, kurie ketino eiti svečių 
pasiklausyti, pasiskaitę vieną kiįa neigiamą pareiš
kimą lietuvių spaudoj, gūžtelėjo pečiais ir .. . nu
sižiovavo.

Antras tolerancijos pavyzdys buvo Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos katedros vedėjo Zigmo 
Zinkevičiaus dalyvavimas lietuvių Mokslo ir kūry
bos simpoziume Čikagoje. (... ) Kiek teko girdėti, 
nebūta jokios viešos opozicijos jo dalyvavimui 
LMK simpoziume.

Ir pabaigai — V. Nako žvilgsnis į ateitį:

Taigi ateitis žada paradoksą. Išeivijos vienybė 
dėl ryšių klausimo turbūt bus užtikrinta sovietų 
uždarumo dėka. Sovietai atsisakys dramatiškų 
gestų, kurie galėtų sudrumsti išeivijos ramybę. 
Tokio gesto pavyzdys būtų ,, Tėviškės“ draugijos 
pasiūlymas Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, kaipo 
organizacijai, sutikti oficialiai globoti vieną iš 
Lietuvos tautinių šokių grupių ir mainais pasiųsti 
vieną išeivijos tautinių šokių grupę gastroliuoti 
Lietuvoj. Toks nepaprastas įvykis įgalintų išeiviją 
pamatuoti savo temperatūrą, patirti visuomenės 
nusistatymą dėl ryšių plėtimo naujo etapo. Gal 
dabartiniai ryšininkai suskiltų į dvi grupes.

Deja, Viktoro Nako straipsnis patvirtina seną 
išmintį, kad lengviausia psichoanalizuoti praeitį, o 
sunkiausia prognazuoti ateitį. Didžiausia kliūtis 
Lietuvos kultūrininkams pastoviai lankyti išeivių 
lietuvių kolonijas šiuo metu nėra sovietai, bet 
Amerikos valdžia. Tą ji pademonstravo neįsileisda- 
ma iš Lietuvos solistų, pianistų ir lituanistų.

MINIŲ MYLIMIEJI

Konservatyvios išeivių visuomenės viltys yra 
sudėtos pasaulio galinguosiuose, pirmoje vietoje 
taip pat kaip ir jie dešiniuosiuose. Kai koks mažųjų 
tautų žmogus yra skriaudžiamas, dažnai tokios 
viltys nepasiteisina. Pavyzdžiui, ukrainiečiui Medvi- 
dui bėgant nuo sovietų laivo, talkos nepasiūlė JAV 
prezidentas su savo ypatingosiomis teisėmis.

Yra laikas, kai žymieji krašto pareigūnai patys 
siūlo savo draugystę. Tai įvyksta artėjant rinki
mams. Štai, „Amerikos Nepriklausomybės dieną , 
rašo rugpjūčio 2 Draugas, Kennebunko pranciško
nus aplankė viceprezidentas George Bush“.

Viceprezidentas pabaigoje liepos buvo išvykęs į
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Izraelį. „Kartu su juo važiuoja nemaža filmuotojų 
grupė, kurie gamins reklaminius garsinimus 1988 
metų rinkimams“, rašo liepos 29 d. Draugas.

Figaro čia, Figaro ten.

GERIAUSIA PAS LIETUVIUS

Po balandžio 15 Tėviškės žiburiuose įdėto ir 
Akiračių perspausdinto adv. Alg: Pacevičiaus 
straipsnio „Kaip sudaryti testamentus giminėms 
Lietuvoje“, rado reikalo atsiliepti Lietuvos generali
nis konsulas New Yorke rugpjūčio 5 d. Draugo 
laidoje.

Nupasakojęs palikimų pervedimo problemų 
kaitą nepriklausomais ir pokariniais metais, konsu
las aprašo procedūrą, kai už 10 dol. paveldėtojas 
gaudavo 4 rublius. Toliau, nepasakydamas ar tas 
būdas dar tebegalioja, jis atpasakojo sovietų 
pareigūnės Genovaitės Valinskienės 1978 m. tvirti
nimą, kad

tūkstanties dolerių palikimą gaunantis galįs paversti 
juos į ,, Vniešposiltorgo“ čekius, gaudamas net 3000 
rublių su įvairiomis privilegijomis. Šiandien vienas 
kitas skelbiasi, kad galįs beveik penkis rublius už 
dolerį gauti su Injurkolegijos palaiminimu, nuvež
damas juos į Vilnių.

Lyg neskaitęs Pacevičiaus patarimo, kad 
palikimą galima persiųsti dalimis, mūsų konsulas 
rašo:

Tą pačią dieną, kai įpėdinis gauna palikimą 
okupuotoj Lietuvoj, jis jau apiplėšiamas, nes jo 
nuosavybės teisės yra labai apribotos. Įsivaizduo
kime šimtą tūkstančių dolerių palikimą gavusį. 
Suprantama, kad pirmoje eilėje jis užsisakys 
rusiškos gamybos automobilį, bet ką su likusia 
palikimo dalim jam daryti? Gal jis nutars pirkti 
didelį namą, ūkį, vilą—negalima. Nutars pakeliauti 
po pasaulį—negalima. Nuspręs kokius dešimt 
tūkstančių padovanoti brolvaikiui Paryžiuje— 
negalima.

Remdamasis šiuo teiginiu, konsulas pataria:

Sudarant testamentą, jei nenorima giminaičiui 
Lietuvoje numatytos dalies patikėti draugui, bankui 
ar šalpos institucijai, geriausia užrašyti ne daugiau 
kaip sumą vienam automobiliui įsigyti, o likusį 
turtą paskirstyti lietuvių politinėms, kultūrinėms, 
šalpos ar religinėms institucijoms.

Vienu atžvilgiu konsulas New Yorke ir 
advokatas Toronte yra vienos nuomonės: „Testą-
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mentus geriausia sudaryti pas lietuvius advokatus“.

ROMANTIŠKOS MOTERYS

Būti sukilėliu buvo romantiška ir yra romantiš
ka. Jaunystėje nekonformistų yra daug, o perkopęs 
amžiaus vidurį, dažnas pasijunta surinkęs tiek savos 
patirties, kad gali išsiversti be tradicinių mokslo 
žinių, dėstomų universitetuose ir suglaustų enciklo
pedijose.

Jūratė Regina Statkutė de Rosales (g. 1929), 
pagal LE turinti bakalaurų iš prancūzų kalbos, 
jaunystėje dirbdama stiuardese laisvomis nuo 
skridimo dienomis eidavo pasiklausyti paskaitų 
įvairiuose pasaulio universitetuose. Dabar ji parašė 
knygą Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasalyje. Ją 
pernai išleido Devenių fondas. Remdamasi vieno 
ispano knyga, ji įrodinėja, kad baltų giminės yra 
buvusios Ispanijoje ir ten palikusios ženklų.

Antanas Klimas, kalbotyrininkas profesorius 
Tėviškės žiburiuose Statkutės gaminį pavadino 
Svajonių ir sapnų knyga.

Ir knygą, ir recenziją perskaitė ir Agnė 
Lukšaitė Grinienė (g. 1920) ir pasijuto negalinti 
tylėti. 1939-43 m. ji irgi studijavusi lituanistiką ir 
germanistiką Kaune ir Vilniuje. Tėviškės žiburių 
balandžio 15 nr. ji rašo:

Skaitydama įvairius istorinius veikalus aprašan
čius įvykius senovėje, jau prieš 20 metų įsitikinau, 
kad tie karingieji gotai, germanais vadinami, iš 
tiesų buvo baltai—gudai.

Straipsnyje ji remiasi „rimtais istorikais“, 
„prancūzų ir anglų istorikais“, kurie „nuolat 
cituoja vokietį, žymų istoriką L. Schmidt“, taip pat 
ir indų mokslininką prof. Chatterji. Ji mini gotus, 
kurie buvę arijų tikėjimo, o toliau pereina prie 
arijų, kaip tautos, kuri nusikrausčiusi į Indiją. Ji 
tvirtina, kad Anglijoje senieji karaliai buvę „lietu
viai, vadinami normanais“, o jų karališki „herbai su 
liūtais visai tokie pat, kaip ir mūsų herbai su 
liūtais“. Nevienam kyla klausimas, apie kokius 
lietuvių herbus su liūtais ji rašo. Lukšytė kategoriš
kai tvirtina, kad „visi istorikai vienbalsiai sutinka, 
kad bronzos amžiuje (maždaug 2000 m. prieš Kr.) 
arijų tikėjimo ir arijų kalba kalbantieji žmonės 
pradėjo veržtis nuo Juodosios jūros į kraštus aplink 
Viduržemio jūrą, į Mąžąją Aziją ir į Indiją“. Tuo 
tarpu, arijonų (pas Lukšytę „arijų“) tikėjimas, kuris 
buvo paplitęs tarp gotų, prasidėjo nuo krikščionių 
kunigo iš Aleksandrijos, vardu Arijaus, apie 300 
metus po Kr. Taigi toks tikėjimas bronzos 
amžiuje—tikrai sapnas.

Kai paskaitai, kad „kalbant apie etruskus, 
finikiečius ir kartaginiečius, trojėnų palikuonis, 
straipsnis taptų perdaug ilgas. Jie visi buvo baltai“, 
tai tik vienas Dievas galėtų patarti toms entuzias
tėms. Turbūt todėl ir Klimas joms pataria 
pasimelsti—sukalbėti Tėve mūsų gotiškai.

Ir atleisk joms jų nekaltas kaltes, Viešpatie!

ISTORIJOS PAINIAVOSE

Kas, skaitydamas Br. Kviklio Vilniaus arkivys
kupijos I tomą, galėtų nesididžiuoti šiuo mūsų 
protėviu:

Pal. Petras Goštautas gimė garbingoje, netgi 
vadovaujančioje Lietuvos didikų giminėje. Jį dar 
garbingesnį padarė nekaltas jo gyvenimas, doras 
elgesys, šventų mokslų plačiausios studijos, didžiau
sias Dievui pamaldumas. Buvo pašvęstas Vilniaus 
vyskupu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo 
Vytauto laikais, to, kuris, prieš tai buvęs stabų 
garbintoju, pranciškonų rūpesčiu priėmė krikštą ir 
įsteigė daugelį jų konventų. Vysk. Petras 1341 m.

1986 m. rugsėjo mėn.

gegužės 24 d. drauge su 36 šv. Pranciškaus broliais 
(jis pats irgi buvęs to ordino prof esąs) buvęs visaip 
Vilniuje kankintas ir nužudytas.

Šią ištrauką pakartoja istorikas Paulius Rabi
kauskas straipsnyje š.m. birželio Laiškuose lietu
viams. Rabikausko straipsnis patikslina Br. Kviklio 
Vilniaus arkivyskupijos I t. istorijos klaidas:

Šią panegyriką „vysk”. Goštautui ,,cituoja ir 
Vilniaus vyskupijos istorijos bruožų autorius, bet, 
matyt, nė nepažiūrėjo, kas ten parašyta. Tokia 
istorinių asmenų ir faktų maišatis turėtų įspėti 
kiekvieną, kuris tuo šaltiniu naudojasi, jo dideliu 
nepatikimumu. Petras Goštautas tapęs vyskupu 
Vytauto laikais ir miręs kankiniu 1341 m.; tai kada 
gyveno Vytautas? Be to, Vytautas vadinamas 
Vladislovu, o žinome, jog tai Jogailos krikščioniš
kas vardas, ir 1.1. (... )

Įdomu, kad ir pranciškonai, kurdami legendą 
apie Vilniaus vyskupą Petrą Goštautą, suprato, kad 
XIV a. viduryje Vilniuje vyskupo būti negalėjo. 
Todėl įrašė jį tapus vyskupu Vytauto laikais, kai iš 
tikro Vilniuje vyskupavo Petras,—tik ne Goštautas, 
o „iš Kustynės“. Tai pažymėję, pranciškonai tačiau 
nelogiškai jį sugrąžino į XIV a., nes jis juk turėjo 
tapti Algirdo laikų kankiniu.

Tai rodo, kad ne viskuo galima tikėti, kas 
surašyta naujose ir senose knygose. Skirtumas tarp 
Statkutės de Rosales ir Broniaus Kviklio knygų yra 
tas, kad Kvikliui reikėtų pakeisti šen ten po kelias 
eilutes, gi Statkutės klaidas ištaisius, gal ir nebūtų 
likę ko spausdinti.

KAZIMIERO ŽOROMSKIO DIDYSIS 
„NUSIKALTIMAS“

Išeivijos antikomunistus kartais gan sunku 
atskirti nuo tų, prieš kuriuos jie kovoja, ypač kai 
pradedama kovoti priešininkų išpopuliarintomis 
priemonėmis. Pas sovietus, pavyzdžiui, rašytojai, 
menininkai, mokslininkai, atsisakę sovietų piliety
bės ir išvykę į „kapitalistinį“ pasaulį, nustoja 
egzistavę.

Dabar, niujorkiečiui dail. K. Žoromskiui 
išvykus gyventi į Lietuvą, Darbininkas 
(1986.VII.il) štai ką rašo:

Dail. K. Žoromskis jau keletą kartų lankėsi 
Lietuvoje, ten pirma nuvežė per 160 savo geriausių 
paveikslų, padarė spaudoje įvairius pareiškimus, 
palankius okupantui, o dabar išvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui. Žmonės tai jautriai pergyvena ir jau 
skambina į redakciją, kada bus nuimti tie Žoroms- 
kio darbai, kurie kabo K. Židinio vestibiulyje. 
Darbai tokio žmogaus, kuris išėjo su okupantu 
drauge ,,obuoliauti”, čia neturėtų kabėti, nes tai 
erzina K. Židinio lankytojus. Reikia tikėtis kad K. 
Židinio administracija tą reikalą sutvarkys .

Katalikiškam Darbininkui netrukus pritarė ir 
katalikiškas Draugas (1986.VII.19):

Dėl dail. Kazimiero Žoromskio, grįžusio 
okupuoton Lietuvon ir pirmiau ten išsiuntusiam 
daugiau negu pusantro šimto paveikslų, reiškiami 
protestai. Jo paveikslai iš Kultūros Židinio Brook- 
lyne greičiausia dėl žmonių, ten besilankančių 
protestų administracijos bus pašalinti.

Komunistų Laisvėje (1986.VIII.8) dėl K. 
Žoromskio sugrįžimo į tėvynę besijaudinantiems 
šmaikščiai gnybteli R(udolfas) B(aranikas):

Mūsų politiniai oponentai, įskaitant „Darbi
ninką“, visuomet kairiečiams primeta, kad jie meną 
„politizuoja”. Bet kas politizuoja šiuo kartu? Juk 
nesąmonė sakyti, kad Žoromskis išėjo „su okupan

tu drauge obuoliauti”. Ko bendro čia turi koks 
okupantas? Kiekvienas, kas dabar aplanko Vilniaus 
meno muziejų mato, kaip ten su meile saugojamas 
Lietuvos ir lietuvių tautos meno lobis.

Kazimieras Žoromskis grįžo į tėvynę. Vien dėl 
to jo paveikslus iš iševiškų galerijų mėtyti gali tik 
akli, akli, akli fanatikai.

VEIDU I LIETUVĄ AR 
I PASAULĮ?

Laisvėje (nr. 11, 1986) R(udolfas) B(aranikas) 
skiltyje „Krislai“ kritikuoja išeivijos liberalus už 
nepakankamą dėmesį pasauliui:

Šviesiečiai, akiratininkai, „Metmenų” inteligen
tai ir kai kurie jauni katalikai pradėjo suprasti 
pagrindinę liesą: negalima branginti ir ugdyti 
lietuvišką kultūrą ir lietuvybę čia pas mus, Vaka
ruose, ignoruojant žydinčią ir būjojančią kultūrą 
pačioje Lietuvoje. Kad padaryti tą posūkį, betgi, 
reikėjo ir bent kiek politiniai persiorientuoti, palikti 
nuošalyje aklą neapykantą, pasilikti kritiškiems, bet 
tuo pačiu laiku bandyti žiūrėti blaiviomis akimis 
... Iš karto jie bandė taip orientuotis, bet dabar iš 
to užmojo tik likučiai matosi—akla neapykanta 
socializmui viską nustelbia. Bet—kodėl? (... )

Atsinešimas į dabartinę Lietuvą negali būti 
izoliuotas nuo likusio plataus pasaulio supratimo. 
Emocinis lygiai kaip logiškas atsinešimas į tarybinę 
Lietuvą tam tikra prasme yra glaudžiai surištas su 
atsinešimu į pasaulinę padėtį. Kitaip sakant, 
negalima įgyvendinti sloganą ,, Veidu į Lietuvą”, 
ignoruojant arba nesuprantant likusio pasaulio. 
Kitas obalsis, kitas devizas, kitas lozungas labai 
pravertėtų mūsų liberalams: ,, Veidu į pasaulį”.

Tuo atžvilgiu jie galėtų pasimokinti iš Europos 
socialdemokratų. Paimkime socialistinio internacio
nalo nusistatymą: Švedijos, Graikijos, Vakarų 
Vokietijos ir kitų kraštų socialdemokratai griežtai 
kritiškai atsineša į vidujinę Tarybų Sąjungos 
santvarką, kritikuoja, ką jie mato esant laisvo 
išsireiškimo stoka, ir visą eilę visiems gerai žinomų 
dalykų. Bet tuo pačiu laiku socialistinis internacio
nalas remia Nikaragvos ir Centralinės Amerikos 
bendrai žmonių kovas, stoja prieš Amerikos 
remiamą intervenciją. Vakarų ir Pietų Europos 
socialdemokratai taipgi supranta, kad taikos apsau
gos reikale, branduolinio karo išvengimo reikale, 
Tarybų Sąjunga lošia teigiamą rolę. (... )

Kitaip, deja, mūsų visuomenėje. Gyvenama 
izoliacijoje ir platusis pasaulis aplink mus matomas 
lyg per miglas. Mes, pavyzdžiui, žinome, ką tokie 
kaip Tomas Venclova galvoja apie katalikybės 
padėtį tarybinėje Lietuvoje, bet ką jie galvoja apie 
tuos kunigus Cent r alinėje ir Pietų Amerikoje, kurie 
veikia rankon su marksistais, kurie save vadina 
Liaudies bažnyčios (Iglesia del Pueblo) tarnas, apie 
tas amerikietes vienuoles, kurios nuvykusios į 
Salvadorą arba Gvatemalą greit įsitraukia į liaudies 
judėjimą? Mes gerai žinome, ką jie galvoja apie 
literatūrą ir cenzūrą, bet mes niekad neišgirstame iš 
jų, ką jie galvoja apie geriausius Nikaragvos poetus 
(dargi kunigus) kurie įeina į sandinistinį frontą kartu 
su komunistais ir darbuojasi valdžioje.

Raginant juos atsigręžti veidu į pasaulį, mes 
neturime omenyje, kad jie turi palikti nuošalyje savo 
kritiškumą link komunizmo. Likti kritiškiems, jeigu 
jie taip jaučia iš savo įsitikinimo, yra jų privilegija— 
buk jie teisūs ar ne. Bet geriau suprantant didįjį 
pasaulį, kurios dalimi Lietuva po viso ko yra, jie 
turėtų blaivesnę perspektyvą ir labiau balansuotą 
logiką. (tęsinys 5-me psl.)
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PRIEŠ EKSTREMIZMĄ — IŠ KAIRĖS 
IR IŠ DEŠINĖS

R.B. (kitaip tariant, Rudolfo Baraniko) pasta
bos įdomios pirmiausia savo tonu.(*) Visada norisi 
turėti priešininką, su kuriuo galima diskutuoti. O 
juk joks save gerbiąs žmogus nediskutuos, pavyz
džiui, su Virgilijum Liauška ar Sigitu Krivicku. Tuo 
tarpu R.B. pasiekia civilizuotą lygmenį, pripažinda
mas kitiems teisę turėti savo įsitikinimus ir 
kritikuoti komunizmą. Į klausimus, kuriuos jis 
kelia, mielai atsakysiu. Nemanau, kad R.B. po tų 
atsakymų pakeistų savo išvedžiojimus. Tačiau 
visada naudinga aiškiai nusakyti poziciją.

Esu nusistatęs prieš apartheidą, kolonializmą, 
dešiniąsias diktatūras ir 1.1. Manau, kad niekas 
neturi moralinės teisės reikalauti laisvių savo tautai 
ir visuomenei, jei nepripažįsta tų laisvių visoms 
tautoms ir visuomenėms. Taip pat niekas neturi 
moralinės teisės skųstis dėl savo tautai padarytų 
skriaudų, jeigu jam nerūpi kitiems padarytos 
skriaudos. Laisvė ir žmogiškumas mūsų šimtmetyje 
turi ne vieną, o du priešus—totalitarizmą bei 
ekstremizmą iš kairės ir totalitarizmu bei ekstremiz
mą iš dešinės. Pirmasis šiuo metu yra pavojingesnis, 
bet tai nebūtinai yra visuotinis dėsnis. Man net 
truputį nepatogu kartoti šiuos dalykus, nes kiekvie
nam liberalui ir iš viso mąstančiam žmogui jie yra 
ar bent turėtų būti abėcėliški.

Deja, prie kovotojų prieš dešiniąsias diktatūras 
visada pritampa kairiųjų ekstremistų ir totalitaristų, 
kurie tenori pakeisti vieną diktatūrą kita, nei kiek 
negeresne (ir jiems neretai pavyksta). Lygiai taip 
pat prie kovotojų prieš kairiąsias diktatūras visada 
pritampa dešiniųjų ekstremistų bei totalitaristų. 
Reikia didelės išminties ir atsargumo, kad nepasi- 
duotum pagundai, anot Biblijos, „išvaryti velnią 

Belzebubu“. Čia dažnai nėra lengvų ir vienareikš
mių sprendimų. Bet politikoje ir moralėje niekas 
nėra lengva. Neįmanoma vienu metu ir nedelsiant 
gauti viską—laisvę, lygybę, brolybę, ekonominį 
klestėjimą ir kt., išspręsti visus prieštaravimus, 
sukurti žemėje rojų. O be abejonės norėtųsi. Šito 
noro apakinti žmonės lengvai virsta kairiųjų (arba 
ir dešiniųjų) ekstremistų sąjungininkais, paskui ir 
aukomis.

Daugelis socialdemokratų, Lotynų Amerikos 
kunigų ir kitų progresistų kaip tik ir daro šitą 
klaidą. Jie yra geros valios žmonės (nors gal nevisi). 
Tačiau jų gera valia pasinaudoję kairieji totalitaris- 
tai juos numato anksčiau ar vėliau likviduoti. 
Komunizmas visur naudojosi kai kurių demokrati
nių jėgų parama: Kuboje, Vietname, Rusijoje, 
pagaliau ir Lietuvoje. Paėmęs valdžią, jis tų jėgų 
netrukus atsikratydavo, dažniausiai net labai 
žiauriu būdu. Išimčių iš tos taisyklės nėra. Kažkas 
panašaus šiuo metu vyksta ir Nikaragvoje.

Kai dėl poetų, įeinančių į sandinistinį frontą, 
tai vienas iš jų, Ernesto Cardena, yra talentingas, ir 
aš džiaugiuosi, kad jo eilės įtrauktos į Lotynų 
Amerikos poezijos antologiją, kurią pas mus, 
išeivijoje, parengė Povilas Gaučys. Tačiau talentingi 
rašytojai dažnai klysdavo. Klydo Majakovskis, 
Brecht (abu gyvenimo gale supratę savo klaidą); 
antra vertus, klydo ir Knut Hamsun, ir Ezra 
Pound. Tai nereiškia, kad jų nereikia spausdinti, 
skaityti ir vertinti.

Tomas Venclova 

(*)Žiūr. „Veidu į Lietuvą ar į pasaulį?“ Išeivija 
spaudos veidrodyje.

atvirai 
kalbant

REIKALINGA IR NEREIKALINGA VEIKLA

Dar neteko girdėti ar skaityti, kad koks 
žinomas visuomenės veikėjas aiškiai ir nedvipras
miškai pasisakytų prieš tą darbą, kuriuo jis pats 
gyvena ir kuriam savo tautiečius skatina. O štai, 
birželio 13 d. Draugo vedamajame pasistatęs 
klausimą „Ar reikia mums tiek daug tų visokių 
studijų, suvažiavimų, konferencijų?“,, buvęs Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas ir šiandieninis jos 
organo Pasaulio lietuvio redaktorius Bronius 
Nainys atsako:

— Kam tokia tavo veikla duoda naudos? Kam 
jos reikia? Gal pačiam ir malonu visur taip „šviesti“ 
ir taip save „blizginti“, bet tam bendram reikalui, 
kuriam mes, bent taip sakome, aukojam savo 
energiją, laiką bei lėšas ir dėl to skriaudžiam 
žmones, naudos turbūt nėra nė už aguonos grūdelį. 
Ir iš viso, ar mum tokio užsiėmimo iš tikrųjų reikia 
ir ar be jo mes jau negalim apseiti?

Jeigu kam nors dar neaišku apie kokią veiklą 
čia gerai žinomas veikėjas kalba, tai abejonių tikrai 
nebelieka perskaičius vedamojo pabaigą:

— Mat, darbą, konkretų ir rezultato ieškantį, 
dirbti yra sunku. Reikia sumanymo, sugebėjimo, 
laiko, kantrybės, energijos, pasiryžimo ir, svarbiau
sia, noro. O posėdžiauti, studijuoti, vaikščioti, 
važinėti bei skraidyti po susirinkimus, suvažiavi
mus, sąskrydžius, seimus, konferencijas, kongresus 
ir ypač politinius savaitgalius ir ten pilstyti iš tuščio

Tomas Venclova

APARTHEIDO DIENORAŠTIS
Šią vasarą tris savaites praleidau Pietų Afrikos Respublikoje ir 

Zimbabwe. Daug metų kasdien rašau dienoraštį, taigi tose šalyse irgi šį 
bei tą užsirašinėjau. Straipsnyje remiuosi dienoraščio ištraukomis. Tačiau 
tai jau nebėra žalia medžiaga. Daug ką apdoroju, pertvarkau ir 
papildau, dar daugiau išbraukiu. Nekalbėsiu šičia nei apie liūtus ir 
raganosius, kuriuos mačiau Krugerio tautiniame parke, nei apie Gerosios 
Vilties iškyšulį, nei apie bušmėnų raižinius uolose ar Frans Halso ir 
Gabriel Metsu tapybą Cape Towno muziejuje. Pietų Afrika neabejojamai 
yra viena gražiausių ir turistui įdomiausių šalių pasaulyje. Tačiau šie 
užrašai—ne apie tai. Šie užrašai apie politiką.

Viena kalbinė pastaba. Lietuvoje—tiek moksle, tiek ir kasdienybėje— 
vartojamas žodis „negrai“. Vakaruose įpratau jį laikyti įžeidžiamu: kaip ir 
Amerikos lietuviai, vartoju žodį „juodieji“ (bet ne „juodukai“ ir ne 
„juodžiai“). Straipsnyje pasitaikys tiek čionykštė, tiek ir Lietuvos 
vartosena—tam. kad būtų išvengta vienodumo. Galima dar būtų sakyti 
„afrikiečiai“, bet afrikiečiai yra visi to krašto gyventojai—ir juodi ir balti.

1986.VI. 16. Kelionę į Pietų Afriką susiplanavau prieš porą mėnesių. 
Nesiginsiu, kad skubu tą kraštą pamatyti: po metų kitų jis gali pasidaryti iš 
viso neprieinamas, kaip Iranas ar Libija. įvykiai plėtojasi netgi greičiau, negu 
galvojau. Pietų Afrikoje ką tik įvesta ypatingoji padėtis—anot valdžios, kad 
būtų užkirstas kelias kraujo praliejimui. Šiandien sukanka dešimt metų nuo 
Soweto žudynių, kada buvo ginklu užgniaužta juodųjų protesto akcija. 
Juodieji radikalai rengėsi panaudoti tas metines naujoms toli einančioms 
akcijoms, bet jiems greičiausiai nepavyks: policijos priežiūra ir cenzūra, kiek 
galima spręsti iš laikraščių, dabar itin sugriežtėjo. Maždaug kaip Lenkijoje 
triuškinant „Solidarumą“. Kažkas netgi rašo, kad Pietų Afrika „peržengė 
ribą, skiriančią autoritarinį režimą nuo totalitarinio“. Parlamente atstovas 
Cronje (ta pati pavardė, kaip generolo, išgarsėjusio anglų būrų kare) viešai 

pareiškė, jog Pietų Afrikoje šiandien galbūt mažiau laisvės, negu Tarybų 
Sąjungoje.

Užsimerkiu ir lyginu. Ar galima įsivaizduoti deputatą Čiapajevą, kuris 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje viešai pareikštų: „Pas mus šiandien ne 
daugiau laisvės, negu Pietų Afrikoje“? Ne! Galiu įsivaizduoti marsietį New 
Haveno gatvėje; Empire State Building, skraidantį padebesiais; Gorbačiovo 
pabėgimą į Vakarus—bet šito negaliu.

O ar galima įsivaizduoti panašioje situacijoje lenkų seimo atstovą 
Želigovskį? Sunku, bet vis dėlto galima. 1956 metais tokių dalykų Lenkijoje 
yra buvę.

Tiek tuo tarpu dėl totalitarizmo.
VI. 17. Bičiulių reakcija į mano kelionę labai įvairi. Liūtas prašo parūpinti 

Akiračiams interview' su vyskupu Desmond Tutu: girdi, vieną Nobelio 
laureatą turėjome, praverstų ir antras. Bet abejoju, ar pavyks: nekalbant jau 
apie cenzūrą, vyskupas ir šiaip neatsigina nuo interesantų. Volodia sako: 
„Tavo biografijoje tik apykaklės ir trūksta“. (Apykaklė, o gal tiksliau 
antkaklis—„necklace“—tai juodųjų ekstremistų susidorojimo su nepatinkan
čiais asmenimis būdas: ant kaklo užmaunama benzinu suvilgyta padanga ir 
uždegama. Kartais praeina gera valanda, kol nepatinkantis asmuo atiduoda 
Dievui dvasią). Mano buvusi studentė Irene, gyvenanti Johannesburge, visai 
kitokios nuomonės: „Jūs nieko nepastebėsite. Lygiai taip pat Izraelyje 
neįmanoma pastebėti, kad ta šalis kariauja su arabais“. Kas teisybė, tas 
teisybė: Jeruzalė ar Tel Avivas atrodo kur kas taikingesnį už New Yorką.

Johannesburgo liberalai—daugiausia kunigai—norėjo išreikšti solidarumą 
su juodaisiais, pasiųsdami į Soweto kelis sunkvežimius gėlių. Tačiau policija 
tų sunkvežimių nepraleido. Tada liberalai išsinuomavo lėktuvą ir išbarstė gėles 
virš Soweto iš oro. Vėl užsimerkiu. įsivaizduokime, kad Sacharovas—kol jis 
dar buvo laisvas—išsinuomoja lėktuvą ir išbarsto gėles viršum Vilniaus, 
reikšdamas solidarumą su lietuviais katalikais. Ne, šito irgi negali būti.

VI. 19. Išskrendu. Kennedy aerodrome prie Pietų Afrikos linijų kiek 
sustiprintas saugumas, dėl to vos nepavėluoju į lėktuvą (keleivius leidžia ne 
pro svarbiausiąjį įėjimą, o pro „konspiratyvų“, kurį ne iš karto randu). 
Lėktuve apartheido ženklų nematyti. Greta sėdi ir baltieji, ir negrai, ir indai. 
Tiesa, vienas nejaunas negras gailiai verkia, stačiai mazgojasi veidą ašaromis, 
bet turbūt ne dėl politikos. Skridimas trunka ar ne aštuoniolika valandų.
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SKILTYS

į kiaurą gali kiekvienas. Todėl tokiu keliu mes ir 
einam . . .

Šį B. Nainio straipsnį kaip „vertą dėmesio“ 
birželio numeryje iškėlė ir Akiračių spaudos 
apžvalgininkas pridurdamas:

„Tačiau jei norėtume paieškoti tų kongresų, 
suvažiavimų, seimų ir simpoziumų nutarimuose ar 
rezoliucijose naujų idėjų, konkrečių pasiūlymų ar 
pranešimų apie ankstyvesnių nutarimų įvykdymą— 
nusiviltum. Kalbos ir rezoliucijos pasidarė mados 
reikalu ir tariamos visuomeninės veiklos nauja 
išraiška“. (Pabraukta cituojant).

Ne visi savo veiklą gali įprasminti ar apvaini
kuoti laikraščių redagavimu ar apžvalgų rašymu. 
Daugeliui tautiečių, sudarančių dar gyvą ir aktyvią 
visuomenę, didžioji veiklos dalis ir susideda iš 
dalyvavimo tuose posėdžiuose, suvažiavimuose, 
studijose, kuriuos sumažinus ar nubraukus, tolygiai 
sutrumpėtų ar nutrūktų ir jų veikla. Ar to B. Nainys 
savo vedamuoju iš tikrųjų ir siekia? . . Būtų galima 
rūpintis, kad visi tie renginiai būtų prasmingesni, 
geresni, įdomesni, tačiau, kad jų būtų mažiau— 
vargu ar logiška . . .

Neabejoju, kad yra ir kitokių visuomeninės 
veiklos būdų ar metodų, tačiau nei vedamojo 
autorius, taip kruopščiai visų mūsų didžiųjų 
veiksnių veiklą inventorizavęs, nei apžvalgininkas jį 
už tai pagyręs, deja, tų „naujų idėjų“ neiškelia ir 
„konkrečių pasiūlymų“ nepadaro. Todėl, man 
rodos, kad ir jų žodžiai, patį B. Nainį parafrazuo
jant, tėra „pilstymas iš tuščio į kiaurą“ . . .

* * *

Pereitų metų Santaros-Šviesos suvažiavime 
įdomią paskaitą apie „Lietuvių emigracijos istoriją 
ir jos šaltinių problemas“ skaitė Alfonsas Eidintas, 
Vilniaus Pedagoginio instituto istorijos mokslo 
docentas, atvažiavęs stažuotis į šį kraštą ir 

lietuviškuose archyvuose rinkęs medžiagą savo 
moksliniam darbui. (Paskaitos santrauka yra 
Akiračių 1985 spalio mėn. numeryje). Jo pasikalbė
jimas su Gimtojo krašto bendradarbiu buvo 
išspausdintas tame laikraštyje pernykščių metų 
gale. Mandagus, taktiškas ir bent tenykščiam 
skaitytojui didžiai informatyvus pasikalbėjimas. O 
vis dėlto jo ištisus gabalus cituodamas š.m. gegužės 
1 d. Laisvosios Lietuvos kultūriniuose puslapiuose 
žinomas Mažosios Lietuvos veikėjas M. Gelžinis 
randa progos ir reikalo iš šio rimto lietuvio 
mokslininko pasišaipyti, pasityčioti, ar net jį 
iškolioti „pasenusio komunistinio raugo parteicu“ 
bei „mokslų statytiniu“.

Cituodamas „visus A. Eidinto apsispinduliavi- 
mus ir pasigyrimus“ (sic!) M. Gelžinis tartum 
bando juos nuneigti specialiai iš jo lankytų archyvų 
(Pasaulio lietuvių ir Seserų kazimieriečių Čikagoje, 
Alkos Putname, CT. ir Marijanapolio marijonų 
Thompsone, Ct.) vadovų gautų laiškų ištraukomis, 
tačiau, lyg tyčia, jie visur tenykščio mokslininko 
žodžius tik patvirtina, išskyrus vieną atvejį, ku
riame jis teigia, jog „didesnė dalis Marianapolio 
archyvo sudegė gaisro metu“. Tačiau ir šiuo atveju, 
kad ir neabejojant kun. J. Petrausko MIC teigimu, 
jog „gaisras įvyko 1964 metais ir laimingai kaip tik 
tuo laiku archyvas jau buvo perkeltas į kitą namą“, 
vis dėlto reikia pripažinti, kad gaisro pavojus buvo 
ir tebėra.

Savo ilgą, virš puslapio nusitęsusį straipsnį M. 
Gelžinis baigia siūlymu, kad „ALT-Amerikos 
Lietuvių Taryba (...) paimtų lietuviškų archyvų 
klausimą į savo globą“ ir „nustatytų pageidavimus- 
taisykles, nušviečiančias ir reguliuojančias archyvų 
personalo santykius su lankytojais iš laisvo pasaulio 
ir reguliuojančias jų santykius su lankytojais iš 
anapus geležinės uždangos. Tik viena Amerikos 
Lietuvių Taryba yra pakankamai pajėgi tokį 

uždavinį įveikti ir pakankamai autoritetinga archy
vo vedėjus prašyti tokių taisyklių, kiek tai galima, 
prisilaikyti“.

Pirmiausia, tai, kad ta ALTa (ir tai sakau 
jokiu būdu jos nežemindamas) iš tikrųjų nėra nė 
pajėgi, nė autoritetinga ... Ir ačiū Dievui, kad 
nėra. Tik to betrūko, kad ir čionykščiai archyvai 
išvirstų į „specfondus“! Iš kitos pusės, manau, kad 
užteko progų pasimokyti, kokia nauda leisti 
potvarkius ar įsakymus, kurių vykdymui neturima 
nė galios nė autoriteto . . .

Valia M. Gelžiniui turėti savo nuomonę visais 
klausimais, įskaitant ir tą, kad „keitimasis moksli
ninkais“ tarp Sovietų Sąjungos ir JAV „yra 
Amerikai visapusiškai nenaudingas“. Tačiau ir tai 
dar neduoda jam teisės saviškius mokslininkus 
įtarinėti, insinuoti ar juos kolioti, nežiūrint kurioje 
tvoros pusėje jie (irgi nebūtinai vien savo valia!) 
bebūtų.

Man rodos, M. Gelžinio straipsnis yra geras 
pavyzdys tos nereikalingos „veiklos“, kurią tikrai 
reikėtų sumažinti.

Algirdas Titus Antanaitis

IŠEIVIJA . . .
(atkelta iš 3-čio psl.)

Gerai, kad R.B. sutinka su liberalais, jog reikia 
likti kritišku komunizmo atžvilgiu. Mūsų redakcijos 
kolektyvo narys Tomas Venclova, lyg ir nujausda
mas ateinančią kritiką, buvo nuvykęs į Pietų Afriką, 
vieną iš kraštų į kuriuos, pagal R.B., reikėtų atgręžti 
Akiračių veidą. Šiame mėnraščio numeryje prade
dame spausdinti Tomo Venclovos kelionės įspū
džius, kuriuose jis pasakoja, ką galvoja apie padėtį 
aname krašte.

d.b./l.m./z.v.r.

Išsikalbu su patrauklia kaimyne, kuri pradžiunga sutikusi pirmąjį savo 
gyvenime lietuvį: jos seneliai atsikėlė į Johannesburgą iš Lietuvos, iš „town of 
Wilno“.

Mano paties senelio brolis, Karolis Vairas-Račkauskas, buvo Lietuvos 
konsulu Cape Towne. Tada Pietų Afrikoje gyveno 400 lietuvių ir net 65.000 
Lietuvos žydų. Iš pastarųjų kilusi ir mano bendrakeleivė. Pietų Afrikoje tai 
gana įtakinga grupė: Lietuvos žydų kilmės yra, pavyzdžiui, žymiausioji 
tenykštė rašytoja Nadine Gordimer.

Johannesburgo aerodrome tikėjausi turėsiąs bėdos, nes prie mano vizos 
pridėtas paaiškinimas: „Ši viza nesuteikia jums neginčijamos teisės patekti į 
Pietų Afriką. Ar būsite įleistas į šalį, spręs pasų kontrolės valdininkas vietoje“. 
Tokių paaiškinimų, rodos, nė TSRS neprideda. Tačiau pasų kontrolė ir 
muitinė lyg ir nesiskiria nuo bet kurios Vakarų šalies. Sako, čia griežtai 
gaudoma komunistinė ir pornografinė literatūra. Nei vienos, nei kitos 
neturėjau, bet būčiau galėjęs įvežti tiek ir tiek, nes lagamino niekas 
nepatikrino.

Miestas iš pirmo žvilgsnio nedidelis, grynai tarptautinio stiliaus—su 
dangoraižiais ir taip toliau. Viešbučio tarnai—labai malonūs negrai. Jie, beje, 
skiriasi nuo Amerikos juodųjų: kavinės spalvos ir žymiai charakteringesnio 
afrikietiško veido.

Neramumų šiuo metu nesą, nors prieš tris dienas Soweto įvyko visuotinis 
streikas. Nebent tyla truputį grėsminga (o gal tai tik mano įsivaizdavimas, 
reakcija į visa tai, ką skaičiau pastaruoju metu?)

VI.20. Rytiniame laikraštyje pastaba: „Mūsų laikraštis leidžiamas 
ypatingosios padėties sąlygomis, kurios prilygsta cenzūrai. Dėl suvaržymų 
negalime spausdinti visos informacijos, kuri būtų skaitytojams įdomi, o 
spausdinamos žinios gali būti iškreiptos ir net rimtai klaidinančios“. Dievulėli! 
Jeigu taip Pravdoje ar Tiesoje šalia šūkio „Visų šalių proletarai, vienykitės!“ 
rastum tokią pastabą, tai, rodos, nieko daugiau ir nereikėtų.

Tiesa, tasai nurodymas—nevisur. Jo nėra laikraščiuose afrikaans kalba. 
Angliški laikraščiai irgi įvairuoja. The Citizen—konservatyvus: tai galima 
įtarti jau iš jo antraštės, nes piliečiai šiame krašte iš esmės yra tik baltieji. 
Savaime suprantama, jis vanoja Angliją ir Ameriką ir pasakoja apie vienišą 
senuką, kuris nusižudęs, nes negrai gatvėje jį apstumdę.

Pilietis vardu Lodewyk Vlooh, būrų tautybės, provincijos mieste išėjo į

1986 m. rugsėjo mėn.

arklių lenktynes ir buvo rastas su „apykakle“, toks apdegęs, kad nei jo lyties, 
nei rasės policija iš pradžių neįstengė nustatyti.

Iš malonesnių temų—šiandien vykstu į safarį, į Krugerio parką. Kelio 
maždaug keturi šimtai kilometrų. Tuoj už Johannesburgo pravažiuojame 
juodųjų priemiestį. Jis katastrofiškai dvokia dūmais—negrai kūrena krosnis 
tik anglimi, nes čia ji pigiausia. Dūmų debesyje nė plento nesimato. Visada 
atsiranda koks nors netikėtas vargo požymis. Toliau kraštas apytuštis, 
retkarčiais menkutės „tradicinės“ juodųjų lūšnos, nors kai kada ir ornamen
tuotos. Šalikelėmis žingsniuoja moterėlės spalvingais rūbais, su nešuliais ant 
galvų.

Ngwane rajonas visai greta Swaziland©, nepriklausomos juodųjų 
karalystės, kurią Rider Haggard, jei neklystu, aprašė Karaliaus Saliamono 
kasyklose—mėgiamiausioje mano vaikystės knygoje. Jį net norėję perleisti 
Swazilandui, bet vietos juodieji nesutikę—bijoję nuskursti. Nors skursti, 
rodos, jau nebėra kur.

VI.21. Jau antra diena safari, kitaip sakant, žvėrių stebėjimas iš 
autobusiuko. Vakarieniaujame ir nakvojame Lower Sabie stovykloje. 
Turistai—visi ligi vieno—baltieji; patarnautojai—visi ligi vieno—juodieji, jie ir 
oficialiai vadinami „black staff1. Patarnavimas visiškai tobulas, begarsis, 
stačiai nepastebimas. Blogiausia, kad prie to labai greitai pripranti— 
tarytum taip ir reikia, tau, baltajam ponui, ir dera būti privilegijuotu. 
Visi negrai iš vietinių genčių. Ko gero, pradedu suvokti jų padėtį: jie tiesiog 
vergai, tarsi New Orleane prieš pilietinį karą, tarsi Romos imperijoje. Kiek tai 
truks, nežinia.

VI.22. Grįžtame į Johannesburgą. Pakelėje juosvas niūrus monumentas 
žuvusiems anglų būrų kare. Būrai tame kare išrado tranšėjas, o anglai 
konclagerius. Dėkinga žmonija tuos išradimus plačiai panaudojo.

Bandau suprasti čionykštę kalbinę problemą. Anglų ir afrikaans kalbos 
lygiateisės, ta jų lygybė specialiai pabrėžiama: visur dvigubi parašai, ir niekad 
nežinia, katra kalba eis pirmoji. Bet angliškų knygų mažiausia 95%. Iš knygų 
afrikaans kalba matau tik religines ir romaniukus jaunoms panelėms. Bantų 
kalba tuo tarpu regėjau vieną parašytą žodį—„ingozi“, kas reiškia „pavojų“.

Miesto telefonų knygoje bene dažniausios pavardės girdėtos iš anglų būrų

(tęsinys sekančiame puslapyje)
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RECENZIJOS

DAR VIENAS ŠAUKŠTAS
MEDAUS

Liepai įpusėjus rašyti apie Los Angeles dramos 
sambūrio gegužinės 17-18 d.d. suvaidintą Vinco 
Mykolaičio-Putino „Valdovą“—vėžliška žurnalisti
ka. Tačiau turiu tai padaryti, nes bloknote 
sumestos atsitiktinės pastabos neduoda ramybės. 
Naktimis besivaidenanti valdovo šmėkla nebyliu 
balsu įtaigauja: sėsk ir parašyk bent kelias kuklias, 
nerafinuotas pastraipas.

Kodėl būtent nerafinuotas? O todėl, kad mes iš 
geros valios savo darbščių teatralų pasirodymams 
dedikuojame tiek įmantrių saldybių, kad nepatogiai 
pasijunta tie patys teatralai. Šaukštas medaus nieko 
tokio, bet kai į lėkštutę drebiamas trečias, 
ketvirtas—jau norisi lysti po stalu.

Anądien parapijos salėje, belaukiant koncerto 
pradžios, šalia atsisėdo aktorius Vincas Dovydaitis, 
vaidinęs pagrindinį valdovo Krūšnos vaidmenį. 
Tuoj apie tai užsimezgė pašnekesys.

— Ar nemanai, Pranai, kad mus kritikai 
aprašė kaip rilesteitininkai: išgyrė kaip parduoda
mus namus. Jokio defekto, jokio neigiamo bruožo. 
Viskas gražu, gerai, jaunimą auklėjame, puoselė
jame lietuvių kultūrą . . .

— Tuo turėtum tik džiaugtis. Žmonės vertina 
jūsų darbą. Daugeliui patiko spektaklis. Juk taip?

— Patiko, tai patiko. Tai dar ne viskas. O aš 
žinau—buvo ganėtinai lėkštų vietų. Kaip tau 
atrodo, ar III veiksmo dekoracijos sudarė įspūdį, 
kad veiksmas vyksta miške?

— Manau, kad taip. Scenovaizdyje nupieštų 
kelių medžių pakanka, kad scena pavirstų giria ir 
veikėjai jaustųsi tartum esą ne Los Angeles mieste, 
o' Lietuvos miške. Viskas priklauso nuo aktorių.

* * *

Pravartu skaitytojams priminti, kad dekoraci
jas projektavo ir tapė ne kas kitas, o pats vaidinimo 
režisierius Petras Maželis. Dar pridėkime jo pieštus 
kostiumų eskizus, kuriuos meniškai įkūnijo Ema 
Dovydaitienė. Pridėkime ir Maželio pakilų, bet 
dalykišką kreipimąsi per radiją į L.A. lietuvius, 
raginant atvykti į „Valdovo“ spektaklį ir pasi
džiaugti skambia V. Mykolaičio-Putino kalba. 
Kaip besvertum, tas žmogus į šį renginį įdėjo kelias 
tonas įgūdžio ir darbo.

Tad ir sakau Dovydaičiui:
— Man regis, tai vienas iš geresnių jūsų 

pastatymų per tuos gyvavimo dešimtmečius Kali
fornijoje. Nors pats vaidinimo pradžioje ir neatro
dei pakankamai valdoviškas, vienok pabaigoj— 
pamišusį Krūšną suvaidinai kaip tikras pakvaišėlis. 
Publika tikėti netikėjo: kas pasidarė Vincui, 
susileido į dūdas, nepanašus į save, pasimetęs 
kliedi . . . Va, taip ir reikia vaidinti—kuo giliau 
įsijaučiant į žmogaus kančią.

— Jei aš iš proto krausčiausi scenoje, tai 
Petras Maželis dabar pamišo.

— Negi!? Kas atsitiko? Susirgo? Neseniai 
mačiau sveikutėlį.

— Pamišo ir viskas. Reikalauja, kad mes jam, 
kaip Dramos sambūrio režisieriui, mokėtumėm 
algą. Ar girdėjai ką nors panašaus?

Be abejo, aš didžiai nustebau. Mūsų saviveikli
nėje scenoje tai juk negirdėtas dalykas. Tada 
reikėtų mokėti algas įvairių ansamblių vadovams. 
O kas bus, jei jie vėliau pareikalaus pakelti algas, ir 
Lietuvių ar Bendruomenės ižduose tam reikalui 
pritrūks lėšų? Vaidintojai sustreikuos . . .

— Pilnos algos jam niekas nemokės,—raminu 

Vincą. Bet dalį išlaidų padengti tai reikėtų. Ir už 
įdėtą laiką bent dalinai užmokėti.

— Tai jau alga.
— Ne tiek alga, kiek simboliškas atlyginimas. 

Tik pagalvok . . .
— O kaip tada su kitais — aktoriais, pavaduo

tojais, technine pagelba?
— Čia jau kebliau. Nors, rimtai šnekant, tam 

irgi turėtų būti piniginis fondas. Lietuvių teatro 
išlaidų fondas. Juk teatras yra sunkiai pakeliamas 
meno žanras, pareikalaująs ypatingų kolektyvinių 
pastangų. Tai išeivių kultūros aukštoji pakopa.

Čia pašnekesys nutrūko, nes prasidėjo lauktas 
koncertas.

Aptarti teatro problemas reikėtų dažniau. 
Viešame simpoziume. Galima surasti būdus sceni
nės veiklos pastoviai paramai. Teatrų, kurie dar 
reiškiasi išeivijos tarpe, nėra daug. Verta juos 
išlaikyti. Jeigu visokeriopai įsikinkęs į spektaklio 
ruošimo darbą režisierius užsimena apie minimalų 
atlyginimą, jis nesikrausto iš proto, bet turi tam 
sveiką pagrindą. Pospektaklinių puokščių, gražiai 
įpakuoto butelio, mandagių komplimentų, bučinių 
ir vaišių nepakanka.

* * *

Los Angeles lietuviai turi turbūt mažiausią 
sceną Amerikoje. Sykį rašiau: ne ką didesnę už 
boksininko pirštinę. Įsprausk dabar į ją legendinę 
„Valdovo“ erdvę. Stengtasi praplėsti šoninėmis 
dekoracijomis—nutapytais stilingais vitražais. Lyg 
ir padidėjo avanscena. Bent iliuzoriškai.

Šioje miniscenoje judėjo krepšininkų ūgio 
jaunoji vyrija: Tadas Dabšys, Arvydas ir Sigitas 
Raulinaičiai, Arvydas Kungys. Vaidintojai bemaž 
galvomis ramstė lubas.

Tas jaunimo aukštumas, lyginant su kresnais 
veteranais aktoriais Antanu Kiškiu (Mauro vaid-

APARTHEIDO DIENORAŠTIS
(atkelta iš 5-to psl.)
karo istorijos—Kruger, Cronje, Smuts, Botha. Yra taip pat Rhodes, Jameson 
ir Churchill. Lietuvišku nesimato. c

VI.23. į Soweto patekti negalima. Tas priemiestis—keliolika kilometrų 
nuo Johannesburgo centro, ir jį lankydavo ekskursijos (tuo pačiu principu, 
kaip safari, neišlipdamos iš autobuso). Bet nuo gruodžio mėnesio ekskursijos 
nutrauktos, nes Soweto gyventojai puldavo ir net apversdavo autobusus. Jei 
važiuočiau taksi ar išsinuomota mašina, būčiau sulaikytas policijos.

Tačiau miesto centre, išskyrus juoduosius, nieko kito nematyti. Visi jie— 
iš Soweto ir kelių artimųjų priemiesčių. Dieną atvyksta į darbą, vakare turi 
grįžti. Baltieji, neskaitant manęs ir dar poros panašių, gatvėmis iš principo 
nevaikščioja, važinėja tik automobiliais. Autobusai irgi skirti išimtinai 
juodiesiems. Kai kas — tradiciniais rūbais, ypač moterys: platūs ornamen
tuoti sijonai, vilnonės kepuraitės. Vyrai kalbina nepažįstamas moteris, 
nelyginant Tbilisyje; nemažai ir tokių, kurie kalbasi patys su savimi.

Slegia tai, kad nėra žalumos. Nykios gatvės netrukus pereina į dar 
nykesnius industrinius rajonus. Diagonal gatvė—čionykštis Wall Street—iš 
įdomesnių: jos vakarinėje pusėje dangoraižiai, vienas netgi deimanto formos, o 
rytinėje pusėje, priešais dangoraižius, apgailėtinos tradicinės krautuvėlės. 
„KwaZulu Muti“ prekiauja buivolų kaukolėmis ir gydomosiomis šaknimis. 
Afrikietiškas meilės vaistų receptas: sutrinti į miltelius vanago širdį, primaišyti 
savo prakaito ir duoti geidžiamajam: jei nepadės, yra ir kitų receptų.

Dar toliau civilizacija iš viso nutrūksta ir prasideda Trečiasis Pasaulis, 
maždaug kaip Senegale. Kiek švariau negu ten, bet žymiai beviltiškiau. Yra 
teatras kažkuria iš bantu kalbų (jų iš viso devynios), yra smuklių ir, reikia 
manyti, bordelių. Vietomis prekiaujama bantų knygomis, daugiausia religinė
mis. Reto niūrumo autobusų stotis. Beje, viskas čia niūru, ir nelabai norisi 
gaišti.

Vyno krautuvės visame mieste turi po du įėjimus—juodiesiems ir 
baltiesiems. Mėsinė prie pat mano viešbučio vadinasi „Negro Meat and 
Chicken Centre“. Bet šioje sferoje apartheidas, rodos, jau nyksta— 
diskriminuojantis momentas tėra tik kainos. Užtat randu segreguotą išvietę— 

baltas vyro siluetas juodame fone, o virš gretimų durų juodas siluetas baltame 
fone. įdomiausia, kad viduje tos dvi vietelės mažai tesiskiria, abi švarios, kur 
kas švaresnės negu New Yorke. Getas, tiesą pasakius, abipusis, nes baltojo 
teisės irgi suvaržytos—užeidamas ne ten, kur jam dera, jis pažeidžia įstatymą.

Geležinkelio stotis taip pat dviem įėjimais, tačiau jų lyg ir nelabai 
paisoma.

Pietauju superelegantiškame, dėl dolerio kurso gana prieinamame 
Barnato restorane (Barnato buvo vienas iš čionykščių ankstyvųjų milijonierių, 
žymiausias po Rhodeso). Patarnavimas ir valgis turbūt nenusileidžia 
Paryžiaus Maximui. Bet kompanijos—jau mišrios, yra ir negrų, pasitaiko 
netgi, kad baltasis patarnauja juodajam. Apartheido erozija truputį primena 
komunizmo eroziją: daugelį dalykų sušvelnina pinigas.

Susipažįstu su vietine gyventoja Christine, kuri man kelias valandas 
aiškina Pietų Afrikos gyvenimo plonybes. Johannesburgas turi pusantro 
milijono gyventojų, bet su priemiesčiais virš keturių milijonų; kiek iš tikrųjų, 
niekas nežino, nes Sow'eto yra milijonas „prisiregistravusių“ ir bent dukart 
tiek „neprisiregistravusių“. Minimalus uždarbis aukso ar deimantų 
kasyklose—500 randų per mėnesį (kiek daugiau negu 200 dolerių); geros 
tarnaitės uždarbis—450 randų. Juodieji klerkai arba pardavėjai dabar jau 
uždirba maždaug lygiai su baltaisiais klerkais ir pardavėjais. Yra ir turtingų 
juodųjų, kuriuos jau mačiau Barnato. Didžiausia juodojo svajonė esanti įsigyti 
nuosavą taksi, tiksliau, nedidelį autobusiuką. Tikrai, gatvėse galybė tokių 
autobusiukų su savininkų pavardėmis; vieno pavardė netgi Twala, kaip 
Karaliaus Saliamono kasyklų herojaus.

Privačios mokyklos integruotos, tačiau valstybinės skirstomos pagal rasę; 
tas pat ir su ligoninėmis, nors sunkiai sergantiems, anot Christine, daroma 
išimčių. Ar universitetas bus integruotas, sprendžiama referendumo keliu; 
dauguma angliškų universitetų jau įsileidžia juoduosius, universitetai afrikaans 
kalba—ne. Pradžios mokyklos juodiesiems—bantų kalbomis, vėliau pereinama 
į vieną iš dviejų oficialiųjų. Visi anglai privalo mokytis ir afrikaans kalbos, 
visi būrai—ir anglų; dažnas pramoksta bantų kalbų, „jau vien tik tam, kad 
suprastų, ką negrai apie jį šneka“. O juodieji kalboms esą labai gabūs.

Anglų būrų karas prisimenamas lygiai tiek ir taip, kaip pilietinis karas 
Amerikoje: abi pusės buvę didvyriškos, ir baigta. Trinties tarp anglų ir būrų
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menyje) ir V. Dvoydaičiu (Krušnos kailyje), 
sukėlė žiūrovuose žavesį lietuvių senove. Aure, 
jauni milžinai kovoja už teisybę ir laisvę, o pečiuoti 
žemaūgiai vadai vieni kitiems sprendžia žudikiškus 
spąstus. Tai bent kontrastas. Už laisvę stoja ir 
sukilusios genties vadas Burtininkas (Aloyzas 
Pečiulis)—irgi poaukštis lieknas vyras.

Prie milžinų sklandžiai derinosi tyrasielė 
lietuvaitė Danguolė (Sigutė Mikutaitytė). Savo 
lyrišku čiulbesiu, gintaro plaukais, kūno liaunumu 
ji glostė publikos vaizduotę. Taipogi vaidybine 
kaitra spinduliavo kerštinga, ūmi Mauro meilužė 
Gerda (Ramunė Vitkienė)—irgi nepėsčia aktorė.

Nepaisant apyžalių mizanscenų, kurias raiškia 
kalba uoliai atliko debiutuojantis jaunimas, valdo- 
viškas spektaklis, lyg stebuklinga lazdele palytėtas, 
pakilo į nekaltybės sferą. O čia—ką bedarysi, viskas 
išeina gerai. Melodramatiška nuotaika apvaldė 
auditoriją. Jei šeštadienį premjeros metu nuodų 
taurę Maurui įteikusios Gerdos žodžius „išgerk iki 
dugno“ kai kas palydėjo prunkštimu, sekančią 
dieną niekas net nešyptelėjo. Žiūrovai veiksmo 
įtampą gėrė iki dugno. Taip man sakė ten 
sekmadienį buvęs.

* * *

Spektakliniam savaitgaliui praėjus, pirmadie
nio rytą važiavau automobilyje su vienu teniso 
entuziastu, kuris, prezidentą Reaganą amžiumi 
pralenkęs, dar vis daužo kamuoliuką ir trokšta 
laimėti setą. Paklausiau užsidegėlio:

— Ar matei parapijos salėje Dramos sambūrio 
suvaidintą „Valdovą“?

— O ja,—mačiau. Sekmadienį, po pamaldų.
— Aš buvau šeštadienį. Jiems neblogai viskas 

išėjo. Ar pačiam patiko?
— O ja,—labai patiko . . . Bet tokie vaidini

mai kenkia mano sveikatai. Aš greitai susijaudinu. 
Ir vakar paskutiniame veiksme—kai valdovas 
Krušna per klaidą nudobė savo sūnų Gytį ir dėl to 
pamišo—neišlaikiau. Ištryško ašaros. Esu per 
jautrus. Širdis ėmė stipriai mušti.

— Tai Dovydaičio kaltė. Savo vaidyba ardo 
tautiečių sveikatą.

— Ne tik jo kaltė, bet ir kitų vaidilų, ir Petro 
Maželio ... ir gražios Putino kalbos. Taip,—jiems 
pavyko mane sujaudinti.

Pagalvojau: prieš 60 metų parašytas veikalas, 
žvangantis romantiško idealizmo plienu, alsuojąs 
gėrio ir blogio konfliktu, klasta ir meile, finale 
persunktas suklydusio tėvo (tarsi karaliaus Lyro) 
tragizmu, vis dėlto ir šiandien suranda atgarsį 
vyresnio amžiaus lietuviuose. Nepagadino jų nei 
Holivudas, nei komedijomis kikenanti televizija. Jie 
tebesiilgi lietuviško teatro, kur plazda mūsiška 
etika. Tokioje atmosferoje lėšų santalka Teatro 
fondui yra įmanoma.

Pr. Visvydas

KODĖL PUOLAMA . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)
temos, ypatingai Ezergailio, buvo opios ir laikas 
ribotas, o norinčių komentuoti ir pasisakyti—labai 
daug, moderatorius Plakans leido kiekvienam 
klausti po vieną klausimą. Tuo buvo norima 
sudaryti galimybę pasisakyti kuo platesnei auditori
jai. Klausėjų tarpe buvo ir Mažeika. Iš jo 
pasisakymo, cituoto Draugo vedamajame, atrody
tų, jog akademinė laisvė Tony Mažeikai yra tada, 

kai užčiaupiamos visų burnos ir leidžiama tik jam 
vienam kalbėti.

Prieš atvažiuojant Mažeikai, Madison’e sklido 
visokiausi gandai, kad jis žadąs apversti aukštyn 
kojom sesiją „Latvija Trečiajame reiche“ ir „sutrin
ti į miltus“ OSI atstovą Rogers. „Iš didelio 
debesio—maža lietaus“, sako lietuvių patarlė. 
Panašiai ir Mažeikos pasirodymas Madison’o 
AABS suvažiavime, žiūrint iš jo užsibrėžtų tikslų 
taško, buvo visiškas fiasko. Nenusimanąs kada 
klausti kokį klausimą ir turįs menką nuovoką 
parlamentarinėje procedūroje, Mažeika buvo visiš
kai išmuštas iš vėžių. Dabar jis verkšlena, kad jam 
suvažiavime „nebuvo leista skleisti brošiūrų, 
atspaudų ir kitos medžiagos, kritiškai žvelgiančios į 
OSI darbą ir 1.1.“ Sunku tuo patikėti, nes pastato 
vestibiulyje, kur vyko suvažiavimas, estai ir latviai 
pardavinėjo įvairiausių pakraipų knygas (ir net 
filmų kasetes) bei dalino bukletus. Na, bet jei tai ir 
būtų teisybė, Tony Mažeika, kaip ir kiekvienas save 
gerbiąs „larūšininkas“ ar savo įsitikinimų puose
lėtojas, galėjo dalinti davo medžiagą prie durų 
arba, užsidėjęs ant nugaros plakatą, piketuoti. 
Tačiau Mažeikai atrodė prasmingiau siurbčioti 
kokteilius privačiuose priėmimuose. įskaitant lėktu
vo bilietą iš Kalifornijos, airporto limuzinus, 
viešbučius ir maistą, Mažeikos, amerikietiškai 
kalbant, „junket“ turėjo kainuoti gerą tūkstantinę. 
Šiuo metu „Coalition for Constitutional Justice 
and Security“ iš Orange County Kalifornijos, 
kur Tony Mažeika groja pirmuoju smuiku, Čikagos 
lietuviams siuntinėja literatūrą su raginimais 
aukoti pinigus šiai organizacijai. Ar norėtų žmonės 
aukoti, žinodami, kad jų pinigai leidžiami bereikš
miams pasiskraidymams?

L. Mockuna^

nesama, mišrių vedybų gausu, nors, sakysime, sporto komandos—tautinės. 
Tačiau anglų visiškai nėra vyriausybėje. Sakau: „Taigi karą iš esmės laimėjo 
būrai“. Christine sutinka: „Taip, mes netgi išstojom iš Britų imperijos ir vėl 
esam nepriklausomi, kaip prezidento Krugerio laikais“.

Kariuomenė baltiesiems privaloma, juodieji į ją priimami savanoriais. 
„Kareivio ar policininko mundierius juodąjį labai pakeičia—jis darosi 
lojaliausias iš lojaliausių“. O kaip su dabartine ypatingąja padėtimi? „Žinote, 
ji įvesta daugiausia lojaliems negrams apsaugoti, nes „apykaklės“ gresia tik 
jiems“. Beje, tų lojalių negrų tarpe nemažai vadinamųjų witdoeke, kurie į 
„apykakles“ atsako „apykaklėmis“: susvilinta jau net keliolika radikalų.

Christine parodo man miesto šiaurę, rezidencijų zoną. Parkai, golfo 
aikštės, namai anapus aukštų mūrinių tvorų. Įsilaužimų čia mažiau, negu 
Amerikoje, bet jų bijomasi kur kas daugiau. Nejudamas turtas palyginti 
nebrangus, netgi vidutiniškai uždirbą baltieji gyvena gana milijonieriškai. Nėra 
nei vienos rezidencijos be tarnų. Tarnams skiriamas nedidelis barakas sode, 
paprastai su plika elektros lempute, nukarusia nuo lubų, kranu ir šiokia tokia 
išviete. Vis dėlto ne Soweto.

Ir čia Christine nebeištveria: „Mums reikia iš šito krašto bėgti, nors 
niekur pasaulyje neturėsime tokių gyvenimo standartų. Patys gal išsilaiky
tume, bet mūsų vaikai—be ateities. Ir jau beveik niekas mūsų nebepriima. 
Štai, ir Australija rengiasi uždrausti imigraciją iš Pietų Afrikos. O kaip pas jus 
Amerikoje? Ar jūs turite tą negrų problemą? Ar jūsų negrai irgi autochtonai, 
ar atvažiavę iš kitur?“

VI.24. Skrendu į Durbaną, kuris šiek tiek primena Rio de Janeiro. Čia 
lyg ir nėra kas veikti—kurortas. Su visu kurortišku absurdo teatru. Viešbučio 
Elangeni restoranas siūlo rusų virtuvę; juodi padavėjai dėvi kazokiškas 
papachas, o lifte magnetofonas groja Katiušą.

Miesto planas keistokas. Vandenyno pakraštyje siaurutė viešbučių juosta, 
o prekybinis centras—antra juosta, įsirėmusi į ją stačiu kampu. Tuoj pat už 
ištaigingų Elangeni ir Maharani—didžiulė dykvietė: nenustebčiau pamatęs ten 
būrį juodųjų partizanų arba liūtą, o jau gyvačių tikriausia per akis.

Čia vartojamos mažiausia keturios kalbos: matau skelbimų, kuriuose 
vienas po kito eina angliškas, afrikaans, indiškas ir bantų tekstas. 
Pardavinėjami laikraščiai ir net žurnalai viena iš bantų kalbų, bene zulų. 
Gausiausioji gyventojų grupė esanti indai, po to baltieji, po to negrai (nors iš 
pažiūros vyrauja pastarieji). Indus lengva atpažinti iš Nehru stiliaus 
kepuraičių, jų moteris iš sari; visi jie labai tamsiaodžiai, atseit dravidai.

1986 m. rugsėjo mėn.

Juodieji dažnai ryškiais tautiniais rūbais ir basi. Minia ir gyvenimo stilius 
labai skiriasi nuo Johannesburgo: ne industrija su jos grėsmingais konfliktais, 
o rytietiška, anarchiška prekyba.

Visai netoli viešbučio randu pirmąją savo gyvenime induistų šventyklą. Iš 
lauko ją lengva palaikyti bažnyčia, bet viduje yra ir dramblys Ganeša, ir Šiva 
ant tigro, ir linga—akmeninis vyriškas lyties organas, papuoštas gėlėmis. 
Tikinčiųjų nei vieno.

Taksi šoferis, irgi indas, nė minutės nedelsdamas siūlo man merginą— 
„baltą, švarią ir už 80 randų“ (apie 30 dolerių).

Pavakary susipažįstu su indu advokatu, kuris ką tik gavo leidimą 
imigruoti į Ameriką ir tuo nepaprastai patenkintas—beveik kaip tarybinis 
pilietis, kurį „išleido“. Jo tautiečiai šičia jaučiasi dar nejaukiau, negu baltieji, 
nes yra tarp kūjo ir priekalo. Jų keturios grupės—tamilai, telugu, „šiaip 
indai“ ir „musulmonai“. Savo kalbą išsaugoję tik tamilai, kiti šneką angliškai. 
Tiesa, yra dar Zoroastro garbintojų. Painiava irgi maždaug tarybinė.

Johannesburge sprogo dvi bombos, abi jau pažįstamose man vietose— 
Rissik Street ir Plein Street.

VI.25. Laikraščiuose kiek daugiau žinių apie vakarykštį atentatą. 
Nukentėjo devyniolika žmonių, įskaitant dviejų mėnesių kūdikį. Rasė 
nenurodoma, bet prisimindamas Johannesburgą įtariu, jog vyrauja juodieji: iš 
dešimties asmenų gatvėje ten devyni negrai. Kitos žinios: Pretorijoje pakarti 
septyni asmenys, o iš viso nuo Naujųjų Metų įvykdytos penkiasdešimt 
aštuonios egzekucijos. Bausmės priežastis—žudymas (čia turbūt įeina ir 
kriminaliniai nusikaltimai, ir terorizmas bei „apykaklės“). Ieškomi kandidatai 
muziejaus kuratoriaus vietai, būtinai balti. Straipsnelis apie poligamiją: jeigu 
zulų genties narys susituokia krikščionių bažnyčioje, jis nebegali vesti naujų 
žmonų, bet senosios—jei tokių yra—jam lieka.

Beje, atentatas prieš keletą dienų įvyko ir Durbane. Per dešimt penkiolika 
namų nuo manojo Elangeni—viešbutis Parade, penkiaaukštis, iš prastųjų (tik 
viena žvaigždute pažymėtas). Ties juo sprogo automobilis—libanišku stiliumi. 
Bomba užmušė dvi moteris. Išbyrėję visi stiklai, truputį nukentėjęs ir gretimas 
pastatas; bet jau vyksta remontas, pora juodų darbininkų rausiasi nuolaužų 
krūvoje.

Restorane ir lifte, lygiai kaip ir vakar, pirmųjų penkmečių komjaunuoliš
kos dainos. Johannesburgo ir Durbano bombos irgi buvo tarybinės gamybos, 
tačiau to įdomaus sutapimo niekas nepastebi.

(tęsinys sekančiame numeryje)
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POKALBIS

Nuo 1984 metų Ilinojaus universitete veikia 
lituanistikos katedra. Ten darbuojasi profesoriai 
Bronius Vaškelis (Katedros vedėjas) ir Violeta 
Kelertienė. Norėdami skaitytojus plačiau supažin
dinti su Katedros veikla ir, aplamai, su lituanistikos 
studijų galimybėmis Ilinojaus universitete Čikagoje, 
pateikėme jiedviem eilę klausimų—red.

* * *

Akiračiai: Jau antri metai Illinois universitete 
Čikagoje veikia lituanistikos katedra. Kuo per tą 
laiką jos darbe teko labiausia nusivilti ir kas teikia 
daugiausia vilčių ateičiai?

Vaškelis: Kol kas netenka kalbėti apie nusivyli
mą, tačiau nesėkmių bei nesklandumų pasitaikė. 
Čikagos lietuvių kultūrinis, ideologinis ir politinis 
gyvenimas yra kur kas sudėtingesnis ir prieštarin
gesnis negu man pradžioje atrodė. Pvz., painūs ir 
keliasluoksniai išpuoliai dėl Lituanistikos katedros 
įsteigimo Slavų skyriuje, nelengvai ir kartais 
nepalankiai sprendžiami stipendijų studijuojantiems 
lituanistiką klausimai gerokai apkartino nuotaiką.

Tačiau, būdamas jau dviejų metų čikagietis, 
galiu nedvejodamas pasakyti, kad mano pradinis 
optimizmas įgavo realesnį pagrindą, bet nesumažė
jo, nes tokie dalykai, kaip mūsų išeivijos dėmesys 
Lituanistikos katedrai, aspirantų skaičius, Katedros 
lėšų vajaus eiga, universiteto vadovybės, o ypač 
Slavų ir baltų skyriaus laikysena Katedros ir 
bendrai lietuvių atžvilgiu pralenkė mano viltis ir 
leidžia būti optimistu.

Kai kurios neišsipildžiusios viltys buvo gana 
sėkmingai kompensuotos kitais dalykais, kad lyg ir 
nėra vietos apgailestavimams. Pvz., priimdamas 
universiteto kvietimą tapti Katedros vedėju, tikė
jausi, kad bent pora metų, esant nedideliam 
aspirantų skaičiui, galėsiu prisėsti prie neužbaigtų 
bei užplanuotų darbų literatūros ir teatro srityse. 
Aspirantų skaičiui išaugus iki devynių, tuos darbus, 
deja, teko, kaip jau ne kartą atsitiko, vėl atidėti.

Realiai neįvertinau administracinio darbo 
Katedroje. Penkiolika metų administravęs aštuonių 
svetimų kalbų skyrių su 12-15 dėstytojų personalu 
ir 600-700 studentų, maniau, kad čia tam darbui 
reikės daug mažiau laiko ir pastangų. Kol kas tenka 
dirbti daugiau ir ilgesnes valandas: aspirantų 
telkimas, stipendijų reikalai, lituanistikos bibliote
kos (Katedroje ir universiteto bibliotekoje) plėti
mas, dalyvavimas išeivijos kultūrinėje veikloje ir 
lėšų Katedrai telkime, naujų kursų bei seminarų 
ruošimas kiekvieną ketvirtį ir kt. Tačiau iš kitos 
pusės—man darbas Katedroje yra mielesnis ir 
prasmingesnis.

Žinoma, pats darbas eitų lengviau ir sistema- 
tingiau, jei Katedra turėtų sekretorę: atsakymai į 
laiškus, padėkojimai uždelsiami, o kartais net 
nelieka laiko atsakyti į visus linkėjimus, knygų 
dovanojimus ir pan. Pirmoje vietoje stengiuosi 
pasiųsti informaciją apie Katedros programas, 
studijavimo ir stipendijų gavimo galimybes ir 1.1. 
Taip pat sąlygos palengvėtų, jeigu Katedra pasto
viai gautų kasmet po kelis šimtus dolerių smul
kioms išlaidoms kaip pvz., viešų paskaitų, minėjimų 
kavutei, paskaitininkų kelionių išlaidoms padengti 
ir pan. Katedrai neturint jokių pajamų, tenka laukti 
paramos iš aukotojų, iš aspirantų tėvų, o kartais 
susidariusias išlaidas turi padengti patys dėstytojai. 
Katedra dėkinga dr. L Gražytei-Maziliauskienei, 
paaukojusiai jos kelionės išlaidas Katedrai, Jadvy
gai Mulokienei, atsiuntusiai Katedros smulkioms 
išlaidoms 100 dolerių, St. Petersburgo lietuviams 
paaukojusiems 162 dolerius ir Lietuvių fondui, 
kuris 1985 metais paskyrė smulkioms išlaidoms 400
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APIE LITUANISTIKOS KATEDRĄ
dolerių. Deja, šįmet iš LF tam tikslui nieko 
negauta.

Kalbant apie ateitį, norėtųsi tikėti, kad su laiku 
atsiras lėšų konferencijoms, visuomeninių mokslų se
minarams ir kitiems Katedros veiklos išplėtimams.

Akiračiai: Pastaruoju metu Katedra išeivijos 
visuomenėje yra virtusi kontroversijos objektu. Kad 
ir, pavyzdžiui, užkulisiai, susiję su J. Kavaliūno 
pašalinimu iš Katedros vajaus pirmininko ir LB 
Švietimo tarybos pirmininko pareigų, į pastarąsias 
paskiriant J. Račkauską. Kaip Jūs į tai žiūrite?

Vaškelis: Kontroversija dėl Katedros steigimo 
vyko spaudoje dar Katedrai nepradėjus darbo. Šiuo 
metu užkulisiuose Katedra turbūt yra diskusijų, gal 
dažniau gandų, objektu. Nors viena kita nuogirda 
pasiekia ir mane, stengiuosi į tokias „kontroversi
jas“ neįsimaištyti, nes nėra nei laiko, nei noro. Tik 
norėčiau šia proga paminėti, kad Jonas Kavaliūnas, 
kaip JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas, daug 
kuo prisidėjo ne tik prie Lituanistikos katedros, bet 
bendrai lituanistikos studijų įvedimo ir puoselėjimo 
Ilinojaus universitete Čikagoje. J. Kavaliūno ir 
Švietimo tarybos nario L. Raslavičiaus iniciatyva 
1972 m. buvo įvesti lituanistikos kursai ir, pakvie
tus prof. A. Salį ir prof. A. Klimą, sudaryta 
studentų (undergraduate) programa. Universiteto 
vadovybei nutarus 1979 m. lituanistikos kursus 
panaikinti, J. Kavaliūno ir Ilinojaus valstijos 
senatoriaus F. Savicko pastangomis jie buvo vėl 
atgaivinti. J. Kavaliūnas kasmet išrūpindavo 
studentams, klausantiems bent vieną lituanistikos 
kursą, piniginę paramą iš Lietuvių fondo. Jeigu 
Katedros asistentai negaudavo visos reikiamos 
sumos, Kavaliūnui pažadėjus, kad metų bėgyje bus 
įmokėta, universiteto vadovybė sutikdavo palaukti. 
O šįmet, J. Kavaliūnui nesant Švietimo tarybos 
pirmininku, paramos iš LF toms studijoms (under
graduate) negauta.

Akiračiai: Neseniai teko daryti pranešimus 
apie Katedros veiklą Klivelande, Floridoje ir 
Arizonoje. Kokie įspūdžiai iš tų kelionių?

Vaškelis: Lietuvių kolonijose atėjusieji pasi
klausyti pranešimo domėjosi Katedros veikla. Kli
velande susirinko apie 40 žmonių, St. Petersburge— 
apie 60. Pranešimai trukdavo apie 20 minučių, o 
klausimai bei diskusijos—arti dviejų valandų. 
Arizonos universitete (Tuscon) dalyvavo 23 lietuvių 
kilmės asmenys. Entuziastingai vadovaujant čekų 
kilmės profesoriui, susirinkusieji diskutavo daugiau 
negu valandą. Lietuvių klube (Phoenix, Az.) su
sirinko daugiau negu 100 žmonių, kurių dauguma 
gimę Amerikoje. Jie labai domėjosi, ar yra ir kur 
galima gauti anglų kalba knygų ir laikraščių apie 
Lietuvos istoriją, dabartinę Lietuvos padėtį ir pan., 
o Katedros klausimas daugeliui atrodė gana naujas 
ir nelabai suprantamas.

Įvairavo ir aukos. Kiek prisimenu, Klivelande 
surinkta keli šimtai dolerių, St. Petersburge—arti 
1500 ir 161 doleriai Katedros smulkioms išlaidoms. 
Paminėjus, kad nesiseka gauti Katedros asistentei 
trūkstamų 500 dolerių, Vladas Kulbokas paaukojo 
100 dolerių. Susirinkusieji Arizonos universitete 
sudėjo netoli 2.000 dolerių, o Lietuvių klube 
Phoenix’se—apie 3.000.

Akiračiai: Pasigirsta balsų, kad viena iš 
nepasitenkinimo Katedra priežasčių yra judviejų 
priklausymas taip vadinamam liberaliajam mūsų 

visuomenės sparnui. Ką judu į tai atsakytumėte?
Vaškelis: Būti priskirtam „sparnui“, „šakai“ 

man nėra naujiena. Penkiolika metų dalyvavau 
jūros skautuose, o skautų stovyklose buvau 
išskirtas—nebuvau trumpakelnis. Dalyvaudamas 
Kanados lietuvių studentų veikloje kartais išgirsda
vau, girdi, nepriklausai „dešinei“, nepriklausai 
„kairei“. Mat, buvau skautas akademikas. Mokė
damas LB nario mokestį pasijausdavau pagaliau 
priklausąs mūsų išeivijos visumai. Deja, Čikagoje 
sužinojau, kad, kai kurių tautiečių nuomone, LB 
nariai priklauso liberaliam ar net kairiam „spar
nui“.

Galbūt mane ir priskiria kai kas liberaliam 
sparnui ir, kaip Jūs sakote, dėl to nepasitenkinimas 
Katedra. Ar nepasitenkinimas Katedra išnyktų, jei 
tapčiau „reorganizuotas“?

Kelertienė: Liberalumas dažnai būna stebėtojo 
akyse. Tuo noriu pasakyti, kad retas intelektualas 
pilnai priima bet kurios ideologinės ar politinės 
pakraipos programą. Mąstantis žmogus gali būti 
liberalus kai kuriais klausimais, o labai konservatv- 
vus kitais. Lietuvių tarpe radikalių liberalų (kurių, 
man atrodo, mūsų visuomenė iš tikrųjų baiminasi) 
kažin ar iš viso yra. Kai kurie lietuviai nesijaučia 
patogiai be pliuralistinės visuomenės, kai kurie 
remia liberalesnes pažiūras socialiniuose, t.y. 
Amerikos vidinio gyvenimo klausimuose, bet 
grynai politiniuose sprendimuose lietuviai laiko 
vieningą frontą ir siekia tų pačių tikslų.

Liberalumo-konservatyvumo klausimas dės
tyme faktiškai mažai iškyla akademinėje atmosfe
roje, kadangi pats mokslas siekia objektyvumo. 
Aptariant atskirus literatūros veikalus, mano 
praktika visada remiasi išvystimu kuo daugiau 
interpretacijų, apribojamų tik paties veikalo. Mano 
studentai žino, kad mano asmeniška nuomonė nėra 
svarbiausias veikalo interpretacijos kriterijus; jie 
supranta, kad mano tikslas—privesti studentui 
susidaryti individualią nuomonę, kuri išplauktų iš 
sąveikos tarp studento ir jo pasaulio patirties, jo 
įsitikinimų ir paties veikalo sugestijuojamų inter
pretacijų, visada, žinoma, atsižvelgiant į estetinius 
kriterijus. Dėl kursuose dėstomos medžiagos, reikia 
neužmiršti, kad kursai yra sudaryti pagal literatūros 
istorijos pagrindus ir autoriai, kurių veikalai 
dėstomi, atspindi visą lietuvių literatūros įvairovę. 
Kadangi didžiausias dėmesys kliūva prieškarinei 
literatūrai ir išeivijos kūrybai, savaime vyrauja vad. 
konservatyvi medžiaga.

Akiračiai: Spaudoje taip pat buvo balsų, 
teigiančių, kad Santaros-Šviesos federacijos nariai 
nusistatę prieš Katedrą ir jos neremia. Judu abu 
prijaučiate šiai federacijai, todėl įdomu, kaip jums 
atrodo šitokie priekaištai?

Vaškelis: Nesunku būtų nustatyti, kas remia 
Katedrą pinigais, jei turėtume rėmėjų ir Santaros- 
Šviesos federacijos narių sąrašus. Man nežinomi 
Katedros rėmėjų sąrašai. Kiek žinau, nėra gi 
Santaros-Šviesos narių sąrašo, nebent kažkokiais 
konspiraciniais sumetimais jis būtų laikomas po 
keliais užraktais.

į Santaros-Šviesos federacijos suvažiavimus 
Tabor farmoje susirenka daug neorganizuotų, 
žinoma, ir organizuotų, kaip pvz., ateitininkų, 
skautų, šviesininkų, santariečių ir kt. Uolesni ir
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aktyvesni tų suvažiavimų dalyviai galbūt laikomi 
nariais. Tarp tokių yra ir Katedros rėmėjų, pvz., R. 
Šilbajoris yra, pasakyčiau, Katedros tėvas—pirmas 
iškėlė Katedros įkūrimo idėją ir ją propogavo 
žodžiu ir raštu įvairiomis progomis, dosniai remia 
ir aukomis. R. Sakadolskis, vienas pagrindinių 
Katedros organizatorių, ne kartą Santaros-Šviesos 
suvažiavimuose skatino remti Katedrą. Uoliais 
Katedros rėmėjais laikyčiau M. Drangą, I. Gra- 
žytę-Maziliauskienę, A.T. Antanaitį, K. Keblį ir 
kt. Užbaigus Katedros lėšų vajų ir paskelbus visus 
jos rėmėjus, norintieji galės nustatinėti, kas rėmė ir 
kas ne. Nesiimsiu spėlioti, kas yra nusistatęs prieš 
Katedrą.

Kelertienė: Iš asmeniškų pokalbių ir iš, tiesa, 
nestatistinio žvilgsnio į rėmėjų sąrašus man susida
ro vaizdas, kad įvairios grupės remia Katedrą 
finansiniai ir moraliai, pagal savo sąžinę ir išgales. 
Samariečių, remiančių Katedrą doleriu ir žodžiu, 
proporcingai nemažiau negu kitų grupių. Kiek teko 
stebėti spaudoje, Metmenys buvo bene vienintelis 
leidinys, svarstęs Katedros idėją ir kryptį dar prieš 
jos įsteigimą ir tai gal galima laikyti svarbesniu 
paramos kriterijumi, negu kieno piniginė atsiveria ir 
kiek.

Akiračiai: V. Volertas, aukštas LB pareigūnas, 
per Vasario 16-tosios minėjimą Čikagoje pareiškė, 
kad „lituanistikos katedros pristūmimas prie slavų 
departamento, nepaisant praktiškų priežasčių, 
netyčiomis mus veda į nemielą ’federaciją4, prie 
kurios pasaulis pripras ir ją pradės laikyti visai 
natūralia“. Spaudoje šia tema yra buvę ir ekstremis- 
tiškesnių pasisakymų. Ką galėtumėte atsakyti 
Volertui ir kitiems slavų priešams? Kiek, Jūsų 
nuomone, šitokios pažiūros būdingos mūsų vi
suomenei?

Vaškelis: Spaudoje buvo ne tiek ekstremiškų, 
kiek humoristinių pasisakymų šiuo klausimu. 
Pacituosiu keletą: Lituanistikos katedra „mūsų 
tautai yra baisus peilis po kaklu“. „Tik nutautėju- 
siems, slavofilams ir Maskvai, slaviškos ’kengūros4 
papilvės lopšin sulipę lietuviai, suteiks džiaugsmo, o 
ne tėvynę mylintiems, susipratusiems lietuviams“. 
„Ką gi ji lietuvių tautai ir Lietuvai duos? Daugiau 
su slavais mišrių šeimų“. „Netikiu, kad tautiškai 
susipratę, kilnūs lietuviai į tokią slavišką prarają 
lįstų“.

Pradžioje į tokius ir panašius pareiškimus 
nekreipiau dėmesio, nes dauguma jų netiktų net į 
nevykusių juokų skyrelį. Tačiau, sprendžiant iš 
pasirodančių žinučių spaudoje bei tiesioginių 
pasiteiravimų, atrodo, kad ne vieną mūsų išeivį 
tokie kurioziški pareiškimai suklaidina, net vienas 
kitas nusprendžia Katedros neremti bei atšaukti 
savo pažadėjimus.

Norėtųsi, kad rašantieji ir kalbantieji apie 
Katedros „suslavėjimą“ pasiūlytų konkrečiai, kaip 
nuo tos „nemielos federacijos“, iš „slaviškos 
prarajos“ išsigelbėti. Ar buvo ir ar yra galimybė 
Katedrai prisiglausti kitame universiteto skyriuje?

Katedra buvo įsteigta Slavų kalbų ir literatūrų 
skyriuje, nes čia jau veikė Ilinojaus valstijos 
išlaikoma 16 kursų bakalauro laipsniui įsigyti 
programa. Nėra jokios galimybės, kad Lituanisti
kos magistro ir daktaro programos, t.y. Katedra, 
būtų viename skyriuje, o bakalauro—kitame. Be to, 
kaip patirta su bakalauro programa, kiti skyriai 
lietuvių studijų nenorėjo priimti. Pradžioje ta 
programa buvo įsteigta Slavų skyriuje, vėliau 
perkelta į Lingvistikos skyrių, bet 1979 m. vėl 
grąžinta į Slavų, nes tai buvo vienintelis skyrius,

1986 m. rugsėjo mėn.

kuris sutiko ją priimti.
Įsteigus Katedrą, universiteto ir skyriaus 

vadovybė sutiko pakeisti skyriaus vardą į Slavų ir 
baltų kalbų ir literatūrų skyrių. (Niekas Lituanisti
kos katedros vardo net negalvojo keisti, nežiūrint į 
tai, kad mūsų spaudoje korespondentai jau pakeitė 
į „Baltų katedrą44). Tokiu būdu, Lituanistikos 
katedros atėjimas privertė pakeisti seniai egzistavu
sio skyriaus vardą. Na, o nuogąstaujantiems dėl 
mišrių šeimų ar suslavėjimo pavojų, galėčiau 
pasakyti, kad Katedros aspirantai neturi bendrų 
kursų su slavų kalbas studijuojančiais. Galėčiau 
taip pat priminti, kad rusų kalbos ir literatūros 
dėstytojai Slavų ir baltų skyriuje nėra rusų kilmės. 
O kiek toks susirūpinimas kaimynyste su studijuo
jančiais slavų kalbas yra tipiškas mūsų visuomenei 
palieku spręsti socialinių mokslų specialistams.

Akiračiai: Iš frontininkų pusės girdisi balsų, 
kad Katedrai, užsiimančiai vien literatūra, trūksta 
Lietuvos istorijos skyriaus. Kokias sąlygas reikėtų 
įvykdyti, kad būtų įmanoma įsteigti ir istorijos 
skyrių? Apskritai, kodėl Katedra buvo pradėta 
literatūra, o ne istorija, sociologija ar politiniais 
mokslais?

Vaškelis: Katedros steigėjams buvo aišku, kad 
lietuvių istoriją, sociologiją, politinius mokslus dar 
galima studijuoti ir anglų kalba, o Lituanistikos 
katedros pagrindinis tikslas yra dėstyti kalbą ir 
literatūrą. Reikėtų nepamiršti, kad viena katedra 
negali aprėpti visų disciplinų, nes tam tikslui jau 
reikėtų steigti Lituanistikos fakultetą. Taip pat 
reikia skaitytis su akademiniais reikalavimais: 
Katedra įsteigta kalbų skyriuje ir ji negali persio
rientuoti tik į istorijos dėstymą, kaip kad kai kurie 
Lietuvių fronto bičiuliai, sprendžiant iš XVIII 
politinių studijų savaitgalio aprašymų, norėtų. 
Ateityje, norint, kad būtų dėstoma Ilinojaus 
universitete Čikagoje Lietuvos istorija, realiausia 
būtų tartis su Istorijos skyriumi. Pvz., istorikas be 
Lietuvių istorijos dėstytų Europos istorijos kursus 
Istorijos skyriuje. Be to, galima įvesti Katedroje 
vienkartinius paskaitų ciklus iš visuomeninių 
mokslų, pakviečiant specialistus vienam ketvirčiui, 
t.y. dešimties savaičių kursams. Kainuotų keletą 
tūkstančių dolerių. Tai būtų labai geras lituanisti
kos studijų praplėtimas, nes dabar mūsų aspirantai 
pagal universiteto reikalavimus turi išklausyti 
kursus Istorijos, Politinių mokslų, Filosofijos 
skyriuose, kurie, deja, dažniausia nieko neturi 
bendro nei su lituanistika, nei su Lietuva.

Akiračiai: Dauguma aspirantų Katedroje yra 
merginos. Kodėl taip yra? Jų tarpe nemažai naujai 
atvykusių iš Lietuvos. Kaip paaiškintumėt šį 
reiškinį? Koks yra tipingas aspiranto profilis? Kodėl 
studentai domisi lietuviu literatūra ir kokios naudos v 
jie iš to tikisi?

Vaškelis: Iš devynių dabartinių aspirantų 
vienas baigęs lietuvių gimnaziją Vokietijoje, viena 
lankiusi lietuvių gimnaziją, dvi gavusios bakalauro 
laipsnius Lietuvoje (anglistikos ir muzikos), ketu
rios yra lankiusios šeštadienines mokyklas ir dvi— 
Pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje. Viena 
aspirantė atvyko iš Kanados, kita iš Niudžersio 
valstijos, trečia iš Ilinojaus tolimesnės vietovės, o 
likusieji—iš Čikagos. Septyni aspirantai turi įvai
rius bakalauro laipsnius ir siekia magistro, dvi, 
turinčios magirsto laipsnį, siekia daktaro laipsnio.

Pirmasis Katedroje gavęs lituanistikos magis
tro laipsnį buvo vyras. Šiuo metu studijuoja 
aštuonios merginos ir vienas vyras. Gal moterys 
mažiau praktiškos, arba patriotiškesnės negu vyrai? 
Dvi aspirantės yra neseniai atvykusios iš Lietuvos.

Kelertienė, Vaškelis (J. Tamulaičio nuotr.)

Reiškia, kad šios dvi nori aukštesnio akademinio 
laipsnio iš JAV universiteto, susipažinti su ameri
kiečių akademiniu gyvenimu, objektyviau studijuoti 
lietuvių literatūrą ir bendrai mūsų kultūrą.

Aspirantai studijuoja lietuvių, o ne kitų tautų 
literatūrą, nes ji yra sava. Humanitarinių studijų 
nauda nėra tokia aiški ir konkreti, kaip kad 
inžinerija, medicina. Pvz., kokios naudos tikisi 
studijuojantieji istoriją, filosofiją, teatralogiją, 
muziką, svetimas kalbas? Juk tik mažas jų 
procentas vėliau dirba tose srityse. Kiekvienas 
turbūt atsakytų savaip: nori aukštesnio akademinio 
laipsnio, siekia gilesnio to dalyko pažinimo, 
studijuoja tai, kad įdomu, o ne tai, ką tėvai norėtų. 
Šiuo atžvilgiu dauguma humanitarinius mokslus 
studijuojančių nepriskirtini stereotipinei „vidutinių“ 
ar „ūgly“ amerikiečių grupei. Teko atsitiktinai 
nugirsti, kad kai kurie Katedros aspirantai baigę 
studijas norėtų dirbti Vasario 16 gimnazijoje, 
laikraščių redakcijose, žurnalistikoje ir 1.1. Pvz., 
Vilius Dundzila gavo magistro laipsnį lituanistikoje 
ir siekia daktaro laipsnio lyginamoje literatūroje. 
Lituanistika gali būti viena iš pakopų einantiems į 
humanitarinių mokslų viršūnes.

Kelertienė: Dabartinio Katedros studento (ne 
aspiranto) profilis gana įvairus. Marketparko 
jaunimas kažin ar skaitlingesnis negu pirmosios 
emigracijos bangos palikuonys. Reikia atsiminti, 
kad studentai domisi daugiausia lietuvių kalba; 
literatūra jų nedomina, arba jie ja susidomi vėliau 
(Marketparkiečiai irgi labai mažai literatūra tesido
mi, kol nepabando, bet kaip juos privesti prie 
pabandymo?). Trečia studentų kategorija yra 
lingvistai arba kitų kalbų studentai (slavistai, 
germanistai), kurie nori prijungti kalbotyros moks
lui svarbią kalbą prie savo žinių bagažo. Įdomiausi 
ir entuziastiškiausi studentai yra amerikiečiai, kurie 
mokosi lietuvių kalbos, nes susižiedavę su lietuviais. 
Jie pasidaro tikri lietuvybės konvertitai ir pareiškia, 
kad jeigu jų meilės ryšiai pasibaigtų, jie vis vien 
norėtų likti lietuviais, nes jie supranta, kad 
lietuviams jų reikia. Reiktų paminėti dar vieną 
studento tipą, kuriam Katedra gali patarnauti. 
Studentai iš kitų universitetų, išsklaidytų po visą 
Ameriką, gali korespondenciniu būdu laikyti 
lietuvių kalbos egzaminą ir gauti atleidimą nuo 
užsienio kalbos reikalavimo savo universitete 
(įskaitų, žinoma, negali gauti). Tačiau šiuo egzami
nu gali pasinaudoti tik studentai, gerai išmokę 
lietuvių kalbą. Tokių atsiranda nemažai.

(tęsinys sekančiame numeryje)
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Na, gal sakysite, kad štai atsirado dar vienas, 
norįs pasigirti, jog pažinęs net poetą Henriką 
Radauską. Juk, rodos, apie jį yra jau viskas 
pasakyta, kas tik reikalinga literatūros istorijai. Jo 
kūryba bent po mirties susilaukė turbūt net daugiau 
poezijos mylėtojų ir literatūros kritikų spalvingų 
pagarbos žodžių, negu patsai jos autorius gėlių ant 
kapo. R. dausko asmenį, o ir su žmona Viera 
Sotnikovaite dešimtmečius trukusį bendro gyveni
mo duetą labai vaizdingai atkūrė poetas Jurgis 
Blekaitis, dabartinėje Lietuvoje išleista jo eilėraščių 
rinktinė ir pasigėrėtinu įžvalgumu jo grakštūs 
posmai ten buvo teigiamiausiai įvertinti tarybinio 
literatūros kritiko Vytauto Kubiliaus ir kitų, nors 
anksčiau ir buvo kaltinamas beidėjiniu formalizmu. 
Tad ko dar betrūksta?

Vadinasi, kaip čia įprasta, laurų lapais ir žalia 
velėna užklotą kūrėją jau būtų galima ir užmiršti. 
Tegul ilsisi ramybėje. Taip, kaip Faustas Kirša, 
apžėlęs Massachusetts žolynais; Pulgis Andriušis, 
pavirtęs į karštą Australijos smėlį; Juozas 
Tysliava—į savo paties pelenus, ir daugelis kitų 
mūsų menininkų ir mokslininkų, sugrįžusių į juodą 
žemę.

O vis dėlto, po paskutiniojo atsisveikinimo gal 
verta surinkti ne tik amžinai iškeliavusiojo neap
mokėtas sąskaitas, ant rašomojo stalo likusius 
senus plunksnakočius, kūrybos procese prisvilintas 
pypkes ir atšipusius barzdai skusti įrankius, bet ir 
tokias atsiminimų nuotrupas, kurios gal ir neturi 
jokio ryšio su kūryba ir būtų nutylėtos net paties 
velionio dienoraštyje. Tad, kalbant ir apie poetą 
Henriką Radauską, dar vis tiek ne visą jo gyvenimą
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s A kigyo pillantasa

NEUŽMIRŠTAMOS DIENOS SU

HENRIKU RADAUSKU
apribojo tiktai gimimo, kūrybos ir mirties faktai. O 
kur vedybų momentas, kurį kiti net alpdami 
pergyvena? Ar jis yra jau nė mažiausio dėmesio 
nevertas? O dar viena kita lemtinga valanda, kuri 
paįvairina biografiją ir net plačiau nušviečia 
žmogaus sielos veidą? Ypač kad visa tai nemažina 
nei poeto garbės, nesukreivina jo taurios asmenybės 
įvaizdžio ir neatskleidžia kokio nemalonaus „priva- 
tiškumo“. Be to, ką mirusieji dar privalo slėpti nuo 
visuomenės akių, kad ,,nesusikompromituotų“? 
Taigi esu įsitikinęs, kad mielasis velionis tikrai 
nepasivaidens man sapne, piktai protestuodamas, 
jeigu čia drįstu prisiminti bent kelias įdomesnes 
dienas iš mudviejų bendros tarnybos mėnesių.

Henrikas Radauskas jau pirmaisiais studijų 
metais V.D. universitete skyrėsi iš studentų minios 
gal tuo, kad buvo kiek „asocialinis“. Jis nedalyvavo 
jokiose ideologinėse korporacijose, nedėvėjo net 
baltos kepuraitės, „neveikėjavo“ net Humanitarų 
draugijoje ir, turbūt sveikatos sumetimais, vengė 
net studentiškų ,,paūkavimų“. Iš vėsaus individua
listo jame atsiskleidė šiltas ir draugiškas kolega gal 
tik prof. Balio Sruogos vadovaujamame Teatro 
seminare. Turbūt tenai jis labiau suartėjo ir su 
Viera Sotnikovaite, kuri anuo metu buvo to teatro 
meno studijuotojų būrelio tryliktasis narys ir— 
vienintelė moteris . . . Tiesą sakant, mes, seminaro 
vyriškoji gentis, jos beveik ir nelaikėme moterimi, 
nes buvo aukšto ūgio, liekna, vaikščiojo plačiais 
žingsniais, kalbėjo žemoku tembru ir stipriai rūkė, 
o padorioj aplinkoj—su pasipiktinimu neatstumda
vo nuo savęs ir kiek brangesnės taurelės. Be to, mes 
vertinome ir jos intelektualinį svorį, nes geriau už 
daugelį mūsiškių pažino rusų literatūrą ir Kaune 
garsėjo autoritetingais baleto kritikos straipsniais, 
kadangi ir pati šį meną kadaise buvo bandžiusi 
įsisavinti.

Nors visus mus jungė šeimyninė nuotaika, 
„protinis bendravimas“ ir net linksma bičiulystė, 
bet tada niekam nė iš tolo negalėjo šmėkštelėti 
mintis, kad santūriai pašaipaus Henriko ir kiek 
perbrendusios Vieros širdis rištų dar ir koks erotinis 
voratinklis. Tiesa, Radauskas mėgo gamtos grožį, 
dažnai išeidavo į Mickevičiaus slėnį pasivaikščioti ir 
pasiklausyti paukščių čiulbėjimo, rinkdavosi spal
vingesnius rudens lapus, bet—ne rudens moteris. 
Mums atrodė, kad šis „knygos draugas“ bet kokiai 
romantikai yra netgi per rimtas.

Kai 1936 m., Balio Sruogos dėka, likimas 
nupūtė mane į Klaipėdos radiofoną ir ten prireikė 
vokiečių kalba pranešėjo ir redaktoriaus, pirmiau
sia prisiminiau Henriką Radauską, kuris dar vis 
lankė teatro seminarą ir kažkaip vertėsi be 
tarnybos. Tad netrukus jis jau ir sėdėjo prie 
mikrofono, vykdydamas Klaipėdos krašto „lietuvi
nimo politiką“ ir keikdamas hitlerininkus.

Ir tikrai—tai buvo tiesaus žodžio ir stataus 
nugarkaulio bendradarbis tokioje tarnyboje, kur 
beveik kasdien tekdavo susidurti su įsivaizduotos 
reikšmės ir galybės interesantais, mišrios visuome
nės atstovais, politiniu, religiniu ir tautiniu dvilypu
mu, o kiekvienas pro mikrofoną išskridęs atsidūsė
jimas turėjo reikšti valdžios nuomonę ar bent jai 
neprieštarauti. Bet Radauskas tas pareigas ėjo 
rimtai, nors į savo darbą ir žiūrėjo su ironiška 
šypsena ir klaipėdiškėje lietuvių bendruomenėje 
vaikščiojo lyg ir vienišas. Jis nei su Klaipėdos 
gubernatūros spaudos patarėju rašytoju Ignu 
Šeinium, nei su Vakarų dienraščio redaktorium 

Juozu Pronskum, nei su kitais politikos vairuoto
jais glaudesnių ryšių nepalaikė, teatralų „bohemoje“ 
nedalyvavo, nors visas Klaipėdos teatro premjeras 
lankė, bet recenzijų nerašė. Tik su seminaro laikų 
bičiuliu Pulgiu Andriušiu, dažniau susitikdamas, jis 
nuolat ginčijosi dėl „pilnutinio žmogaus“ sampra
tos ir tvarkingo gyvenimo būdo, kurio Andriušis 
nesiekė. Mat Pulgis savo kolegai vis įkyriai 
įrodinėdavo, kad jau nuo gilios senovės ne 
įsisavinta svetimos galvos knyginė išmintis, o 
veiduose įbrėžtos betarpiško patyrimo raukšlės 
suformuojančios žmogaus asmenybę, nes kitaip,— 
ne tik apaštalai ir diogenai, bet ir visi mūsų 
beraščiai tėvai ir protėviai būtų buvę kvaili.

Tad šitaip slinko mūsų tarnybinės ir pajūrio 
atgaivos dienos, kol vieną rytą Henrikas Radauskas 
mane nepaprastai nustebino. Atkalbėjus „Dievo 
žodžio sakytojui“ klaipėdiečių tarme rytmetinį 
radijo pamokslą ir iš plokštelės atgrojus vargonais 
įrašytus atitinkamus maldų „perkšmelius“, jis 
kareiviškai išsitempė ir, pajuokdamas įprastinį 
raštininkų stilių, garsiai atraportavo: „Gerbiamas 
tamsta! Šiuo turiu garbę pareikšti, kad aš šiandien 
ženijuosi ir kviečiu tave į liudininkus!“ Ir kad 
nereikėtų man klausinėti, čia pat dar paaiškino, jog 
vedąs Vierą Sotnikovaitę, tas istorinis įvykis 
numatytas po poros valandų radijo programos 
pertraukoje, man nereikėsią nei frako, nei smokin
go ir nei Klaipėdoje tokiais atvejais būtino 
cilinderio, o jaunoji būsianti ir be vualio.

Tokios netikėtos žinios priblokštas, aš tiktai 
maktelėjau galva sutikimo ženklui ir nieko daugiau 
neklausiau, o Henrikas taip pat nieko plačiau man 
tuo klausimu nekalbėjo, ir susikaupę tęsėme pro
gramą.

Klaipėdos magistrato vedybų registracijos 
įstaigoje susirinkome, tiksliai kalbant, 1937 m. 
liepos 29 d. 10 vai. ryto. Jaunosios pusės liudininkę 
vaidino dar kažkokia iš Kauno ar kitur atsivežta 
draugė, ir šiandien atsimenu tik jos kreivą dantį.

Ceremonija buvo trumpa. Prideramai išsirikia
vus tokiom iškilmėm skirtame ir kiek padekoruo- 
tame kambaryje, mūsų „civilinis kunigas“ lietuviš
kai vokišku žargonu pakiliu balsu paklausė: „Herr

Henrikas Radauskas
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Henrikas Radauskas, / gimęs ten ir' ten, tada ir 
tada /, ar nori imti per žmoną Vierą Sotnikovaitę, 
/ gimusią ten ir ten, tada ir tada /? Henrikui 
atsakius „Taip“, tas pats klausimas buvo pakarto
tas ir jaunajai. Po jos labai aiškiai ir garsiai tarto 
„Taip“, valdininkas vėl visą poterį su gimimo 
datom ir vietom atkalbėjo iš atbulo galo: kad Viera 
Sotnikovaitė, paklausta, ar nori, atsakė „Taip“, o 
Henrikas Radauskas, paklaustas, ar nori, irgi 
atsakė „Taip“, tai vedybų aktas jau yra „in 
Ordnung ir erledigt“. Sumainius žiedus, visi keturi 
pasibučiavome, pasirašėme vedybų sutartį, ir 
atrodė, kad jaunųjų viengungiškas stovis jau 
pakankamai pakeistas.

Deja, išeidami iš tos „civilinės bažnyčios“ visai 
netikėtai dar užkliuvome už slenksčio. Mūsų 
jaunamartė pareikalavo, kad jai čia pat būtų 
išduotas vedybų pažymėjimas, o magistrato 
tarnautojas—ne ir ne! Esą jis tą raštą atsiusiąs 
vėliau į namus, nes, pagal „ordnungą“, jį reikią dar 
„pervesti per knygas“ ir atlikti dar kažkokius 
biurokratinius formalumus. Bet jaunoji vis tiek nuo 
savo reikalavimo nesitraukia nė žingsnio atgal ir 
jau kelia net garsėjantį triukšmą. Pagaliau tik man 
ėmus aiškinti, kad mes esame „labai svarbūs 
centrinės valdžios asmenys“, prūsas vis dėlto sutiko 
sulaužyti „iš aukščiau“ nustatytą tvarką ir įteikė į 
rankas liudijimą, kad Viera Sotnikovaitė jau yra 
Viera Radauskienė.

Dabar išsiskirstėme: jaunoji su savo pamerge į 
„Viktorijos“ viešbutį, o mudu su Henriku į 
radiofoną tęsti tos dienos programos. Vestuvių 
puotą sutarėme švęsti tik keturiese 4 valandą po 
pietų „Viktorijos“ viešbutyje, kur užsakiau atskirą 
kambarį ir patiekalus. Ligi tos puotos likusios 
darbo valandos mudviem vėl slinko visai kasdieniš
kai, kol išsilaisvinome iš visų pareigų ir galėjome 
grįžti prie svarbiausiojo tos dienos programos 
punkto.

Erdviame ir tik mums rezervuotame viešbučio 
kambaryje vestuvinė šventė prasidėjo pakilioje 
nuotaikoje. Stalą puošė stambi rožių puokštė, 
brangiausi viešbučio indai, specialiai parinkti 
valgiai ir dominuojanti švediško kristalo karafutė. 
Šį kartą nekalbėjome nei apie Diagiliavo baletą, nei 
apie Thomas Mann Die Buddenbrooks romaną ir 
nei apie Radausko mėgiamą Rainer Maria Rilke 
poeziją. Po poros valandų prie kavutės prisijungus 
dar ir tamsiai raudonam „Kurisch Cordial“, mano, 
partnerės-liudininkės kreivasis dantelis, žiūrint iš 
arti, pradėjo lyg ir tiesintis, Henrikas nekasdieniš
kai pralinksmėjo, o Vierą apsėmė toks karštas 
laimėjimo entuziazmas, kad meninei programai 
mums sušoko net solo fragmentą iš „Gulbių ežero“.

Bet velnias, matyt, visada yra arčiau prigludęs 
prie žmogaus ausies, negu angelas sargas. Tokią 
atviros ir šiltos draugystės bei jaunųjų dvasios 
suplazdenimo valandą turbūt tik jis man priminė ir 
pakuždėjo į ausies grybelį seniai Balio Sruogos 
pasakotą Vieros Sotnikovaitės biografinę istorijėlę, 
kad ji kadaise Paryžiuje kažką mirtinai mylėjusi, 
dėl jo mirtinai kentėjusi, o tą idealą dar ir dabar 
nešiojasi abiem delnais užspaudusi krūtinėje. Taigi, 
po visus šviesiai nuteikusio baleto numerio, ėmiau 
ir prasižiojau, tarsi piktosios dvasios pagundytas:

„Brangioji Viera, sakau, o kaip dabar tas, 
anas? . . . Tas legendarinis? . . . Tas prancūziška
sis? ... Ar tokią valandą jis jau tikrai neprisikelia 
širdyje iš mirusiųjų?“

Pasakiau ir persigandau. Mūsų jaunamartė 
staiga sudribo į kėdę, pradėjo verkti, paskui, net 
springdama ašaromis, klykti, ir ėmė visą tampyti 
konvulsijos. Tada visi sušokome raminti, guosti, o

1986 m. rugsėjo mėn.

aš dar visaip bandžiau atsiprašinėti, bet mano 
žodžiams ji buvo jau absoliučiai kurčia. Ir taip 
isterikoj besispardančią bendrom jėgom teko 
užkelti ją į antrąjį aukštą, į kambarį, kuriame buvo 
vestuvių dienai apsistojusi. Jaunavedžius ir liudi
ninkę ten ir palikau nežinomai iškilmių pabaigai ir 
grįžau namo, tarsi būčiau užmušęs žmogų, bet 
dabar jau per vėlu teisintis. Gaila buvo ir neturinčio 
ano „pulgiško“ gyvenimo patyrimo kolegos, kursai 
turbūt pirmą kartą be romantikos akinių pamatė 
savo žmoną.

Kitą rytą Radauskas atėjo į tarnybą kaip ir 
visada kiek skeptiškai nusiteikęs, vakarykščio 
įvykio visiškai neminėjome, visi trys ir ateityje jį 
užslėpėme atminty, ir mūsų santykiai liko draugiš
ki. Bet po tų vedybų jau mudviem abiem pradėjo 
nesisekti.

Mūsų darbo kabinetas buvo siauras ir ilgas, o 
Henrikas—trumparegis ir su skaitymui skirtais 
akiniais sunkiai įžiūrėdavo, kas dedasi prie durų. Ir 
štai vieną prieblandos popietę, kai jis kambaryje 
buvo vienas ir redagavo vokiečių kalba žinias, į 
radiofoną atvyko labai ambicingas Klaipėdos įgulos 
vadas—pulkininkas ir dar prancūzų garbės legiono 
ordino kavalierius Juozas Lanskoronskis. Pasibel
dė, įėjo ir sustojo prie durų, laukdamas, kad prie 
stalo prilinkęs žmogus pašoktų iš kėdės ir išskėstom 
rankom sutiktų šį garbingąjį svečią. Bet Radauskas, 
iš tolo gerai neaprėpdamas visos uniformoje 
spindinčios didybės, tik menkai kilstelėjo galvą ir 
be jokių kalbos puošmenų paklausė: „Ko tamsta 
nori?“ O, žmogau! Ar jūs galite bent susapnuoti 
tokį valdžios „įžeidimą“? Ir išdidusis pulkininkas, 
šitaip sutiktas, staiga kariškai apsigręžė, trinktelėjo 
durimis ir—tiesiai pas Klaipėdos krašto gubernato
rių, kuriam ne tik pasipiktinęs išklostė savo skundą, 
kad radiofone neleistinai sėdįs kažkoks „chamas“, 
bet dar pareikalavo, kad jį atsiprašytume . . . Aiš
ku, šį incidentą dar pavyko lengvai likviduoti, ypač 
dar ir su Igno Šeiniaus liudijimu, kad Henrikas 
Radauskas yra galbūt kultūringiausias Klaipėdoje 
lietuvis, tik pro savo aprasojusius akinius neįžiūrėjo 
pulkininko didybės.

Bet netrukus užklupo mus jau pavojingesnė 
staigmena. Organizuojant pajūrio kurortuose Kau
no radiofono orkestro, kviestinių dirigentų ir Kipro 
Petrausko koncertų seriją, į Klaipėdą atvyko ir 
Kauno radiofono direktorius Juozas Bieliūnas. Tai 
buvo savo išvaizda ir elgesiu labai „rimtas“ 
autoritetas, kol sėdėdavo viršininko fotelyje ir už jį 
dirbo kiti, bet tuojau pat išryškėdavo visai kita 
asmenybė, kai iš to valdžios sosto pakildavo. 
Demonstruodamas savo „jėgą“, jis čia be jokio 
pagrindo aprėkdavo savo orkestrantus, niekinamai 
grasino žemesniems tarnautojams bausmėmis, apie 
Kiprą Petrauską viešai pataikūniškai tripinėjo, 
netgi paskui jį nešiodamas kėdę atsisėsti, o 
lietuviškai rašyti mokėjo tik „iš ausies“ . . . Su
prantama, kad jau nuo pirmo susitikimo jis žadino 
Henriko Radausko pašaipą ir pasipiktinimą, nes 
tokio mūsų „kultūros misionieriaus“ jis turbūt dar 
nebuvo matęs. Ir taip—kol įvyko neišvengiamas 
„sprogimas“.

J. Bieliūnas nutarė Klaipėdoje rengiamą 
gastrolinį koncertą pradėti savo sparnuotu įžangi
niu žodžiu, ir tam reikalui parašiau jam vieno 
puslapio prakalbą. Deja, ištisą dieną ją mokęsis ir 
atmintinai neišmokęs, vakare' įkopęs į sceną, net 
skaitydamas ją iš lapo, susinervinęs visiškai 
susipainiojo: ėmė graibyti iš vidurio, pabaigos ir 
pradžios be ryšio likusius paskirus sakinius ir 
sukūrė pavyzdingą mutinį. O kai tą reprezentacinį 
nesąmonių rezginį mūsų prakalbininkas išsigandęs

Viera Radauskienė
paskubom užbaigė dar ir tradiciniu valio ir nunėręs 
į užkulisį pats apsiverkė, tai Radauskas čia pat 
nuoširdžiausiai juokėsi, tuo dar labiau sudramatin
damas prieš mūsų ir publikos akis įvykusią aukšto 
pareigūno „tragediją“.

Užtat kitą rytą Bieliūnas, atėjęs į radiofoną, po 
vakarykščio nepasisekimo ir koncerto užbaigtuvių 
dar pašiurpęs, pradėjo Radauską „profesoriškai“ 
’kritikuoti ir mokyti, kaip reikia per radiją skaityti 
tekstus vokiečių kalba, kurios patsai kritikas visai 
nemokėjo. Tokio pagraudenimo Henrikui buvojau 
per daug. Jis pakilo iš užstalės ir prisikišęs spjovė 
Bieliūnui žodžiais tiesiai į akis: „Pone Bieliūnai, 
tamsta esi tokio laipsnio durnius, kad net patsai 
nežinai, jog esi durnas!“

Galite įsivaizduoti, kokį įspūdį tai padarė 
garbės ir galybės pritvinkusiam Kauno radiofono 
direktoriui, prieš kurį jo įstaigoje lankstėsi net 
redaktorius Antanas Miškinis, operos solistai, 
dramos aktoriai ir kiti interesantai, nors ir 
šypsodamiesi į rankovę. Dabar jis tik žiopčiojo, 
nerasdamas jokio žodžio atkirčiui, ir, griebęs 
skrybėlę, išbėgo pro duris. Tačiau to „moralinio 
smūgio“ neužmiršo. Grįžęs į Kauną, Henriką 
Radauską tuoj pat apskundė švietimo ministeriui ir 
Visuomeninio darbo valdybos viršininkams, ir 
netrukus atėjo oficialus, antspaudu sustiprintas 
raštas, kad mano kolega—„atleidžiamas iš tarny
bos, kaip toms pareigoms netinkamas“.

Gražiu sutapimu, beveik tuo pat metu Dievo 
žodžio sakytojas Ansas Baltrys kilograminio svorio 
skundą pasiuntė valdžiai ir prieš mane. Ir dar ne 
bet kam, o pačiam prezidentui Antanui Smeto
nai . . . Mat mudu su Radausku šį „apaštalą“ 
nuvijome nuo mikrofono, nes savo rytmetinėse 
maldelėse jis ėmė prašyti Dievą, kad klaipėdiečiams 
palytų, o nuo Kretingos žemaičių teiktųsi nukreipti 
savo malonių ranką, ir tegul tie didlietuviai kenčia 
sausrą ar net ir skėrių amarą . . . Laimei, tas 
skundas, iš prezidentūros atkeliavęs iki gubernatū- 
ros, nuskendo į šiukšlių dėžę. O pabaigoj—ir 
Juozas Bieliūnas buvo atleistas iš Kauno radiofono 
direktoriaus pareigų taip pat kaip netinkamas.

Ak, šiandien visa tai yra jau tarsi pasakoj— 
seniai, labai seniai . . . Per tą laiką ir mielasis 
bičiulis Henrikas, kaip ir jo strėlė, paleista į dangų, 
jau seniai įsmigo į apdainuotąją mėlynę, o ir jo 
Viera negrįžtamai nukilo nuo žemės, atleidusi man 
ir tą netyčia įvykdytą „moralinį nužudymą“ netgi 
jos vestuvių dieną . . .

Antanas Gustaitis

n
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KINAS

Pirmas filmas iš Lietuvos, susilaukęs tarptauti
nio dėmesio per daugiau kaip 14 metų, buvo 
rodomas San Francisco Filmų festivalyje ir vėl bus 
rodomas šį rudenį Čikagoje. Galingoji Rytų

ASMENIŠKA GYVENIMO TIESA
NAUJAME LIETUVIŠKAME FILME

Europos kinematografijos tradicija žymiai skiriasi 
nuo Amerikos lengvabūdiško žanro filmų. Šia 
prasme Moteris ir keturi jos vyrai yra ryškus Rytų 
Europos filmų stiliaus pavyzdys. Apskritai šis 
filmas giliai simboliškai etiškas, o jo ypatingas 
bruožas—kad jis pasako tiek daug su tiek maža. 
Režisieriui Algimantui Puipai šiame filme pavyko 
atsiekti reto lygio intensyvumą ir pagauti gyvenimo 
pagrindinę įtampą tarp meilės, šeimos, tradicijos ir 
mirties.

Jauno režisieriaus A. Puipos alegoriškas ir 
glaustas stilius, jau pažįstamas iš filmų „Velnio 
sėkla“, „Arkliavagio duktė“, šiame filme išvystytas 
toje pačioje dvasioje—iš lėto, be komplikuotų 
pasakojimų ar veiksmo. Filmo giluminė prasmė 
susidaro iš simbolinių gestų ir metaforų, kurie 
tačiau filmo neapsunkina, kaip kad dažnai pasitai
ko šio žanro kūriniuose (pvz., Tarkovskio naujame 
filme „Nostalgija“).

Filmo, susukto pagal danų rašytojo Holger 
Drakman romaną, veiksmas vyksta praeito šimt
mečio pabaigoje Klaipėdos apylinkėse. Filmas 
įrėmintas gaivalingo Baltijos pajūrio dramatiškame 
peizaže. Operatorius Jonas Tamaševičius švelniai 
supina gamtą su veikėjų gyvenimais. Kompozito
riaus Jono Širvinskio nesutramdytos ir hipnotizuo
jančios muzikos versmė, jo paties žodžiais tariant, 
yra „jūros ir vėjo pustomo smėlio gaudesys“.

Pirmoji filmo scena: žvejys gyvenąs su savo 
dviem suaugusiais sūnumis, užtinka bangų į 
pakrantę išmestą kūną. Trys vienas kitam artimi 
vyrai sunkiu darbu įsikibę į žemę ir gyvenimą. 
Būtinybė—nukasti pustomą mėlį nuo namo ar būti 
jo užpustytam—iškelia vieną iš pagrinGi*. į. filmo 
motyvų: žmogiškosios egzistencijos patvarumą 

Jūratė Onaitytė — Moteris (,, Moteris ir keturi jos vyrai“)

nesuvaldomų ir neracionalių jėgų akivaizdoje. Ši 
simbolika taip pat sukuria diametrališką kontrastą 
tarp šio filmo vyrų ir paskenduolio našlės. Jų 
trobelė stovi tarp slenkančių kopų; tuo tarpu 
kaimas, kuriame ji gyvena, kasmet apsemiamas 
potvynio, ilgainiui paplaunančio ir jos namus.

Vyrai priima našlę gyventi pas save. Filme ją 
vaidina Jūratė Onaitytė, už šį vaidmenį susilaukusi 
Lenino premijos, aukščiausio žymenio Sovietų 
sąjungoje.

Filmo veikėjai bevardžiai: juos pažįstame tik iš 
savitarpių santykių kaip Moterį, Vyresnyjį, Jaunes- 
nyjį ir Tėvą. Kaip archaiškos visuomenės nariai, jie 
vaizduoja ne konkrečius individus, bet universalias 
figūras. Onaitytės rolė atspindi archetipišką moterį, 
apie kurią sukasi filmo veiksmas. Moteris kaip 
vaisingumo ir kūrybiškumo versmė filme išreikšta 
alegoriškai: jos atsineštas menkas ir silpnutis 
augalas naujuose namuose atgaivinamas į žydintį 
sveikata. Ji išjudina filmo veiksmą ir pradeda šios 
vyriškos šeimynos skausmingą išsivystimą. Ji išteka 
už vieno sūnaus, paskui už kito, ir abiems pagimdo 
vaikus. Bet nei vienas iš sūnų neišlieka gyvas, kad 
galėtų vaikus auginti. Nežiūrint visų jos praradimų. 
Moteris gyvena pagal meilės principą. Kritikui 
Sauliui Macaičiui atrodo, kad ji liko mylima ir pati 
stengėsi mylėti artimą.

Jos antrininkas kančioje—tvirtas šeimos Patri
archas, kurį puikiai suvaidino Antanas Šurna. 
Atrodo, jog jo vidinė stiprybė ir elgesys kilę ne iš 
kokios atpažįstamos religijos ar teisinės sistemos 
normų, bet iš jo paties. Visa jo šeimyna gyvena 
pagal savotišką pagoniškų ir krikščioniškų pa
pročių mišinį, kurį geriausia pavadinti asmeniška 

elgesio norma. Kaimo kunigas, pavyzdžiui, net 
supyksta, kad Moteris ir Vyresnysis susituokia tik 
po pirmojo vaiko gimimo. Nors šeima kūdikį 
krikštyja bažnyčioje, grįžę į namus jie tą įvykį 
atšvenčia pagal savotiškus ritualus: mesdami į taurę 
pinigus ir išjos gerdami; mesdami į laužą nukirptų 
plaukų kuokštą ir šokdami keistą šokį pagal 
hipnotizuojančią egzotiškai ritmingą muziką.

Puipai ir kompozitoriui Širvinskiui mažiau 
svarbu šių ritualų istorinis autentiškumas, kaip pats 
faktas,’ kad jie yra pasikeitimo stadijoje. Moters 
pirmasis kūdikis gimsta naujos epochos pradžioje ir 
Patriarchui aišku, kad dvidešimtasis amžius atneš 
kitokį gyvenimo būdą. Tą gyvenimo praeinamumą 
jis yra ir pats patyręs. Nors gyvenimas priverčia jį 
neteisingai kentėti, Patriarchas niekados nepamirš
ta, kas gyvenime svarbiausia. Kai Vyresnysis 
pradingsta, pasiskolinęs didelę pinigų sumą, Patri
archas patraukiamas į teismą atsakyti už savo 
sūnaus pasielgimą. Tačiau jo pyktis nereikalauja 
keršto. Tai labiau tyli desperacija prieš tiesą, kurią 
jis turi priimti. Gyvenimiška išmintis įgalina jį 
žmoniją matyti platesniame kontekste, kur dažnai 
žmonių pastangos yra nustelbiamos nepramatytų 
atsitikimų. Atradimas kuklios tiesos, kad žmogaus 
protinio apvaldymo pastangos turi ribas, padaro 
gilesnį įspūdį, negu politikai ar įvairaus plauko 
valdžios norėtų pripažinti.

Judita Sedaitytė

SPAUDA - GYVENIMO VEIDRODIS?
Dažnai girdime žmones taip šnekant. O gal 

greičiau norėtume, kad taip būtų. Iš tikrųjų tas 
veidrodis gali būti ir gaubtas, ir kreivas, kaip tame 
Lunos parko veidrodžių kambaryje.

Dažnai taip pat girdime, kad tik valdžios 
varžoma spauda rašo netiesą, o laisva spauda 
nemeluoja. Gal ir nemeluoja, bet ir tiesos nesako. 
Kažin ar yra toks daiktas, kaip laisva spauda. Jeigu 
jos valdžia nevaržo, tai ją varžo kas nors kitas. Ar 
nėra, pavyzdžiui, dalykų, apie kuriuos ir Amerikoje 
negalima rašyti.

Galima nemeluoti ir tiesos nesakyti. Neseniai 
mano pašonėje buvo vienos gana stambios organi
zacijos seimas. Jame dalyvavo ir oficialiai pakviesti 
vadinami spaudos atstovai ir pora redaktorių. Kai 
kurie seimo dalyviai pradėjo juos mokyti (tokių 
mokytojų seimuose paprastai netrūksta), ką rašyti 
ir kaip rašyti, ką priimti į bendradarbius, ką ne, ir 
1.1. Vienas toks spaudos atstovas pasipiktinęs net 
apleido posėdžių salę. Kitas toks spaudos atstovas 
tuojau po seimo tiesiog valandų valandas pasakojo, 
kad seimas buvo neįdomus, kad paskaitininkai 
pasakojo apie kažkokias senienas, kad tie, kurie 
patys nemoka rašyti, moko kitus ką ir kaip rašyti ir 
t.t. ir t.t.

Po kiek laiko skaitau tų pačių spaudos atstovų 
to paties seimo aprašymus: nei žodžio nei apie 
neišmanėlių pamokslus, nei apie neįdomias paskai
tas. Viskas gera ir gražu. Gal ir nemelavo tie
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LAIŠKAI

spaudos atstovai, bet tikrai ir visos teisybės nepasa- 
kė.

Kai vienam tokiam spaudos atstovui primi
niau, ką jis anksčiau šnekėjo ir ką parašė, jis 
pasiteisino labai paprastai:

— Mūsą žmonės nemėgsta nieko blogo. 
Rašyk, kad viskas gerai ir bus gerai.

Šventa teisybė. Bėda tik ta, kad jeigu šitas 
seimas toks „geras“, būk tikras, kad sekantis seimas 
bus dar „geresnis“. Taip pamažu vieni kitus 
begirdami ir begarbindami ir smunkame žemyn. 
Kam tada kalbėti apie laisvą ir nelaisvą spaudą, 
jeigu ta tariamai laisva spauda bijo tiesos.

Jeigu kada nors, po šimto metų (jeigu mūsų 
žemelė dar bus gyva), kas nors bandys rašyti 
disertaciją apie lietuvių emigrantų gyvenimą Ameri
koje antrojo tūkstantmečio pabaigoje ir ją rašyda
mas remsis mūsų spauda (o kuo daugiau remtis?), 
gausis labai neteisingas iškreiptas veidas, beveik 
kaip aname Lunos parko gaubtų veidrodžių 
kambaryje. Skirtumas tik tas, kad mūsų spaudoje 
tie veidai dažniausiai pagražinami, lyg laidotuvių 
namuose.

Ne per seniausiai Nemuno žurnalas paklausė 
A. Zalatoriaus, ką jis galvoja apie keliones po 
užsienius (girdėtis, mūsų valdžia nedavė jam vizos 
atvažiuoti į Ameriką). Jo atsakymas buvo: „Kas iš 
važinėjimo po tolimus kraštus, jei grįžęs draugams 
pasakoji vienus įspūdžius, o laikraštyje spausdini 
kitus“. Ar ne taip daro ir beveik visi mūsų 
keliauninkai. Ir sakyk, tu žmogau, kad spauda yra 
gyvenimo veidrodis.

V. Trumpa
Iš tikrųjų JA V valdžia nedavė vizų atvykti į 

Ameriką literatūros mokslininkams Vitui Areškai, 
Viktorijai Daujotytei ir Vytautui Kubiliui. Mūsų 
žiniomis, su šia grupe turėjo atvykti ir literatūros 
mokslininkas Albertas Zalatorius, tačiau jis negavo 
sovietų užsienio paso—Red.

laiškai
NETRAFARETINIS MĖNRAŠTIS

Pamačiusi vieną Akiračių numerį pas pažįsta
mus, nutariau užsisakyti, nes labai mėgstu laisvą 
lietuvišką žodį. Pastebėjau, kad Jūsų rašiniuose 
nerandama tos ypatingai trafaretinės galvosenos, 
kuri yra charakteringa mūsų spaudai,—ir kad 
nebijote išsireikšti.

Patiko taip pat kai kurie išsireiškimai, nes esu 
kalbos mėgėja. Sakykime „Piktoji Artilerija“— 
polemikos reikalams tikrai taiklus ir vaizdingas 
posakis.

Viso gero linkėdama
Hypatija Yčaitė Petkus

San Juan Cap, Cal.

PRIETARAI AR MITAI?

Akiračių š.m. birželio mėn numeryje stebėda
masis skaičiau T. Venclovos straipsnį apie „Prūsų 
kalbos gaivinimą“. Nustebau dėl to, kad mano 
kolega, semiotikas ir vienas iš šio numerio 
redaktorių, leido šį straipsnį talpinti pirmajame 
puslapyje, skirtame iš principo rimtiems ir svariems 
dalykams pristatyti. Tuo tarpu svarstymai apie

1986 m. rugsėjo mėn.

mirusių kalbų „gaivinimą“ tiek pat turi bendro su 
lingvistika, kiek Gedgaudo ir Deveikytės- 
Navakienės „istorijos“ su istorija.

V. Toporovą aš irgi šiek tiek pažįstu ir kaip 
kalbininką, ir kaip semiotiką; kad jis—„žymiausias 
kalbininkas“ SSSR ir pasaulyje, nei aš, nei tuo 
labiau T. Venclova nesame kompetentingi spręsti: 
tai nerimta. O kad mokslininkai laisvalaikiu turi 
teisę užsiiminėti tuo, kas jiems patinka—net ir 
pasvajoti apie mirusių kalbų „gaivinimų“— 
neabejotina. Žinau V. Toporovo simpatijas lietu
viams. Tačiau Dostojevskio, pavyzdžiui, simpatijos 
baltams nesietinos nei su jo slavofiliškomis idėjo
mis, nei su jų verte.

Akiračiai sėkmingai kovoja su eile išeivijos 
prietarų ir mitų. Tuo labiau jie neturėtų prisidėti 
prie naujų mitų kūrimo.

Algirdas J. Greimas 
Condė, Prancūzija

T. Venclova neturi progos spręsti, kuris str. 
talpintinas kuriame puslapyje. Tai padaro arčiau 
spaustuvės gyvenantieji redakcijos nariai—red.

KODĖL ČENSTACHAVOJE?

Šių metų birželio 20 d. (JAV laiku) „Amerikos 
balso“ 15270 khz banga, lietuviškos laidos (pirmo
sios) metu buvo pravestas pasikalbėjimas (apie 10 
min.) apie įvykusią Maldos dieną už Lietuvą, su 
iškilmingomis mišiomis, rožiniu, pietumis ir 1.1. 
Čenstachavos šventovėje, Pensylvanijoje, kuriai 
vadovavo prel. L. Tulaba ir kun. K. Pugevičius.

Kadangi šio pranešimo tuomet nebuvo galimy
bės įrašyti į juostelę, todėl neturime tikslių žinių 
apie šį įvykį. Prašome suteikti jų spaudoje, ypač 
mums rūpimu klausimu: „Kodėl JAV lietuviai 
turėjo lenkų šventnamyje melstis už Lietuvą?“

M t. Waverly, Vic. ^ras
Australija

VLIKAS NEGATYVISTO VEIDRODY

Vyt. Gedrimas matyt mėgsta duoti titulus. Jis 
mane pavadino „nauju Vliko propagandistu“. 
Tituluotam maža garbė diskutuoti su netituluotu. 
Todėl Vyt. Gedrimą pavadinsiu Akiračių negatyvis
tu.

Savo laisvoje tribūnoje „Išeivija spaudos 
veidrodyje“ (Akiračiai, 1986 vasaris, nr. 2) jis rašo: 
„Vlikas negali perdaug kuo girtis, jei į jo laišką 
atsakė kažkoks departamento pareigūnas“.

Lyg straipsnio neskaitęs, jis departamento 
vedėją pavadina „kažkokiu departamento pareigū
nu“. Žinoma, kaip sumenkinsi Vliką, jei nepažemin
si pareigūno. Vlikui susilaukti tokio menkinimo yra 
nenaujiena, bet gaila, kad tuo įžeidžiamas draugiš
kos šalies pareigūnas.

Toliau V.G. rašo, kad „tokį pat atsakymą gavo 
ir Šveicarijos LB pirm. N. Prielaida“.

Atseit, ir dėl to Vlikui nėra ko girtis. Bet labai 
gerai, kad ir LB gavo. Atsakymo Vlikui vertė dėl to 
nesumažėjo, nes yra skirtumas tarp valdžios atsaky
mo savo piliečių organizacijai kaip LB, ir svetimame 
krašte veikiančiai nepiliečių organizacijai su tokiu 
aiškiu politiniu pavadinimu kaip Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas.

Pagaliau V.G. autoritetingai pareiškia: „Tokie 
atsakymai į laiškus iš viso nieko bendro neturi su 
Vliko pripažinimu“.

Pripažinimų yra visokių, ir jie įvairiais būdais 
pareiškiami. Paprasčiausias būdas—susirašinėjimas, 
atsakymas į laiškus. Aukštesni valdžios pareigūnai 
nelengvai parodo ir tokį pripažinimą. Tai visiems 
žinoma praktika. Todėl šiuo metu gauti Vlikui tokį 

pareiškimą iš bet kurio krašto vyriausybės, kad ji 
nepripažįsta Lietuvos aneksijos, yra reikšmingas 
faktas, kurį verta viešai paskelbti. Tik negatyvistas 
gali tai pavadinti „senu ir nerimtu Vliko pasigyri
mu“.

Juozas Vitėnas 
Washington, D.C.

Mums atrodo, kad tarp pripažinimo ir atsaky
mo į laišką visgi yra šioks toks skirtumėlis . . . Dar 
keisčiau skamba p. Vitėno aiškinimas, kad JA V 
vyriausybei Šveicarijos lietuvių bendruomenė yra 
„savo piliečių organizacija“, o Amerikoje veikiantis 
Vlikas, kur[ sudaro beveik vien tik JA V gyventojai, 
daugiausia šio krašto piliečiai—„svetimame krašte 
veikianti nepiliečių organizacija“—red.

TRUMPAS PASIAIŠKINIMAS

Ponas J. Stiklorius prašo paaiškinti, kodėl aš ir 
kai kurie kiti „liberalai“ daugiau rašo apie Pietų 
Afrikos negeroves negu apie sovietines ir kitas 
kairiąsias diktatūras (Akiračiai, 1986 m. birželio 
mėn. numeris). Skaitant jo išvedžiojimus apie 
moralųjį ir nemoralųjį pragmatizmą, man prisime
na anais vaikystės laikais labai populiarūs ginčai, 
kurie prasidėdavo maždaug taip: Mano dėdė dangų 
rėdė, tavo dėdė šūdą ėdė. Kadangi abi pusės 
dažniausiai pritrūkdavo rimtų moksliškų argumen
tų, tad savo tezei paremti kibdavo vienas kitam į 
plaukus. Kas stipresnis, to ir dėdė geresnis.

Panašiai ir su tais diktatoriais. Sunku būtų 
įrodyti, ar Batista ar Castro blogesnis diktatorius. 
Pagal Stiklorių, kadangi Batista buvo „mūsų“, 
suprask Amerikos pusėje, jis geresnis už Castro. 
Taip galvojant, Stalinas taip pat būtų geresnis 
diktatorius už Gorbačiovą, nes jis buvo „mūsų“ 
pusėje. Ne tik prez. Rooseveltas, bet ir beveik visa 
Amerikos spauda tada jį vadino „geruoju dėde 
Joe“, kai jis liejo rusų ir nerusų kraują kariaudamas 
su Hitleriu. Tuo tarpu mes visi kiti bėgome pas 
Hitlerį, gelbėdamiesi nuo to gerojo dėdės. Štai tau 
ir visas moralusis ir nemoralusis pragmatizmas. Ne 
Bertoldas Brechtas, o jau senieji romėnai susigalvo
jo, kad pirma reikia gyventi, o paskum filosofuoti 
(primum vivere deinde philosophari).

O dėl to rašymo apie Pietų Afriką ir nerašymo 
apie kitas diktatūras, kalbėdamas tik už save, o ne 
už visus „liberalus“, galiu atsakyti: nenoriu daryti 
konkurencijos visiems tiems, kurie piktžoles temato 
tik anapus tvoros, visiškai nematydami, kad jos 
dažnai keroja ir lapoja pačių pusėje. Be to nenoriu 
būti nuobodus ir tuščiakalbis. Užtat man kaip tik 
daugiausia ir rūpi ne mano kaimynų, o mūsų pačių 
daržas. Juk ne mano ir pareiga ravėti svetimo daržo 
piktžoles. Tegu jie patys jas ravisi. Mano pareiga 
kovoti su mūsų pačių piktžolėmis, kad jos kartais 
per daug neužgožtų mūsų pačių daržo. Užtat man, 
pavyzdžiui, nelabai suprantama, kodėl mūsų 
prezidentas taip labai susirūpinęs Nikaragvos 
piktžolėmis, o beveik visiškai nemato mūsų pačių 
negerovių (terorizmo gatvėse ir namuose, narkotikų 
epidemijos, analfabetizmo plitimo, baisaus smegenų 
plovimo ir melo iš mūsų vadinamos pasiūlų 
ekonomijos, taršos ir 1.1, ir 1.1.).

Nežinau, ar tokį susirūpinimą savo daržu 
galima pavadinti liberalizmu. Greičiau tai tam 
tikras socialistinis demokratizmas, kuriam rūpi ne 
tik tariama „moralinė dauguma“, bet ir aplamai 
žmonės ir gamta.

V. Trumpa

P.S. Ar iš tikrųjų p. J. Stiklorius mano, kad 
mūsų juodieji pasisako prieš P. Afrikos režimą tik 
dėl to, kad jie rasistai ir neapkenčia baltųjų?
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LIETUVOS GYVENIMAS

Sako, kad kažkada graikų kara
lius Sizifas nusikalto dievams, ir tie jį už 
tai nubaudė po mirties amžinai risti į 
kalną akmenį. Kai tas vargais negalais 
priartėdavo prie kalno viršūnės, ak
muo vėl išslysdavo ir nudardėdavo 
žemyn. Taip ir su rusų atvežta kolcho
zine sistema Lietuvoje. Kiek ją istori
jos bėgyje nebandyta lopyti, „tobulin
ti“, „reformuoti“, o ji kaip atsilieka, 
taip atsilieka. Trūksta maisto, trūksta 
žaliavų, trūksta traktoriams atsarginių 
dalių, jaunimas bėga į miestus,—o 
partija kuria planus, stato pasakų pilis 
ir tvirtina, jog šį kartą tikrai viskas 
pagerės.

Vėliausia reforma yra sąjunginio- 
respublikinio Lietuvos TSRS Valstybi
nio agrompramoninio komiteto 
(VAK) įsteigimas šių metų pradžioje, 
sujungus penkias ministerijas su vienu 
komitetu. Šis žingsnis pristatomas 
kaip „valdymo tobulinimas“. Jo 
tikslas—spartinti mokslinę-techninę 
pažangą, derinti ir balansuoti žemės 
ūkio šakų vystymą, tobulinti kapita
linę statybą ir kurti stabilius darbo 
kolektyvus.

Praktiškai sukurta gigantiška 
žemės ūkio ministerija, pavaldi Mask
vai, su 44 rajonų agropramoniniais 
susivienijimais. Už tai ir vienas iš 
dviejų VAKo pirmųjų pavaduotojų 
yra Kauno politechnikos instituto ir 
Leningrado aukštesniosios partinės 
mokyklos auklėtinis, 41-nerių metų 
Genadijus Konopliovas. Jo kolega su 
tokiu pat titulu yra agronomas V. 
Einoris. Abu jie turi dar ir ministro 
rangus, kai tuo tarpu jų viršininkas J. 
Bernatavičius, taip pat agronomas, yra 
net Lietuvos Ministrų tarybos pirmi
ninko V. Sakalausko pirmasis pava
duotojas.

TOBULAI ATBULAI

Dauguma ekspertų mano, jog 
viena iš kolchozinės sistemos nesėkmės 
priežasčių yra per didelė centralizacija. 
Tuo tarpu ši reforma tą centralizaciją 
dar padidina. Dabar kai kurios buvu
sios ministerijos, įeinančios į VAKą, 
priklausys ne tik Lietuvos Ministrų 
tarybai, bet ir Maskvai, kai anksčiau 
tiesioginiai nepriklausydavo. Naująją 
organizaciją sudaro buvę Žemės ūkio, 
Vaisių ir daržovių ūkio, Mėsos ir 
pieno pramonės, Maisto pramonės bei 
Kaimo statybos ministerijos, o ir 
Valstybinio gamybinio-techninio že
mės ūkio aprūpinimo komitetas.

Be to, reorganizuotos ir dar dvi 
respublikinės ministerijos: Paruošų ir 
Lengvosios pramonės. Iš pirmosios 
VAKui priskirtos Valstybinė augali
ninkystės produktų supirkimo, Valsty
binė gyvulininkystės produktų supirki
mo bei Valstybinė žemės ūkio 
produktų ir žaliavos kokybės inspekci
jos. Tuo tarpu grūdų inspekcija liko 
Paruošų ministerijos žinioje. Iš Leng
vosios pramonės ministerijos VAKui 
pervestos pirminės linų apdirbimo

KOLCHOZAI —SIZIFO
DARBAS

įmonės.
Susidaro įspūdis, kad gal naująjį 

komitetą sukūrė dar ir dėl to, kad net 
ir raudonieji biurokratai nebesusigau
dė tame ministerijų, komitetų ir 
inspekcijų labirinte. Matyt tai ir turėjo 
Prienų rajono Jiezno kolūkio pirmi
ninkas P. Aleknavičius galvoje, kai 
neseniai pareiškė:

— Aš manau, kad agropramoni
nio susivienijimo darbas ne nurodinėti, 
kiek kuriam ūkiui nupurkšti pasėlių, 
kiek sėti rapso, smulkmeniškai globoti 
ūkius (oi koks gajus senas įprotis!) . . .

Kitas, kuris ant savo kailio gerai 
patyrė to „valdymo tobulinimo“ rezul
tatus, yra Varėnos rajono žemės ūkio 
valdybos viršininkas Z. Vaičaitis.

POPIERIZMAS BE „ZIROKSO“

— Matot, — sako Vaičaitis, — 
dabar dirbti kolūkio pirmininku yra 

ne lengviau negu, sakysime, ministru. 
Dabartinis didelio ūkio vadovas per 
dieną gauna vidutiniškai 30 nurodan
čių raštų. Tuos nurodymus jis turi 
skubiai vykdyti arba bent skubiai į 
juos atsakyti.

Jau minėtas Aleknavičius nurodė 
ir daugiau „patobulinto valdymo“ 
pavyzdžių. Girdi, Jiezne, mažame 
Dzūkijos miestelyje, savotiška trival- 
dystė: yra miesto tarybos vykdomasis 
komitetas, yra apylinkės tarybos vyk
domasis komitetas ir yra kolūkio 
valdyba. Kiekvienas su savo interesais, 
savo ambicijomis, savo teisėmis. Jei 
kolūkietis nori Jiezne statytis namą, 
tai kolūkio valdybos nutarimo neuž
tenka. Jis turi gauti miesto vykdomojo 
komiteto leidimą. O ir tada sklypas 
jam skiriamas ne 25 arų, kaip kitiems 
kolūkiečiams, o tik 15 arų. (1 aras 
lygus 100 kvadr. metrų arba ketvirčiui 
akro).

O Amerikos lietuviai mano, jog 
dvi bendruomenės blogai.

Beje o kaip gi įsigyja kolūkietis 
namuką. Alytaus statybos kombinato 
surenkamieji plonasieniai vienos šei
mos medinukai kainuoja 27 tūkstan
čius rublių. Kolūkis savo parinktiems 
nariams jį parduoda išsimokėtinai už 
12 tūkstančių. Tik gerai uždirbantys 
kolūkiečiai gauna iki 150 rublių į 
mėnesį, nors turi pajamų ir iš asmeni
nio ūkio.

Daug populiaresni yra Vievio 
keramzitbetonio gamyklos sukurti 
storesnių sienų, keturių kambarių 
namai su fojė, veranda, rūsiu, virtuve. 
Gyvenamasis namas apšildomas cen
triniu „Beržu“. Prie ūkinio pastato yra 
dar viena virtuvė. Toks namas kolū
kiui kainuoja 32 tūkstančiai rublių, o 
kolūkiečiui perleidžiamas išsimokėti
nai už 16 tūkstančių. Pradedantiems 
gyventi jauniems žmonėms tokie na
mai neįkandami. Restauruojamas Jogailos paminklas New Yorke (žiūr. komentarus sekančiame psl.)

VAKas IRGI PAINUS

Bet grįžkime prie VAKo. Nesu
prasi žmogus, kokia tai organizacinė 
tobulybė, nepažiūrėjęs į jo valdybas. O 
jų VAKas turi net 11: Vyriausioji 
agropramoninio komplekso ekonomi
nio plėtojimo ir planavimo valdyba, 
Vyriausioji augalininkystės produktų 
gamybos ir perdirbimo valdyba, Vy
riausioji gyvulininkystės produktų 
gamybos ir perdirbimo valdyba, Vy
riausioji vaisių ir daržovių ūkio valdy
ba, Vyriausioji maisto pramonės val
dyba, Vyriausioji mechanizacijos ir 
elektrofikacijos valdyba, Vyriausioji 
kapitalinės statybos ir rekonstrukcijos 
valdyba, Vyriausioji materialinio- 
techninio aprūpinimo valdyba, Vy
riausioji agropramoninio komplekso 
mokslinio aprūpinimo valdyba, Vy
riausioji kadrų valdyba ir galop 
vyriausiosios valdybos teisėmis— 
Vyriausioji valstybinė veterinarijos in
spekcija.

Nors daug organizacinių vienetų 
buvo ištisai perimti į VAKą, visgi 
daugiau kaip trečdalis biurokratų, keli 
šimtai, neteko darbo. Koks 100 iš tų 
atleistųjų perėjo dirbti į kitas ūkio 
šakas, kiti—į kolūkius ir tarybinius 
ūkius, o dar kiti išėjo į pensiją. VAKo 
administraciniame aparate dirba maž
daug 250 specialistų. Šiems geriausiai 
pavyko, nes jiems paliktas toks pat 
atlyginimas, kokį jie turėjo senose 
pareigose net jeigu jų dabartinės 

užimamos pareigos ir žemesnės. 
Atleistiesiems darbuotojams iki trijų 
mėnesių mokamas senasis atlyginimas, 
nebent jie anksčiau susirastų kitą 
darbą.

TVARKA TURI BŪTI

Sausio mėnesį įvykusiame XIX 
Lietuvos komunistų partijos suvažia
vime vyriausiasis Lietuvos „činovnin- 
kas“ P. Griškevičius kategoriškai 
pareiškė: „ . . . respublikinis Valstybi
nis agropramoninis komitetas, asme
niškai drg. J. Bernatavičius, . . . turi 
imtis ryžtingų priemonių ir įvesti 
deramą tvarką kiekviename ūkyje“. 
Bet nespėjo Griškevičius pabaigti, kai 
tame pačiame suvažiavime į tribūną 
iškopė Ministrų tarybos pirmininkas 
V. Sakalauskas ir pareiškė, kad 
Bernatavičius ir jo VAKas „nebuvo 
pakankamai reiklūs ir per mažai 
kontroliavo, kad būtų laiku ir visur 
įgyvendinamas Lietuvos komunistų 
partijos ir Ministrų tarybos numatytos 
visos priemonės reikalų būklei šioje 
šakoje pagerinti“.

Tai buvo tik mėnesiui praėjus nuo 
VAKo įsteigimo. Bernatavičius galėtų 
paklausti, kaip jis galėjo per mėnesį 
įvykdyti tai, ko partija nepadarė per 
70 metų. Iki šiol Bernatavičius dar 
tebesėdi savo vietoje, nors jokio 
žadėto persilaužimo žemės ūkyje nėra. 
Viskas vyksta mažiau ar daugiau kaip 
ir anksčiau.

Kadangi ir pati valdžia žino, jog 
jokie komitetai jiems kiaulių ir daržo
vių nepriaugins, tai tyliai, bet pastebi
mai skatinami pagalbiniai, ypač asme
niniai ūkiai. Pernai kaimo gyventojai
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pardavė valstybei dvigubai daugiau 
savo išaugintų gyvulių ir paukščių 
negu 1980 m. Kadangi šiame 5-metyje, 
kuris baigsis 1990 m., planuojama 
mėsos gamybų išplėsti 20%, tai privati
ninkų indėlis pasidaro ypatingai svar
bus. Jau dabar restoranų valgia
raščiuose pasirodo „komiso“ 
karbonadas, kurio porcija kainuoja 4 
rubliai vietoj įprastų, bet retėjančių 
vieno rublio panašių porcijų. Komisas 
čia reiškia, kad valgykla mėsą pirko iš 
kolūkiečio nebe valdiškomis kainomis, 
nes oficialus tiekimas nepatenkina 
paklausos.

NENUOŠIRDŽIAI REMIA

Jau minėtas VAKo pirmininko 1- 
masis pavaduotojas Genadijus Kono- 
pliovas neseniai paskelbė paaiškinimą 
„Kas žinotina apie asmeninio pagalbi
nio ūkio vystymą“. Straipsnyje jis 
ragina „sudaryti sąlygas gyventojų 
asmeninio pagalbinio ūkio vystymui, 
kad būtų parduota valstybei kuo

— Sveikas, drauguži! Seniai tave 
bemačiau tokį laimingą. Šypsena lyg 
Einšteino, atomą už uodegos paga
vus . . .

— Taigi, taigi—sveikas, sveikas. 
Tik prie ko čia Einšteinas. Geriau gal 
Šerlokas Holmsas tiktų, nes išnarplio
jau paslaptį, kurios dar niekas ki
tas .. .

— Kokią paslaptį?
— Nagi kur bus minėjimas. Krikš

čionybės 600 metų sukaktis.
— Na ir radai „paslaptį“. Visi gi 

žino, kad Romoje.
— Romoje minės romėnai. Lietu

vių daug kas ten nuvažiuot negalės.
— Lietuviai minės Lietuvoje. 

Anksčiau, kol dar Vilnius buvo Lenki
joje, sakė, kad minės Kaune. O dabar,

Drausmės sargyboje 

daugiau gyvulininkystės produkcijos“. 
Jis skelbia, kad nuo liepos 1-mosios 
gyvulius ir paukščius, išaugintus gy
ventojų asmeniniuose pagalbiniuose 
ūkiuose pagal sutartis, superka varto
tojų kooperacijos organizacijos per 
kolūkius bei tarybinius ūkius ir reali
zuoja daugiausia vietiniam miestų ir 
rajonų centrų gyventojų aprūpinimui 
kooperatinės prekybos kainomis“. 
Taip, matyt, stengiamasi užbėgti už 
akių „komisinei“ prekybai, kuri jau 
per daug atsiduoda „atgyvenusiu kapi
talizmu“.

Vartotojų kooperacijos organiza
cijos atsiskaito su ūkiais už supirktus 
gyvulius valstybinėmis supirkimo kai
nomis plius antkainiu, susijusiu su 
gyventojų asmeninio ūkio organizavi
mu bei supirkimo išlaidomis. Gyvuliai 
iš gyventojų superkami tomis pačiomis 
kainomis, kaip ir iki šiol. Vienok 
valstiečiams nebereikia rūpintis paršo 
pristatymui į miestą ir pirkėjo suradi
mu. Kolūkis pasiims jį iš namų, 

JOGAILA IR JAGIELLO

PAMINKLAI KRIKŠTYTOJAMS
atrodo, jau Vilnių išvadavo. Tai ir 
krikštynos bus ten, kur krikštyjo— 
Vilniuje. Kokia čia paslaptis?

— Išeivijai ir Vilnius per toli. 
Reikėtų kur nors arčiau namų . . .

— Jei arčiau namų, tai kiekvienas 
savo parapijoje . . .

— Ne, ne! Bus vienas bendras, 
centrinis minėjimas Amerikai ir Kana
dai.

— Tai turbūt Vašingtone. Ten 
vyskupas kadaise nupirko lietuviams 
koplyčią ir laiko užrakinęs. Bus proga 
pravėdinti . . .

— Vašingtonas, deja, nėra tinka
miausia vieta krikšto minėjimui. Mi
nėti reikėtų prie paminklo krikštyto
jui . . .

— Bet kur tu, vyruti, Amerikoje 
rasi paminklą Jogailai?

— Kur? New Yorke.
— Nejau iš tikrųjų pranciškonai 

Bruklyne . . .
— Ne pranciškonai ir ne Bruk

lyne. Paminklas yra pačiame Man- 
hateno viduryje.

— Kur nors prie Brodvėjaus ir 
Keturiasdešimt antros? Sakyčiau ne 
per daug krikščioniška atmosfera mi
nėjimui ...

sumokėdamas jam grynais. Ūkiui iš to 
irgi nauda, nes iš gyventojų supirkti 
gyvuliai įeis į jų pardavimo valstybei 
planų vykdymą.

Visiems valstiečių gyvuliams išski
riamos ganyklos. Kadangi valstiečių 
tarpe daug pensininkų, tai ūkiai 
įpareigoti šiems padėti paruošti pašarų 
žiemai.

Toliau Konopliovas dėsto, kad 
„neteisūs tie vadovai, kurie mano, kad 
jau pasiekta individualaus sektoriaus 
vystymo riba“. Jis prideda: „Pajamos, 
gautos už išaugintus ir realizuotus 
gyvulius iš asmeninių pagalbinių ūkių, 
laikomos darbo pajamomis, jeigu 
pašarai įgyti teisėtai ir sąžiningu dar
bu“.

Mat ten šiuo metu vykdoma 
kampanija prieš spekuliantus, grobsty- 
tojus ir kitokius vertelgas, kurie 
gyvena ne iš savo tiesioginių pajamų.

— Daugelis respublikos žemdir
bių aktyviai dalyvauja gamyboje ir 
puikiai suderina visuomeninio darbo

— Paminklas yra Central 
Parke—visai padorioj vietoj. Stovi 
akmeninis Jogaila, kardą aukštyn 
iškėlęs. O kardas—už patį karalių 
didesnis.

— Ne koks krikštytojas, jei su 
kardu.

— Nežinai, brolau, istorijos. Vi
duramžiais buvo tokia mada. 
Kryžiuočiai du šimtus metų su kar
dais . . .

— Nepradėk ir tu su kryžiuočiais. 
Užtenka, kad Lietuvoj tuos kryžiuo
čius mala ir mala. Be jokio galo . . . Ge
riau pasakytum, kas tau sakė, kad prie 
paminklo.

— The New York Times dien
raščio pirmame puslapyje, pačiame 
viduryje—paminklo nuotrauka. O 
aplinkui pastoliai. Miesto valdyba 
pradėjo paminklą restauruoti. Tai 
ir . . .

— Bet kad apie minėjimą ten 
nieko neparašyta?

— Nėra ko ir rašyti! Jeigu kitą 
vasarą minėjimas, o dabar paminklą 
restauruoja, tai nėra ko ir aiškinti. 
Gali ir pats sudėti du ir du, ir bus 
keturi . . .

— Tik tavo vaizduotėje! Geriau

LIETUVOJE PAGAMINTA

Javų
1913 m. 1939 m. 1980 m.

cnt/ha 9,6 9,4 16,2

Bulvių 
cnt/ha 79 129 85

Pieno kg 
iš karvės 
per metus 1.200 1.400 2.905

bei individualaus pagalbinio ūkio
interesus,—atsargiai pareiškia Genadi
jus.

Pagal jo statistiką, 91 tūkstantis 
žemdirbių nelaiko karvių, o galėtų 
laikyti, ir 136 tūkstančiai šeimų nelai
ko kiaulių.

Šįmet tarp įprastų Spalio revoliu
cijos šūkių gali atsirasti ir toks: „Su 
kiaulėmis ir galvijais pirmyn į komu
nizmą!“

V. Zalatorius

prisipažink, kad suklydai. Juk ten pa
minklas visai ne Jogailai, o kažkokiam 
karaliui Jagiello. Ir dar paaiškinta, 
kas tas Jagiello yra. Tai toks „15-to 
šimtmečio lenkų didvyris“. O Jogaila 
gi—pats žinai—buvo lietuvis.

— Jeigu tu nežinai, kad lenkai 
Jogailą vadina Jagiello, tai ne mano 
klaida.

— Tai kodėl New York Times jį 
lenku vadina? Reikėtų protestuoti . . .

— Tik kad nėra kam protestuoti. 
Jeigu taip, sakykim, dėl Vytau
to .. . Suplauktų protestuoti minios 
Vytautų. Juk kas trečias lietuviukas— 
Vytukas. O Jogailiuką bent vieną ar 
kada girdėjai?

— Čia tai jau tavo tiesa— 
Jogailiukų nėra. Girdėjau, kad taip 
supykę nulėmė senieji pagonių dievai. 
Tegul, sako, bus Jogaila Paskutiny
sis .. .

— O jeigu kokia jauna lietuvių 
šeima imtų ir pakrikštytų naujagimį 
Jogaila. Kitą vasarą, sukakties proga. 
Laiko turbūt dar užtektų tokiems 
planams. O kaip būtų simboliška! 
Po šešių šimtų metų . . .

— Kažin? Nepriklausomoj, sako, 
buvo viena šeima nutarusi pirmąjį 
sūnų pakrikštyti Jogailos vardu . . .

— Ir kas iš to išėjo?
— Septynios mergaitės. Viena po 

kitos. Todėl ir dabar nepatarčiau be 
reikalo pykint senųjų dievų . . .
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60650
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DEŠIMT METŲ NUO HEIDEGERIO
■ MIRTIES

Prieš dešimt metų Freiburge (Breisgau, V. 
Vokietijoj) mirė filosofas Martin Heidegger. Filoso
fijos istorikų didumos jis yra pripažįstamas kaip 
žymiausias 20-tojo amžiaus filosofas, kuris, kaip 
savo laikais Platonas, davė pamatinį posūkį visai 
nuovokai į pasaulį. Pats H. yra pasisakęs, kad jo 
filosofija bus suprasta tik po 300 metų.

Busimasis filosofas gimė 1889 m. rugsėjo 26 d. 
Messkirche, netoli Freiburgo, amatininko šeimoje. 
Jaunuolis iš pradžių (1903-1906) mokėsi vienoje 
Konstancos gimnazijoje, o nuo 1906 m. iki 1909 m. 
Freiburgo gimnazijoje, kur įsigijo brandos atestatą. 
Iš pradžių H. Freiburgo universitete du metus 
klausė katalikų teologiją, o 1911-1913 m. filosofiją 
ir gamtos mokslus. 1913 m. už disertaciją „Teorija 
apie sprendimą psichologizme“ (Die Lehre vom 
Urteil im Psychologismus) gauna dr. laipsnį. 1916 
m. H. habilituojasi apie viduramžių filosofą Duns 
Scotus ir paskiriamas Freiburgo universitete privat
docentu. 1923-28 m. pakviečiamas ekstraordinari
niu profesorium į Marburgo universitetą, kur, 
atostogas praleisdamas netoli savo tėviškės, Todt- 
nauberge parašo 1927 m. savo žymųjį veikalą Būtis 
ir laikas (Sein und Zeit). 1929 m. H. vėl grįžta į 
Freiburgą ir užima pasitraukusio iš pareigų 
Edmundo Husserlio katedrą. Čia jis profesoriavo 
iki savo emeritacijos 1951 m. 1947 m. prancūzų 
okupacijos organai jam uždraudė dėstyti filosofiją, 
kadangi jis 1933 m., Hitleriui atėjus į valdžią, keletą 
mėnesių aktyviai rėmė naująją santvarką.

M. Heidegerio erudicija yra visapusiška. Jis 
buvo ne tik puikus patristinės ir scholastinės 
literatūros žinovas, bet taip pat ir juslus Liuterio ir 
vokiečių mistikos interpretatorius. Be to jis puikiai 
pažinojo antikinę raštiją, o dar geriau—naujųjų 
amžių filosofijos istoriją. Heidegeriui mirus, pradė
jo pasirodyti jo dar niekur nepaskelbtos paskaitos, 
kurias jis skaitė 1923-1944 metais. Šitas pomirtinių 
raštų išleidimas užtruks maždaug iki šio šimtmečio 
pabaigos ir tada H. rinktiniai raštai sudarys apie 70 
tomų.

Heidegerio veikalas Būtis ir laikas yra laikoma 
viena žymiausių šio šimtmečio filosofijos knygų ir 
kartais statoma vienoje gretoje su Kanto pagrindi
niu veikalu Grynojo proto kritika (Kritik der reinen 
Vernunft). Šis pagrindinis Heidegerio veikalas yra 
sukurtas Husserlio fenomenologijos įtakoje, idealis
tinės sąmonės filosofijos pašonėje, kuri nustatė 
būties dėsnius. Heidegeris nestato klausimo dėl 
būtybės esmės ir jo susidarymo pakopų, bet 
stengiasi savo samprotavimais prasiskverbti į būties 
prasmę. Iš pradžių veikalas turėjo susidėti iš dviejų 
dalių. Pirmoje knygos dalyje turėjo būti išanalizuo
tos sekančios problemos: a) Paruošiamoji būties 
pamatų analizė, b) Būtis ir laikinumas, c) Laikas ir 
būtis. Antrasis veikalo tomas turėjo susidėti iš 
sekančių trijų dalių: a) Kanto teorija apie schema- 
tizmą sąryšyje su laiku, b) Descarto cogito sum 
ontologinis pamatas ir perėmimas viduražmių 
ontologijos, Antikinės ontologijos ribų nustatymas 
susijęs su Aristotelio mokslu apie laiką. Iš pirmos 
minėtos dalies buvo 1927 m. paskelbtos pirmosios 
dvi dalys, iš antrosios numatytos dalies pasirodė 
atskira knyga veikalas Kantas ir metafizikos pro
blema.

Savo pagrindiniame veikale H. klausia, kas yra 
būtis, kadangi ji, pasak jo, dažniausiai faktiškai 
lieka neapmąstoma. Žmogus tarp visų egzistuo
jančių būtybių esanti ta būtybė, kuri turi savyje 
būties supratimo savybių, kadangi jis egzistuoja 
išeidamas iš savęs, rūpinasi pasauliu ir yra atviras 
būčiai. Šita prasme H. vadina žmogų „Dasein“, nes 

šio žodžio prasmė vokiškai yra „Čia buvimas“ 
(egzistencija), o raidine prasme ex-sistere reiškia 
išeiti iš savęs. Pagal H. išėjimas į pasaulį yra susijęs 
su rūpesčio sąvoka. Heidegerio terminologijoj 
„rūpestis“ maždaug tai, kas filosofijos tradicijoj 
vadinama pažinimo klausimu. H. stengiasi pažini
mą išaiškinti iš pagrindų, kaip tai dabartinis mūsų 
buvimas pasaulyje (In-der-Welt-sein) ir gamtos 
pasidarymas žmogiškam prasmingui pasauliui. 
Pasak Heidegerio, kasdieniniai rūpesčiai gręsia 
žmogų panerti į „netikrąją egzistenciją“, kurioje 
žmogus save užmiršta. Tik „tikrasis rūpestis“ 
sukoncentruoja žmogaus asmenybę savyje, besi
kreipdamas į žmogaus būties visumą - mirtį. Mirtis 
esanti žmogaus buvimo būdas, o ne kažkada 
ateityje įvyksiantis gyvybės nutraukimas. 
Heidegeris teigia, kad žmogus tol miršta, 
kol jis gyvena. Mirtis yra žmogaus buvimo 
pabaiga. Tuo būdu pačia savo esme žmogus yra 
baigtinė būtybė. Realizuoti savo asmeniui esąs tik 
vienas kelias, atsisakant galybių begalybe, t.y. 
realizuoti save duotoje istorinėje situacijoje. Žmo
gus galįs istoriškai egzistuoti, kadangi jis pačiame 
savo būties stovyje yra laikinas. Šitas laikinumas 
esąs žmogaus egzistencijos, kaip „rūpesčio“ ontolo
ginė prasmė. Heidegeris vadina specialaus judėjimo 
išsiplėtojimą buvimo įvykiu, o šitų įvykių struktū
ros atidengimą istoriškumu. Vėlesniuose veikaluose 
(Holzwege, 1950, Malkoms iš miško vešti kelias), 
(Einfuehrung in die Metaphysik, 1953, Įvadas į 
metafiziką) jaučiamas tam tikras posūkis Heidege
rio mąstyme. Pabrėžiama, kad žmogus yra būties 
sargas. Bendrai, kalbant apie egzistencializmą, 
reikia pabrėžti, kad Heidegeris yra ateistinės 
krypties egzistencialistas, kuris iki savo mirties 
atmetė Dievo egzistenciją. Jo kolega Karl Jaspers, 
su kuriuo H. kurį laiką buvo susibičiuliąvęs, yra 
krikščioniškojo egzistencializmo šalininkas. Žy
miausiu Heidegerio pasekėju, kuris taip pat laikosi 
ateistinės pasaulėžiūros, yra laikomas prancūzų 
filosofas Jean-Paul Sartre, kurio pagrindinis 
veikalas yra Būtis ir niekas (L‘etre et le neant).

Savo filosofijoje Heidegeris turi susilietimo 
taškų ir su marksizmu. Iš jų yra paminėtinas vengrų 
marksistas Georg Lukačs, su jo knyga Die Seele 
und die Formen (Siela ir jos formos). Pagrindinieji 
panašumai tarp Heidegerio ir Lukačs esą tie, kad 
jie abu atnaujina Hėgelio filosofijos tradiciją, 
atmeta transcendentalinį subjektą, laiko žmogaus 
egzistencijos supratimą kaip neatskiriamai susijusį 
su pasauliu, kurio dalimi jis yra. Pagrindinis 
skirtumas tarp abiejų mąstytojų glūdi tame, kad 
Heidegeriui subjektas istorijoje turi indivudalų 
charakterį, tuo tarpu Lukačiui istorija yra viršindi- 
vidualinio subjekto, t.y. visuomenės klasių padari
nys. Heidegerio tyrinėtojai teigia, kad H. savo 
pagrindiniame veikale Būtis ir laikas (p. 46) 
netiesioginiai užsimena G. Lukačs.

Šiaip Heidegerio filosofija Rytų Europoje 
dabar oficialiai mažai teužsimenama, nors intelek
tualų tarpe ja ir domimasi.

Vokietijoje labiausiai jo filosofija užsiiminėja
ma Freiburge. Čia randasi Heidegerio pasekėjai 
ortodoksai, kurie Heidegerį skaito paraidžiui ir yra 
visiškai užsiėmę Heidegerio raštų visuotinės laidos 
užbaigimu. Freiburgo universiteto profesorius 
Friedrich-Wilhelm von Herrmann yra vyriausias 
šitų darbų vadovas. Kituose Vokietijos universite
tuose šita filosofijos istorikų grupė yra vadinama 
Heidegerio mafija. Heidegerio rankraščiai randasi 
Marbache, netoli Štuttgarto ir mokslininkams iš 
kitur nėra galimybės prie jų prieiti. Pažymėtinas yra 

faktas, kad Heidegerio literatūros „tvanas“ tarptau
tiniu mastu auga ir akademinė filosofija Heidegerį 
jau dabar laiko klasiku. Daugumoje V. Vokietijos 
universitetų beveik kiekvieną semestrą skaitomos 
paskaitos apie Heidegerio filosofiją. Visiškai nese
niai buvo įkurta Heidegerio draugija, kurioje 
nemažą vaidmenį vaidina ir Heidegerio šeima.

Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ruošiami Heidegerio raštų vertimai

J. Kokštas
a) W. Schirmacher, Die Ideen dės Freiburger 
Denkers wirken weiterhin nach, Weser Kurier 
(26.V.86).
b) A. Huebscher, Von Hegel zu Heidegger, 
Stuttgart 1979.
c) P. Foulquie, Der Existentialismus, Hamburg 
1959.
d) W. Biemel, Heidegger, Hamburg 1973.
e) LE, VIII
f) L. Goldmann, Lukacs und Heidegger, Darm
stadt 1975.

atgarsiai
KAS SUKELIA JUOK^?

Aptardamas 1985 m. išeivijos lietuvių romaną 
(„Romano netesėti pažadai“, Akiračiai nr. 178) ir 
šnekėdamas apie Antano Škėmos Izaoką, kęst, 
reikalas sako: „Pernykščiame Santaros-Šviesos 
suvažiavime su trečiuoju A. Škėmos raštų tomu 
supažindinusiam jo redaktoriui L. Mockūnui kaip 
tik dėl tų skaitytoją šokiruojančių vietų Izaokas 
pasirodė gana juokingas“. Toliau kęst, reikalas 
bando spėlioti, kodėl man Izaokas pasirodė 
juokingas, sakydamas: „Taip apysaką interpretuoti 
jį galėjo paskatinti ir motto vietoje panaudotas 
enciklopedinis titulinio veikėjo vardo apibūdinimas, 
hebrajiškąjį ’Isaac4 angliškai verčiant į ’laughter4, 
kas lietuviškai ir reikštų juoką“.

Iš tikrųjų būtų kvaila sakyti, kad Izaokas— 
juokinga apysaka ir nepaaiškinti kodėl. Kęst, 
reikalas neatsimena, kad pernai kalbėdamas apie 
Izaoką taip pat minėjau, kodėl, mano nuomone, 
kai kurie dalykai ten sukelia juoką, išvardindamas 
apysakos komiškumo elementus ir duodamas vieną 
kitą pavyzdį. Jų šiame laiške nekartosiu, nes ką 
kalbėjau, bus galima pasiskaityti sekančiame 
Metmenų numeryje (nr. 5). Taip pat pernykščiame 
Santaros-Šviesos suvažiavime nesupažindinau su 
trečiuoju A. Škėmos raštų tomu, kaip mano kęst, 
reikalas, bet kalbėjau apie Izaoke išreikštos 
pasaulėjautos kilmę bei ištakas.

L. Mockūnas

NETERŠKIME SAVO LIZDO
Su malonumu perskaičiau Liūto Mockūno 

straipsnį „O visgi Lietuva Rytų Europoje“ {Aki
račiai, 1986 m. gegužės mėn. nr.). Ypač man 
patiko kritiškas žvilgsnis, pasišaukus liudininku ir 
poetą Česlovą Milašių, apie vadinamus Vakarus. 
Populiari pas mus buvo, turbūt ir tebėra, liaudies 
daina „Iš Rytų šalelės saulelė tekėjo, o iš 
Vakarėlių debesėliai ėjo“. Toli gražu ne viskas gera 
Vakaruose, kaip ir ne viskas bloga Rytuose. O 
pagaliau, kas kaltas, kad mūsų tauta gyvena 
rytiniame Baltijos pajūryje. Mes ten gyvenome nuo 
amžių amžinųjų ir, tikėkimės, ten gyvensime per 
amžių amžius. O kam tas nepatinka, priminsime 
liaudies priežodį: „Negeras tas paukštis, kuris savo 
lizdą teršia“.

V. Trumpa
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