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aki naciai
Ir toliau gindamas savo neigiamą nuomonę 

apie Koalicijos už konstitucinį teisingumą ir 
saugumą pirmininką Antaną B. Mažeiką, Liūtas 
Mockūnas savo replikoje į mano straipsnį (š.m. 
Akiračių nr. 1) griebiasi vieno PLB valdybos 
bendralaiškio, kuriame skundžiamasi, kad OSI 
reikalu dirbama „be koordinacijos“ ir be „bendrai 
sutartos strategijos ir taktikos“, kad „kiekvienas 
veikloje dalyvaujantis vienetas siekia savo siaurų 
tikslų, nesitardamas ir nederindamas savo veiksmų 
su kitais“.

Tačiau ar kaltė už tai tenka vien tik Antanui 
B. Mažeikai? Namatau tokiam kaltinimui jokių 
įrodymų. Be to, kokį iš viso mūsų visuomenėje 
būtų galima nurodyti nors vieną darbą, kuris būtų 
juo suinteresuotų kelių skirtingų vienetų dirbamas 
pagal „bendrai sutartą strategiją ir taktiką“? Kiek 
tame PLB aplinkraščio nusiskundime yra tiesos, 
tiek toji tiesa galiojo jau ir tada, kada Mažeikos 
dar nebuvo nė kvapo. Žemas darbų koordinacijos 
lygis—pastovi mūsų visuomeninio gyvenimo duo
tybė, kurią ne Mažeika įveisė ir ne Mažeika išveis.

O kad vis dėlto net ir tokiomis sąlygomis šis 
tas padaroma, perša išvadą, jog mes gal ir truputį 
pervertiname „koordinacijos“ reikšmę efektingam 
darbui. Nesakau, kad jos nereikia, tik manau, kad 
ji ne viską lemia. Pasiekus tam tikrą tašką, 
tolimesnis koordinacijos ieškojimas gali pasidaryti 
nebevaisingas ir nukreipti pastangas nuo pačių tų 
darbų, dėl kurių siekiama „koordinuotis“.

KAS KĄ DARO
Manyčiau, kad OSI reikalų atveju šis taškas 

jau beveik ir pasiektas. Faktiškai koordinacijos

turinyje
TEN KALBĖJAU ŽEMAITIŠKAI
Rimvydo Silbajorio įspūdžiai iš Vilniaus

ŠEŠI KRIKŠČIONYBĖS ŠIMTMEČIAI
Ryšium su krikščionybės įsigalėjimo Lietuvoje 600 
metų sukaktimi Akiračių redakcija paruošė penkių 
klausimų anketą apie krikščionybės praeitį, dabartį 
ir ateitį Lietuvoje. Šiame numeryje pradedame 
spausdinti gautus atsakymus.

RUDUO IR PAVASARIO PUMPURAI
Žvilgsniu į poeziją pradedame pernykščio išeivijos 
literatūrinio derliaus apžvalgą.

ŠVENTIEJI SMILKALAI
Kritiškas žvilgsnis į Rannit’o knygą apie Čiurlionį.

INŽINIERIAI LIETUVOJE
I
Kodėl sumažėjo pagarba inžinieriaus profesijai?

IŠEIVIJOS SPAUDOS AP7VALGA

NE TOBULAI, BET IR NE ATBULAI

KAIP RIEDA „ANTIOSININKŲ“ 
VEŽIMAS

lygis čia ne toks jau nepatenkinamas, kaip iš PLB 
bendralaiškio galėtų atrodyti. Kiekviena į šią 
veiklą įstojusi grupė susirado savo nišą, kurioje ji 
daugiau mažiau efektingai darbuojasi. JAV LB, 
Altos ir Vliko sudarytas bendras Lietuvių teisėms 
ginti fondas (LTGF) renka ir skirsto lėšas 
nepasiturinčių kaltinamųjų gynybos tiesioginėms 
išlaidoms padengti. Rasos Razgaitienės atstovauja
ma draugija „Americans for Due Process“ (ADP) 
su adv. Povilo Žumbakio talka informuoja lietuvių 
bei amerikiečių spaudą, kaupia teisinę dokumen
taciją, koordinuoja visų gynybos advokatų pastan
gas, veikia į JAV teisininkų organizacijas bei 
kongreso narius ir mezga reikalingus kontaktus 
Kanadoje, Australijoje bei Izraelyje. Išskyrus 
grynai teisinių duomenų rinkimą bei analizę, 
panašias funkcijas vykdo ir Mažeikos bei estės 
Mari-Ann Rikken vadovaujama, kol kas daugiau
sia ukrainiečių išlaikoma Koalicija, ieškodama 
ypač praėjimo į JAV radijo tarnybas, ryšių su 
įtakingesniais žurnalistais, Kongreso atstovais ir, 
kaip implikuoja pats Koalicijos vardas, su kitų 
tautybių (visų pirma vokiečių ir lenkų) bei šiaip 
amerikiečių visuomeninėmis organizacijomis, tiek 
dešinesniųjų, tiek kairesniųjų, kurioms rūpi ar 
pilietinių teisių užtikrinimas, ar kova su Maskvos 
imperializmu, ar abudu tikslai drauge. Vašingtone 
demonstracijų ir Kongreso bei vyriausybės „lob- 
bying’o“ akciją remia Jungtims pabaltiečių komite
tas (JBANC), kuriame lietuviams atstovauja Altą. 
JA V LB palaiko ryšį su Kongresu, Valstybės 
departamentu, pagrindinėmis antisovietinėmis žydų 
organizacijomis, o PLB organizuoja mokslinės 
studijos apie vokiečių okupacijos laikotarpį paren
gimą. Šitaip vienas kitą papildant ar paremiant, 
aktyvistinių sambūrių veikla šiandien jau susifor
mavo į pakenčiamai nuoseklią visumą, kokios 
prieš pusantrų ar dviejų metų iš tikrųjų dar 
nebuvo.

Žinoma, toje visumoje tebelieka stambių 
spragų. Kiekvienai organizacijai trūksta darbuoto
jų ir lėšų. Dėl to daugelis gerų sumanymų lieka 
nerealizuotų. Vis dar neturime akademiniuose 
postuose įsitvirtinusių vokiečių okupacijos laiko
tarpio ar lietuvių-žydų santykių raidos specialistų, 
o ir gretimų sričių mūsų istorijos ar politikos 
mokslų profesūra vengia OSI klausimu angažuotis. 
Vargu ar kaip tik šioms spragoms užkišti daug 
padėtų intensyvesnis „koordinacijos“ ieškojimas. 
Už „bendrai sutartą strategiją bei taktiką“ šaukia 
labiausiai tie, kurie mano, kad mes OSI klausimu 
esame jau net per daug užsiangažavę. Neįsivaiz
duoju, kaip tokiai pažiūrai atstovaujantys asmenys 
galėtų dėl „bendros strategijos ir taktikos“ susitarti 
su tais, kurie, priešingai mano, kad esam užsian
gažavę per mažai. Kiti norėtų visą veiklą centrali

zuoti vienos organizacijos struktūroje. Tokiam 
abstrakčiai gal ir pageidautinam absoliutizmui irgi 
jokių vilčių nėra.

Be to, yra ir dar viena koordinacijos proble
ma, kurios L. Mockūno keliamas PLB biuletenis 
nė nepamini. Kelios tų minėtų grupuočių juk yra 
tarpetniniai sambūriai, kuriuose lygiu balsu daly
vauja ir kitų tautybių (latvių, estų, ukrainiečių) 
atstovai. Be to, kiekviena iš tų tautybių, kaip ir 
lietuviai, turi savo dar ir atskirai veikiančias 
tautines organizacijas. Tad koordinacija turėtų 
vykti net keliomis įvairiomis horizontalinėmis ir 
vertikalinėmis kryptimis, iki kol būtų pasiekta 
ideali „bendros strategijos ir taktikos“ plotmė. 
Mažai ką reikštų visų lietuvių savitarpis susitari
mas, jei į jį nebūtų įtrauktos ir (taip pat savitarpy 
susitarusios) stambios ukrainiečių, latvių, lenkų bei 
kitų tautybių ar net ne tautiniu pagrindu susifor
mavusios pajėgos. Bet kiek reiktų kad ir PLB 
publicisto Br. Nainio taip nemėgstamų „posėdžių“, 
„pasitarimų“ ir „viršūnių konferencijų“ tam visam 
pasiekti!

BENDRI TIKSLAI
Tad lieka kiekvienam veiklos kolektyvui 

vykdyti savąją strategiją ir taktiką, tikintis, kad jo 
darbo pavyzdys bei sėkmė natūraliai lems ir kitų 
pritarimą. Iš tiesų, kaip minėjau, toks procesas jau 
ne tik vyksta, bet yra ir toli pažengęs, be jokių 
įsakmių daugiasluoksnės koordinacijos pastangų. 
Štai, bent tikslo atžvilgiu nesutarimo tarp rimtųjų 
aktyvistų nebėra. Visų siekiama, kad L aiškinant 
nacių nusikaltimų talkininkus, jiems būtų taikomi 
ne laisvesni civilinės, bet griežtesni kriminalinės 
teisės nuostatai su visa iš to išplaukiančia JAV 
konstitucijos garantuota apsauga ir kad 2. tokiais 
nusikaltimais kaltinamieji nei teismui, nei bausmei 
atlikti nebūtų perduoti į Sovietų Sąjungos režimo 
(ar jo satelitų) rankas. Visų sutariama, kad to 
pasiekti galima tik politiniu spaudimu į JAV 
kongresą bei administraciją, reikalaujant 3. ar tai 
įstatymo, ar tai administracinių potvarkių keitimo 
būdu atitinkamai modifikuoti OSI veiklos Nuosta
tus. O tam politiniam spaudimui sudaryti, reikia 
visų pirma 4. informuoti ir formuoti JAV viešąją 
opiniją. Pagaliau, 5. tose valstybėse, kur OSI 
atitinkančių prokuracinių organų sudarymas tebė
ra svarstomas (Kanada, Australija), reikia viešosi
os opinijos ir valdžios sluoksnius paveikti taip, kad 
juos sudarant nebūtų kartojamos į OSI mandatą 
bei veiklą įmontuotos klaidos.

Prie sutarimo šiais svarbiais penkiais punktais 
aktyvistus privedė ne kas kita, kaip kelių metų 
konkreti veiklos praktika, bendras nors ir atskirai 
varomo darbo patyrimas. Nesutariama ir negalima

(tęsinys 16 - me psl.) i
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spaudos 

veidrodyje

KAIP LIBERALAI NORI 
SUNAIKINTI JAV PREZIDENTĄ

Kai kuriems tautiečiams yra labai sunku sekti 
JAV politinio gyvenimo įvykius taip, kaip iš 
tikrųjų jie vaizduojami JAV spaudoje. Jie nenori 
pripažinti faktų. Pagal juos, toji spauda ir 
televizija yra liberalų įtakoje, kurie nori savo 
prezidentą sunaikinti, ypač 4okį populiarų kaip 
Reaganą, kuris esąs didelis antikomunistas ir 
stipriai remiąs pabaltiečių laisvės siekimus.

Kai Nixon’as dėl Watergate skandalo buvo 
priverstas atsistatydinti, tada irgi mūsų ultrakon- 
servatoriai, reorgai ir kitokie nuo realaus politinio 
gyvenimo atitrūkę tautiečiai taip pat aiškino, kad 
Nixon’ą „sunaikino“ liberalų spauda. Nixon’o 
skandalas buvo daugiau vidaus politikos reikalas, 
gi prez. Reagano berods pavirto JAV užsienio 
politikos skandalu, kuris labai pakenkė prezidento 
prestižui ir iškėlė Baltųjų Rūmų pareigūnų 
sauvaliavimus nustatant JAV užsienio politiką. 
Paties prezidento paskirtoji sen. Tower komisija 
jau paskelbė labai kritišką raportą apie patį 
prezidentą ir Baltųjų Rūmų pogrindyje vadinamų 
„kaubojų“ veiklą. Bet tai tik visų tyrinėjimų 
pradžia. Neužilgo pradės apklausinėjimas specia
lios senato ir kongreso komisijos, o tada paaiškės 
visa to Irangate skandalo istorija.

Tačiau mūsų kai kurie laikraščiai, o ypač 
Draugo bendradarbis Br. Aušrotas, bando visus 
faktus paneigti ir visą laiką kartoja tas senas 
„liberalų sąmokslo“ pasakas. Jis, pasinaudodamas 
Floridos pensininkų tariamais buv. žvalgininkų 
šaltiniais ir kitokiais įvairių ultrakonservatyvių 
organizacijų paskviliais, prirašo juokingų, tiesiog 
netikėtinų istorijų, tinkančių Draugo „Spygliai ir 
dygliai“ juokų skyriui. Draugo redaktoriai kažko
dėl tokias keistas istorijas spausdina ir tuo pačiu, 
vietoj informavę, skaitytojus klaidina.

Čia keletas pavyzdžių iš B. Aušrotos rašliavos 
ir Draugo informacijų (iš nr. 238 ir 253, 1986 m. 
ir nr. 39, 45 ir 46, 1987 m.).

Tower komitetas sutinka su prezidento pasa
kymu, kad ginklų pardavimas buvo kaip noras 
pradėti geresnius santykius su Iranu, bet ne kaip 
koks mokestis už pagrobtųjų išleidimą.

Iš tikrųjų Tower komitetas kaip tik konstata
vo, kad ginklai buvo siunčiami kaip mokestis už 
pagrobtųjų paleidimą.

Toliau, Draugas kovo 6 d. pranešė pirmam 
puslapy, kad naujuoju ČIA direktoriumi yra 
paskirtas W. Webster, gi sekančią dieną (kovo 7 
d.) straipsnyje „Pradeda irti prezidento sudaryta 
vyriausybė“ rašoma, jog ČIA direktorium yra R. 
Gates.

Kaip visuomenei gerai žinoma, po ČIA dir. 
William Casey ligos ir operacijos pastarojo postą 
užėmė jo pavaduotojas Robert Gates. Teigiama, 
kad pastarasis esąs gilus analistas, kai tuo tarpu 
W. Casey daugiau pasikliaudavęs gautomis žinio
mis iš slaptų šaltinių.

Toliau kitos ištraukos iš B. Aušrotos str.:
JA V liberalinė spauda ir kitos skleidimo 

tarnybos, du mėnesius niekinę jų taip baisiai 
nekenčiamą prezidentą ir jo vyriausybę, jau beveik 
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pasiekė savo tikslą: 76-mečio (R. Reaganui 1987 
m. vasario 6 d. ant kiekvieno peties buvo uždėta 
po 38 kryžius) prezidento artimiausi bendradarbiai 
skuba susirasti turtingesnius darbdavius. Atrodo, 
kad prie skanių valdžios ėdžių pritapę ideologai, 
oportunistai bei kitokio plauko prisiplakėliai 
jaučia, kad 76-metis prezidentas, 6-rius metus 
sunkiai vežęs valdžios vežimą, po pastarųjų 
sveikatos sutrikimų ir gana sunkios operacijos 
nepajėgia savo bendradarbiams įkvėpti reikalingos 
kovingumo dvasios.

Kai i JA V iš įkaitimo kalėjimo sugrįžo David 
Jacobsen lapkričio pradžioje, tai šio įkaito išlaisvi
nimo istorija paplito visame pasaulyje. Ir kai tik 
pasklido žinios, kad JA V vyriausybė išpirko 
įkaitus, parduodama mainais įstatymu draudžia
mus ginklus, tada ir prasidėjo nuodugnus šio viso 
nelemto biznio tyrinėjimas.

Kai tik penkių didžiųjų—ABC, NBC, CBS, 
NPS ir UP—žinių skleidimo ir žmonių kvailinimo 
vadovai užuodė po lapkričio 4 d. pažeisto 
prezidento kraują, tai buvo paleisti visi skalikai ir 
sakalai, kad atvirai ir iš pasalų apdraskytų 
sužeisto, taip nekenčiamo prezidento autoritetą.

Dvi savaites kiekvienoje minėtų žinių tarny
boje vyravo prezidento tariami ir tikrieji nusikalti
mai, parduodant ginklų Iranui, jų pelną pervedant 
/ Šveicarijos bankus ir iš ten finansuojant 
Nikaragvos sukilėlių operacijas, kai JA V proko- 
munistiškai nusiteikęs kongresas atsisakė oficialiai 
remti vedamą kovą prieš komunistų įsigalėjimą 
JA V pašonėje.

Pabrėžtina, kad išvardinti ir kiti NSC tarny
bos slapti pareigūnai yra griežtai antikomunistai, 
buvę kariai, vykdą savo vyriausybės pavedamus 
uždavinius, rašoma savaitraštyje. (Past, supranta
ma, kad liberaliniam laikraštininkui plaukai ant 
galvos stojasi, kai gauna tokias žinias, kad tik 
tokie asmenys tebuvo priimti į NSC eiles R. 
Reagano valdymo metais,—aut.).

Visi gerai prisimename, kai tas pats B. 
Aušrotas apkaltino „Amnesty International“ orga
nizaciją, kuri rūpinasi politiniais kaliniais, jog ji 
esanti komunistų įrankis. Dabar jis padarė kitą 
atradimą, kad prie „Challenger“ raketos sunaikini
mo prisidėjo KGB. Ir štai kaip jis tą aiškina:

Challengerio nelaimingas skrydis įvyko pirmą 
kartą šių skrydžių sekimo istorijoje. Kai Chal
lenger kilo į erdves, tai pirmą kartą jo nesekė 
Sovietų žvalgybos laivai. Trumpai prieš Challenger 
[vyksimą nelaimę visi sovietų karo žvalgybos laivai 
nepaprastu greičiu issinesdino iš Cape Canaveral 
artimos aplinkos.

Vienas iš buvusių Gynybos d-to direktorių 
sužinojo, kad lygiai tą pačią naktį, kai žuvo 
Challenger skrydis, tada Maskvos KGB štabe 
įvyko girtuokliavimo puota, kad tie pareigūnai 
galėtų nemokamai prisigerti „už pavyzdingą 
aktyviųjų priemonių panaudojimą“.

Sovietinė užuojauta dėl įvykusios Challenger 
nelaimės pasiekė JAV vyriausybę vos po dviejų 
valandų po šio tragiško įvykio. Iš patyrimo yra 
žinoma, kad tokios sovietinės ,,užuojautos“ pasiek
davo JAV valdžią po kelių dienų ar net ir vėliau.

Žinovai apskaičiavo, kad vienas po kito buvę 
JAV nesėkmingi šūviai į erdves tegalimi santykiu 
1:1,000,000,000. Kitais žodžiais tariant, tie buvę 
nepasisekimai yra sunkiai paaiškinami.

Po kurio laiko po minėtų įvykių Sovietų
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remiami, o gal ir apmokyti teroristai nužudė vieną 
V. Vokietijos pramonininką. Nusikaltimo .vietoje 
buvo paliktas raštas, kad „šis vokietis buvo 
nužudytas tik todėl, kad jis be atodairos rėmė ir 

pats dalyvavo SDI programoje“.

Jei Aušrotas turi tokias geras informacijas 
apie KGB girtuokliavimo puotą Maskvoje, reikia 
tik stebėtis, kad jo garbinamas prez. Reaganas 
nepaskyrė Aušroto ČIA direktorium . . .

PASITRAUKĘS IŠ LIETUVOS RAŠYTOJAS 
SUKĖLĖ KONTROVERSIJAS

Susitikimas su rašytoju S.T. Kondrotu Čika
goje, sukėlė kontroversiją dėl dviejų priežasčių. 
Pirmiausia, pats rašytojas savo keistais pareiški
mais (kad lietuvių tauta atsirado tik prieš 100 
metų, kad jis nepriklausąs jokiai tautinei ben
druomenei ar religijai ir t.t.) sukėlė jautresnių 
klausytojų pasipiktinimą. Iš kitos pusės, auditorija 
yra įpratusi išgirsti iš pasitraukusių iš Lietuvos 
liūdną persekiojimų vaizdą, o čia staiga atsirado 
gudruolis, kuris bando tą auditorijos išankstinį 
nusiteikimą sugriauti. Todėl ir atsirado neišvengia
ma konfrontacija.

Štai Draugo reporteris taip piktai atvaizdavo 
tą susitikimą (nr. 34, 1987.11.19):

S. T. Kondrotas jau yra atsikratęs tų varžtų, 
jam nebereikės grįžti ir už savo žodžius atsakyti. Iš 
jo buvo daugiau lauktina ir daugiau tikėtasi. Deja, 
susirinkusieji beveik visuotinai buvo apvilti. Tai 
neatsitiko pripuolamai, bet išmąstytai, nes didžiąją 
dalį klausimų prelegentas jau žinojo. „Akiračiai“ 
pravedė su juo pasikalbėjimą ir pateikė visą eilę 
klausimų, kurie šiame susitikime ir buvo pakartoti. 
Prelegentas, studijavęs psichologiją ir filosofiją, 
gerai susipažinęs su dialektinio materializmo ir 
istorinio materializmo sąvokomis, ten Dailės 
institute buvęs dėstytoju. Vienu žodžiu sovietinis 
produktas—sovietinis žmogus. Tokiu ir pasirodė— 
kaip bedvasis, be sentimentų ir be priklausomybės 
tautai ar kokiai bendruomenei. Porą sykių 
pabrėžė, kad jis nepriklauso tautai, religijai ar 
bendruomenei. Jis priklauso pasauliui, ir maždaug 
buvo galima suprasti, kad yra beveik pasaulio 
pilietis. Pilna žodžio prasme kosmopolitas, kuriam 
ir lietuvių tauta tik 100 metų senumo ir kurio

akiračiai nr. 3 (187) ;
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kalboje buvo jaučiama priegaidė su gera nihilizmo 
doze.

Kitas Draugo (nr. 36, 1987.11.21) korespon
dentas kultūriniame priede blaiviau aprašė šį 
susitikimą:

Viena pasikartojanti pokalbio (vėliau ir su 
auditorija) gija, kuri neramino kai kuriuos klausy
tojus, buvo rašytojo pabrėžtas reikalas kūrėjui būti 
atsakingam tik sau, tik savo vaizduotei ir inspiraci
jai, būti nepriklausomam ir nuo šeimos, ir nuo 
tautos, nuo kurios nors klasės ar bet kokio kito 
žmonių telkinio. Ar tai jau reikštų, kad jis nemyli 
Lietuvos, jam nerūpi tauta, nei jos dabartinė 
priespauda, nei jos laisvės pastangos? Vargu, bet 
tai temos, kurioms čia nebuvo progos tinkamai 
išvystyti ir niuansuoti. Kas svarbu, tai, kad Saulius 
Kondrotas šį vakarą atsiskleidė, kaip asmuo, 
mylintis galbūt už viską labiau žmogiškąją kūrybą. 
Vertėtų atsiminti, kad ši pozicija nėra unikali—ir 

prieš kokius 30 metų ji buvo ne tik intelektuališkai 
garbinga, bet turbūt ir valdanti estetinė laikysena 
Vakarų pasaulyje. Kūryba buvo suprantama kaip 
iš esmės individualaus kūrėjo saviraiška, atsietina 
nuo visokių bendruomeninių interesų. Šią pažiūrą 
meninė ir kritinė galvosena Vakaruose jau yra 
gerokai peržengusi, bet nereikėtų stebėtis, jog ji 
kaip tik paveiki Rytų Europos menininkų ir 
rašytojų sluoksniuose, nes suteikia jiems intelek
tualinę atramą, priešinantis santvarkos ideologinei 
kontrolei. Tad tenka džiaugtis, kad Sauliaus Tomo 
Kondroto atvykimas į mūsų tarpą žada įnešti nors 

i ir kontroversiškų, bet gaivių prošvaisčių į mūsų 
minties gyvenimą.

KANADOS LIETUVIAI STEIGIA MUZIEJŲ
Kanadoje, kur gyvena apie 25.000 lietuvių, 

kultūrinių vertybių apsauga mažai kas rūpinosi. 
Senieji ateiviai nesukūrė jokios institucijos, kurios 
rūpestis būtų minėtų vertybių telkimas bei apsau
ga. Naujieji pokario ateiviai į tai nekreipė dėmesio, 
nes pagrindinis jų rūpestis buvo įsikūrimas, darbas 
ir visuomeninė veikla. Vėliau, kai valstybiniai 
Kanados muziejai ir archyvai pradėjo rūpintis 
etninių grupių kultūrinių vertybių apsauga, maža 
dalis tautodailės kūrinių, dokumentų ir knygų 
pateko į valstybines institucijas. Bandymai sutelkti 
jose gausesnę medžiagą dėl įvairių priežasčių 
nebuvo sėkmingi. Valstybinės institucijos saugo tik 
tas kultūrines bei istorines vertybes, kurios joms 
atrodo svarbios žiūrint Kanados mastu. Dėl to 
lietuvių požiūris į tų vertybių atranką bei apsaugą 
dažnai būna skirtingas. O Kanados lietuviai per 
pastaruosius keturis dešimtmečius yra sukūrę 
nemažai kultūrinių bei istorinių vertybių, kurių 
apsauga platesniu mastu darosi būtina. Užtat 
pastaraisiais metais pradėta rūpintis steigimu savo 
muziejaus, kuris apimtų visas pagrindines kultūri
nio gyvenimo siritis ir būtų jo veidrodžiu. Po ilgai 
trukusių pastangų pagaliau pavyko Kanados 
Lietuvių Bendruomenei susitarti su Anapilio 
sodybos korporacija, kurios vadovybė ryžosi 
statyti muziejui tinkamą pastatą.

Muziejaus projektas, anksčiau tik svajotas, 
palengva kristalizuojasi ir tampa konkrečiu pavi
dalu, ypač Anapilio sodybos energingos vadovybės 
dėka. Tai džiugus ir labai vertingas užmojis, tačiau 
reikalingas didelės sumos lėšų. Anapilio sodyba 
pradžiai statybos tiktai mažą jų dalį. Yra būtina 
plačiosios visuomenės parama, juoba, kad supla
nuotas muziejus su keliais skyriais yra visų 
Kanados lietuvių rūpestis. Jis ir pavadintas 
H

1987 m., kovo mėn.
I

Kanados lietuvių kultūros muziejumi. Jo steigime 
dalyvauja Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba per savo kultūros komisiją. Dėl to ir lėšų 
telkimas minėto muziejaus statybai bus vykdomas 
plačiu mastu visoje Kanadoje. Tam vajui vykdyti 
numatytas plačios apimties komitetas Kanados 
Lietuvių Bendruomenės ribose. Nuo sutelktų lėšų 
sumos priklausys ir muziejaus statybos, ir ypač jo 
įrengimo darbų sparta. Jau yra žinoma, kad šiam 
projektui reikia sutelkti 700.000 dolerių. Tai gana 
stambi suma, kuri betgi muziejaus steigimo 
pradininkų negąsdina. Jie pasitiki lietuvių vi
suomenės finansiniu pajėgumu ir jos dosnumu. Kai 
iškyla stambus projektas, visuomet mūsų tautiečiai 
dosniai aukoja ir norimą tikslą pasiekia. Reikia 
tikėtis, kad ir šį sykį jie neapvils drąsuolių 
pradininkų, pasiryžusių įgyvendinti didelį projektą-

.(Tėviškės žiburiai, nr. 6, 1987.11.3)

JIS SAVO TREMTĮ ĮPRASMINO . . .
Apie mirusį filosofą ir rašytoją A. Maceiną, 

Europos lietuvyje (nr. 7, 1987.11.12) J. Vidzgiris 
šitaip rašo:

Filosofo Maceinos visuomeniškumą aiškiau
siai liudija jo nuolatinis rūpestis išlaikyti gyvą 
lietuviškosios rezistencijos mintį. Įspūdingas buvo 
jo tarsi pranašo raginimas priešintis tremties 
dvasiai. Jis ragino mus būti krikščioniškos dvasios 
tremtiniais, paversti tremtį liudijimu, tapti pasaulio 
sąžine, keleivinę tremtinio būseną prisiimti kaip 
savo pašaukimą. Dairymąsi atgal pakeisti žvilgiu 
priekin, laukimą veikimu, delsimą kūryba, išsivež
tųjų vertybių konservavimą nauju kūrybiniu entu
ziazmu.

1958-tais metais, kai išeivija minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo keturiasdešimtąsias 
metines, Maceina kėlė uždavinį suvokti kultūros 
reikšmingumą kovoje už Lietuvos laisvę ir neprik
lausomybę ragindamas apsispręsti eiti ne tik 
politikos, bet ir kultūros keliu. Maceina rašė: 
„Mums reikia nugalėti iš Lietuvos atsineštą 
kultūros idealo stoką ir prieš bolševikų kuriamą

PABALTIEČIŲ KULTŪROS DIENOS

LIETUVIŲ GRAFIKA BAVARIJOS
SOSTINĖJE

Šį pavasarį, nuo vasario 2 iki kovo 1 dienos 
Miunchene vyko Pabaltiečių kultūros dienos. Jos 
prasidėjo lietuvių grafikuos ir meno kūrinių paroda 
„Haus der Begegnung“ namuose. Kultūros dienas 
atidarė namų šeimininkas Janis Liepins ir pakvietė 
dail. A. Krivicką pristatyti parodą.

Krivickas atidarymo dalyvius supažindino su 
lietuvių grafikos istorine raida (nuo XVIII iki XX 
amžiaus), išryškino liaudies raižinių įtaką grafikai, 
jos įvairius aspektus ir jos vietą tiek Lietuvos, tiek 
Europos dailės panoramoje. Ypač Krivickas iškėlė 
sovietinio laikotarpio Lietuvos grafikų laimėjimus 
tarptautinėje plotmėje (Leipzige, Bratislavoje, 
Maskvoje).

Parodoje taip pat buvo eksponuojami keli 
išeivijos grafikų darbai. Taip pat dėmesį atkreipė 
dailininko L. Truikio dekoracijų „Don Karlos“ ir 
„Aidos“ operų spektakliams aplankai bei jaunosios 
kartos skulptorių darbų foto nuotraukos.

materialistinę bei kolektyvistinę kultūrą pastatyti 
krikščioniškai humanistinę kultūrą kaip laisvės ir 
asmens pirmenybės nešėją. Jeigu tai įstengsime ir 
tokių vertybių sukursime, mūsų gyvenimas bus 
įprasmintas, ir mes neveltui būsime palikę savąją 
žemę“.

Išliekamais kūrybos darbais velionis Antanas 
Maceina savo buvimą užsienyje pateisino ir įpras
mino.

TARYBINIAI . . . KYŠIAI
Australijos lietuvių laikraštis Mūsų pastogė 

(nr. 40, 1986) šitaip rašo apie lietuvių sportininkų 
kyšininkavimą:

Gegužės mėn. pabaigoje Vilniaus laikraštis 
„ Tiesa“ įdėjo labai mažą pranešimą, kad „Žalgirio“ 
komandos fulbolininkai R. Turskis, V. Kaspera
vičius ir S. Danisevičius kreipėsi su prašymu juos 
atleisti iš vilniečių kolektyvo. Labai trumpas ir 
nekaltas prašymas. Tačiau tikrenybėje, pagal 
gautas privačias žinias buvo kitaip. Šie trys geri 
futbolininkai buvo pašalinti iš „Žalgirio“ koman
dos už ėmimą kyšių iš priešingų komandų, jiems 
leidžiant laimėti rungtynes. Daugumoje tai buvo 
daroma su pietiečiais, turtingais gruzinais, gaunant 
gana dideles pinigų sumas. Po šių žaidėjų 
pašalinimo, „Žalgiris“ laimėjo iš karto dvejas 
rungtynes ir vienas sužaidė lygiomis. Iš šių žaidėjų 
V. Kasperavičius 1983-1984 metais buvo įtrauktas į 
Sov. S-gos futbolo rinktinę ir žaidė dvejas 
rungtynes už sovietų olimpinę rinktinę. Įdomu 
koks tolimesnis likimas sulaukė šių nesąžiningų 
sportininkų, kurie labai pakenkė ne tik savai 
komandai, bet ir visam lietuvių vardui.

Jeigu Lietuvą būtinai reikia vadinti Tarybų 
Lietuva, jei tenykščiai sportininkai—tarybiniai, jei 
rašytojai—tarybiniai rašytojai, menininkai— 
tarybiniai menininkai, tai ir kyšininkus ten turbūt 
turėtume vadinti . . . tarybiniais kyšininkais.

Vyt. Gedrimas

Centrinę vietą parodoje užėmė M.K. Čiurlio
nio kūryba: meno leidiniai lietuvių ir vokiečių 
kalbomis, leksikonai (vokiečių kalba) bei vokiečių 
spaudos atsiliepimai apie 1979 m. Čiurlionio 
kūrybos parodą Vak. Berlyne.

Antrame aukšte buvo eksponuojama 30 
Lietuvos grafikų meninių plakatų.

Paroda tęsėsi tik 3 dienas. Ją aplankė apie 
140 žmonių. Reikšminga ji tuo, kad tai pirma 
tokio pobūdžio paroda Miunchene, sudominusi 
lietuvių grafika kitataučius lankytojus.

Ta pačia proga pora žodžių apie Gaizenheime, 
Vak. Vokietijoje gyvenantį dail. A. Krivicką—šios 
parodos spiritus movens. Tai ilgametis Vasario 16- 
tos gimnazijos mokytojas, šiuo metu jau pensinin
kas, palaikantis tamprius ryšius su Pompidu vardo 
modernaus meno muziejumi Paryžiuje.

v.z.
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Aleksio Rannito knyga Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis lietuvių vizionarinis tapytojas, 
išleista 1984 metais, yra dailiai apipavidalintas 
meno leidinys. Estas autorius, pamilęs Lietuvą ir 
Čiurlionį, dažnai skaitė paskaitas apie Čiurlionio 
meną tarptautiniuose meno kritikų kongresuose, 
parašė nemaža straipsnių, ir kaip Čiurlionio 
kūrybos ekspertas 1979 metais dalyvavo Berlyne, 
pirmą kartą Vakarų pasaulyje, suruoštoje Čiurlio
nio darbų parodoje. Todėl turime rimto pagrindo 
tikėtis visokeriopai geros knygos, pačios pirmosio- 
sios anglų kalba.

Šioje knygoje atrinkti keturi rašiniai, liečian- 
tieji Čiurlionio filosofiją, laiko panaudojimą mene, 
simbolizmą ir modernaus meno ištakas bei 
ieškojimą Čiurlioniui vietos pasaulinėje meno 
istorijoje.

Rašiniai parašyti iškilia poetiška kalba, dabar 
retai besutinkama. Visuose knygos skyriuose 
Rannito teiginiai ir samprotavimai yra tiek 
apibendrinti, kad galėtų būti taikomi bet kuriam 
genialiam mistikui, fantastui ar siurrealistinių 
polinkių menininkui. Tokiame nuo konkrečios 
kūrybos atitrūkusiame tekste dažnai pasitaiko 
grynai mistiškų digresijų. Pavyzdžiui, kalbėdamas 
apie metafizinį, angelų laiką Čiurlionio kūryboje, 
jis įterpia tokį sakinį: „Galingos panteistinės 
patirties ribose, o gal ir nepaisant jos, Čiurlionio 
kūrybingoji dvasia išlieka sveika, integruota ir 
išlaikyta trijų didžiųjų faktorių—vizijos jėgos, iš
siaiškinimo troškimo, o ir saugiu atminimų pagrin
du, kurių nuolatinis buvimas išsaugo organišką jo 
meno vienybę“ p. 43. Ir toliau Rannitas vėl tęsia 
apie muzikinio laiko sampratą Čiurlionio kūry
boje. Šioje vietoje, ir tai yra retas išimties atvejis 
Rannito knygoje, autorius konkrečiai nurodo, kad 
laikas yra išreikštas daugiaplaniškumo „Jūros“, 
„Pavasario“ ir „Žalčio“ sonatų allegro dalyse, 
„Laive“ ir 1908 m. „Fugoje“. Tokia nuoroda yra 
klaidinanti, nes visų sonatų visose dalyse Čiurlio
nis grindė savo kūrybą daugiaplaniškumu; tik 
paminėtų sonatų allegro dalyse jis yra ypač 
akivaizdus. Rannito nuomonė apie 1908 m. 
„Fugą“ irgi sukelia neaiškumo, nes visos trys 
Čiurlionio fugos buvo sukurtos 1908 metais ir 
visos trys lygiai taip pat kaip ir sonatos, sukurtos 
daugiaplaniškumo pagrindais. Išskiriant Rannito 
paminėtų trijų sonatų allegro dalis iš sonatų 
visumos yra suardoma visa Čiurlionio sonatų ir 
fugų vientisa konstrukcija.

Skyriuje apie simbolizmą Rannitas sukelia dar 
didesnes abejones. Neaišku kodėl Rannitas rado 
reikalą išdėstyti skirtumą tarp simbolio ir alegori
jos, tačiau visai neužsimena apie metaforą, kuri 
yra viena iš svarbiausių Čiurlionio naudojamų 
elementų minties išreiškimui. Tą išryškinus, žymiai 
palengvėtų Čiurlionio darbų supratimas, nes 
simboliai jo kūryboje turėjo pastovią reikšmę, tuo 
tarpu metaforos—kintančią. Kažkodėl iš visų 
simbolių įvairybės Rannitui galioja tik geometri
niai Čiurlionio simboliai. Jis net duoda keletą 
spiralės, trikampio, rutulio, etc. reikšmių, randamų 
visuose simboliniuose ir teosofiniuose žodynuose, 
vengdamas tačiau konkrečiais pavyzdžiais nurodyti 
kaip jie funkcionuoja Čiurlionio kūryboje, tuo 
labiau juos komentuoti. Tik trikampį jis nurodo 
esantį „Piramidžių“, „Žvaigždžių“ ir „Chaoso“ 
sonatose. (Tarp kitko, „Žvaigždžių“ ir „Chaoso“ 
sonata yra vienas ir tas pats kūrinys.) Nors 
Čiurlionis nuo pat savo kūrybos pradžios naudojo 
tokius svarbius simbolius kaip paukštis, saulė, 
medis, kalnas ir bokštas, ir daug sudėtinių bei 
paprastų metaforų, Rannitas jų nepastebėjo. Kebli 
simbolių padėtis dar labiau apsunkinama tokia iš
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ŠVENTAISIAIS SMILKALAIS
UŽSMILKINTAS ČIURLIONIS

(Aleksio Rannito knyga apie M.K. Čiurlionį)

B.A. Lemano monografijos (1912) paimta citata: 
„Derindamas įvairias skriejančias spirales ir 
apskritimus, Čiurlionis, turbūt, bandė išreikšti 
savo išgyventus įvaizdžius, tarytum jis būtų atradęs 
juose svarbių judančių atominių dalelių schemas. 
Čiurlionio įžvalgume rutuliai, apskritimai ir elipsės 
visada buvo gyvenimo ritmo simboliai. Jis, turbūt, 
yra vienintelis, nusipelnęs Kosminės religijos 
išpažintojo vardą. Šis teigimas, iš pirmo žvilgsnio 
galįs atrodyti per ankstyvas, pasitvirtino meninin
ko gyvenimo paskutiniuose metuose, žiauriai 
siaubingame įgyvendinime“, (p. 55) Norėdamas 
pabrėžti, kad Čiurlionio kosminės vizijos yra 
prieinamos tik vidine intuicija, iracionaliai, jis 
skyrių apie simbolius baigia teiginiu, kad lietuviai 
kaimiečiai jas vos tik pamatę intuityviai suprato. 
Gražesnio komplimento Lietuvos kaimo žmogui 
negalima ir išsvajoti, bet deja, šis teiginys yra tik 
dalinai tikras, nes kaimietis komentavo žiūrėdamas 
ne į kosmines vizijas, o į naratyvinį triptiką 
„Karalaitės kelionė“. (Gaudrimas, M. K. Čiurlionis, 
p. 324.)

Paskutiniame rašinyje Rannitas yra konk
rečiausias, tačiau jo teiginiai čia daug kur 
prasilenkia su tiesa. Jis teigia, kad Čiurlionis be 
simfoninių poemų „Miške“ ir „Jūra“ yra dar 
parašęs „keletą labiau subrandintų monotematinių 
kompozicijų“, kad jis sirgo psichine liga nuo 30 
metų amžiaus, kad Čiurlionis buvo nusivylęs savo 
muzikine kūryba ir todėl nusprendęs atsiduoti 
tapybai, kad norėjęs tapyti muziką, (p. 63). Išeitų, 
kad jau nuo 1906 metų Čiurlionis sirgo depresija. 
Bet juk tai apima visą brandžiausią Čiurlionio 
kūrybos laikotarpį! 1906 metų pradžioje jis dar 
lankė Varšuvos dailės akademiją, gera nuotaika 
apvažinėjo Vakarų Europos meno muziejus, 
džiaugėsi pirmosios geros meno kritikos rezulta
tais, tikrai pakiliu jausmu įsitraukė į Lietuvių 
atgimimo sąjūdį, dalyvavo Pirmoje lietuvių dailės 
parodoje, dirigavo lietuvių chorui Vilniuje, kūrė 
planus Tautos rūmams, laimingai įsimylėjo Sofiją 
Kymantaitę, sukūrė brandžiausius tapybos 
kūrinius—sonatas ir fugas (nuo 1907 iki 1909), 
rašė drauge su savo mylimąja sužadėtine pirmą 
lietuvišką operą „Jūratė is Kastytis“. Tai buvo jo 
laimingiausias ir kūrybiškiausias gyvenimo laiko
tarpis! Dar 1909 metų lapkričio mėnesį rašė broliui 
Povilui: „Daug dalykų man patinka, gyvenimas 
atrodo labai gražus ir įdomus“ (Gaudrimas, M. K. 
Čiurlionis, p. 252). Koks gali būti pilnesnis ir 
energingesnis gyvenimas? Retkarčiais pasitaikantis 
nusiminimas nesulaukiant mylimosios laiško—dar 
ne liga.

Mitas, kad Čiurlionis „nusivylė savo muzikine 
kūryba“ kartojamas be jokio pagrindo, nes iš 
tikrųjų Čiurlionis kūrė lygiagrečiai ir muzikinėj ir 
vizualinėj srity. Skirtumas tas, kad paskutiniais 
gyvenimo metais jis daugiau kūrė tapyboje, nors 
simfoninė poema „Jūra“ užbaigta tik 1907 m., o 
opera ir geriausi preliudai rašomi dar 1909, t.y. 
paskutiniaisiais sąmoningais metais. Čiurlioniui 
susirgus—nieko nebuvo sukurta.

Teigimas, kad Čiurlionis norėjęs „tapyti 
muziką“ nėra tikslus. Jis tapė ne muziką, o 
mitologines, transcendentines vizijas, naudodama
sis muzikos kompozicijos principais. Tačiau kokiu 
būdu įvedė tuos kompozicinius principus į tapybą, 

kaip jis ją padarė muzikalia ir unikalia, Rannitas 
tyli. Kyla įtarimas, kad jis yra visai susipainiojęs, 
nes, norėdamas parodyti Čiurlionio kūrinių muzik
alumą, pamini muzikinius pavadinimus kaip 
allegro, andante, scherzo ir finale, pridėdamas 
„taip pat esančius ciklinius paveikslus kaip 
„Pasaulio sutvėrimas“, „Gyvulių gyvenimo ciklas“ 
triptikas „Pasaka“, tarytum šie kūriniai būtų 
sukurti vienodai išdirbta muzikine konstrukcija. 
Taip nėra, nes nei „Pasaulio sutvėrimas“, nei 
triptikas „Pasaka“ dar neturi tos išdirbtos sonatos 
schemos. Tarp kitko, „Gyvulių gyvenimo ciklo“ iš 
viso nėra Čiurlionio kūryboje.

Rannito galvojimas, o ypač palyginamieji 
kriterijai, sunkiai suprantami. Anksčiau lyginęs 
Čiurlionio minties apimtį su Dante, Rannitas rašo: 
„Tuo būdu, kaip ir muzikoje, menininkas stengiasi 
pagaliau išsiliuosuoti iš visų prieštaraujančių 
elementų, norėdamas išreikšti savo dvasinį per
gyvenimą per būdingą pasireiškimų seką į visatos 
visumą ir pats paskęsta kūrybos akte. Mes esame 
sukrėsti girdėjimo ir regėjimo ekstazėje, kas jau 
savyje yra aiškiariagystės būsena, pranašiškas 
momentas, panašus į poeto William Blake“ (p. 
65). Lyg tam neužtektų pateiktos mistikos, 
Rannitas pasikviečia kitą liudininką, Viacheslaw 
Ivanov, ir cituoja iš jo 1914 metų rašinio: 
„Čiurlionio darbai ateities meno istorijai pasiekia 
tokią aukštą prasmę dėl savo kosminio ir transcen
dentinio daiktų įkūnijimo. Mes negalime nepaste
bėti, kad menininko patosas yra ne iliuzijos 
patosas. Tai yra tikėjimo išpažinimas objektyviojo 
pasaulio sampratoje; tuo pačiu metu tai yra 
vidinių vaidinių išpažintis, dvasinių įtampų žmo
guje deklaracija, kuriuos Dante pavadino spiriti 
del viso“, (p. 66). Skaitytojas gal jau pastebėjo 
Rannito, Ivanovo ir Lemano žodyno ir mintijimo 
giminystę.

Rannitas, norėdamas Čiurlionį iškelti ir kaip 
pirmąjį abstraktaus meno kūrėją, faktus kiek 
pertempia. Jis rašo: „Iki 1904 metų Čiurlionis jau 
turėjo nutapytus paveikslus, kuriuos šiandien mes 
laikytume abstrakčiais arba pusiau abstrakčiais, 
tuo tarpu pripažintas abstrakto pradininkas 
Kandinskis pirmą tikrą abstraktą sukūrė tik 1911“. 
(p. 66). Visos meno knygos tvirtina Kandinskį 
sukūrus pirmąjį abstraktą „Composition No 2“ 
1910 metais. Bet mums šioje vietoje svarbiau 
Čiurlionis. Iki 1904 m., t.y. iki įstojimo į Varšuvos 
meno mokyklą, Čiurlionis buvo sukūręs „Miško 
muziką“, „Ramybę“, „Rytą“, „Laidotuvių ciklą“ ir 
„Pavojų“. Visi jie yra simboliški, vienaplaniai 
paveikslai; turi aiškiai apibrėžtus objektus ir nė 
vienas negali pretenduoti į abstraktiškumą. Tik kai 
kurie paveikslai iš „Pasaulio sutvėrimo“ ciklo 
(1905) ir dauguma iš „Žiemos ciklo“ (1906) gali 
būti svarstomi kaip abstraktaus meno pirmieji 
pavyzdžiai. Toks datų ir faktų supainiojimas 
nepadeda nei Čiurlioniui, nei Rannitui.

Vienas iš didžiausių netikėtumų Rannito 
knygoje—atradimas, kad Čiurlionio sonatos gimi
ningos . . . kubizmui (p. 66). Tiek kalbėjęs apie 
esoterišką, kosminį, mistinį, transcendentinį, iracio
nalų, dieviškos inspiracijos, didingų kosminių 
vizijų meną, Rannitas staiga jį lygina su kubizmu, 
kuris yra kasdieninių realių objektų formų stiliza
vimo, analizavimo bei sintezavimo menas. Ranni-
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tas rašo, kad Nikolai Berdiaev tai įžiūrėjo 
Čiurlionio sonatų „Saulės“ ir „Žalčio“ andante 
dalyse ir tuo pagrindu palygino Čiurlionį su 
kubistu Picasso.

Berdiaevo valia įžiūrėti ką jis įžiūrėjo, tačiau 
jis Čiurlionio nestudijavo. Žmonės mato tai, ką jie 
jau pažįsta, ką žino, ir tai suprantama. Tačiau 
kaip Rannitas tai priėmė, žinodamas Čiurlionio 
„pačią kūrybinę dvasinę esmę“, kaip dažnai jis 
mėgsta išsireikšti—nesuprantama. Norėčiau tik 
pasakyti, kad visų Čiurlionio sonatų, visos andante 
dalys yra sukonstruotos muzikiniam, sulėtintam- 
raminančiam tempui vizualiai atvaizduoti. Ir 
Čiurlionis tai pasiekia kaip tik eidamas iš šio 
muzikinio taško: jis jau allegro dalyse turėtus 
simbolius ar metaforas praretina, jų skaičių 
sumažina, pakeičia stebėjimo kampą pritraukda
mas vaizdą artyn. Andante dalyse Čiurlionis tik 
tęsia jau allegro dalyse pradėtą minties vystymą 
kitokiu tempu, neprarasdamas nei mąstymo gijos, 
nei dvasingumo. Tai ne kubistų priėjimas prie 
gitarų, vyno butelių ir taurių skaldymo, kurie 
pasaulį matė tik kaip tam tikrų formų sumą. Jiems 
niekas nieko nesimbolizavo, ir minčių vystymo 
jiems nereikėjo. Čiurlionio priskyrimas prie kubis
tų yra turinio atėmimas iš jo darbų, atėmimas 
intelektualinės, sąmoningai įvestos muzikinės 
struktūros, dėl kurios jis ir yra unikalus. Tai jo 
kūrybos vientisumo išardymas, jo degradacija. Tai 
yra Čiurlionio nudvasinimas. Todėl labai keista, 
kad Rannitas tuoj pat štai ką rašo: „Čiurlionio 
didybė priklauso ne tiek nuo formalistinio drąsaus 
apipavidalinimo, kiek nuo jo giluminio išreiškimo 
būdo. Ir tai mums pademonstruoja, kad aukščiau
sia meno kūrinio savybė yra dvasinis turinys, 
metafizinė esmė arba mistinis aspektas, palaikantis 
ir pakeliantis gyvenimą“ (p. 68). Tokių
prieštaravimų—vienu momentu Čiurlionį nudvasi- 
nant, kitu nuforminant—neįmanoma suvokti. 
Tvirtinimas, kad tik dvasinis turinys yra meno 
kūrinio tikroji didybė, vėlgi nėra priimtinas. Jau 
Nazarėnai parodė, kad taip nėra. Jei taip būtų, 
kaip Rannitas teigia, tuomet kiekvienos maldakny
gės arba politinių deklaracijų iliustracijos būtų 
aukščiausi meno kūriniai. Gal tose siaurose 
grupėse tokia nuomonė ir galioja. Tačiau tikrasis 
menas, plačiąja prasme, turi kriterijus ir reikalauja 
geros formos, be kurios jis negali pretenduoti į 
meno kūrinį. Gi Čiurlionio atveju, mes turime 
viską: visų pirma, nuostabią unikalią formą ir toje 
formoje gilų turinį. Nuvertinti Čiurlionio bran
džios kūrybos laikotarpiu pasiektą meninę formą, 
reikštų atimti iš jo patį meną. Tokie entuziastingi 
Rannito teiginiai menotyrininką gerokai atvėsina.

Vienintelis Rannito bandymas tematiškai 
interpretuoti bet kokį Čiurlionio kūrinį yra 
„Žalčio sonatos“ interpretacija, (p. 69). Su ta 
interpretacija sutikti labai sunku dėl kelių prieža
sčių. Pirma dėl to, kad jis priskiria žalčiui 
demonišką paskirtį. Jeigu babiloniečiai ir egip
tiečiai gyvates garbino, lietuviai jų negarbino. Jie 
garbino tik žaltį, nes jis buvo dievų pasiuntinėlis, 
derliaus užtikrintojas, namų laimės saugotojas. 
Tokia prasme ir Čiurlionis šioje sonatoje naudojo 
žalčio simbolį, ką liudija ypatinga kūrinio ramybė, 
visų dalių aiškus sujungimas net tos pačios žalsvos 
spalvos skalėje, padedančios pabrėžti idiliją, lyriką. 
Ir kur tas „mūsų laikų sukrečiantis meninis ir 
psichoasmeninis dokumentas“, kai žvaigždės tokioj 
ramybėj žmogų globoja ir kai paukštis žada kitą, 
kultyvuotą uolos krantą? Pagaliau pačiame finale 
žalčiui, jau apvainikuotam trimis mėnuliais, 
pasiekiama ne tik karūna, bet ir atviros arkos į 
naujus, saulėtus pasaulius. Gaunasi keistas rezulta-

1987 m. kovo mėn.

tas, kai simbolio prasmė iš vienos kultūros 
perkeliama į kitą. Tarp kitko, žodis žaltys, mano 
galvojimu, nėra išverčiamas į anglų kalbą, nes tiek 
„snake“, tiek „serpent“, „viper“, „adder“, ar „asp“ 
yra didesnės ar mažesnės pavojingos eilinės 
gyvatės, ne geradarės „dievų pasiuntinėlės“.

Neišnarpliojamos lieka Rannito pastangos 
ieškoti kokio nors panašumo su kitais menininkais 
ir lyginti Čiurlionį su Carra, Morandi, Blake, 
Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Beards
ley, Salvador Dali, Miro, Max Ernst, Fra 
Angelico, Picasso, Lu Chi ir t.t. Taip, taip,—tarp 
tos masės vardų buvo paminėti ir Boeklin su 
Redon, bet Hokusai vardas tapo neištartas . . .

Labai taikliai Rannitas užbaigia knygą pa
reikšdamas, kad „bet ką tik rytiečių ar vakariečių 
kritikai jau yra parašę ar eventualiai dar parašys, 
Čiurlionio meno tiesa niekada negali būti išaiškin
ta priimtų taisyklių dėliai. Jis gali būti stipriai 
jaučiamas, bet jis negali būti metodiškai aiškina
mas, kadangi mes nepajėgėm to padaryti panašiais 
dieviško naivumo, poetinio impulso ir įtaigos 
atvejais, esančiais Blake, Verlaine, Gliuck ar 
Schubert kūryboje“ (p. 78).

Taip, Rannitas nebandė Čiurlionio metodiškai 
aiškinti. Jam to ir nereikėjo, nes jis buvo 
Čiurlionio apžavėtas, lygiai kaip ir jo cituotieji 
kritikai, Lemanas ir Ivanovas. Jie yra mūsų 
šimtmečio pradžios meno kritikai, kuriems dar 
pakako subjektyvaus susižavėjimo ir ekstazės 
mėno kūrinio vertei nustatyti. Jų laikais šviesiau
sias karalius turėjo kilniausią, neklasifikuojamą 
kraują. Dabar atėjo kiti laikai. Dabar net ir 
karališkas kraujas yra klasifikuojamas ir priskiria
mas, sakykim, nulinei grupei. Bet šis nulis ne tik 
kad nepakenkia karaliui, jis lieka tuo kuo buvęs, 
bet gali kartais išgelbėti ir pačią karaliaus gyvybę. 
Dabar žmonės aiškinasi Dievo kūrinius, ir dažnai 
išsiaiškina. Kodėl nėra įmanoma išaiškinti žmo
gaus kūrinio, net ir Čiurlionio?

Tiesa, Čiurlionio kūryba yra tokia komplikuo
ta, tokia naujoviška, kad be rimtos formalinės 
analizės iš tikrųjų ji yra nesuprantama ne tik 
eiliniam žiūrovui, bet ir neeiliniam menotyrininkui.

Taip pat abejoju, ar šiam Rannito tekstui 
knygos pradžioje esantis kalendorėlis ką nors 
pridėjo, nes tai yra tik žalia medžiaga, kokią 
sąžiningas meno studentas susidaro prieš egzami
ną. Iš kalendorėlio galima daug ką padaryti, bet 
tokį, koks jis yra, gal tinkamiau būtų nukelti į 
pabaigą ir išspausdinti smulkiu šriftu, jeigu

manyta, kad jis iš viso reikalingas.
Svarbią dalį knygoje užima Čiurlionio darbų 

iliustracijos. Nekalbėsiu apie spalvų neatitinkamu- 
mą. Jos jokioj Čiurlionio knygoj neatitiko, 
išskyrus keturias spalvotas iliustracijas Galaunės 
redaguotoje Čiurlionio knygoje, išleistoje 1938 m.

Visi be abejo sutiksime, kad Čiurlionį prista
tyti Vakarų pasauliui norėtumėm pačiais geriau
siais ir charakteringiausiais darbais; tokiais dar
bais, kuriais Čiurlionis yra nusipelnęs ypatingos ir 
tikrai aukštos vietos pasaulinėje meno istorijoje. 
Tie išskirtiniai, unikalūs darbai, be abejo, yra jo 
sonatos ir fugos. Ir sonatos ir fugos yra vientisi 
darbai, susidedą iš kelių dalių. Nuo pradžios 
{allegro) iki galo (finale) ten yra logiška muzikinė 
struktūra, yra logiškas minties vystymas ir logiškas 
spalvų naudojimas. To 1908 metais nematė nei 
Somovas nei Dobužinskis, į parodą atrinkdami tik 
atskiras sonatos dalis. Čiurlionis tai pergyveno ir 
rašė, kad jo atveju tai yra „baisu, tikra nelaimė“. 
Negalima ir norėti, kad su niekuo nepalyginami 
muzikiniai Čiurlionio darbai tuo metu galėjo būti 
suprasti ir įvertinti. Bet liūdna, kad padėtis nėra 
pasikeitusi ir po 80 metų. Rannito knygoje yra 
įdėta tik viena pilna „Žalčio sonata“, ir ta pati 
sumaišytom dalim: andante sukeista su scherzo, 
nors tekste (p. 71) Rannitas aprašo tikrą andante. 
Net nuostabiajai „Jūros sonatai“ neatsirado 
knygoje vietos ir ji negalėjo pasirodyti pilnumoje. 
Iš „Vasaros sonatos“ paimta tik viena dalis, ir ta 
pati pavadinta scherzo, kai tuo tarpu ji yra 
andante. „Piramidžių sonatos“ trys dalys visai 
išvarytos. Nei viena iš trijų Fugų nepakliuvo į 
spalvotas iliustracijas, o tačiau fugos muzikinę 
konstrukciją yra žymiai lengviau suprasti ir net 
vizualiai pamatyti, negu sonatos. Gaila, kad 
„Antroji Čiurlionio fuga“ visai nebuvo įsileista į 
knygą, o „Trečioji fuga“, pati komplikuočiausia, 
eksponuota tik dviem paskutinėm dalim, kurios 
tikrai žiūrovą paklaidins savo arabeskose. Knyga 
tikrai būtų laimėjusi, jei pirmieji aštuoni paveikslai 
iš viso nebūtų buvę įdėti. Jie visi yra pirmieji 
Čiurlionio bandymai, paprasti simboliniai paveiks
lai, arba paprasti peisažai; silpni savo kompozicija, 
apsunkinti neįgudusios rankos potėpiais. Iš jų nei 
vienas dar neturi tos muzikinės konstrukcijos, dėl 
kurios Čiurlionis tapo išskirtinas iš visų pasaulio 
simbolistų. Nežinau silpnesnio Čiurlionio darbo už 
„Tvano ciklą“, kuris šioje knygoje vadinamas 
„Potvyniu“/„Flood“/, o ne „tvanu“—(Deluge). 
Vertimas, be abejo, perimtas iš Lietuvos anglistų. 
Taigi; šis siaubingas potvynis; visai tinkąs įrikiuoti 
Čiurlionį į vidutiniokų fantastinių menininkų 
gretas, reprezentuoja jį pačiu pirmuoju paveiks
lu .. . Toliau dar blogiau: potvynis užtvindo visus 
penkis brangius knygos puslapius . . .

Nei vienas paveikslas iš „Pasaulio sutvėrimo“, 
„Žiemos ciklo“ (tarp kitko, tekste ir iliustracijose 
paduotos šių darbų datos nesuderintos. „Žiemos 
ciklas“ sukurtas 1906 metais), ar iš „Zodiako 
ženklų“ neparodytas spalvotai. Tai tik maža dalis 
netikslumų, kurių pilna knyga.

Ilgai galvojau: kur tas principas, kurio 
laikantis buvo atrinkti Čiurlionio darbai. Kaip 
pavadinti tą aktą, kuriuo aukso karūna pakeičia
ma šiaudų kuokštu? Manau, kad įspėjau: noras 
patikti berdiaevams ir panašiems, kurie gali 
atpažinti gyvates, velnius (vienintelį velnią- 
demoną, sugautą Čiurlionio kūryboj, patalpino 
knygos finale), rutulius, cilinderius ir tuo „pri
pažinti“ Čiurlionį, priskiriant jį prie šokiruojančių 
fantastiškų piešėjų, arba prie nudvasintų formalis
tų kubistų.

(tęsinys sekančiame psl.)
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Beveik visi pernai išleisti eilėraščių rinkiniai 
yra parašyti autorių, perkopusių septintąją ar net 
aštuntąjį amžiaus dešimtmetį. Vieni jų iki to 
brandaus amžiaus su poetine kūryba mažai kur 
rodėsi, kiti—pirmuosius rinkinius išleidę prieš 
keliasdešimtį metų—dėl įvairių ir neabejotinai 
rimtų priežasčių eilėraščių rašymą buvo lyg ir 
užmetę, prie jo tesugrįždami tik dabar, į amžiaus 
galą. Prie pastarąją priklauso ir Brazilijoje 
gyvenantis Klemensas Jūra, kurio pernykščių metų 
pradžioje rankraščio teisėmis išleistas rinkinys 
Peržengsiu Rubikoną yra jau trečias (po Kauburė
lių, 1982 ir Diemedžio šakelės, 1984), pasirodęs 
šioje dekadoje. Jo su neslepiamu kartėliu tartus 
žodžius, manau, galėtų prisiimti ne vieno čia 
apšnekamo rinkinio autorius, nepraradęs savikriti- 
kos jausmo:

Norėjau erelio sparnus išauginti. . . 
Pakilti virš klonių šalčių sidabruotų! 
Atrasti nežemišką skaidriąją mintį, 
Kad amžiais kristalo žibintais žėruotų!

Palūžo sparnai. . . nesuspėję išaugti! 
O dulkės ir sielą ir mintį apvylė . . . 
Norėtum pakluonėj šunimi pastaugti — 
Kai dienos jau slysta į Amžiną tylą!

(53 psl.)
Paskutinėje citatos eilutėje išreikšta nejauki 

nuojauta ir duoda temą visą ketvirtį rinkinio 
puslapių užimančiai titulinei poemai, suteikusiai 
progą autoriui dar kartą dvasios akimis perbėgti 
savo gyvenimo filmą, sparnuotais žodžiais atskleis
ti jo vingius už Rubikono ribos ištikimai belau
kiančiai bičiulei ir pagaliau ją pavadinti tikruoju 
vardu: Mirtis . . .

Didžioji rinkinyje sudėtų eilėraščių dalis 
parašyta paskutiniųjų poros metų laikotarpyje. Jie 
padalinti į tris skyrius, kurių pirmajame (Rasotos 
dienos) dominuoja tropikiniai motyvai, antrajame 
(Alkani žodžiai)—praeities rūkuose nuskendusi 
tėviškė, o trečiajame (Dedikacijos—meditacijos)— 
buities ir būties apmąstymai.

* * *

Savo kūrybiniu atkutimu į K. Jūrą gerokai 
panšus ir Balys Gaidžiūnas, su eilėraščiais retai kur 
besirodęs nuo pat ankstyvojo pokario {Rūpesčių 
dienos, 1946). Jo pernykštės Ir saulėtos ir rūsčios

ŠVENTAISIAIS . . .
(atkelta iš 5-to psl.)

Aleksio Rannito knygos tekstas yra samplaika 
poetiškų, skambių, tarpusavyje prieštaraujančių 
iššūkių—kartais teisingų, bet niekada nepagrįstų. 
(Tokie iššūkiai trumpose konferencijose, arba 
studentų auditorijose atlieka savo paskirtį, nes 
veikia kaip spalvingos raketos, uždegančios ir 
sužadinančios klausytojų dėmesį, duodančios 
suprasti, kad po jais yra paslėpti didelis išminties 
klodai. Tačiau knygoje tokių raketų nebeužtenka, 
nes nesant konkretaus turinio, jos lieka tik tuščia 
deklaracija.) Tai jo besąlyginio susižavėjimo 
giesmės, šiuo metu virtusios antikvariniu doku
mentu. Šiuo tekstu Čiurlionis nėra atvedamas į 
Vakarų dailę. Jis neatpažįstamai užsmilkomas 
šventaisiais smikalais. Ko tekstas neįveikė, iliustra
cijų atranka pribaigė.

Genovaitė Kazokienė
Aleksis Rannit, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
Visionary Painter. Chicago. Lithuanian Library 
Press, Inc. 1984.
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VĖLYVAS RUDUO IR PIRMIEJI
PUMPURAI POEZIJOJE

dienos vejasi taip pat šio dešimtmečio pradžioje 
išėjusius Mano kartos likiminius metus (1980), 
pavadinimu irgi savotiškai suponuodamos auto
riaus ir tautos išgyvenimų neatsitiktinį sutapimą.

Stambokame 75 eilėraščių (skaičiumi, atrodo, 
simbolizuojančių autoriaus amžių) rinkinyje vyrau
ja prarasto laiko ir erdvės nostalgijos, iškalbėtos 
jau daug kartų girdėtais žodžiais ar rimais, dabar 
kaskartą kiek kitaip perstatinėjamais vos ne 
kiekviename eilėraštyje. Poetas nuolat ieško 
„praeities ryškių šešėlių“, kasnakt sapnuoja tėviš
kę, svajoja „kaip gera būtų grįžt“, „pabūt nors 
dieną žemėj prarastoj“ . . . Daug kartų ir į tėviškę, 
ir į vaikystę bent mintimis ar dvasia poetas ir 
sugrįžta, vėl išvardindamas visą prisiminimų 
inventorių ir jį perstatinėdamas ar perkainuoda
mas.

Iš rūpestingai sužymėtų smulkių parašymo 
datų matosi, kad rinkinys apima paskutinių šešerių 
metų (1980-1985) B. Gaižiūno poetinę kūryba.

* * ♦

Šešerių metų derlių kaupia ir australiečio 
Juozo Almio Jūragio pernai išleistas kuklios 
išvaizdos rinkinėlis Žeme, būk mano motina, 
kuriame išspausdinti eilėraščiai ne vien savo 
išoriniu sukirpimu, bet ir turiniu, ar net dar 
kruopštesnių parašymo metrikos užfiksavimu į B. 
Gaidžiūną yra gerokai panašūs. Tačiau kaip tik toji 
metrika ir įvadiniai autoriaus žodžiai atskleidžia ir 
reikšmingą skirtumą: „eilėraščiai rašyti 1933-1939 
metų laikotarpyje, tarp šešioliktųjų ir dvidešimt 
antrųjų amžiaus metų“. Tame pat įvade autorius, 
iš vienos pusės pripažinęs, jog rinkinyje sudėti 
posmai yra „tik jaunatviški svajojimai iš seniai 
numirusio laiko“, kuriam jie iš tikrųjų ir priklauso, 
iš antros pusės pasisako į juos žiūrįs kaip į savo 
„sielos istorijos dalį“, be kurios jo „kūryba 
neturėtų tikrosios pradžios“, tartum prileisdamas, 
jog tai jau būtų nemenkas nuostolis bent tiems 
draugams, kurių dėmesiui šis rinkinys „mažu 
tiražu“ ir atspaustas. Nesileidžiant į svarstymus, ar 
tokios pastabos atspindi autoriaus kuklumą ar 
gerokai perdėtą įtikėjimą savosios kūrybos reikš
mingumu, jos būdingos visiems pernykščių rinki
nių autoriams, o šimtmečiu pavėluotas rinkinio 
išleidimas duoda dėkingą progą palyginti šiandie
ninę kūrybą su jaunystės bandymais. Toks palygi
nimas, deja, nėra naudingas ne tik J.A. Jūragiui 
(rinkinyje duodančiam vos pora šiandieninės 
kūrybos pavyzdžių), bet ir visiems čia apžvelgia
miems vyresnio amžiaus poetams.

♦ ♦ *

Petronėlė Orintaitė, savo pirmąjį rinkinį 
{Vingių vingiais, 1930) išleidusi prieš pusšimtį su 
viršum metų, ilgą laiką daugiau ir sėkmingiau 
reiškėsi beletristikos žanruose. Pernai išleistas 
Legendų liepsnas nuo paskutinės jos eilėmis 
parašytos knygos irgi skiria poros gerų dešimt
mečių tarpas.

Legendų liepsnas sudaro trys patriotinės 
nuotaikos herojinio tipo proginiai kūriniai— 
poemos, Pirmąją („Parneškit ilgesio žariją“), skirtą 
Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą paminėji
mui, autorės pasakojimu, užbaigti paskatino „to 
žygio 50 m. sukaktis“; Čiurlioniui skirtos antrosios 
poemos („Vizijų sakmės“) „pirmoji radakcija 

spausdinta jo sukaktį švenčiant“, paskutinis devy
nių ketureilių posmų eilėraštis „Žengė broliai“ yra 
dedikuotas „miško brolių sesužei“.

Tiek prozinei, tiek ir poetinei P. Orintaitės 
kūrybai būdingas žodingumas šiose poemose yra 
paverčiamas aukščiausiu tikslu, nustelbiančiu ne 
vien turinį, bet ir pačią mintį, kurią čia ir išreiškia 
vien tik kūrynių progiškumas. Tautinio heroizmo 
išsakymas, atrodo, savaime reikalauja nekasdieniš
kų, kilnių ir spalvingų žodžių, kurių niekada 
neperdaug tautinio genijaus kūrybiniams proverži
ams išreikšti:

Žvaga žirbuliuoja NEMUNAS,
Stangi srovė žila vilnim plusnoja, plaka, 
Be perstojo jūruoja šaltinių sūkuriais — 
Virvėtų lanksmų vingiais ribuliuoja: 
Lyg erelio sparno lenktas rėžis, 
Ar linaraštė jaunamartės rietimų juosta 
Paklota bąla žydrų dangojų dūzgesy.

(49 psl.)
Jaunesniam, ar net ir vyresniam šiandieniniam 

išeivijos skaitytojui žodžiai cituojant pabraukti 
pasako ne ką daugiau, negu itin gausios baltos 
tuštumos (kurių čia žymiai daugiau negu „druko“).

♦ ♦ *

Savo amžiaus saulėlydyje kukliu ir nepreten
zingu bet mintimi ir išraiška brandžiu religinės 
poezijos rinkinėliu Tik vienas šuolis (1984) 
poezijos mėgėjus ir vertintojus prieš pora metų 
nustebinęs Jonas Gutauskas pernai (deja, prieš pat 
savo mirtį) išleido ir antrą panašaus pobūdžio 
eilėraščių knygelę nemažiau charakteringu ir 
simboliniai prasmingu pavadinimu Tikiu 
gyvenimą — ne mirtį. Į pirmąjį jis panašus ne vien 
išorine išvaizda, formatu, vienodu padalinimu į

Jonas Gutauskas

TIKIU GYVENIMĄ
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trejetą skyrelių (Tegieda tau visa žemė, Laiko 
tėkmėj, Ateinu pas Tave), savo pavadinimais 
nusakančių daugiau negu eilėraščių turinį, bet taip 
pat ir tų vienaposmių ar dviposmių „atodūsių“ 
giedria nuotaika, žaismingumu, sugebėjimu keliais 
paprastais taikliai parinktais žodžiais daug ką 
pasakyti:

Nueinu į Jęapus —
Paminklai iš akmens,
O ši žalia žolelė
Už juos ilgiau gyvens. (38 psl.)

Būtų galima spėti, kad ne vienas šio rinkinėlio 
eilėraštis yra parašytas gerokai anksčiau, bet į 
pirmąjį rinkinėlį nepatekęs dėl reiklesnės atrankos, 
paliktas ilgesniam susigulėjimui ir apšlifavimui, 
bandant išvengti dirbtinumo, proginių seklumų ar 
svetimų atgarsių, kurie čia kiek dažniau pasitaiko. 
Ne kartą šios ydos atsiranda primygtinai siekiant 
kiekvieną trumpasakį posmelį paversti didžiapras- 
miu aforistinių perlų, ar sausai tiesmukišką moralą 
priverstinai „supoetinti“. Tai ypač jaučiama 
viduriniame knygos skyrelyje. Tačiau aplamai šis 
mažiausiai pretenzingas rinkinėlis pernykštėje 
poezijos leidyboje daro patį geriausią įspūdį.

♦ ♦ ♦

ortas

7#-^

Jono Rūtenio pernai išleistoji Vaivos juosta 
savo išoriniu puošnumu pralenkia ir prieš pora 
metų pasirodžiusį (taip pat autoriaus iliustruotą) jo 
debiutinį rinkinį. Ar dailės sritin nukreipta energija 
būtų vaisingesnė, turėtų nuspręsti dailininkai. 
Poetinės kūrybos kokybė, deja, nė šio rinkinio 
išleidimo dar nepatesina, kaip jos nepakelia čia dar 
dažniau minimi istorinių asmenybių vardai, ar 
aplanko paraštėje iškelti nuopelnai amerikiečių 
religinei poezijai . . .

♦ ♦ ♦

Jono Šukio rinkinėlis Tėviškę palikus, žmonos 
išleistas vyro mirties sukakčiai paminėti, kūrybinių 
pretekstų, manau, nė neturi . . . Tolokai už litera
tūros ribų stovi ir K. Žukausko-Vabalėlio stambo
kas eiliuoto žodžio kratinys pavadintas Baltija 
šaukia. Tačiau, geriau įsiskaičius, turbūt ir šiose 
knygose būtų galima rasti vieną kitą posmą 
aukščiau aptartiems rinkiniams prilygstantį ne vien 
nostalgišku tonu ar patriotiška dvasia . . .

♦ 4t *

Trumpame palydos žodyje kukliai užsiminda
mi apie pumpurus, atžalas ir viltis, pernykščių 
metų antroje pusėje pasirodžiusio jaunųjų poezijos 
rinkinio Keturi leidėjai vargu ar galėjo numatyti, 
kad ši jų knyga ir bus vienintelė atsvara metinį šio 
žanro derlių visapusiškai dominavusiai vyriausiajai 
išeivijos kartai. Didesnio entuziazmo kelti, žinoma, 
neleido nė nuo pirmojo panašaus leidinio Tiltai ir 
tuneliai (1969) išėjimo praėjęs septyniolikos metų 
tarpas, nė drastiškai sumažėjęs naujojo pavadini
mu išreikštas dalyvių skaičius, nė pats faktas, kad 
per tą septynioliką metų iš dešimties pirmajame 
debiutavusių individualų rinkinį iki šiol teišleido 
vien Teresė Pautieniūtė . . .

Net ir paviršutiniškai lyginant su Tiltų ir 
tunelių dešimtuku Keturių dalyviai, atrodo, sudaro 
kiek glaudesnę ir brandesnę grupę. Tiesa, Kęstutis 
Gaižiūnas, (g. 1939, Kaune), kaip ir Keturių 
vyriausioji Jolanta Malerytė (g. 1957, Plungėje) 
buvo gimęs Lietuvoje, o Tiltų ir tunelių išleidimo 
metais jau pasiekęs trisdešimtį, tačiau visų kitų jo 
kolegų amžius tada svyravo tarp septyniolikos ir 
dvidešimt keturių, vadinasi buvo žemesnis už 
Keturių jauniausios Gintarės Remeikytės (g. 1962, 
Čikagoje) amžių. Kūrybinio Keturių dalyvių 
subrendimo lygį bent dalinai laiduoja visų jų 
laimėtos premijos Ateities žurnalo skelbtuose 
poezijos konkursuose, ar ir amerikiečių studentų 
leidiniuose. (V. Aleksa).

Supažindinimo su Keturiais vakaronėje Čika
gos Jaunimo centre poetas Kazys Bradūnas, 
trumpai aptardamas rinkinio dalyvius, Jolantą 
Malerytę apibūdino kaip kūrybiniai stipriausią, 
Vainių Aleksą (g. 1958 Čikagoje) kaip moderniau
sią, Saulių Kubilių (g. 1960 Adelaidėje,
Australijoje)—trumpasakiškiausią ir Gintarę 
Remeikytę—šelmiškiausią. Vien jau tos taiklios 
vienažodės charakteristikos rodo, kad visų jų 
kūryba gerokai skiriasi ne vien verte, bet ir forma, 
nuotaika ar temperamentu.

Jolanta Malerytė, daugiausia premijų laimėju
si, plačiau pasireiškusi spaudoje, rinkinyje duodan
ti daugiausia eilėraščių (26), Lietuvą paliko 
bebaigdama gimnaziją ir iš ten atsivežė ne tik 
geriausią lietuvių kalbos mokėjimą, bet ir lietuviš
kos poetinės tradicijos pažinimą, tėvynės prisimini
mą ir ilgesį. Kas gi iš čia gimusių dar galėtų 
įtikinamai rašyti:

Rugpjūtyje medžius nuplauna paukščių 
raudos,

Ražienose pasklinda balkšvos snaigės . . . 
Rugpjūčio naktimis be galo tylios 

delčios . . .
Ramus vanduo ir tylios žvaigždės. (14 psl.)

J. Malerytės žodis yra šviežias, autentiškas ir 
dažnai spindintis visais savo daugiaprasmiškais 
niuansais. Ji bus, be abejonės, geriausiai supranta
ma ir vyresniajai skaitytojų kartai ir geriau už 
jaunuosius jos įvertinta. Gaila, kad į šį rinkinį 
nepateko visa eilė jos Ateities premijuotų, ar 
Aiduose spausdintų eilėraščių, dažnai vertingesnių 
ir už čia sudėtus.

Vainius Aleksa mažiausia paiso nusistovėjusių 
gramatikos ar sintaksės taisyklių, vien Dievo ir 
asmenų ar vietovių vardus pradėdamas didžiąją 
raide, retai vartodamas tašką, dar rečiau kablelį, 
eilėraštį dažnai užbaigdamas dvitaškiu, arba ir be 
jokio skyrybos ženklo. Kada tie eilėraščiai sudėsty
ti iš nebaigtų sakinių ar žodžių grupių, surinkti 
(bent taip atrodo) iš nebūtinai tematiniai giminin
gų kontekstų, sulaužyti į dar mažiau sakinio

KETURI
i 

Iolanta Malerytė Vainis Aleksa
Saulius Kubilius Gintarė Remeikytė

logikos paisančias eilutes, išmėtytas vertikaliai ne 
visada sulygiuotose kolonose ir tokia skyryba 
atrodo tinkama, nors prasmės iššifravimui ir 
nedaug kuo tepasitarnauja.

Visi V. Aleksos eilėraščiai yra bevardžiai, 
sugrupuoti į trejetą ciklų, kurių lengviausiai 
suvokiamas antrasis, iš vietovardžių ir asmenvar
džių sprendžiant, perduodąs atsilankymo Lietuvoje 
įspūdžius, iš kurių atpažįstamas ir jo lietuviškąsis 
užsiangažavimas. Įžanginį trečiojo ciklo eilėraštį 
galima priimti ir kaip poeto kortelę:

prisistatau genčiai.
vadinuos pusė gyvenimo 

išblaškytos jaunystės 
ir vaišingos diasporos 

sūnus. (51 psl.)

Ne vien V. Aleksa, atrodo, pasinaudojo (gal 
dar jo ir negirdėtu) Sauliaus Kubiliaus patarimu: 
„Paleisk plunksną/tegu savo daro/tegu savo 
rašo/savo sako/paleisk it šūvį/sprogstantį žodį/ 
kris raidės/viena po kitos/prie savos/suguls į 
vietą/jai skirtą/sukris į žodį“ (71). O taip paleisti 
žodžiai jų autoriui gana dažnai susidėsto į jo 
įdomią dvasinio pasaulio mozaiką, į prasmingą 
aforistinio pobūdžio miniatiūrą, ar iš jų pačių 
išdėstymo eilutėse grafiškai išreikštą figūrą, savo 
ruožtu į skaitytoją prabylančią ir savo vizualiai 
išdėstytu ženklu (74 psl.).

Trumpasakiais savo posmeliais bene iškalbin
giausia yra Gintarė Remeikytė, prieš porą metų 
konservatyvesnės galvosenos tikinčiuosius sukrėtu
si eilėraščiu, kuriame nukryžiuotojo Dievo sūnaus 
vietą užima jo moteriškasis atitikmuo, Kristė, 
kurios išprievartavimą kai kurie skaitytojai priėmė 
kaip blasfemiją. To eilėraščio šiame rinkinyje nėra, 
tačiau ne viename iš septyniolikos atspausdintųjų 
ryškiai atsispindi poetės feministinės nuotaikos, jos 
kūrybai labiausiai būdingos. G. Remeikytė efekty
viais simboliais panaudoja ir lietuvių folkloro 
elementus, išmoktus iš vaikystėje pamiltų močiutės 
pasakų, persikošusius per gerai atpažįstamus 
vėlyviausios poezijos filtrus ir taikliai išreiškiančius 
šiandieninės išeivijos situacijas: „Aišku,/Kukutis 
kartais/nepažįsta/savo vaikų/ (ir neori/pažinti) 
... /Ir vaikai kartais/nepažįstame/Kukučio/ (ir 
nenorime/pažinti) . . . /

Bet be abejo
PER PASAULĮ KELIAUJA KUKUČIO 

VAIKAI!

Man rodos, kad ne vieno iš Keturių jaunųjų

(tęsinys sekančiame psl.)

1987 m. kovo mėn.
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Akiračių bendradarbis, literatūros kritikas 
Rimvydas Šilbajoris šių metų sausio mėnesio 
pradžioje, Vilniaus universiteto kviečiamas, lankėsi 
Lietuvoje. Užkalbintas Akiračių redakcijos, jis 
sutiko pasidalinti mintimis apie savo viešnagę.

Mielas Rimvydai, sausio mėnesio pradžioje 
buvai nuvykęs į Vilnių ir skaitei ten porą paskaitų. 
Kokios buvo Tavo viešnagės aplinkybės: kieno 
kvietimu ten nuvykai, kiek ilgai buvai ir 1.1.

Sausio mėnesio pradžioje išsiruošiau į Maskvą 
profesiniais reikalais. Esu narys slavistų komiteto, 
ruošiančio, kartu su Gorkio tarptautinės literatū
ros institutu, veikalą apie Levo Tolstojaus įtaką ir 
pėdsakus Amerikoje. To veikalo planavimui ir 
buvo sušaukti pasitarimai Maskvoje. Prieš iš
važiuojant teko išgirsti iš dabar Vilniuj stažuojan
čios Violetos Kelertienės, kad Vilniaus universite
tas kvies mane paskaitoms apie lietuvių ir rusų 
literatūras. Universiteto rektoriaus Prof. Dr. J. 
Kubiliaus pasirašytas kvietimas ir rado mane 
Maskvoje. Išbuvau Vilniuje nuo sausio 9-tos iki 
12-tos, 10-tą buvau užsukęs ir į Kauną.

Kaip buvai Lietuvoje sutiktas ir ką ten matei?

Vilniuje mane nuoširdžiai ir svetingai globojo 
Universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas 
prof. V. Areška. Jam tarpininkaujant, turėjau 
progos susitikti su eile Lietuvos rašytojų, kurie 
man iki tol buvo tik veikalai ir pavardės. 
Susipažinau su Sigitu Geda ir jo malonia žmona, 
paspaudžiau ranką mano mėgiamam poetui J. 
Juškaičiui, sutikau J. Baltakį, J. Vaičiūnaitę, V. 
Petkevičių, dramaturgą J. Glinskį, kritikus ir 
literatūros mokslininkus V. Kubilių, R. Pakalniškį, 
A. Zalatorių, J. Girdzijauską, dailininką Repšį be 
galo įdomiai išdekoravusį kai kurias Vilniaus 
universiteto patalpas; mačiausi ir su „santa-

VĖLYVAS . . .
(atkelta iš 7-to psl.)
žodis šiame rinkinyje nebus paskutinis, todėl ir jo 
pasirodymas, neabejotinai svarbiausias pereitų 
metų poezijos leidyboje, liks svarbus tolimesniam 
išeivijos literatūriniam gyvenimui.

kęst, reikalas

Klemensas Jūra. Peržengsiu Rubikoną. Autoriaus 
leidinys rankraščio teisėmis. Brazilija. 101 psl.
Balys Gaižiūnas. Ir saulėtos ir rūsčios dienos. 75 
eilėraščiai. Išleido Dievo Motinos nuolatinės 
pagalbos parapija Klivelande. 100 psl., kaina 
$5.00.
Juozas Almis Jūragis.Žeme, būk mano motina. 
Lyrika. Gintaro leidinys Australijoje. 77 psl.
Petronėlė Orintaitė. Legendų liepsnos. Poemos. 
Išleido Viltis. Aplankas ir vinjetės dail. Birutės 
Vilkutaitytės Gedvilienės. 91 psl., kaina $6.00.
Jonas Gutauskas. Tikiu gyvenimą — ne mirtį. 
Eilėraščiai. Viršelis ir liustracijos dail. Editos 
Nazaraitės. Kalbą tikrino Juozas Vašnys, S.J. 93 
psl.
Jonas Rūtenis. Vaivos juosta. Eilėraščiai ir 
dialogai. Viršelį ir iliustracijas darė autorius. 131 
psl., kaina $6.00.
Juozas Šukys. Tėviškę palikus. Išleido Valė 
Šukienė. 70 psl.
K. Žukauskas-Vabalėlis. Baltija šaukia. 133 psl. 
Jolanta Malerytė, Vainis Aleksa, Saulius Kubilius 
ir Gintarė Remeikytė, Keturi. Jaunųjų poezijos 
rinkinys. Išleido Ateities literatūros fondas. Aplan
kas ir viršelis Jono Kuprio. 99 psl., kaina $7.00.
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VILNIUJE KALBĖJAU ŽEMAITIŠKAI
riečiais“, pas mus svečiuose buvusiais J. Apučiu, 
M. Martinaičiu, A. Bučiu, Laimonu Noreika, 
Kaune su V. Martinkum, ir kitais. Visi man buvo 
mieli ir draugiški, dauguma praturtino mane savo 
naujomis knygomis. Martinaitis su žmona, meno, 
architektūros ir kultūrinių senienų saugojimo 
specialiste, apvedžiojo mane po senąjį Vilnių, 
parodė daug be galo įdomių senų pastatų, neseniai 
atidengtų vienuolynų freskų, atvedė į šv. Onos 
bažnyčią, kur (buvo sekmadienis), mačiau ir 
girdėjau liaudies žmones giedant giesmę Angelui 
Sargui: „nepalik manęs vieno“; užsukome ir į 
Rasų kapines. Nebojome net ir to nežmoniško 
speigo, tuo metu kankinusio ir visą Rusiją ir 
Lietuvą. Vilniuje užsukau ir į Jaunimo teatrą, kur 
mačiau J. Marcinkevičiaus „Daukantą“, nors jo 
paties (t.y. Marcinkevičiaus) ir nesutikau. Tebesu 
labai dėkingas Vitui Areškai už aukštaitišką 
svetingumą, ir poniai Areškienei už lietuviškas 
vaišes ir dovanas. Kaune V. Martinkus, lygiai taip 
pat pasišventęs, aprodė man ir senamiestį ir 
nepaprastai puikią Čiurlionio galeriją ir kitas senas 
bei naujas įžymybes. Teko minutę pasisvečiuoti ir 
jo šeimoje, ką šiltai prisimenu. Ta proga aplankiau 
ir Kaune gyvenančius savo žmonos Mildos gi
mines.

Papasakok truputį apie savo paskaitas: kur 
jos vyko, apie ką kalbėjai, kaip Tavo mintys buvo 
klausytojų sutiktos ir 1.1.

Skaičiau iš viso tris paskaitas, nors dvi iš jų 
susiliejo į vieną, trijų su viršum valandų pokalbį 
apie išeivijos lietuvių poeziją. Savo tema pasirin
kau mane vis labiau dominantį išeivijos poezijos 
aspektą: poetinės kalbos, įvaizdžių raidą, kurios 
galutinėje pasekmėje susikuria žodžių ir dvasinių 
vertybių pasaulis, kuris atsveria praradimą. Papa
sakojau klausytojams apie Algimanto Mackaus ir 
Kazio Bradūno, Nykos-Niliūno ir Liūnės Sutemos 
poeziją. Kalbėjau Universitete, salėje, kur ginamos 
disertacijos. Žmonių buvo apie pusantro šimto, 
atvykusių su pakvietimais. Tai daugiausiai inteli
gentija: rašytojai, kritikai, akademikai, spaudos ir 
šiaip rašto žmonės, kai kas (pav. J. Paleckis) ir iš 
pareigūnų, ir ne taip jau mažas būrelis studentų, 
nežiūrint to, kad su savo ta išmintim pataikiau 
kaip tik į egzaminų periodą. Kalbėjau, aišku, 
„žemaitiškai“—taip, kaip man dalykai atrodė, 
niekeno neįtaigojamas, ką ir kaip sakyti ar 
nesakyti. Sutiktas buvau labai svetingai, ką ir 
dabar su dėkingumu prisimenu. Klausimai, tiesa, 
daugiausia buvo man paduoti raštu, bet visvien 
drąsūs ir įdomūs; į juos malonu buvo atsakinėti. 
Kas be ko: man, Vilniaus Universiteto prieš tai 
niekad nemačiusiam, įkelti į jį koją ne kaip 
turistui, o su lituanistine paskaita, ir ta prasme 
kaip savotiškam akademikui—„šeimininkui“, buvo 
jaudinantis, kertinis įvykis mano gyvenime. Tai 
buvo penktadienį. Pirmadienį turėjau dar vieną 
paskaitą, apie Tolstojų, savo ruošiamą knygą apie 
santykį tarp jo estetikos, teoretinių ir ideologinių 
pažiūrų, ir jo paties meno, didžiųjų romanų bei 
apysakų ir dramos veikalų. Ir šią mano paskaitą 
klausytojai svetingai priėmė, ir taip pat gausiai 
atsilankė, užpildydami salę. Visas paskaitas, aišku, 
skaičiau lietuviškai, nors ir su kretingiškio kirčiavi
mu bei priegaidėmis.

Girdėjome, kad Vilniuje turėjai ir kitų 

oficialių susitikimų, pvz., su Rašytojų sąjunga. 
Papasakok apie juos.

Buvo susitikimas su Rašytojų sąjungos parei
gūnais bei atstovais, kuriame mane klausinėjo apie 
išeivijos kultūrinius susigrupavimus, apie rašytojų 
veiklą, apie galimybes, kad vieni ar kiti iš jų 
norėtų ar galėtų taip pat Lietuvoje apsilankyti. 
Susidariau įspūdį, kad, bent šiuo metu, tokiems 
apsilankymams yra geros aplinkybės. Ateities 
nuspėti, aišku, negaliu ir turbūt niekas negali.

Gal galėtum pasidalinti su Akiračių skaityto
jais keliomis mintimis apie dabartinį kultūrinių 
ryšių tarp išeivijos ir Lietuvos klimatą, kaip jis 
atsispindi Tavo viešnagės įspūdžiuose?

Atrodo, būsiu maždaug į tai jau atsakęs. Ne 
tik Lietuvoje, bet, atrodytų, šiuo metu ir visoje 
sovietijoje ieškoma būdų praplėsti kultūrinius 
ryšius ne tik su svetimais kraštais, bet ir su juose 
gyvenančiais išeiviais. Gal ryškiausias to 
pavyzdys—ką skaitau laikraščiuose apie Baryšni- 
kovo kvietimą atvažiuoti svečiu, ne sugrįžėliu, ir 
pašokti Bolšoj teatre. Taigi, ir lietuviai kultūrinin
kai Vilniuje „kaip moka taip šoka“. Tikrai buvo 
malonūs ir svetingi, tikrai „necenzūravo“ mano 
paskaitų, nei tiesioginiai nei netiesioginiai, lygiai 
kaip ir Santaroj svečiams iš Lietuvos nebuvo 
iškeliami jokie ideologiniai apribojimai, kiekvienas 
sakė ką norėjo. Tai, mano nuomone, visų 
svarbiausias dalykas—be šitokios laisvės ir pagar
bos kitaip mąstančio žmogaus žodžiui nebūtų 
jokios prasmės apie kultūrinius ryšius net kalbėti. 
Aišku, reikalingas ir taktas: jie neatvažiavo 
Santaron mūsų įžeidinėti, tai ir man, ir kitiems, 
pritiktų panašiai rami laikysena. Sakyčiau net, kad 
jeigu spaudoje neišvengiama aštrumų iš abiejų 
pusių, buvau labai patenkintas, kad veidu į veidą 
susitikus galėjom be jokio pykčio apie abipusius 
„pipirus“ atvirai šnektelėti. Čia, šitokiuose asmeniš
kuose susitikimuose įžiūriu nemaža naudos, net ir 
tada, arba greičiau, kaip tik todėl, kad abi pusės 
pasilieka „prie savo“. Laisvi pokalbiai padeda 
aiškiau apibrėžti, kas yra „savo“, ir kokia to vertė. 
Tikėjau ir dabar tikiu į laisvą žodį.

Ar būtų galimybė Tau nuvykti į Vilniaus 
universitetą su paskaitomis ilgesniam laikui? Jeigu 
ji atsirastų, ar būtum linkęs ja pasinaudoti?

Nieko aiškaus ar konkretaus mes apie tai 
nekalbėjome. Girdėjau draugiškų, kviečiančių 
pastabų iš įvairių žmonių. Ponia Martinaitienė, 
pavyzdžiui, aprodydama Vilniaus senienas, taip ir 
„prisipažino“, kad, girdi, gundome vėl atvykti, gal 
ir ilgesniam laikui. Aplamai tai, aišku, ne-naujiena, 
nes yra gi ten buvę mūsiškiai, dažniausiai per 
IREX, ir ne tik lietuviai, bet ir amerikiečiai 
kalbininkai, Schmalstieg, Darden, besidomintys 
mūsų kalbos bei kultūros reikalais. Mano atveju 
tai surišta su komplikacijomis, išplaukiančiomis iš 
mano, kaipo slavistikos katedros vedėjo Ohio 
State, administratyvinių įsipareigojimų. Sunku 
palikti tarnybą mokslo metų laiku, o vasarą gi 
jokių reguliarių paskaitų universitetuose nebūna. 
Nesakau, kad neįmanoma, bet reiktų apie tokius 
dalykus nuodugniai, neskubant, pagalvoti. Iš 
principo idėja graži, bet, antra vertus, juk nieko aš 
ten nenustebinčiau nei kaip slavistas, nei kaip 
lituanistas.

akiračiai nr. 3 (187)
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POKALBIS

Pokalbis

rašytojų

sąjungoje.

R. Šilbajoris—

antras iš dešinės

Lietuvoje nesi buvęs ilgesni laiką. Kaip atrodo 
kraštas, žmonės, sutikti kultūrininkai; kaip jauteisi 
ten Tu pats po ilgesnės pertraukos?

Jau ir vėl, atrodo, būsiu paskubėjęs su 
atsakymu ir į šį klausimą. Kartoju: priėmė mane 

su tikrai lietuvišku svetingumu, buvo nuoširdūs ir 
vaišingi, kalbėjomės apie viską, kas mus domino. 
Senesnių ideologinių pelėsių šiek tiek daugiau 
jautėsi politiniai nuspalvintose jų organizacijose; 
gal tai ir ne „pelėsiai“, o tuo tarpu rezervan padėta 
„amunicija“ nesiimsiu čia spręsti. Vilniuje, kaip be 
abejo visi žinom, daug naujų statybų, ne visos gal 

ir vietinių žmonių ypatingai giriamos, bet 
visviena—miestas plečiasi, tikėkimės, kad tolygiai 
augs ir žmonių gerbūvis. Man ypač įspūdį padarė 
tai, kad visoms toms naujoms statyboms bevyks- 
tant, visvien daug dėmesio ir kapitalo skiriama 
senąjam Vilniui ištirti ir restauruoti. Apie šias 
girtinas restauravimo ir išsaugojimo pastangas 
mūsų spaudoje yra rašęs ir inž. J. Gimbutas.

Kokius atsiliepimus girdėjai apie Tavo knygą 
Žodžiai ir prasmė (Literatūra šiandien Lietuvoje)?

Kiek girdėjau, atsiliepimai guvo geri, ir 
atrodo, kad daug kas tą knygą žino, yra skaitę. 
Bežiūrint į šį klausimą kilo net mintis, kad gal 
kada ateity galėtume sudaryti bendrą tomą, 
kuriame atrinkti rašytojai bei klausimai būtų 
nušviečiami iš dviejų skirtingų perspektyvų—„jų“ 
ir „mūsų“. Gautųsi toks kaip ir dialogas raštu, 
užpildantis nesusipratimų bei nežinojimo spragas. 
Kaip pradžioje sakiau, su rusų mokslų akademija 
mes, amerikiečių slavistai, jau ir ruošiame panašų 
darbą. Iš tiesų, kažkas beveik į tai panašaus įvyko 
jau ir Metmenyse, 52 numeryje, kur ir Martinaitis 
ir aš pats rašome apie tautosakos vaidmenį lietuvių 
naujesnėje poezijoje, nors ir apie skirtingus auto
rius.

atvirai 
kalbant

„NAUJOJI VILTIS“, NAUJIEJI „METMENYS“ 
IR KITI

Pirmaisiais šių metų mėnesiais išėjo keleto 
rečiau pasirodančių žurnalų paskutinieji (ar ir 
vieninteliai) pernykščių metų numeriai. Ne vienas 
jų yra vertas platesnio paminėjimo, negu šioje 
skiltyje yra įmanoma.

Trejetą kartų į metus išeinančio Lietuvių 
fronto bičiulių „rezistencinės minties politikos 
žurnalo“ Į laisvę gruodžio numeryje vienas iš 
reikšmingiausių straipsnių yra Adolfo Damušio 
„Nepripažinta kraujo auka“, paremtas įvairiais 
statistikos duomenimis ir iliustruotas grafikos 
lentelėmis, vaizduojančiomis genocido ir holokosto 
aukas Lietuvoje per keletą karo ir pokario metų, 
taip pat aprašantis gulago ir koncentracijos 
stovyklų sistemas, kuriose lietuviai buvo ir tebėra 
kankinami ir žudomi. Įdomūs ir sensacinio 
pobūdžio neseniai Izraelin pasitraukusios „žydų 
tautybės Lietuvos patriotės“ gyd. Asės Zaksienės 
ankstyvojo pokario prisiminimai: „Buvau slapto 
kagėbisto žmona“. Nors čia rašoma daugiau 
bendrybėmis, reikia manyti viskas bus plačiau 
nušviesta žadamoje išleisti knygoie. Kiti šio 
numerio bendradarbiai—Vytautas A. Dambrava, 
Vytautas Vardys, Bronius Nainys, Vacys Po
ciūnas . . . Daug įdomčos kronikinės medžiagos 
iš politinės išeivijos veiklos.

Dar įdomesnis kartą į metus išeinančios 
Naujosios vilties nr. 19, pirmuoju išspausdinęs 
tikrai aktualų mūsų iškiliausio sovietologo Alek
sandro Štromo straipsnį „Sovietinės sistemos 
kaitos perspektyvos Gorbačiovo laikais“,, nušvieči
antį nuolatines partokratų ir technokratų varžybas 
ir iš jų galinčias išplaukti pasekmes. O dar ne taip 
seniai net ir šio autoriaus bendradarbiavimas 
tautininkų politikos ir kultūros žurnale vargu ar 
būtų buvęs įmanomas . . .

Tačiau šio numerio branduolys be abejo yra 
- žurnalisto Antano Valiukėno trys pranešimai 

demokratiniam užsieniui „Iš vokiečių pavergtos 
Lietuvos“, kurie užima daugiau nei trečdalį poros 
šimtų puslapių žurnalo. A. Valiukėnas, Lietuvos 
pasiuntinio K. Škirpos asmeninis sekretorius, 
draugavęs su Švedijos karo atašė, šiuos pranešimus 
apie Lietuvos būklę ir pogrindžio veiklą, VLIK’o 
pavestas, per jį iš Berlyno siųsdavo Lietuvos 
atstovui Švedijoje, iš kur jie pasiekdavo ir JAV 
Valstybės departamentą. Ten iki šiol ir gulėjo 
slaptuose archyvuose, kartu su kitais karo doku
mentais ir visiems prieinami .(,Neklasifikuoti“) 
pasidarė tik 1980 metais. Juose randasi įdomių 
detalių apie laikinosios (J. Ambrazevičiaus) vyriau
sybės santykius su Lietuvą užėmusiais vokiečiais, 
apie gyvenimą pirmaisiais okupacijos metais, žydų 
ir lietuvių inteligentų naikinimą, vokiečių civilinės 
valdžios siautėjimą, kolonizacijos planus, ir 1.1.

Vertingi ir Martyno Gelžinio („Klaipėdos 
vokiečių ir vokietininkų politinė veikla“), Vyt. 
Alanto (apie priešistorinių arijų žygį Indijon), 
Birutės Pūkelevičiūtės (apie lietuviško dramos 
teatro kūrimą Montrealyje), ar ir Algirdo Gus
taičio („Kaip tvarkosi ir veikia latviai išeivijoje“). 
Puikiai pavykusi šį kartą ir Anatolijaus Kairio 
satyrinė alegorija „Vabzdžiai“, kandžiu ir taikliu 
humoru vaizduojanti mūsų visuomeninę veiklą ir 
susiskaldymo pamėgimą. Tai vienas iš pačių 
geriausių šio autoriaus kūrinių, įskaitant ir premi
juotus . . .

Didžiausią š.m. vasario mėn. gale pasirodžiu
sio Varpo nr. 21 korpusinės medžiagos dalį sudaro 
ankstyvesniuosiuose spausdintų rašinių tęsiniai. 
Red. Antanas Kučys duoda dar vieną ištrauką iš 
savo knygos „Trys Vileišiai Lietuvą kuriant“ 
rankraščio ir dar vieną gabalą Lietuvos Valstybės 
taryboje, Ministerių kabinete ir Steigiamajame 
seime dirbusios Birutės Grigaitytės-Novickienės 
atsiminimų, o filosofas Vincas Vyčinas—dar vieną 
dalį iš savo rašomos knygos Mūsų protėvių 
kultūriniai pradai apie „Žemyną, aisčių didžiąją 
deivę“.

Daugiausia puslapių užima apžvalginiai 
straipsniai apie sukaktuvininkus, mirusiųjų eulogi- 
jos, recenzijos ir poleminio pobūdžio komentarai, 

kurie nuo pirmykščiuose numeriuose išspausdintų
jų skiriasi tik tuo, kad didesnė dalis jų parašyta ne 
redaktoriaus, bet artimųjų bendradarbių: K. 
Karvelio, J. Daugėlos ir kt.

Pusmetinio kūrybos ir analizės žurnalo Met
menų nr. 52, turinys daugumoje jau pažįstamas 
tiems, kurie dalyvavo pereitų metų Santaros- 
Šviesos suvažiavimuose. Tiesa, iš svečio poeto 
Marcelijaus Martinaičio prieš porą metų skaityto 
pranešimo padarytas ilgiausias ir įdomiausias šio 
numerio straipsnis „Tautosaka lietuvių poezijoje“ 
čia yra gerokai stilistiniai pataisytas ir papildytas; 
kiek pataisyti galbūt ir Rimvydo Šilbajorio 
(„Tautosakos elementai Algimanto Mackaus kūry
boje“) ar Algio Mickūno („Išeivijos filosofija“) 
straipsniai suvažiavime ne pažodžiui iš užrašų 
pasakoti. Ilonos Gražytės Maziliauskienės su 
Violeta Kelertiene padaryti šaipokiški neparašytų 
romanų vertinimai ar Viktoro Nako referatas 
„Lietuvių veikla ir gyvenimas amerikietiškoj 
aplinkoj“, ištisai skaityti iš pasirašytų tekstų, 
atrodo ir čia atspausdinti be didesnių pakeitimų. 
Jų vertės, tai žinoma nė kiek nepakeičia, nors 
girdėjusiam aktualumą ir sumažina.

Visai nauja yra Algirdo Juliaus Greimo 
studija „Vėlinąs ir Kalevelis“ (parašyta Metmenyse 
jo jau ilgesnį laiką spausdinamos mitologinės 
folklorinės tematikos kontekste, tematiniai besi- 
liečiančiame su V. Vyčino veikalo ištrauka Varpe), 
Kosto Ostrausko ištrauka iš naujo draminio 
veikalo („Eloiza ir Abelardas“), Antano Gustaičio 
ir Prano Visvydo eilėraščiai (šalia Eglės Juodval- 
kės ir Rimo Vėžio skaitytų paskutiniame suvažia
vime), o taip pat ir R. Šilbajorio (T. Venclovos 
Tekstai apie tekstus) ar Vinco Trumpos (Prano 
Čepėno Lietuvos istorijos tomai) recenzijos, ir 
žinoma Algio Norvilos meniškų nuotraukų pluoš
tas.

Didžiausias siurpryzas pernykščių metų Aidų 
paskutiniame (nr. 4) sąsiuvinyje yra ilgokas 
Antano Rubšio straipsnis „Islamas ir jo vaidmuo“, 
gana plačiai nušviečiantis šios vakariečiams mažiau 
težinomos religijos istoriją. Šalia jo Vytautas 
Volertas rašo apie Lietuvos krikštą, o Valdemaras 
M. Cukuras—apie išlaisvinimo teologiją. Literatū-

(tęsinys 13-me psl.)
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RELIGIJA

krikščionybė 
Lietuvoje — 600

Krikščionybės įsigalėjimo Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje 600 metų sukakties proga Aki
račių redakcija parengė anketų. Joje iškelti penki 
klausimai:

1. Kaip suvokiate lietuvių ilgesnio negu kitų 
Europos tautų priešinimosi prieš krikščionybės 
įvedimų priežastis ir pasekmes?

2. Kokius matote pagrindinius kitimus ir iš- 
skiriate periodus lietuvių dantikyje su religija ir 
katalikų Bažnyčia nuo krikščionybės įvedimo iki 
šiandien?

3. Kų krikščionybė lietuviams davė gero; ko 
nedavė, nors galėjo duoti; kų davė blogo?

4. Kokia šiandieninė religijos ir katalikų 
Bažnyčios reikšmė lietuvių gyvenime? Kokie turėtų 
būti lietuviuose krikščionių ir netikinčiųjų santy
kiai?

ATSAKO V. TRUMPA

Vincas Trumpa — istorikas, žurnalistas, nuo
latinis Akiračių bendradarbis; rašo Metmenyse ir 
kitoje išeivijos kultūrinėje spaudoje; šiuo metu 
gyvena Kalifornijoje.

Kodėl pagonybė taip ilgai išsilaikė Lietuvoje?

Visados labai sunku, beveik neįmanoma, 
išsiaiškinti net atskiro žmogaus veiksmų. Be abejo, 
dar sunkiau pasakyti, kodėl visa tauta vienaip ar 
kitaip pasielgia. Užtat kai kurie istorikai (pvz., 
prof. L. Karsavinas) visiškai atmeta priežastingu
mo dėsnį istorijoje, kurį ji, norėdama būti labai 
moksliška, be reikalo pasisavinusi iš gamtos arba 
vadinamų tiksliųjų mokslų. Tačiau į klausimų, 
kodėl lietuviai taip ilgai ir gana sėkmingai gynėsi 
nuo krikščionybės, bent dalinį atsakymų duoda 
vienas pirmųjų liudininkų apie mūsų prosenelių 
pirmuosius kontaktus su krikščioniškuoju pasau
liu. Ligi šiol į tų liudijimų kažkaip mūsų istorikai 
neatkreipė pakankamai dėmesio.

Turime galvoje XI a. kanauninkų Adomų 
Brėmeniškį (jis mirė 1076 m.). Jis buvo gerai 
susipažinęs su visu Baltijos jūros regionu ir parašė 
plačių Hamburgo arkivyskupijos istorijų. Kalbėda
mas apie sembus arba prūsus jis nepagailėjo jiems 
komplimentų, laikydamas juos labai humaniškais 
žmonėmis („homines humanissimi“). Ęsų ir dau
giau gero apie juos būtų galima pasakyti, jeigu tik 
jie nebūtų taip tvirtai prisirišę prie savo pagonybės 
ir taip kietai nesipriešintų krikščionybei. Bet čia 
pat tas kartais vadinamas šiaurės Tacitas bando 
suprasti ir paaiškinti, kodėl jie taip daro. Esu jie 
nenori įsileisti į savo miškus ir vandenis krikščio
nių, kad šie jų neužterštų („solus prohibetur 
accessus locorum et fontium quos autumant poliui 
christianorum accessu“). Kaip matome, tam 
užteršimui nusakyti Adomas Brėmeniškis vartoja 
tų patį lotyniškų žodį (polluo, pollutum, polluere), 
iš kurio yra kilęs baisusis mūsų laikų žodis 
pollution arba tarša. Taigi anot Adomo Brėmeniš-
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5. Kokia, Jūsų nuomone, bus religijos ateitis 
lietuviuose? Kas yra pagrindinė grėsmė lietuvio 
krikščionybei: kovingas ateizmas ar sekuliarizaci
ja? Ar lietuvių istorinė patirtis prileidžia galimybę 
tautiškumo ir religiškumo neatskiriamumui, t.y. 
tautinei religijai, kaip, pvz., pas lenkus, pas žydus, 
Airijoje?

Anketų redakcija šių metų pradžioje išsiunti
nėjo eilei lietuvių kultūrininkų, meno ir mokslo 
žmonių, gyvenančių įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Atsakyti buvo kviečiami į tuos klausimus, kurie 
atrodo įdomiausi ar aktualiausi.

Pirmieji atsakę į anketos klausimus buvo 
istorikas Vincas Trumpa ir semiotikas Algirdas 
Julius Greimas. Jų atsakymais šiame numeryje 
pradedame ciklų „Krikščionybė Lietuvoje—600“, 
kurį baigsime, atrodo, tik sekančiais metais— 
Akiračių red.

kio, krikščionybės klausimas ano meto sembams 
arba prūsams (taigi ir lietuviams) buvo visų pirma 
švaraus vandens ir neužterštų miškų, arba, kaip 
dabar pasakytume, ekologinė problema. Reikėjo 
visų pirma apsaugoti savo miškus, upes ir ežerus 
nuo galimos taršos.

Prisimenant kaip labai jų gyvenimas ir net 
saugumas priklausė nuo tų miškų ir vandenų, 
visiškai suprantama, kodėl bent dalį jų jie paskelbė 
šventaisiais miškais ir vandenimis, kų mes dabar 
pavadintume draustiniais arba nacionaliniais par
kais, į kuriuos ne tik svetimieji neturėjo teisės įeiti, 
bet kuriuose ir savieji turėjo mokėti kaip elgtis. Iš 
čia ir jų visokie vaidilos ir kriviai, kurie tarp kita 
ėjo ir girininkų arba gamtos apsaugos valdininkų 
pareigas. O negalima pamiršti, kad tie visokie 
krikščionys buvo ne tik svetimšaliai, bet dargi 
apsikrėtę visokiomis keistomis idėjomis, grasinan
čiomis jų brangiems tradiciniams santykiams su 
gamta, arba jų religijai.

Štai bent viena tokia priežastis, kodėl lietuviai 
taip ilgai gynėsi nuo krikščionybės. Verta prisimin
ti, kad dar ir Simonas Daukantas^ ir jaunuolis 
Antanas Baranauskas miškų laikė Lietuvos gerovės 
ir stiprybės šaltiniu. Ogi ir Maironis rašė savo 
Pavasario balsuose:

Miškas verkia didžiagirių, 
Baisūs kirviai jas išskynė. 
Verkia Lietuva didvyrių, 
Jų neprikelia tėvynė.

Kokia šiandieninės krikščionybės reikšmė lietuvių 
gyvenime? Kaip ji atsispindi tikinčiųjų ir netikin
čiųjų santykiuose?

Barbariškoje tautoje barbariška ir 
religija

Tie žodžiai ne mano. Juos kadaise ištarė prof. 
Stasys Šalkauskis. Jie man atėjo į galvų svarstant 
atsakymų į ketvirtųjį Akiračių anketos klausimų: 
kokie turėtų būti pas mus krikščionių ir netikinčių

jų arba kitaip tikinčiųjų santykiai? Be abejo ir čia 
krikščionių vietoje tiksliau būtų vartoti žodį 
katalikai.

Žvelgiant į praeitį neatrodo, kad religija 
Lietuvoje būtų buvusi kada nors labai barbariška, 

^nesvarbu ar turėsime galvoje pagoniškųjų, krikščio
niškųjų ar katalikiškų Lietuvų. Maždaug tuo pačiu 
metu į jų dar įsijungė žydiškoji ir muzulmoniškoji 
Lietuva. Visų laikų, išskyrus vienų kitų trumpesnį 
laikotarpį, buvo pakankamai tolerancijos kitaip 
tikintiems, arba ir visiškai netikintiems. Matyt ir 
pati tauta nebuvo tokia barbariška. Gal anas 
Bremeno kanauninkas ir teisybę sakė apie tuos 
humaniškiausius žmones.

O kaip šiandien? Tikriausiai ne pagoniškų ar 
kokių kitokių istorinę Lietuvų Šalkauskis turėjo 
prieš akis, kalbėdamas apie jos barbariškų religijų. 
Jis turėjo galvoje savo laikų pasaulį ir savo laikų 
religijų. Dar tiksliau: jis pramatė ateities grėsmę, 
kuri tada tik prasidėjo.

Pasiklausęs, kad ir pripuolamai, tos gausybės 
evangelinių pamokslininkų (o jų klausosi milijonų 
milijonai), turbūt ne vienas pagalvoja, koks turi 
būti barbariškas kraštas toji Amerika, jeigu joje 
tokį milžiniškų pasisekimų turi tokia barbariška 
religija. Ar galima įsivaizduoti, kad ir labai 
katalikiškoje ano meto Lietuvoje kas nors būtų 
reikalavęs dėstyti gamtos mokslus pagal pasaulio 
sutvėrimo istorijų, visiškai atmetant evoliucijų. 
Arba kas būtų tvirtinęs, kad „liberalas teologijos 
profesorius, prostitutė, dopininkas ir žmogžudys— 
visi sutaria, kad biblija nėra Dievo žodis“, kaip 
tvirtina vienas Los Angelės pamokslininkas.

Ar kažkas panašaus nesideda šiandien Lietu
voje? Be abejo, joks pamokslininkas Lietuvoje, 
jeigu ir jam būtų duota pilna valia, nesurinks 
bilijonus dolerių, kaip tai dažnai atsitinka Ameri
koje. Tačiau skaitant kai kurių pogrindinę spaudų, 
o ypač kun. Petro Naktį, kurių neseniai išleido 
Pasaulio lietuvių bendruomenė, ima baimė, kad ir 
Lietuvoje nesusidarytų tokia barbariška atmosfera, 
kurioje ir religija turės būtinai subarbarėti. Iš 
vienos pusės, barbariškos pastangos iš tos religijos 
padaryti kažkokį baubų („liaudies opijumų“), su 
kuriuo reikia būtinai kovoti, iš antros—dar 
didesniu baubu bandant paversti netikėjimų ir 
ateizmų. „Deja, doro ateisto nesutikau“, sako 
Vytautas kun. Petro Naktyje. Seniau niekas 
nelaikė apdujusiu vien tik dėl to, kad jis tiki, kaip 
lygiai niekas nelaikė nedorėliu netikinčio arba 
kitaip tikinčio. Kiekvienas tada, rodos, suprato, 
kad nei tikėjimas, nei netikėjimas bei kitoks 
tikėjimas nėra lyg kažkokia pirštinė, kurių tu 
visiškai pagal savo valių kada nori gali užsimauti, 
arba nusimauti.

Kai nenorima pripažinti tokios paprastos 
tiesos, kad nei tikėjimas nei netikėjimas nėra vien 
tik paties žmogaus valioje, tada ir prasideda 
velniava. „Velnias lengviau gali sugundyti ateistų 
negu tikintį“, sako kun. Petras Naktyje. Bet vis 
dėlto jis gali sugundyti ir tikintįjį. Tad ir imi 
galvoti Šalkauskio kategorijomis: barbariškoje 
tautoje atsiranda ir barbariška religija. Nors visada 
linkę buvome manyti, kad religija kaip tik turėtų 
stengtis tų barbarizmų sumažinti.

Kažkas yra pasakęs, kad reikia būti labai 
apdairiam, renkantis sau priešų. Mat bekovodamas 
su tokiu priešu gali ir pats nejučiomis užsikrėsti to 
priešo savybėmis. Berods didžiausia mūsų laikų 
bėda yra totalitarizmas, su kuriuo nei palyginti 
negalima senojo absoliutizmo. Vyresnieji dar 
prisimena garsiųjų prof. A. Maceinos kryžkelę: į 
Romų arba į Maskvų. „Europa turi būti katalikiš
ka, arba ji žus“. Dėkui Dievui, šiandien ir pats
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SKILTYS

popiežius ruošiasi važiuoti į Maskvą, o 
Gorbačiovas—į Romą. O kaip kitaip nugalėsi 
totalitarizmą?

Tad ir svarstant klausimą apie tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų arba kitaip tikinčiųjų santykius reikėtų 
atsisakyti nuo vienų visiškos pergalės, o kitų 
visiško pralaimėjimo. To niekados ir nebus. 
Nereikia tarp jų nei žūtbūtinių grumtynių, ypač čia 
išeivijoje, kaip buvo skelbiama viename religiniame 
kongrese. Teisingai patarė Šv. Povilas korintie- 
čiams: Nesijaudinkite, jeigu jūsų bendruomenėje 
atsiras nuomonių skirtumų, nes tik tokiu būdu 
paaiškės, kas teisingas.

ATSAKO A.J. GREIMAS

Algirdas Julius Greimas — vienas semiotikos 
pradininkų, Ecolė des Hautes Etudes et Sciences 
Sociales profesorius, gyvena Paryžiuje.

* * *

I
 Krikščionybės įvedimas į Lietuvą buvo nor
mali Vakarų Europos kaip kultūrinio vieneto 
išsiplėtimo ir susidarymo pasėka. Europos kūrima
sis pasibaigė beveik tuo pat metu dviejų jo 
pakraščių prijungimu: Lietuvos krikšto pagalba ir
Granados muzulmoniškos karalystės nukariavimu. 
Kitaip sakant, krikščionybė sulenkino Lietuvą, bet 
ir įjungė ją į Vakarų Europą.

Kokius periodus išskiriate lietuvių tautos ir 
krikščionybės santykių istorijoje?

Vėlgi, atsižvelgiant į bendrą kultūrinį kontek
stą, reikia atsižvelgti į tai, kad Katalikų Bažnyčia 
XV ir XVI a. pergyveno ilgą krizės ir smukimo 
periodą. Taigi į Lietuvą įvesta krikščionybė 
nebuvo aukštos kokybės ir plonas dvasiškuos 
sluoksnis maža ką bendro turėjo su lietuviais 
valstiečiais. Su XVI a. reformacija ir ją sekusia 
kontrareformacija(Vilniaus Akademijos įsteigimu) 
prasidėjo antras „krikščionėjimo“ ir lenkinimo 
periodas, nusitęsęs turbūt iki XIX a. vidurio (vysk. 
A. Baranauskas, neužmirština, dar lenkino Seinų 
diaceziją). Trečiojoje fazėje, prasidėjusioje su 
atgimimo judėjimu, kaimo kunigėliai prisidėjo prie 
tautinių aspiracijų. Gana greitai katalikybė jau 
pradėjo būti tapatinama nebe su lenkiškumu, o su 
lietuvybe.

Kokia krikščionybės ateitis Lietuvoje? Kovingojo 
ateizmo ir sekuliarizacijos grėsmė. Ar galima 
lietuviuose tautinė bažnyčia?

Nepriklausomybės laikotarpiu jėgų santykis 
tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų (arba nežinančių ar 
jie tiki) buvo maždaug išsilyginęs ir tam tikra, nors 
ir netobula, tolerancija jau buvo beįsitvirtinanti. 
Mat, Bažnyčia yra graži tada, kai ji randasi 
„nuskriaustųjų ir pažemintųjų“ pusėje, o ne 
valdžioje. Užtat ir Lenkijos pavyzdys, nors jis šių 
dienų sąlygomis ir suprantamas, nevilioj antis: 
Lietuvos kultūrinis horizontas, vakar ir šiandien, 
man atrodo pažangesnis už lenkiškąjį. Arba bent 
daugiau vilčių pačiai krikščionybei žadantis.

1987 m. kovo mėn.

Izraelyje religija suvalstybinta. Airijoje ji vėl 
sutampa su tautine idėja. Iš Vakarų Europos 
žiūrint: prieš keliolika metų buvo skelbiama Dievo 
mirtis, o dabar Paryžiuje, ypač netikinčiųjų tarpe, 
Dievas vėl grįžta į madą. Samprotavimai, o tuo 
labiau spėliojimai tokiais opiais klausimais man 
atrodo nevisai rimti. n

man
regis

ŠYPSENA - LENGVIAUSI ŠARVAI
Ar tik ne Romas Sadauskas, gabusis Lietuvos 

apybraižininkas, yra pasakęs: šypsena geriausi 
šarvai.

Nors ir ne viduramžiuose gyvename, tačiau 
bendraujant su žmonėmis šarvai būtini. Bent 
psichologiniai. Reikalingas ir apsukrumas.

Sadauskas pasakoja apie žemaitį, kuris mirda
mas žmonai prisakė parduoti karvę, o už gautus 
pinigus užpirkti už jo vėlę iškilmingas mišias. 
Nepėsčia našlė, vykdydama velionio valią, jomarke 
pardavė karvę kartu su kate maiše. Už karvę gavo 
tris rublius, už katę penkis šimtus. Nuėjusi pas 
kleboną įteikė tuos tris rublius mišioms už vyro 
vėlę. Prisakąs buvo įvykdytas.

Žinoma, tas anekdotas senas kaip žemė. 
Antai, žurnalistas Algimantas Patašius Literatūros 
ir meno savaitraštyje mini panašią istoriją „apie 
gudrų čigoną, kuris poną dievą pergudravo“. Tik 
čia vietoj karvės ir katės pardavinėjami arklys ir 
višta.

Tuo Patašius linksmai pavaizduoja Vilniuje 
nuolat stingančių rėmelių pirkimo būdą. Jei kam 
prireikia nedidelių rėmų nuotraukai ar reprodukci
jai, eina į „Dailės“ parduotuvę ir perka įrėmintą 
bei įstiklintą estampą. Taigi originalų dailės kūrinį. 
Namuose atlupa vinutes, kūrinį šmakšt į krosnį, o 
į rėmą įstato tai, ką norėjo.

Peršasi aforizmas: deficitas kur kas vertinges
nis už meną.

♦ * *

Nūdieniame Lietuvos kaime ne mėžia, o terpia 
į dirvą'organines trąšas. Tai sužinojau SKaitydamas 
tenykštę spaudą. Kažkaip negražu lauką tręšti 
mėšlu, arba pūdymą mėžti. Kur kas padoriau 
mėšlą vadinti organinėmis arba netūraliomis 
trąšomis, o mėžimą—terpimu.

Nesu agronomas. Apie mėžimą kalbėdamas, 
galiu prišnekėti, atsiprašant, visokių š.........
Žvilgterėjęs į žodyną, matau, kad veiksmažodis 
„terpti“ taip pat reiškia dėti paveikslą į rėmus. Aš 
to nežinojau. Terpti!

Nenuliūskite, dailininkai, jei paveikslo įrėmini
mas giminiuojasi su mėžimu. Ypač mėgėjiškos 
tapybos dirvonuose. Toje spalvingų peizažų 
natiurmortų terpėje.

♦ * ♦

Bešnekant apie žemės ūkį ir dailę, bematant 
prisimena graži poeto Albino Bernoto strofa:

Dabar Lietuva — tartum didelis kaimas.
Bėgame vieni pas kitus 
Pasiskolinti druskos — 
Ašarai. . .

Ašarai!? Nejaugi poetui dabartinė Lietuva 
tokia verksminga, kad net druska priklausytų 

tarybiniam deficitui. Nemanau. Ir nenoriu manyti.
Man asmeniškai, kai verkti norisi, druskos 

skolintis nereikia. Ir be jos nostalgiškai sūrios 
ašaros rieda skruostais. Ypač kai virtuvėje pjaus
tau svogūnus. Anksčiau ašarodavau Los Angeles 
metropolio smogo dienomis. Bet su tuo apsipra
tau.

♦ ♦ ♦

Ilgainiui pralobusį, išeivija labiau vertina 
cukrų. Ne druską. Ne pipyrus. Kur tik nenueini—į 
vaišes, pažmonius, jubiliejus—ant stalų puikuojasi 
tortai, uoginiai pyragai, pyragaičiai. Žodžiu, saldūs 
kąsniai. Nuo jų akys raibsta. Kaip vaikas susigun- 
dai, krauni į lėkštutę. Kerti, kiek tik telpa.

O vis dėlto, kad ir šitaip saldžiai palaikant 
lietuvybę, pastaraisiais metais Amerikoje cukraus 
suvartojimas sumažėjo. Mat gydytojai pribaugino, 
jog per didelis cukraus kiekis kenkia kūnui. Todėl 
griebiausi cukraus pakaitalų, daugiausia su 
„Sweet’n Low“ sacharininėmis gaidomis.

Žinoma, neatsilieka ir Tarybų Sąjunga. Ir ten 
linkstama prie sacharino. Stengiamasi 100% 
pakelti sacharino gamybą, kaip sakoma, Didžiojo 
Spalio šlovei. Nejuokauju, fabrikuose raudonuoja 
stambūs transparentai: „Kuo daugiau sacharino 
liaudžiai“, „Kovokime už aukštą sacharino ko
kybę“ ir pan.

Padidinta ir sintetinio chinino produkcija. 
Kremliaus politikos ekspertų nuomone, chininas 
yra geriausias vaistas prieš kiniečių grėsmę 
Rytuose. Ne ideologinę, bet fizinę grėsmę. 
Įsivaizduokime—jų visas bilijonas!

♦ ♦ ♦

Nenoriu grėsmingai užbaigti šio žurnalistinio 
kolažo, pradėto su šypsniu. Priminsiu šitokią, 
savaime suprantamą kvadrigramą: Žmogus be oro 
gali ištverti tik sekundes, be vandens—kelias 
dienas, be maisto—savaites, o be idėjų—daugelį 
metų.

Pr. Visvydas

ir taip,
ir ne

KAŽIN AR JAU TOKIA 
STAMBI KLAIDA?

Mykolas Drunga, gana plačiai aprašęs Baltiš
kų studijų draugijos (AABS) praeitos vasaros 
suvažiavime įvykusį incidentą su A.B. Mažeika, 
padarė tokią išvadą: „Viena kad ir stambi klaida 
nepaverčia niekais per metų metus susikrautų 
nuopelnų. O šiaip ar tai, AABS atveju jie yra 
didžiuliai“ {Akiračiai, 1987, nr. 1).

Visiškai sutinku su M. Drunga dėl AABS 
nuopelnų įvertinimo, kurie, deja, kitoje mūsų 
spaudoje dažnai ignoruojami, o tokioje Naujoje 
viltyje ta draugija net atvirai smerkiama.

Be abejo, AABS kaip tik todėl ir atlieka tą 
milžinišką darbą baltiškų studijų dirvonuose, kad 
ji ligi šiol sugebėjo išsilaikyti grynai mokslinėje 
plotmėje, nepasidarydama nei antikomunistinės, 
nei antisovietinės propagandos įrankiu. Užtat jos 
suvažiavimuose ir jos leidinyje Journal of Baltic 
Studies mielai dalyvauja viso pasaulio mokslinin
kai, filologai ir istorikai. Ypač svarbu pabraukti,

(tęsinys sekančiame psl.)
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LIETUVOS GYVENIMAS

. . . nepopuliarūs tapo technikos 
mokslai,... iš mažens neskatinamas, 
neaukštinamas protinis darbas.
G. Marčiukaitis, VISI prorektorius

VARGŠAS TAS LIETUVOS 
INŽINIERIUS

1986 m. XXVII TSKP suvažiavimo priimtoje 
naujojoje partijos programoje lemiamas vaidmuo 
„komunizmo statyboje“ skiriamas mokslinei- 
techninei pažangai. Dialektinis ir istorinis materia
lizmas jau nuo praeito šimtmečio pabrėžia išskirtinę 
žmogaus proto galią panaudoti gamtos pasaulį savo 
užmačioms. Aišku, kad tokioje atmosferoje gamtos 
ir technikos mokslų atstovams tenka svarbus 
uždavinys. Vienok po XXVII partijos suvažiavimo 
išsivysčiusiose diskusijose Lietuvoje paaiškėjo, kad 
technokratų ten niekas ant pjedestalo nelaiko ir kad 
jų prestižas gerokai pašlijęs. Ar taip yra dėl liaudies 
pykčio už prastą sovietinių gaminių kokybę ir 
asortimentą, ar dėl partijos plepalų apie darbinin
kų ir valstiečių valstybę išsipildymo — šiandien 
inžinierių prestižas ir autoritetas yra gana žemi.

Kad abu juos reikia pakelti, pripažino ir 
Lietuvos KP Centro komitetas sausio pabaigos 
nutarime „Dėl partinių komitetų darbo su pramo
nės inžinierių kadrais ir jų vaidmens didinimo 
spartinant mokslinę-techninę pažangą pagal TSKP 
XXVII suvažiavimo reikalavimus“. Nutarime pažy
mima, kad dabar Lietuvoje yra daugiau kaip 28 
tūkstančiai inžinierių. Prieš karą buvo tik tūkstan
tis. JAV yra daugiau kaip milijonas inžinierių.

Tarp trūkumų partija išvardina inžinierių 
darbą antraeilėse pareigose, nereikalaujančiose 
inžinieriaus kvalifikacijos. Jų darbavietės esą

IR TAIP, IR NE
(atkelta iš 11-to psl.)
kad tuose suvažiavimuose ir tame žurnale vis 
dažniau pasirodo mūsų Baltijos respublikų moksli
ninkai. Ir tame praeitos vasaros suvažiavime 
Madisone būtų dalyvavę trys žymūs Lietuvos 
filologai (prof. V. Mažiulis, dr. V. Kubilius ir dr. 
V. Areška), jeigu Amerikos konsulatas Maskvoje, 
tikriausiai paveiktas mūsų ekstremistų politikierių, 
nebūtų jiems atsisakęs duoti vizos.

Užtat nereikia stebėtis, kad ir nagrinėjant tokį 
opų klausimą, kaip žydų genocidą Latvijoje II 
pasaulinio karo metu, AABS stengėsi išlaikyti 
mokslinę rimtį ir nepasiduoti vienokiai ar kitokiai 
propagandai.

Iš antros pusės, nesunku suprasti ir visus tuos, 
kurie kiekvieną tokią progą norėtų išnaudoti kaip 
tik tokiai propagandai, kurie viską norėtų palenkti 
politikai. Buvo laikas, kada kai kas norėjo 
palenkti politikai ir mūsų Lituanistikos institutą. 
Gerokai sumažėjo objektyvumas ir mokslinis 
atvirumas Lituanus žurnale. Kai kas šiandien iš 
kailio neriasi, stengdamiesi įkinkyti į politinį 
vežimą Lietuvių bendruomenę. Be abejo ir A.B. 
Mažeika su visu lagaminu propagandinės literatū
ros siekė įvelti politinį momentą ir į AABS 
mokslines svarstybas.

Užtat, man atrodo, prof. Andrius Plakans, 
kuris vadovavo sesijai apie žydų genocidą Latvi
joje, visiškai teisingai pasielgė, pasitenkindamas tik 
viena „agresyvia“ ir karšta („temperamentinga“) 
A.B. Mažeikos oracija. Būtų didžiausia klaida, 
jeigu AABS nukryptų nuo ligi šiol užimtos 
mokslinės linijos ir pasiduotų šiandien taip 
madingai, bet iš esmės bevaisei, politinei propa
gandai.

Vincas Trumpa
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nepakankamai aprūpintos technika, šlubuoja keiti
masis informacija ir elektroninė skaičiavimo techni
ka. Tik kas ketvirtas inžinierius dalyvaująs išradėjų 
ir racionalizatorių veikloje. Centro komitetas 
nusiskundžia, jog per maža dėmesio skiriama 
mokslo ir technikos laimėjimų propagavimui.

— Lėtai realizuojamos priemonės inžinierių 
darbo apmokėjimui tobulinti,—teigiama 
nutarime.—Priedai (prie atlyginimo—vz) dažnai 
būna nedideli ir praktiškai neskatina didinti 
kūrybinį inžinierių darbo rezultatyvumą.

Vienas debatuotojų, Lietuvos civilinės aviacijos 
inžinierius N. Žukovas, iškelia net ir moralinių 
paskatinimų trūkumą:

Kaip taisyklė, profesinių, kitų švenčių proga 
garbės raštai, padėkos, pereinamosios gairelės 
įteikiamos darbininkams. O juk tarp nusipelniusių 
darbuotojų yra ir nemaža inžinierių. Tačiau jų 
apdovanoti neleidžia kadaise nustatytos keistos 
normos.

Žemas inžinierių atlyginimas, 120-150 rb į 
mėnesį, yra nuolatinis tenykščių inžinierių skundas, 
girdimas nuo seno. Dėl to inžinieriai dažnai keičia 
darbo vietas ir net persikvalifikuoja į pelningesnes 
profesijas ar net tiesiog stoja dirbti darbininkais 
fabrikuose, kur atlyginimas ir premijos aukštesni. 
Jau minėtas Žukovas papasakojo tokį epizodą:

Prieš kuri laiką sutikau seną draugą—kartu 
mokėmės aukštojoje mokykloje. Po jos baigimo 
mūsų keliai išsiskyrė. Aš likau aviacijoje, o jis nuėjo 
darbininku i vieną iš sostinės pramonės įmonių. 
Išsikalbėjome: kas, kaip, kur ir kiek? Aš, kaip ir 
pradėjau su 150 rublių atlyginimu, taip jį ir 
tebegaunu, nors jau praėjo septyneri metai. Tiesa, 
neskaitant aviacijos bilieto, kurį nemokamai galiu 
įsigyti kartą per metus, bei vienkartinio priedo 
kasmet už ištarnautus metus. Tuo tarpu buvęs 
kolega per tą patį laiką pakeitė kelis kolektyvus, o 
uždirba beveik šimtu rublių daugiau.

Lyg redakcijos komentaras po Žukovo skundu 
įdėtas statybos meistro pareiškimas, užvardintas 
„Koks darbas, toks ir atlyginimas“.

INŽINIERIŲ RUOŠIMAS
Pagrindinė inžinierių „kalvė“ Lietuvoje yra 

Kauno politechnikos institutas (KPI). Jame rengia
mi 42 specialybių inžinieriai dešimtyje grupių: 
energetikos; mašinų ir prietaisų gamybos, elektroni
nės technikos, elektros prietaisų gamybos ir 
automatikos, radiotechnikos ir ryšių, cheminės 
technologijos, miškų inžinerijos, medienos, celiulio
zės ir popieriaus technologijos, plataus vartojimo 
prekių technologijos, statybos bei ekonomikos. Be 
to inžinierius dar rengia Vilniaus inžinerinis 
statybos institutas (VISI), Vilniaus universitetas, 
Žemės ūkio ir Veterinarijos akademijos.

Griežtai rūšiuojant, inžinierius yra specialistas 
su aukštuoju technikos išsilavinimu. Vienok poka
rio laikotarpiu, kai inžinierių labai trūko, jų vietas 
užimti galėjo ir technikumus baigę specialistai, taigi 
su viduriniu specializuotu išsilavinimu. Jų pramo
nėje dar yra, bet vis mažėja. Antai Vilniaus 
specializuotame statybos treste inžinierių pareigas 
dar eina 20% technikų. Trečdalis statybos procese 
dalyvaujančių inžinierių dirba projektavimo ir 
tyrimo organizacijose. Tarp inžinierių įsigalėjusi 
nuomonė, kad technikai žemina inžinierių prestižą, 

lygiai kaip ir begalės abejotinų pareigybių įmonėse, 
kurias užima inžinieriai: tiekimo, kadrų, apželdini
mo ir panašūs inžinieriai. Neseniai inžinierė R. 
Sorakienė iš Klaipėdos šiuo klausimu Tiesoje šitaip 
dėstė:

Žemas inžinieriaus prestižas tose organizaci
jose, kur inžinieriai dirba ne pagal specialybę arba 
jais—technikumus baigę specialistai. Todėl dažnai 
girdime sakant, kad inžinierius nieko neišmano, o 
duoda nurodymus.

Kita kategorija „inžinierių“ vadovų,—kurie 
baigę technikumus, o vadovauja visai grupei 
inžinierių. Kada trūko inžinierių, gal ir gerai, kad 
technikai užėmė jų kėdes, bet dabar atėjo laikas 
užleisti jas.

ŽEMĖS ŪKIO INŽINIERIAI
Aišku, daugiausia inžinierių dirba miestų 

pramonėje, bet dalis jų randa užsiėmimą pagal savo 
profesinį parengimą ir žemės ūkyje. Vis daugiau 
specializuojamuose kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose reikia dirbtuvių vedėjų, energetikų ir 
mašinų eksploatavimo specialistų, kuriais dažnai 
dirba diplomuoti inžinieriai. Ūkių vyriausieji 
inžinieriai rūpinasi technikos remontu ir techninio 
aptarnavimo organizavimu. Mat Lenino laikais 
didžiausia komunizmo ūkinė problema buvo 
elektrifikacija, o po jo—atsarginės dalys.

— Kartais sunku patikėti, kad mūsų pramonė 
žemdirbiams tiekia tiek daug broko,—skundžiasi 
Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikaci
jos instituto direktorius A. Prapuolenis. Jis papasa
kojo, kaip šienapjūtės pradžioje vienas ūkis gavo 
naują rotacinį grėblį GVR-6. Vos pradėjus juo 
dirbti, subyrėjo reduktoriaus krumpliaračiai. Grėb
lio gamintojai neatsiliepę į žemdirbių paraiškas, ir 
nauja mašina visą vasarą išstovėjo be naudos. 
Prapuolenis duoda ir kitą pavyzdį. Labai dažnai 
reikia keisti pašarų kombaino E281 smulkinimo 
peilius, nes jie per minkšti, neužgrūdintos pjovimo 
briaunos. Sugaištamos 2-3 dienos, kol pakeičiamas 
šio kombaino smulkinimo aparato gaubtas. Girdi, 
jie gaunami sulankstyti, neatitinka tvirtinimo 
vietos. Tuo tarpu gaubtą, pagamintą Rytų Vokieti
joje, mechanizatoriai pakeičia per porą valandų, 
anot Prapuolenio.

Šiaulių miesto Inžinierių namų vedėjas V. 
Vingras ne visai su tuo sutinka. Anot jo, „visuotinis 
orientavimas į importinę techniką padarė meškos 
paslaugą“. Jis sulėtinęs savos naujos technikos ir 
technologijos kūrimą, o pasenę įrenginiai tapę 
nenašūs ir nebepatikimi. Tuo pačiu metu planai 
tolydžio didėja kartu su reikalavimais kokybei. 
Bendrai Vingras mano, jog ligšiolinė technikos 
raida turėjusi daug mados bruožų, fragmentišku
mo: „Kuri nors techninės veiklos sritis arba 
technikos organizavimo forma būdavo iki debesų 
išaukštinama kaip be galo aktuali, o po kurio laiko 
vos ne visiškai užmirštama“.

Su kartėliu ir netekęs kantrybės Vingras drebia 
visą teisybę apie tris jam gerai žinomas Šiaulių 
įmones:

„Vairo“ (dviračių—vz) gamyklos ir „Elnio“ 
(odos—vz) susivienijimo produkcijos kokybės 
reikalus iš esmės pataisyti gali tik šių įmonių 
techninis atnaujinimas . . . Reikia pakeisti didžiąją 
dalį mašinų ir įrenginių, rekonstruoti gamybines 
patalpas. Bet. . ., nėra kuo pakeisti įrenginių, nėra

akiračiai nr. 3 (187)
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LIETUVOS GYVENIMAS

iii statyti. Tarybų Lietuvos 40-mečio televi
zorių gamyklos reikalus komplikuoja pasenusi, nuo 
pačios gamyklos nepriklausanti bazė. Puslaidinin- 
kai radiotechnikos elementai—technikos praeitis, 
tačiau stokojama integralinių mikroschemų. Žino
ma, ir inžinieriai ne visada teisūs, bet tik jie 
kritikuojami už prastą produkciją, lėtą mokslo ir 
technikos naujovių diegimą, o kodėl nepasižiūrime, 
kur žinybos, ministerijos, ar jos viską padarė?

Ir Vingras prieina išvados, jog „mokslinė- 
techninė pažanga—ne fragmentinis, o visumos 
procesas“. Inžinieriai—tik to proceso dalelė. Vin
grui į talką ateina Šiaulių staklių gamyklos 
vyriausiasis konstruktorius Lazaris Šeras su pavyz
džiu, ką tos „žinybos, ministerijos“ daro. Šių metų 
planui įvykdyti jo gamyklai reikėjo 100 kg 
tekstolito. Tai sluoksniuota plastika, naudojama 
tyliems krumpliaračiams, guolių įdėklams ir pa
našiems gaminiams. Kad to tekstolito gautų, Šero 
įmonė turėjo prirašyti 4,5 kg įvairių „dokumentų“ 
4r skaičiavimo lentelių. Jis teigia, jog panašiai yra ir 
su diržais, guoliaisų hidroaparatūra, polietileno 
plėvele ir spalvotaisiais metalais.

Taip yra ekonominėje sistemoje, kur ne 
pasiūla-paklausa. bet kompartija nustato prekių 
kainas. Seras siūlo nustatyti tokių deficitinių 
medžiagų tik didmenines kainas ir leisti pačiai 
įmonei spęsti, ar apsimoka šias brangias medžiagas 
naudoti. Įdomu, ar Šerui kyla klausimas, o kuo gi 
vadovaujantis nustatyti didmenines kainas?

INŽINIERĖS
Žinia, Lietuvoje inžinierių tarpe daug daugiau 

moterų negu Vakarų valstybėse. Dvi klaipėdietės 
inžinierės iš „Trinyčių“ medvilnės gamybinio 
susivienijimo taip samprotauja apie savo koleges:

Bet ar visada moteriška inžinierių tarnyba gali 

Pr. Ziberto šilko kombinate Kaune dūzgia importinės čekoslovakų staklės.

1987 m. kovo mėn.

tinkamai atlikti savo funkcijas? Ateina į gamyklą 
jauna specialistė, po metų kitų sukuria šeimą, po to 
dekretinės atostogos (gimdymui—vz). Daug laiko 
atima šeima, buitis, nejučia moteris atitrūksta nuo 
įmonės, nebespėja sekti naujovių, techninės literatū
ros. Nenuvertindamos moterų, norėtume pabrėžti— 
aukštosios mokyklos, ruošdamos specialistus leng- 
vajai pramonei, turėtų labiau atsižvelgti į vyrus.

Reikia tikėtis, kad Vakarų pasaulio feministes, 
skaitančias tokį pareiškimą, neištiks apopleksija. 
Taip pat reikia tikėtis, kad pareiškimo autorės—A. 
Šlamiškienė, „Trinyčių“ vyriausiojo inžinieriaus 
pavaduotoja ir R. Ilginytė, gamybos ir planavimo 
skyriaus viršininkė,—nepaklius į tų feminisčių 
nagus! Bet ar už feministes turi geriau jaustis 
partijos ideologai, kurie metų metais susirietę 
tvirtina, jog moterys lygybę iškovojusios tik prie 
„socializmo“, kad jokia valdžia tiek nepagerinusi jų 
padėties kaip sovietinė?

Įvertinęs visas šias negeroves Lietuvos kompar
tijos Centro komitetas nutarė: (1) iš esmės pertvar
kyti organizacinį ir politinį masinį darbą su 
pramonės inžinierių kadrais, (2) orientuoti jų veiklą 
į tai, kad būtų pasiektas esminis persilaužimas 
intensyvinant gamybą, (3) pagerinti inžinierių 
kadrų paskirstymą ir ugdymą, (4) visokeriopai kelti 
inžinierių autoritetą, skiepyti jiems tvirtus idėjinius 
įsitikinimus, nepakantumą visoms konservatizmo ir 
rutinos apraiškoms, (5) pradėti nuo šių metų 
atestuoti ir racionalizuoti inžinierių darbo vietas 
pagal tipinius nuostatus, (6) teisingai ir nuosekliai 
diegti naują inžinerijos darbuotojų darbo apmokėji
mo sistemą, (7) pagerinti inžinierių rengimą, (8) dar 
šiais metais parengti inžinierių perkvalifikavimo ir 
kvalifikacijos kėlimo programą iki 1990 m., 
numatant didesnį specializavimą ir diferencijuotą 
mokymą, (9) imtis priemonių mokslinei techninei 
informacijai gerinti įmonėse, mokslinio tyrimo, 
projektavimo ir konstravimo organizacijose, (10) 

plėsti automatizuotos mokslinės-techninės informa
cijos paslaugas įmonėms ir organizacijoms, (11) 
kasmet organizuoti geriausių naujos technikos ir 
pažangios technologijos inžinerinių projektų apžiū
ras ir (12) šių apžiūrų nugalėtojus pristatyti 
Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus, Lietuvos nusi- 
pleniusio konstruktoriaus ir Lietuvos nusipelniusio 
technologo garbės suteikimui. Su šiais vadais veik 
visuomet susijus aukštesnė personalinė pensija.

Tiesos vardan visgi reikia pripažinti, kad 
pokario metais Lietuvos inžinieriai atliko mižinišką 
darbą industrializuojant pramonę ir elektrifikuojant 
bei mechanizuojant žemės ūkį. Jeigu traktoriams 
trūksta atsarginių dalių ir staklių gamykloms 
tekstolito, tai jau ne inžinierių kaltė.

V. Zalatorius

ATVIRAI . . .
(atkelta iš 9-to psl.)
rinę kūrybą reprezentuoja Kazio Bradūno eilė
raščių ciklas „Krikšto išvakarėms“ ir aštuonias
dešimties metų amžiaus sukaktį švenčiančio 
rašytojo Jurgio Jankaus novelė „Juanita“.

Plačioje apžvalginėje dalyje akis užkliuvo už 
recenzuojamų knygų. Pirmoje eilėje—trys išleistos 
1985 metais. Rašytojas K. Barėnas, jau pačioje 
ilgokos recenzijos pradžioje iškėlęs, kad „Jurgis 
Jankus—jau seniai ir visuotinai pripažintas mūsų 
prozos meistras“ ir kad jo parašyti „kai kurie 
trumposios prozos dalykai įėjo į literatūros aukso 
fondą“, prie tokių priskiria ir „Dubenėlį“, kiek 
kitoniškoje versijoje išspausdintą ir jo čia recen
zuojamame (ir visumoje labai teigiamai įvertin
tame) pasakojimų rinkinyje Klajojančios liepsnos.

Kalbėdama apie Aldonos Veščiūnaitės antrąjį 
eilėraščių rinkinį Aidinčios upės, poetė ir literatū
ros kritikė Marija Stankus-Saulaitė bent keliais 
atvejais pastebi, jog „Veščiūnaitė kruopšti, atsargi, 
pagarbi ir jos eilėraščiai šedevrai. Visi pasisekę, 
visi žadina skaitytojo vaizduotę, plečia jo sąmonę 
užburdami vaizdu ir skambesiu“, šiuos teigimus 
paremdama visa eile cituojamų posmų . . . Labai 
teigiamai A. Tyruolis vertina ir Česlovo Grince- 
vičiaus pasakojimų ir pasakų rinkinį Vidurdienio 
varpai. Atsimenant, kad iš šiame numeryje 
nerecenzuojamų kokybiniai nemažiau vertingais 
reikėtų laikyti ir Jono Meko (Dienoraščiai) ir 
Editos Nazaraitės (Medaus ir kraujo lašai) eilė
raščių rinkinius ar čia ką tik paminėtą Tomo 
Venclovos esaistiką, susidaro įspūdis, kad 1985 
metai literatūros leidyboje nebuvo tokie jau 
skurdūs ... O va, susirinko Bostone Lietuvių 
rašytojų draugijos sudaryta komisija (dr. Mirga 
Girniuvienė, mokytoja Zita Krukonienė, Ona 
Mikailaitė, Danguolė Sadūnaitė ir dr. Stasys 
Guštautas) ir po visus metus trukusio skaitymo 
$2,000 metinės premijos už geriausią grožinės 
literatūros knygą išleistą 1985 metais . . . nutarė 
niekam neskirti . . .

Neabejojant komisijos narių aukštais literatū
ros vertinimo kriterijais, kyla klausimas dėl jų 
pakankamo tos premijos tikslo supratimo, mūsų 
literatūros ir jos tradicijų pažinimo. Man rodos, 
komisijos buvo pasirinktas patogiausias ir iš jų 
mažiausiai pastangų reikalaujantis kelias, kurį ką 
tik pramynusios konkursų komisijos buvo (gal ir 
pagrįstai) spaudoje teigiamai įvertintos. Lietuvių 
Rašytojų d-jos valdyba, bandydama tai atitaisyti ir 
paskirdama naują komisiją, man rodos, padarė 
teisingą žingsnį.

Algirdas Titus Antanaitis
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POLEMIKA

KODĖL SLĖPTI MERGINOS 
KREIVĄ DANTĮ?

Akiračių nr. 1/185 (1987 m. sausio mėn.) 
Dana Vasiliauskienė emocingai reagavo į Antano 
Gustaičio atsiminimus apie poetą Henriką Radaus
ką („Neužmirštamos dienos su Henriku Radaus
ku“, Akiračiai nr. 8/182). Jaučiuosi A. Gustaičiui 
prasikaltęs, nes aš pats turbūt uoliausiai jį raginau, 
kad leistų šį atsiminimų rašinį paskelbti Aki
račiuose. D. Vasiliauskienė mano, kad Akiračiai 
neišdrįso atmesti žinomo ir jau gilaus amžiaus 
pasiekusio autoriaus straipsnio. Buvo kitaip. Šį 
rašinį A. Gustaitis leido spausdinti dvejodamas ar 
„kartais be blogos valios per anksti neapnuogina 
savo brangaus mirusio bičiulio intymios valandė
lės” ir bijodamas, kad „šitokia teisybė (jo 
straipsnis — L.M.) mūsų, ,absoliučiai dorus’ skaity
tojus nepaprastai piktins”, kaip jis man rašė laiške. 
Norėdami A. Gustaitį įtikinti, Akiračių redaktoriai 
argumentavo, kad mūsų mokslo amžiuje literatū
ros mokslininkai apie žymų rašytoją nori žinoti 
viską, pradedant informacija, atskleidžiančia kokį 
desertą jis valgydavo pietums, iki detalių apie tai, 
kaip jam sekėsi lovoje su meiluže; arba, kaip 
išsireiškė žymusis prancūzų kritikas Sainte-Beuve 
doresniais už mūsiškius karalienės Viktorijos 
laikais: reikia žinoti ką rašytojas mano apie 
religiją, kaip jį veikia gamta, kaip jis žiūri į 
moteris ir į pinigus, turtingas jis ar vargšas, koks 
jo dienos režimas ir kasdieninis gyvenimas ir kokią 
pagaliau jis turi ydą ar silpnybę . . . Priminėm A. 
Gustaičiui, kad ne tokių intimybių prirašyta Joyce, 
Hemingway bei kitų didžiųjų mūsų laikų rašytojų 
biografijose. O svarbiausias argumentas: apie mūsų 
žymiojo poeto Henriko Radausko gyvenimą pas 
mus žinoma mažiau negu nieko. Jeigu A. Gustaitis 
laikys savo rašinį užslėpęs nuo žmonių akių, jam 
iškeliavus iš šios ašarų pakalnės rašinys gali visai 
užsimesti.

Savo laiške D. Vasiliauskienė negali apsispręs
ti kaip Radauską traktuoti. Vienur ji kalba prieš 
visokių asmeninių mitų kūrybą ir teigia, kad 
nereiktų mirusiuosius ir gyvuosius kelti ant 
pjedestalo; kitur Henriko Radausko knygos 
„branginamos ne tik literatūros mylėtojų, bet ir tų, 
kurie supranta, kad mūsų tautos egzistencija 
remiasi kalbos ir kultūros puoselėjimu“. Prieš 
nutardami H. Radauską statyti ant pjedestalo, 
prisiminkime, kad jis yra parašęs ir sekančias eiles, 
prilygstančias Antano Gustaičio kūrybai:

Toli, asfaltų perspektyvoje, 
Šviesioj vienatvėj — žiburys. 
Ir gundo gatvėj žmogų gyvąjį 
Išdresiruota moteris.

Skaitydamas D. Vasiliauskienės laišką jutau, kad ji 
nevertina A. Gustaičio „įgudusio humoristinio 
žanro“. Man buvo visai nesuprantama, kodėl 
Gustaičio memuarinis rašinys tiktų jo atsiminimų 
knygoje, bet netinka „atviro žodžio“ mėnraštyje.

D. Vasiliauskienė Antaną Gustaitį labiausiai 
plaka dėl skonio stokos ir stiliaus. Skaitydamas 
kaip ji piktinasi dėl merginos kreivo danties 
paminėjimo, pagalvojau: kiek toks mūsų jautrumas 
praeityje yra užslopinęs lietuvių rašytojų gyvenimo 
faktų. Mano manymu, jeigu mažiau paisytume 
gero skonio, kiek žinotume ir, svarbiausia, 
suprastume, apie lietuvių literatūrą. Dabar, dėl 
gero skonio, kiek svarbios informacijos apie mūsų 
žymiuosius kūrėjus nusinešė ar dar gal nusineš į 
kapus juos pažinojusieji.

Kalbant apie Gustaičio stilių, man prisiminė 
jo mokytojo Balio Sruogos didieji memuarai iš 
nacių kaceto Dievų miškas. Ten randame Sruogą 
kalbant taip: „Pagaliau, vėzdu per šonus paraginti, 
kimbame į tuos numirėlius, nelyginant tarakonai į 
košelieną . : . Į vieną kibo keturiese: po vyrą į 
kojas ir rankas—ir numirėlis plaukte plaukia, 
žemės užpakaliu beveik nesiekdamas . . . Pora 
numirėlių sėdėjo ant sniego ir apdujusiomis 
akimis, it durnaropių prisiėdę, dairėsi aplin
kui . . . “Pagal kritiką V. Kubilių, B. Sruoga savo 
memuaruose naudoja ironiškus kalabūrus, sarkas
tiškus aforizmus, šmaikščiai stilizuotus keiksmažo
džius ir taip toliau. Labai gerai, bet D. Vasiliaus
kienės jautrumo žmogus sakys: kaip tai galima? Ar 
tie Sruogos minimi numirėliai kadaise neturėjo 
žmonų ir vaikų, nemylėjo, nejautė, nebuvo 
žmonės? Visi tie ironiški kalambūrai ir stilizuoti 
keiksmažodžiai yra šlykštūs ir blogo skonio. 
Tačiau kiek žinau, blogu skoniu Dievų mišką dar 
niekas nėra kaltinęs. Kodėl? Be kitų dalykų galima 
pasakyti, kad rašymo stilius turi psichologinę 
prigimtį. Žmogus rašo taip, nes apie tam tikrus 
dalykus jam kitaip išsireikšti neįmanoma. Pačių 
įvykių prigimtis neleidžia rašančiajam kitaip 
išsireikšti, arba, kaip kritikas A. Bučys yra pasakęs 
apie Dievų mišką', jo stilių nulėmė pati tikrovė, o 
ne memuarų autorius ėmėsi aprašinėti tikrovę iš 
anksto pasirinktu stiliumi. Kad psichologiniai save 
apgynus ir kad nepraradus asmenybės integralumo, 
žiauri aprašomųjų įvykių prigimtis privertė Balį 
Sruogą užsidėti šaipūno kaukę ir vartoti groteską.

Grįžkime prie Antano Gustaičio. Kritikai 
Gustaitį vertina kaip žymų stilistą, priskirdami jam 
asociatyvinę kalbos vartoseną, absurdiškumo 
nuovoką ir net filosofinę įžvalgą (V. Kubilius). 
„Neužmirštamose dienose“ Gustaitis rašo ne apie 
kacetų baisybes, o apie gan konvencionalias 
vedybas. Reportažinis stilius čia netinka—jis tik

ATGAILOS ŽODIS MANO KRITIKAMS

ĮVYKO TAI, KO IR GALIMA BUVO 
TIKĖTIS

Mea culpa. Tikrai pats esu kaltas, kad leidausi 
kai kurių bičiulių sugundomas atsiminti ir parašyti 
tai, kas mūsų „rimtoje“ ir „dorovingoje“ visuome
nėje yra neleistina. Ypač kad jau iš anksto buvau 
numatęs, jog mano atsiminimų fragmentas „Neuž
mirštamos dienos su Henriku Radausku“ {Akiračiai 
1986, nr. 8) gali pažadinti pernelyg jautrių skaityto
jų aitrų pasipiktinimą, ir dėl to nesiryžau jų 
spausdinti, o norėjau palikti tiktai tolimesnei 
pomirtinei ateičiai. Bet, deja, kadangi Akiračių 
redakcija, prisiimdama visą atsakomybę, tuos mano 
užrašus vis tiek ištraukė iš stalčiaus, tai dabar, 
aiškinantis su kritikais, belieka man ir vėl kelti iš 
kapų garbingus mirusiuosius ir nervinti į tuos 
kapus atatupstom artėjančius gyvuosius.

Svarbiausia mano kaltė, kad nepasimokiau iš 
kitų mūsų biografų pavyzdžio. O jis labai vaizdin
gas. Kai Vakarų garsių rašytojų biografijos ir 
autobiografijos pilnos įvairiausių jų privataus 
gyvenimo nuotykių ir spalvingų komentarų, kai 
apie Puškiną patys rusai pasakoja net nešvankius 
anekdotus, mūsų įžymių žmonių viešėjimo šioje 
žemėje pėdsakai—dažniausiai tiktai atsargiai pra- 

užfiksuotų pliką faktą ir nieko daugiau nepasaky
tų. Be to, kaip stilistiniai traktuoti incidentą tarp 
Radauskienės ir Gustaičio dėl jos buvusio mylimo
jo? Publicistiškai rašydamas Gustaitis galėjo apie 
tai, paprasčiausiai, nutylėti. Berods visi anos 
dienos liudininkai, išskyrus Gustaitį, jau seniai 
mirę. Po tiek metų A. Gustaitis prisipažįsta savo 
netaktišką poelgį, nes jaučiasi nusikaltęs. Tačiau 
tragedijos iš šio įvykio irgi nepadarysi. Tik 
prisiminkime anos popietės detales: išgertuvės, 
sušoktas baleto numeris iš „Gulbių ežero“, A. 
Gustaičio neatsargiai leptelti žodžiai ir staigios 
jaunosios ašaros—medžiaga, iš kurios daromos 
melodramos. Taip, Antanas Gustaitis aprašo 
anuos įvykius melodramatiškai, nes neturi kito 
pasirinkimo. Rašyti kitaip būtų buvę save ir kitus 
apgaudinėti. Gustaitis to nenorėjo.

Baigiant reikia pasakyti, kad ir Danos 
Vasiliauskienės laiškas keliomis detalėmis prisideda 
prie Radausko-žmogaus veido išryškinimo, ypatin
gai ten, kur ji užsimena apie Radausko ir jo 
žmonos vedybinius santykius. Be Gustaičio straips
nio nebūtume apie tai sužinoję. Todėl ir Antano 
Gustaičio straipsnis ir Danos Vasiliauskienės 
replika vertingi, nes padeda geriau pažinti Radaus
ką. Na ir, pagaliau paskutinis pagraudenimas 
visiems, kurių nuosavybėje randasi intymi medžia
ga, liečianti mūsų iškiliuosius menininkus bei 
kūrėjus ir kuriuos D. Vasiliauskienės smarkus 
laiškas nugąsdino: gerbiamieji, susimildami nelau
kite ir neslėpkite jūsų rankose turimos medžiagos, 
kol po jūsų mirties vaikai ar giminaičiai ją dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių sunaikins. Darykite 
kaip daroma visame civilizuotame pasaulyje: jeigu 
jūsų archyvuose yra dalykų, kurie sudarytų kam 
nors nemalonumų, perduokite juos advokatams ir 
institucijoms su nurodymais archyvą atidaryti po 
trisdešimt-penkiasdešimt metų, arba kai visi 
paliestieji jau bus išmirę. Vienok esu įsitikinęs, jog 
Antano Gustaičio rašinyje apie Radauską tokių 
neminėtinų vietų nėra.

L. Mockūnas

plėstos sausos enciklopedinės žinios ir moraliniai 
bei patriotiniai pamokymai. Na, gal išskyrus vien 
poetą Antaną Strazdelį ir Pulgį Andriušį, kuris pats 
apsirašė save tokį, koksai buvo gyvas tikrovėje. 
Vadinasi, lyg ir buvau primiršęs, kad visus mūsų 
iškiliuosius asmenis reikia atsiminti absoliučiai 
išmintingus, pranašingus, blaivius ir šeimoje tokius 
pavyzdingai skaisčius, kad natūralaus proto kaimie
tis net stebėtųsi, kaip šitokie šventuoliai galėjo 
prisigimdyti vaikų? O šią tiesą, rodos, privalėjau 
įsisąmoninti dar jaunystėje, kai, skaitant klasėje 
Prano Vaičaičio biografiją, mano mokytojas staiga 
uždengė delnu tą vietą, kur parašyta, kad, tiktai 
keliom moterėlėm lietingą dieną lydint šį poetą į 
kapus, jo draugas A. Daniliauskas, vėliau mūsų 
švietimo viceministeris,—gėrė su rusų žandarais 
Snapsą . . . Reiškia, tokio įvykio tegul bus nebuvę!

Aš visai neprieštarauju manimi pasipiktinusios 
kritikės gerbiamos p. D. Vasiliauskienės pastabai, 
kad išspausdintų mano atsiminimų kalbos stilius 
nėra pakankamai ašaringas mirusiems paminėti ir 
gyviesiems pagraudenti. Betgi tie atsiminimai, 
rodos, nėra ir nekrologas, kuriam ir skirtingos 
žodyno puošmenos būtinos. Be to, kartais labai
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pamaldus žmogus net ir bažnyčioje nusišypso, 
pamatęs žvirblį, nuo šv. Petro plikos galvos 
lesinėjantį muses. Bet Henriką Radauską ir jo 
kūrybą aš gerbiu ne mažiau, kaip ir p. D. 
Vasiliauskienė, ir manau, kad jo vestuvių pavaizda
vimu nebūsiu nė kiek sumenkinęs nei šio talentingo 
poeto asmens ir nei jo poezijos kitiems nepasiekia
mo meistriškumo. Atrodo, kad vienu prislopintu 
šypsniu gal nebūsiu gyvos numarinęs ir jo žmonos 
Vieros, nors, pagal mūsų tradiciją, ponios ministe- 
rienės turi būti lygios ministeriams, ponios 
dailininkienės—dailininkams, ponios kompozito- 
rienės—kompozitoriams ir ponios poetienės 
—jų vyrams poetams.

Šiuose atsiminimuose aš rašiau tik tai, kas 
tikrai buvo, ką patsai mačiau, kur buvau įvykio 
liudininku ar dalyviu, netgi savęs neaukštindamas ir 
netobulindamas, ir šiandien jau negaliu pataisyti 
nei to labai iš arti matyto vestuvių pamergės kreivo 
danties.

Be to, aš visiškai nesibroviau nei į H. 
Radausko ir nei į jo Vieros sielų prieblandas, 
nebandžiau pasakoti, ką juodu bendrai ir atskirai 
vienas apie kitą mąstė, kokių jausmų ar reikalų 
vedami susituokė, ar nuoširdžiai ir karštai mylėjosi 
ir kuris kuriam visą gyvenimą buvo užsiangažavęs. 
Visą tą Radauskų privatiškumą, mane kritikuoda
ma, atskleidžia tik gerb. p. D. Vasiliauskienė, mano 
šiuo požiūriu beveik tuščius rėmus pripildydama 
savo žiniomis: kad Viera Sotnikovaitė, tragiškai 
praradusi savo mylimąjį,—„ištekėjo už Radausko 

tik po šešerių metų gal ne iš kokios pernelyg 
aistringos meilės“, kad „tuokdamasi su daug už ją 
jaunesniu, ji stengėsi užkleisti savo dar neseną ir 
didžiai skausmingą praeitį“ ir t.t. Žinoma, mano 
gerbiamos kritikės moteriškoji širdis visa tai giliai 
išjaučia, bet, atidenginėdama tokius svetimos sielos 
užkulisius, Radauskų vedybų faktą net labiau 
patamsina, negu mano šviesesni prisiminimai, 
kuriuos ji vadina „sarkazmu“ ir „šaržavimu“. Juk 
po tokių informacijų net ir Radauskas, vesdamas 
tik „skausmingą praeitį užskleisti“ siekiančią už 
save vyresnę moterį, tikrai kai kam gali atrodyti 
kaip „aklas ir naivus jaunikaitis“.

Na, tebūnie mano kritikės teisybė, nes ji 
Radauskus pažinusi, kai buvusi „dar labai jauna ir 
vieniša Čikagoje“, o aš kalbu apie tai, kas buvo 
Lietuvoje prieš daugelį metų, kai dar ir Radauskai 
buvo jaunesni.

Šia proga nenorėčiau nė aiškintis su tame 
pačiame Akiračių numeryje man taip pat į krūtinę 
šokančiu Rimvydu Sidriu, kuris teigiamiausiai 
ryškina ir mano atsiminimuose paminėtą Kauno 
radiofono direktorių Juozą Bieliūną, išskaičiuoda
mas jo „altruizmą“, „gyvenimą Lietuvos gerovei“, 
„įsirašytą vardą į Lietuvos istoriją“ ir t.t. Jam galiu 
tik priminti, kad su Bieliūnu jokių vertų dėmesio 
nesusipratimų neturėjau ir, jį prisimindamas, tikrai 
nenoriu atkeršyti numirėliui. Bet jeigu jį, seną 
tautininką, tuometinės valdžios ministrų gerą 
pažįstamą ir Kauno aukštuomenės priimtiną svečią, 
ta pati tautininkų valdžia vis tiek atleido iš 

radiofono direktoriaus pareigų, tai, matyt, būta 
didesnio svorio argumentų, negu jo „kilnaus 
lietuvio“ praeitis.

Tarp kitko p. R. Sidriui galiu priminti, kad toji 
apverktina Bieliūno prakalba, dėl kurios jis taip 
abejoja, buvo pasakyta ne kokiame „Šaulių teatre 
Klaipėdoje“, bet pradedant gastroles Neringoje, 
Smiltynės kurhauso estradoje. Ir pritariu Sidrio 
tvirtinimui, kad su Kipru Petrausku J. Bieliūnas 
buvo, kaip jis rašo, „ant tu“, tik su tuo skirtumu, 
kad Kipras Bieliūną vadino „tu“, o Bieliūnas Kiprą 
„maestro“.

Kaip gaila, kad mano oponentas, buvęs 
„kukliose bilietų tikrintojo ir pasiuntinio parei
gose“, savo atsiminimų neužrašė tada, kai jie, jo 
paties žodžiais, „dar nebuvo laiko rūko apsupti“. Ir 
kaip džiugu, kad R. Sidrys nebuvo Radausko 
viršininku, nes, kaip iš jo laiško matyti, savo „taip 
mėgiamą poetą“ (ir „radijo korespondentą“, kokiu 
jis niekad nebuvo) savo policiniu griežtumu būtų 
daug sunkiau nubaudęs už nepaklusnumą valdžiai.

O aplamai, didžiai pasigėrėtinas ženklas, kad 
tokiuose pokalbiuose, ieškodami savo teisybės, dar 
vis nenutolstame nuo iš senovės įsisavinto diskusijų 
būdo: labai laisvai vartojame žodžius „meluoji“, 
„fantazijos padarinys“, „skonio stoka“, „tulžis“ ir 
betrūksta tik užbaigiamojo sakinio—„Tylėk, ru
pūže!“

Antanas Gustaitis

Mūsų emigrantiniai žurnalistai 
labai išradingi. Savo išmonę jie 
kartais mėgsta demonstruoti prašmat
niais naujadarais ir manieringu žody
nu. Štai Juozas Kojelis („Remti 
dirbančiuosius“, Draugas, 1987.11.20) 
rašo:

Stovėk, kolona 
išdidi

Dažnai ir daug kalbama apie 
kultūros santykį su politika. Nuomo
nės išsiskiria. Vieniems šios dvi

Drautmė* sargyboje

„REZISTENCINĖ“ DVASIA

SUAKMENĖJĘ AVANGARDINĖS 
KOLONOS

gyvenimo tikrovės yra nuolatinėje 
kolizijoje, antriems—koalicijoje. Pir
mieji kuria „elito“, „intelektualinės 
mažumos“, kuri yra nuolatiniame 
konflikte su „brutalia dauguma“, 
teorijas, antriesiems — tautos rūpes
čiais gyvenanti, idealistinė visuomenė 
yra organiškoje vienybėje su intelek
tualiniu avangardu. Ir kas įdomu, kad 
Lietuvos okupantas su išeivijos „inte
lektualine mažuma“ suranda šiokias 
tokias „taikingo sambūvio“ formas, o 
su intelektualiniu avangardu iki šiol 
buvo nuolatiniame konflikte. Organi
zuota Lietuvių Bendruomenė rikiavosi 
intelektualinio avangardo kolonoje. 
Maitinama to avangardo idėjų, Lietu
vių Bendruomenė reiškiasi visu lietu
viško gyvenimo plotu,—kultūroje, 
švietime, visuomeninėje veikloje ir 
politikoje.

Intelektualinis avangardas, lyg 
poeto Bernardo Brazdžionio apdai

nuota „kolona išdidi“, davė naujos 
kartos ir jos vaikų išeivijai dvasinės 
jėgos atsispirti laiko pagundoms. 
Rezistencinė dvasia išeivijoje laikosi, 
nors iš jos pasišaipyti mėgsta ir 
„intelektualinė mažuma“. Intelektuali
nio avangardo poveikyje politinis 
aktyvumas iš naujo įsiliepsnoja jauno
joje pasaulio lietuvių jaunimo kartoje.

Susimąsčius ties „kolonom išdi
džiom“, „intelektualinėmis mažumo
mis“, „intelektualiniais avangardais“ 
ir bandant perkasti šių gilių „koncep- 
tų“ prasmę, atkeliauja iš Brooklyn© 
naujausias komunistinės Laisvės 
(1987.1.30) numeris. Ten V. Petke
vičienė praneša:

Bet ypač įdomu, kad atsiranda 
vis naujų Lietuvos lankytojų-tautiečių, 
kurie, ilgai delsę, ryžosi susitikimams 
su gimtąja Lietuva. O ko jiems delsti 
ir dairytis, jeigu pernai atkeliavo į 

Lietuvą—su „ Vilnies“ grupe—net toks 
reakcininkas, kaip Juozas Kojelis iš 
Kalifornijos, kuris anksčiau negailes
tingai smerkė visus kitus Lietuvos 
lankytojus ir ją pačią piktai dergė.

Ir tada užsidega galvoje lemputė. 
V. Petkevičienės pagelba pateiktas 
moralas aiškus ir pamokantis: intelek
tualinė mažuma keliauja į Lietuvą su 
komercinėmis turistinėmis ekskursijo
mis, o intelektualinis avangardas—su 
komunistuojančiais vilniečiais. Bet ką 
tada reiškia lozungai „rezistencinė 
dvasia“ ar „rezistencinis bendravimas 
su Lietuva“, kuriuos minėtas J. 
Kojelis taip mėgsta kartoti? Baisu net 
tokį klausimą klausti . . .

♦ ♦ ♦

Nesuprantamų žodžių žodynėlis: 
rezistencija—retorika ir kalbėjimas 
šaltojo karo terminologija;
intelektualai — bendruomenė; 
intelektualinis avangardas — frontinin
kai;
intelektualinė mažuma—įvairaus plau
ko liberalai, tarp jų akiratininkai, 
santariečiai ir kt.
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VILNIUS IR LENKAI — AMŽINAS 
GALVOSŪKIS

(Iš Trečiojo Reicho archyvų)
Vokietijos Reicho ministerijos Užimtiesiems 

Rytų kraštams (ministerio biuras) vienoje bylų, 
patekusių Antrojo pasaulinio karo metu į ameri
kiečių rankas, yra ministerio Rosenbergo asmeni
nio referento dr. Marquarto oficialus užrašas 
(pažyma) apie Vilniaus miesto komisaro Hingsto 
pranešimą, padarytą pas ministerį. Pranešime 
Hingstas aiškina, kuriomis aplinkybėmis ir kaip 
jis, vokiečių civilinei administracijai bėgant iš 
Vilniaus, perdavęs valdžią karinei vadovybei. 
Tiesa, iš Marquarto pažymos nematyti, kada įvyko 
tas valdžios perdavimas. Tačiau kitas dokumentas 
(Generalinio komisaro Lietuvai pranešimas apie

Ministerio biuras. Michendorf, 1944 m. VIII.2 d.
Vilniaus miesto apgygardinio komisaro Hingst’o Dr. Ma/El.
1944 m. rugpjūčio 1 d 
ministerį.

Apygardinis komisaras Hingst’as visų pirma 
pranešė apie civilinės valdžios perdavimų generolui 
Pohl ir savo paties pravestą pasitraukimą iš 
Vilniaus. Pasibaigus perdavimo pokalbiui, genero
las Pohl paprašė apygardinį komisarą duoti jam 13 
civilinės valdžios žmonių miesto gynybai sustiprin
ti. Hingst’as prižadėjo, bet pažymėjo, kad genero
las jau 15.000 bėgančių karių praleido pro miestą, 
jų niekaip nesulaikydamas. Generolas į tai atsakė, 
kad jis jau įsteigė surinkimo stovyklą, kurioje 
„jau“ esą 150 vyrų. Pagaliau Hingst’as atkreipė 
generolo dėmesį į tai, jog Vilnius turįs 15.000 vyrų 
kariniams reikalams, nors generolas tvirtino, kad 
miesto gynybai tesą tik 500 vyrų. Gavęs įsakymą iš 
generolo pulkininko Mosel miestą apleisti, Hing
st’as buvo pakviestas pas generolą Pohl. Čia buvo 
SS obergruppenfuehreris Biebel’is, kuris pasiūlė 
generolui Pohl įkinkyti gynybon 18.000 ginkluotų 
lenkų. Generolas Pohl paklausė apygardinį komi
sarą Hingst’ą, kaip jis žiūrėtų į šią problemą. Jis 
pats, generolas Pohl, (čia) matytų milžinišką 
gynybos sustiprinimą. Apginklavimo klausimas kol 
kas nevaidintų vaidmens, nes šių 18.000 lenkų 
vadas jam prižadėjęs pats sutvarkyti apginklavimą. 
Hingst’as pabrėžė, kad šis lenkų vadas, savaime 
suprantama, tai padarytų, tačiau atkreipė dėmesį, 
jog tai įvyktų taip, kad vokiečių sunkvežimiai ir 
kariai būtų lenkų apšaudomi ir tokiu būdu ginklai 
parūpinami. Tuo pat metu Hingst’as nurodė, kad, 
savaime suprantama, lenkų gaujų vadas tuojau 
gautų atitinkamas instrukcijas iš lenkų egzilinės 
vyriausybės. To padariniai—iš anksto aiškūs, 
būtent—tiesioginis bendradarbiavimas su sovietais. 
Šiems apygardinio komisaro Hingst’o išvedžioji
mams energingiausiai priešinosi Saugumo tarnybos 
(SD) vadas Biebel’is ir bandė paakstinti priimti 
šiuos 18.000 lenkų, pastebėdamas, kad čia lenkų 
požvilgiu turinti lemti karinė samprata. Tada 
Hingst’as paprašė generolą pasikalbėti ant keturių 
akių ir atkreipė jo dėmesį į tai, kad jis, šiaip 
darydamas, prarastų jam fuererio patikėtą miestą 
Vilnių ir tuo būdu rizikuotų savo galvą. Po to 
generolas atsisakė savo užmojo.

Apygardinio komisaro Hingst’o išvedžioji
muose yra nurodoma dar tokia žinia:

Po savo kalbos vadovaujančių karininkų 
didesniam rateliui, apygardinis komisaras leido dar 
paklausti. Vienas karininkų taip pasakė: Į Lietuvą 
įžygiuojant 1941 m., vokiečių kariuomenė buvusi 
džiaugsmingai priimta ir tuomet buvę galima 
tuojau mobilizuoti lietuvių kariuomenę kovai prieš 
bolševizmą. Tik civilinės valdžios užmačios sukliu- 
džiusios šios kariuomenės suorganizavimą. Hig- 
st’as, žinoma, atsakė šį klausimą teisingai, be ko 
kita šiaip teigdamas, 1) kad tatai techniškai nebūtų

„ Lietuvos generalinės srities turto evakuavimą“), 
rastas Reicho komisaro Lohse’s byloje „Ostland— 
Verschiedenes“, nurodo, kad Vilniuje civilinė 
valdžia buvusi perduota karinei vadovybei 1944 m. 
liepos 4 d., 17:15 vai.

Hingsto išryškintas vokiečių galvosūkis dėl 
lenkų ir mumyse turėtų atkreipti apdairų, ypač 
ateities permainose.

Skuboto valdžios perdavimo aplinkybes atšvie- 
čia čia spausdinama oficiali Rosenbergo asmeni
nio referento dr. Marquarto pažyma (vertimas ir 
įvadas dr. B. Nemicko—red.)

15 vai. pranešimas pas

buvę galima ir 2) kad vyriausiajai vadovybei buvo 
visiškai aišku, jog ši kariuomenė būtų buvęs 
Lietuvai išduotas jos ateities blanko čekis.

Marquart.

KAIP RIEDA . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)
sutarti tik su dviejų rūšių „pacifistiniais ekstremis
tais“: tais, kurie nori ramybėje palikti Hitlerio 
talkininkus, ir tais, kurie nori ramybėje palikti 
profesinius Hitlerio talkininkų medžiotojus. Pir
moji pozicija yra politiškai beviltiška ir, mano 
nuomone, morališkai nepriimtina. Antroji pozicija 
veda prie neteisingų su medžiojamaisiais susidoro
jimo būdų. Iš to ir gyvenimiškas mūsų aktyvistinių 
OSI reikalų sambūrių sprendimas: nemėginti 
stabdyti karinių nusikaltimų aiškinimo, o mėginti 
stabdyti ryšium su juo vykstančius piktnaudžiavi
mus.

Šitoks bendras tikslų supratimas diktuoja ir 
tam tikrus savaime aiškius strateginius ar net 
taktinius ėjimus. Tuo pačiu paliekama laisvė 
nesutarti dėl kitų. Bet čia nieko blogo, jeigu 
pasirodys, kad skirtingų strategijų bei taktikų 
suma gera. Kartais netgi protinga, siekiant bendro 
tikslo, vieniem veikti viena, o kitiem kita kryptimi.

LIGŠIOLINIAI REZULTATAI
O ar iš viso to jau ir yra kokių nors 

apčiuopiamesnių rezultatų? Taip, yra, ir čia 
susumuosiu tik svarbiausius (ligi 1987.II.4, šio 
rašinio datos). Pirma, nemažai pasistūmėta ketvir
tojo tikslo link. Kol mūsų organizuotos veiklos 
ryšium su OSI dar nebuvo, tai visuose jos bylas 
liečiančiuose spaudos pranešimuose atsispindėdavo 
tik OSI požiūris. Šiandien didžioji spauda rutiniš- 
kai perduoda ir OSI opozicijos komentarus. 
Remdamiesi, tarp kitko, mūsų aktyvistinių sambū
rių paruošta medžiaga, keletas pačių įtakingiausių 
laikraščių (Washington Post, Christian Science 
Monitor, Los Angeles Times, Chicago Tribune, 
Philadelphia Inquirer ir kt.) yra paskelbę išsamių, 
visapusiškų OSI veiklos analizių. Milijoninio 
tiražo dienraščių opinijos puslapiuose yra pasirodę 
apie du tuzinai žinomų publicistų ir JAV visuome
nės veikėjų straipsnių, remiančių OSI kritikų 
argumentus. Skaitytojų • laiškų skyriuose, o dar 
labiau radijo stočių viešosios tribūnos laidose 
dominuoja kritiškieji balsai. Čia galima pastebėti 
įdomų dalyką: jeigu dar prieš 4 metus OSI savo 

veiklai garsinti stropiai siekdavo viešumos, tai 
šiandien ji jos akivaizdžiai privengia. Mano 
nuomone, OSI yra pradėjusi pajusti savo pozicijų 
nestiprumą: jai geriau dengti jas tylėjimu, negu 
atsiliepimu į kritikų ar reporterių skvarbius 
klausimus. Šiandien savo įtaką išlaikyti ji siekia 
visų pirma užkulisiniais kanalais.

Prie OSI opozicijos laimėjimų reikia pris
kaičiuoti ir buvusio JAV valstybės prokuroro, 
kairiojo liberalo Rams.ey Clark angažavimą esto 
Kari Linnas gynėju, visų respektuojamos draugijos 
„Amnesty International“ intervenciją prieš depor
tavimą į Sovietus, taip pat JAV teisininkų 
sąjungos (American Bar Association) nutarimą 
formaliai išstudijuoti OSI procedūrų teisėtumą, 
pagaliau ir JAV Aukščiausiojo tribunolo sutikimą 
išklausyti Juozo Kungio bylą. To sutikimo adv. 
Ivars Berzinš nebūtų gavęs be ADP teisinės ir 
LTGF materialinės paramos. Kitos juridinės 
pergalės (Laipeniekio, Sprogio ir kt. bylose) 
taipogi pasiektos tik su OSI opozicijos indėliu į 
efektyvią gynybą. Tiesa, nors, šias eilutes rašant, 
minėtas estas Linnas jau buvo išsėmęs visas 
apeliacijas, jo atidavimas sovietams vis dar 
vilkinamas dėl pačios administracijos sluoksniuose 
sukelto skilimo ir neryžtingumo vykdyti teismo 
įsakymą. Prie spaudimo prisidėjo ir 4 opozicijos 
sumobolizuoti parlamentarai, įskaitant du įtakin
gus demokratų senatorius (Paul Simon ir Alan 
Dixon). Tai konkretūs žingsniai antrojo tikslo 
linkme.

Sunkiau sekasi su trečiuoju tikslu. Iki šiol dar 
nė vienas kongresmanas ar senatorius nedrįsta 
reikalauti formalių OSI pareigūnų apklausinėjimų. 
Tačiau daugelis privačiai pažadėjo savo paramą, 
jeigu kuris nors kitas imtųsi iniciatyvos. Prieš 4 
metus tokių pareiškimų dar nebuvo, ir tai rodo, 
kad pastangas šia linkme reikia ne užleisti, o 
suintensyvinti.

Siekiant penktojo tikslo, daug laimėta Kana
doje, kur ADP ir P. Žumbakis padėjo ukrainiečių 
organizacijoms įtikinti vyriausybę, kad derantis su 
sovietais dėl „juridinio bendradarbiavimo“ jiems 
būtų daroma žymiai mažiau nuolaidų. OSI kritikų 
aktyvumas didina galimybes ir Ivanui Demjanju- 
kui susilaukti teisingo sprendimo Izraelio teisme. 
Beje, Šiaurės Amerikoje į OSI kritikų gretas 
įsitraukė ir nemažai žydų juristų, žurnalistų bei 
visuomenininkų, tarp jų Barbara Amiel, Barry 
Farber, Gary Fleischman, Georgia Gabos ir Bill 
Pearl. Tiesiogiškai OSI neminėdamas, bet griauda
mas daugelio jos keliamų bylų moralinės prielai
das, intriguojančius samprotavimus apie žydų ir 
nežydų gyventojų laikyseną teroro sąlygomis 
nesniai New York Review of Books (1987.1.29) 
paskelbė ir Jeruzalėje gyvenąs prof. Israel Shahak, 
Varšuvos geto išlikėlis, tarp kitko aštriai pasisaky
damas prof. Raul Hilbergo, pagrindinio OSI 
ekspertinio liudininko istorijos klausimais, adresu.

Teisiniai bei moraliniai OSI veiklos kritikos 
pamatai jau įrengti. Dabar reikia jais pasirėmus 
išplėsti visuomenės informavimą ir politinį spaudi
mą, nes ligšioliniai laimėjimai—tik pradžia. Ma
nyčiau, kad ateity čia dar ryškesnę rolę galėtų ir 
privalėtų vaidinti Mažeikos sudarytoji politinės- 
aktyvistinės orientacijos Koalicija, turinti tam 
darbui ir patirties, ir ryžto. Trinčiai išvengti geriau 
būtų visiems labiau bandyti derintis prie Koalici
jos, o ne tik reikalauti, kad Koalicija derintųsi prie 
kitų. Ypač tas netiktų Bendruomenei, turinčiai juk 
ir kitų gyvybinių uždavinių ir negalinčiai visą savo 
laiką bei energiją skirti vien tik OSI reikalams. Bet 
užtat ji, o taip pat ir kiti, pinigingesnieji veiksniai 
(Vlikas, Altą) galėtų Koaliciją stipriau paremti 
finansais. Tai ir būtų efektyviausia darbų koordi
nacija.

Mykolas Dranga
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