
Labai sveika pabuvoti ilgesnį laiką Europoje 
ir pasižiūrėti į pasaulio politines ir ūkines 
problemas europiečių požvilgiu, nes, gyvendamas 
visą laiką JAV, kad ir nenoromis esi indoktrinuo- 
jamas JAV politikų ir jų spaudos. Esą, Vakarų 
Europa nesupranta Sov. Sąjungos agresinių planų, 
ji pasirengusi Suomijos pavyzdžio neutralitetui, ji 
neįvertina JAV karinės strategijos planų, nenori 
prisidėti prie Reagan’o ,.Žvaigždžių karo“ iniciaty
vos ir t.t.

Tokių užmetimų galima priskaičiuoti labai 
daug. Bet ar iš tikrųjų jie turi pagrindo? Kaip 
europiečiai tuos skirtingus požiūrius aiškina? Visų 
problemų centre stovi pagrindinis klausimas, kurio 
amerikiečiai nenori ar negali suprasti: Vakarų 
Europa atominio karo atveju pasidarytų pirmuoju 
taikiniu, nežiūrint iš kurios pusės tos raketos būtų 
šaudomos. Todėl europiečiai, o ypač Vokietija turi 
skirtingą požiūrį į santykius su Sov. Sąjunga, į 
atominių ginklų nusiginklavimą. į JAV norą 
diktuoti europiečiams, kaip jie turi vesti savo 
politiką bei spręsti ekonomines problemas.

Kai, pavyzdžiui, neseniai JAV Federalinis 
bankas sumažino paskolų procentus, to banko 
pirmininkas Volker pareikalavo, kad vokiečiai ir 
japonai taip pat sumažintų procentus. Į tai 
smarkiai reagavo Vokietijos spauda. Ji rašė, jog 
JAV turi neužmiršti, kad Vokietija yra suvereninė 
valstybė ir kad ji savo ekonominę politiką veda 
atsižvelgdama į Vokietijos interesus. Ji negali būti 
kitų valstybių finansinės betvarkės gelbėtoja, čia 
pat nurodydama Reagan’o administracijos nesu
gebėjimą sumažinti biudžeto deficitą ir nenormaliai 
didelį prekybos balanso skirtumą.

Opozicinės Vokietijos partijos reiškia didelį

turinyje
KODĖL JAUNI IŠEIVIAI STUDIJUOJA 
LITUANISTIKĄ?

Apie savo pasirinkimą, viltis, sunkumus ir lietuvių 
visuomenės abejingumą pasakoja * lituanistinės 
katedros Ilinojaus universitete aspirantė Danutė 
Račiūnaitė.
IŠ ANAPUS 49-TOS PARALELĖS

Kritiškas Kanados lietuvio žvilgsnis į pasauli ir 
amerikietiškąją lietuvybę.
JŪRA IR ARBATINIS ŠAUKŠTELIS

Šmaikštus Lietuvos kultūrininko pasisakymas apie 
sizifiškas kultūros darbuotojų pastangas rungiantis 
su vis didėjančiais uždaviniais.
POEZIJOS „TEOREMOS“ IR „ĮRODYMAI“

Kęstučio Nastopkos bandymas rasti poetinės pras
mės transformacijos dėsnius.

Europa po Černobylio ir 
TERORISTŲ ATAKŲ

nepasitenkinimą kanclerio Kohl vedama politika, 
ypač dėl santykių su JAV. Kai kurie Kohl’į laiko 
Vokietijos Reagan’u. Buvęs kancleris H. Schmidt 
atsisveikinimo kalboje parlamente pažymėjo, kad 
Vokietija nustojo įtakos sprendžiant Europos 
problemas. Ji pasidarė JAV satelitu, o ne 
partneriu, nes kiekvienas kritiškas pasisakymas 
prieš JAV politiką čia pradėtas laikyti „antiameri- 
konizmu“. Jis mano, kad Reagan’o siūlomas 
,,Žvaigždžių karas“ yra nerealus ir techniškai 
vargu ar pasiekiamas. Bet svarbiausia — tai neiš
spręs Europos saugumo problemų, neapsaugos 
nuo vidutinio nuotolio raketų, kurios nukreiptos į 
Vokietiją.

* * *
Priešatominiai sentimentai Europoje visuomet 

buvo stiprūs. Po Černobylio katastrofos iš visų 
pusių pasigirdo balsai ne tik prieš raketas, bet ir 
prieš atomines jėgaines, nes daugelis Europos 
kraštų buvo tiesiogiai paliesti radioaktyviųjų 
spindulių. Be Švedijos ir Suomijos, daugiausia 
nukentėjo šiaurės ir pietų Vokietija, Italija ir 
Graikija. Kai kurie mokslininkai apskaičiuoja, kad 
Černobylio katastrofos padariniai per daug metų 
gali pareikalaut iki vieno milijono aukų. Čia dar 
reiktų paminėti ir Prancūzijos Cattenon jėgainės 
avariją. Užtat pvz., Vokietijos socialdemokratų 
partijos suvažiavime buvo priimta rezoliucija 10 
metų laikotarpyje uždaryti visas atomines jėgaines 
ir surasti kitus energijos šaltinius. Nors sovietai 
Vienos atominės energijos konferencijoje pripažino 
Černobylyje padarytas klaidas, bet buvo neatsaky
ta daug klausimų apie apsaugos priemones.

Neseniai švedų atominės energijos apsaugos 
tarnyba pranešė, kad Lietuvoje esanti Ignalinos 
atominė jėgainė yra perkrauta. Londono The 
Times pranešė ir apie kitą įdomų atsitikimą 
ryšium su Černobylio valymo darbais. Tiems 
valymo darbams iš Estijos buvo pasiųsta 500 
darbininkų, kurie turėjo ten dirbti 1 ar 2 mėnesius, 
bet tas terminas buvo pratęstas iki 6 mėn. Darbo 
ir gyvenimo sąlygos buvo labai blogos, nepakanka
ma apsauga nuo radioaktyviųjų spindulių, todėl 
toji estų darbininkų grupė sukilo ir atsisakė toliau 
dirbti. Apie tas blogas darbo sąlygas pranešė ir 
pati estų komunistų spauda. Kaip The Times 
pažymi, šitoks sovietų elgesys su estų darbininkais 
estų tautoje sukėlė pasipiktinimą.

* * *

Teroristų siautėjimas Europoje pasidarė visuo
tinas ir kova su jais yra labai sunki. Yra labai 
daug įvairių teroristų grupių. Atrodo, kad jos 
koordinuoja savo veiklą. Pagrindinės teroristų gru
pės kilusios iš arabų kraštų,- daugiausia palesti
niečių. Paskutinieji taikiniai—Prancūzija ir Vokie
tija. Atskiros valstybės imasi įvairių priemonių 
apsisaugoti nuo teroristų puolimo, bet visos tos 

priemonės iki šiol neatnešė rezultatų. Teroristų 
judėjimą irgi sunku kontroliuoti, nes tarp Europos 
bendruomenės kraštų sienos yra atviros, nereikia 
vizų, nors paskutiniu laiku Prancūzija ir kiti 
kraštai žymiai sustiprino sienų kontrolę. Vyksta 
gyvos diskusijos, kaip vesti kovą su teroristais, 
kokios yra priežastys, kad jauni vyrai susisprogdi
na save, siekdami teroristiniu tikslu.

Pagaliau klausiama, kodėl atsirado teroristai, 
ypač palestiniečiai. Daug kas viešai pirštu rodo į 
Izraelį.

Šia prasme įdomios diskusijos vyko per ' 
Vokietijos televiziją. Jie turi kiekvieną sekmadienį 
programą, pavadintą „International Grueh- 
schoppen“. Ten užsienio akredituoti Vokietijai 
korespondentai veda laisvas diskusijas aktualiais 
klausimais. Kai buvo diskutuojamas teroristų 
klausimas, dalyvavo Vokietijos. Izraelio, Šveicari
jos, Lebanono, Anglijos ir JAV korespondentai. 
Diskusijose tuoj pat iškilo pagrindinis klausimas— 
kodėl atsirado palestiniečių teroristai. Ypač aštriai 
kalbėjo Šveicarijos ir Lebanono atstovai, kaltinda
mi Izraelį dar didesniu terorizmu prieš palestinie
čius ir Lebanoną.

Ar taip galima būtų diskutuoti Amerikoje?

Henrikas Žemelis

KRIŠNAITŲ PERSEKIO
JIMAS LIETUVOJE

Vakarų Vokietijoje leidžiamas USSR News 
Brief: Human Rights (š.m. nr. 16) praneša:

,.1986.8.27 (Krišnos gimimo dieną) Lietuvoje 
įvyko kratos pas Hare-Krišna sąjūdžio narius, kurie 
neseniai buvo kreipęsi į Vilniaus ir Kauno miestų 
tarybas, prašydami užregistruoti jų grupes. Vilniuje 
buvo iškratytas sargas Sigitas Letkauskas (g. 1961), 
gyv. Paribio gt. 30a, bt. 5. Kaune buvo iškratyti 
meistras durpininkas Dainius Vaičiūnas (g. 1960), 
gyv. Pergalės krantinėje 32, bt. 38; inžinierius Stasys 
Šemeta (g. 1961), gyv. Vydūno gt. 25 b.; liftininkas 
Mindaugas Šibonis (g. 1962). gyv. Vitkausko gt. 56, 
bt. 7; inžinierius Arvydas Užkuris (g. 1960), gyv. 
Naručio gt. 44. bt. 13“.

Taigi, sovietų valdžia neduoda ramiai gyventi 
ne tik katalikams . . . Hare-Krišna sąjūdžio idėjos, 
matyt, pasiekė Lietuvą iš Vakarų, kur tas sąjūdis, 
kaip visi žinome, yra labai madingas. Tiesa, 
susidomėjimo rytietiškais kultais Lietuvoje būta ir 
anksčiau: pakanka prisiminti Vydūną. Įvairiai 
galima žiūrėti į krišnaitus, bet reikėtų sutikti, kad jie 
sovietinėmis sąlygomis yra visiškai lojalūs, kadangi 
nori užsiregistruoti kaip teisėta religinė bendruome
nė. Tačiau valdžia į tą jų nekaltą norą temoka 
atsakyti kratomis.
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KRONIKA

išeivija
spaudos

veidrodyje

NEBUVUSIO KRIKŠTO MINĖJIMAS?

Joks kitas įvykis lietuvių išeivijos gyvenime 
nesukėlė tiek ginčių ir nuomonių skirtumų, kiek jų 
iškilo ryšium su besiartinančiomis Lietuvos krikšto 
600 metų iškilmėmis.

Visų pirma iškilo krikšto datos klausimas. 
Jogaila lietuvių tarpe yra pats nepopuliariausias iš 
visų senosios Lietuvos valdovų, nes su jo valdymu 
užsimezgė Lietuvai ir lietuvių tautai labai pragaiš
tinga unija su Lenkija. Todėl spaudoje pasigirdo 
daug balsų, siūlančių ar net reikalaujančių minėti 
ne Jogailos, o Mindaugo krikštą.

įtampą dar daugiau padidino Pasaulio 
lietuvių bendruomenės kreipimasis į lietuvius ir į 
popiežių, keliantis mintį, kad krikšto sukaktis yra 
gera proga, pirmą kartą per 600 krikščionybės 
metų Lietuvoje, sostinę Vilnių įsijungti į Lietuvos 
bažnytinę provinciją. Dar prisidėjo ir žinia, kad 
Lietuvoje minėjimas numatytas ne Vilniuje, o 
Kaune.

Minėjimą Vatikanas jau leido perkelti iš 
Kauno į Vilnių. Vilniaus atskyrimo nuo Lenkijos 
bažnytinės provincijos klausimas tačiau dar nepa
judėjo iš mirties taško, o tai iškilmių organizato
riams kelia rūpesčio. To negana — iškyla ir naujos 
kontroversijos. Štai katalikiškame Drauge 
(1986.X. 10), straipsnyje „Lietuvos istorijos proble
mos“ dr. J. Urbonas kelia labai radikalią mintį, 
kad jokio Lietuvos krikšto 1387 metais iš viso 
nebuve. Jis rašo:

Aš čia, atkreipdamas visų istorija besido
minčių dėmėsi, paminėsiu tik vieno do
kumento ištrauką, kuri liečia Lietuvos krikštą 
Tai „Interarium Krola Wladislawa Jagielly“ 1386- 
1434. Warszawa 1972. Čia yra surašyta, kur ir 
kada Jogaila buvojo, ką jis ten veikė ir kas jį 
lydėjo. Pagal ši dokumentą Jogaila atvyko / Vilnių 
1387 m. vasario 17 d. ir buvo Vilniuje tik 5 dienas 
iki vasario 22 d. Jogailos i Vilnių nepalydėjo nei 
karalienė Jadvyga (ji niekad Lietuvoje nebuvo), nei 
lenkų vyskupai, nei kunigai ir didikai. Jokio 
masinio liet, tautos krikšto ir nebuvo. Tomis 
dienomis Jogaila Vilniuje tik paskelbė tris ,, Privi
legijas“: Paskelbė katalikybę pirmaujančia religija; 
Privilegiją atnaujinti Vilniaus vyskupijai ir Privi
legiją Letuvos bajorams. Taigi buvo paskelbti šie 
trys įstatymai, bet jokio Dlugošo aprašyto masinio 
tautos krikšto visai nebuvo.

Tokią savo išvadą Urbonas grindžia Dlugošo 
Kronikos—pagrindinio istorinio šaltinio apie 
Lietuvos krikštą—nepatikimumu:

Dlugošo pasakojimas apie tariamų stabų, 
šventyklų, šventų girių, žalčių bei gyvačių išnaiki
nimą, Jogailos 1387 m. Lietuvoje Vilniuje padary
tą, tėra irgi vien Dlugošo fantazijoj kūrinys. Pats 
Dlugošas 1415 m. gimęs, t.y. 28 m. po to Jogailos 
krikštijimo, nebuvo liudininkas tų krikšto detalių, 
Lietuvoje niekad nebuvęs, Lietuvos labai 
nemėgęs—vaizdavo Lietuvą labai tamsią ir labai 
pagonišką. Todėl jo istoriją, kuri liečia Lietuva, 
reikia priimti kritiškai.

Jeigu iš tikrųjų jokio masinio Lietuvos krikšto 
1387 m. nebuvo, tai krikščionybės pradžia Lietu
voje sietina su jos valdovų—Mindaugo arba 
Jogailos—krikštais. Urbonas pirmenybę atiduoda
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Mindaugo krikštui:

Mindaugo krikštas buvo lietuviškesnis už 
Jogailos. Pirma, Mindaugas priėmė krikštą savo 
žemėje—Naugarduke, kai. bažnyčioje, dar prieš 
krikštą pastatytoje. Antra, Mindaugas net tris 
kartus atmetė Rygos vyskupo pretenzijas valdyti 
Vilniaus vyskupiją (Lietuvos bažn. provinciją) ir 
pavedė ją Romos tiesioginei vadovybei. Jogaila 
nesugebėjo ar nenorėjo pasipriešinti Gniezno 
vyskupui ir pavedė jam Lietuvos Bažnyčios 
,,globą“, iš kur ir atėjo Lietuvos lenkinimas per 
bažnyčias. Mindaugo krikščionybė po jo mirties 
buvo sustabdyta, bet visiškai neišnyko.

Šitokios Urbono mintys šventės pobūdžio 
krikšto (buvusio ar nebuvusio) minėjimo išvaka
rėse daug kam gali nepatikti. Dr. J. Urbonas nėra 
vientelis, kuris teigia, kad Dlugošo aprašyto 
masinio krikšto Lietuvos upėse ir ežeruose 1387 
metų žiemą, vasario mėnesį nebuvo ir negalėjo 
būti. Panašiai aiškina ir čikagiškis J. Damauskas, 
kad tai tik Dlugošo fantazijos kūrinys. Dainauskas 
tačiau artimesnis liberaliajam mūsų visuomenės 
sparnui, todėl jo argumentus lengviau atmesti, 
prisegant jiems „liberalo“ ar net „antikataliko“ 
etiketes, kaip kad pas mus dažnai atsitinka. 
Urbono tačiau antikatalikiškumu neapkaltinsi. Dr. 
J. Urbonas yra katalikų kunigas, Gary (Indianoje) 
miesto lietuvių kat. parapijos klebonas.

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Jaunojoje, išeivijoje gimusioje ir augusioje 
lietuvių kartoje lietuviškai raštingų žmonių nelabai 
daug. Todėl išeivijos spauda smunka žemyn. 
Daugelis laikraščių užsidaro. Nebepajėgė, pavyz
džiui, šimto metų sulaukti Vienybė, užsidarė 
Keleivis, tik kartą per mėnesį beišeina Sandara, 
Naujienų „dienraštis“ išleidžiamas nereguliariai, 
maždaug kartą per savaitę. Laikraščiams trūksta 
ne tik skaitytojų, bet ir bendradarbių, redaktorių. 
Tokiomis sąlygomis kalbėti apie naujo laikraščio 
leidimą atrodo būtų lyg ir nerealu.

Realu ar ne—Sandaros 1986 m. nr. 5 radome 
štai kokią žinią:

Neseniai Chicagoje buvo įsteigta akcinė 
Lietuvių Spaudos bendrovė, kuri kaip korporacija 
jau yra įregistruota Illinois valstybės sekretorijate. 
Bendrovės tikslas—leisti lietuvių kalba laikraštį ir 
kitokius leidinius.

Chicagoje yra sudaryta laikinoji b-vės steigėjų 
taryba, į kurią įeina: inž. D. Adomatis, dr. Vyt. P. 
Dar gis, inž. E. Jasiūnas, red. A. Kučys, inž. G. 
Lazauskas, M. Pranevičius ir dr. VI. Šimaitis. 
Vėliau, įstatais numatyta tvarka, b-vės dalininkai 
išsirinks pastovų direktoriatą ir revizijos komisiją.

Šiuo metu yra kaupiamas pradinis kapitalas, 
platinant b-vės akcijas-šėrus. Informacinis susirin
kimas b-vės dalininkams ir suinteresuotai visuome
nei yra šaukiamas šeštadienį, birželio 21 d., 5 vai. 
p.p., Lietuvių Tautiniuose Namuose, Chicagoje.

Iš steigėjų pavardžių matosi, jog naują 
laikraštį leisti ruošiasi reorginės „bendruomenės“ 
veikėjai. O reorgai, anksčiau Amerikos lietuvių 
gyvenime sukėlę daug triukšmo, gyvybės ženklų 
jau beveik neberodo. Todėl ir į žinutę apie naujo 
laikraščio leidimą mes pradžioje nekreipėme dėme
sio.

Kodėl reorgams prireikė naujo laikraščio, jei 
jie ir dabar turimos spaudos nepajėgia užpildyti. 
Naujienas reikia „lopyti“ senienomis, persispausdi
namomis iš knygų ir senų laikraščių. Kartą per 
mėnesį išeinančios Sandaros redaktorius G. La-
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zauskas irgi verčiasi įvairiausių senienų persispaus- 
dinimais, o jis—naujo laikraščio vienas iš steigėjų. 
Steigėjų tarpe ir Varpo žurnalo redaktorius A. 
Kučys. O Varpas irgi tik kartą per du metus 
tesuskamba . . .

Birželio 21 d. Čikagoje įvyko naujo laikraščio 
leidėjų bendrovės informacinis susirinkimas, o 
rugpjūčio 6 d.—Valdybos posėdis. Sandaros 8-me 
numeryje išspausdintas toks pranešimas: 

*
Naujosios Lietuvių Spaudos b-vės laikinosios 

valdybos posėdis įvyko rugpiūčio 6 d., dr. VI. 
Šimaičio R. E. įstaigos patalpose. Dalyvavo visi 
septyni valdybos nariai. Posėdyje buvo nutarta^ 
galimai greičiau pradėti leisti naująjį laikraštį, 
nebelaukiant iki bus pasiekta užsibrėžtoji 50 tūkst. 
dol. suma. Redaktorius A. Kučys tikisi, kad 
pirmieji laikraščio numeriai pasirodys už maždaug 
dviejų mėnesių.

Taip pat buvo nutarta anksti rudenį šaukti b- 
vės dalininkų (šėrininkų) susirinkimą. Apie susirin
kimo laiką, vietą ir darbotvarkę dalininkams bus 
pranešta laiškais.

VALDYBA

Prieš keletą metų reorgai labai triukšmingai 
kalbėjo apie lituanistinį švietimą, netinkamus 
vadovėlius. Bendruomenės nuodėmes. Tačiau 
žodžiai ir liko žodžiais be konkrečių darbų. 
Greičiausia taip bus ir su nauju laikraščiu. Tačiau 
šiokių tokių rezultatų būsimas laikraštis jau 
atnešė—jo leidėjus pradėjo pulti . . . Naujienos. 
Žodžiu—tikra reorgija . . .

BEŽDŽIONIŠKAS ANTIKOMUNIZMAS

Pasitaiko išeivijos spaudoje tokio žemo lygio 
rašinėlių, kad juos skaitydamas norom nenorom 
pagalvoji, jog čia tai nei velnias, nei gegu
tė .. . Lengviausia tokios rašliavos rasti Naujie
nose, bet pasitaiko ir kitur. Štai citata iš K. 
Vilkonio straipsnio „Didieji planai“ 1986 m. 
rugpjūčio 28 dienos Europos lietuvyje:

Įdomus ir komunistų užsimojimas įrodyti, kad 
Dievo nėra ir religija yra klaidinga. Partijos ir 
valdžios buvo nutarta įrodyti, kad žmonės ir 
beždžionės daug nesiskiria, kad jie gali gyventi 
kartu ir veistis. Tai įrodyti buvo nutarta pasiųsti 
ekspediciją į Afrikos Kongą ir sukurti naują rasę— 
žmogų-beždžionę. Ekspedicija gavo Leningrado 
mokslų akademijos pritarimą. Profesorius Ilya 
Ivanovič Ivanov, gavęs 10.000 amerikietiškų
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dolerių, kartu su kitais komunistiniais mokslinin
kais, nuvyko i Kongą tikslu sugauti ten keletą 
moteriškos lyties šimpanzių, apvaisinti jas dirbtinu 
būdu žmogiška sėkla ir paskui atvežti jas su nauju 
žmonių-beždžionių prieaugliu į Sovietų Rusiją, tuo 
įrodyti, kad Dievo nėra. Kaip bolševikų vadai tada 
sakė:—Mesti juos į akis dvasiškiams kaip įrodymą, 
kad beždžionės ir žmonės yra broliai ir seserys.

Tokios buvo Sovietų valdžios pastangos.
Bet apie pasekmes nieko daugiau nebegirdėta, 

tik spaudoj rašyta, kad valstybinė kino filmų 
industrija kreipėsi į profesorių Ilyą Ivanovą leisti 
nuvykti ten kino operatoriams ir nufilmuoti 
ekspedicijos darbų procesą.

Tikslas aiškus—apmulkinti sovietų piliečius.

Nereikia turbūt nei aiškinti, kad „mulkinami“ šį 
kartą ne sovietų piliečiai, o Europos lietuvio 
skaitytojai. Šitokio žemo lygio rašliavą redaktoriai, 
pagerbdami savo skaitytojus, turėtų dėti ne 
laikraštin, o šiukšlių dėžėn.

Beje, jau kelintas mėnuo, kai Europos lietuvį 
redaguoja anoniminė „radakcinė kolegija“. Būtų 
laikas šitai anoniminei kolegijai pasisakyti, kas jie 
tokie. Atvirumas laikraščiui būtų į naudą.

. ATŽAGARIA RANKA

Redaktoriai, kurie šių metų rugpjūčio 23 
dienos Draugo paskutiniame puslapyje išspausdino 
sekančią žinutę, savo darbą, atrodo, dirba atžagaria 
ranka.

Laurie Willets, žinoma pantomimikė, gastro
liavusi Amerikoje ir Europoj, atliks programą 
Seklyčios rengiamoje Linksmojoje popietėje šį 
sekmadienį, rugpjūčio 24 d., 3:30 vai. popiet. 
Seklyčioje taip pat įvyks ir Danieliaus Josponio, 
moksleivio iš Urugvajaus, lankiusio Vasario 16- 
tosios gimnaziją ir ten išmokusio tobulai lietuviš
kai, pranešimas iš tos gimnazijos gyvenimo. 
Paskaita bus antradienį, 6 vai. vak.

GRĮŽTU PRIE TEKSTŲ — RADAUSKO 
IR „AUŠROS

Akiračių 1986 m. vasario mėn. numery buvo 
įdėta, palyginant, trumpa mano recenzija apie Tomo 
Venclovos kritikos ir publicistikos knygą Tekstai 
apie tekstus (Čikaga, 1985). Rašiau atidžiai sekdama 
Venclovos žodžius bei mintis ir išsakiau savo kaip 
skaitytojos įspūdžius. Buvau tad nustebus, kai 
Akiračių birželio mėn. numery L. Mockūnas („Kas 
buvo tie »vienragiai?‘) iškėlė nemaža argumentų 
beveik tik vienam mano teiginiui sugriauti.

„Dana Vasiliauskienė mėgsta kontroversiją“ 
(!),—rašo jis. Kaip reikėtų tai suprasti? Ar pareikšti 
mažiausias kritines pastabas apie gerą rašytoją, 
pavyzdžiui, T. Venclovą, yra kontroversiška? Man 
atrodė tokio rašytojo balsas per svarus mūsų 
spaudoje ir visuomeniniame gyvenime, kad būtų 
galima tylom praleisti jo kartais abejotinus—ar net 
klaidingus—teiginius, kuriuos, nesistebėčiau, už 
kiek laiko gal pradės kiti cituoti.

Laikydama H. Radauską vienu iš didžiausių 
mūsų kultūros kūrėjų, labai nustebau, kad Venclo
va, kalbėdamas apie Radausko kaip poeto nemirtin
gumą, susiejo jį su Wallace Stevens ir, kas 
keisčiausia, su Bruno Schulz. Savo rašiny nurodžiau 
vieną patikimiausių ir lengviausiai prieinamų šalti
nių, būtent: Twentieth Century Literary Criticism, 
kurio penktame tome apie Bruno Schulz skaitome: 
„ . . . minor achievement in literature stressing the

1986 m. spalio mėn.

Net ir tie, kurie galvoja, kad visame pasaulyje 
tėra viena Seklyčia, vis dėlto galėtų nurodyti jos 
adresą . . .

SLAVISTIŠKAS ĮAMŽINIMAS

Ilinojaus universitete Čikagoje veikiančios 
lituanistikos katedros vadovai ir studentai skun
džiasi, kad katedroje lietuvių kalbą ir literatūrą 
studijuoti pasiryžę studentai negauna paramos iš 
visuomenės fondų. Todėl mus labai nustebino 
šitoks pranešimas Bostono kronikoje Sandaros šų 
metų 9-me numeryje:

D R. PRANO ŠVEIKAUSKO FONDAS
Brown Universitete, Providence, Rhode Is

land, Slavistikos skyriuje buvo įsteigtas fondas 
Prano Šveikausko atminimui įamžinti. Tas fondas 
pavadintas ,,The Dr. Pranas A. Šveikauskas 
Award for Originality“. Iš to fondo pajamų bus 
kasmet paskiriama premija Slavistikos skyriaus 
doktorantui, kuris bus įteikęs Universitetui origi
naliausią disertaciją.

Nežinome, kas buvo dr. Pranas A. Šveikaus
kas. kurio atminimas dabar padės Brown univer
siteto studentams studijuoti slavų kalbas. Bostoniš- 
kės Lietuvių enciklopedijos XXX tome minimas 
Pranas Aleksandras Šveikauskas—ekonomistas, 
socialdemokratas, Pienocentro darbuotojas. 1946 
m. atvykęs į Bostoną, dirbęs Keleivyje. Tačiau apie 
doktoratą jo biografijoje neužsimenama. Todėl 
nežinia, ar tai tas pats Šveikauskas, kurio vardu 
pavadintas slavistikos studijoms remti fondas.

Nemanome, kad Sandara, šią žinutę išspaus
dindama be komentarų, būtų norėjusi lituanistikos 
studentus paskatinti- persikvalifikuoti į slavų 
kalbas. Tačiau ka nors šitokios žinutės turbūt 
reiškia. Tik ką?

z.v.r.

primacy of the imagination. In addition to his story 
collections, Schulz also wrote one novel . . . which 
was lost . . . during World War II“. Taigi, atrodo, 
Bruno Schulz nėra parašęs net nei vieno eilėraščio. 
O štai L. Mockūnas, tvirtindamas, kad Venclova 
„nemėgsta sakyti daugiau negu reikia ir kad jo 
protinis kompiuteris dirba labai tiksliai, t.y., jeigu 
kas jo pasakyta, tai ne be priežasties“, rašo toliau: 
„Pasirausęs knygose ir žurnalų komplektuose, 
radau, kad ryšys tarp Radausko ir Bruno Schulz”o 
visgi yra“. L. Mockūnas sako, kad Radauskas buvo 
skaitęs B. Schulz ir išvertęs vieną jo novelę, kurią 
atspaude 1970 m. Metmenų 19 nr., kad B. Schulz 
patiko Radauskui, ir dar, kad Amerikos spaudoje 
buvo pasirodžiusios šio Lenkijos rašytojo novelės ir 
susilaukusios ypač gerų atsiliepimų.

Faktas, kad Radauskas buvo skaitęs Bruno 
Schulz ir jį vertęs—spėčiau gal jau krizės metu 
Washingtone, kai netekęs darbo negalėjo susikaupti 
prie poezijos—nepadaro Bruno Schulz nei nemirtin
gu, nei žinomu. Prieš rašydama savo recenziją 
Akiračiams, skambinau trims mūsų rašytojams. Nei 
vienas negalėjo man nieko pasakyti apie Bruno 
Schulz, tik iš vardo spėjo, kad tai galėtų būti 
Lenkijos žydas, kurį greičiausiai Venclova bus 
skaitęs.

Poetą H. Radauską pažinojau Čikagoje asme
niškai. Po sunkaus 8-9 valandų darbo sandėly jis 

būdavo visiškai išsekęs, bet savaitgaliais atgydavo ir 
vis ką nors naujo „atidengdavo“. Tai jam patikdavo 
Marilyn Monroe (ėjo tuo laiku filmas „Gentlemen 
prefer blondes“), tai skaitydavo neva su malonumu 
Nabokovo Lolitą, tai kalbėdavo susidomėjęs apie 
Belą Bartoką. Ar tai būtų irgi pakankamas pagrin
das sieti Radauską su tais asmeninimis, o nuvertinti 
Tolstojų, Balzaką, Claudelį, Brahmsą, Čaikovskį, 
kurių Radauskas nemėgo, kaip kad esu ne kartą iš jo 
paties girdėjusi?

L. Mockūnas tikina, kad „Venclova nemėgsta 
sakyti daugiau negu reikia ir kad jo protinis 
kompiuteris dirba labai tiksliai“. Manyčiau, kad 
gilesnis apmąstymas, įsijautimas kam rašoma ir, gal 
svarbiausia, noras suprasti ir įsigyventi į tą žmogų, 
apie kurį rašoma, yra ne mažiau pageidautinas 
rašytojo bruožas.

♦ * *

Savo recenzijoje apie „Aušros perspektyvą“ tik 
tiek tepasakiau, kad „ . . . parašyta su giliu pasi
rinktojo tono pajutimu“, kas, mano akimis, yra 
didelė stilistinė dorybė. Į aušrininkus žvelgta „gal su 
perdėtu įsitikinimu, kad tartum jie nulėmė tuometi
nės mūsų istorijos eigą“.

Mano antroji pastaba iš tiesų galėjo pasirodyti 
kai kam neaiški, ypač išimta iš konteksto. Dėl to L. 
Mockūnas ir rašo: „ . . . norisi Danos Vasiliauskie
nės paklausti: jeigu aušrininkai nenulėmė tuometi
nės mūsų istorijos eigos, tai kas ją nulėmė?“

T. Venclovos straipsny „Aušros perspektyva“ 
yra nemažai skambių frazių: „Šį sykį ji (Lietuva) 
gimė visiems laikams“, „Joks futurologas nebūtų 
išpranašavęs, kad po šimto metų bruknelė pavirs 
visai nemenku ąžuolu, negi dviem ąžuolais— 
Lietuvoj ir išeivijoj, . . . kad lietuviškai šnekantys 
bet kurios profesijos žmonės sieks pasaulinio lyg
mens . . . “

Visi tokie posakiai, be abejo, labai gražūs ir 
mieli kiekvieno lietuvio širdžiai, deja, mažai ką turi 
bendro su istorine tikrove. Kad Lietuvoje auga 
ąžuolai, pati pagalvojau, besidžiaugdama paskuti
niais M. Martinaičio eilėraščiais ir vėliausiomis J. 
Apučio novelėmis periodinėje spaudoje. Sunkiau 
būtų kalbėti apie išeivijos lietuvišką ąžuolą. Iš tiesų 
čia Amerikoj ar kartais neskaitom veik su nostalgija 
paskutiniuosius išeivijos poetus ir rašytojus?

Prisimenu, dar neseniai Venclova bandė įtikin
ti, kad mes neturime nei vieno tokio masto 
europiečio, kaip Čaadajevas ar Nabokovas (Met
menys, 1977, nr. 34, p. 7). Venclova buvo tada 
naujas svečias iš senosios tėvynės, ir būtų buvę 
nejautru perdaug kritiškai pasitikti jo pirmus 
žingsnius mūsų spaudoje. O be to, nemačiau net ir 
reikalo priminti Venclovai tokius asmenis ir kultū
ros kūrėjus ar mokslininkus, kaip prof. A. Greimą, 
prof. M. Gimbutiene, nes sieti juos su Čaadajevu ir 
bestsellerio Lolitos autorium Nabokovu būtų buvę 
panašu, kaip sugretinti poetą Henriką Radauską su 
Bruno Schulz’u.

Sąryšy su tuo, ką paminėjau, Venclovos 
„Aušros perspektyvoje“ ryškus patriotinis užsidegi
mas pasirodė man kiek nutolęs nuo rimto moksli
ninko ar įjtoriko pašaukimo. Todėl ir pridėjau tą 
savo pastabą apie aušrininkus, tuo tartum išreikšda
ma mažą nepasitikėjimą Venclovos mintimis, bet 
toli gražu nesistengdama nuvertinti Aušros vaid
mens mūsų istorijoj.

Kita vertus, derėtų gal prisiminti, kad be 
baudžiavos panaikinimo, spaudos uždraudimo ir 
tautų laisvės idėjų sąjūdžio Europoje vargu ar būtų 
sušvitusi ir mūsų Aušra . . .

Dana Vasiliauskienė
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Kažkas yra pasakęse, kad amerikiečiai serga 
prof. Higgins kompleksu. Šis M y Fair Lady veikėjas 
tiki neturįs jokių negerų ydų ir negali suprast, kodėl 
kiti nėra tokie tobuli kaip jis.

Kad nebūčiau klaidingai supilsiąs ir įtartas 
blogom intencijom, noriu pasiaiškinti. Pirmiausia, 
svetimom ligom sirgti papročio neturiu ir šitą 
charakteristiką taikau tik Amerikos lietuviams. 
Antra, gyvenime turėjau nemažai puikių amerikiečių 
bendradarbių ir draugų. Mat, aštuonis metus dirbau 
amerikiečiui „bosui“. Tam pačiam, kuriam Valsty
bės ir Ginybos Sekretoriai George Shulz ir Casper 
Veinberger dirbo prieš perimdami dabartinius 
postus. O dirbančio dienas užbaigiau San Francisco 
mieste. Teko gyventi ir dirbti pietinėj gaublio pusėj 
ir pažinti australiečius ir zelandiečius, tad jaučiuosi 
turįs pilną anglosaksų kilmės žmonių kolekciją. 
Išryškėjo juos jungiančios ar skiriančios charakterio 
ypatybės.

Gyvenama aplinka turi įtakos į žmogų, tad kaip 
prof. Higgins charakteristika tinka Amerikos 
lietuviams? Palyginkim to paties klausimo pristaty
mą jų laikraščiuose ir kanadiečių spaudoj bei 
televizijoj. Gal čia reiktų priminti, kad Kanada 
stengiasi išlikti neutrali didžiojo kaimyno pašonėje ir 
jos vedama vidaus bei užsienio politika ne visada 
patinka Dėdei Šamui.

Nesekiau vietos spaudoj PEN suvažiavimo 
sausio mėnesį New Yorke, tik Akiračiuose pas
kaičiau K. Almeno įspūdžius. Gražus ir didelis buvęs 
įvykis. Lietuviai aktyviai reiškęsi ir buvę visų karštai 
remiami. Jokios užuominos apie suvažiavimo 
pirmininko ir pagrindinio kalbėtojo nesėkmes. Tik 
vokietis Guenter Grass nuvylęs Almeną.

Vyt. Gedrimo iš Draugo pasiskolintas A. 
Landsbergio straipsnio gabalas Akiračių, nr. 4 PEN 
suvažiavimą taip pat išgyrė, o priedui išvanojo 
aparačikus Vilniuje. Pakiliai nuotaikai ir geram ūpui

KOMPLEKSAI — PROPAGANDA — REALYBĖ 
(Žvilgsnis iš kitos 49-tos paralelės pusės)

sustiprinti, Gedrimas gretimai atspaudė ir „Lietuvos 
kultūros ir rašytojų prievaizdos“ L. Šepečio straips
nio gabalą iš vilniškės Literatūros ir meno. Užbaig
damas kronikininkas savais žodžiais drąsiai ir 
nedvejodamas apgina amerikiečio rašytojo laisvę 
galvoti, kalbėti ir rašyti be jokio spaudimo iš šalies.

Kanadiečiui lietuviškų laikraščių skaitytojui 
viskas būtų taip ir pasibaigę, jei tarp Almeno ir 
Gedrimo rašinių nebūtų įsipynusi vienos valandos 
PEN suvažiavimo apžvalga per valstybinį Canadian 
Broadcasting Corporation televizijos tinklą. Mat, 
kanadiečiai rašytojai ne tik skaitlingai dalyvavo, bet 
nusivežė ir filmuotojus, turbūt norėdami geriau 
pasiruošti sekančiam PEN suvažiavimui Monrea
lyje ir Toronte. Filmo pasakotojas, žilabarzdis 
Kanados rašytojų patriarchas Robertson Davies, tik 
išvaizda primenantis Marksą, pasakoja, kad suva
žiavimo didžiosios nesėkmės prasidėję atidarymo 
kalba. Norman Mailer kalbėtoją laikęs paslapty ir 
auditorija buvusi nustebinta, kai prie pulto pasirodė 
George Shulz. Kalba ne kartą buvo klausytojų 
pertraukta ir matėm kaip Mailer Valstybės Sekreto
rių atsiprašė už kolegų elgesį.

Tai buvusi tik Mailer bėdų pradžia. Guenter 
Grass, išvaizda primenantis a.a. Marių Katiliškį, 
ekrane piktai pareiškė, kad jis neatvykęs klausytis 
ministerių pamokymų. Aiškiai nepatenkintas, bet san
tūresnis buvo amerikietis Kurt Vonnegut. Triukš
mingas moterų susirinkimas vienu metu privertė 
Mailer atsisakyti iš pareigų. Mat, nors moterys 
sudarė apie 40% visų dalyvaujančių, įvairiose 
komisijose jų buvę tik apie 10%. Davies žodžiais, 
suvažiavimas buvęs prastai organizuotas ir visų 

nesėkmių šaltiniu jis laiko Mailerį ir jo slapukišką 
Shulz’o įvedimą. Padėtį sušvelninti bandė ex- 
kanadietis John Galbraight, sau prisiimdamas dalį 
kaltės.

Filme nieko apie didelį lietuvių įnašą, nieko 
apie politinius suvažiavimo nutarimus.

Truputį apie Norman Mailer markę Kanadoje. 
Toronto Star kolumnistas Robert Fulford, aptarda
mas Rafael Yglesias knygą Hot Properties, teigia, 
kad Mailer 1973 m. savo knyga Marilyn pradėjęs 
pigaus spausdinto šlamšto gamybą. Jis tokius 
rašytojus vadina „hack writers“. Britų spaudoj šis 
terminas buvęs pirmą kartą panaudotas prieš tris 
dešimtmečius, Randolph Churchill’io byloje su 
vietos laikraščiu. „Hack“ už pinigus rašąs tai, kuo nė 
pats netikįs. Mailer knyga apie Monroe, kurios jis 
niekada nebuvo sutikęs, nieko apie ją nežinojo, 
nesuprato ir neturėjo ko pasakyti, susilaukė pasise
kimo. „Rašytojai, žurnalistai, politikai ir 
vertelgos—visi šokosi išpardavinėti paskutinį savo 
sielos gabalėlį“, sako Fulford.

Daug kas kitaip atrodo už 49-tos paralelės. 
„JAV teismas patvirtino sprendimą prieš kanadietiš- 
kus filmus“, neseniai iš Vašingtono pranešė Reuter. 
1983 m. JAV administracija rado, kad trys doku
mentiniai Kanados filmai yra „politinė propagan
da“. If You Love This Planet vaizduoja atominio 
karo pasėkas ir buvo nominuotas Oscar’ui. Kiti du 
skirti gamtos apsaugai: Acid Rain—Requiem Or 
Recovery ir Acid From Heaven.

Praeitą sezoną kanadiečiai matė tris įdomias 
televizijos serijas. Defence Of Canada buvo pirmoji.

Tomas Venclova

APARTHEIDO DIENORAŠTIS
(tęsinys iš praėjusio numerio)

VI.26. Ekskursija į Tūkstančio Kalvų slėnį. Ir gidas, ir vienintelis 
kompanionas—bankininkas iš Zuericho—labai aršūs rasistai; nesiginčiju, iš 
patyrimo žinodamas, kad tokių neįtikinsi, bet su įdomumu klausausi. 
Važiuojame Durbano priemiesčiais; vienas jų, palyginti turtingas, gyvenamas 
indų, kitas „spalvotųjų“, atseit nevisiškai juodų. Šis miestų dalijimas į zonas 
pagal rasę—vienas svarbiausiųjų ligi šiol likusių apartheido požymių. 
Kiekvienas asmuo nuo pat gimimo priskiriamas vienai ar kitai grupei ir 
gyvena tik su savaisiais. Bet jau prieš metus panaikintos bausmės už „rasės 
gadinimą“: dabar galima tuoktis ir. miegoti su kuo tik nori. Negro ir 
baltosios—ar baltojo ir negrės—kūdikis priskiriamas spalvotųjų luomui. 
Klausiu gidą, kaip klasifikuojamas negro ir indės kūdikis, bet šito netgi jis 
nežino.

Kitas dar nė trupučio nepajudintas apartheido požymis—tai, kad negrai 
nebalsuoja. Pilnai atstovaujami parlamente tiktai baltieji (veikiau būrai, negu 
anglai). Šalyje baltųjų tik 14%—atvirkščia proporcija, negu JAV, kur 14% 
juodųjų. Mano gidas pastebi: „Apartheidas—tai ne įstatymas, o sistema. Kaip 
demokratija arba . . . arba komunizmas. Sistemos greitai pakeisti neįmano- 
ma .

Plentas į kalnus, vešli Natalio augmenija. Turistams skirtas zulų kaimelis. 
Tradiciškai gyvena apie 40% zulų: to tradicinio gyvenimo demonstracija— 
pirmiausia šokiai, ritmingi, bet monotoniški. Kariai kelia į dangų tai vieną, tai 
kitą koją, linguoja stambios merginų krūtys. Šamane nusidažiusi veidą baltai. 
Jos namai—pintinė pusapvalė palapinė; apskritumas turi praktišką funkciją— 
nėra kur pasislėpti piktosioms dvasioms. Mirksi dvi žibalinės lempos, 
maloniai kvepia dūmais. Anksčiau šamanas išsirinkdavo kaime kokį keistesnį 
vaiką ir pats sau parengdavo įpėdinį; dabar, norint tapti šamanu,—arba, kaip 
mandagiau sakoma, tradiciniu gydytoju,—reikia dvejus metus studijuoti 
valdžios priežiūroje ir gauti licenziją.
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Čia jau kitas gidas, kuris nupasakoja zulų genties istoriją. Ta istorija 
siekia tik XVIII amžiaus pradžią, bet skamba itin bibliškai. „Matelos sūnus 
buvo Zulu, o tai reiškia dovaną, nes tėvai jo gimimo nesitikėjo. Zulu pradėjo 
tautą ir davė jai savo vardą. Jis turėjo sūnų, o tas sūnus vėl sūnų, o tasai 
pradėjo sūnų vardu Chaka, kitaip tariant benkartas, nes Chaka gimė 
neteisėtai . . . “ Kautynėse zulų kariai ypatingu būdu pribaigdavo priešą— 
apvalia kuoka sutrupindavo jam kaukuolę ir perplaudavo pilvą, kad dvasiai 
būtų lengviau išeiti. Šiandien jie, beje, ne tokie radikalūs, kaip kiti juodieji, o 
jų vadas Buthelezi užima santūrią poziciją.

Nuogakrūtė mergina stovi atkišusi ranką: „Sir, aš alkana“.
Laikraščiai: aštuoniolikos metų dviratininkas Martin Coetzer užvažiavo 

ant minos, ir jam teko nupjauti koją. O Durbane teisiami teroristai—devyni 
vyrai, viena nėščia moteris. Tvirtinama, kad jie išsprogdino net keliolika 
bombų. Du iš jų, beje, indai, o du—gydytojai iš profesijos.

VI.27. Ilgas skridimas ligi Cape Towno. Kairėje praslenka lėkštas Cape 
Agulhas—pats pietinis Afrikos ir Eurazijos taškas.

Saulėlydis pro viešbučio langą, žiburiai visu Atlanto pakraščiu. Nuo čia 
ligi Vilniaus lygiai dešimt tūkstančių kilometrų.

Bandau šiek tiek suorganizuoti sąmonėje tai, ką ligi šiol mačiau ir 
patyriau. Baltųjų ir juodųjų visuomenės iš viso nesusiliečia—tarsi lygiagretės 
teisės. Esama išimčių, bet jos nežymios. Smulkmeniškas apartheidas daug kur 
panaikintas ar išklibęs, tačiau likę tai, kas jame svarbiausia—komunikacijos 
stoka.

Baltųjų visuomenėje pažiūrų spektras nepaprastai platus. Nestinga 
apartheido priešininkų, jų balsas gerai girdėti net dabar, cenzūros sąlygomis. 
Bet „tylioji dauguma“, be abejo, kitokia. Pagaliau ta dauguma anaiptol nėra 
tyli—ji visiškai nesidrovi reikšti savo nuomonių spaudoje ir pašnekesiuose. 
Valdžia atstovauja tą baltųjų daugumą. Į dešinę nuo valdžios yra dar poąas 
vaizdinga pavarde Treurnicht ir „būrų rezistencijos sąjūdis“. Karščiausieji 
rezistentai nusiteikę labai ryžtingai, maždaug kaip juodieji radikalai, tik 
priešingai; savo simboliu jie pasirinko tris septyniukes (atrodo lyg svastika, tik 
iš trijų, ne iš keturių dalių).

Juodieji galbūt nemažiau įvairūs. Yra vvitdoeke, kurie dorojasi su 
radikalais. Yra Buthelezi, kurį daug kas vadina witdoeke vardu ir 
kolaborantu. Yra vyskupas Tutu, veikiau kairysis, bet smerkiąs „apykakles“ ir

akiračiai nr. 9 (183)
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Joje Gwynne Dyer tikina, kad karo tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos atveju Kanada taptų ,,niekieno 
žeme“, virš kurios laisvai skraidytų ir sproginėtų 
atominės bombos. Kanada būtų bejėgė pasipriešinti.

Dyer, Anglijos Londone gyvenantis newfound- 
landietis, kariniais klausimais rašo tarptautinėj 
spaudoj. Tarnavęs Kanados, Amerikos ir britų 
laivynuose, dėstęs garsiojoj anglų Sandhurst karinėj 
akademijoj, laimėjęs Oscar’ą už seriją War, jis daro 
kontroversinius pasiūlymus. Valstybių susigrupavi- 
mai esą žalingi taikos palaikymui ir siūlo Kanadai 
pasitraukti iš NATO ir NORAD. Kitiems kraštams 
pasekus ir sustiprinus UN autoritetą, pasaulis 
atsikvėptų, išėjęs iš atominės bombos šešėlio.

Jis žino, kad Amerika su tuo niekada nesutiktu. 
Tankai nepradėtų riedėti per 49-tą paralelę, bet 
ekonominis ir socialinis spaudimas Kanadą greitai 
paklupdytų, kaip tai atsitiko pvz.. Čilėje. Dyer jokiu 
būdu nelaiko Amerikos Kanados priešu, bet nelaiko 
jos ir draugu. ,,Amerika yra didelė galybė. Galybės 
draugų neturi, jos turi tik interesus. Mes esam vienas 
iš Amerikos interesų“ Pareiškimas, vertas lietuvių 
dėmesio!

Kokiu būdu Kanada tapo didžiųjų galybių 
žaidynių partneriu? Kodėl, žinodama kad pasaulinio 
karo atveju krašto neapgins, per metus kariniams 
reikalams išleidžia 6 bilijonus dolerių? Pradžią davęs 
būrų karas. „Savo priešų neturėdami, mes prisiė
mėm britų priešus ir pradėjom siųsti savo vyrus 
užjūrin. Proporcingai šitam šimtmety Kanada 
karuose prarado daugiau vyrų negu Amerika“. 
Šimtmečio pradžioj padarytas žingsnis kartojamas 
toliau: Vakarų Europoj ir šiandieną laikomi Kana
dos daliniai.

Gwynne Dyer nėra pacifistas ir nesiūlo Kanadai 
nusiginkluoti. Jis—pragmatiškas realistas, norintis 
racionaliau sunaudoti krašto apsaugai skiriamas 

lėšas. Pavyzdžiu jis nurodo Šveicariją ir Suomiją. 
Tie abu kraštai nepriklauso jokiai valstybių grupuo
tei ir karo atveju veikių savarankiai. Kiekvienas 
šveicaras yra paruoštas reikalui esant tapti treniruo
tu krašto gynėju. Gerai ginkluoti ir pasiruošę 
suomiai, įtikinę sovietus, kad karo atveju išliks 
neutralūs, sugeba išlaikyti nepriklausomybę. Šveica
rus ir suomius sekdama, Kanada galėtų sutelkti 
pajėgas, prilygstančias amerikiečių taikos meto 
jėgoms. Tokia jėga jau galėtų pasipriešinti didžiųjų 
užgaidoms.

Peter Ustinov’o Russia, buvo sekanti. Kaip 
aktorių Ustinov’ą pristatyti nereikia, bet jo veikla 
UNICEF’e ne visiems žinoma. Nedaugelis kino 
žvaigždžių išeina už Rich & Famous gyvenimo 
stiliaus, o ir išėję, kaip norvegų Liv Ullmann, savo 
veiklą riboja. Viešai prisipažinęs, kad buvęs pradėtas 
Petrapilyje, gimęs Londone, užaugęs Anglijoje, 
Ustinov’as save laiko pasaulio piliečiu ir politiniai 
esąs nė baltas nė raudonas. „Aš niekam neperšu 
priimti mano nuomonę, tačiau jei lemta turėti tuo ar 
kitu klausimu priešišką nusistatymą, noriu, kad tai 
būtų paremta faktais“, kalbėjo lankydamasis To
ronte. John McGreevy vadovaujama kanadiečių 
filmuotojų grupė Sovietų Sąjungoj nukeliavo virš 
100.000 mylių, aplankė daugiau kaip 30 miestų ir 
susuko 70 valandų filmą. Pasakotojas Peter Ustinov 
turi eilę pasikalbėjimų su istorinėm asmenybėm 
(įskaitant jauną Leniną): Tolstojum, Dostojevskiu, 
carais Jonu Žiauriuoju ir Kotryna Didžiąja. Juos 
vaidina rusai aktoriai ir atsako rusiškai į angliškus 
Ustinov’o klausimus. Filmas bus rodomas ir Sovietų 
Sąjungos televizijoj.

Kanadiečiui lietuviui įdomiausias buvo, rodos, 
ketvirtas epizodas, kur Lietuvai skirta apie septynios 
minutės. TV ekrane ryškus Vidurio Europos 
žemėlapis su Lietuva tarp Baltijos ir Juodosios jūrų, 

beveik siekiančia Maskvą. „Lietuva ne kartą grąsino 
silpnai Maskvos kunigaikštijai“, kalba pasakotojas. 
Toliau kažkoks paradas Vilniuje, vaikų darželio 
auklėtiniai žaidžia miniatiūrinį krepšinį ir pasakoto
jo pastaba, kad lietuviai esą geriausi pasaulio 
krepšininkai. Dar keletas gatvės vaizdų, kur žmonės 
galėtų būti bet kurio Skandinavijos krašto gyvento
jai. Tik Lietuva iš Pabaltijo kraštų pateko į filmą.

Neoficialus UNICEF ambasadorius yra prak
tiškas ir be sentimentų. Tik atominio karo pavojus 
verčia šį pasaulio pilietį ieškoti sugyvenimo tarp 
Rytų ir Vakarų. „Aš nemanau, kad karingas 
nusistatymas gali turėti ateitį ir norėčiau, kad 
NATO ir Varšuvos paktas neegzistuotų. Niurnberge 
teisti nusikaltėliai atrodo kaip jauni neklaužados 
prieš žmones, kurie sako negalintys garantuoti, kad 
pirmieji nepanaudos atominių ginklų“, kalbėjo 
Ustinov’as Starweek bendradarbiui.

Agents Of Deception, vienos valandos filmas 
per CTV. turėjo atskleisti Sovietų kėslus visuomenę 
disinformuoti. Filmą pristatydamas Starweek du 
trečdalius puslapio paskyrė jo atsiradimui ir tik 
trečdalį James Dubro kūrinio aptarimui, nevengda
mas pašaipos. „Kai kurie asmenys, kaip Arkady 
Shevchenko, kuriam už perbėgimą C1A atsidėkojo 
parūpindama jo pasirinktą prostitutę, yra nuolati
niai TV ir banketų veikėjai“. (Kai praeitą žiemą 
Shevchenko lankėsi Toronte, Tėviškės žiburiu 
pranešimu Bendruomenės valdybos paskatinti 10 
tautiečių nepagailėjo sumokėti, rodos, po $50 už 
vakarienę ir paskaitą.)

Stanislav Levchenko, KGB majoras dirbęs 
Japonijoj, papasakojo kaip Sovietų agentas tapo 
įtakingo dešiniųjų laikraščio redaktorium. Netikin
tiems tokio žygio sėkmingumu. Dubro turi atsaką: 
„Aš sutinku, kad redaktorius daug ką pakeisti

(tęsinys sekančiame psl.)

bombas. Nebūtų vyskupas. Tiesa, jo įtaka tolydžio mažėja, kaip dažnai 
atsitinka centristams. Yra Nelson Mandela, kuris sėdi jau dvidešimt ketverius 
metus: gal jį ir paleistų, bet jis iš principo nesutinka pasmerkti juodųjų 
prievartos. Jo žmona Winnie ne per seniausiai pareiškė: „Mūsų degtukų 
dėžutės ir „apykaklės“ išlaisvins šitą šalį“. O į kairę nuo Nelsono ir Winnie yra 
dar Soweto vaikinai, kurie nekalba apie „apykakles“, o jas praktiškai 
naudoja. Tokių vaikinų, atrodo, vis daugiau. Jie maždaug atitinka Kampuči- 
jos „raudonuosius khmerus“; ir jei galėtų, jie nušluotų viską, įskaitant 
Nelsoną ir Winnie.

Teisybė turi būti. Turi būti ir principas „vienas žmogus—vienas balsas“. 
Bet jeigu tą principą nedelsdamas įvestum, nereikėtų geresnės iliustracijos 
posakiui „fiat iustitia, pereat mundus“. Valdžia atitektų komunistams ar labai 
artimoms komunizmui grupėms, gal ir „raudoniesiems khmerams“. O tada jau 
neliktų nei teisybės, nei demokratijos, nei vilties—ir ne tik baltiesiems, bet ir 
juodiesiems. Kitas klausimas—kas kaltas, kad juodųjų dauguma šiandien 
nemato kitos alternatyvos. Kalti žmonės, kurie dešimtmečius naudojosi 
apartheido malonumais, baseinais, golfo aikštelėmis ir balsavimo teise, nė 
negalvodami apie tai, kas vyksta Soweto lūšnose, tradiciniuose sodžiuose, 
tarnų barakuose. Tik dabar jau truputį per vėlu aiškintis, kas kaltas.

Ar įvyks čia kruvinas perversmas—nežinau ir, tiesą pasakius, abejoju. 
Valdžia su „lojaliųjų“ pagalba kontroliuoja įvykius. Bet Libano situacija— 
dešimt, dvidešimt metų bombų ir „apykaklių“—gali įsivyrauti ir greičiausiai 
įsivyraus. Jeigu ji ir geresnė už kruviną perversmą, tai neypatingai.

\A.28.The Citizen su neslepiama simpatija atsiliepia apie generolą 
Jaruzelski: girdi, tas tai padaręs Lenkijoje tvarką. Nusiperku Time ir 
Newsweek, bet ten cenzūros užtepti ištisi paragrafai.

Vakar žuvo septyni asmenys, vienas vėl taip apdegęs (septynios padangos 
užmautos ant kūno!), kad neįmanoma apie jį nieko aiškaus pasakyti.

VL29. Šiandien aplankau Gerosios Vilties iškyšulį—kartu vyksta 
biznierius iš Bostono, vardu Robertas: esame čia kone vieninteliai amerikiečiai 
turistai.

Cape Towne rasinė įtampa mažesnė, negu kitur. Dauguma jo gyventojų 
„spalvotieji“—XVII ir XVIII amžiuje, kai dar nebuvo apartheido (o buvo 
įprastinė vergija), baltieji esmingai sumišo su negrais, hotentotais ir,atsivežtais 

1986 m. spalio mėn.

Šitame Cape Towno name būdavo Lietuvos konsulatas

malajais. Lengva atskirti malajišką ir hotentotišką tipą. „Spalvotieji“ nėra 
labai tragiškoje būsenoje ir nėra linkę į radikalizmą. Miestas šiaip jau 
malonus, europiškas, geros architektūros.

Bibliotekoje peržiūriu senas adresų knygas, ieškodamas Lietuvos 
konsulato. Valio! 1932 metų knygoje randu ir Karolio Vairo-Račkausko 
pavardę, ir konsulato adresą. Pasiskolinęs iš Roberto fotoaparatą, nufotogra
fuoju tą namą, kuris, beje, yra aukštai įkalnėje, vienoje iš gražiausių Cape 
Towno vietų.

VI.30. Juodųjų priemiestis Langa. Netoliese kitas išgarsėjęs priemiestis
(tęsinys sekančiame puslapyje)
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KOMPLEKSAI . . .
(atkelta iš 5-to psl.)
negalėjo, bet užteko sušvelninti laikraščio vedamuo
sius. Bus daug atsiekta jei, sakysim, griežtą Wall 
Street Journal poziciją pakeisim bent truputį pro
sovietine“. Dubro sutinka, kad ne vien tik sovietai 
naudoja disinformaciją. Jis teisingai pripažįsta, kad 
uždaroj Sovietų sistemoj amerikiečiams daug 
sunkiau operuoti.

Ne tik filmose šiaurės vėjai erzina didįjį 
kaimyną. 1985 m. pavasarį emigracijos pareigūnai 
ant sienos sulaikė rašytoją Farley Mowat neva už 
tai, kad jis kada tai pagrasinęs šauti į amerikiečių 
karinius lėktuvus, perskrendančius jo sodybą New- 
foundlande. Po 1952 m. McCarran Act pravedimo, 
INS Lookout Book turinti 40.000 pavardžių. Savo 
laiku joje tilpo ir Pierre Trudeau, vėliau 16 metų 
išbuvęs Kanados ministeriu pirmininku. (Trudeau, 
keletos knygų autorius, aktyviai dalyvavo PEN 
suvažiavime.) Nenukentėjo ir Mowat, incidentą 
aprašęs knygoje My Discovery Of America.

Po šitokių kurijozų lietuviui, dienos įvykius 
sekančiam viena iš dviejų oficialių Kanados kalbų, 
L. Šepečio išvedžiojimai nebeatrodo šypsenos verti 
juokeliai. Iš tikrųjų kanadiečiai nuolatos jaučia, kad 
grubus milžinas pietuose bet kuriuo momentu gali 
pavirsti tuom, ką rašytoja Margaret Atwood (taip 
pat PEN suvažiavimo aktyvi dalyvė) vadina „baugi
nančia grėsme“. Nuotaikų negerina ir pernai rudenį 
nubatbtas Kanados himnas beisbolo žaidynėse New 
Yorke. Sovietinamos Lietuvos tautietis buvo teisus 
tardamas, kad propaganda vienoda abejose pusėse. 
Skirtumas esąs tas, kad „mes ja netikim. o jūs tikit“.

Pokalbius su įdomiais žmonėmis smalsu skaity
ti dėl informacijos betarpiškumo. Akiračių pokalbis 

su K. Almenu patvirtino, kad yuppie šaknys visur 
tos pačios: pradėję maištingo liberalizmo eilėse, 
išvirto neo-konservatoriais. Gal šitai transformacijai 
buvo ir subtilesnių priežasčių, o gal užteko vietos 
liaudyje žinomo posakio: tegul biesas neša darbo 
klasę, aš gavau formano pareigas.

Pokalbio su kun. K. Trimaku trys pirmieji 
klausimai ir nuoširdūs atsakymai patvirtino, kad ir 
religinėj srityje pasiekėm kraštutines ribas. Ne 
paslaptis, kad Amerikoje, kaip ir kitur, katalikų 
tarpe reiškiasi stiprūs nuomonių skirtumai. Msgr. 
John Tracy Ellis, Catholic University of America 
profesorius, kalbėdamas apie katalikų savaitraštį 
The Wanderer, sako: „Toliau į dešinę už šio 
laikraščio nieko nebėra. Wanderer mentaliteto 
žmonės yra tiek toli nuėję, jog baugu, kad nenukris
tų nuo planetos“.

Toronte išeinantis Catholic New Times paduo
da sekančią statistiką: Romos synode 1985 m. 60% 
vyskupų buvo ne iš Europos ar Šiaurės Amerikos. 
Jėzuitų generolas kun. Peter-Hans Kalvenbach, 
pavasarį lankydamas Kanadą nurodė, kad per 
penkis paskutinius metus į vienuoliją įstojo 1 1 šimtų 
vyrų. Iš jų 40% kilę iš Azijos ir Afrikos, 20% iš 
Centrinės ir Pietų Amerikos, 20% iš Europos ir 13% 
iš Šiaurės Amerikos. Dominuojanti kalba katalikų 
tarpe yra ispanų, antroj vietoj anglų, trečioj 
portugalų. Kalvenbach pasisakė, kad Šventasis 
Tėvas paprašęs jėzuitus pradėti rimtą dialogą su 
nekrikščioniškom religijom.

Praeityje Europos krikščionybė išsiskyrė į Rytų 
ir Vakarų. Svorio centrui pereinant į Lotynų 
Ameriką ir Afriką, ir Rytai, ir Vakarai atsiduria 
Šiaurėje. „Naivu būtų tikėti, kad Pietūs priims 
viską, ką Šiaurė siūlo“, CNT puslapiuose rašo 
Thomas Ryan, CSP. „Ne krikšto, eucharistijos ar 
kunigystės sakramentai ir bažnyčios autoritetas, bet 

išlaisvinimo teologija Pietų Amerikoje ir dialogas su 
nekrikščionių bendruomenėm Azijoje ir Afrikoje 
jiems daugiau rūpi“.

Nusiginklavimas yra didelis žmonijos rūpestis. 
„Kur yra katalikai?“ klausia Msgr. Bruce Kent 
pokalbyje su CNT. Kent yra vienas iš Anglijos 
Campaign for Nuclear Disarmament vadovų. 
„Anglijoj gyvena tik 20,000 quakeriu, bet nerasi 
taikos grupės, kur jų nebūtų. Jų įnašas į taikos 
sąjūdį labai didelis: lėšomis, dalyvavimu ir ieškojimu 
kontaktų su sovietų žmonėmis“. Msgr. Kent mano, 
kad David Yallop padarytas užmetimas dėl ČIA ir 
Vatikano ryšių knygoje In God’s Name, turėtų būti 
atsakytas. Jis mano, kad katalikai turėtų atitinka
mai reaguoti į Sovietų Sąjungos jau prieš daug 
mėnesių nutrauktą atominių ginklų bandymą ir į 
Libijos užpuolimą. „Aš manau, kad didžiųjų 
konfrontacijoj viena pusė Vatikaną išnaudoja“.

Jei Catholic New Times laikom liberaliu, tai 
The Catholic Register, Canada’s National Catholic 
Newspaper, taip pat išeinantis Toronte, neabejotinai 
yra konservatyvus. Š.m. birželio 14-tos laidoj CR 
analizuoja šv. Tėvo Jono-Pauliaus II penktą 
encikliką Dominum et Vivificantem—Viešpats ir 
gyvybės davėjas, aptariančią Šventosios Dvasios 
reikšmę Bažnyčioje ir pasaulyje. Šis 141 puslapio 
dokumentas marksizmą vardu pamini tik vieną 
kartą, nors daug kalba apie materializmą. Toliau 
cituoju straipsnio pabaigą ištisai:

„Enciklikos tonas ir kalba, rodos, nepalieka 
vietos dialogui, bet Vatikano ir kiti bažnyčios 
atstovai spalio mėnesį susitiks Budapešte rengia
mam krikščionių-marksistų suvažiavime aptarti 
socialinių ir moralinių principų. Paprašytas paaiš
kinti, kardinolas Jerome Hamer, vadovaujantis 
Vatikano Religinių ir sekuliarinių institutų kongre
gacijai, gegužės 30 d. spaudos konferencijoj pareiš-

APARTHEIDO DIENORAŠTIS
(atkelta iš 5-to psl.)

Crossroads, kurio jau nebedaug likę: ten vyko radikalų ir witdoeke mūšiai, 
valdžia sudegino galybę lūšnų ir iškėlė gyventojus. Benamiai priglausti mieste, 
baltųjų liberalų įrengtuose centruose, bet anaiptol nevisi. Na, o Langa labiau 
primena konclagerį, negu ką kitą. Ilgomis eilėmis nutise purvini dviaukščiai 
barakai, ties kuriais plėvesuoja skalbiniai. Toliau matyti paskubomis suręstų 
lūšnų. Vietomis įrengtos išvietės ir organizuotas šiukšlių išvežimas, bet 
neatrodo, kad tokių rajonų būtų daug. Ar didesnis skirtumas tarp Langos ir 
Cape Towno, negu tarp Harlemo ir Penktosios Aveniu? Taip, didesnis. O 
skirtumas tarp darbininkų kvartalo Donbase ir nomenklatūrinių vasarnamių? 
Palauk, palauk . . . Ne, Langa—ir juo labiau Crossroads—nukonkuruoja ir 
Donbasa. v

Paskui gražus Stellenbosch miestelis, antras pagal senumą Pietų Afrikoje 
po Cape Towno. Jame didelis universitetas dėstomąja afrikaans kalba— 
„mūsų Oxford ar Yale“, kaip sako čionykščiai. Tą universitetą baigė dauguma 
valstybės ministrų pirmininkų. Studentų keturiolika tūkstančių, iš jų septyni 
indai, penkiolika negrų ir šimtas aštuoniasdešimt spalvotųjų. Nebaltuosius 
pradėjo priimti užpernai, bet gyventi jie turi atskirose patalpose.

VILI. Per dieną, neskubėdamas, apeinu net septynis Cape Towno 
muziejus. Dailės muziejuje iš tolo krinta į akis Kristus ir kanaanietė: 
pažįstama maniera, primenanti Rouault, tik šiurkštesnė. Pasirašyta lietuviškai, 
stambiomis raidėmis: Domšaitis. Užsuku ir į žydų muziejų—irgi ieškodamas 
Lietuvos pėdsakų. Ir, žinoma, randu. Iškilmingas hebrajiškai surašytas 
popierius kataloge apibrėžiamas šitaip: „Deed of ownership, awarding seats in 
the Great Synagogue, Plungian Street, Telz, Lithuania, to Marcus, son of 
Moses Abelowitz and his descendants, 1877. Mr. Abelowitz was a great
grandfather of the late Dr. Louis Mirvish, first Chairman of the Jewish 
Museum, Cape Town“. Kokiuose kapuose kiti telšiškio Marko Abelovičiaus 
palikuonys?

The Economist juodai užtepliotu viršeliu ir keliais iškirptais puslapiais. 
Na, Maskvoje ar Vilniuje būčiau dėkingas ir už tokį.
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Soweto kažkas sviedė Molotovo kokteilį į autobusą su Buthelezi 
šalininkais: užsidegęs šoferis iššoko iš mašinos, kuri užmušė du praeivius, dar 
trisdešimt šeši asmenys ligoninėje. Penkiolikmetis juodas berniukas gavo 
dvejus metus lygtinai, nes vaikščiojo po miestą su radikaliais šūkiais ant 
mokyklinės kuprinės. Visai tokia pat istorija Vilniuje atsitiko T.C., mano 
bičiulio sūnui, tik tenai vis dėlto apsiėjo be teismo.

Robertas jau kelios dienos laiko savo kambaryje spalvotą merginą ir nori 
ją atsikviesti į Bostoną kaip nelegalią imigrantę. Girdi, mokės jai 150 dolerių 
per mėnesį, o ji atliks tarnaitės ir visas kitas pareigas. „Bent pamatys mergaitė 
platųjį pasaulį. Juk ji nebuvusi niekur, išskyrus Cape Towno spalvotųjų 
rajoną“. Spalvotieji gyvena keliskart geriau už juoduosius, indai dar keliskart 
geriau; bet riba tarp indų ir baltųjų—neperžengiamai plati, skaičiais 
neišmatuojama.

VI 1.2. Johannesburge vakar sprogo bomba netoli Carlton Centre, 
sužeisdama devynis žmones. Jų tarpe ir kūdikis, jau netgi ne dviejų mėnesių, o 
tik dviejų savaičių. Sprogimai, aplamai paėmus, dažnėja: birželio 14, paskui 
24, 26, 28, 30, pagaliau liepos L

Vykstu į Zimbabwe, į Victoria Falls. Ankštame Bulawayo aerodrome 
grynai tarybinis dokumentų, lagaminų ir turimos valiutos tikrinimas. 
Pastovėjęs keliose eilėse, vos besilaikau ant kojų. Beje, „Bulawayo“ reiškia 
„žudynių vietą“. Tai jau Zimbabwe, buvusi Pietų Rodezija; dar palyginti 
neseniai čia buvo maždaug tokia padėtis, kaip ir Pietų Afrikoje, o dabar 
kraštui vadovauja juodasis radikalas Mugabė.

Nuo Victoria Falls aerodromo ligi viešbučio apie dvidešimt kilometrų. 
Vaje, kaip panašu į Tarybų Sąjungą! Pamažu imu suprasti, kodėl: nėra 
reklamų, ryškių kelio rodyklių, asfaltas siauras ir duobėtas. Kertame 
geležinkelį ties stotele, kuri galėtų būti kur nors netoli Naugarduko. Be to, 
važiuoju gal 1947 metų gamybos landroveriu. Didelis pakelės viešbutis 
apgriautas per karą ir neatstatytas. Čia ir dabar pasitaiko partizanų— 
Mugabės priešininkų: automobiliu vykti iš Victoria Falls į Bulawayo 
nepatariama. Ir Jono Savimbio Angola visiškai netoli.

A1 Zambezi Lodge viešbutyje nuotaika maždaug kaip tarybinėje turistų 
bazėje: vadovybė maloni, bet apsnūdusi ir ne itin raštinga. Sakytum, irgi iš 
Naugarduko ar Lydos apylinkių. Kieme kapstosi keturi afrikietiški šernai,
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SKILTYS

kė, kad dialogo tikslas ne vien tik susitarimo 
atsiekti, bet taip pat peržiūrėti ir pakeisti klaidingas 
pozicijas“.

„Prancūzų kardinolas Paul Poupard, Vatikano 
Netikinčiųjų sekretoriato vadovas, padėjęs Budapeš
to susitikimą organizuoti, pareiškė kad marksizmas, 
kaip istorinis sąjūdis, gali būti atviras pasikeiti
mams. Italų žinių agentūrai ANSA jis pareiškė, kad iki 
šiol tarp krikščionių ir marksistų buvęs ’radikalus 
antagonizmas1, bet reikia viltis, kad net jei sistemos 
negali komunikuoti, tai žmonės gali“.

Sunku atspėti Vatikano Rytų politiką, bet 
galime būti tikri, kad lenko popiežiaus rankose, 
kuris su slavais sovietų diplomatais ir žurnalistais 
mielai kalbasi rusiškai, bus nauja ir veiksmingesnė 
negu ligšiolinė. Santaika ne tik abiem pusėm būtų 
naudinga, bet ir pasauliui garantuotų stabilumą. 
Užsienio statistika rodo, kad Sovietų Sąjungoj 
veikia 88,000 religinių bendruomenių su 97 milijo
nais tikinčiųjų. Tai ne mažiau kaip 36% krašto 
gyventojų. Pragmatiški jaunesnės kartos sovietų 
vadovai negali būti akli, ir nematyti, kad akcija 
išrauti religiją iš žmonių širdžių buvo nesėkminga. 
Vatikanas taip pat negali būti naivus ir nesuprasti, 
kad individualistinis liberalus kapitalizmas nėra 
pajėgus duoti žmoniškesnes gyvenimo sąlygas 
Lotynų Amerikos ir Afrikos masėms.

Išeivijos lietuviui katalikui Vatikano ir Mask
vos sutarimą sunku įsivaizduoti. Tačiau ar kas 
galėjo tikėti, kad turėsim slavą popiežių? Prisimin
kim, kad pansiavizmo pirmtakas kroatas Juraj 
Križanic taip pat buvo katalikų kunigas. Vatikanas 
turi laiko ir patirtį, išvedusią Bažnyčią per daugelį 
sunkumų.

Vytautas P. Zubas

ir taip,
ir ne

DAR DĖL TO LIETUVOS 
KRIKŠTO

Vis dar, atrodo, mūsų išeivijos dauguma už 
mindauginį krikštą. Neįtikino jos nei gera prof. 
Pauliaus Rabikausko paskaita Katalikų akademijos 
suvažiavime, neįtikins tikrai ir tos paskaitos 
paskelbimas Aiduose. Logiškai galvojant, kur yra 
krikščioniška Lietuva, ten negalėtų būti pagoniškos 
Lietuvos. Tad išbraukime iš mūsų istorijos Traide
nio, Vytenio, Gedimino, Algirdo ir Kęstučio 
Lietuvą, nes tokios Lietuvos iš viso nebuvo. 
,,Anima humana naturaliter Christiana“, skelbė 
vienas pirmųjų bažnyčios filosofų. Stebiuosi, kad 
net rašytojas Vytautas Alantas neprotestuoja prieš 
tuos mindauginio krikšto šalininkus ir pagoniškos 
Lietuvos neigėjus.

Tiesa, (vm) Dirvoje (1986.V1I.10) pripažįsta, 
kad ir po mindauginio krikšto dar buvo likę šiek 
tiek lietuvių pagonių. Tas, anot jo, tik liudija 
Mindaugo tolerantiškumą. Turbūt panašų Vokiečių 
ordino, Lenkijos ir kitų tolerantiškumą liudija ir 
tai, kad jie tiems dar pagonims lietuviams leido 
gyventi beveik pusantro šimto metų.

Ponas (vm) eina dar toliau. Mindaugo krikštas 
buvęs laisvas, o 1387 m. krikštas buvo Lenkijos 
intrigomis ir Jogailos bei Vytauto įsakymu įvestas. 
Paprastai žmonės taip lengvai („laisvai“) neatsisako 
savo seno tikėjimo ir nepriima naujo, nežiūrint ano 

filosofo tvirtinimo, kad kiekviena siela iš prigimties 
krikščioniška. Mindaugas už savo krikštą ir karūną 
turėjo atiduoti Ordinui visą eilę Lietuvos žemių 
(tarp kita ko ir mano Betygalos žemę).

Ir ponas (vm) daro labai įdomią išvadą, kad 
tie, kurie siūlo minėti 1387 m. krikštą (tarp jų ir 
Bendruomenės vadovybė) yra už Lietuvos pavergi
mą ir prievartavimą. Nejaugi?

įdomu, kad panašiai galvojo ir daugumas XIX 
a. pabaigos lietuvių patriotų. Niekas tada nedrįso 
nei užsiminti apie kokį nors Lietuvos krikšto 
minėjimą, nors, kaip žinia, 1887 m. sukako lygiai 
500 metų nuo 1387 m. Lietuvos krikšto. Net labai 
katalikiška Šviesa (vienintelis tada lietuviškas 
laikraštis) berods nedrįso tokios sukakties mintį 
kelti. O netrukus po to rašęs Maironis kalbėjo ne 
apie krikšto penkių šimtmečių sukaktį, bet apie 
penketą amžių Lietuvą užgulusią naktį be aušros. 
Taip tada geri lietuviai suprato sąjungą su Lenkija 
ir iš tos sąjungos išplaukiantį Lietuvos krikštą. Gal 
tik vienas vysk. A. Baranauskas išdrįso ginti ir 
uniją su Lenkija, ir Lietuvos krikštą. Užtat kitas jo 
konfratras J. Tumas-Vaižgantas jį išgama išvadino.

Drįsčiau spėti, kad jeigu šiandien Lietuva būtų 
tokia pati, kokia ji buvo 1939 m. (vadinasi, be 
Vilniaus ir Vilniaus krašto), nebūtų buvę populiaru 
kalbėti apie 1387 m. krikšto sukaktį, kuri neišvengia
mai negali būti atskirta nuo sąjungos su Lenkija. 
Bet kaip sakė anas romėnas, tempora mutantur et 
nos mutamus in i Uis (laikai keičiasi ir mes su jais 
keičiamės). Užtat manau, kad šiandieną mums 
verta ir prasminga minėti Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį. Tai nieko bendro neturi su jokia 
vergiškumo dvasia.

V. Trumpa

vadinamieji warthogs (lietuviškai, rodos, karpuočiai). Atrodo nejaukiai, bet 
treptelėjus sprunka, užrietę uodegas it antenas. Prieinu prie Zambezi upės, 
kurioje kažkas dūsauja, ar tik ne hipopotamas. Panašu į Nemuną prie Rusnės. 
Ką tik nusileido šaulė, ir dangus toks didžiulis, atošvaitos brūzgynuose tokios 
veriančios, o palmė kitame krante tokia liekna, kad dėl šios vienos dienos 
verta gyventi.

VI 1.3. Viktorijos krioklys nė iš tolo nepalyginamas su Niagara ar Iguasu. 
Tokia galybė, jog ji darosi nebesuvokiama. Maždaug dvi mylias nieko 
nematai, išskyrus purslus; pro juos nežymiai šviečia saulė, mirga maži 
vaivorykščių ratai—ir tiek.

Be to, stebiu Afrikos šokių programą. Repertuaras grynai magiškas, 
dauguma numerių su kaukėmis: tarsi šoktų siaubingos plaštakės, monstruoziš- 
ki žiogai, gigantiškos boružės. Žmogaus dydžio veidas kruta ant mažų kojelių, 
it Boscho paveiksle. Nieko įdomesnio nesu patyręs, netgi Japonijoje, ir turbūt 
nepatirsiu.

Vakarieniauju su amerikiečiais misionieriais, kurie turi netoliese pasistatę 
didžiausią pasaulyje palapinę—sulig septynių aukštų namu, o ploto sulig 
dviem futbolo laukais. Toje palapinėje jie skleidžiu Viešpaties žodį, kuriam 
vietiniai juodieji esą labai imlūs. „Ak, jūs lietuvis? O lietuviai—katalikai? Ką 
gi, katalikai irgi krikščionys“.

VII.4. Šamanas iš Malawi išburia man likimą: gyvensiu 84 metus, daug 
keliausiu ir laimingai vesiu. Visa tai kainuoja tris dolerius; išrašomas ir kvitas. 
Konkuruojantis ndebele genties šamanas ima tik du su puse.

Visame Victoria Falls miestelyje pilna ginkluotų kareivių ginamosios 
spalvos uniformomis. Baltųjų konservatorių vadas Ian Smith prieš dvidešimt 
vienerius metus įvedė šičia ypatingąją padėtį (kaip dabar Pietų Afrikoje), o 
Mugabė jos niekad nepanaikino. Beje, reikalai vis dėlto savotiški, nes baltieji 
tebeturi dvidešimt vietų parlamente, ir tas pats Ian Smith jame posėdžiauja ar 
visai neseniai posėdžiavo. Maždaug tokia pat situacija būtų, jei Antanas 
Smetona posėdžiautų Lietuvos TSR Aukščiausioje Taryboje. Aišku, visur 
iškabinti naujųjų vadų portretai: Mugabė stalinišku švarku ir nieko gero 
nežadančiu veidu, o valstybės prezidentas Banana kiek simpatingesnis. Toks, 
sakyčiau, Banana-Paleckis.

Katastrofos tuo tarpu nėra, yra veikiau operetė. Radikalams laimėjus, iš 
Zimbabwe pabėgo 200.000 baltųjų, bet pastaruoju metu apie 30.000 grįžo. 
Susitinku vieną tokį baltąjį, škotų kilmės prekybininką. „Na, ir kaip jums 
patinka naujoji valdžia?“ „Žinote, dabar visur bloga. Net ir Europoje“.

Bulawayo vėl painios biurokratinės procedūros, asmeninė krata. Aerodro
mo kioske matau didžiulį Lenino portretą: tarybinio, Afrikai skirto žurnalo 
New Dawn viršelis. Pačiame pirmajame puslapyje nufotografuotos Vilniaus 
pedagoginio instituto mergužėlės tautiniais rūbais, įteikiančios generolui 
Jaruzelskiui studentišką kepuraitę. Še tau ir vaistai nuo nostalgijos. Tačiau 
Time ir Newsweek irgi parduodami, ir netgi neišcenzūruoti. Vietos laikraštyje 
skelbiama, kad vienas parlamento narys pasiūlė iškasti 300 kilometrų ilgio 
kanalą nuo krašto vidurio ligi Indijos vandenyno: kanalas padarytų 
Zimbabwe ekonomiškai nepriklausomą nuo Pjetų Afrikos, o be to, suteiktų 
darbo kaliniams. Užsirašau to afrikietiško Jagodos pavardę: Zvorwadza.

Mažutė kliūtis Johannesburgo aerodrome. Imigracijos anketoje pažymė
jau. kad esu „writer“ (pereitą sykį buvau parašęs „teacher“). Valdininkas gerą 
pusvalandį klausinėja, kas aš per rašytojas, ar kartais ne žurnalistas, ir tikrina 
kažkokius juoduosius sąrašus. Bet pagaliau praleidžia, dargi įteikia kortelę 
„Welcome to South Afrika“.

VII.5. Laikraštyje pusmetrinės raidės: „Pretoria Bomb Terror“. Bomba 
sprogo priemiestyje, sužeidė devynis baltuosius, įskaitant septynerių metų 
mergaitę, ir vienuolika juodųjų.

Kaip tik ir važiuoju į Pretoriją. Geležinkelio tvarka truputį neaiški: kiek 
suprantu, yra pirmosios, antrosios ir trečiosios klasės vagonai, o priedo dar 
atskira pirmoji klasė baltiesiems—tiems, kurie nenori matyti negrų. Einu į 
mišrią pirmąją klasę (kainuojančią tiek pat). Joje pirmą sykį išsikalbu su 
juoduoju afrikiečiu.

Jis sėdi priešais mane, skaito The Citizen (rado ką pasirinkti!) ir netikėtai 
klausia: „Sir, aš nelabai moku angliškai: ar negalėtumėt paaiškinti, ką reiškia 
decadeD Paaiškinu. „Jūs, sir, ne toks, kaip kiti baltieji. Kiti (gestas pakeleivių 
link) mūsų nekenčia“. „Aš iš Amerikos, pas mus tie dalykai kitaip atrodo. O 
ar visi baltieji čia nemėgsta juodųjų?“ „Ak, visi. Ar yra juodųjų Amerikoje?“ 
„Yra“. „Ar jie kariauja su baltaisiais?“ „Ne, nekariauja“. „O mes kariaujame. 
Dievas mus sutvėrė lygius, bet baltieji sako, kad jie mūsų tėvai. Jeigu tėvas 
kasdien plaka vaikus sjamboku (čionykštis bizūnas), vaikai anksčiau ar vėliau 
atsakys jam tuo pačiu“. Sakau: „Ką gi, tai liūdna, bet logiška“. Juodasis vėl 
nesupranta laikraštyje vieno žodžio: insurrection. Sakau: „Uprising“. Ne, jis 
nesupranta. „Revolution“. O. šitą žodį jis žino, puikiai žino.

Netoli Pretorijos jis vėl prabyla: „Pasakysiu jums vieną daiktą. Tik ne 
dabar, o kai išlipsim“. Išlipame. „Būkite Pretorijoje atsargus. Pretoriją— 
blogas miestas. Labai blogas“. (tęsinys sekančiame psl.)

1986 m. spalio mėn.
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RECENZIJOS

Savo „Pratarmėj“ (psl. 5) Nastopka sako: 
„Šioje knygoje į XX amžiaus lietuvių eilėraštį 
bandoma pažvelgti poetikos aspektu. Norima 
parodyti įvairių eilėraščio komponentų struktūrinę 
vienovę, funkcionavimą konkrečiame tekste“. Ką 
tai reiškia? Ogi, kad knyga bus pilna tokių sakinių, 
kaip šis, psl. 8: „Transformuoti archetipų pavidalai 
atgaivina komunikacijos partnerių atmintyje inva- 
riantinę schemą ir akumuliuoja naują socialinę 
patirtį“. Arba vėl, psl. 15: „Priklausomai nuo 
struktūrinės dominantės galima skirti du poetinių 
tekstų konstravimo principus: sintagminį ir para
digminį. Detalesnė klasifikacija reikalautų kompo
zicinę tipų poliarizaciją sieti su komunikacinių 
tekstų statusu, atsižvelgti į tekste reprezentuotų 
subjektų ir kalbėjimo situacijos pobūdį“. Ir taip 
toliau, 336 puslapiai. Penkių tūkstančių tiražas 
įtaigoja prielaidą, kad Lietuvoje šiandien rasime 
arba šitiek literatūros teorijos specialistų, kuriems 
per tokius puslapius eiti—tai kaip su peiliu per 
sviestą, arba kad eilinis lietuvis skaitytojas, lengvai 
atpažindamas, kad čia viskas parašyta lietuviškai, 
su malonumu praleis vakarus prie balanos šios 
knygos geraširdėje draugystėje. Iš kur gi atėjo tokia 
kalba, tokia analizės metodologija? Tiesiai iš XX 
amžiaus literatūros teoretikų: formalistų, struktūra- 
listų, semiotikų žodyno, iš Jurijaus Tynianovo, 
Bachtino, Jakobsono, Greimo, Todorovo, Eichen- 
baumo, Lotmano, Umberto Ecco, Roland Barthes 
ir kitų, kažkur užkulisiuose visą šią išminčių minią 
gražiai pro amžių miglą belaiminant Aristoteliui. 
Tai argi jau moksliškam protui net ir pas sovietus 
nebeaktualus pasidarė primestinis marksizmas? 
Anaiptol: „Vadovaujantis marksistine metodologi
ja, šioje knygoje poetikos faktai siejami su 
literatūros turiniu, sąlygotu socialinių veiksnių

Kęstutis Nastopka, Lietuvių eilėraščio poetika. 
XX amžius., Vilnius: Vaga, 1985.

KĘSTUČIO NASTOPKOS KNYGA

POEZIJOS ENCIKLOPEDIJA AR 
LITERATŪROS ANALIZĖ

. Principingai atmetamos idealistinės formaliz
mo bei estetizmo teorijos, traktuojančios literatūrą 
kaip imanentinį reiškinį, ignoruojančios jos socia
linį, klasinį turinį“ (psl. 9).

Reiškia, esame pažįstamoj teritorijoj, nelyg 
namuose, dar Bielinskio Cernyševskio, Dobroliubo- 
vo ir vėliau visų stalininių socrealistų statytoj 
pirkelėj? Irgi ne: nei Bielinskis, nei socrealistai 
niekad nerašė šitaip:

(Salomėjos Nėries — R.Š.) Eilėraščio ,,Sesuo 
žydrioji—Vilija“ dialoginė pradžia, kreipiniai, 
imperatyvai suponuoja artimą liaudies dainai 
komunikacinę situaciją, kai ne tiek svarbu, kas ir 
ką kalba, o emocinis kalbančiųjų kontaktas, ne 
modalinis vyksmo apibrėžimas, o ženklinęs konota
cijos (psl. 201)

Kažkur šalia, ar virš viso to gražiai sau dainuoja 
Salomėja Nėris: 

.J

Sesuo žydrioji — Vilija, 
Skubėk, skubėk į Nemuną, — 
Sakyk, kad laisvę mylime 
Labiau mes už gyvenimą.

Nastopka save teisina tuo, kad, girdi, jis tik 
„poetikos tyrinėtojas“, kuris tik „aprašydamas 
išraiškos priemonių repertuarą numato galimą 
poetinės prasmės transformavimą“ (psl. 308). Ir dar 
toliau:

Parodyti, kaip iš standartinių prasmės vienetų 
sukuriama individuali kūrinio prasmė, kaip konk
rečioje literatūrinėje situacijoje sąveikauja indivi
dualios poetinės sistemos, atskleisti jų priklauso
mybę nuo socialinių veiksnių—nebe poetikos, o 

teksto interpretacijos ir literatūros istorijos kompe— 
tencija. Juk ir lingvistas nepretenduoja paaiškinti, 
ką reiškia visi konkretūs sakiniai, o tenkinasi 
apibūdinęs sąlygas, kuriomis jie [gyja kalbančiojo 
suteiktą reikšmę (ten pat).

Reiškia, ir Nastopka nori tik apibūdinti sąlygas, 
kuriomis literatūriniai tekstai tampa prieinami 
interpretavimui. Tačiau, kadangi tų sąlygų suvoki
mo ir išryškinimo metodika pas jį eventualiai 
išplaukia iš formalizmo ir struktūralizmo, tekstas 
atsidaręs interpretavimui, tuo pačiu atskleidžia save 
kaipo imanentinį reiškinį, nes tokios yra šios 
moderniosios literatūros teorijos krypties pagrindi
nės prielaidos. Tokiu būdu ir pasirašo Nastopkai 
tokie sakiniai kaip : „Maironis sukūrė naujo tipo 
eilėraštį, pakeitusį išorinį pasakojimą, aprašinėjimą 
vidiniais poetinės kalbos santykiais, privertusį 
referencinę kalbos funkciją paklusti poetinei“ (psl. 
25). Gražu tokius dalykus skaityti, nes matosi: 
norima pirma pasakyti, kad Maironis buvo poetas, 
o ne eilėgrauža, ir kaip tik todėl, kad eilėraštis jam 
buvo imanentinė vertybė, „vidinių poetinės kalbos 
santykių“ reikalas.

Toliau Nastopka jau imasi už Maironio kaip 
reikiant ir per kelius puslapius nuodugniai surašo 
visą Maironio, kaip jis sako, „repertuarą“. Suži
nome, kad Maironiui Tėvynė lygi Lietuvai, nors 
kartais vadinasi ir „šalis“, arba šaliai artima prasme 
pavartotam žodžiui „žemė“, arba „šalis miela“, 
„šalis, kur miega kapuos didvyriai“; matome, kaip 
jo (Maironio) „poezijos subjektas vengia 
asmeniškumo“—„į tėvynę kreipiamasi antruoju 
asmeniu, apie save kalbama—trečiuoju“; kad 
„lyrinio vyksmo partneriai apibūdinti emociniais

APARTHEIDO DIENORAŠTIS
(atkelta iš 7-to psl.)

Blogas? Šiaip ar taip, įvarantis depresiją. Skveruose ant žolės sėdi tylūs 
negrai. Užrašų „Tik baltiesiems“ žymiai daugiau, negu Johannesburge. 
Dulkės, pigios krautuvėlės, namai dar iš būrų respublikos laikų. Gigantiškas 
ministro pirmininko Strijdomo biustas—sakytum, draugas Čaušesku.

Voortrekker Monument—paminklas būrams, įkūrusiems Transvaalį. 
Devynioliktojo amžiaus pradžioje jie pasitraukė iš Cape Towno apylinkių, 
kadangi anglai ten panaikino vergiją ir nesumokėjo jiems prideramos 
kompensacijos. Važiavo vežimais, su moterimis ir vaikais, nuolat atsišaudy
dami nuo juodųjų autochtonų. Niūrus akmeninis kubas: ne iš karto suvokiu, 
ką jis man primena, paskui susigriebiu—lygiai toks pat kubinis postamentas 
stūkso virš Erevano, jis ten liko nuvertus Stalino statulą. Viduje marmurinis 
frizas, vaizduojąs būrų žygio istoriją: nuo pradžios ligi galo tai mūšiai, negrų 
žiaurumai ir išdavystės, didvyriškos moterys, raginančios vyrus kovon, ir taip 
toliau. Apačioje kripta su antkapiu, kurį šešioliktąją gruodžio, vidurdienį, 
nušviečia saulės spindulys. Tą dieną įvyko mūšis prie Kraujo upės, kuriame 
būrai išnaikino tris tūkstančius zulų, o patys turėjo tik keturis sužeistus. Taigi 
kam skirtas simboliškas antkapis su įrašu „Ons vir jou, Suid-Afrika“ („Mes— 
tau, Pietų Afrika“), truputį neaišku.

Devynios būrų patriotės aštuonerius metus siuvinėjo seriją paveikslų to 
paties žygio tema. Siuvinius galima pamatyti muziejėlyje. Darbo į juos įdėta 
labai daug, ideologijos—irgi; kiek prasčiau su skoniu. Juodųjų prie 
monumento nematyti: administracija „pasilaiko sau teisę, ką įleisti“—tai 
turbūt sušvenlnintas pareiškimas, kad juodieji čia nelabai pageidaujami.

Šita visuomenė bendros kalbos su negrais turbūt niekad neieškos—ir vice 
versa.

Po to aplankau Krugerio muziejų—būrų respublikos prezidentūrą. Baltas 
namukas tiktų kur nors Marijampolėje, Kaunui jis aiškiai per mažas. Truputį 
sujaudina vienas sakinys paskutiniame Krugerio laiške būrų generolui Bothai: 
„saugokite ir puoselėkite mūsų kalbą“. Nelietuvis būčiau, jei nesujaudintų.
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Afrikaans kalbai netoli Cape Towno pastatytas net paminklas—šito nė 
lietuviai nesugalvojo. Beje, kaip tik dėl tos kalbos brukimo prieš dešimt metų 
sukilo Soweto gyventojai. O kalba aiškiai nyksta: tarptautinė anglosaksiška 
kultūra nustūmė ją į kažkokį šeimyninį rezervatą. Krautuvės, prekiaujančios 
afrikaans knygomis, bankrutuoja viena po kitos. Ir tai, žinoma, nepadeda 
gydyti būrų kompleksų.

Grįžęs į Johannesburgą, apeinu visas tris vietas, kur neseniai būta 
sprogimų. Jų žymės užglaistytos, bet lengvai pastebimos. Valgykla Rissik 
gatvėje, kur nukentėjo septyniolika žmonių, iškabinusi skelbimą: „Užeikite, 
mes prekiaujame kaip anksčiau“. Ką gi, užeinu ir išgeriu puodelį kavos.

O išėjęs gretimame skvere girdžiu plyšaujantį vyrą—matyt, girtą. Baltasis. 
Gatve ramiai krypuoja negras su dviem maišais, nelyginant baltarusis prie 
Vilniaus stoties, o baltasis svaido jam įkandin tuščias alaus skardines ir 
nesavu balsu rėkia: „Užmušiu! Užmušiu! Nežinai, kas aš toks! Aš tave 
išmokysiu gerbti mūsų tautą!“ Priėjęs policininkas labai atsargiai ramina 
triukšmadarį, abu jie pereina į afrikaans kalbą. Triukšmadario palydovė rauda. 
Sceną stebi pora juodųjų, kurie laikosi, reikia pasakyti, oriai, nepalyginti 
oriau už tris baltuosius.

VII.6. Paskutinioji diena Johannesburge. Ekskursija į aukso kasyklą. 
Skystas auksas labiau negu ką kitą primena apelsinų sultis. Gretimoje 
krautuvėlėje pardavinėjamos visų šalių monetos: nusiperku sidabrinį litą.

Laikraščiuose—pabaigai—visiškai košmariška istorija apie Niemannų 
šeimą. Ponia Niemann Pretorijoje susipyko su savo juoduoju sodininku ir, 
rodos, jį primušė. Tada jis atsivedė į namus draugų ir pakorė ją vaikų 
akivaizdoje, o po to pakorė vaikus. Žuvo gindamasis nuo policijos 
(policininkai buvo irgi juodieji).

Mano pašnekovas traukinyje sakė teisybę: Pretorija—blogas miestas. 
Labai blogas.

VII.7. Išskrendu. Mačiau šalį, patekusią į tokią aklavietę, ir pritvinkusią 
tokios neapykantos, jog ir revoliucinę, ir evoliucinę išeitį joje sunku 
įsivaizduoti.

Ar esu matęs blogesnių šalių? Taip. Vieną esu matęs.

Tomas Venclova
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epitetais. Tėvynė—keturissyk pakartotu „numylė
ta“, turinčiu sakralumo atspalvį, emfatiniu „graži!“, 
kad „kultūros vertybės Maironio poezijoje dažniau
siai atskleidžiamos ’tolimo vaizdo4 zonoje“ (psl. 27- 
28), ir taip toliau. Čia bandant sutrumpinti 
Nastopkos citatas gali susidaryti „žodyno“ arba 
sauso sąrašo įspūdis, nelyg jisai, vietoj visapusiško 
mokslinio diskurso tik suvertų paskirus žodžius ir 
išsireiškimus ant minimalių interpretacinių komen
tarų siūlo. Iš tiesų taip ir yra—tai pagrindinė 
Nastopkos procedūra ne tik apie Maironį kalbant, 
bet ir visoje knygoje. Jis elgiasi, kaip aprašomosios 
metodologijos kalbininkas, nudriekdamas prieš 
skaitytoją ištisą eilę kokio nors kalbinio principo ar 
proceso pavyzdžių.

Šitaip Nastopka traktuoja visą eilę lietuvių 
poetų: Maironį, Baranauską, Janonį, Girą, Sruogą, 
Putiną, Nėrį, keturvėjininkus, trečiafrontininkus, 
Aistį, Brazdžionį, Radauską, iki dabartinių Maldo
nio, Žukausko, Gedos, Mikutos ir kitų. Eilės 
tvarka, tačiau, pas jį ne vien chronologinė, o ir 
tematinė. Apie Maironį, pavyzdžiui, sakoma (psl. 
46), kad jis apjungė keletą eilėraščių pobūdžių: 
dainiškumą, lyrinę meditaciją, lyrinį pasakojimą. 
Toliau, pristatant „oratorinio eilėraščio tradiciją“, 
dėmesio centre atsistoja Janonis, apie kurį sakoma, 
kad jo poezijos mitologija kai kuriais atvejais yra 
priešprieša Maironio mitologijai. Keturvėjininkai, 
tarp jų, aišku Binkis (psl. 50, ff) ir futuristai irgi 
traktuojami kaip oratorinio eilėraščio atstovai, 
turintys ryšių su rusų futurizmu. Prie „oratorių“ 
priskirdamas taip pat ir trečiafrontininkus, Nastop
ka. kaip ir A. Bučys savo knygoje Literatūros 
savimonė. Nacionalinis aspektas (1985). tarp jų ir 
keturvėjininkų poetikos randa glaudų ryšį. Beje, 
užsiminęs pokarinę Sovietų Lietuvos poetiką, jisai 
randa reikalo nuglostyti Stalino laikais padarytą 
žalą literatūrai, sakydamas, (psl. 76). kad „Situacija 
reikalavo kategoriškos kalbos, griežtai apibrėžtos 
pozicijos“. Žinoma, čia jau Nastopka bent iš dalies 
nusižengia savo kaipo „poetikos tyrinėtojo“ nuosta
tams, įsiveldamas be reikalo į politinės interpretaci
jos brūzgyną. Panašiai ir šio skyriaus gale, 
išvadose, prakalba jau sovietiškas, politinis komen
tatorius Nastopka, tas, kurs skelbė, kad pas jį iš 
principo atmetamos formalistinės poezijos teorijos 
„ignoruojančios jos socialinį, klasinį turinį“. Tada 
išeina, kad iš tų „oratorių“ „vieni atvirai reiškė 
revoliucinės kovos idėjas, kiti siekė atitinkamai 
nuteikti skaitytoją, vadovaudamiesi buržuazine 
ideologija, iliuzinėmis vertybėmis“ (psl. 81). Taigi, 
mūsų moksliškam tyrinėtojui Nastopkai poetika 
dabar jau įdomi visų pirma kaip revoliucinė 
taktika.

Pasukęs į „dainos orientyrą“, Nastopka atsidu
ria į Liudą Girą ir jo tautosakinių elementų 
stilizacijas, bet randa dainiškumo principų ir pas 
Binkį bei Putiną, ir net pas Aistį bei Algimantą 
Mackų. Sekanti kategorija yra „lyrinė .meditacija“, 
kurios pradininkais Nastopka laiko simbolistus, 
padėjusius „meditacinio eilėraščio pagrindus“ ir 
„semantinių opozicijų sistemą“. Čia, žinoma, 
svarbiausias dėmesys pašvenčiamas Putinui. Norisi 
pacituoti kiek ilgesnę ištrauką apie Putiną, nes iš 
jos akivaizdžiai matosi Nastopkos metodas:

Simbolistiniame Putino eilėrašty priešingybių 
mediatoriaus vaidmenį atlieka kūryba. Ji suvokia
ma kaip pasipriešinimas buities uždarumui, „kiauto 
lukštui“, atitverusiam žmogų nuo pasaulio. Kūry
bines galias personifikuoja prieštaringa moters 
prigimtis. Kvepianti jaunumu žemės gražuolė „pro 
šiltą sukilusio kraujo plakimą“ atveria „mėlynų 
tolių aidėjimus / Ir amžino ritmo žaidimą“ . . . Po-

1986 m. spalio mėn.

ezijos mūza iš „žemiškų deivių“ nuodėmingosios 
būties“ išveda i „pasauli svajotų vaizdų“, „kelia 
mums žemę, o dangų palenkia“, (psl. 124)

Visa tai — kilnios mintys, bet pati ta įžvalga į 
kūrybą skamba ir atrodo, kaip lingvistikoje žodžių 
morfologijos istorijos pavyzdžiai. Skaitytojas turi 
bėgti uždusęs, į auklės—Nastopkos ranką įsitvėręs, 
tartum skersai per pievą, pilną įdomiausių poezijos 
žiedų, į kuriuos nėra laiko net ir žvilgterėti. Tada ir 
pradedi galvoti, kad gerai šią knygą turėti kur nors 
ant lentynos, jeigu reiks pasižiūrėti ką nors apie 
vieną ar kitą įvairių autorių poetikos aspektą, bet 
ištisai su įdomumu ją skaityti tiesiog neįmanoma, 
todėl, kad atrodo lyg Nastopkai poetai yra ne 
individai su vidiniu gyvenimu ir tam tikru, daugiau 
ar mažiau ribotu talentu, o tik „interpretatyviniai 
ženklai“, kuriuos galima visus, išrikiavus, greitomis 
apžvelgti, ir iš to gausis kas nors vertingo. Klaida. 
Poezija visvien kažkas tai kita, negu jos įvairių 
savybių sąrašas—ji iš dalies yra taip pat ir poetiškas 
apie ją kalbėjimas.

Kaip ten bebūtų, autorius žygiuoja toliau per 
„lyrinio pasakojimo“ poetikos tolybes, bakstelėda
mas pakeliui į Vaičaitį, Borutą, V. Montvilą, vėl 
Putiną, V. Mačernį ir tą patį Albiną Žukauską. 
Norisi prisipažinti, kad patinka šis organizacinis 
principas, tegu ir perdaug stenografiškas—patinka 
todėl, kad chronologija yra subordinuota tematini
ams reikalavimams, nebijoma užbėgti laike pirmyn 
ir vėl atgal grįžti, visvien išlaikant aiškią knygos 
argumentacijos struktūros logiką. Nebijo Nastopka 
kartais sustoti ir tik prie vieno poeto, prie 
Salomėjos Nėries, aptardamas ištisą jos eilėraščių 
tipologiją. Pastebimas, sutinkant su Girdzijausku, 
{Lietuvių eilėdara:XX amžius, 1979) Nėries poeti
nės kabos melodingumas, supintas su savotiška 
kalbos monotonija, bet pažymima ir unikalios 
žodžio prasmės ir garso sąveikos, palinkimas į 
romansų žanrą, dainiškumą, sujungtą su meditaty- 
vinėmis tendencijomis, galų gale net ir dramatiškas 
pasakojimas, nepamirštant, aišku, ir Nėries oratoriš
kų aspektų, ypač per karą, pasitraukus iš Lietuvos. 
Iš pasirinktų cituoti eilėraščių, iš jų traktavimo 
būdo, matosi, kad Nastopka tikrai turi poezijai 
„organą“, gali į ją atsiliepti ne vien tik eidamas 
šalto mokslo akmenuotais vingiais, bet ir visais 
savo „sielos išlenkimais“, anot Dmitrijaus Karama- 
zovo, taip pat mylėjusio poeziją moters apvaliame 
įsikūnijime. Užtat savotiškai ir „graudu“ skaityti 
Nastopką prisipažįstant, kad savuoju metodu jis 
apie Nėrį galop nieko ypatingo ir nepasakė:

Bandymas suklasifikuoti S. Nėries eilėraš
čius akivaizdžiai rodo tipologinio poezijos skirstymo 
sąlygiškumą. Poetės individualybė atsispaudė ir 
dainiškosios, ir meditacinės, ir oratorinės poezijos 
struktūrose, ir lyriniame pasakojime. S. Nėries 
eilėrašti apibūdina ne vienas kuris šių poetinės 
prasmės kūrimo tipų, o jų sąveika (psl. 221).

Va, kaip tik apie tą „sąveiką“ ir norėtųsi daugiau 
pasiskaityti. Pasistengęs duoti reikiamą diskusiją, 
Nastopka tikriausiai pamatytų, kad negalima net 
likti ir vien tik kukliu „poetikos tyrinėtoju“, 
nepalietus struktūrinės interpretacijos apie „konk
rečioje literatūrinėje situacijoje“ sąveikaujančias 
„individualines poetines sistemas“. Ypač gaila, kad 
nėra tokios analizės skyriuje apie polifonišką 
lietuvių poeziją, kur, ir vėl prabėgomis, pasakoma 
daug įdomių bet neišbaigtų minčių apie Henriką 
Radauską. Panašiai tenka apgailėti ir paskutinį, 
svarbų skyrių apie „Žodį dabartinėje poezijoje“.

Jau ir recenzentui laikas paskubėti. Pridėsime 
dar tik, kad pats Nastopka visgi suprato reikalą

RECENZIJOS

Kęstutis Nastopka

knygos gale patiekti naujosios literatūros teorijos 
terminų trumpą žodynėlį, be kurio daugeliui 
skaitytojų būtų sunkoka apsieiti. Aiškiai matosi ir 
tai, kad knygą ruošiant buvo pašvęsta nemaža laiko 
studijuoti plačią šiandieninę tos srities literatūrą, 
kas tada ir pačioje knygoje reikalautų daugybės 
skaitymą apsunkinančių išnašų. Nastopka gi tą 
problemą gražiai išsprendė tekste tik skliauteliuose 
paminėdamas bibliografijoj pateiktą kurio nors 
šaltinio numerį ir puslapį. Kas nori, gali atsiversti ir 
pažiūrėti.

Galop reikia sakyti, kad knyga paruošta rimtai 
ir kompetentingai, bet kad visvien neaišku, kaip ja 
visų geriausia būtų naudotis—ar kaip žodynu, ar 
kaip savotiška maža enciklopedija, suorganizuota 
tematiniais principais, ar kaip literatūrinės analizės 
veikalu.

R. Šilbajoris

APIE KOMPIUTERIUS
IR . . .BLOGUS 
PAPROČIUS

Šių metų Akiračių birželio numeryje radau 
komplimentų sau pačiam. Liūtas Mockūnas netgi 
rašo, kad mano „protinis kompiuteris dirba labai 
tiksliai“. Turbūt visiems mums, nusidėjėliams, 
komplimentai paglosto savimeilę, bet susimildami 
nepersistenkite, ypač kalbėdami apie savo pačių 
redakcijos narį. Blogas tai paprotys, nelabai 
suderinamas su Akiračių principais.

Beje, mano „protinis kompiuteris“ pastebėjo 
tame numeryje vieną rimtą korektūros klaidą. 
Straipsnyje Dar apie prūsų kalbos gaivinimą 
nesakiau, kad Toporovas ir Palmaitis siūlo atkurti 
prūsų kalbą etniniais tikslais. Jie šneka apie etinius 
tikslus; t.y., jų manymu, prūsų kalbos ąaivinimas 
turi atpirkti vokiečių nuodėmes (o gal ir kai kurias 
vėlesnes nuodėmes) toje žemėje. Skirtumas nedide
lis, tik vienos raidės, bet klaida labai pamokoma, 
nes mūsų išeivijos spauda iš viso linkusi suplakti 
etnines problemas su etinėmis.

Tomas Venclova
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POKALBIS

Akiračiai: Kuo dabartinis Katedros aspirantas 
arba studentas jus džiugina ir kuo kelia nerimą?

Vaškelis: Džiugina jų entuziazmas ir pasišven
timas lituanistikai. Vienas kitas jau pasirodė su 
rašiniais lietuvių spaudoje, atgaivintas Drauge 
studentų skyrelis, septyni aspirantai praeitą pava
sarį dalyvavo Baltų konferencijoje Madisone. Ten 
D. Kučėnienė skaitė pranešimą apie lietuvįų dramą, 
V. Dundzila—apie išeivijos lyriką, o D. Račiūnaitė 
dalyvavo baltų aspirantų diskusijose. (Žiūr. jos 
straipsnį 12-me psl.).

Šeštadienines mokyklas ir Pedagoginį lituanis
tikos institutą lankiusiųjų lietuvių kalba, ypač 
raštu, turėtų būti geresnė. Kalbos patobulinimui 
Katedroje įvedamas naujas lietuvių kalbos kursas.

Kelertienė: Džiaugsmo yra daug, o nerimas tik 
vienas, kad būtų kuo daugiau studentų. Kaip 
Slavistikos ir Baltistikos skyriaus vedėja Biljana 
Sljivic dažnai pabrėžia, lietuviai yra tarp geriausių 
studentų universitete. Ypač kalbos kursuose ryškus 
tradicinis lietuvių darbštumas. Netikėtas malonu
mas buvo dėstyti kasmetinį lietuvių kultūros kursą. 
Kadangi jis dėstomas angliškai, prisirašo įvairesni 
studentai, dažnai tokie, kurie apie lietuvių kultūrą 
beveik nieko nežino. Jie būna iš senųjų ateivių, iš 
mišrių šeimų. Turime progos diskutuoti daug mūsų 
kultūrinių reiškinių: mitologiją, meną, muziką, 
architektūrą, istoriją, politiką, lietuvišką identitetą ir 
sąmoningumą. Sis kursas visada studentams labai 
praplečia akiratį ir jie būna tiesiog dėkingi už jį. 
Grįžta pas mane su žinia, kad dabar jie supranta 
savo tėvus ir senelius, kad randa su jais bendros 
kalbos. Tas kursas juos emociniai paveikia; tai ne 
chemija ar matematika—jauti, kad studentai šio 
sandūrio su lietuvių kultūra ir jos problemomis 
paliesti. Apskritai, galima teigti, kad Katedra dirba 
tautiniai labai prasmingą darbą ir paveikia daug 
jaunų žmonių. Gaila, kad mažai jaunimo (apie 20% 
iš tų studijuojančių Ilinojaus universitete Čikagoje) 
pasinaudoja proga, kuri jiems čia suteikiama. 
Kodėl taip yra—sunku tiksliai nustatyti. Iš dalies 
kalta bendra apatija kultūrai, įsivyravęs praktišku
mo siekimas, kurio lietuviai ir taip turėjo, o dabar 
prisidėjo ir amerikietiškas jo variantas. Antra, pati 
amerikietiško universiteto struktūra beveik baudžia 
studentą, kuris domisi sritimi, nesusieta su jo 
tiesioginiu profesiniu pasiruošimu. Trečia, daug 
studentų pareiškia, kad jie jau „viską išmoko“ 
žemesnėse lituanistinėse mokslo įstaigose— 
šeštadieninėse mokyklose, Pedagoginiame institute 
ir pan. Jie nesupranta, kad Katedros mokslai 
apvainikuotų jų žinojimą akademiškesnėje plot
mėje, kad universiteto lygis vis tik yra aukštesnis, 
negu jie lig šiol yra patyrę, kad dar yra daug ko 
išmokti, ypač literatūros ir kultūros srityje, kad 
pasidarytų inteligentu-Iietuviu. Minėtos žemesnės 
mokslo institucijos atlieka reikšmingą darbą, bet, 
mano supratimu, reiktų artimesnio bendradarbiavi
mo tarp jų ir Katedros. Studentai turėtų iš anskto 
žinoti, kad jie dar gali tobulintis lituanistikoje. 
Kodėl kitos mokslo įstaigos nepakviečia Katedros 
profesorių supažindinti studentus su galimybėmis 
Katedroje? Amerikietiškos gimnazijos kasmet 
praveda tokias susipažinimo programas, universite
tai taip „medžioja“ studentus, kodėl mes negalime 
to padaryti? Man jau yra pasitaikę sutikti studentų, 
kurie per vėlai sužinojo apie Katedrą ir kuo ji 
galėtų jiems būti naudinga. Jeigu būtų žinoję, būtų 
pasinaudoję. O kiek tokių, apie kuriuos mes 
nežinome? Be to yra buvę užklausimų iš kitų 
Čikagos universitetų. Jaunimas Čikagos universi
tete buvo labai užsidegęs pasikviesti Katedros

POKALBIS SU VAŠKELIU IR KELERTIENE

APIE LITUANISTIKOS KATEDRĄ
(tęsinys iš praėjusio numerio)

personalą dėstyti jiems, tačiau Čikagos universitetas 
neskyrė lėšų. Praktiškiau būtų tuos studentus 
pristatyti į jau veikiančius kursus Ilinojaus universi
tete, bet studentai neturi automobilių. Ir tą 
problemą, man atrodo, galima būtų išspręsti, jeigu 
atsirastų kas juos atveža. XIX a. ne tokias 
problemas išsprendėme dėl lietuvybės, o XX a., su 
visa jo technika, nebesugebame skleisti lietuvy
bės . . .

Akiračiai: Kokia šiuo metu stipendijų studen
tams ir aspirantams padėtis? Ar šiuo reikalu 
lietuvių organizacijos ir fondai padaro viską, ką 
galėtų padaryti?

Vaškelis: Stipendijos yra opiausia aspirantų, ir 
tuo pačiu Katedros, problema. Dauguma aspirantų 
jau gyvena savistoviai ir negauna, ar gauna labai 
mažai paramos iš tėvų. Paprastai aspirantų studi
joms, nežiūrint kokioje srityje jos bebūtų, ieškoma 
paramos iš įvairių fondų bei institucijų. Net 
nepriklausomoje Lietuvoje, kur aspirantūros, kaip 
tokios, lyg ir nebuvo, retas aspirantas vien tik savo 
lėšomis tęsdavo studijas užsienyje. Ši problema pas 
mus išeivijoje, atrodo, nėra užtektinai aiški.

įvairūs fondai remia studentus pagal fondų 
nustatytus tikslus bei taisykles. Vydūno fondas 
daugiausia skiria stipendijas skautams, nors kelis 
metus parėmė studijuojančius lituanistiką, neatsi
žvelgdamas į jų priklausomumą organizacijoms. 
Viena aspirantė prašė paramos iš Ateitininkų 
fondo, bet jai buvo atsakyta, kad stipendijų jie 
neduoda ir pasiūlyta paskola. Išeina, kad aspiran
tas, nusprendęs įsigyti išeivijai reikalingą specia
lybę, kaip lituanistika, turi lįsti į skolas.

Lietuvių fondas yra svarbiausias, dosniausias 
Katedros ir aspirantų rėmėjas. Bet jis jau anksčiau 
negalėjo pilnai patenkinti visų prašančiųjų para
mos, o atsiradus lituanistikos aspirantams stipendi
jas skirstančių darbas dar pasunkėjo. Net spaudoje 
pasirodė žinutė, kad Katedra „komplikuoja“ 
stipendijų komisijos darbą. Bandžiau aiškinti, kad 
studijuojantieji lituanistiką turėtų turėti tokią pat

STUDENTŲ STIPENDIJOS
Lietuvių Fondo taryba 1986 metais 

studentų stipendijoms paskyrė tokias sumas:
Studentų stipendijoms

a. Lit. katedros studentams........... $ 7.400
b. Lit studijoms kitur............................ 1.825
c. Vasario 16 gimn. lankytojams .... 9.500
d. Kitus mokslus studijuojantiems . . 24.610
e. Paskola iš Gražulio fondo..............2.065

Viso $45.400
Lituanistinės katedros studentės gavo tris 

stipendijas: dvi didesnes, o trečia—$500.
„Kitus mokslus“ studijuojantiems buvo 

paskirta 31 stipendija. Šios stipendijos pasis
kirsto taip:
Stipendijos dydis Stipendijų skaičius

$300 2
$500 12
$700 1
$750 2 

teisę prašyti iš LF stipendijų, kaip ir kiti, kurie 
studijuoja architektūrą, inžineriją, svetimas kalbas, 
muziką. Pasirodo, kaip vienas stipendijų skirstyto
jas aiškino, manyta, kad, įsteigus Lituanistikos 
katedrą, Katedros aspirantams stipendijų nereikės.

Norėtųsi, kad LF paremtų visus kvalifikuotus 
ir norinčius studijuoti lituanistiką. 1985 m. šešios 
aspirantės prašė stipendijų, o gavo tik keturios. 
Aspirantė iš Kanados pajėgė studijuoti ir be 
stipendijos, o kandidatei iš Venecuelos studijos be 
finansinės paramos buvo neįmanomos ir Katedra, o 
tuo pačiu ir mūsų išeivija, prarado pajėgią 
aspirantę. Šiais metais penkios aspirantės prašė 
stipendijų iš LF, o gavo trys. Kiek žinau, viena iš 
negavusių negalės tęsti studijų.

Mūsų organizacijos, o ypač kraštų lietuvių 
bendruomenės, galėtų ateiti aspirantams į pagal
bą ir tuo palengvinti LF padėtį. Pagalba tikrai 
reikalinga. Ilinojaus valstijoje gyvenąs aspirantas 
moka 2.500 dolerių už vienų akademinių metų 
mokslą, o gyvenantis už jos ribų—6.400 dolerių.

Akiračiai: Papasakokite apie dabartinę studijų 
programą. Kokius lietuvių rašytojus ir kokius jų 
kūrinius studentai nagrinėja?

Vaškelis: Aspirantų programa susideda iš 
dviejų dalių: kursų bei seminarų ir privalomos 
literatūros skaitymo (daktaro laipsniui įsigyti 
literatūros sąrašas tris kartus ilgesnis negu magistro 
laipsniui). Vienas kursas tęsiasi paprastai vieną 
ketvirtį, t.y. dešimt savaičių; preliminariniai egza
minai laikomi, išklausius nustatytą kursų skaičių ir 
perskaičius privalomą literatūrą.

Katedroje jau buvo dėstyti keturi lituanistiniai 
kursai: kalbos struktūra, kalbos istorija, literatūri
nės kalbos raida bei stilistika ir poetika. Taip pat 
skaityti kursai: lietuvių istorinė drama, lyrika, 
novelė. Buvo vedami seminarai. Pvz., buvo nagri
nėti tokie kūriniai: V. Krėvės Šiaudinėj pastogėj ir 
Raganius , Šatrijos Raganos Sename dvare ir 
keletas novelių, M. Katiliškio Užuovėja ir Išėju-

$760 1
$1,000 7
$1,400 2
$1,500 1
$1,750 1
$2,000 1
$2,065 1

Kaip matome, populiariausia stipendijai 
skiriama suma buvo $500. Pagal šių laikų 
kainas, tokios sumos neužtektų vieno semestro 
mokesčiui už mokslą. Tačiau, sudėjus į krūvą 
dvyliką tokių sumų, būtų nebloga parama, net 
iš toliau atvykusiam lituanistinės katedros 
studentui.

Mums nepavyko išaiškinti, kokius moks
lus studijuoja „kitų mokslų“ stipendininkai. 
Įdomu, kiek iš jų studijuoja namų ruošą, 
medicinos technologiją, krepšių pinimą, skai
čiavimo mašinų programavimą ir kitus lietuvių 
kultūrai „svarbius“ mokslus—red.
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siems negrįžti, A. Škėmos Šventoji Inga ir Čelesta, 
V. Ramono novelės ir Kryžiai. Ateinantį rudenį 
numatyta nagrinėti Putino Altorių šešėlyje ir A. 
Miškinio bei J. Aisčio lyrika. Eilės laukia Žemaitės, 
Vaižganto, Savickio, Šeiniaus, Biliūno, Sruogos, 
Cvirkos, Borutos, Radzevičiaus ir kt. kūryba.

Kelertienė: Studentams, siekiantiems bakalau
ro laipsnio, yra šie kursai: 6 kursai (2 metai) 
lietuvių kalbos, lietuvių kalbos istorija, lietuvių 
kalbos struktūra, vertimo teorija ir praktika, 
lietuvių poezija, lietuvių proza, lietuvių drama, 
išeivijos pagrindiniai autoriai, lietuvių kultūra, 
baltų ir skandinavų literatūriniai ryšiai. Be visa to, 
aš dėstau įvairius kursus individualiems studen
tams, pagal jų reikalavimus ar interesus; pvz., viena 
studentė domisi lietuvių istorija, turėjau jai sudaryti 
skaitinių sąrašų iš lietuvių istorijos bei istorinių 
romanų, ar šiaip prozos, kuri jai apšviestų 
studijuojamą laikotarpį. Kaip jau minėta, literatū
roje skaitome viską, nuo pasakų ir Vysk. Valan
čiaus Palangos Juzės, iki A. Landsbergio naujau
sios dramos Vaikai gintaro rūmuose. Parenkamos 
knygos priklauso nuo dėstomo kurso dėmesio 
centro, žanro ypatybių ir raidos, laikotarpio 
specifikos, stilistinių ar naratyvinių problemų 
analizės. Tačiau, apskritai kalbant, kursai daugiau
sia remiasi literatūros vystymosi etapais.

Akiračiai: Daugelį lituanistinėse mokyklose 
dėstomų dalykų galima pavadinti „patriotikos 
mokslu“. Kokia po to būna studentų reakcija 
susidūrus su akademine tikrove (pvz., literatūroje).

Vaškelis: Aspirantui, jau studijavusiam 
mažiausia keturis metus universitete, „akademinė 
tikrovė“ Katedroje nėra jokia naujovė. Šis klausi
mas liestų bakalauro programos studentus.

Kelertienė: Studentai reaguoja labai teigiamai, 
dažnai prisipažindami, kad jie nesapnavo, jog 
lietuvių literatūra ar kultūra gali būti tokia įdomi, 
sudėtinga ir „relevantiška“, kaip dar tebemėgstama 
sakyti. A. Vienuolio Paskenduolė, Vaičiulaičio 
Šiaurietė atlaikė laiko egzaminą ir šiandien studen
tai stebisi estetiškai žaviomis, tematiniai sudėtingo
mis apysakomis. Kaip minėta, lietuvių kultūros 
kursas ypatingai studentams atveria akis į mūsų 
kultūros lobius, į mūsų sudėtingą praeitį ir dabartį.

Akiračiai: Katedrai būtina lituanistinė bibliote
ka. Kaip sekasi kaupti lietuviškas knygas?

Vaškelis: Lituanistinė biblioteka plečiasi, per 
du metus patrigubėjo. Universitetas paskyrė šiek 
tiek lėšų knygoms pirkti ir porai žurnalų prenume
ruoti. Dr. Mindaugas Vygantas užprenumeravo 
Katedrai žurnalą Lituanus. Daugiausia knygų 
gauname iš Katedros rėmėjų, gyvenančių įvairiose 
JAV-se ir Kanadoje. Nespėjam rėmėjams nei 
tinkamai padėkoti. Knygas baigus kataloguoti, 
išaiškės ką dar būtina turėti ir kreipsimės į mūsų 
tautiečius. Katedros patalpose kaupiami, grožinės 
literatūros svarbesniųjų kūrinių, o ypač tų, kurie 
aptariami kursuose bei seminaruose, dubletai ir 
tripletai.

Akiračiai: Papasakokite apie jūsų pačių darbą. 
Kiek valandų dėstote? Kaip kitaip santykiaujate su 
studentais?

Vaškelis: Dėstau paprastai du, kartais tris 
kursus, skaitydamas paskaitas bei vesdamas semi
narus. Kiekvienam kursui skiriamos 3 vai. per 
savaitę. Dėstau dienos metu ir vakarais, nes kai 
kurie aspirantai dienos metu dirba. Norėdamas 
turėti vieną laisvą dieną savaitėje, kartais būnu 

Katedroje visą dieną iki 9 valandos vakaro.
Santykiai su studentais, pasakyčiau, normalūs. 

Šia prasme nematau jokio skirtumo tarp Katedros 
aspirantų ir tų, su kuriais teko dirbti pedagoginį 
darbą 25 metus.

Kelertienė: Mano kolegos man nepavydi nei 
darbo krūvio, nei valandų. Kituose skyriuose net ir 
Ilinojaus universitete profesoriai mano lygyje dėsto 
tik 5 kursus į metus; aš dažniausia dėstau 4 kursus 
per ketvirtį, t.y. 12 kursų į metus. Reikia būti labai 
lanksčiai, žinoti nemažai apie labai įvairius dalykus. 
Gerai, kad būdama Lituanistikos seminaro Ohio 
lektore, per 6 metus pati išklausiau daug literatū
ros, istorijos, politikos, kalbos kursų, nes ten 
lektoriai lanko vienas kito paskaitas. Tai praplėtė 
mano pačios akiratį, kitaip būtų sunku viską 
aprėpti. Aš dėstau tarp 10 ir 15 valandų (normalus 
krūvis yra tarp 6 ir 9), nes nė vieno studento 
neatstumiame, o bandome prisitaikyti prie jų 
reikalavimų. Jeigu studentas gali lankyti kursą tik 
vakare, dėstau jam ar jai atskirai vakare, kitiems 
normaliu laiku, ir pan. Vieną ketvirtį be įprastos 
dienos programos dėsčiau 3 vakarus, tai tikrai buvo 
per daug, nes visiems tiems kursams reikia 
pasiruošti. Prieš dėstydama, mėgstu net ir daug 
kartų dėstytą veikalą šviežiai perskaityti. Kitaip gali 
neatsiminti detalių ir net svarbesnių fabulos 
posūkių, be kurių paskaita būna negyva, neturi tos 
kibirkšties, kuri būtina, kad ir studentas užsidegtų 
veikalo esme. Kai per daug valandų užkraunama, 
nukenčia dėstymas. Labai gerai, kad Lietuvių 
fondas iš pat pradžių suprato, kad reikalingas 
vienas asistentas, kuris dėsto pirmų metų kalbą. 
Kitaip nebūtų įmanoma turėti kitų kursų įvairovės.

Santykiai su studentais yra tikrasis darbo 
atpildas. Su dažnu studentu susidraugaujame gana 
artimai vien todėl, kad lituanistikos studijos jiems 
reiškia tą atsivėrimą į platesnį savęs ir savo tautos 
likimo pažinimą. Jie supranta, kad čia vyksta 
kažkas daugiau negu tik naujos informacijos 
perteikimas ar gavimas. Kai dėsčiau lyginamąją 
literatūrą, irgi būdavo prasmingų momentų, bet 
studentams nebuvo to apšvietimo momento (epifa- 
nijos), nebuvo to angažuotai asmeniško išgyveni
mo, kurį duoda lituanistika. Kai trečios kartos, 
mišrios šeimos lietuviukas su nebeatpažįstama 
lietuviška pavarde po dviejų metų kovos su lietuvių 
kalbos sunkumais ir įmantrybėmis, paskutinio 
egzamino metu išpuošia klasę geltonais, žaliais ir 
raudonais kaspinais, atneša visiems butelį šampano 
ir dėkoja už laiką, praleistą su juo,—tai ypatingas, 
nepakartojamas išgyvenimas.

Akiračiai: Esate plačiai įsivėlę į Čikagos 
lietuvių kultūrine ir visuomeninę veiklą. Ar ne
jaučiate konflikto tarp visuomeninių įsipareigojimų 
ir darbo Katedroje? Ar tenka Katedrai aukojusiems 
atsilyginti visuomeninėmis paslaugomis? Kokie 
aplamai turėtų būti Katedros santykiai su visuo
mene?

Vaškelis: Stengiuosi, kiek leidžia sąlygos, 
dalyvauti Čikagos lietuvių veikloje, kartais tenka ir 
Katedrą atstovauti. Neturiu galimybių didesniems 
visuomeniniams įsipareigojimams, nes tai pakenktų 
mano darbui Katedroje. Esu Katedros rėmėjams 
dėkingas, bet nesijaučiu jiems skolingas. Norėčiau, 
kad mano santykiai su mūsų visuomene išliktų iki 
pat pensijos darnūs, kokie buvo per šiuos du 
trumpus metus.

Kelertienė: Iš vienos pusės, malonu dalyvauti 
išeivijos lietuvių sostinės kultūriniame gyvenime. Iš 
kitos pusės, reikia labai saugotis, kad tas kunku
liuojantis gyvenimas neprarytų-. Daug vertingų 

projektų ir prašymų negalime atlikti, nes darbas 
Katedroje stovi pirmoje eilėje. Man, kaip jaunesniai 
profesorei, ypač svarbu reikštis savo srities akade
miniame gyvenime ir spaudoje. Reikia galvoti apie 
išleidimą savo nuveiktų tyrinėjimų knygos, bet 
pirma reikia baigti rinkti medžiagą, knygą parašytų 
paruošti spaudai, ir 1.1. Amerikos universitetuose 
vyrauja „Spausdink arba išnyksi“ mentalitetas, 
kuris' verčia darbuotis. Gal ir gerai, kad yra ta 
paskata. Būtų gerai, kad lietuvių visuomenė 
suprastų, jog profesoriaus darbas iš esmės jau nėra 
„nuo 9 iki 5“,, kad dirbama ir skaitoma beveik 
ištisai. Mes stengiamės dalyvauti, kiek laikas 
leidžia, bet visų, net ir viliojančių, pasiūlymų 
negalime priimti.

Akiračiai: Ko labiausia laukiate iš visuomenės? 
Kas svarbiau—moralinė ar finansinė parama? Kuo 
dar mūsų visuomenė galėtų Katedrai padėti?

Vaškelis: Katedros lėšų vajus, tikėkimės, dar 
šiais metais bus užbaigtas. Lieka svarbi problema: 
stipendijos, stipendijos ir dar kartą stipendijos. Be 
to, reikėtų paskatinti, kad Ilinojaus universitete 
Čikagoje studijuojantieji lietuviai išklausytų vieną 
kitą lituanistinį kursą. Ta proga norėčiau paminėti, 
kad yra daugiau negu dešimties kursų studentams 
(undergraduate) programa. Tiems kursams vado
vauja dr. Violeta Kelertienė. Čia kiekvieną ketvirtį 
studijuoja 20-30 studentų. Galėtų būti dvigubai 
didesnis studijuojančiųjų skaičius.

laiškai

DAR APIE BALTISTIKOS STUDIJŲ DRAU
GIJĄ

(„Kodėl puolama baltistikos studijų puoselėjimo 
draugija“, Akiračiai, 1986 m., nr. 8/182)

Turime džiaugtis, kad sėkmingai plečia savo 
veiklą Baltistikos studijų puoselėjimo draugija 
(AABS). Ji apjungia jaunus ir vyresnius pabaltieči- 
us mokslininkus, net ir kitus, ir atlieka naudingą 
studijų darbą, kuris ypač šaukiamuose moksli
niuose suvažiavimuose ir po to išeinančiuose 
leidiniuose.

Tačiau, kaip mes nesidžiaugtume, jei ši mums 
brangi draugija turėtų ryšius su institucija, susi
rišusią su naciais, taip mes nesidžiaugiame ryšiais 
su Specialių investigacijų įstaiga OSI, kuri bendra
darbiauja su KGB ir okupanto įstaigomis, apie 
kurių falsifikavimus ir misinformaciją pakartotinai 
skelbė Valtybės departamentas ir kitos institucijos.

Blogiausia, jog OSI kietai siekia, kad būtų 
deportuojami į Sovietų Sąjungą tie, kuriems 
atimama JAV pilietybė. Sovietų Sąjungoje jų 
laukia darbo vergų stovyklos ar net ir mirtis. Ir tai 
būtų naujas Holocaust. Jei yra nuskaltusių, jie gali 
būti teisiami ir baudžiami pagal JAV teisines 
normas, bet pilnai neįrodžius jų nusikaltimo, o 
vien todėl, kad tie okupantų suterorizuoti žmonės 
ne viską pasakė įvažiuodami į JAV ar gaudami 
JAV pilietybę, deportuoti juos į Sovietų Sąjungą, 
kaip to nori OSI, yra nehumaniška. Baltistikos 
studijų draugijos bendradarbiavimas su OSI tai 
draugijai garbės nedaro.

Juozas Prunskis
Čikaga

1986 m. spalio mėn. 1
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

Lietuvių vaikams, augantiems didelėje Čikagos 
lietuvių bendruomenėje, būti lietuviu niekada 
nebuvo sunku. Tik tada, kai kai kurie iš mūsų, 
pavyzdžiui lietuvių skautai, išklysdavome į Mičiga
no kaimus, mūsų lietuviškumas pasidarydavo 
savotiškas, neįprastas ir svetimas. Mažuose Mičiga
no miesteliuose, pakeliui į lietuvių skautų stovyklą 
arba namo, mus, dvylikamečius ar trylikamečius, 
sutikti pašaliečiai kamantinėdavo, manydami mus 
priklausant kokiai religinei sektai.

Mus, apsirengusias laivyno uniformomis, 
sėdinčias ledų kavinėje ir plepančias tarp savęs 
lietuviškai, dažnai užklausdavo kas mes esame. 
Atsakydavome: me lietuvės. Dažniausia tai buvo 
suprasta—o, liuteronai. Po to sekdavo pasikalbėji
mai, kur mes neigdavome esą liuteronai, sakydami, 
kad kalbame lietuviškai, nes mūsų tėvai kilę iš 
Lietuvos, iš to mažo krašto prie Baltijos jūros. 
Žinoma, pokalbininkai dažniausia nežinodavo, kur 
ta Baltijos jūra.

Praėjus daugiau kaip dešimčiai metų, pasirink
ta studijų šaka pastato mane ir mano draugus 
panašion padėtin. Tik dabar mes turime aiškintis 
lietuviams. Atrodo, kad nelietuviai geriau supranta 
mūsų pasirinktą studijų šaką už lietuvius. Todėl 
dabar, vietoj aiškinus savo lietuviškumą, tenka 
teisinti, kodėl studijuojam lietuvių kalbą. Neseniai 
aš su drauge turėjome aiškintis įtūžusiam žmogė
nui, kuris prilygino mūsų studijų šaką eskimų meno 
ar pintų krepšių gamybos mokslui. Aš nekreipiau 
dėmesio į jo pastabas, tačiau mano draugė, 
nepajėgdama jo įtikinti, labai nusivylė.

Mano tikslas šiandiena nėra įrodinėti lietuvis- 
kų studijų programos reikalingumą. Norėčiau 
pasidalinti su jumis mūsų vargais ir svajonėmis 
siekiant to tikslo.

Lietuvių visuomenės neigiamas nusistatymas 
mūsų atžvilgiu yra problema. Vietoj moralinės 
paramos ir padrąsinimo siekant aukštesnių mokslo 
laipsnių lietuvių studijų programoje, dažnai turime 
įrodinėti jų vertę ir svarbą. Daug kas nenori 
suprasti, kodėl esame prisirišę prie lietuvių kalbos, 
literatūros, istorijos ir kultūros. Čionykštė visuome
nė aplamai neskatina humanitarinių studijų, tai 
jaučiama ir lietuvių bendruomenėje. Pinigus uždir
bantiesiems realistams mūsų optimizmas atrodo 
kvailai, o nusistatymas siekti karjeros šioje srityje 
atrodo beviltiškai. Tokiu būdu apsisprendimas tęsti 
studijas pasidaro labai asmenišku tikslu.

Stoka padrąsinimo ir moralinės paramos iš 
lietuvių visuomenės susidarė dėl kelių priežasčių. 
Pirma, lietuvių visuomenė pradėjo investuoti ir per 
sekančius pora metų yra įsipareigojusi sutelkti 
$600.000 lituanistikos Katedrai Ilinojaus universi
tete, Čikagoje įsteigti. Savo pobūdžiu toks aukotojų 
įsipareigojimas panašus į įsipareigojimą studentų, 
stojančių į lituanistinių studijų aspirantūrą. Abiem 
pusėm tai įsipareigojimas, pagrįstas optimizmu ir 
idealizmu. Dėl to daug kas lietuvių visuomenėje yra 
skeptiški dėl Katedros reikalingumo, ir baiminasi, 
kad ji pareikalaus per daug lėšų.

Vos tik lietuvių visuomenei ir jos vadams 
pradėjus užsiminti apie sumanymą steigti Katedrą, 
dauguma diskusijų sukosi apie klausimą: ar 
lietuviškų studijų programa pritrauks studentus? Ar 
bus užtenkamai žmonių, norinčių siekti aukštesnių 
laipsnių lietuviškose disciplinose? Aukotojams buvo 
sakoma, kad visuomet bus suinteresuotų studentų. 
Nors jų skaičiai ir nebūtų dideliu Katedra bus 
naudinga, nes įgalins mokslininkus dirbti tyrimų 
darbą lituanistikos srityje.

Pradinei baimei atslūgus, lietuvių visuomenė 
įmokėjo universitetui $400.000. Vos tik visuomenės
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KODĖL STUDIJUOJAME
LITUANISTIKĄ?

Danutė Račiūnaitė

Dana Račiūnaitė yra aspirantė, siekianti 
daktarato laipsnio lietuvių literatūroje (renkan
ti medžiagą dizertacijai) Ilinojaus universitete, 
Čikagoje. Taip pat ji lituanistikos Katedroje 
dirba kaip pagelbinė dėstytoja. Čia spausdina
mas jos referatas buvo skaitytas simpoziume 
„Dabartinė baltų studijų situacija aspirantū
roje: galimybės ir sunkumai“, vykusiame 
AABS (Association for the Advancement of 
Baltic Studies) suvažiavimo metu, šių metų 
gegužės 31-mą, Madison, Wisconsin’e.

nariams pradėjus raustis kišenėse, juos nustebino 
trys studentai, įstoję į lietuviškų studijų aspirantūrą 
dar 1984-tų.metų rudenį. Praeitų metų rudenį 
įstojusiųjų skaičius padidėjo iki aštuonių. Kai kurių 
Katedros steigėjų ir aukotojų skeptiškas nusistaty
mas buvo laikinai apmalšintas. Jo vietą užėmė 
nuostaba ir nenoras tikėti.

Šiuo metu mes (lietuviškų studijų aspirantai— 
red.) susiduriam su įvairiais lietuviškos visuomenės 
nariais. Daug kas iš jų domisi mūsų pasirinkimu, o 
kai kurie iš tikrųjų susirūpinę mūsų ateitimi. Sunku 
būtų suskaičiuoti, kiek kartų buvau klausta: ką gi 
tu darysi su tuo lituanistikos studijų magistru a: 
daktaratu? Šis klausimas turbūt nėra toks svarbus 
visuomenei, koks aštrus jis yra mums, aspirantams. 
Iki šiol, kaip už lituanistikos studijas apsispren
dėme patys vieni, taip ir rūpesčiais dėl įsidarbinimo 
ateityje su nieku nesidaliname.

Tačiau ar ši problema liečia tik mus vienus? 
Nuomonės dėl įsidarbinimo galimybių lietuvių 
visuomenėje skiriasi. Kai kurie, traktuodami mūsų 
studijas kaip vien asmeniškų siekių išsipildymą, 
nemato sunkumų ateityje rasti užsiėmimą. Tačiau 
yra galvojančių, kad turėtume siekti įsidarbinimo 
savo srityje, arba bent savoje bendruomenėje. 
Žinoma, pagal antrąjį požiūrį visuomenė bei jos 
vadai ir pedagogai turėtų dar labiau įsipareigoti 
remti lituanistines studijas. Mėgindami tai įgyven
dinti, visuomenės vadai turės progos panaudoti 
savo vaizduotę ir kūrybinius sugebėjimus.

Ar yra šiai problemai kitokių sprendimų? 
Mano pažįstami studentai lituanistai labai norėtų 
dėstyti. Būsimos tarnybos problema nebūtų tokia 
beviltiška, jeigu mūsų universitetas ir visuomenė 
išrastų kokių nors stebuklingų vaistų, kurie užburtų 
šimtus lietuvių studentų Ilinojaus universitete 
entuziastiškai užsirašyti į profesorių Vaškelio ir 
Kelertienės klases.

Galbūt turėčiau būti atsargesnė, siūlydama 
mūsų problemoms išeitį. Galbūt 150 studentų, 
įsirašiusių į pradines lituanistikos studijas, mūsų 
profesorius labai nuvargintų, bet kartu duotų jiems 
dvasinį atpildą. Tokia išeitis aspirantams suteiktų 
vilties tapti pagelbiniais dėstytojais ir patvirtintų jų 
viltis, kad lituanistinės studijos turi prasmę. Jų 
uždavinys tada nebūtų aiškinti kodėl jie pasirinko 
lituanistines studijas, jų ateitis nebūtų tokia neaiški, 
o jų abejonės būtų bent iš dalies išsklaidytos.

Tikrovė kitokia. Mūsų entuziazmas ir meilė 
Lietuvos kultūrai suprantami tik keletai studentų. 
Tie studentai mūsų neieško. Priešingai, mes turime 
juos susirasti universiteto užkampiuose ir, naudo
dami visas taktiškas priemones, maldauti juos 
įsirašyti į keletą lituanistikos klasių.

Katedra atidarė studentams galimybę įsigyti 
magistrą arba daktaratą iš lituanistikos dalykų. 
Profesorius Bronius Vaškelis buvo paskirtas pro
gramos vedėju, o profesorė Violeta Kelertienė 
pasamdyta Slavų-baltų kalbų ir literatūrų departa
mento. Ji dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą studen
tams ir aspirantams. Kadangi ši programa yra 
vienintelė tokios rūšies visoje Amerikoje, ji sudaro 
nepaprastą galimybę pasiekti aukštesnį mokslo 
laipsnį lietuviškuose moksluose.

Mūsų programa unikali ne vien dėl to, kad ji 
vienintelė visame krašte, bet ir dėl savo nepaprasto 
ryšio su lietuvių visuomene. Kadangi programa 
egzistuoja dėka visuomenės narių suaukotų pinigų, 
Katedros programa ir veikla į juos atsižvelgia. 
Mūsų profesūra kartais atsiduria keblioje padėtyje. 
Tai atsitinka ne tik informuojant lietuvių visuome
nės narius, bet ir bandant patenkinti jų norus.

Kaip Katedros atstovai, profesorius Vaškelis ir 
profesorė Kelertienė dažnai kviečiami skaityti 
paskaitas visokiuose lietuvių renginiuose. Mūsų 
profesorių dėstomi kursai tikrinami poetų, rašytojų 
ir išsilavinusių lietuvių visuomenės narių. Atsižvel
giant į visuomenės narių aukojimąsi Katedros 
labui, toks tikrinimas—normalus reiškinys. Mano 
nuomone, ryšiai tarp Katedros ir lietuvių visuome
nės yra normalūs.

Katedros programa sudaro progą apšvietai ir 
diskusijoms ne tik studentams, įsirašiusiems į 
lietuvių kalbos ar literatūros kursus, bet ir 
visuomenei. Porą kartų per metus svečiai paskaiti
ninkai atvyksta kalbėti įvairiomis lietuvių literatū
ros, kalbos, meno, istorijos ir kultūros temomis. 
Šios paskaitos nėra uždaros: jos skelbiamos Drauge 
ir patraukia susidomėjusius žmones.

Neigiamas dalykas santykiuose tarp Katedros 
ir visuomenės yra pagelbinių dėstytojų ir aspirantų 
finansinės paramos klausimas. Lietuvių Fondas 
teigia, kad labiau negu kitus studentus jis remia 
studijuojančius lietuvių kalbą ir literatūrą. Tačiau 
šis teiginys ne visada pasitvirtina tikrovėje. Neaišku 
kaip stipendijų komiteto nariai atrenka stipendinin
kus. Priėmimas į lituanistikos studijų aspirantūrą 
dar nereiškia, kad priimtasis gaus Lietuvių Fondo 
paramą. Nežiūrint tokio Lietuvių Fondo nusistaty
mo studentų, studijuojančių lituanistiką atžvilgiu, 
manau nesuklysiu teigdama, kad dauguma lietuvių 
studentų į lituanistinę programa įsirašo neieškoda
mi finansinės paramos.

Kai kurie supranta mūsų idealizmą, tačiau tik 
iki tam tikro taško. Kai kurie mano, kad mums 
nerūpi ateitis, nes mes kada nors ištekėsime ir 
būsime išlaikomos vyrų (Beveik visi lituanistinių 
studijų studentai—merginos. ’ red.). Aš sakyčiau, 
kad toks teiginys rodo mūsų tikslų ir idealizmo 
nesupratimą.

Dana Račiūnaitė

akiračiai nr. 9 (183)
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LAIŠKAI

ALGIRDAS KURAUSKAS 
NEBESUGRĮŠ

LINKĖJIMAI NEPASENTI

Nežinau kodėl, bet Algirdas Kurauskas man 
buvo ir liks žemaitis, nors visos enciklopedijos lyg 
susitarę tvirtina, kad gimė jis Kaune, tryliktą 
liepos, devyniolika dvidešimt trečiais. Gal ir pats 
Algirdas kadaise pasakojo apie savo kilme — 
nebežinau. Atmintis — labai blogas instrumentas.

Kaune jis pradėjo lankyti Taikomosios dailės 
institutą ir Jaunimo teatro studiją. Vokietijoje, 
Freiburge baigė Ecole des Arts et Metiers, po to 
mokėsi Paryžiuje. Atvykęs į Ameriką darbo ir 
duonos ieškojo komercinio meno srityje. Lankė 
Ilinojaus technologijos institutą, dirbo projektuo
toju Montgomery Ward firmoje.

laiškai

ŠUNS BALSAS NEINA Į DANGŲ

Didž. Gerb. Akiračių Redaktoriau:

Ačiū už Tamstos pastangas pakedenti kosmo
politines idėjas (žiūr. Akiračiai, nėr. 5/179), tik 
gaila, kad Tamsta ne pats parinkai dialogui 
klausimus ir atsakymus, o pavedei buldogui, matyt jį 
laikydamas gudresniu už save. Betgi turėtum 
suprasti, kad šuo palieka šunimi: nei pas jį etikos, 
nei logikos, taigi nei galimybės su tokiu ką 
pasvarstyti. Aš patarčiau naudotis savo smegenimis; 
turėtum žinoti, kad šuns balsas neina į dangų.

Su pagarba,
A. Mauragis 

Picnic Point, NSW., Australija

IŠ INDĖNŲ KARALYSTĖS

Mieli Akiračių darbuotojai,
Siunčiu jums $8.00 pratęsti prenumeratą. 

Kartu norėčiau padėkoti jums už jūsų sąmoningas 
pastangas paruošti visiems lietuviams svarbių 
socio-politinių klausimų nagrinėjimo šaltinį.

Algis Kušlikis
Shiprock, Navajo Nation, 
New Mexico

Kūryboje Algirdas Kurauskas nesiribojo 
grafika, litografija, knygų iliustracijomis. Reikalui 
esant nevengdavo ir teptuko—yra piešęs scenovaiz
džių operai ir teatrui. Daugelis išeivijos laikraščių 
puošiasi Kurausko vinjetėmis: Akiračiai, Laiškai 
lietuviams, Lituanus, Metmenys, Draugo kultūrinis 
priedas.

Akiračiams i talką Kurauskas atėjo dar tik 
pradedant ruošti pirmąjį numerį, kai dar niekas 
nežinojo, kokia bus naujojo mėnraščio išvaizda. Ir 
vėliau ne kartą talkino darbu ir patarimais, o po 
dešimties metų buvo sumanęs naujai pakeisti 
Akiračiu išvaizdą. Deja, pradėjo šlubuoti sveikata, 
pradėtas projektas taip ir sustojo.

Su Akiračiais Kurauska rišo ne tik dailės c
klausimai. Algirdas Kurauskas buvo sąmoningas 
liberalas. Jam, kaip ir mums visiems, buvo svarbu, 
kad išeivijoje lietuviškus klausimus būtų galima 
svarstyti laisvai ir atvirai.

Kurauskas buvo vienas iš tų dailininkų, kurie 
apie meną sugeba ir parašyti, ir pakalbėti—aiškiai, 
paprastai ir įdomiai. Todėl Čikagoje jis buvo 
beveik nuolatinis dailės parodų atidarytojas, 
supažindintojas, komentatorius.

Ir dar viena detalė, įstrigusi atmintin. Kuraus
kas buvo optimistas; net ir pesimistinėse situacijose 
iš jo veido nedingdavo subtiliai paslėpta šypsena, 
truputis sąmojaus pokalbyje. Toks jis ir liks mūsų 
atmintyje.

Algirdas Kurauskas mirė Čikagoje, rugsėjo 
3O-tą.

Z.V. Rekašius

Labutis, Akiračiai!
Sveikinimai Buldogui bei kitiems bendradar

biams. Viską perskaitau nuo pradžios, iki galo.

Danutė Janutienė
Berkley, Ca.

LINKSMI KOMENTARAI

Šalia daugelio rimtų ir įdomių pasiskaitymų 
Akiračiuose aš dar vis randu ir daug kikenti 
verčiančio linksmumo.

Birželio mėn. numeryje linksminimo pareigas 
puikiai atliko Kęstutis Keblys, komentuodamas 
ponią Akinienę ... bei perduodamas gerus linkėji
mus dviems ponams: Motskoonus ir Untunites!

Esu tikras, kad pralinksmintas buvau ne tik aš 
vienas, bet tuo pačiu pasinaudojo ir gražiai ten 
„įvelta“ Danutė Korzonienė . . .

Daugiau tokių geros nuotaikos keliančių 
komentarų!

Vince Magpie 
Omaha, Nebr.

LAIŠKAI, KURIE SUJAUDINA

Gerb. Akiračiai:

Pavėluotai siunčiu mokestį už 1986 metus. 
Laukiu ir skaitau, kiek galiu su silpnom akim 
paskaityti. Atsiprašau už pavėlavimą sumokėti 
laiku,—čia kalta yra mano senatvė.

Su pagarba ir dėkingumu
Ona Šulaitis

Akiračiai visada yra laukiami ir perskaitomi 
ištisai. Jie priverčia ir pritart, ir pasipiktint, ir 
susidomėt, ir pasijuokt—atseit, reaguoti į lietuviš
kuosius pliusus ir minusus. Tik, dėl Dievo meilės, 
nepasenkit ir neatsilikit savo nusistatyme—išdėstyti 
reikalus taip, kaip yra ir priversti ne kartą 
susimastyti, c •*

M. Vasiliauskienė
Toronto, Kanada

NELENGVA IR į LIETUVĄ NUVYKTI 
(„Kaip aš važiavau į Ameriką“, Akiračiai, 1986 m. 

nr. 6/180)

Labai buvo įdomu paskaityti, kaip Vitui 
Areškai nesisekė kelionė į Čikagą. Gal jis dar 
nežino ar negirdėjo apie mūsų vargus Maskvoje, 
keliaujant į Vilnių? Būkite malonūs Vitui Areškai 
paaiškinti.

Albina Lingienė
Redford. Mich.

KODĖL AREŠKOS AMERIKA NEJSILEIDO
(„Kaip aš važiavau į Ameriką“, 

Akiračiai, 1986 m.)

Amerikiečiai nėra tokie kvailiai, kaip mes 
kartais įsivaizduojame. Pirmiausia, kaip ir reikėjo, 
išuostė kas tas, ar tie kvietėjai yra, o kai ką 
užuodė, jau suabejojo ir apie kviečiamąjį, jog ir jis 
gali turėti šalia kišeniaus užsiūtą labiau blizgantį, 
negu komunistų partijos liudijimą. Juk vien 
komunistų partijai priklausomumas į Ameriką 
įvažiuoti kliūčių nedaro. Todėl reikia manyti, kad, 
norėdamas patirti kas per vienas vizos prašytojas 
yra, konsulatas pratęsė sprendimą dėl vizos iš 
valandos į keletą dienų. Ir, reikia manyti, kad ką 
nors „iškasė“ tai įvažiavimo vizos ir nedavė. Juk 
šiaip, neteko girdėti iš Lietuvos atvykstančių svečių 
nusiskundimų prieš Amerikos konsulato tarnauto
jų šaltumą, ar juose pastebėti vizų prašytojų 
įtarumą. Du kartus ir mūsų šeimoj svečiai iš 
Lietuvos po mėnesį viešėjo. Jie ir neklausiami 
patys gana šiltai pasakojo apie konsulato tarnauto
jus ir nuostabiai greitą vizų išdavimą.

Pasirodo, jog miklus liežuvis dar neparodo 
kas toks iš tikrųjų žmogus yra. Kaip ir šį sykį, 
Areška, teisybę parašė, kad jam Amerikon 
įvažiavimo vizos nedavė, bet nutylėjo kodėl neda
vė.

Jei Amerika neatsiima iš Vietnamo apie 
50,000 Amerikos kareivių su vietnamietėmis 
merginomis „prikafiautų“ vaikų, nepaisydama, 
kad pagal Amerikos įstatymus jie turi būti laikomi 
Amerikos piliečiais, tai ką bekalbėti apie Areškos, 
bei kas žino kiek kitų neįsileidimą. Be to, reikia 
nepamiršti, jog kartais ir Amerika, kaip ir sovietai, 
net ir savu šešėliu nepasitiki.

Kasperas Radvila

Čikaga

Prisipažįstame, jog net nesusapnavome apie 
tai, kad dėl literatūros kritiko ir docento 
V. Areškos neįsileidimo Amerikon kalti. . . Ame
rikos kareivių vietnamietėms merginoms „prika- 
riauti“ vaikai . . .

Atviro žodžio vardan tenka kartais išspaus
dinti ir šitokius „aiškinimus“—red.

1986 m. spalio mėn. 13
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KULTŪRA

Neišeina iš galvos plakatėlis, pa
kabintas LTSR valstybinės konser
vatorijos Klaipėdos fakultetų pro
rektoriaus kabinete: „Netiesa, kad 
jūros negalima išsemti šaukštu". 
Vis galvoju, kad būtent tokia yra 
kultūros darbininko paskirtis — 
kantriai samstyti jūrą šaukštu ir 
tikėti šito darbo perspektyvumu.

Sunki paskirtis.
Kiek daug dabar laukiama ir rei

kalaujama iš kultūros. Ji privalo 
nutiesti visuomenei etinius pagrin
dus ir garantuoti jų stabilumą. Ji 
turi išaiškinti žmogui, kam jis gy
vena. Tik kultūra gali pakabinti 
virš išnykimo tuštumos idealių bū
ties vaizdinių ir amžinybės iliuzijų 
tinklą. Tik ji besaugo tautos iden
tiškumą galingų integracijos srovių 
tirpinamam pasauly. O kiek dar 
eilinių šios dienos užduočių — iš
traukti iš liūno alkoholikus ir vel
tėdžius, sugėdinti gobšuolius ir ky
šininkus, pralinksminti žvaliomis 
pramogomis sunkiai dirbančius. 
XX a. pabaigoje kultūrai atiteko 
gausybė funkcijų, kurias kitados 
vykdė stabilūs papročiai, tėvų ir 
senolių autoritetas, mitai, religija, 
folkloras.

Ar tai nėra toks pat užsiėmimas, 
kaip -samstyti jūrą šaukšteliu?

Koks siauras visuomenės sluoks-

m

Antro Kaimo 1986 m. sezono plakatas. Lėlių teatro veikėjai (ka jie vaizduoja— 
nuspręskite patys): Eugenijus Butėnas, Vida Gilvydienė (seniūnė!), Arvydas 
Vaitkus, Jūratė Jakštytė-Landfield, Edvardas Tuskenis ir Indrė Toliušvtė. Juos 
„munipuliuoja“ Algirdas Titus Antanaitis-prievaizdas. Pastatymai vyksta 
Playhouse salėje šeštadieniais (8 v. v.) spalio 11, 18 ir 25 ir sekmadieniais (6 v. v.) 
spalio 12 ir 25. Plakatai—dail. Vinco Luko. Fotografija Eugenijaus Butėno.
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JŪRĄ IŠSEMTI ŠAUKŠTU

nelis, kuriam reikalinga rimta sim
foninė muzika! Vos keliolika tūk
stančių skaito ir mėgsta poeziją. 
Kiek visoje Lietuvoje rasime butų, 
kur kabėtų originalus dailės kūri
nys? Štai jaunieji kaimo mechani
zatoriai dar žiūri televizijos laidas, 
lanko kino teatrus, bet knygą, vis 
rečiau jau beima į rankas.

Senoji kaimo kultūra, kolektyvi
nė savastis, aprėpusi visus, baigia 
nykti, o naujoji, sukurta profesio
nalų, tarpsta nedideliuose židiniuo
se. Dalis buvusių kaimiečių, persi
kėlę į miestus, tebegyvena mate
rialinio įsikūrimo rūpesčiais. Pasi
statyti dviaukštį namą su ąžuoli
niais laiptais ir suomiška pirtimi — 
šaunu ir prasminga (kokia darbšti 
tebėra lietuvių tauta). O ką pavel
dės vaikai iš tokio tėvo perskaity
tų knygų, jo girdėtos muzikos, ma
tytų paveikslų ar jo galvojimo? 
Apčiuopiamos naudos kriterijai, 
įprasti smulkių savininkų galvose
nai, valdingai nustumia kultūros 
dalykus į žemiausią vertybių pako

pą. Šitaip nemaža gyventojų dalis 
atsiduria kultūros vakuume. Vals
tietiškos kilmės visuomenei neleng
va pamilti kultūrą pačios kultūros 
dėlei ir išsiugdyti didžią pagarbą 
jos reiškiniams. O ypač XX a. situ
acijoje, kai kultūra vis sunkiau be
pajėgia išblaškyti nervų pertempi
mus, kuriuos sukelia techniškosios 
civilizacijos, biurokratinės maiša
ties ir atominio susinaikinimo įtam
pos, kai jaunimas ieško stipresnių 
jaudulių ir užsimiršimo anapus kul
tūros (narkotikuose, erotikoje, chu
liganiškose avantiūrose).

Kultūros darbininkas kasdien ei
na Sizifo pėdomis — ridena akme
nį į kalną, o jis vis darda žemyn. 
Ir guodžiasi viltimi, kad akmuo su
stos aukščiau to brūkšnio, nuo ku
rio buvo pradėtas ridenti.

Kai vidurinės mokyklos abitu
rientas, parašęs neblogą rašinėlį 
apie Salomėjos Nėries lyriką, už 
kelių mėnesių apiplėšia ar nužudo 
ramų žmogelį, savo tėvų kaimyną, 
jaunai mokytojai nusvyra rankos 
— kokia bejėgė yra pati gražiausia 
poezija prieš žiaurumą, agresiją, 
blogį...

Kai kolektyviniame sode susipe
ša diplomuoti specialistai dėl ežios, 
užgula abejonės net karščiausius 
moralistus: o gal iš tiesų išsilavini, 
mas — net aukštasis — bejėgis iš
ugdyti moralinį jausmą?..

Kai ant ežero kranto išdygsta 
prašmatnūs MSV inžinieriaus rū
mai, o kultūros namų metodininkė 
turi nuomotis kambarėlį iš savo 
kuklios algelės, ji ne kartą grau
žia pirštus, pasirinkusi tokią nepel
ningą profesiją, ir lengvai perbė
ga į pirmąją pasitaikiusią kontorą.

Kultūros darbininkas privalo ti
kėti, kad šaukštu vis dėlto galima 
išsemti jūrą. Kultūros sferai pražū
tingiausia savijauta: nieko negali
ma pakeisti, pertvarkyti, pagerinti. 
Ji paraližuoja kultūros veikėjo 
protą ir valią. Ji pavojingesnė ne
gu kai kurių prakutusių piliečių 
abejingumas nacionalinės kultū
ros likimui.

Įvairios yra tokios savijautos 
priežastys.

Nepasitikėjimą savimi skatina 
kontrolierių būriai, užgriūvantys 
kultūros įstaigas, uoliai besisten
giantys ką nors išknisti, nugąsdinti 
bei pamokyti iš neklystančio visa
žinio pozicijų. Pamėgink prabilti 
apie Maironio poeziją gražiai ir 
tauriai, kai tavo pamokoje sėdi 
rūsti komisija, budriai tykodama 
kokios klaidos. Pamėgink išaiškin
ti šitai komisijai savo darbo meto
diką, kai ji išdidžiai klausinėja: 
kodėl planuose įrašyta tik literatū
ros istorija, o kur pati literatūra...

Kultūros įstaigų veikla imta ma
tuoti skaičiais, kaip kepyklų ar 
siuvimo fabrikų darbas. Kasmet 
planuojama vis daugiau renginių, 
mažai tesirūpinant, ar jie kam nors 
įdomūs ir reikalingi. Žmogus grei

tai persisotina viskuo, ypač kultū
ros produktais, ir tampa abejingas. 
Kartais net atrodo, kad tokios ren
ginių karuselės svarbiausias tikslas 
tėra atimti iš žmogaus laisvą laiką, 
tas retas susimąstymo ir vidinio 
susikaupimo valandėles. Tik pasta
ruoju metu susigriebta, kad spring
damos nuo darbų gausybės ir jau 
nepajėgdamos peršokti vis didėjan
čio planinių rodiklių aukščio, kul
tūros įstaigos prirašinėja nebūtus 
dalykus, kad fasadas atrodytų toks, 
kaip reikalaujama. Šitaip kasmet 
bibliotekose augo skaitytojų skai
čius, ėjo iš rankų į rankas knygos, 
kurių niekas neėmė (į formuliarus 
buvo įrašomos nesamų skaitytojų 
pavardės), ir jau neįmanoma su
rinkti objektyvių duomenų — ku
rios knygos skaitomos, o kurios at
sigulė į lentynas amžinam poilsiui. 
Nuo tų prirašinėjimų, kuriais sten
giamasi „pakelti" įstaigos prestižą 
Teteko matyti oficialios ataskai
tos, kur teatras, biblioteka ar moks
linis institutas prisipažintų neįvyk
dęs metinio plano), atsiranda men
kavertiškumo ir kaltės jausmas, ku
rį šiek tiek prislopina tik premijos, 
pelnytos „kruvinu prakaitu". . .

įprotis veikti, mąstyti ir gyventi 
vienos ar kitos kampanijos rėmuo
se nepalieka žmogui fundamenta
lių atramos taškų ir pastoviai švie
čiančių idealų. Puldinėjama iš vie
no kraštutinumo į kitą su nepa
vargstančiu kategoriškumu ir vie
nintelio išganymo viltimi. Tie pa
lys oratoriai, dar neseniai taip at
kakliai nutylėję tragiškus alkoho
lizmo padarinius, dabar jau įsak
mia} agituoja už antialkoholines 
pjeses. Akies mirksniu redaktoriai 
puolė braukyti iš romanų ir apsa
kymų išgėrimų scenas, kad doras 
vyras, jas pasiskaitęs, nebėgtų į 
puskilometrines eiles prie degtinės. 
Net akademinėje monografijoje 
B. Sruoga buvo be jokio gailesčio 
išvarytas iš Miuncheno alinės, kur 
studijų metais karštai diskutuoda
vo su vokiečių ekspresionistais 
meno klausimais. ..

Gausūs nurodymai, plūstantys iš 
įvairių įstaigų eiliniam kultūros 
darbuotojui, atpratina jį protauti. 
Čia pat jo akyse griaunamas kultū
ros paminklas, bet jis neatsistos po 
ekskavatoriaus kaušu, nes sulaikyti 
griovimą — ne jo įstaigos kompe
tencija. Visiems aišku šios situaci
jos absurdiškumas: kompozitoriaus 
A. Bražinsko dainos pagal poeto 
V. Mačernio tekstus atliekamos 
viešuose koncertuose, bet netrans
liuojamos per radiją ar televiziją — 
ir jau Ištisą dešimtmetį ši situacija 
nesikeičia. Patys pasidarę ateistais, 
mes žūtbūtinai trokštame, kad ir 
mūsų praeities veikėjai būtų ateis
tai. Jei Platonas ar Hėgelis, Dosto
jevskis ar Tolstojus dar gali lietu
viškose knygose samprotauti apie 
dievybę, tai Maironiui ar V. Krė
vei jau atimamas balsas. Pripažįs
tam tik šios dienos vertybes ir mąs
tėm tik šios dienos sąvokomis. O 
tai ir gimdo „patį pražūtingiausią 
dalyką mūsų šiandieninėje kultū
roje — paviršutiniškumą ir išdri
ksimą" (rašytojas V. Kaverinas).

Ką nors reikšminga nuveikia kul
tūroje tik tie, kurie išdrįsta nupur-

akiračiai nr. 9 (183)
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PASIRYŽUS . . .
(atkelta iš 14-to psl.)

tyti nuo savęs davatkiško apsidrau
dimo ir apatijos dulkes, kurie tam
pa plataus akiračio ir drąsios ini
ciatyvos žmonėmis. Vis daugiau jų 
sutinki, keliaudamas per Lietuvos 
miestus ir kaimus. Šilutės rajono 
Kintų tarybinio ūkio direktorius 
A. Pekarskas išleidžia pusę milijo
no, atstatinėdamas buvusios evan
gelikų bažnyčios pastatą, kuriame 
įrengiama puiki koncertų salė. 

’.Klaipėdoje kalbotyros specialistė 
A. Jakulienė išugdo senoviškų šio 
krašto dainų atlikėjų ansamblį. 
K. Borutos gimtinėje, Kapsuko ra
jone, Kūlokų kaime, „Baltaragio 
malūnas" vaidinamas su obuolmu
šiais žirgais ir prašmatnia vestuvi

ISTORIJA PRELATIŠKAI

KARALIUS VYTAUTAS IR DU
POPIEŽIAI

Išeivijos lietuvių bažnytinę 
drausmę Romoje atidžiai saugo prela
tas Ladas Tulaba. Klystančius jis 
perspėja, nurodo klaidas, paaiškina 
ką reikia daryti ir ko, nereikia. Pirštu 
pagrasina meluojantiems . . .

Pamokantieji ir perspėjamieji jo 
straipsniai—tikra dangaus dovana: 
teologai ten sužino apie teologiją, 
istorikai pamato savo istorines klai
das, vilniečiams paaiškinama šis tas 
apie Vilnių, Akiračiams primenamas 
šv. Kazimieras . . . Štai kad ir prelato 
straipsnis rugpjūčio 12-tos Drauge, 
„Bažnytiniai klausimai iš dešinės ir iš

Drausmės sargyboje 

ninkų karieta (ją pagaminti reikė
jo dvejų metų). Tai vis entuziastų 
darbas. Tų, kurie tiki, kad jūrą ga
lima Išsemti šaukštu...

Dabar visose srityse iniciatyva 
pripažįstama svarbiausiu gyveni
mo pertvarkymo ir pažangos fak
toriumi. Tuo reikšmingesnė ji kul
tūros sferoje, kur biurokratiniai 
vadovavimo metodai patys neefek
tyviausi, kur viršininkas ir paval
dinys yra tik bendro darbo kolegos 
— didžiųjų kultūros vertybių tar
nai. Kultūra šaukiasi savarankiškų, 
stiprių ir drąsių asmenybių, ku
rioms rūpėtų ne valdininko kėdė, 
o atsinaujinimo ir veržlaus pakili
mo perspektyva.

Vytautas Kubilius,
filologijos mokslų daktaras

(Kultūros barai, 1986 m., nr. 8)

kairės“. Ten sužinome, kad abejojan- 
tieji krikšto data „pasitarnauja mūsų 
tautos priešo politikai“, kad be 
reikalo Bendruomenė siekia Vilniaus 
vyskupijos prijungimo („nėra išmin
tinga reikalauti to, ką praktiškai jau 
turime“), kad ateityje ir vėl Lietuva 
turės jungtis su Lenkija ir jos kaimy
nais. Tačiau įdomiausia naujiena, 
kurią sužinojome iš gerb. Romos 
prelato—apie karalių Vytautą. Štai ką 
apie Vytautą porina Tulaba:

Mindaugas priėmė krikštą, bet 
tauta liko pagoniška. Tiesa, popiežius 
jam suteikė karaliaus vainiką kaip 
krikščioniui valdovui. Bet juk popie
žius ir Vytautui suteikė karaliaus 
vainiką, nors tas vainikas ir nebuvo 
jam uždėtas ant galvos. Vis dėlto jis 
popiežiaus buvo nominuotas karaliu
mi ir pripažintas kaip krikščionis 
katalikiškos Lietuvos valdovas. Man 
rodos, kad mes turėtume pilną tiesę 
Vytautą laikyti karaliumi, o ne 
didžiuoju kunigaikščiu. Jis juk tokiu 
buvo popiežiaus pripažintas, nors ir 
nevainikuotas.

Truputį kitaip popiežiaus vaid
menį Vytauto karūnacijos byloje 
pavaizduoja prof. Zenonas Ivinskis. 
1978 metais Romoje Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos išleistoje Lietuvos
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istorijoje, psl. 372-374 jis rašo:

Kai imperatorius (Romos kara
lius) pranešė, jog esąs parengęs du 
vainikus (Vytautui ir jo žmonai), 
lenkams pavyko įtikinti popiežių 
Martyną V, kad jis sulaikytų Vytauto 
vainikavimą. Kai lenkai, vesdami savo 
griežtą akciją, rėmėsi teisiniais moty
vais, išplaukiančiais iš vad. ,,unijos“, 
popiežius turėjo savo religinius moty
vus. Jis ne tik neleido Vytautui 
vainikuotis, bet uždraudė aplinki
niams vyskupams dalyvauti tose iškil
mėse.

Visai kitaip, pagal Ivinskį, laikėsi 
imperatorius Zigmantas. Jis pasiuntė 
teisininkų delegaciją, kuri turėjusi 
Vytautą įtikinti, kad karaliaus vaini- 
kavimuisi popiežiaus sutikimas nesąs 

reikalingas. Vainikavimasis (... ) 
esąs civilinis aktas, kur vyskupo 
patepimas, kaip bažnytinė ceremonija, 
nesąs būtinas. (... ) Vytautui vaini
ką galįs suteikti ir Romoje nevaini
kuotas imperatorius, t.y. jis pats.

Tiems mūsų skaitytojams, kurie 
nekantraudami nori sužinoti, 
kurioje—Tulabos ar Ivinskio—pusėje 
teisybė, patartume neskubėti. Teisybė 
gali būti ir abiejų. Mat viduramžiais 
kartais vienu metu būdavo du po
piežiai . Gal ir šį kartą taip buvo? 
Pagal Ivinskį, vienas iš jų Vytauto 
nemėgo ir bandė sutrukdyti jo vaini- 
kavimąsi. Tai popiežius MartynasV. 
O kuo vardu buvo tas kitas, padėjęs 
Vytautui vainikuotis, turbūt sužino
sime kada nors iš gerb. prelato 
Tulabos.
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SANTAROS-ŠVIESAS $RI§DEŠI!Vff

^.1«s'!><T'RĘėlAŠI$
' ’*' viįžanginė Vytauto Kavolio paskaita „Nusivyli

mas ^toriją^jfr^Tfcaizdos revidavimas“ (kuri bus 
išspausdinu!3*0 naujoje knygoje, numatytoje netru
kus išleisti) vėlyvą ketvirtadienio, rugsėjo 4 d. 
popietę galėjo sudaryti įspūdį, kad šių metų 
Santaros-Šviesos suvažiavime bus pabrėžiamas 
žvilgsnis savo tautos ir kultūros istorijon. Tačiau 
tolimesnė programos eiga tokį įspūdį tik dalinai 
tepatvirtino. Abstraktesnis (filosofinis) šis temos 
aspektas vėl iškilo tik penktadienį Algio Mickūno 
paskaitoje „Sąžinės istorinės formos ir dabartinis 
supratimas“, konkrečiau su juo susidūrus šeštadienį 
Vytauto Merkio (svečio iš Lietuvos) paskaitoje 
„Nauji tyrinėjimai Lietuvos istorijoje“ ir sekma
dienį, baigiamojoje Sauliaus Sužiedėlio paskaitoje 
„Požiūris į liaudį XIX amžiaus Lietuvoje“.

Platesne—mokslo istorijos—prasme prie tos 
pačios temos būtų galima skirti ir Edvardo Kamins
ko paskaitą apie „Mokslo kūrimą“, kurioje dėmesys 
pavyzdžiais ir prelegento patirtimi buvo nukreiptas į 
mediciną, nors išvadomis siekė ir toliau. Visai jau 
artimą praeitį lietė šeštadienio priešpiečio Viktoro 
Nako paskaita apie „Lietuvių veiklą ir gyvenimą 
amerikietiškoje aplinkoje“ ir Jono Valaičio sekma
dienį tartas žodis apie „Margerį Jasaitį ir Šviesos 
pradžią prieš 40 metų“.

A. Merkys savo paskaitoje paminėjo, kad ir 
Lietuvoje šiandien susidomėjimas istorija yra kelerio
pai didesnis negu kaimyninėse valstybėse ar ir visoj 
Tarybų Sąjungoj, bent matuojant tai knygų išleidi
mo ar jų išpirkimo mąstu. Istoriją tyrinėja net 
penkios institucijos: Istorijos institutas, Vilniaus 
universitetas (trys katedros: Lietuvos, Tarybų 
Sąjungos ir Visuotinės istorijos), Pedagoginis 
institutas. Architektūros paminklų konservavimo 
institutas ir pagaliau Ekonomikos institutas, kuria
me ir patsai prelegentas darbuojasi . . . Baigdamas 
savo paskaitą jis ypač ragino dėti pastangas, kad ir 
čia, išeivijoje išliktų rašyti istorijos šaltiniai, kaip 
lietuviškoji spauda, nuo pat pereito šimtmečio galo, 
įskaitant ir pačią smulkiausią. Reikėt, jau ir dabar 
padaryti smulkią bibliografiją . . .

Kaip ir daugelyje kitų suvažiavimų, taip ir 
šiame dėmesio centre buvo žodis. Ne tiek kasdieni
nėje kalboje (kuriai savo paskaitą „Namų kalba 
svetimoje šalyje“ skyrė latvių kalbininkas Valdis 

Zeps), kiek meniškose jo išraiškose literatūroje bei 
scenoje, apie ką ir sukėsi didžioji suvažiavimo 
programos dalis. Kaip pernai*, taip ir šiais metais ją 
gerokai pakėlė ir pagyvino svečiai iš Lietuvos 
(Vilniaus Jaunimo teatro aktorius Vladas Bagdonas 
ir novelistas Juozas Aputis), šį kartą prisijungus dar 
ir kanadiečiui poetui Raymond’ui Filip’ui, kurie 
neabejotinai programą dominavo nuo pat pirmos 
dienos.

Ketvirtadienio pokalbyje su Liūtu Mockūnu 
papasakojęs apie Lietuvos teatro šiandieninius 
atsiekirnus, ypač iškeldamas Jaunimo teatro ir jo 
režisieriaus Eimanto Nekrošiaus pastatymus, VI. 
Bagdonas tą savo pokalbį, sakytum, pailiustravo 
penktadienio vakaro rečitaliu, jame skaitydamas 
porą ištraukų iš Just. Marcinkevičiaus dramos 
Daukantas (kurioje jis ir vaidina titulinį vaidmenį) ir 
trejetą iš jo Pažinimo medžio, Putino eilėraščių ciklą 
Krintanti žvaigždė, po porą vaikams skirtos Romo 
Sadausko prozos gabaliukų ir ištraukų iš Juozo 
Baltušio Sakmės apie Juzą. Tiesiog virtuoziškai 
skambėjo Putino „March Macabre“ ir R. Sadausko 
„Baravyko brolis“, atspindintis pasaulį, matomą 
vaiko akimis . . .

Ketvirtadienio vakare Antanas Šileika dar 
negausią, gal trisdešimties klausytojų publiką 
supažindinęs su „Jaunesniaisiais lietuviais meninin
kais Kanadoje“, aptardamas grafiko Očio Ta
mašausko, aktorės-dainininkės Kristinos Puidokai- 
tės ir angliškai rašančio poeto Raymond’o Filip’o 
kūrybą, su pastaruoju taipgi pravedė įdomų pokal
bį, vėliau padėjusį geriau suprasti jo eilėraščius, 
skaitytus šeštadieniniame literatūros vakare. Tame 
vakare po keletą savo eilėraščių taip pat skaitė ir iš 
Vokietijos atskridusi poetė Eglė Juodvalkė ir 
čikagietis poetas Rimas Vėžys. Tačiau neabejotina 
vakaro žvaigždė buvo „Kvebeko piktasis jaunuolis“, 
ketvirtadienio pokalbyje save apibūdinęs „lietuviš
kos sielos, prancūziškos širdies ir angliško proto“ 
poetu. Gal valandą laike Raymondas skaitė savo 
eilėraščius, pasakojo jų kūrimo procesus ir savo 
nuotykius keliaujant Lietuvoje ir Europoje, ne kartą 
nutrauktas nuoširdžiai besikvatojančios publikos. 
Keletą jo (Živilės Bilaišytės gerai lietuviškai išverstų) 
eilėraščių paskaitė E. Juodvalkė.

Trumpą novelę „Harmonija pajausta gaisrų 
stebėjimo bokšte“ literatūros vakare skaitė ir Juozas 
Aputis, penktadienio rytą R. Šilbajorio su juo 
pravestame pokalbyje pasakojęs apie savo gyvenimą 
ir kūrybą, kurios tikslas—realybės pakilėjimas, t.y. 
„suvokti pasaulį ir jį išreikšti aukštesnėj plotmėj“ 

. . . Tačiau ilgiausiai, manau, klausytojų atmin
tyse išliks J. Apučio nuoširdus ir šiltas šeštadienio 
popietės pasakojimas apie neseniai Lietuvoje tragiš
kai žuvusį rašytoją Bronių Radzevičių. Šis jaunas 
rašytojas (g. 1940.XI1.24) 1970 m. debiutavęs

HLfl 'lt Z. 
trumpu apsakymų rinkinėliu Balsai iš tyloj po to 
devyneriems metams nutilęs ir veik niekur nesireiš- 
kęs, 1979 m. išleido romaną Priešaušrio vieškeliai, 
šiandien savo verte ir reikšme lietuvių literatūrai 
vertintojų lyginamą su Putino Altorių Šešėly. 
Parašęs antrąją šio romano dalį, B. Radzevičius 
nusiskandino 1980.X. 10, palikdamas dar tiek pat 

(apie 1,500 mašinėle rašytų puslapių) trumpesnio 
metražo beletristikos, kurios dalis vėliau buvo 
spausdinama periodikoje ir prieš porą metų išleista 
rinkinyje Link debesijos. Dar liko ir ketvertas 
lagaminų įvairių užrašų ir lagaminas dienoraščių. 
Tai buvo rašytojas, kuris savo darbui tikrai 
kruopščiai ir sąžiningai ruošėsi.

Vos ne visas šeštadienio pusdienis buvo skirtas 
Alfonso Nykos-Niliūno poezijos nagrinėjimui. Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė kalbėjo apie „N.-N. amži
nąjį grįžimą“, o Rimvydas Šilbajoris apie „Kai 
kuriuos N.-N. eilėdaros aspektus“. Antrojoje litera
tūros vakaro dalyje jo kūrybą, sugrupuotą į ciklą 
pavadintą „Mergaitė, moteris ir Nyka-Niliūnas“, 
skaitė Nijolė Martinaitytė, prieš kiekvieną eilėraštį 
duodama ir jo interpretaciją. Ar gana įmantrūs 
kritikų išvedžiojimai iš tikrųjų padėjo klausytojams 
suvokti šio mintimi svaraus ir potekstėmis turtingo 
poeto kūrybą, sunku būtų nuspręsti, tačiau, manau, 
dar mažiau tam pasitarnavo simplistiški N. Marti
naitytės bandymai eilėraščius nusakyti jų pačių 
žodžiais, ar pastangos kiekvieną patogiai įguldyti į 
primestos tematikos dėžutę, pateisinimui surandant 
keisčiausių priežasčių ar motyvų.

Ketvirtadienio vakare po programos mažojoje 
salėje dar buvo rodomi prieš porą metų Lietuvoje 
vykusios šokių ir dainų šventės montažai, o 
penktadienį—Švedijos televizijos susukti pasikalbė
jimai su Lietuvos menininkais (grafikų Steponavičių 
šeima) ir poetais (Justinu Marcinkevičium ir 
Marcelijum Martinaičiu). Šeštadienio vakare didžio
joje salėje dail. Vytautas Ciplijauskas rodė savo 
paties ir kitų Lietuvos dailininkų paveikslus skaid
rėse. Per visą suvažiavimą daržinės sienas puošė 
dail. Snieguolės Šileikienės spalvotos grafikos dar
bai.

Penktadienį įvyko ir A. Mackaus knygų 
leidimo fondo (šiam suvažiavimui išleidusio Violetos 
Kelertienės redaguotą knygą Išėjęs negrįžti, apie 
Mariaus Katiliškio gyvenimą ir kūrybą), AM & M 
fundacijos, Santaros-Šviesos federacijos posėdžiai, 
kur visų institucijų atstovai darė pranešimus ir buvo 
išrinktos naujos (iš tikrųjų, paliktos pirmykštės, su 
labai nežymiais pakeitimais) valdžios . . .

Pasižadėjus vėl susirinkti toj pačioj vietoj, tuo 
pačiu laiku kitais metais ir dar vienas suvažiavimas 
buvo užbaigtas stipriai nuskambėjusiu Lietuvos 
himnu.

Algirdas T. Antanaitis

Šių metų „Santaros-Šviesos" suvažiavime: J. Aputis, V. Kavolis, A.Misiūnienė, L. Mockūnas, V. Bagdonas (R. Kavolienės nuotraukos)
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