
ISTORIJOS MOKSLAS LIETUVOJE

BALTOS AR KRUVINOS DĖMĖS?
Nuo 1985 m. balandžio mėn. gorbačiovinėje 

rusų imperijoje vyksta taip vadinama persitvarky
mo, viešumo ir demokratizacijos kampanija. 
Vienas tos kampanijos aspektų yra „baltųjų 
dėmių“ užpildymas, kad sugrąžinus „liaudies akyse 
sušlubavusi nuo nuolatinės kojunktūros istorijos 
mokslo autoritetą“, pasak vieno kritiko. Si 
polemika yra istorinė ne tik tiesiogine prasme, bet 
ir perkeltąja. Nieko panašaus nėra buvę nuo 
industrializacijos ir kolektyvizacijos pradžios maž
daug prieš 60 metų, jei neskaityti XX kompartijos 
suvažiavimo 1956 m., per kurį N. Chruščiovas 
iškėlė „šiurkščiausias stalinizmo deformacijas“. 
Vienok pagrindinė Chruščiovo kalba tame suvažia
vime, atrodo, Tarybų S-goje ir iki šiolei nebuvo 
ištisai paskelbta.

Baltųjų dėmių polemika prasidėjo po oficialių 
Gorbačiovo pareiškimų Centro komiteto plenu
muose sąjunginėje spaudoje su žymių rašytojų 
netolimos praeities veikalų pasirodymu ir jų 
aptarimu literatūriniuose žurnaluose. Į šias diskusi
jas istorikai įsijungė tik vėliau. Mat jie tiek buvo 
pripratę prie partijos diktatų, kad negalėjo tikėti, 
jog jų mokslas gali būti nepriklausomas tiesos 
ieškojimas.

Panašiai ir šiek tiek uždelstai šis procesas 
pasikartojo ir Lietuvoje. Nuo 1987 m. pradžios 
rašytojų sąjungos organuose Pergalėje bei Literatū
roje ir mene vyko ilgos, bet, palyginus, nedrąsios
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diskusijos dėl istorinės prozos. Buvo raginama 
išleisti anksčiau uždraustus veikalus, įskaitant net 
A. Šapokos Lietuvos istoriją. Vėliau į diskusijas 
įsijungė tuo metu dar buvęs Istorijos instituto 
direktorius B. Vaitkevičius, jo padėjėjas A. 
Eidintas, istorikas A. Augus ir kiti. Jie paskelbė 
iki tol negirdėtų straipsnių ir studijėlių Kultūros 
baruose, Gimtajame krašte, Literatūroje ir mene 
bei kitur.

Galop, pastaruoju metu, į šią polemiką 
įsijungė ir partijos istorijos instituto bonzos: R. 
Šarmaitis, J. Jarmalavičius, V. Kašauskienė, kurie 
patys ir jų ruja kaip tik tas baltąsias dėmes ir buvo 
sukūrę užmaskuoti savo rusų „načelnikų“ okupaci
jai ir su ja susijusius juodus ir kruvinus darbus.

STALINIZMO AUKOMS PRISIMINTI

VIETA IR LAIKAS
Kasmet birželio mėnesį išeivija prisimena 

stalinizmo aukas—tuos, kurie buvo persekiojami, 
kankinami, nužudyti ar išvežti Sibiran. Šiais 
metais stalinistinio teroro aukos pirmą kartą viešai 
prisimenamos bei pagerbiamos ir Lietuvoje. Apie 
Stalino ir jo pasekėjų nusikaltimus prieš žmonišku
mą rašo spauda. Visuomenė telkia lėšas pastatyti 
paminklui stalinizmo aukoms.

1948 metų gegužės mėnesį Lietuvoje buvo 
vykdomi masiniai trėmimai, patys didžiausi per 
visą pokario laikotarpį. Ta proga, Kultūros fondo 
ir kūrybinių organizacijų paraginti, valdžiai lei
džiant ir, atrodo, pritariant, šių metų gegužės 21 d. 
Vilniuje prie paminklo Z. Aleksai-Angariečiui 
susirinko keli tūkstančiai vilniečių prisiminti ir 
pagerbti stalinizmo aukas. Sekmadienį, gegužės 22 
d. stalinizmo aukas bažnyčiose prisiminė Lietuvos 
katalikai. Tačiau Vilniuje po pamaldų į Gedimino 
aikštę susirinkusius tikinčiuosius išsklaidė milicija.

Ir nusikaltimus prieš žmoniškumą prisiminti, 
ir jų aukas pagerbti turi teisę visi, nes niekas neturi 
nei skausmo, nei kančios monopolio. Tokią teisę 
turi ir komunistai, nes ir jų tarpe buvo nekaltai 
nukentėjusių. Tačiau bendri stalinizmo aukų 
paminėjimai—labai jautrus reikalas, nes ir nedide
lės klaidos gali vienų stalinizmo aukų pagerbimą 
paversti pasityčiojimu iš kitų.

Ne vieta ir ne laikas stalinizmo aukų minėjime 
būtų deklamuoti, pavyzdžiui, Salomėjos Nėries 
eiles. Ir turbūt nereikia aiškinti kodėl. Ačiū 
Dievui, kad šitokio netakto Vilniuje buvo išvengta.

Ne vieta ir ne laikas stalinizmo aukų minėjime 
pradėti skaičiuoti generolo majoro A. Gudaičio- 
Guzevičiaus „vargus ir nelaimes“. Saugumo 
liaudies komisaras Gudaitis-Guzevičius vadovavo

Žmonija neturės ateities, jeigu
nebus gerbiamas laisvas kiekvienos 
tautos pasirinkimas.

M. Gorbačiovas

Šiame straipsnyje bus apsiribojama trimis „balto
siomis dėmėmis“: teroru, tariamu „tarybų valdžios 
sukūrimu“ Lietuvoje 1918 m. ir tariamu jos 
„atkūrimu“ 1940-taisiais.

RAUDONASIS TERORAS

Nuo pat 1942 metų lietuviai mini „baisųjį 
birželį“, kai 1941 m. 14-18 dienomis, anot Lietuvių 
enciklopedijos, „bestiališku žiaurumu buvo išvežta 
34.260 įvairaus amžiaus vyrų, moterų ir vaikų“. 
Dabar pradėta minėti ir 1948 m. pokario deporta
cijos, kai pradedant gegužės 22 d. buvo deportuota 
maždaug 200 tūkstančių Lietuvos gyventojų.

(tęsinys 4-me psl.)

1941 m. trėmimų vykdytojams. Netaktiškas R. 
Šarmaičio bandymas Guzevičių pristatyti kuone 
stalinizmo auka buvo tiesiog spjūvis į veidą 
visiems 1941-ųjų birželį išvežtiems į Sibirą.

Ne vieta (o gegužės 21-mą ir ne laikas) 
stalinizmo aukas gerbti prie paminklo vienam iš 
žymiausių lietuvių stalinistų. Tiesa; kad Z. Aleksa- 
Angarietis pats tapo stalinizmo auka. Tačiau taip 
pat ne paslaptis, kad, pradėjęs savo politinę 
karjerą Stalino vadovaujamame tautybių liaudies 
komisariate, Angarietis ištikimai vykdė stalinistinė 
politiką iki pat savo arešto 1938 m. Būdamas 
aukštas Kominterno pareigūnas, kontrolės komisi
jos sekretorius, jis rūpinosi, kad tarptautinio 
komunistų judėjimo veikėjai nenukryptų nuo 
partijos linijos. Ir dirbo šį darbą tada, kai su 
nukrypstančiais būdavo susidorojama stalinistinė- 
mis priemonėmis.

Norint pagerbti nekaltai nuo stalinizme 
nukentėjusius (neišskiriant nei dorų komunistų), 
nereikėtų jų sutapatinti su stalinistais, tapusiais 
savo pačių nusikaltimo auka. Stalinistai save 
aukas tegul mini atskirai, o paminklas Vilniuje Z 
Aleksai-Angariečiui tebūnie vieta, rezervuota tik 
jiems.

Visų stalinizmo nusikaltimų prieš žmoniškumą 
atskirai neišskaičiuosi ir nepaminėsi. Kad minėji
mai netaptų greit praeinančia ir atsibostančia 
mada, reikėtų apsiriboti vienu minėjimu per metus 
Mums atrodo, kad geriausiai tam tinka birželio 
mėnuo. Minėdami pirmųjų masinių trėmimų 1941 
m. išvežtuosius, kartu pagerbtume ir visų kitų 
vėlesnių trėmimų, žudynių ir persekiojimų aukas. 
Tuo pačiu prisimintume ir 1940 metų birželyje 
Lietuvą ištikusią tragediją—Akiračių red.
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KEISTI REIŠKINIAI AMERIKOS 
POLITINIAME GYVENIME

Amerika, turėdama vieną iš demokratiškiausių 
konstitucijų ir po 200 nepriklausomo gyvenimo 
metų, vis dar negali išspręsti savo socialinių ir 
politinių problemų. Priežastys—komplikuota val
dymo sistema, sukoncentruota į valstybės prezi
dento rankas. Su keliom pažymėtinom išimtim, į 
prezidento postą pakliūdavo neturintieji politinio 
ir intelektualinio pasiruošimo asmenys, ypačiai kai 
po II pasaulinio karo JAV tapo pasaulio galybė, 
nepasiruošusi spręsti painių pasaulio problemų.

Užtat Amerikos politikoje, santykiuose su 
sąjungininkais ir priešais, buvo tiek daug priešta
raujančių sprendimų, nesutarimo ir nesugebėjimo 
vadovauti globalinei strategijai. Juk II pasaulinio 
karo pabaiga aiškiai parodė, kiek buvo padaryta 
politinių ir karinių klaidų, kurios dar ir šiandien 
lieka neišspręstos ir nuolat graso taikai.

Tas ypatingai išryškėjo paskutinio prezidento 
Reagano viešpatavimo metais. Buvęs Holywoodo 
aktorius buvo išrinktas prezidentu. Jis save 
pristatė aršiu antikomunistu, pažadėjo atstatyti 
JAV karinę galybę, subalansuoti biudžetą ir 
pakelti ekonominį gerbūvį. Tačiau po 8 metų 
gavosi priešingi rezultatai. Valstybės biudžetas ne 
tik kad nebuvo subalansuotas, bet atnešė virš 150 
bilijonų dol. nuostolių, prekybos balanse taip pat 
nuostoliai siekia 150 bil. dolerių ir JAV istorijoj, 
Amerika pirmą kartą pasidarė skolininkų kraštas. 
O jeigu dar pridėti jo administracijos narių 
suktybes ir nuteisimus, Irano aferą, ir kitokių so
cialinių problemų nepaisymą, tai gaunasi labai 
liūdnas prezzidento paveikslas.

Gelbėti prezidento prestižą išėjo į sceną jo 
žmona Nancy Reagan, kuri pradėjo tvarkyti ne tik 
jo asmeninį gyvenimą, bet ir kištis į valstybinius 
reikalus. Ir savo patarėjais pasirinko ne tų reikalų 
žinovus, bet burtininkus ir astrolbgus, kurie pagal 
žvaigždes nustatydavo, kada prezidentas turi turėti 
spaudos konferencijas, kada turi išvykti į užsienį 
ar susitikti su kitų valstybių vadais. Tokia 
„patarėja“ pasirodo buvusi San Francise gyvenanti 
Ms Joan Quigley. Visas tas neįtikėtinas ir keistas 
istorijos atidengė bųv. Baltųjų Rūmų štabo 
viršininkas D. Regan. Kongreso nariai, užsienio ir 
vietos spauda tas žinias sutiko su nusistebėjimu, 
jog JAV prezidentas tiki į tokias įvairių burtininkų 
pranašystes.

Išeivijos spauda apie tuos įvykius arba 
nutylėjo, arba reaguodavo priešingai. Pavyzdžiui, 
Draugas (nr. 92) trumpai žinutėje taip parašė:

— Washingtone buvusio Baltųjų rūmų štabo 
viršininko Donald Regan parašyta knyga, kai jis 
buvo atleistas iš pareigų, sukėlė daug kalbų. Joje 
jis rašo, kad Nancy Reagan ir prezidentas tiki į 
astrologiją ir pasinaudoja astrologų patarimais. 
Tačiau daugelis laiko, kad tai yra fantazijos 
kūrinys, o blogiausiu atveju—kerštas prezidento 
žmonai Nancy, kad jis turėjo pasitraukti iš Baltųjų 
rūmų viršininko pozicijos.

Taigi, Draugas rašo, kad tai yra fantazijos 
kūrinys, nes kaip gi galima kritikuoti prezidentą, 
tikrą „mūsų draugą“, antikomunistą, kuris pasi
rašo palankias mums proklamacijas, sveikina 

organizacijų suvažiavimus ir net atskirų asmenų 
gimtadienius, bet mes negirdime, kai tas mūsų 
draugas, nuvažiavęs į Maskvą, visų nustebimui vėl 
nušnekėjo, kad, girdi, Sovietijoj dėl žmonių 
persekiojimo, koncentracijos stovyklų ir psiciatri- 
nių ligoninių yra kalta ne komunistinė sistema, bet 
keli neatsakingi biurokratai . . . ?

Labiausiai stebina europiečius ir daugiau 
galvojančius amerikiečius, kad publika ignoruoja 
tas visas prezidento R. Reagano politines, eko
nomines ir karines klaidas, pavojingus sprendimus 
ir nuostabą keliančius ryšius su burtininkais. 
Viešosios opinijos rezultatai vis dar rodo pasitikėji
mą juo. Kitaip sakant, Amerikos balsuotojai 
nesirūpina svarbiais valstybės reikalais ir jie vis tiki 
politikierių gražbylyste ir demagogija. Juk kitaip 
negalima paaiškinti J. Jackson populiarumo ir 
tokios abejotinos asmenybės siekimo tapti JAV 
prezidentu.

Nors komunikacijos revoliucija suteikė daug 
galimybių informacijos srityje, tačiau tuo pačiu 
metu politikieriai, pasinaudodami tomis galimybė
mis, išmoko manipuliuoti visuomenės opiniją. 
Dabar šūkiai, gražbylystė, politinė demagogija ir 
apeliavimas į patriotinius jausmus tapo pagrindi
niu politikierių ginklu laimėti rinkimus.

DIDŽIAUSIA BLOGYBĖ - PASYVUMAS 
IR NESIDOMĖJIMAS

Mūsų išeiviškojo gyvenimo darbuotės savo 
siekiais taipgi nėra kokios kasdieninės smulkme
nos, mažai reikalaujančios planavimo, peržiūrėji
mo, pritaikymo. Tikslai yra dideli ir labai svarbūs, 
kai kada reikalingi kitokio, net ir stipresnio 
padvelkimo, kad gyvybė klestėtų. Užtat ne visada 
gali būti naudingas naujų siūlymų atmetimas. 
Tiesa, galima prileisti, kad kas nors sąmoningai 
bando stabdyti lietuvišką veiklą išeivijoje. Bet visa 
tai juk greitai išryškėja, kai prieinama prie tikslų 
klausimo. Nėra abejonės, kad mūsų veiksniai savo 
tikslais yra vieningi. Visiems rūpi Lietuvos valstybės 
atstatymas ir lietuvybės išlaikymas, dabar jau nebe 
vien išeivijoje, bet ir ok. Lietuvoje, kur rusinimas 
nesulaikomas, nors ir kažin kaip pareigūnai 
besigirtų respublikos ,,savarankiškumu“. Atvirumo 
prošvaiste naudodamiesi, jau ir rašytojai taria savo 
žodj riiSll kalbos reikalu.

Jau čia pat Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas Toronte. Suvažiuos atstovai iš viso laisvojo 
pasaulio P LB apylinkių. Įvyks ne kasdieninis, 
pareikalaujantis nemažai ruošos ir lėšų. Žinoma, 
kad i jį krypsta plačiosios išeivijos dėmesys, kad 
laukiama gilesnių įžvalgų į rūpimus klausimus, 
kurie nagrinėtini mūsiško tikroviškumo ribose. 
Laukiama, kad užmojai derintųsi su dabarties 
reikalavimais, kad ir tamsesnės dėmės būtų 
matomos, nes nėra gera eiti nei prisimerkus, nei 
per aukštai galvą iškėlus. Nesutarimai, jei jie dėl tų 
pačių tikslų atsiranda, nėra jau tokia blogybė, kaip 
dažnai manoma. Didžiausia blogybė—tai pasyvu
mas ir nebesidomėjimas niekuo, kas vyksta, ko 
siekiama ar laukiama. Pasyvumo šalininkai daž
nais atvejais bando aiškinti, kad veiksnių nesutari
mai iššauktą nebesidomėjimą. Iš tikrųjų tai netiesa. 
Tai tik noras išsisukinėti, pateisinti savo nerangu
mą, kuris tautiečius lengvai išsklaido eiti « nebe 
lietuviškais keliais. Taigi, tuo atveju nesutarimai 
geriau, negu pasyvumas.

(Tėviškės žiburiai, nr. 20, 1988.V. 17)

AR GALIMA VALGYTI 
TARYBINIUS GRYBUS . . . ?

Ištrauka iš Antano Gustaičio kalbos, priimant 
kultūrinę premiją:
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Man regis, kad, savo spauda neva formuoda
mi šviesią ir sąmoningą išeivio asmenybę ir savo 
veikloje linksniuodami demokratiją, sąžinės, min
ties ir žodžio laisvę, iš savų ir svetimų valdžių 
įdiegto paklusnumo išsiugdėme tokią pagarbą 
autoritetams, kad netgi tolregės intelektualų galvos 
prašo aklą pirmininką nusmaigstyti gaires į 
rytojaus dieną ir išaiškinti, ar galima valgyti 
tarybinius grybus, nepažeidžiant nepriklausomos 
Lietuvos statuso

Kai kiti žąsies plunksna drąsiai piešia saugiai ir 
šiltai miegančių pasiaukojimą tėvynės laisvei, iš 
fronto pabėgusių heroizmą, mirusiųjų dosnumą ir 
grasinimais nutildyti vienybę,—man pro mėlynus 
akinius vaidenas, kad tėvų, vaikų ir vaikaičių 
nutautimas, politinis fariziejiškumas, už tėvynės 
meilę stipresnė savimeilė, praturtėjusių didybės ir 
galybės manija, ant krūtinės marškinius besiplė
šančių hipokritų šūkavimai ir priešmirtinis dvasios 
pasiutimas jau virsta lyg ir būtinomis mūsų 
kasdieninio gyvenimo vertybėmis, nes bet kokia jų 
pašaipa ar kritika kartais vadinama net ,, išeivijos 
idealų išdavimu“.

Tiesa, ne sykį girdžiu ar skaitau ir man skirtą 
priekaištą, kodėl gi savo liežuvio dalgiu tokiu pat 
uolumu esą nešmigoju ir okupuotoje Lietuvoje taip 
pat vešliai prižėlusio varpučio, dirsių ir kultūrinį 
derlių apgaulingai puošiančių kūkalių, o šiame 
satyrų rinkinyje, vienos simpatingos recenzentės 
nuomone, aš savo plunksna nesąs įdrėskęs net 
raudono užpakalio?

Draugo kultūrinis priedas, nr. 109, 1988.VI.4

NETIKSLI INFORMACIJA PRANCŪZAMS

Pasaulio lietuvyje (nr. 5, 1988 m. gegužės 
mėn.) P. Klimas, gyvenantis Paryžiuje, rašo apie 
netikslią PLB informaciją prancūzams:

Neseniai Paryžių pasiekė PLB lankstinukas 
prancūzų kalba. Deja, kai kurios žinios apie 
Lietuvą yra netikslios arba blogai pateiktos.

1. Teigimas, kad Lietuva yra minima 1-ojo 
šimtmečio kronikose, yra stebėtinas. Tokiu atveju 
būtina pacituoti kroniką, nes iki šiol, istorikų 
žiniomis, Lietuvos vardas minimas anksčiausiai 10- 
tojo šimtmečio kronikoje.

2. Lietuvos metinės temperatūros vidurkis pa
žymėtas -6C arba +6C Bet tokia informacija nieko 
nesako, normaliai ytu duodamas žiemos tempera
tūros vidurkis ir vasaros temperatūros vidurkis.

3. Revenue per capita: 25,000 frankų, o

2 Akiračiai nr. 6 (200)
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angliškam tekste—$2,500! Kuris iš tų dviejų yra 
tikras? Šių metų (1988 pradžioje) $2,000 yra apie 
14,300 prancūziškų frankų. Ar nebūtų buvę geriau 
tai duoti rubliais ir eventualiai duoti rublio vertę?

4. Įdėtame žemėlapyje Pabaltijo kraštai yra be 
sostinių! Buvo vietos įrašyti Vilnių, Rygą, Taliną, 
Stockholmą ir Helsinkį. Užsieniečiams būtų buvę 
daug aiškiau. Be to, ar verta klaidinti skaitytojus, 
prijungiant prie Lietuvos Rytprūsius ir Kara
liaučių? (Angliškam tekste tokios „aneksijos“ 
nėra!) Užrašas „Lituanie mineure“— prancūziškai 
nežinomas. Turėtų būti „Prusse orientate“.

5. Bibliografijoj suminėtos tik 2 knygos 
prancūzų kalba. Tai absurdas, buvo galima 
prirašyti net keliolika leidinių.

Reikia apgailestauti ir dėl kai kurių nuotrau
kų, kurios netipiškos Lietuvai, kaip, pvz., moder
niški Trakų pilies vartai yra banali kopija. 
Nuotrauka, vaizduojanti 1 tanką ir 6 rusus 
pėstininkus, daryta nežinomo e vietoj, irgi ne daug 
ka sako.

PAGALIAU KALBAME TA PAČIA KALBA

Gorbačiovo paskelbtą, „perestroika“ ir „glas
nost“ pagaliau randa atgarsį ir Lietuvoje. Tenykštė 
spauda kasdien atidengia komunistinės sistemos, 
ypač Stalino laikotarpio, teroro, žudynes, trėmi
mus į SDirą ir kitokio sauvaliavimo „paslaptis“, 
kurios < iksčiau buvo neliečiamos, nediskutuoja
mos ir visuomet papuoštos propagandiniais šū
kiais, IT i dies vienbalsiškumo pritarimais ir pagar
binime ir neklystančiai partijai ir jos genialiam 
vadui

L'e;E, tokių šūkautoji! ir prisitaikėlių buvo ir 
Lietuvoje, kuri net dabar, kaip pvz., marksistinis 
istorikas J. Jarmalavičius, garbina Staliną ir jo 
teroro metodus.

Išeivijoj nuo pat pradžios buvo minimi 
atmintini birželiniai trėmimai į Sibirą. Dabar ir 
Lietuvoje, pirmą kartą nuo sovietų okupacijos, 
taip pat daug rašoma apie terorą ir masinius 
trėmimus į Sibirą.

Rašytojas Justinas Marcinkevičius Literatūros 
ir meno savaitraštyje (nr. 22) aprašo Sibiro 
tremtinės D. Grincevičiūtės prisiminimus apie 
baisias gyvenimo sąlygas Sibire ir taip tuos įvykius 
komentuoja:

Tėvas, atskirtas nuo šeimos, jau 1943 m. buvo 
miręs viename šiaurės Uralo lageryje. Duktė 
parvežė sergančią motiną numirti į tėvynę. Ir 
tikrai, po metų ši mirė. Sukrečiantis, dokumentiš
kai glaustas laidotuvių aprašymas: grįžo nelegaliai, 
tai ir laidoti reikia nelegaliai. Kaune, namo, kur 
iki išvežimo gyveno,........rūsyje maža patalpėlė,
kuri numatyta karo atveju slėptuvei. Laidosiu Čia. 
Kaltu ir kirviu pradedu laužti grindų betoną 
(... ) Antrą parą darbą baigiu ... Su teta 
perpjaunant spintą, darom karstą (... ) Visą 
sekančią savaitę naktimis nešioju iš rūsio betono 
gabalus ir molį. Paskui gaunu cemento ir vėl 
užlyginu grindis. Jokių kapo žymių nebelieka“.

Matau visa tai kaip kokio filmo kadrus.
Netrukus po motinos laidotuvių dukrą suseka, 

suima ir už pabėgimą iš tremties nuteisia trims 
metams lagerio. Tik mirus Stalinui, 1953 m. rudenį 
ji pagaliau paleidžiama.

Skaičiau tos nepažįstamos moters atsimini
mus, rydamas ašaras ir vis klausdamas mintyse: už 
ką?

Daugiau jos nemačiau: 1987 m. gruodžio mėn. 
ji mirė. Visa šeima reabilituota 1970 metais.

Citavau vienos jų atsiminimus, stalinistinio 
stabmeldžio supratimu—liaudies prieš atsiminimus. 

Kiek buvo jų, išvežtų, tų vadinamų liaudies priešų? 
Tad reikia paga'iau paskelbti duomenis apie 
stalinizmo aukas Lietuvoje, atlikti rimtą socialinę, 
politinę jų analizę. Tikriausiai tarp jų būta ir 
kaltų, bet reikėjo įrodyti jų kaltę. Požiūryje į 
išvežtuosius irgi pasireiškia stalinizmas, jis atkak
liai nenori pripažinti savo kaltės ir dažniausiai 
slapstosi už frazių, kad „pasitaikė ir perlenkimų, 
nemažai tarybinio teisėtumo pažeidimų“ (J. Jerma- 
lavičius, „Tiesa“, 1988.IV.30). Arba „Kovoje su 
klasiniu priešu nebuvo išvengta socialistinio 
teisėtumo pažeidimo faktų“ („Lietuvos TSR 
istorija“, t. IV, p. 79). Gal kai kam pasirodys 
keista, bet iš tikrųjų tai stalinistinė terminologija. 
Visi išvežimai buvo antikonstituciniai, visi jie 

pažeidė vadinamąją „nekaltumo prezumpciją“— 
t.y. prielaidą, kad kaltinamasis nekaltas, kol jo 
kaltė neįrodyta įstatymo nustatyta tvarka. Ar bent 
bienam išvežamajam buvo pateiktas kaltinimas, 
įrodyta jo kaltė? O tuo tarpu daugelis jų iš anksto 
buvo pasmerkti mirčiai. Kuo remiantis buvo 
konfiskuojamas jų turtas, ar buvo jis grąžintas 
žmonėms po jų reabilitacijos? Kodėl nepilnave
rčiais piliečiais buvo laikomi dėl vienų ar kitų

VYTAUTAS AMBRAZAS LANKĖSI AMERIKOJE
Kalba yra vienas iš svarbiausių tautos požy

mių. Kiti požymiai yra bendra kilmė, istorija ir 
papročiai.

„Kalbos istorija padeda nušviesti sęniausiąjį 
tautos istorijos laikotarpį, tiksliau jos priešistore, 
kurios nesiekia istorijos mokslo' šaltiniai“—rašo 
Zigmas Zinkevičius {Lietuvių kalbos kilmė, I, psl. 
5).

Pokarinėje Lietuvoje lietuvių kalbos tyrinėji
mas yra tiek išaugęs, jog šiandien pagrįstai stovi 
išvystyta pasaulinio masto filologijos dėmesio 
centre. Prie šios pažangos išvystymo prisidėjo daug 
Lietuvos mokslininkų, nuo Būgos, Jablonskio, 
Balčikonio, Salio iki Zinkevičiaus, Vanago, Pau
lauskaitės ir daugelio kitų, tęsiančių lietuvių kalbos 
kultūros, norminimo, terminologijos darbą.

Vienas iš iškilesniųjų to darbo šulų yra 
neseniai pas mus lankęsis filologijos mokslų 
daktaras Vytautas Ambrazas, Lietuvos Mokslų 
Akademijos Lietuvių Kalbos ir Literatūros institu
to mokslininkas. Jis yra žymiausias lietuvių 
istorinės sintaksės specialistas, daugelio knygų ir 
straipsnių lietuvių kalbos kultūros klausimais 
autorius, komisijų, normuojančių dabartinės lietu
vių kalbos vartoseną aktyvus narys, kovojantis už 
lietuvių kalbos grynumą.

Jis yra vienas iš pagrindinių trijų tomų 
Lietuvių kalbos gramatikos autorių, už kurią 
autoriai 1977 merais laimėjo Respublikinę premiją.

„Keliolika metų Ambrazas intensyviai tyrinėjo 
lietuvių kalbos dalyvių vartoseną, iš šios srities 
paskelbė daug vertingų darbų lietuvių, kitų 
respublikų ir užsienio leidiniuose“,—rašo Alg. 
Sabaliauskas {Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija, 
psl. 77).

Ambrazas lankosi Amerikoje dr. Wm. 
Schmalstieg’o, Pensylvanijos Universiteto profeso
riaus pakviestas. Šių metų gegužės mėn. 5 dieną, 
prof. M. Gimbutienės globojamas, Kalifornijos 
Universitete Los Angeles (U.C.L.A.) jis kalbėjo 
apie lietuvių kalbos istorinę sintaksę, o gegužės 
mėn. 23-25 dienomis Illinois Universitete Čikagoje 
kalbėjo apie baltų kalbų tyrinėjimus Lietuvoje ir 
pagrindines baltų kalbotyros problemas. Ten jis 
susitiko su Illinois Universiteto lietuvių kalbos 
katedros darbuotojais ir studentais.

priežasčių pasilikę Lietuvoje išvežtųjų šeimos 
nariai?

Tai klausimai, kurie šiandien jaudina visus. 
Turėkime drąsos atsakyti į juos. Ką reiškia persit
varkymas, demokratija ir viešumas, kai apeinamos 
visai Lietuvai skaudžios žaizdos, kai dar taip 
neseniai iš literatūros kūrinių brakiatnas buvo 
kiekvienas sakinys, kuriame pasitaikydavo žodis 
„išvežimsi“ arba užuominos apie juos? Aiškinkimės, 
pat eikim faktus, skaičius, jų analizę, stalinizmo 
nusikaltimų nebijokim pavadinti nusikaltimais. Bet 
apsieikim be demagogijos, be politinių etikečių 
klijavimo, be aprėkimų, be anų dienų laikraštinės 
publicistikos „perlų“. Išmokime atskirti stalinizmą 
nuo socializmo. Be abejo, tai nelengvas, kai kam 
turbūt jau ir ne pagal jėgas uždavinys. Ką gi, ateina 
naujos kartos, joms reikia tiesos, ir tiktai tiesos. 
Tiesos su žmogišku, o ne stabmeldišku turiniu.

Honorarą už tą straipsnį Marcinkevičius skiria 
paminklo stalinizmo aukoms statybai.

Būtų gražu, jei ir išeivija galėtų prisidėti prie to 
paminklo statymo . . .

Vyt. Gedrimas

Birželio mėn. 9-11 dienomis jis dalyvavo Baltų 
Studijų konferencijoje, Maryland Universitete ir 
skaitė pranešimą tema: „Baitų kalbos ir indoeuro
piečių sakinio struktūros rekonstrukcija“.

Vytautas Ambrazas—gamtos, o ypač kainų 
mylėtojas ir alpinistas, nepaprastai gerą atmintį 
turįs, labai kuklus žmogus, lingvistas, muzikas ir 
kvalifikuotas meno mėgėjas.

Būdingas jam šis mažas epizodas: lankantis 
Kalifornijoje jo laikas buvo apribotas ir dienos per 
trumpos, todėl jis išsamiau aplankė Grand Canyon 
didybę, atsisakęs gretimos Las Vegas „džiunglių“ 
tuštybės.

iš prigimties entuziastas, nepasiruošęs nuleisti 
rankų, kiek tai liečia lietuvių kultūrą ar lietuvybę 
aplamai, intensyvus gyvenimui, pragmatikas dab
artyje, optimistas ateičiai. Tokie svečiai yra mūsų 
laukiami, kaip gryno oro dvelktelėjimas. Mes 
vertiname jį ir kaip žmogų ir kaip lietuvį ir kaip 
mokslininką, dirbantį tautai labai svarbų darbą.

Kalbėdami apie Vytautą Ambrazą neužmirš
tame ir kitų jo bendradarbių, dirbančių šį mūsų 
lietuvių kultūrai nepaprastai reikšmingą darbą. Jie 
visi rūpinasi ir prižiūri tą šventąją mūsų ugnį— 
lietuviu kalba, karštai degančia lietuviu kultūros fc- C • *.
aukure. Vyt. Plukas

Dr. Vytautas Ambrazas su dr. Marija Gimbu
tiene Los Angelėse 1988 m.

1988 m. birželio mėn. •
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LIETUVOS GYVENIMAS

BALTOS AR . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)

Vilniuje, š.m. gegužės mėn. 21 d., prie 
nužudyto komunisto Z. Angariečio paminklo 
įvyko „Stalino kulto aukų“ paminėjimas ir 
pagerbimas. Jį organizavo Lietuvos kūrybinės 
sąjungos—rašytojai, dailininkai, žurnalistai, archi
tektai, teatro ir kino darbuotojai, kompozitoriai, 
muzikai kartu su Kultūros fondu, Vilniaus karo ir 
darbo veteranais ir net miesto Liaudies deputatų t- 
bos vykdomuoju komitetu. Buvo susirinkę’ keli 
tūkstančiai vilniečių. Minėjimą pradėjo Kultūros 
fondo pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Vil
niaus miesto t-bos deputatas G. Tarvydas. Tarp 
kitų kalbėtojų buvo partijos Istorijos instituto 
darbuotojas R. Šarmaitis, poetas M. Karčiauskas, 
darbininkas Z. Šaltenis, Vilniaus aukštosios 
partinės mokyklos docentas A. Merkelis ir 
kinematografininkų s-gos valdybos pirmininkas J. 
Gricius. Tarp dignitarų buvo Centro komiteto 
sekretorius L. Šepetys, Ministrų t-bos pirmininko 
pavaduotojas A. Cesnavičius ir kiti.

Sekančią dieną, sekmadienį, daugiausia baž
nyčiose ir po pamaldų, vyko neoficialūs trėmimų 
minėjimai.

Buvusio Lietuvos liaudies komisaro J. 
Glušausko liudijimu, Maskva buvo pareikalavusi 
išvežti iki 700 tūkstančių lietuvių. Šiais metais per 
gegužės trėmimų minėjimą Čikagoje išdalintuose 
lapeliuose teigiama, kad 1940-1952 m. buvo 
deportuota ne mažiau kaip 400 tūkstančių Lietu
vos gyventojų, iš kurių tik nedidelė dalis buvo 
„reabilituota“ ir grįžo į Lietuvą. Šių skaičių nuliai 
rodo, kad jie apytikriai, o kadangi jų šaltinis 
politiniai emigrantai, tai galima prileisti, kad jie 
gal ir perdėti. Iš kitos pusės negalima pasitikėti ir 
komunistinė statistika, kuri jau pradėta skelbti, 
nes ją skelbia ta pati partija ir saugumas, kurie šį 
terorą organizavo ir vykdė. K. Bielinis tvirtina, 
kad rusai nuo 1940 m. atsakingi už 659.969 
Lietuvos gyventojų sunaikinimą.

Štai š.m. gegužės 21-mos Tiesoje Partijos 
istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos 
Centro komiteto direktorė V. Kašauskienė paskel
bė, kad, Valstybės saugumo komiteto (KGB) 
duomenimis, 1941 m. birželio 14-17 dienomis 
„administracine tvarka į tolimuosius Tarybų; 
Sąjungos rajonus buvo ištremta 12.562 respublikos 
gyventojų (7439 šeimos)“. Ji paaiškina, kad į šį 
skaičių neįeina už antitarybinę veiklą areštuoti ir 
nuteisti 3649 asmenys.

Lietuvių enciklopedija teigia, kad 1940 m., 
naktį iš liepos 11 į 12 d. buvo suimti du 
tūkstančiai politinių veikėjų, taigi pačioje okupaci
jos pradžioje. Kašauskienė rašo, kad vokiečių 
okupacijos metu Lietuvoje pasirodžiusioje statisti
koje buvo tvirtinama, kad iš Lietuvos 1941 m. 
buvo ištremti 17.602 asmenys. Ji sako, kad „vėliau 
šį skaičių buržuazinė spauda nuolat didina. 
Kadangi nebuvo paskelbta kitų duomenų, juos 
ėmė naudoti ir respublikos istorikai“.

— Trėmimai, susiję su pokario metais Lietu
voje, analizuojami, jų duomenys netrukus bus 
paskelbti,—užbaigia savo straipsnį Kašauskienė.

Ji, matyt, išėjo ginti savo pavaldinio, istorijos 
mokslų daktaro, profesoriaus ir stalinisto J. 
Jermalavičiaus. Šiam kad kliuvo, tai kliuvo po to, 
kai jis toje pačioje Tiesoje balandžio 30 d. 
atspausdino reakcionierišką „Laišką redakcijai“, 
kuriame bandė susidoroti su Vilniaus Pedagoginio 
instituto ekonomijos dėstytoju S. Pečiulių. Pečiulis 

balandžio 21-mos Komjaunimo tiesoje drąsiai 
iškėlė „baltųjų dėmių“ klausimą, teigdamas, kad 
partizaninį karą Lietuvoje smarkiai paaštrino 
ūkininkų varymas į kolūkius.

„ Bet ar noro išeiti į miškus nesukėlė prievarti
nės stalinistinės kolektyvizacijos perspektyva, kuri 
daugeliui valstiečių asocijavosi su baudžiava“, 
klausia Pečiulis. „ Tai buvo pati tikriausia baudžia
vinė daugumos šalies gyventojų priklausomybė“, 
cituoja jis Izvestijas ir vėl klausia: „Kada istorijoje 
laisvi valstiečiai savanoriškai ėjo į baudžiavą, 
nesipriešino jos [vedimui?“

Jermalavičius piktai tvirtino, jog „S. Pečiulio 
straipsnis skamba lyg ekstremistinis iššūkis vyres
niajai Lietuvos darbo žmonių kartai, sunkiais 
pokario metais pasiaukojamai kovojusiai prieš 
buržuazinių sluoksnių kontrrevoliucinius išpuoli
us ... “

— Su šmeižtu nediskutuojama, jis 
atmetamas,—kategoriškai pareiškia Jermalavičius 
po ilgos diskusijos.

Bet jis, ko gero, nebuvo per pastaruosius 
trejus metus išėjęs į lauką ir nežino, kas dedasi. 
Prieš Jermalavičių pasipylė visa serija straipsnių ir 
laiškų, panašiai, kaip prieš kovo mėnesį Sovetska- 
joj Rosijoj išspausdinta Gorbačiovo antagonisto 
Ligačiovo šalininkės N. Andrejevos „laišką redak
cijai“ ginantį Stalino laikus. Pasidarė visiškai 
aišku: šiuo metu ne tik daugumos aktyvių žmonių, 
bet ir Tiesos redakcijos nuotaikos ne Jermala
vičiaus pusėje.

SIBIRO ROMANTIKA
Bet gal sensaciškiausia ir kraupiausia iki šiol 

yra poeto J. Marcinkevičiaus š.m. gegužės 28 
dienos Literatūroje ir mene paskelbtas Sibiro

SLAPTAS PRIEDAS PRIE VOKIETIJOS 
IR TARYBŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLI
KŲ SĄJUNGOS (TSRS) NEPUOLIMO 
SUTARTIES, PASIRAŠYTOS 1939 M.

RUGPJŪČIO MĖN. 23 D. MASKVOJE

Pasirašant Nepuolimo sutartį tarp Vokie
tijos ir TSRS žemiau pasirašiusieji šių valsty
bių įgaliotiniai labai konfidencialiai aptarė 
savo įtakų sferų sienas Rytų Europoje Tos 
diskusijos baigėsi tokiomis išvadomis:

L Jeigu Pabaltijo valstybių (Suomijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos) teritorijose įvyks 
teritoriniai ir politiniai pasikeitimai, šiaurinė 
Lietuvos siena skirs Vokietijos ir TSRS įtakų 
sferas. Šiame sąrišyje abi pusės pripažįsta 
Lietuvos interesus Vilniaus krašte.

2. Jei teritoriniai ir politiniai pertvarky
mai įvyktų Lenkijos teritorijoje, tai Vokietijos 
ir TSRS įtakų sferų siena taps maždaug 
Narevo, Vyslos ir Sanos upių linija.

Klausimas, ar abiejų šalių interesai 
reikalauja nepriklausomos Lenkijos valstybės 
išsaugojimo ir su kokiomis sienomis, gali būti 
galutiniai išspręstas tik tolimesnių politinių 
įvykių.

Kaip bebūtų, abi vyriausybės išspręs šį 
klausimą draugišku susitarimu.

3. Kas liečia pietryčių Europą, TSRS 
atkreipia dėmesį į savo interesus Besarabijoje. 
Vokietija pareiškia, kad ji šia sritimi nesuin
teresuota.

Abi šalys traktuos šį protokolą kaip 
visiškai slaptą dokumentą.

tremtinės kaunietės, 1987 m. mirusios D. Grinke- 
vičiūtės atsiminimai. Jos šeimą 1941 m. birželio 14 
d. 3 valandą nakties, išvežė į negyvenamą salą 
Laptevų jūroje. Ji tą vietą taip prisimena:

Jokių žmogaus pėdsakų: nei namo, nei jurtos, 
nei medžių, nei krūmų, nei žolės—vien amžinu 
[šąlu sukaustyta tundra, padengta plonu samanų 
sluoksniu. Ir kažkokios arktinės ekspedicijos [kalta 
medinė lentelė su užrašu, kad sala pavadinta 
Trofimovsku.

Tai buvo didžiulis ledo kapas. Gulintiems ant 
narų dažnai prišaldavo prie sienos plaukai. 
Barakai buvo visiškai nekūrenami, ir mirštantieji 
nušaldavo rankas ir kojas.

Įpusėjus poliariniai nakčiai, mūsų barake Nr. 
10 iš 30 žmonių ant kojų laikėsi tik kelios moterys 
ir aš. Kiti gulėjo ant narų sutinę iš bado arba jau 
negalėjo atsikelti dėl išsekimo ir skorbuto ... Be 
skausmo trupėjo dantys, iš dantenų bėgo kraujas. 
Blauzdose atsiverdavo neskausmingos trofinės 
opos . . . Dažniausiai skorbutas paliesdavo kelio 
sąnarius.

Griškevičiūtės liudijimu, 1942-3 m. žiemą mirė 
kas antras tremtinys.

Liaudies mokytojo Baranausko Šeima iš 6 
asmenų išmirė visa. Drūčių šeima (nuo 
Kalvarijos)—tėvai ir du sūnūs—išmirė visa. Žyge
lio 4 asmenų šeima—tėvai, duktė Danutė 18 m., 
sūnus Eimutis 12 m.—mirė visa. Girininko 
Šiūpelio šeima—taip pat visa. Iš 6 Augustinų 
šeimos narių liko tik vienas berniukas. Iš 7 
Geidonių šeimos narių—tik viena Geidonienė.

Poetas Marcinkevičius šį pasakojimą baigia 
pastaba: „P.S. Honorarą skiriu paminklo staliniz
mo aukoms statybai“.

1939 m. rugpjūčio mėn. 23 d.
TSRS vyriausybės įgaliotas

/p/V. Molotovas 
Vokietijos vyriausybės vardu 
/p/J. Ribentropas

SLAPTAS PAPILDOMAS PROTOKOLAS

Žemiau pasirašiusieji Vokietijos ir Tarybų 
Socialistinių Respublikų S-gos (TSRS) įgalio
tiniai paskelbia tokį susitarimą:

Pirnlasis slaptojo, protokolo, .pasirašyto 
1939 m. rugpjūčio mėn. 23 d., punktas 
pakeičiamas taip, kad (visa—v.z.) Lietuvos 
valstybės teritoja patenka į TSRS įtakos sferą. 
Tuo tarpu Liublino provincija ir kai kurios 
Varšuvos provincijos dalys patenka į Vokieti
jos įtakos sferą (plg. žemėlapio priedą prie 
šiandien pasirašytos Sienų ir draugystės 
sutarties). Kai tik TSRS vyriausybė imsis 
ypatingų priemonių Lietuvos teritorijoje savo 
interesams apginti, dabartinė Vokietijos- 
Lietuvos siena bus ištaisyta taip, kad Lietuvos 
teritorija į pietvakarius nuo linijos, pažymėtos 
žemėlapio priede, atitektų Vokietijai, kad 
sienos linija taptų paprasta ir natūrali.

Toliau susitariama, jog dabar galiojančios 
ekonominės sutartys tarp Vokietijos ir Lietu
vos nebus paliestos aukščiau minėtų TSRS 
priemonių.

Maskva, 1939.IX.28 
TSRS vyriausybės įgaliotas 

V. Molotovas 
Už Vokietijos vyriausybę
J. Ribentropas
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LIETUVOS GYVENIMAS

Tai tiek apie trėmimus ir Sibirą. O kur dar 
žuvę partizanai, kurių kai kas priskaito iki 40 
tūkstančių. Kur tų partizanų atsitiktinės aukos, 
neskaitant jau tarybinių aktyvistų bei liaudies 
gynėjų (stribų).

Šiurpiausiai į žmonių atmintį įsirėžė NKVD 
nužudytųjų lavonai, rasti kalėjimų rūsiuose, 
Koncentracijos stovyklose ir kitur, rusams pasitrau
kus iš Lietuvos 1941 m. birželio pabaigoje. Ant 
daugelio matėsi kankinimo žymės: nupjautos 
nosys, ausys, krūtys, replėmis ištraukti liežuviai ir 
nagai, karšta geležimi išdegintos žymės. Visi 
pribaigti tradiciniu šūviu į pakaušį iš nagano. 
Červenė, Kretinga, Panevėžys, Petrašiūnai, Pravie
niškės, Rainiai, Raseiniai—tai vietos, kur iš viso 
rasta nužudyta 1114 žmonių, anot Lietuvių encik
lopedijos.

Iškyla klausimas, kaip gorbačioviškai persit
varkyti tiems, kurie organizavo ir vykdė šias 
žudynes. O juk tai buvo ta pati rusų dominuojama 
Komunistų partija. Kokio viešumo ir kokios 
demokratijos galima iš jų laukti? Nejaugi jie patys 
save apkaltins, nuteis ir lips ant ešafoto?

Kad tai buvo ne tik Stalinas, Berija ar 
Gladkovas, rodo ir toks Maskvos žurnalo Ogoniok 
retorinis klausimas ryšium su 1937 m. teroru 
Tarybų S-goje: „Jeigu jie patys būtų rašę nesus
kaičiuojamus arešto šaukimus ir nuosprendžius, 
patys būtų areštavę žmones, patys tardę ir 
kankinę, mušę ir šaudę, patys užkasinėję ir deginę 
lavonus, o po to vėl darę tą patį—nužudytųjų 
giminėms ir vaikams (ir tų vaikų vaikams),—kiek 
milijonų dienų jiems būtų prireikę?“ Atsakymas: 
„Jiems būtų prireikę nemirtingumo“.

Ir nors kai kurių pavienių aukšto rangu 
nužudytųjų bylas Aukščiausias karo tribunolas 
Maskvoje peržiūrėjo ir rado, kad šie žmonės buvo 
nekaltai „represuoti“, tai tik ledkalnio viršūnė, 
lašas jūroje. Milijonai bylų lieka nepaliestos, 
tūkstančiai kaltininkų nebausti. Ir ar nebūtų daug 
natūraliau, kad vietoj ieškojęs nusikaltėlių JAV, 
Anglijoje ar Australijoje prokuroras Bakučionis 
peržiūrėtų savo budelių sąrašus ir patrauktų juos 
atsakomybėn, ko laukia ne tik jų iškankinta 
liaudis, bet ir pasaulio visuomenė.

GRUODŽIO AR VASARIO 16-TOJI?

Iki šių metų Lietuvoje buvo beveik visiškai 
ignoruojama Vasario 16-toji ir su ja susiję 
istoriniai įvykiai. Tuo tarpu į aukštybes buvo 
keliama 1918 m. gruodžio 16-toji kaip „Tarybų 
Lietuvos darbininkų ir valstiečių valstybės gimta
dienis“. Tą dieną tik ką susikūrusi prorusiška 
Kapsuko vyriausybė paskelbė manifestą apie 
vokiečių okupacijos ir „buržuazinės“ Lietuvos 
vyriausybės nuvertimą. \ O kad tą gimtadienį 
sukūrė rusų durtuvai po Kaizerio kapituliacijos 
1918.XI.11, kai Vokietija sutinkamai su paliaubų 
sąlygomis atitraukė savo kariuomenę iš užimtų 
kraštų,, tarp jų ir iš Lietuvos,—nė žodžio.

Yra žinomas marksisto istoriko M. Pokrovs- 
kio posakis, kad „istorija yra politika, nukreipta į 
praeitį“. Lietuvos rašytojas V. Petkevičius klausia, 
„iš kur atsirado toks keistas tų vadinamų 
socialinių užsakovų potraukis grįsti istoriją melu, 
prasimanymais, tas plebėjiškas noras aukštinti 
tiktai save“. Petkevičius toliau tęsia: „Visuomenė 
istorijos neužmiršo . . . atėjo toks laikas, kai 
tėvynės nebegalima dalinti į buržuazinę ir į 
tarybinę. Tėvynė yra viena, su viskuo, kas joje 
buvo gera ir bloga . . . Dauguma mūsų inteligentų 
ir rašytojų nori mylėti savo tėvynę, savo tautą ir 
už tai gauti ordinus. Taip retai kada būna. Už

1988 m. birželio mėn.

tėvynę reikia lipti ant kryžiaus“.
Tarp absurdiškų komunistinių teiginių kaip 

tik ir yra tvirtinimas, kad „Lietuvių tauta į 
tarybinių tautų šeimą (1918/19 m.—v.z.) įstojo 
savanoriškai“ ir kad kiekvienas tos „šeimos“ narys 
turi lygias teises. Be to dar teigiama, kad „Tarybų 
S-ga yra suverenių valstybių sąjunga“. Taip ir 
norisi pasakyti: „Papasakokit tai savo bobutei“.

Arba vėl, kalbos apie klasių kovą. Tai tiesiog 
papūgiškas nuvalkiotų doktrinų kartojimas. Kokios 
gi klasės buvo 1918 m. Lietuvoje? Juk tuo metu 
80% Lietuvos gyventojų buvo smulkūs ir vidutiniai 
ūkininkai arba jų vaikai, išėję į kunigus, daktarus 
ar valdininkus. Tarp jų jokių klasių skirtumo 
nebuvo ir jokios „klasių kovos“. Tad apie kokią 
„buržuaziją“ tie tarybiniai istorikai svaičioja?

Ne ekonominėmis klasėmis, o pasaulėžiūra 
tuomet lietuviai buvo pasiskirstę į katalikus, 
liberalus ir demokratus. 1896.V.1 Vilniuje buvo 
įkurta Lietuvos socialdemokratų partija. 1905 m. 
susikūrė Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga.

Vokietija pažadėjo atkurti Lietuvos valstybin
gumą, todėl į ją ir krypo lietuvių patriotų akys. 
Vokiečių okupacijos metu, 1917 m., pradėjo eiti 
Lietuvos aidas, kurio 1918 m. vasario 19-tosios 
(antradienio) laidoje ir buvo paskelbta Vasario 16- 
tosios deklaracija.

Amerikoje lietuviai rinko aukas Lietuvai 
išlaisvinti, o 1918 m. kovo mėn. Amerikos lietuvių 
seimas kreipėsi į prezidentą V. Vilsoną prašydami 
būsimoje taikos konferencijoje pasisakyti už 
Lietuvos politinę nepriklausomybę. 1917 m. 
balandžio mėn. JAV paskelbė karą Vokietijai. 
Prezidentas Vilsonas 1918 m. sausio 8 d. paskelbė 
savo 14-kos punktų deklaraciją, kuri skelbė tautų 
apsisprendimo teisę. Ši deklaracija turėjo būti 
didelis paskatinimas ir Vasario 16-tosios aktui, 
kuriame sakoma, jog Lietuvos taryba, . . . remda
masi pripažintąja tautų apsiprendimo teise, 

. . . skelbia atstatanti nepriklausomą . . . Lietuvos 
valstybę“.

Tad prie ko ir kur čia rusiškieji bolševikai?
1917 m. vasario mėn., nuvertus carą ir į 

valdžią atėjus demokratiškai A. Kerenskio vyriau
sybei, atkuto ir Lietuvos patriotai. Rugsėjo mėn. 
18 d. Vilniuje prasidėjo Lietuvių konferencija, kuri 
vėliau išsirinko Lietuvos tarybą, o toji paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę.

Tuo metu tebevyko I Pasaulinis karas. 
Lietuva tebebuvo vokiečių okupuota. Kerenskio 
armijos dėl vokiečių spaudimo ir vidaus netvarkos 
nebegalėjo atsispirti vokiečiams. Bolševikai šią 
padėtį demagogiškai išnaudojo ir lapkričio mėn. 
pradžioje įvykdė perversmą šūkiu „Duonos, taikos 
ir žemės!“ Jau lapkričio 26 d. jie pasiūlė Vokietijai 
paliaubas. Gruodžio 2-rąją paliaubos buvo pasi
rašytos, išduodant Vakarų valstybių antivokišką 
koaliciją, su kuria Rusija buvo pasižadėjusi vesti 
karą iki galutinės pergalės prieš Vokietiją.

Tuoj po paliaubų prasidėjo taikos derybos su 
Vokietija ir 1918 m. kovo 3 d. buvo pasirašyta 
Rusijai labai nenaudinga Lietuvos Brastos taika, 
kurioje Rusija atsisakė pretenzijų į caro okupuotus 
kraštus vakarinėje imperijos dalyje.

REALIZMO POLITIKA

Lietuvos taryba, laviruodama tarp pergalingų 
vokiečių, 1917 m. gruodžio 11 d. paskelbė 
deklaraciją dėl Lietuvos politinio savistovumo, 
pripažindama ekonominius ryšius su savo vakarų 
kaimynu ir okupantu. Po to, kai prezidentas 
Vilsonas 1918 m. sausio 8 d. paskelbė savo 14 
punktų ir vokiečiai pradėjo pralaimėti vakarų 

fronte, Lietuvos taryba, pajutusi stipresnius tautų 
apsisprendimo vėjus, vasario 16 d. paskelbė 2-rąją, 
sustiprintą deklaraciją, kurioje „atstatoma Lietu
vos valstybė ir nutraukiami visi iki šiol buvę ryšiai 
su kitomis valstybėmis“. Vokiečių okupacinei 
valdžiai, kuri dar tvirtai tebesilaikė Lietuvoje, šis 
2-rasis nutarimas nepatiko ir ji reikalavo, kad 
Lietuvos taryba grįžtų prie gruodžio 11-tosios 
pareiškimo. Lietuvos taryba, priremta prie sienos, 
dviprasmiškai sutiko ir kaizeris 1918 m. kovo 23 d. 
pripažino jaunąją Lietuvos vyriausybę su A. 
Voldemaru priešakyje. Taigi rusai nebuvo pirmieji 
pripažinę nepriklausomą Lietuvą, kaip jie kartais 
giriasi.

Ir kaizeris susidūrė su panašiomis problemo
mis kaip Rusija. Karo nualinti žmonės nebenorėjo 
kariauti, o sąjungininkai, įskaitant amerikiečius, 
spaudė vakarų fronte. Kaizeris Vilhelmas II 1918 
m. lapkričio 9 d. buvo nuverstas, o po dviejų 
dienų naujoji Veimaro vyriausybė pasirašė paliau
bas su sąjungininkais.

Kai Vokietijos liūtas nukeipo, tai ir Rusijos 
meška vėl atkuto. Lapkričio 13 d., vos dviem 
dienom praėjus nuo Vokietijos kapituliacijos, rusai 
anuliavo Lietuvos Brastos taiką ir ėmė vėl veržtis į 
anksčiau okupuotas žemes, kurių jie taikos 
sdtartyje buvo atsisakę. Čia jiems ir prireikė 
visokių kapsukų ir angariečių.

Kai Lietuvos Taryba gudriai manevravo po 
vokiečių batu ir sugebėjo padėti pamatus naujajai 
Lietuvai, tai visokie išgamos, diriguojami iš 
Maskvos, norėjo užgniaužti Lietuvos nepriklauso
mybę ir grąžinti ją rusams. Jų buvo tiek maža, kad 
jie net negalėjo sudaryti atskiros grupės ir operavo 
kaip Baltarusijos ir Lietuvos Komunistų partijos 
komitetas. Prorusiškas istorikas B. Vaitkevičius 
teigia, jog „socialistinės revoliucijos gynėjų gretose 
buvo apie penki tūkstančiai Lietuvos vyrų“, tuo 
tarpu savanoriais buvo pripažinti apie 9 tūkstan
čiai vyrų. Skirtumas tik toks, kad pastarieji buvo 
beveik vien lietuvių kilmės, o „revoliucijos gynėjai“ 
buvo daugiausia gudai ir kiti „internacionalistai“. 
Tad rusiškąją „revoliuciją“ užgniaužė ne buržuazi
niai nacionalistai su užsienio interventų pagalba; 
kaip teigia stalinistiniai ir gorbačioviniai 
istorikai, o Lietuvos darbininkai, valstiečiai ir 
inteligentai paklusę natūraliam savistovumo in
stinktui.

Tokia tad buvo komunistų išsigalvota „klasių 
kova 1917-19 m. Pagrindinės „klasių“ iš esmės 
buvo tik dvi: viena už rusus, kita už Lietuvą. 
Lietuvos šalininkai laimėjo, nors ir ne visai vieni, 
bet su vokiečių likučių ir kitų antirusų pagalba. 
Nuo 1919 m. vasario 13 d. Lietuvoje buvo įvesta 
visuotinė karo prievolė. Tų naujokų ir ankstesnių 
savanorių-kūrėjų entuziazmas buvo toks, kad ir 
prasčiausiai ginkluoti jie iki rugpjūčio pabaigos 
rusus ir jų pakalikus išvijo ir stojo Lietuvos ne
priklausomybę ginti nuo kitų priešų.

4-TAS LIETUVOS PADALINIMAS

Kitas kortų namelis, kurį rusų inspiruot 
Lietuvos istorikai pastatė, yra mitas apie „tarybi 
valdžios atkūrimą“ Lietuvoje 1940 m. Kaip nebuvc 
„sukūrimo“ taip negalėjo būti ir „atkūrimo“.

1939 m., po Austrijos prijungimo, Čekoslova
kijos okupacijos ir Klaipėdos krašto atplėšimo nuc 
Lietuvos, Hitlerio akys nukrypo į Lenkiją. Tačiau 
Lenkijos teritorijos vientisumą buvo garantavusias 
Anglija ir Prancūzija. Nors po Miuncheno kapitu
liacijos Hitleris ir netikėjo, kad šios Vakari 
valstybės rizikuotų karą su Vokietija dėl tolime

(tęsinys sekančiame psl.
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RECENZIJOS

BALTOS AR . . .
(atkelta iš 5-to psl.)
sąjungininko, vienok dėl atsargumo fiureris norėjo 
užsitikrinti užnugarį. Mat nuo Bismarko laikų 
buvo įsigalėjęs įsitikinimas, jog Vokietijai reikia 
vengti dviejų frontų karo.

Taip tad vienas grobikas, užmiršęs visus savo 
komunizmo prakeiksmus, kreipėsi į Staliną, kuris 
jį savo nuožmumu buvo toli pralenkęs.

Stalinas, pajutęs naują grobį, visą 1939 m. 
rugpjūčio mėn. erzino Hitlerį su anglų-prancūzų 
derybomis, kol pagaliau rugpjūčio 23 d. buvo 
pasirašytasVokietijos ir Tarybų S-gos Nepuolimo 
paktas, nustebinęs pasaulį ir atvėręs paskutines 
duris II Pasauliniam karui. Kai jau rugpjūčio 19 d. 
buvo gautas rusų principinis sutikimas šiai 
sutarčiai, vokiečių kariuomenė gavo galutinį 
įsakymą rugsėjo 1 d. pradėti žygį į Lenkiją.

• Molotovo-Ribentropo pakte, kaip Nepuolimo 
sutartis yra žinoma, buvo slaptas protokolas (žr 
tekstą), kuris numatė Rytų Europos padalinimą į 
rusų ir vokiečių įtakų sferas. Pagal šį protokolą, 
Lietuva turėjusi atitekti vokiečių sferai. Bet vėliau, 
Lenkijai griūnant, Stalinas išsiderėjo sau ir Lietuvą 
mainais už rytines Varšuvos srities dalis. Būtent šis 
slaptas protokolas ir yra didžioji „baltoji dėmė“ 
rusų grobuoniškoje istorijoje. Jo Kremlius net 
negali „rasti“, teigia kai kurie šaltiniai, o toks 
istorikas Vaitkevičius „abejoja“ jo autentiškumu.

Visas abejones išsklaido į amerikiečių rankas 
karo pabaigoje patekęs reicho užsienio reikalų 
minsterijos archyvas, kuriame buvo ir slaptasis 
protokolas su visa dokumentine medžiaga. Jis 
buvo paskelbtas 1948 m. ir išsamiai paaiškino rusų 
veiksmus po Nepuolimo sutarties.

Tad kiek melaginga yra Tarybų valdžios 
„sukūrimo“ istorija Lietuvoje 1918 m., tiek pat 
prasilenkia su tiesa ir tos valdžios „atkūrimas“ 
1940-taisiais. Tai buvo ne kas kita, kaip šimt
mečiais trunkąs rusiškasis veržimasis į vakarus, 
prie Baltijos jūros. Ir nors Stalino terorą dabar

KALENDORIUS

1917 m.

Rugsėjo 18 d.
Lapkričio 8 d.
Lapkričio 26 d.
Gruodžio 2 d.
Gruodžio 3 d.
Gruodžio 11 d.

Vilniuje prasideda Lietuvių konferencija
Bolševikai išleidžia Taikos dekretą
Bolševikai pasiūlo vokiečiams paliaubas
Rusija pasirašo paliaubas su Vokietija
Prasideda Lietuvos Brastos taikos derybos
Lietuvos Tarybos 1-ji deklaracija dėl Lietuvos nepriklausomybės

1918 m.

Sausio 8 d.
Vasario 16 d.
Kovo 3 d.
Kovo 23 d.
Birželio 4 d.

Prez. Vilsonas paskelbia savo 14 punktų
2-ji Lietuvos nepriklausomybės deklaracija
Pasirašyta Lietuvos Brastos taikos sutartis
Imperatoriaus Vilhelmo II vyriausybė pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę 
Lietuvos T-ba nutaria į Lietuvos sostą kviesti Viurtembergo grafą, 
hercogą Vilhelmą ton Urachą

Spalio 1-3 dd.
Spalio 20 d.

I Lietuvos Komunistų partijos suvažiavimas
Naujasis Vokietijos kancleris Maksas Badenietis pareiškia, jog Vokietija 
leidžia lietuvių tautai pačiai spręsti savo konstitucijos ir santykių 
su kaimynais klausimus, o Lietuvos Tarybai sudaryti vyriausybę.

Lapkričio 2 d. Lietuvos taryba priėmė laikinąją Lietuvos konstituciją ir atšaukė 
fon Uracho kvietimą į Lietuvos sostą

Lapkričio 9 d.
Lapkričio 11 d.

Vokietijoje nuverčiamas kaizeris
Paliaubos su Vokietija (karo pabaiga) ir 1-ji Lietuvos vyriausybė su 
A. Voldemaru priešakyje

Lapkričio 13 d. Rusija anuliuoja Lietuvos Brastos taiką; Lietuvos vyriausybė 
kreipiasi į tautą, ragindama vietose steigti savivaldybes

Lapkričio 23 d.
Gruodžio 8 d.

Lietuvos vyr-bė nutaria kurti karines dalis 
Sudaroma prorusiška Kapsuko vyriausybė

rusai ir drįso apnuoginti, savo imperializmo jie kol 
kas nedrįsta pripažinti, nes tai pakirstų pagrindus 
visai dabartinei jų imperijai, pastatytai ant 100

pavergtų tautų nugaros, tarp jų ir ant lietuvių.

V. Zalatorius

KAUTYNĖS SU KARTONINIAIS 
BULIAIS

Kokių tik staigmenų nepasitaiko gyvenime. 
Rodos, kaip čia neseniai dūsavom, kad lietuviškoji 
proza vis niekaip neišsikapsto iš kaimo galulaukių, 
kad „erudicijos ir filosofinio turinio atžvilgiu ji 
tebevažinėja vaikišku triračiu“- (R. Lankauskas. 
„Atsinaujinimas kaip būtinybė“, Literatūra ir 
menas, 1987.III.5), o štai, šekit, prieš akis Romo 
Gudaičio romanas Metaforų medžiotojai, kurio 
turinį sudaro sofistikuoto, aistringo, sielvartingo ir 
groteskiško filmų tvėrybos pasaulio pavaizdavimas. 
Ir ne kokio, atsiprašant, Mosfilmo ar Lenfilmo, bet 
savo, lietuviškos kinostudijos—Gintarinio ekrano— 
užkulisių.

Be abejo leistina kreivai šyptelt: anokia toji 
lietuviškoji kinematografija, palyginus su Holyvu- 
d‘o prašmatnybėm. Juk tai „upelis, mitulio veršio 
pamyžtas“, kaip pasakytų J. Avyžius. Iš tiesų, kiek 
metų kai apie ją nieko nesigirdi, o jei ir pakalbama, 
tai su pasibaisėjimu? Kiek metų kai joks lietuviškas 
filmas nepasirodo tarptautiniuose kino festiva
liuose?

Bet galbūt kaip tik todėl, kad išeivijos skaityto
jui filmų gamybos sritis taip mažai pažįstama, 
Metaforų medžiotojai pasidaro intriguojantis veika
las. Juk kaip bebūtų, net jeigu tenykštė filmų

A

pramonė ir negali didžiuotis technika ir įrengimais, 
aptinkamais Holyvudo studijose, vis vien juk 
psichologinės problemos turėtų būti panašios kaip 
Amerikoj, Prancūzijoj, Skandinavijoj. Juk turėtų 
būti tas pats nesantaikų, intrigų, klastų, aktorėlių, 
kilimo žvaigždopi visokiausio atsidavimo atsiverti
mo kaina, narkomanijos ir t.t. peklos ratas. Kur 
tarpsta visi žmogiškieji konfliktai, kuriuos esame 
įpratę aptikti romanuose, atsiminimuose, stambiųjų 
kino korifėjų biografijose, pagaliau netgi bulvari
niuose kino žurnaluose.

Prieš aptariant kuo panašus ir kuo skirtingas R. 
Gudaičio romanas nuo, sakykim, O Hara‘os ar 
Harold Robbins pasakaičių, visų pirma dera 
supažindinti skaitytoją su autorium. Tai palyginti 
dar jaunas žmogus (g. 1941), baigęs universitetą, nuo 
1969 iki 1981 dirbęs Lietuvos kino studijos scenari- 
nėje redakcinėje kolegijoje. Partietis. Nuo 1981 
LTSR Kultūros ministerijos dramos repertuaro 
redakcinės kolegijos narys. Atseit, visą laiką vertęsis 
daugiau mažiau sielovada, sielų inžinerija, gal net 
cenzoryste. Yra rašęs kinofilmų ir telefilmų scenari
jų. Jų tarpe ekranizavęs B. Bubnio romaną Po 
vasaros dangum. R. Gudaitis yra taip pat dviejų 
romanų—Sėjėjai (1981) ir Lemties broliai (1983)— 

autorius. Atseit, filmų gamybos kulinarija neturėtų 
turėti Gudaičiui paslapčių.

Atrodytų, kad jo apysaka bus perkrauta amato 
plonybių aprašymais, techniškų dalykų griūtim. 
Tenka pasidžiaugti, kad nevisai taip. Be abejo, 
autorius turi paaiškint skaitytojui kaip svarbu 
režisieriui pasigaut gerą operatorių, apsirūpint geros 
kokybės filmavimo medžiaga, aparatūra, turėti gerą 
dailininką, nevisai dar sustabarėjusius aktorius, 
pagaliau pakenčiamą scenarijų. Jam tenka užsiminti 
kokį lemtingą vaidmenį vaidina filmo tveryboj 
montažas, sugebėjimas šalinti kadrus, lėtinančius 
filmo slinktį ar bereikalingai blaškančius žiūrovą. 
Kaip svarbu pataikyti į masių skonį (šiuo atveju 
Kultūros ministerijos vadeivų skonį). Tuos dalykus 
R. Gudaitis nušviečia skaitytojui nuosaikiai ir gyvai. 
Užtat beviltiškai įklimpsta kaip tik jam geriausiai 
pažįstamame ideologinio „košer“ nustatymo sekto
riuje. Galbūt jo dingstim yra ir visai geras noras 
pavaizduoti, kaip tenykščiams kinematografijos 
satrapams svetima pakusa remti novatoriškus 
projektus, bet jis šneka apie tai ilgai, suveltai ir 
nuobodžiai.

Jis daug šykštesnis žodžiais, kai tenka vaizduoti 
užkulisių dalykus, kurie skaitytojui yra patys 
įdomiausi: aktorių ir režisierių „dolce vita“, pijokys- 
tės ir lytiniai pasismaginimų atvangos valandėlės. 
Silver Screen egzotikos čia nė už kapeiką. Iš kur ji 
bus, jei apysakos veiksmas vyksta daugiausia Rytų

Akiračiai nr. 6 (200)

6



RECENZIJOS

Aukštaitijos užkampyje, kažkokiuose Gerviniuose. 
Bet yra ir kita priežastis. Metaforų medžiotojai yra 
„roman a clef-, atseit, kūrinys, vaizduojantis gyvus 
asmenis,' tenykščiams lengvai atspėjamus. Mums 
sunkėliau, nors kai kurie vardai (Balėnaitė) ar kai 
kurie Magnato bruožai kažką sako. Tikriausiai 
autoriaus pabijota, kad netrauktų jo teisman už 
šmeižtą. Apmaudu, nes tai, kas tenykščiams būtų 
pasirodę buduarinių ar net valstybės paslapčių 
išdavimu, mums būtų skambėję kaipo rašytojiskos 
vaizduotės išmonė. Gal net būtų pakutenu lietuvišką 
išdidumą, kaip kad ji kutena sportininkų herojika.

Visiems žinomas posakis, kad filmų menas tai 
sapnų gamykla. Iš tikrųjų būtų teisingiau vadinti 
filmų pramonę mitų gamykla. O knygų herojus— 
Paulius Klevas, apie kurio statomą filmą ,,Kasparo 
žvaigždė“ ir sukasi apysaka, nerimtsta savo kailyje, 
kad paleistų į žmones naują mitą apie tautos kelią. 
Ta devynis kartus perrašyto scenarijaus idėja knygoj 
plačiau neaiškinama. Sakoma tik, kad filmo turinį 
sudarančios penkios novelės, kad pagrindinį vaid
menį vaidinąs tas pats apkerpėjęs „zasluženyj“ 
artistas ir kad ,,keturi žmonėj nesusimasto kam, dėl 
ko gyveno“, tik paskutinei novelės herojus Kaspa
ras, paskutinę likimo dovanotą valandėlę guli ant 
žemės, žiūri į žvaigždę— avo, kitų, vilties žvaigždę. 
Bet ar išsikristalizuoja ’.š šio novelių mutinio kokia 
mintelė, R. Gudaičio knyga nepasako. Knygoj 
niekur neužsimenama apie trijų S (strannoje, 
strašnoj , seksualnoje) baubą, gazdinantį sovietų 
kinininkrs. Ideologinių sankirtų momentas R. 
Gudaičio neakcentuojamas. Jis tuos dalykus už
kabina ’abai nenorom ir nedrąsiai.

Ned 'ąsa yra iš viso būdingiausias bruožas 
visam romanui-pamfletui, kaip jį vadino knygos 
anotacija. Iš tikrųjų tai veikalas, kuriame nuolat 
svyruojama tarp dokumentinės apybraižos, satyros 
ir '.ealistinio kriticizmo. Tų elementų šiame romane- 
paskvilyje esama, bet kiekvieną kartą prabylama 
puse lūpų. Galbūt ne visai ezopine kalba, bet vis 
kažką dangstant. Yra įdomių detalių: juk užsimena
ma apie filmų juostų kokybę (prastą), apie griuvenas 
baldus, ant kurių tenka dirbti montuotojams, apie 
sankirtas su provincijos miestelio žmonėm ir 
valdžiom, nors čia nepasiekiama tokio meistriškumo 
kaip garsiajam V. Žilinskaitės „Trojos arklys—81“. 
Nemažiau įtikinamai skamba ir puslapiai, kuriuose 
aprašinėjamos prieš P. Klevą sukiršintų operatorių 
kenkėjiškos klastos. Kaip, sakysim, simuliuot darbą, 
šlitinėjant po filmų aikštelę su aparatais, kuriuose 
neįdėtos filmavimo juostos. Nuobodžios, bet turbūt 
tokiam tikroviškam veikalui būtinos užuominos 
apie sąmatos dalykus. Kaip bebūtų, filmai, šalia 
vodkos, yra labai pelningas valstybei dalykas, antras 
savo gerumu pajamų šaltinis. Žodžiu, pažintinės 
vertės dalykų plotmėj skaitytojas šį tą sužino, nors 
ne jam atspėt, kas nuo jo nutylima. Tarp kitko, 
neperdažniausiai tie dalykai paminimi ir disidentų 
raštuose (išskyrus atlyginimus).

Žinoma, knyga įdomi ir kaip paskvilis, kaip 
satyrinis veikalas, nors, kaip visiems žinoma, 
humoras labai prastai keliauja iš vieno krašto į kitą. 
Užtat nevisada Gudaičio sąmojus mus veikia taip 
pat kaip ir krašte gyvenančius. Labiausiai čia kaltas 
autoriaus pasirinktas pasakojimo modelis, sutei
kiantis apysakai tvirtą karkasą, bet svetimas mums 
savo dvasia. Tai pranešimo Organams, įskundimo 
modelis. Nuo pat pirmų knygos sakinių pasilieja 
pasakotojo dejonė, kad jį, dorą tarybinį pilietį ūdes, 
engęs jo viršininkas Magnatas (pravardžiuojamas 
dar Maestro Grosso vardu), su savo pakalikų gauja. 
Čia pat piešiami tos šunaujos narių šaržai. Visą 
dviejų šimtų su viršum puslapių apysakos turinį ir 
sudaro to nuskriausto Pauliaus Klevo jeremiada.

1988 m. birželio mėn.

Užplėšus tokią oktavą, nėra kaip grįžti atgal ir tik 
protarpiais tas „p-anešimo-kam-reikia“ tonas kiek 
sušvelnėja, kai autorius įterpia savo komentarus 
apie kino meną ar prisimena studijų laikus Mask
voje.

Literatūrologų žargoną panaudojant, tektų 
sakyt, kad čia susiduriame su „nepatikimu pasako
toju“. Gaila, kad tai taip pat ir skaitytojui „nepatin
kantis“ pasakotojas. Pajutęs to Miko Melagėlio 
pertempimus, skaitytojas ima bodėtis visa ta istorija, 
juo labiau, kad nesimato rimtesnio konflikto, ir nėra 
jokios dramatiškos įtampos. Istorija tikrai ne iš 
įdomiųjų. Yra bonza kino studijos diktatorius, 
išmaišęs užsienius intrigantas su savo sėbrais 
padlaižūnais. Tai Magnatas, Į kurio baisūniškon 
asmenybėn sugarmėtų visi Ričardai tretieji, Leninai- 
Stalinai, Machiaveliai. Yra, iš kitos pusės, jaunas, 
bet turįs stažą režisorius Paulius Klevas, kurį 
Magnatas su savo gauja visaip stengiasi sumurkdyti. 
Kažkodėl tačiau viskas baigiasi Klevo pergale. 
Nedorėliai nubaudžiami, pažeminami pareigose, 
perkeliami kitur. Triumfuojantis toreadoras Klevas 
fotogeniškai šypsosi, nudėjęs kartoninį savo bulių. 
Taip užsibaigia visos ciceroniškos tirados dėl 
skaitytojui liliputiškai atrodančių dvasinių kolizijų, 
bėdų.

Romo Gudaičio stiliuje jaučiama pastanga 
perteikti teatralų sluoksniuose vartojamą žargoną, 
kuris, panašiai kaip rusų jaunųjų prozaikų raštijoj, 
perkrautas amerikonizmais ir slengu:

„Nustok kvarksėjęs eskvaire, Severai . . . “
„Kažkoks debitas, šniaukrodamas žarstė suplė

kusias banalybes . . . “
„Tačiau kretinas mechanikas neprašomas gesi

na ... “
Aplinkos buitiškumą padidina taip pat gausūs 

rusiški įtarpai. Iš scenų, kurios išeivijos skaitytojui 
padvelktų artimiau, familiariškiau, bene juokingiau
sia būtų toji, kuri parodijuoja lietuviškąjį provincia
lumą, megalomaniją bei pretenzijas. Situacija tokia. 
Knygos herojus yra pašaukiamas filmo pirmųjų 
juostų peržiūrai. Jis jaučia, kad jo darbas nevykėliš
kas, kad jį išbrokuos, kad bus sudarytas Gintarinio 
Ekrano Gelbėjimo Komanda, vadovaujama Magna
to. Tasai pertvarkys jo sumautą scenarijų taip, kad 
„nebebus jokio Kasparo ir jokios žvaigždės“, bet tuo 
filmu bus išplaukta į tarptautinius vandenis. Tada 
prie Magnato jachtos priplauks baltutėlis laivas su 
itin kilmingais svečiais, savotiškais trim karaliais, 
atvykstančiais pasveikinti lietuvių kinematografijos 
titano. Štai kaip įsivaizduoja savo vaizduotėj tą 
įvykį Klevas:

„ . . . Leidžiasi į mūsiškį laivą geniali trijulė— 
Felinis, Bergmanas ir Kurosava. Lempickas su 
Tupčium (Magnato padlaižiai) patiesia raudoną 
kiliminį taką, ant jo staliukas su Gintarinio Ekrano 
maketu iš natūralaus gintaro. ’Bon džiorno4, šaukia 
sinjoras Federikas ir nusišypso itališka savo šypsena. 
Čia išdidžiai prisiartina Magnatas, etiketui palaikyti 
jį lydi vertėja Raudongurklė Papūgėlė su tautiniais 
rūbais, rūtų vainikėliu ant galvos ir gintaro 
karoliais, nors, kaip žinia, ekscelencija poliglotas, 
spaudžia svečiam rankas ir prancūziškai (tarptautine 
menininkų, aristokratų kalba,—vėliau dėstys ir ko
mentuos Tupčius) sako komplimentus neprilygs
tamai jų kūrybai. Paskui kuklios vaišės—lietuviškas 
sūris su kmynais ir gira. Paskui ekscelencija Maestro 
Grosso skundžiasi svečiams, esą jam pačiam kūrybai 
beveik nebelieka laiko—ak, kaip sunku vadovauti 
meno kolektyvui, kokių titaniškų reikia pastangų 
idant nuspėtumei, ištaisytume! visas režisierių, 
scenaristų operatorių, dailininkų, kompozitorių, 
aktorių, techninio personalo paklaidas, dejuoja,- 
kokia skurdi Donelaičio pradėta literatūra, kiek 

maža peno ji teteikia dešimtajai mūzai ir televizijai, 
kaip jis pavydi svečiams, galintiems filmuoti bet' 
kurios tautos, bet kurios epochos literatūrinius 
šedevrus ir 1.1. Taip šauniai sutikta geniali trijulė 
užjaučia. ’Neliūdėkite, mielas Magnatai!—paploja 
per petį Ingmaras, Švedijoj jūs labai, labai populia
rus4. Sinjoras Felinis guodžia, giria visus ekscelenci- 
jos filmus ir susikrimtęs teisinasi, kodėl kai kurių 
„Saldaus gyvenimo“ scenų nefilmavo Žvėryno 
vingyje priešais Vingio parką, Petro ir Povilo 
bažnyčioje, be to Aukštutiniuose Paneriuose prie 
gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos, nors Marčelas 
Mastrojanis ir labai prašė, o Kurosava aimanuoja 
angliškai, kad Dersu Uzala usūrinį tigrą galėjo 
drąsiai medžioti ir Gudų Girioje, ir Karoliniškių 
landšaftiniame draustinyje. Ekscelencija šį tą papa
sakoja apie Italijos valstybingumą, Vazų dinastijos 
vaidmenį Švedijos ir Lietuvos istorijoje, samurajų 
priesaiką bei ritualus. Ir baigiasi viskas tautinių 
juostų perjuosimu, suvenyrų įteikimu, pajuokavi
mais, paplekšnojimais per petį—šituo svečiai parodo 
pripažįstą Maestro Grosso nuopelnus menui ir 
atsisveikina. Laivas ir jachta tolsta, tolsta . . . “

Manding, galėjo Gudaitis dar pakelti Kurosavą 
į Balbieriškio garbės piliečius, apdovanoti jį lietuviš
ku abrūsu. Bet ir taip tenykštės spaudos retorika, 
ypatingai Gimtojo krašto, vykusiai perteikiama. 
Kaip matome, nestinga paranojiškos dvasios, o 
pasakojimo tempas „bummelzug‘inis“. Nežiūrint, 
kad autorius nepagaili spalvų Magnato portretui, 
jisai vis vien skaitytojo neįtikina. Ir kiti charakteriai 
negyvi, tarsi iš gofruoto popieriaus. Iš jų išsiskiria 
Klevo žmona, antiherojė nimfomanė Kristė. Taip 
pat intelektualė-vakarietė Raudongurklė Papūgėlė. 
Gudaitis puikiai perteikia jos tauškalų, pretenzingos 
šnekos charakterį. Būdinga, kad teigiamų personažų 
tarpe aptinkam vien svetimtaučius—rusus ir žydą 
Dimitrįjevskį.

Kaip minėjom, apysakos pabaiga kiek nelauk
ta. Todėl nenuostabu, kad ji primena J. Avyžiaus 
Chameleono spalvas arba V. Bubnio Kvietimą— 
senus darbinius prozos arklius, rašytus pagal 
socrealizmo šabloną.

Vargu ar galima laikyti Metaforų medžiotojus 
paukštytės čirpėjimu, pranašaujančiu atolydį, prisi
kėlimo iš smagaus žiemos miego pradžią.

J. Aleksandravičius

Romas Gudaitis. Metaforų medžiotojai. Romanas. 
Vilnius, Vaga, 1987, 220 psl. (Populiarioji biblio
teka). Kaina 1 rb 10 kp.

Romas Gudaitis
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POKALBIS

T.V.: Kokias rusų poezijos tradicijas Tu 
vertini ir kokias laikai žalingomis?

J.B.: Aš vertinu visas rusų poezijos tradicijas.

T.V.: Tikrai visas?

J.B.: Tikrai visas. Netgi Tiutčevo eiles, kur jis 
reiškia ištikimybę valdžiai. Mat, visa tai yra 
komponentai, sudarą tam tikrą bendrą vaizdą. Na, 
sakysime, iš futuristų man nieko nereikia. Nors 
manau, kad Majakovskis mane išmokė labai 
daugelio dalykų. Iš dalies taip pat, nors mažiau— 
Chlebnikovas. Igoris Severianinas mane visada 
veikiau atstumdavo. Bet ir jis savo vietoje, kalbant 
apie dvidešimtąjį amžių . . .

T.V.: O kaip Jevtušenka, Voznesenskis?

J.B.: Čia jau velniaižin kas. Deja, tai 
priklauso rusų poezijos patirčiai, bet kada galvoju 
apie rusų poeziją, tiedu asmenys mano sąmonėje 
kažkaip neiškyla.

T.V.: Achmadulina vis dėlto iškyla?

J.B.: Iš dalies. Ji geresnė. Sakyčiau, ir aniedu 
mano požiūriu sudaro tam tikrą hierarchiją. 
Pasišlykštėjimo laipsnis skaitant vieną ar kitą vis 
dėlto skirtingas. Jevtušenkos naudai. Jo rusų kalba 
geresnė. Be to, jis yra visai atviras reiškinys, 
fabrikas, gaminąs pasitenkinimą savimi, ir jokiu 
būdu nepretenduoja į ..prakeiktojo poeto“, avan
gardisto vaidmenį. Voznesenskis—reiškinys daug 
nesmagesnis, daug trivialesnis. Trivialume turbūt 
hierarchijų nėra, bet vis dėlto Jevtušenka—melagis 
turinio požiūriu, tuo tarpu Voznesenskis—melagis 
estetikos požiūriu. Ir tai daug blogiau.

T.V.: Ar yra kas nors panašaus devyniolikta
jame amžiuje?

J.B.: Devynioliktajame amžiuje ypatingų 
analogijų nematau. Manau, kad tai naujos 
visuomeninės sistemos vaisius.

T.V.: O kaip žiūri į kitus tarybinius poetus— 
Lugovskojų, Tichonovą?

J.B.: Gana gerai į juos abu.

T.V.: Į Antokolskį?

J.B.: Dar geriau. Aniedu techniškai stipresni, 
bet Antokolskis buvo man kultūriškai naudinges
nis. Vėlyvasis Tichonovas—baisūs niekai, bet tuo 
jis ir įdomus: visiškas monstruoziškumas kaip 
logiška pabaiga. Ankstyvasis Tichonovas itin 
neblogas.

POKALBIS SU JOSIFU BRODSKIU

KADA GIMSTA NOSTALGIJA

T.V.: O Lugovskojaus „Amžiaus vidurys“, 
kurį daugelis mėgo?

J.B.: Savo metu skaičiau.

T.V.: Ir patiko?

J.B.: Neypatingai, bet man tai buvo įdomu 
kaip penkiapėdžio jambo variantai, pripildyti visai 
monstruoziško turinio. Tokia buvo mano 
reakcija—buvau tada jaunas. Man jaunystėje 
baisiai patiko Bagrickis, Selvinskis.

T.V.: Tvardovskis?

J.B.: Tvardovskis niekad ypatingai nepatiko— 
atleisk, nieko čia nepadarysi, man tai visada 
atrodė labai nuobodu. Nepaisant įvairaus ir 
plataus turinio ir nepaisant jo liaudiškumo . . . Ta
da jau geriau Kliujevas.

T.V.: Aha. O devynioliktojo amžiaus liaudies 
poetai? Nekrasovas?

J.B.:. Nekrasovas — ne. Niekada. Tai rodo, 
nors ir pavėluotai, jog esu dvasiškai sveikas. Išsky
rus nebent poemą „Šaltis Raudonnosis“ . . .

T.V.: Achmatova mėgo daug Nekrasovo veika
lų .. .

J.B.: Man rodos, Anna Andrejevna labiausiai 
mėgo „Šaltį Raudonnosį“. Iš viso Nekrasovas turi 
vieną įstabų bruožą, apie kurį kažkodėl niekas 
nekalba—liguistą niūrumą. Nepaprastai niūri 
esybė. Kito tokio rusų poezijoje nebuvo. Visą laiką 
kažkokie sustingę lavonėliai . . .

T.V.: Beveik rusiškas Beckett . . .

J.B.: Na, ne Beckett. Tiesiog toks baisus 
rusiškas „Guignol“ (siaubo teatras—Red.). Ir tas 
jo bruožas gana įdomus. Iš dalies, nes juk pagaliau 
poezija turi būti kitokia. Tai yra, Nekrasovas 
neturi jokios dvasinės perspektyvos. Nei eiliavimo, 
nei estetikos, nei turinio srityje. Nebent prieš savo 
valią, kada perspektyva pati išplaukia iš priemo
nių, kuriomis jis naudojasi.

T.V.: Kiti liaudies poetai, be Nekrasovo?

J.B.: Bandžiau domėtis Kolcovu, bet jokio 
įspūdžio jis man nepadarė. Gal tai tas pat, kas 
Tvardovskis. Sunku pasakyti, nes ir vienam ir 
kitam esu vienodai indiferentiškas, nors pastarasis 
iš dalies yra mano amžininkas. Tai yra, suprantu, 
kaip čia pasakius, Tvardovskio populistinė funkci
ja. Bet visa tai man nepaprastai nuobodu, nors 
pripažįstu, kad jis turi tikro jausmo. Deja, 
poezija—ne vien jausmų tikrumas, bet ir šioks toks 
meistriškumo laipsnis. Grynai techniniu požiūriu 
Tvardovskis meistriškumo turi. Bet turi ir Smelia- 
kovas, netgi daugiau už Tvardovskį.

T.V.: Jei reikėtų rinktis Tvardovskį ar 
Smeliakovą, turbūt pasirinktum Tvardovskį?

J.B.: Atidėčiau į šalį abi knygas. Deja. Visa 
šita rusų poezijos šaka man tiesiog nelabai įdomi. 
Man įdomus Baratynskis, Viazemskis ir tai, kas iš 
jų išaugo. Aplamai visa rusų poezija ligi Lermon
tovo, įskaitant Lermontovą. Po Lermontovo 
viskas jau kiek nuobodžiau.

T.V.: O Tiutčevas?

J.B.: Visi sako: Tiutčevas, Tiutčevas. Aš irgi 
visą amžių taip galvojau. Bet įsiskaitęs matai, kad 
lieka dešimt dvidešimt jo eilėraščių.

T.V.: Gal daugiau nė nereikia?

J.B.: Gal daugiau nė nereikia. Tiutčevo ciklas, 
skirtas Denisjevai—kažkas absoliučiai fenomena
laus. Bet Tiutčevas toks ištikimas valdžiai . . .

T.V.: Tu ką tik sakei, kad ir eilėraščiai, kur jis 
reiškia ištikimybę valdžiai, turi prasmės.

J.B.: Teisybė. Jie turi prasmės, kaip ir 
Tichonovo bei Gribačiovo eilėraščiai, kur visa tai 
jau virtę absurdu. Bet jei kalbame apie visus tuos 
įžymius ponus, dera paminėti svarbiausiąjį tarybinį 
poetą,—ar vieną iš svarbiausiųjų,—būtent, Zabo- 
lockį. Tai nuostabus poetas. Kiek ankstyvasis, tiek 
ir vėlyvasis. Man ir viena, ir kita vienodai brangu. 
Vėlyvasis parašė „Kažinkur laukuos prie Magada
no“. Tokio eilėraščio neparašė niekas.

T.V.: Lygiai stipru, kaip Solženicinas.

J.B.: Gal dar stipriau. Iš viso Zabolockis kaip 
stilistas labai panašus į Platonova.

T.V.: Pereikime prie kitų reikalų. Tu laikai 
Audėną vienu iš savo mokytojų. Auden—ironiškas 
poetas, Tu irgi. Kodėl ironija Tau tokia svarbi?

J.B.: Nesakyčiau, kad tai ironija.* Jeigu 
ironija, tai ji geriausiu atveju yra tik intelektualinio 
blaivumo liudijimas. Ironija kaipo tokia nelabai 
svarbi. Čia reikia kažkokio kito pavadinimo. 
Tiksliau būtų pasakyti—perspektyvos jausmas, 
humoro jausmas. Ir blaivumo jausmas. Nes ironija 
kaipo tokia—tai, anot Frosto, menkinanti metafora. 
Galima pasakyti „tavo akys kaip žvaigždės“, bet 
tai banalu. Poetas labiausiai bijo, kad jo neapkal
tintų sentimentalumu. Todėl jis sako „tavo akys 
kaip stabdžiai“, sukelia juoką ir laimi populiaru
mą.

T.V.: Kaip tik tai daro Voznesenskis.

J.B.: Taigi. Bet Už tai tenka labai brangiai 
mokėti. Nes sekantį kartą jau negalėsi pakilti į 
aukštesnį lygmenį.

T.V.: Kiek veikia Tavo darbą išorinės aplinky
bės?

J.B.: Šiuo metu labai veikia—neregėtai daug 
pašto, skambučių, visokių svetimų reikalų . . . Ap
linkybės šiuo metu yra nukrypusios prieš mane. 
Bet jei būtų tam tikras vidinis imperatyvas, aš ir į 
tai nusispjaučiau. Gal dabar nėra to vidinio 
imperatyvo—rašyti ir taip toliau. Mane poezijoje 
domina pirmiausia procesas ir tai, kaip jis paveikia 
mano sąmonę. Gana dažnai juntu vidinę būtinybę 
eiliuoti. Kur kas dažniau, negu atsakinėti į laiškus, 
į telefono skambučius arba rašyti straipsnius.

T.V.: Arba atsakinėti į klausimus, kaip šian
dien.

J.B.: Kai ta vidinė būtinybė susiduria su 
tikrove, aš paprastai siunčiu tikrovę velniop. Šiuo 
metu, matyt, tos vidinės būtinybės nėra, nors 
įtariu, kad ji kažkaip tebeegzistuoja.

T.V.: Čia iš dalies grįžtame prie klausimo apie 
politinę laisvę . . .
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POKALBIS

J.B.: Frostui ji nebuvo svarbi, Rozanovui ji 
nebuvo svarbi, Hardy ji nebuvo svarbi, Cvetajevai 
ji nebuvo svarbi, Pasternakui ji nebuvo svarbi . . .

T. V.: Kai Cvetajeva neteko politinės laisvės, ji 
liovėsi rašyti ir pasikorė.

J.B.: Bet ji rašė 1918, 1919. 1920 metais . . .

T.V.: Tada dar taip blogai nebuvo . . .

J.B.: Gal ir taip. Bet, sakysime, Achmatovai 
politinė laisvė nebuvo labai svarbi. Achmatova, 
Cvetajeva, Mandelštamas susiklostė kaip poetai 
dar neatsiradus naujajai politinei realybei. Manau, 
jie būtų virtę didžiais poetais nepriklausomai nuo 
aplinkybių. Manau, poetui politinė laisvė nelabai 
svarbi, jei tik laisvės stoka negresia jo fizinei 
egzistencijai.

T.V.: O ar politinė laisvė svarbi Tau pačiam?

J.B.: Šiaip jau aš veikiau už politinę laisvę, 
negu už jos nebuvimą {juokiasi). Bet visa tai vėlgi 
susiję su temperamentu, su potencialu, ir esama 
žmonių, kurie nepajėgia gyvuoti bei adekvačiai 
funkcionuoti nelaisvės sąlygomis. Kiti pajėgia. 
Kaip žydas, aš, matyt, priklausau prie tipo, 
įstengiančio adaptuotis—tiksliau, išlikti—bet ko
kioje situacijoje. Išskyrus dujų kamerą. Arba konc- 
lagerį.

T.V.: Lageryje negalėtum rašyti?

J.B.: Nežinau. Kalėjime galėjau ir rašiau, bet 
tada buvau jaunas. Kažin ar galėčiau tą pati daryti 
dabar. Turbūt ilgai neištverčiau.

T.V.: Tu vienas iš nedaugelio dvikalbių 
rašytojų. Nuo ko Tau priklauso šios ar kitos 
kalbos pasirinkimas?

J.B.: Tai visada priklauso nuo tam tikros 
būtinybės. Angliškai rašau tik tada, kai būtina. 
Tik du ar tris kartus rašiau angliškai nesant 
objektyvios būtinybės, bet tada buvo vidinė būti
nybė.

T.V.: Kokie tie atvejai? Straipsnis apie Audė
ną?

J.B.: Ne, apie Audėną irgi buvo objektyvi 
būtinybė, nes man buvo duotos tik septynios ar 
aštuonios dienos parašyti straipsnį . . .

T.V.: O kada buvo vidinė?

J.B.: Vienintelis tikros vidinės būtinybės 
atvejis—essay „Pusantro kambario“. Tai paaiškin
ta ir pačiame tekste. Šiek tiek jos būta ir rašant 
essay „Mažiau negu vienetas“—tiesiog įsinorėjo 
kažką parašyti angliškai.

T.V.: Eiles vis dėlto mieliau rašai rusiškai.

J.B.: O kaipgi!

T.V.: O kodėl pasitaiko ir angliškai?

J.B.: Dėl labai paprastos priežasties: tai 
terapija. Kai gyveni tam tikrame kalbiniame 
kontekste, junti atitinkamą spaudimą. Norisi 
kažką parašyti ta kalba, kad įsitikintum, jog 
sugebi tai padaryti. Balsai iš visų pusių, taip pat ir 
iš vidaus tau sako, kad to daryti nereikia, nedera 
trauktis iš savo kultūros, nedera pasiduoti pagun
dai. Bet kada kyla pagunda, yra du elgsenos 
būdai. Pirmasis: visą laiką jai priešintis ir pagaliau, 
galimas daiktas, virsti šventuoju. Tik čia labiau 
tikėtinas ne šventumas, o neurozė. Todėl mano 
politika visada buvo kartkartėmis pasiduoti pagun
dai.

T.V.: Tavo kaip rašytojo reputacija remiasi

1988 m. birželio mėn.

tiek eilėraščiais, tiek ir essay. Koks šių dviejų 
žanrų santykis Tavo atveju?

J.B.: Be abejonės, essay yra meno forma. Sykį 
pasakiau, kad Cvetajevai proza buvo poezijos 
tęsinys kitomis priemonėmis, pagal Clausewitzo 
apibrėžimą („Karas—politikos tęsinys kitomis 
priemonėmis“). Mano atveju tai visai ne taip.

T.V.: O man visada atrodė, kad Tau Clause
witzo posakis irgi tinka.

J.B.: Gal ta prasme, kad man essay—karo 
tęsinys kitomis priemonėmis. Bet ne poezijos.

T.V.: Poezija Tau nėra karas . . .,
J.B.: Poezija, aplamai paėmus, nėra karas. Arba 

karas kažkokia kita prasme. Šiaip ar taip, essay 
rašymas—visiškai kitoks procesas . . . Nors jei 
parašei gerą essay, esi daugmaž tiek pat patenkin
tas, kiek parašęs gerą eilėraštį. Bet šiaip eilėraštis 
man įdomesnis ir esti tam tikrame kitame 
lygmenyje. Tai yra, prozos rašyti nemėgstu. Rašau 
tik iš reikalo. Anksčiau tai buvo piniginis ir 
ambicijos reikalas: rašiau savo straipsnius The 
New York Review of Books ir taip toliau, ypač 
pradžioje, kad nebūčiau išvarytas iš darbo . . .

T.V.: O dabar, kada tai jau nebeaktualu?

J.B.: Na, gal rašysiu tik recenzijas . . . Recen
zuosiu pažįstamų knygas, arba knygas, kurios man 
yra brangios. Beje, tiksliai žinau, kad parašysiu 
vieną essay: įvadą markizo de Custine‘o Kelionei į 
Rusiją (XIX a. knyga apie Rusijos tironiją—Red.). 
Seniai laikas išleisti.

T.V.: Žinai, kas ją išleido Rusijoje?

J.B.: Rusijoje tai nebuvo išleista.
T.V.:. Apie 1930 m. išleido buvusių politinių 

katorgininkų draugija. Aišku, po kiek laiko jie vėl 
virto politiniais katorgininkais, ir leidinys nebuvo 
pakartotas.

Paskutinis klausimas: ar negalėtum plačiau 
pakalbėti apie savo pasitraukimą iš amerikiečių 
akademijos, išrinkus į ją Jevtušenką?

J.B.: Yra toks puikus rusiškas posakis . . .

T.V.: Viename lauke . . .

J.B.:*. . . neatsitūpsiu.

T.V.: Bet juk sakei, kad Jevtušenką palyginus 
su Voznesenskiu ne toks jau prastas . . .

J.B.: Teisybė, palyginus su Voznesenskiu. 
Jeigu skaičiuosime net ne nuo nulio, o nuo anos 
nulio pusės . . . Bet jei skaičiuosime nuo nulio, tai 
nepakenčiama. Mano manymu, jis blogas žmogus, 
niekšas,—tai asmeninis pojūtis, kuris remiasi 
asmenine patirtimi,—be to, nepaprastai žalinga 
figūra literatūriniame ir politiniame akiratyje. Ir 
būti su juo vienoje organizacijoje man tiesiog 
nepriimtina. Štai ir viskas.

T.V.: O kodėl tokie asmenys, kaip Jevtušenką 
ir Voznesenskis, įdomūs amerikiečių establišmen- 
tui?

J.B.: Paslapties čia nėra: dėl nostalgijos. Dėl 
nostalgijos savo pačių jaunystei. Jie rūpinosi 
Jevtušenką, vertė jį į anglų kalbą, kai dar buvo 
jauni. Pirmiausia, jie tada nieko nesuprato; antra, 
rusų literatūra turi tam tikrą autoritetą, ir visada 
atrodo, kad ten kažkas svarbaus vyksta. Taip pat 
ir mums atrodė, kad amerikiečių literatūroje 
vyksta kažkokie stulbinantys atradimai, kurių ten 
dažnai nė nebuvo. Nors aplamai paėmus buvo— 
sakysime, kad ir Frost.

T.V.: Ačiū už pokalbį.

SAVOTIŠKA ATVANGOS ZONA

Našioji žurnalistė Aurelija Balašaitienė sykį 
Tėviškės žiburiuose tvirtino, jog esame poetų 
tauta.

Mes — poetų tauta? Prisiekiu Platono barzda, 
to visiškai nežinojau. Visą laiką maniau, kad 
esame didvyrių tauta. Karžygiškumas juk plazda 
valstybinėje vėliavoje—kardu užsimojusio vyties 
ženklu. Tas energingas raitelis niekad nenulipo 
nuo žirgo ir todėl neskaito poezijos.

Kai prieš gerus metus Los Angeles vakaronėje 
klausiausi Viktoro Vizgirdos vaizdingos apžvalgos 
su skaidrėmis apie lietuvių dailę, nedvejodamas 
pagalvojau: esame dailininkų tauta. Kiek daug 
tapytojų, grafikų, skulptorių, drožėjų, keramikų, 
audėjų . . . anapus ir šiapus. Spalvingų (ypač 
moterų), išradingų, lyriškų, mįslingų, ekspresyvių 
. . . Ne juokais rašau šuos epitetus. Turime dai
lininkų perteklių.

Pažįstamas bibliofilas, tai išgirdęs, parodė 
žurnalų bendradarbių sąrašus ir išdidžiai pasakė: 
„Sparčiai tampame profesorių tauta, matai, visi su 
doktoratais“.

O kaip tada su gydytojais, teisininkais, 
inžinieriais? Pastarieji turi net savo gastroliuojantį 
kvartetą ir visas dainas atlieka braižytojišku 
tikslumu.

Taigi nuo poetų nuvingiavau į pašales . . .
* * ♦

O kas yra poezija? Milijonus kartų klaustas ir 
niekad galutinai neatsakytas klausimas, prilygstąs 
klausimui: kas yra moteris?

Praeityje ir aš bandžiau atsakyti. Dabar 
geriau pacituosiu poeto Algimanto Mikutos 
sampratą: „ . . . poezija savotiška relaksacijos 
zona, teikianti skaitytojui atokvėpio malonumą ir 
nevarginanti jo nei emocijų išlydžiais, nei minties 
įtampa“.

Nepatinka man žodis „relaksacija“, lipniai 
besirimuojąs su infliacija. Skaitydamas gerą 
poeziją nevisuomet jaučiu atvangą. Kartais eilė
raščio tiesa sukrečia savo akivaizdumu.

Manyčiau, įtaigi poezija pagauna minties ar 
vaizdo melodiją. Be melodinės slinkties nėra 
poezijos, tik atsitiktinių įvaizdžių kamšalas, dargi 
be skirybos ženklų.

Nebūtina suprasti poezijos tekstą. Pakanka 
sąmonę pagaunančios žodžių magijos. Šiuo atžvil
giu talentingų siurrealistų poezija yra paremta 
aiškia sintakse ir gaivia žodžių sąveika.

Tegul skaitytojai patys sprendžia, ar ši 
ištrauka iš periodikoje pasirodžiusio eilėraščio 
„Siroko ir Karibų vėjas“ (P. Melnikas) yra 
pagrįsta įtaigia žodžių sąveika: „Pusnuogis slinkia 
vaizduote/Ir bejėgis neįsivaizduoji/Pirštinių žie
mos/Ir varveklių trimituojančių/Pavasarį pašaipią 
viltį/kad vėl atsiliks/Išdegtakiai vasardrungniai 
/laikai“

* * *
Atokvėpio malonumą neabejotinai teikia 

ramios klasiškos slinkties eilės:

Raudonos burės (... )
Sunkiu nakties aksomu švelniai supo 
Palikusios moters karališkas krūtis.

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

atvirai 
ka Ibant

DUŠIMTOJI SKILTIS IR 
KULTŪRINIS GEGUŽIS ČIKAGOJE

Prieš dvidešimt metų įsipareigodamas rašyti 
šią skiltį nepagalvojau, kad ji (kaip ir patys 
Akiračiai) taip ilgai išsilaikys. Juo labiau, kad 
pavyks ištęsėti, nežiūrint įvairių kliūčių, kitų 
svarbesnių ar sunkesnių įsipareigojimų naštos, o 
pagaliau ir kelių- ilgesnių ir nenumatytų „poilsių“ 
ligoninėse, natūraliai ir logiškai dažniau apmąstant 
testamentų sudarymus, o ne skiltis ... O vis dėlto 
jokia pertrauka nebuvo padaryta.

Ne kartą svarsčiau, kuo dabar rašoma 
(sukaktuvinė) skiltis turėtų išsiskirti. Gal reikėtų 
parašyti lygiai du šimtus žodžių (būtų kiek 
permažai—gal tik pusė mūsų laikraščio natūralios 
skilties), ar du šimtus eilučių (būtų kiek perdaug— 
visas puslapis—nors ir tokių, ar ir dar ilgesnių, jau 
buvo), padaryti statistinę kiekybinės (eilučių, 
puslapių, ir 1.1.) apimties bei tematinių bruožų 
suvestinę ar pan. Talkon dar kartą atėjo gausūs 
lietuviškosios Čikagos kultūriniai įvykiai, kurių 
beveik kiekvienu metu gegužės mėnesį būna daug 
ir įvairių, o šiais metais pasitaikė dar daugiau ir 
net gerokai išsiskiriančių, kurių kiekvienas galėtų 
atskirai skilčiai duoti ir temą ir turinį.

Net gegužės pirmoji šiais metais pasitaikė 
sekmadienį. Jau šeštą kartą Čikagon iš Europos 
atvykę Nelė ir Arvydas Paltinai septintuoju 
koncertu išparduotoje Jaunimo centro didžiojoje 
salėje dar kartą įrodė savo estradinės muzikos ir 
dainų populiarumą ... Tą pačią salę gegužės 22 d. 
užpildė ir pirmą kartą Čikagoje gastroliavusios

MAN REGIS
(atkelta iš 9-to psl.)

Tai eilutės iš A. Nykos-Niliūno „Emaus 
keleiviai“ knygoje Orfėjaus medis.

Epitetu „karališkos“ šiame skulptūriškame 
vaizde daug nusakoma: ir dailumas, ir dydis, ir 
Das Ewig-Weibliche.

Nykos poezija, mano manymu, yra erotiškiau- 
sia lietuvių literatūroje. Sklidina barokinio juslin
gumo. Kūno ir krūtų įvaizdžiai tikrai dažni, ypač 
ankstyvesniuose rinkiniuose. Jis tuomet gyveno 
„kaip dievas žydinčios mergaitės Partenone“ ir 
perprato kūno linijų grožį.

Tad ir regime Nykos eilėraščiuose krūtis su 
įvairiais epitetais: šiaurietiškas, abejojančias, dulkė
tas, vienišas, karštas, slidžias, trykštančias, išduo
tas, alsuojančias, sustingusias, vaikiškas, Glicinijos 
nuogas, švytinčias aistra sirenų . . .

Tikras penas grožinę erotiką mėgstančiam 
žmogui.

Neišdilo iš atminties jo eilėraščio „Virgilijus 
grįžta į Brundisiumą“ paveikslas: ,, . . . moteris 
lenkėsi semti/Tyro vandens ir dainos, bet pasėmė 
moliniu indu/savo krūtis nuostabias . . . “

O kaip tada norėjau būti tuo moliniu ąsočiu!
Ilgainiui „mergaitės kūno teologija“ Nykos 

lyrikoje pavirto kur kas mįslingesne „žiemos 
teologija“.

♦, ♦ *

Nemanykime, kad Būties tragizmą elegiškai 

jaunos Lietuvoj augusios estradinės dainininkės 
Gintarės Jautakaitės koncertas. O ji pasirodė ne 
vien kaip išskirtina dainininkė ar puiki pianistė, 
bet ir neeilinė kūrėja, parašiusi beveik visiems savo 
dainuotiems kūriniams ir žodžius, ir melodi
jas .. . Kalbėti būtų galima ne vien apie lietuviškoj 
scenoj taip dar naują estradinę muziką ar jos 
individualius interpretatorius, bet ir apie šių 
koncertų rengėją Marguti ar jo vadovą Petrą 
Petrutį, tapusį itin sėkmingu ir reikalingu bei 
pastoviu lietuviškos scenos impresarijum . . .

Neeilinis įvykis buvo ir Toronto lietuvių 
teatro Aitvaro pasirodymas gegužės 8 d. su 
Vytauto Alanto 3 v. drama Aukštadvariu, režisuo
tu Elenos Dauguvietytės-Kudabienės ir davusiu 
progą stipriau pasireikšti ne vien šio teatro vadovei 
Aldonai Dargytei-Byszkiewicz, Stepui Ramanaus
kui, Vytautui Teseckui, bet ir kitiems talento bei 
gabumų parodžiusiems vaidintojams. Tačiau svar
biausia yra tai, kad Toronto ir Hamiltono teatralai 
per eilę metų teberodo gyvastingumą ir nesibijo 
imtis naujų ir sudėtingų, nė čia, nė Lietuvoje dar 
nevaidintų veikalų . . .

Tradiciniais ima virsti ir savo formatu 
nusistovėti kompozitoriaus Dariaus Lapinsko 
įkurtos Naujosios Operos pastatymai Čikagos 
vidurmiestyje. Pernai gegužės gale ši modernios 
muzikos grupė, su trimis vienaveiksmėmis opero
mis (viena jų—D. Lapinsko Rex amos) du 
pasirodymus padariusi Ilinojaus Valstijos centro 
auditorijoje, šiemet tris naujas vienaveiksmes 
(įskaitant D. Lapinsko Ein Theaterstueck) statė 
RoosevelCo universiteto Ganz‘o salėje gegužės 
mėn. 15 ir 21 dienomis. D. Lapinskui diriguojant 
dainavo Laima Rastenytė-Lapinskienė, o vaidino 
Laima Šulaitytė-Day, Viktoras Radvila, dar 
orkestre grojo ir pora lietuvių instrumentalistų. 
Gegužės 14 ir 22 d.d. toj pačioj salėj buvo 
išpildytas taip pat D. Lapinsko sudarytas (iš 
modernaus amerikiečių kompozitoriaus Charles 

apdainuojantys poetai yra nepataisomi pesimistai. 
Taip nėra. Draugijoje nėra liūdnas nei Brazdžionis, 
nei Henrikas Nagys, nei Nyka-Niliūnas. Jie sugeba 
smagiai pajuokauti. Dar kaip.

Tas pats buvo ir praeityje. Pesimizmo itin 
kratėsi skaudžiai per anksti numiręs Percy Shelly 
(1792-1822). Paskutiniais savo gyvenimo metais 
Italijoje Shelly mūvėjo žiedą su įrašu „II buon 
tempo vera“—geri laikai dar ateity.

Ar kuri poetė ar poetas šiandien puošiasi 
panašiu žiedu, negalėčiau pasakyti. O turėtų. 
Turėtų būti susižiedavę su viltimi. Ji ugdo ir 
skalsina šviesiąją gyvenimo pusę, tą A. Mikutos 
relaksacijos zoną.

♦ * *

Knygoje Music for Chameleons, to paties 
pavadinimo apsakyme, jau miręs amerikiečių 
rašytojas Truman Capote aprašo pokalbį su viena 
senyva elegantiška dama Martinique saloje. Dama 
pamini ten atidaromą kazino, kurio menedžeris 
vadinasi Shelly Keats. Capote iš pradžių manęs, 
jog tai tik pokštas—dviejų žymių poetų pavardės 
viename žmoguje? Pagaliau įsitikinęs—toks iš tikro 
to menedžerio vardas ir pavardė. Kas keisčiausia, 
ten pat Foulard restorane padavėjas vadinasi 
Marcel Proust.

Spalvingi netikėti sutapimai visados paįvairina 
gyvenimą, o ypač praturtina grožinės literatūros 
tekstą. Mes kažkaip tuo retai pasinaudojame. Juk 
nuostabu, kai vieni nuo kitų atitokę elementai 
staiga suartėja ir ima suktis toje pačioje orbitoje.

Pr. Visvydas 

įves kūrybos) ir diriguotas kūrinys Ives of 
Danbury. No:s nė lietuviškos nė amerikietiškos 
publikos populiarumo ar palankesnio amerikiečių 
kritikų įvertinimo šie pastatymai nesusilaukė, 
tačiau jie turėjo ir gerųjų pusių, kurios neliko 
nepastebėtos (žiūr. M. Drungos recenziją Drauge, 
1988.VJ.4).

Ne tik vienos, bet ir keleto skilčių neužtektų 
nors ir paviršutiniškam paskutiniosios gegužės 
mėnesio savaitės lietuviškųjų sceninių pastatymų 
aptarimui ar įvertinimui. Jų viršūnę be abejonės 
sudarė Vilniaus Jaunimo teatro gastrolės. Ši grupė, 
pakviesta Houstono Alley teatro ir didesnę gegužės 
mėnesio dalį ten vaidinusi, savo pirmąsias gas- 
L'oles šiame krašte apvainikavo itin sėkmingais 
pasirodymais Čikagos Antrojo Tarptautinio teatrų 
festivalio rėmuose, kur ji dalyvavo kartu su 
aštuoniomis rinktinėmis grupėmis iš įvairių valsty
bių. Vilniečių pastatymai—A. Čechovo Dėdė 
Vania ir V. Korostyliovo Pirosmani, Pirosmani. . . 
— buvo iškelti liaupsinančiomis vietinių kritikų 
recenzijomis, kurių ištraukos spausdinamos Aki
račiuose. Royal George teatre nuo gegužės 24 d. iki 
(su pratęsimu) birželio 2 d. vykusius spektaklius 
matė ir šimtai lietuvių, čia suvažiavusių ne tik iš 
plačių apylinkių, bet ir iš daugelio kitų miestų ar 
vąlstijų.

Buvo bijota, kad vilniečių pasisekimo šešėlyje 
tradiciniai niekada publikos nestokojusios (Penkio
liktosios) Poezijos dienos Čikagoje šiemet jau 
tikrai pritrūks žiūrovų ir nebesusilauks vertintojų 
dėmesio. Ypač, kad tas dienas šį kartą supo ne tik 
savo kokybe, bet ir bilietų kainomis aukšti 
pastatymai, į kuriuos nueiti kiekvienam teatro 
mėgėjui buvo tiesiog būtinybė. Nežiūrint to, Antro 
kaimo skaitytos humoristinės poezijos vakare 
penktadienį, gegužės 27 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje pritrūko vietų, o ir poeto Henriko 
Nagio kūrybos rečitalyje veik visos sėdimos vietos 
buvo užimtos. Teatro festivalis, užuot nutraukęs 
žiūrovus, daugelį jų atitraukė Čikagon iš kitų 
miestų, taip, kad ir Poezijos dienų publika buvo 
padauginta žiūrovais iš kitų lietuviškų kolonijų, o 
taip pat ir iš Lietuvos . . . Antro kaimo išpildytas 
vakaras buvo šviežias ir tuo, kad šalia išeivijos 
satyrikų (Aloyzo Barono, Leonardo Žitkevičiaus 
ar Antano Gustaičio), bei klasikų (Kazio Binkio, 
Teofilio Tilvyčio) buvo skaitoma ir naujųjų 
šiandieninės Lietuvos poetų humoristų (Prano 
Raščiaus, Rimanto Kluso, Horacijaus Drapako, 
Algimanto Pabijūno, Juozo Erlicko ir Vlado 
Šimkaus) kūryba, o veteranas antrakaimietis 
Rimas Vėžys skaitė savo humoristinius eilėraš
čius . . . Henrikas Nagys vakarą, paįvairino savo 
parašytos kantatos Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva 
premjerinio pastatymo ištraukomis.

Savo lietuviams skirtai programai geriausią 
reklamą, galima sakyti, pasidarė patys vilniečiai 
pirmuoju jos pastatymu New Yorke Kultūros 
židinyje gegužės 3 d. sužavėję ne tik iš platesnių 
apylinkių be didesnių pagarsinimų sutrauktus ir 
salę perpildžiusius žiūrovus, bet ir Darbininko ar 
Dirvos (bendravime su gimtuoju kraštu gana 
santūrių laikraščių) vertintojus, kurių nesitikėtai 
šilti atsiliepimai netrukus pasiekė ir Čikagą. Taip, 
kad didelė dalis anaiptol nepigių (S 15 į spektaklį ir 
S5 į susitikimą-vakarienę) bilietų buvo išparduota 
per trumpą laiką dar prieš pasirodymus. Pirmąjį 
vakarą, gegužės 29, didžioji Jaunimo centro salė 
karščio ir tvankos nepabūgusių žiūrovų buvo 
užpildyta sausakimšai, kaip ir susitikimas mažojoje 
salėje, o ir antrajame (gegužės 30 d.) tuščių vietų 
matėsi gana mažai. Ir Čikagoje publikos laikysena 
buvo labai entuziastiška, emociška, karšta, su
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gausiomis ir ilgomis ovacijomis, pagerbimais 
atsistojimu, pradedant visų pakiliai sugiedotu 
Lietuvos himnu ir užbaigiant taip pat bendrai 
sudainuota giesme „Lietuva brangi“.

Abiejų vakarų (iš tikrųjų mažai kuo skirtinga) 
programa buvo ilga ir įvairi, sudaryta bandant 
pasiekti tiek reiklesnį, tiek ir mažiau sofistikuotą 
žiūrovą, kas, atrodo, puikiai pavyko. Tuo požiūriu 
programos forte buvo dainos: liaudies dainos, 
dainuojamos visų (Oi tu sakuol, Žūselės girga, Ši^ 
naktį per naktį) ar grupių (Auga vobelėlė—K. 
Kazlaukaitė, E. Pleškytė, V. Podolskaitė; Vyrų 
sutartinė—V. Bagdonas ir V. Petkevičius, o 
pagaliau ir jų pačių sukurtos estradinio tipo 
dainos, padainuotos ir palydėtos profesionalams 
prilygstančiais gitarų, smuiko ar pianino akompo- 
niamentais (S. Bareikis, V. Petkevičius, K. Smorig
inas, S. Sipaitis ir kt.). Tai tikrai didžiai muzikali 
grupė, ne veltui savo repertuare turėjusi ir 
tebeturinti tiek daug miuziklų . . . Prie pačių 
viršūnių priklauso ir klasikų kūrybos interpretaci
ja, kaip ištrauka iš K. Donelaičio Metų (J. 
Juraševičius), J. Marcinkevičiaus Daukanto (V. 
Bagdonas), A. Strazdo „Giesmių“ (tarmiškai 
skaitytų ir dainuotų A. Latėno), o taip pat ir V. 
Mačernio (V. Kazlauskaitė) ar A. Žukausko (V. 
Bagdonas) poezijos. Jaudinanti buvo ir jautriai (R. 
Karvelio ir R. Vilkaičio) perduota S. Šaltenio 
Duokiškio ištrauka . . . Kiek silpnesni (ypač teksti
niai) humorui skirti numeriai, simplistiški, primity
vūs ir, veik visada perdaug ištęsti.

Vilniaus Jaunimo teatro pasirodymai pilna to 
žodžio prasme lietuvius suartino ir dvasiniai 
pakėlė. Ir tai ne vien išeivijos ir gimtojo krašto 
santykių konteskte, bet taip pat ir gilesnėje ir 
aukštesnėje plotmėje. Tie trumpučiai susilietimai 
scenoje ir privačiuose rateliuose dar ilgai bus gyvi 
mūsų atmintyje, prisimenant, pergromuluojant, 
svarstant ir medituojant atskiras scenas ir frazes, 
su šypsena, ironija ar grauduliu kartojant ir 
Serebriakovo (V. Bagdono) „Tvanku“ ir Astrovo 
(K. Smorigino) „Laikyk“, ir Sonios (D. Overaitės) 
„Negerk“ iš Dėdės Vanios ar Sargo (V. Petke
vičiaus) su dideliu skausmu tartą „Neteisybę“ iš 
Pirosmani, Pirosmani . . . Kaip ir tie Houstono, 
Los Angeles ar Čikagos didžiųjų dienraščių 
kritikai, bandysime išsiaiškinti alegorines užuomi
nas, ieškosime dabarties atspindžių, ne sykį kartu 
su Dėdę Vania recenzavusia H ėdy Weiss, prieida
mi išvadų, kad „yra tiesiog neįmanoma Nekrošiaus 
interpretacijoj neįžiūrėti iššaukiančių sovietinės 
egzistencijos prieš „glosnost“ apnuoginimų (Sun 
Times, 1988.V.26).

Prieš dvidešimtį metų, pirmajame Akiračių 
numeryje buvo ilgas, poros puslapių straipsnis apie 
tada tik užgimusio Jaunimo teatro vargus. Plačiai 
tada buvo rašoma ir apie Prahos pavasarį, 
„atgimimą prie Dunojaus“ ... Ir mano pirmoji 
skiltis buvo apie L.B. Jaunimo teatro pastatymą, 
režisuotą Dariaus Lapinsko . . . Kiek kontrastų, 
kiek paralelių, kiek paradoksų! . .

Algirdas Titus Antanaitis

SKILTYS

Aktorius Vladas Bagdonas Čikagos Jaunimo centro 
scenoje.

PIRMĄ KARTĄ UŽ ATLANTO

JAUNIMO TEATRAS AMERIKOJE
Vilniaus Jaunimo teatro triumfališkas žygis 

per amerikiečių ir išeivijos lietuvių scenas jau 
praeityje. Teatras, mėnesį prabuvęs Amerikoje, 
išvyko į tarptautinius teatro festivalius Vienoje ir 
Helsinkyje. Mums telieka surankioti įspūdžių, 
atsiminimų ir recenzijų nuotrupas, kad susidary
tume vaizdą kas įvyko.

PRADŽIA HOUSTONE

Pradžia buvo ne be sunkumų, nes Houstono 
Alley teatro, kvietusio Jaunimo teatrą į JAV, 
vadovybė prieš pat teatrui atvykstant atsistatydino 
ir todėl nebuvo kam pravesti reklamą. Amerikos 
gyvenimo kardinalinis faktas—be reklamos lieka 
tuščios teatrų salės. Laimei, naujai paskirtas Alley 
teatro vykdomasis direktorius paskutiniu momentu 
pravedė intensyvią reklamos kampaniją per vietinę 
televiziją ir radiją. Šis faktas ir puikios „Dėdės 
Vanios“ recenzijos vietinėje spaudoje pritraukė 
žiūrovus Houstono spektakliams. Alley teatras 
(talpina apie 800) jaunimiečių gastrolių metu 
sutraukdavęs iki 550 žiūrovų. Buvo kalbama, kad 
teatras teturėjęs tik tokį vertimo aparatų skaičių, 
todėl ir bilietų platinimą spektakliui sustabdy- 
davęs, kai būdavo pasiekta 550 riba.

... IR ČIKAGOJ

Čikagos Tarptautiniame teatrų festivalyje 
reikalai klostėsi kiek kitaip. Jau 1987 m. rudenį 
festivalio vadovybė kreipėsi į vietinę lietuvių 
spaudą, prašydama padėti garsinti Jaunimo teatro 
atvykimą. į festivalio vadovybės prašymą atsiliepė 
Draugo kultūrinis priedas ir Akiračiai, spausdinda
mi savo puslapiuose žinias ir pranešimus apie

1988 m. birželio mėn.

festivalį, pasikalbėjimus su festivalio vadovybe ir 
1.1. Pavieniai lietuviai čikagiečiai, matę teatro 
pastatymus Vilniuje, ėmėsi bilietų platinimo 
iniciatyvos. Šių metų pradžioje lietuvių tarpe buvo 
išplatinta festivalio spektakliams šimtai bilietų. 
Likus keliems mėnesiams iki Jaunimo teatro 
atvykimo, festivalio būstinę užplūdo iš visos 
Amerikos telefonų skambučiai, pageidaujantys 
bilietų, o Memorial Day savaitgalyje, suvažiavus į 
Čikagą išeivijos teatro mylėtojams, atrodė lyg 
vyktų koks nors bendruomenės suvažiavimas. 
Nereikia turbūt nei minėti, kad į visus „Dėdės 
Vanios“ spektaklius (viso 4 spektakliai) ir į kai 
kuriuos „Pirosmani, Pirosmani“ spektaklius (viso 
8 spektakliai) bilietai buvo išparduoti dar prieš 
Jaunimo teatrui atvykstant į Čikagą. Reikia 
pastebėti, kad į daugelio festivalyje dalyvaujančių 
teatrų spektaklius, įskaitant ir Anglų Šekspyro 
Kompanijos (su garsiuoju Michael Pennington) 
buvo lengviau patekti, negu į Jaunimo teatro 
pasirodymus. Jaunimo teatro spektakliai nėra 
skirti masiniam žiūrovui, o išprususiam teatro 
mylėtojui, nusimanančiam vaidybos stiliuose ir 
veikalų interpretacijos plonybėse. Be jokios abejo
nės, lietuvių parama suteikė galimybę amerikiečių 
intelektualinei mažumai pasigėrėti vienu iš geriau
sių šiuolaikinių teatrų. Festivalio vadovybė tai 
suprato ir išeivijos lietuvių įnašą aukštai įvertino.

„DĖDĖS VANIOS“ ATGARSIAI

Turbūt sunkiausia teatre sėkmingai pastatyti 
tragikomediją. Eimunto Nekrošiaus „Dėdės Va
nios“ spektaklis, žaibiškai kaitaliodamasis tarp 
tragedijos ir farso ir primindamas žiūrovui, kad 
absurdo teatro ištakos randasi Čechovo dramatur

gijoj, laimėjo visų Houstono ir Čikagos kritikų 
pripažinimą. „Malonu regėti Alley teatro drąsų 
’Dėdę Vanią4 “, „Siurrealistinis metodas ir labai 
autentiška emocija sukuria atmintiną ’Dėde Va
nią4 „Režisierius drąsiai apsuka ’Vanią4 “,— 
skelbė recenzijų antraštės. Los Angeles Times 
kritikė Sylvie Drake, specialiai atvykusi į Housto- 
ną pamatyti „Dėdę Vanią“, savo recenziją pavadi
no „Stebinanti ’Dėdės Vanios4 versija“.

Houston Post kritikas William Albright, 
išgyręs vaidybą, pastebėjo, kad pjesės pastatymas 
nėra tradicinis ir kad Nekrošius žymiausio Rusijos 
dramaturgo teksto netraktuoja pagarbiai kaip 
Biblijos: kai kas iš Čechovo teksto išmesta, kai 
kas iš kitų Čechovo pjesių tekstų (ir net ana 
suvaidinta daktaro Astrovo savižudystė)—pridėta.

Anksčiau minėta Sylvie Drake lyg ir pratęsia 
Houston Post kritiko mintį, sakydama, kad nors 
konvencionaliai žiūrint režisieriaus „Dėdės Va
nios“ traktuotė yra šventvagystė, tai priimtina, nes 
jis nušvietė dramaturgo intencijas. „Nekrošius 
užburia, bet ne kieno nors sąskaita“,—sako ji. 
Nekrošiaus pastatymas krititikės vadinamas demoniš 
ka vizija: „Pastatyme yra kažkas majestotiško ir 
labai rimto, staigių perėjimų požiūriu kažkas 
grandguinoliško, kažkas komiško pastatymo trage
dijoj ir ciniško jo komedijoj . . . Pastatymas ne tik 
bando prasilenkti su realizmu, bet ir griežtai jo 
vengia“. Jaunimo teatro aktoriai kritikei „puikiai 
koordinuoti“ ir sugebą įvykdyti režisieriaus kon
cepciją. Baigdama Sylvie Drake sako, kad Jauni
mo teatras deja neatvyks į Los Angeles, „tačiau 
jeigu yra pasaulyje teisybės, šis teatras ir jo 
režisierius turėtų užimti pirmą vietą sąraše teatrų, 
kviečiamų į 1990 metų Los Angeles festivalį— 
žinoma, jeigu pajėgsime tiek ilgai laukti“.

Chicago Tribune kritikui Richard Christianse- 
n’ui lietuvių teatras ir režisierius Eimuntas Nek
rošius bando pasiekti kažką giliau negu paviršiaus 
natūralizmą: „Jie nori užčiuopti veikalo dvasią, o

(tęsinys sekančiame psl.)
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TEATRAS

JAUNIMO . . .
(atkelta iš 11-to psl.)
jų metodas banda-nt prisikasti prie dramos sielos 
yra superrealizmas arba siurrealizmas“. Butaforija 
(scenos baldai, žvakė, laikrodis ir 1.1.) Christianse- 
n’ui yra nevien tik scenos dekoracija, bet ir gyvi 
dramos veikėjai. Pjesės veikėjų charakteriai yra 
iškreipti, kad atsiekus prasmės gn'numo ir aišku
mo: „labai komplikuotame ir sofistikuotame 
teatriniame pastatyme Nekrošius pabrėžia Čechovo 
tekstą savo ryškiais sceniniais vaizdais“. Nors pora 
paskutinių veikalo sekundžių kritikui atrodė 
įprastinis „schmaltz“, visa kita—puikus teatras. 
„Tai pastatymas, kokio Čikagos scenos dar 
nematė ir greičiausiai daugiau nebematys“,—baigia 
savo recenziją Christiansen’as.

Chicago Sun-Times kritikei Hedy Weiss 
lietuvių „Dėdės Vanios“ pastatymas atrodė nekon- 
vencionalus ir galįs užgauti tradicinių Čechovo 
pastatymų mėgėjus. Tačiau šis pastatymas taip pat 
yra pririšantis žiūrovo dėmesį, haliucinaciniai jį 
veikiąs ir turįs stebėtino grožio bei emocijos scenų. 
Lietuvių aktorių ansamblis kritikei atrodė turįs 
daug fizinės galios ir su dideliu užsidegimu save 
pajungęs Nekrošiaus „audringos vizijos“ perdavi
mui. Hedy Weiss „Dėdę Vanią“ taip pat komenta
vo ir sociologiniu požiūriu: „psichiniu požiūriu 
neįmanoma Nekrošiaus interpretaciją traktuoti 
kitaip, kaip drąsią prieš glasnost laikų gyvenimo 
Sovietų Sąjungoje ekspozė“. Prof. Serebriakovo 
charakteris jai atrodė kaip „nuobodus, partijos 
liniją velkąs akademikas“.

... IR „PIROSMANI“

E. Nekrošiaus „Pirosmani, Pirosmani“— 
sąlygiška vizija apie gruzinų menininko gyvenimą 
ir mirtį, kur gestui, plastikai, spalvai ir mizansce
nai suteikiamas didesnis prasminis krūvis nei 
žodžiui—susilaukė iš amerikiečių kritikų priešta
ringo vertinimo. Pavyzdžiui, nors Richard Christi- 
ansen’ui patiko Vlado Bagdono ir Vido Petke
vičiaus vaidyba, jis nesuprato „Pirosmanio“ 
turinio. Panašiai reagavo ir Houston Post kritikas. 
Tačiau kritikei Hedy Weiss „Pirosmanis“ buvo 
kvapą užimantis išgyvenimas, vienas iš tų teatrinių 
veikalų, kur peržengiamos meno ribos į dvasinę 
sferą. Paskutinė „Pirosmanio“ scena jai neužmirš
tama, o pabaigos mistiškumas kritikei priminė 

Samuel Beckett, Ingmar Bergman ir Vincent Van 
Gogh kūrybos pasaulį. Daug komplimentų iš Hedy 
Weiss susilaukė‘scenografas Adomas Jacovskis ir 
abu pagrindiniai aktoriai. Vladas Bagdonas jai ne 
vien tik vaidina menininką, bet jį įkūnija visa savo 
siela. Pats veikalas kritikei primena kokią galią 
turi menininkai ir įspėja apie dvasiniam pasauliui 
gręsiantį pavojų, kai jie užmirštami ir nuslopinami.

Jaunimo teatro spektaklius recenzavo ir prieš 
„establišmentą“ nusiteikęs Čikagos savaitraštis 
Reader. Jo kritikas Anthony Adler, nors ir 
manydamas, jog gruzinas Pirosmanis buvo „lietu
vių liaudies menininkas“, abi pjeses įvertino labai 
teigiamai. Kadangi jaunimiečių gastrolės Čikagoje 
sutapo su prezidento Reagano apsilankymu Mask
voje, Anthony Adler užbaigė savo recenziją šiais 
žodžiais: „Sovietai davė mums Lietuvos Jaunimo 
teatrą, o mes nusiuntėm jiems Reaganą. Kokie 
nelygūs mainai. Jie turėtų dėl to patraukti mus į 
teismą“ . . .

LIETUVA FESTIVALYJE

Lietuvai Jr iš jos atvykusiam teatrui Čikagos 
Tarptautinio teatrų festivalio rengėjai rodė daug 
dėmesio. Ant suvenyrinių marškinėlių, platinamų 
festivalio metu, buvo suminėti visų festivalyje 
dalyvaujančių kraštų vardai, jų tarpe, pačiame 
centre, „Lithuania“. Programose buvo surašyti 
visų dalyvaujančių tautų kalbomis linkėjimai, tarp 
jų ir lietuviškai—„geros laimės“. Čikagos spaudoje 
ir vaidinimų programose be klaidų ir sumaišymų 
buvo rašoma „Lithuania“, „Vilnius“. Taisyklinga 
lietuvių kalba buvo surašyti ir jaunimiečių vardai 
bei pavardės, kai kur net su lietuviškais „paukščiu
kais“. Festivalio dvasios vado Bernard Sahlins 
asmenyje Lietuva įsigijo naują sirgalių. Jis net 
atvyko į pirmąjį jaunimiečių pasirodymą lietu
viams Čikagos Jaunimo centre. Kalbantis su 
Sahlins’u jis prasitarė, jog norįs vėl vykti į Lietuvą 
pasižiūrėti kaip dirba Kauno teatras, nes reikia 
pradėti ruošti 1990-tų metų festivalį.

SEMINARAI IR KOMPLIMENTAI

Gegužės 26 d. festivalio rengėjai suruošė 
seminarą apie Lietuvos teatrą. Be amerikiečių jame 
dalyvavo Jaunimo teatro vyr. režisierė Dalia 
Tamulevičiūtė, Kultūros minsterijos atstovas Val
das Vasiliauskas, aktorius Vladas Bagdonas ir 
Jaunimo teatro literatūrinės srities vadovas Juozas

,, Dieve, leisk man pakeist pažiūras“ R. Karvelis 
atlieka mokytojo vaidmenį S. Šaltenio „Duokiš
kyje“, Jaunimo centre Čikagoje, 1988. V.29

(J. Tamulaičio nuotr.) 
Pocius. Buvo kalbamasi tarp savęs ir su publika. 
Kadangi seminaras vyko šiokiadienį, dienos metu, 
publikos buvo mažoka. Susirinko tačiau visi 
nusimanantys apie teatrą: aktoriai, režisieriai, 
universitetų profesoriai ir studentai. Vyko gyvos 
diskusijos, verčiant iš anglų į lietuvių kalbą ir 
atvirkščiai. Amerikiečiai, jau matę „Dėdę Vanią“, 
gyvai domėjosi lietuvišku teatru. Diskusijų metu 
paaiškėjo daug įdomių dalykų, kurių keletą 
paminėsiu. Pavyzdžiui, E. Nekrošiaus spektak
liuose nemažai improvizuojama. Vienas tos pačios 
pjesės spektaklis dažnai skiriasi nuo kito. Režisie
rius atviras aktorių pasiūlymams ir bendromis 
jėgomis su jais kuria rolę. V. Bagdonui, pavyz
džiui, beskaitant laikraštį apie pasvirusį Pizos 
bokštą Italijoje, atėjusi mintis, kad ir Serebriako-

Dainuoja jaunimiečiai: (iš kairės) L Kartašova, V. Podolskaitė, V. Bagdonas, A.
Gražys, V. Petkevičius, J. Pocius, J. Jaruševičius (y Zalatoriaus nuotr) Futbolo rungtynės: Čikagos Lituanica — Vilniaus Jaunimo teatras
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vas turįs vaikščioti pasviręs į vieną pusę. Nekrošius 
šį pasiūlymą priėmęs. Korostyliovo tekstas „Piros- 
maniui“ labai nepatikęs Nekrošiui. Berepetuojant 
jis tekstą vis trumpinęs, kol pagaliau visai jo 
nelikę. Vėliau į šią pjesę buvo įdėti rašytojo 
Sauliaus Šaltenio sukurti monologai. Buvo užsi
minta ir apie lietuvišką „Dėdės Vanios“ specifiką. 
Vienas amerikiečių profesorius taip įsismagino, 
kad net pradėjo klausti apie ankstyvojo trečiojo 
dešimtmečio lietuvių teatrinio avangardo ryšius su 
Europos tuometiniu teatro avangardu. Aišku, jis 
nežinojo, kad tuo metu lietuvių teatras dar tik 
rėpliojo iš klojimų teatro vystyklų . . . Tačiau šis 
klausimas parodė, kokioj pagarboj amerikiečių 
žinovai laiko šiuolaikinį lietuvių teatro meną. 
Amerikiečiams didelį įspūdį darė Eimunto Nek
rošiaus režisūra. Festivalio metu režisierius susilau
kė pasiūlymų 1990 metais atvykti į JAV ir 
surežisuoti čia pjesę. Jam būtų sudarytos geros 
sąlygos: galėtų pasirinkti norimą statyti veikalą ir 
atrinkti sau tinkamus aktorius. Apskritai, ameri
kiečių teatralai Jaunimo teatrą vertina kaip vieną 
iš penkių geriausių šiuolaikinių pasaulio teatrų.

JAUNIMIEČIAI PAS IŠEIVIJĄ

Jaunimo teatras ne tik vaidino amerikiečiams, 
bet davė tris koncertus išeivijai. Pirmasis įvyko 

teatrui tik atvykus į JAV New Yorko Kultūros 
židinyje ir sutraukė, pagal Darbininką, 550 
žiūrovų. Rytuose, kur lietuviai gyvena išsimėtę, tai 
labai didelis skaičius. Čikagoje jaunimiečiai kon
certavo du kartus Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Pirmą vakarą Jaunimo centro salė buvo perpildyta 
(talpina 700 žmonių), antrą vakarą—pilna. Pirmą 
koncertą Čikagoje filmavo Lietuvos Kino studijos 
operatoriai, atvykę padengti Jaunimo teatro 
viešnagę Amerikoje. Rašančiajam sunku vertinti 
paskirus aktorius ar Jaunimo centre atliktus 
dalykus, nes paminėjus ir išgyrus vieną aktorių (ar 
atliktą dalyką), būtų nuskriaustas kitas. Apskritai, 
Jaunimo teatras pasirodė kaip vienas iš gabiausių 
bet kada matytų kolektyvų, sugebąs tobulai atlikti 
viską, nuo rimtos dramos iki vodevilio bei 
kabareto aktų. Jaunimiečiai puikiai skaito poeziją, 
dainuoja choru liaudies dainas ir pavieniui 
šansonus, groja įvairiais muzikos instrumentais, 
šoka ir 1.1. Aktoriams pavyko su publika užmegzti 
betarpišką ryšį ir kai antrojo pasirodymo gale 
čikagiškiai ir visas kolektyvas kartu užtraukė 
„Lietuva brangi“, scenoje ir žiūrovų tarpe ne 
vienas braukė ašarą.

Jaunimo teatro pasirodymai paveikė ir santy
kių su kraštu nuotaikas: išeivijos laikraščiai Dirva 
ir Darbininkas, anksčiau apie apsilankančius iš 
Lietuvos svečius neužsimindavę geru žodžiu, dėjo 

puslapio ilgumo (su fotografijomis) teigiamus 
aprašymus. New Yorko Kultūros židinys pirmą 
kartą įsileido koncertuoti menininkus iš Lietuvos. 
Net ir kun. J. Prunskis Drauge entuziastingai 
aprašė jaunimiečių koncertus.

Kaip jau minėta, jaunimiečiai viską moka— 
net .. ir futbolą gerai žaidžia. Memorial Day 
pirmadienį Jaunimo teatras sužaidė draugiškas 
futbolo rungtynes su Čikagos Lituanica veteranais. 
Buvo nuostabu stebėti Latėną, Petkevičių, Storpir
štį, Vilkaitį ir kitus mikliai varinėjant futbolo 
kamuolį. Iš kur ta jų energija? Juk dar tą patį 
vakarą buvo ir vaidinta bei dainuota ant scenos. 
Rungtynės baigėsi lygiomis 2:2, arba, kaip ne 
vienas vėliau sakė—laimėjo lietuviai.

Paskutinį vakarą prieš Jaunimo teatrui išvyk
stant iš Čikagos vyko atsisveikinimo pobūviai 
Liths klube ir privačiai. Daug dainuota. Čikagie- 
čiams buvo sunku išsiskirti su puikia Jaunimo tea
tro grupe. Ankstyvą penktadienio rytą į Čikagos 
Midway aerodromą susirinko gražus būrys vietinių 
išlydėti svečius. Belipant į lėktuvą, viena jauna 
aktorė, atsigręžusi į išlydinčius, sušuko— 
„Nepamirškit mūsų!“ Kur čia pamirši! Lietuvos 
teatro pirmąjį istorinį apsilankymą Amerikoje 
dažnas dar ilgai minės.

l.m.

KLAIPĖDIEČIŲ LIKIMAS PO 
1945 METŲ 

(Tęsinys iš praeito Akiračių numerio)

PARTIZANŲ KOVOS IR KITOS SUIRUTĖS

Nors pačiame Klaipėdos krašte partizanų 
būrių nesusidarė, tačiau jį palietė partizanų veikla 
iš Lietuvos. Iš Lietuvos ateidavo partizanų grupės 
nubausti partiečių, trukdyti veikti valdžios įstai
goms bei rinkti maisto produktų. Jie turėjo 
šalininkų tarp naujakurių, gi senbuviai klaipė
diečiai stengėsi pagal išgales vengti kontaktų su 
partizanais, nes jie nematė reikalo kovoti už 
Lietuvos laisvę. Tik keletas klaipėdiečių jaunuolių, 
nenorėdami tarnauti Raudonojoje armijoje, prisi
dėjo prie partizanų. Bet partizanai, nesulaukdami 
paramos iš klaipėdiečių, vertė klaipėdiečius juos 
aprūpinti bent maistu ir grąsinimais išreikalaudavo 
maisto produktų. Bet ir tokia nesavanoriška 
pagalba būdavo valdžios griežtai baudžiama ir dėl 
to kai kurie klaipėdiečiai pateko į Sibirą. Valdžia 
labai išvystė šnipų ir skundėjų tinklą; tai paleng
vindavo suvesti privačias sąskaitas. Užtekdavo 
įskųsti, kad tas ar anas palaiko ryšius su 
partizanais, ir šį skundą sekdavo suėmimas ir net 
tremtis į Sibirą.

Pirmais pokario metais prie Klaipėdos uosto 
ir pramonės atstatymo darbų buvo pristatyta ir 
vokiečių kareivių belaisvių. Iš pradžių jie buvc 
laikomi gana laisvai. Klaipėdiečiai palaikė su jais 
ryšius ir padėdavo maistu. Bet vėliau tai buvo 
uždrausta ir už tuos ryšius baudžiama. Dar 
pavojingiau būdavo paremti užsilikusias mažas 
ginkluotų vokiečių kareivių grupes, kurios bandy
davo iš Pabaltijo per Klaipėdos kraštą ir Rytprū 
sius prasimušti į Vokietiją. A.H. tvirtina, kad pas j 
apsilankė tokių vokiečių karių būrys pakeliui i 
Kurlandijos į Vokietiją 1946 m. gruodžio 31 d. Jie 
išprašė iš jos valgyti ir pernakvoti. Bet kažkas iš 
kaimynų ją įskundė ir ji buvo keturiems metams 
ištremta į Sibirą.

1946 ir 1947 metais į Klaipėdos kraštą 
atvykdavo daug rytprūsiečių iš Kaliningrado 
srities, kur jiems teko badauti. Klaipėdiečiai 
priimdavo juos ir dalindavosi maistu. Kai kurie iš 
šių rytprūsiečių užsiliko ilgiau. 1948-49 m. šie 
pasilikusieji buvo surinkti ir išvežti į Vokietijos 
rytinę zoną. Prie šių transportų turėjo galimybę 
prisidėti ir vokiečių kilmės klaipėdiečiai, nors jų 
niekas nevertė išvažiuoti.

KOLŪKIŲ KŪRIMAS IR TRĖMIMAS 
Į SIBIRĄ

Jau 1947 m. pradėta užkrauti ūkininkams vis 
didesni mokesčiai, o 1948 m. įsakyta kurti 
kolūkius. Kaip ir kitur, taip ir Klaipėdos krašte 
ūkininkai stojo į kolūkius nenoriai, tik priversti, 
nors čia jau 1945 m. visi didesni ūkiai buvo 
konfiskuoti, gi vidutiniai išdalinti naujakuriams. 
Valdžiai norint greičiau pravesti kolektivizaciją, 
dar 1948 m. pradėtas planuotas pasiturinčių 
ūkininkų trėmimas į Sibirą. Iš Klaipėdos krašto 
daug buvusių pasiturinčių ūkininkų buvo ištremti 
su šeimomis. Didesni trėmimai pasikartojo 1949 ir 
1951 metais. Iš baimės būti ištremtais vieni palikę 
savo ūkius, kėlėsi į miestus, kiti nenakvodavo 
namuose, nes suėmimai vykdavo daugiausia naktį. 
Nežinia, kiek klaipėdiečių buvo ištremta į Sibirą. 
Klaipėdiečių-vokiečių organizacija priskaičiavo iki 
20.000, bet dėl šio skaičiaus tenka abejoti. Reikia 
manyti, kad ir klaipėdiečių kaip visame Pabaltijy, 
buvo ištremta apie 20%, taigi apie 5.000. Dalis 
ištremtųjų po 1955 m. grįžo atgal į Klaipėdos 
kraštą.

Baimė būti ištremtiems privertė klaipėdiečių 
daugumą greitai įstoti į kolūkius. Bet ši jėga įvesta 
kolektyvizacija pakirto žmonių darbo moralę. Be 
to kolūkiai dar visą dešimtį metų negalėjo 

apmokėti kolūkiečiams už darbą, todėl jie turėjo 
gyventi iš jiems paskirtų 60 arų ir iš vogimų iš 
kolūkių. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir čia 
prasidėjo baisus girtuokliavimas ir bėgimas į 
miestus. Ypač kraustėsi į miestus apgauti naujaku
riai, netekę naujai įsigytų ūkių. Vyresnieji klaipė
diečiai dar ilgiau likosi kaimuose, nes čia jie jautėsi 
tarp savųjų, bet daugelis jaunųjų, ypač baigusių 
aukštesnius mokslus, negrįždavo į kaimą.

Po 1953 metų, mirus Stalinui, politinė 
atmosfera pagerėjo, bent nereikėjo baimintis būti 
suimtam ir ištremtam. Ir klaipėdiečiai pradėjo 
atsigauti, priprasti prie sąlygų. Dėl savo darbštu
mo jie buvo gerbiami kolūkiuose, žvejų kolekty
vuose ir fabrikuose. Kai kurie iš jų buvo paskirti 
brigadininkais ir net kolūkių pirmininkais, nors 
retas iš jų veržėsi karjeron. Vaikai lankė aukštąsias 
mokyklas. 1953-1958 m. laikotarpį galima laikyti 
klaipėdiečių ramiausiu periodu

PILIETIYBĖ IR TAUTYBĖ

Didelė likusių klaipėdiečių dauguma buvo 
lietuvių kilmės, kaip rodo jų pavardės, nors 
nemaža jų dalis net ir lietuviškai kalbantieji laikė 
save vokiečiais. Lietuvių kilmės klaipėdiečius 
Tarybų valdžia priskaitė prie lietuvių ir laikė juos 
tarybiniais piliečiais. Jau 1945 metais buvo p’radėta 
išduoti klaipėdiečiams tarybinius pasus, įrašant 
lietuvių tautybę. Oficialiai ši praktika buvo 
patvirtinta Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
dekretu 1947 m. gruodžio 16 d. Šiame dekrete 
pabfėžiama, kad lietuvių kilmės klaipėdiečiai gali 
prašytis tarybinės pilietybės teisių. Liko neišaiškin
ta vokiečių kilmės klaipėdiečių pilietybė. Tačiau 
praktikoje nelabai laikytasi šio dekreto. Buvo 
atvejų, kad ir klaipėdiečiai su grynai vokiškom 
pavardėm buvo įpilietinti, o iš kitos pusės nemažas 
skaičius klaipėdiečių su lietuviškom pavardėm 
atsisakė priimti tarybinį pasą, arba reikalaudavo 
įrašyti į pasą, kad jie yra vokiečių tautybės, kas 
nebuvo uždrausta. Bet didesnė klaipėdiečių dalis 
priėmė tarybinius pasus su įrašu, kad jie yra

(tęsinys sekančiame psl.)
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(atkelta iš 13-to psi.)
lietuviai, iš dalies iš baimės susilaukti nemalonu
mų. Tie, kurie atsisakė priimti tarybinę pilietybę, 
gavo pažymėjimus, kuriuos vis tekdavo prailginti, 
kad jie neturi jokios pilietybės. Tiesioginiai šie 
asmenys dėl to nenukentėjo, net jų vaikai galėjo 
lankyti aukštąsias mokyklas. Dalis šių pilietybės 
nepriėmusių vokiškos kilmės klaipėdiečių buvo 
išleisti dar 1949-1950 metais į Vokietijos rytinę 
zoną.

Į Vokietiją persikraustę klaipėdiečiai atsakė 
labai įvairiai į mano klausimą, kuriai tautybei jie 
save priskaito, nors tik retas iš jų pasivadino 
lietuviu. Dauguma, net dar tebekalbantieji lietuviš
kai, save laikė „visada vokiečiais“ arba „daugiau 
vokiečiais“. Prie šio apsisprendimo prisideda *oe 
abejo neskyrimas vokiečių pilietybės nuo vokiečių 
tautybės. Visi klaipėdiečiai, išskyrus tikrus lietu
vius, atvykusius į Klaipėdos kraštą po 1923 me
tų, pagal vokiečių pilietybės teise yra vokiečiai.

KALBA IR MOKYKLA

Po karo Klaipėdos krašte buvo daugiau 
vartojama lietuvių kalba, tik Klaipėdos mieste 
daugiau girdėjosi kalbant rusiškai. Greitai pradėjo 
ir klaipėdiečiai viešai net tarp savęs kalbėti 
lietuviškai, nes vokiškai kalbėti buvo pavojinga. 
„Vokiečių kalba tiesiog draudžiama nebuvo, bet 
didžiausia dalis stengėsi lietuviškai kalbėti, nes 
šiaip fašistais išvadindavo“—teigia M.S. Ypač 
Klaipėdoje buvo nepatartina vokiškai prasitarti. 
„Klaipėdiečiai vengė gatvėje ir viešumoje vokiškai 
kalbėti, nes rusų, kurių Klaipėdoje buvo apstu, ir 
ne kurių lietuvių būdavo apšaukiami fašistais ir 
niemcais. Dažnai būdavo gatvėje apstumdomi ir 
mušami“,—liudija R.H. Ši neapykanta vokiečiams 
vėliau mažėjo, bet dar Stalino laikais ji vertė visus 
klaipėdiečius vartoti lietuvių kalbą ir stengtis ją 
išmokti. Pamažu pradėjo lietuviškai kalbėti net ir 
vokiškai nusistatę klaipėdiečiai. Didžiausių sunku
mų turėjo tuomet vyresnieji jaunuoliai, kurie 
Hitlerio laikais buvo auklėti griežtoje vokiškoje 
dvasioje ir nemokėjo lietuviškai. Bet ir lietuviškai 
mokantieji turėjo prisitaikyti prie naujų reikalavi
mų ir naujų mokyklų. „Mūsų šeima kalbėjo prieš 
karą tik lietuviškai. 1939 m., kai vokiečiai užėmė 
Klaipėdos kraštą, buvo verčiama vokiškai kalbėti. 
Kai aš 1939 m. pradėjau eiti į mokyklą, tai 
nemokėjau nė žodžio vokiečių kalbos . . . Na
muose su tėvais ir bobute dar lietuviškai kalbė

G

jome, bet mes vaikai tarp savęs ir mokykloje tik 
vokiškai. Po 1944 metų, kai valdžią perėmė rusai, 
tai buvo vėl didelis perversmas. Pradėjome eiti į 
mokyklą, kur buvo dėstoma lietuviškai . . . Vo
kiečių kalba taip pamažu vėl nyko, taip kad ir 
namuose dabar visi lietuviškai kalbėjo“,—pasakoja 
M.S. Jaunesnioji generacija, pradėjusi lankyti 
lietuviškas mokyklas po 1945 metų, greitai išmoko 
lietuvių kalbą ir pradėjo patys jaustis lietuviais, 
ypač lietuvių kilmės klaipėdiečiai. Daugelis jų tik 
tėvų verčiami arba prikalbėti apleido Klaipėdos 
kraštą 1958-1960 metais. Kaip tik iš šios jauniau
sios generacijos atsirado daugiausia nenorinčių ap
leisti gimtinę, ypač iš sudariusių šeimas su nau- 
naujai atsikrausčiusiais lietuviais.

Nuo 1941 metų Tarybų Sąjungoje neveikė 
jokios vokiškos mokyklos. Po 1945 m. jų nebuvo 
leista kurti ir Klaipėdos krašte. Buvo galima tik 
pasirinkti lietuviškas arba rusiškas mokyklas. Visi 
klaipėdiečiai leido savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas, nes jiems lietuviu kalba buvo artimesnė. 
Kai kuriose vidurinėse mokyklose buvo galima 
pasirinkti vokiečių kalbą, kaip svetimą kalbą. Šia 
galimybe mieiai naudojosi klaipėdiečių vaikai. 
Nemažas šių mokyklų absolventų skaičius toliau 
studijavo vokiečių kalbą Vilniaus universitete ir 
tapo vertėjais bei vokiečių kalbos mokytojais.

ADMINISTRACIJA

Tarybinė valdžia neleido niekur vartoti „Klai
pėdos krašto“ sąvokos. Ji taipogi nekreipė dėmesio 
į buvusias krašto ribas. Tik 1945 m. kraštas buvo 
dar senose ribose padalintas i tris rajonus: 
Klaipėdos, Pagėgių ir Šilutės, tačiau visam 
Klaipėdos kraštui daugiau neegzistavo nė viena 
administracinė įstaiga. 1950 m. birželio 1 d. buvo 
sudarytas ketvirtas Priekulės rajonas, bet kartu 
priskirta visiems keturiems Klaipėdos krašto 
rajonams kaimų iš Didžiosios Lietuvos. 1962 m. 
gruodžio 6 d. visoje Lietuvoje rajonai tapo 
nadidinti. Buvęs Kiainėdos kraštas tano padalintas 
į Klaipėdos ir Šilutės rajonus, kurie betgi aprėpia 
ir dalį Lietuvos žemių. Tačiau visame krašte išliko 
nekeisti visi lietuviški vietovių vardai. Sulietuvinti 
tapo tik vokiečių kilmės vietovardžiai, pvz., 
Schwarzort tapo Juodkrante ir 1.1. Tai padaryta, 
norint pabrėžti krašto lietuviškumą.

BAŽNYČIA

Panašiai kaip valdžia, ir Lietuvos Evangelikų 

liuteronų Bažryčia stengėsi integruoti Klaipėdos 
kraštą, nors ne taip ūmai ir daugiau ažsižvelgdama 
į klaipėdiečių laikyseną bei tradicijas. Dar iki 1955 
m. Klaipėdos krašto parapijos sudarė vieną atskirą 
dekanatą, o iki 1954 m. sausio mėnesio visas 
kraštas sudarė jau vieną „Klaipėdos Krašto 
Evangelikų-liuteronų Parapiją“, kurią tiesioginiai 
tvarkė tuometinis bažnyčios konsistorijos pirminin
kas Ansas Baltris. Tik 1955 m. prie Šilutės 
dekanato buvo priskirta keletą parapijų iš Didžio
sios Lietuvos, o prie Kretingos dekanato—keletą iš 
Klaipėdos krašto. Bet pačiose parapijose klaipė
diečiai tvarkosi iki šios dienos savistoviai, nes 
beveik visi ateiviai iš Lietuvos yra katalikai, kaip 
■ isi klaipėdiečiai-liuteronys. Per tai liuteronų 
tažnyčiai atiteko svarbus vaidmuo aptarnauti 
klaipėdiečius dvasiškai ir suprasti jų sunkumus bei 
juos užjausti.

Apie klaipėdiečių gyvenimą netrūksta šaltinių. 
Šie lietuvių kalba rašyti parapijų ir surinkiminkų 
dokumentai išryškina,' bent tikybiniuose reika
luose, atkaklią klaipėdiečių laikyseną. Dėl bažnyti
nių reikalų klaipėdiečiai nevengė net bylinėjimosi 
su valdžia teismuose. Taip Priekulės parapija 
išsikovojo Aukščiausiame Lietuvos Teisme 1954 m. 
savo pamaldų namus, kuriuos miestas buvo iš jos 
atėmęs 1953 m.

Po pirmojo evangelikų bažnyčios sinodo 1955 
m., iškilus ginčams dėl vadovavimo bažnyčioje ir 
dėl nuolankumo valdžiai, Klaipėdos krašto parapi
jos parėmė bažnytinę opoziciją ir net sudarė jos 
branduolį. Šis stiprus bažnytinis įsitikinimas ir 
greitas parapijų atsistatymas po 1945 metų rėmėsi 
„senojo surinkimo“ tradicija. Šis religinis pietisti- 
nio požiūrio judėjimas išplito tarp mažlietuvių 19 
amžiuje. To šimtmečio pabaigoje jam priklausė 
apie 40% visų lietuvių. Su biblija gerai susipažinę 
sakytojai keliaudavo pas ūkininkus ir sakydavo 
ūkiuose pamokslus šalia bažnytinių pamaldų. Jie 
leido savo laikraščius ir knygas, jų įtaka buvo kur 
kas galingesnė už tautinį judėjimą. Nors šis 
judėjimas nebuvo vienalytis ir dvidešimtame 
šimetyje prarado svarbą, bet Klaipėdos krašte jo 
likučiai išsilaikė net Hitlerio laikais. Visiems 
kunigams pabėgus 1944 m. į Vokietiją, krašte 
išliko tik keletas sakytojų, kurių dalis buvo 
pasitraukusi 1939 m. į Lietuvą, o kiti apsisprendė 
1944 m. pasilikti krašte dėl savo lietuviško 
nusistatymo. Jų dvasiniu vadu laikytinas Ansas 
Baltris (1884-1954). Jis persikėlė 1939 m. į Lietuvą, 
kur 1941 m. tapo įšventintas kunigu ir paskirtas į 
Kretingos parapiją.

(tęsinys sekančiame numeryje)

NESUGIEDOTAS HIMNAS
Draugui be komentarų persispau- 

dinus raginimą lietuviams Vilniaus 
bažnyčiose, minint stalinizmo aukas, 
sugiedoti ir . . . Lenkijos himną, vienas 
skaitytojas paprašė mūsų „drausmės 
sargybinio“ komentarų.

Drausmės sargyboje

Gerbiamas Dogai Buldogai:

Draugo (1988 m. gegužės mėn. 
14 d.) pirmame puslapy rašoma apie 
Lietuvos Laisvės Lygos rengiamą 
1948 m. gegužės mėn. įvykusių depor
tacijų paminėjimą Kaune ir Vilniuje.

Prašau Dogą Buldogą man išaiš
kinti, kodėl Lietuvos Laisvės Lyga 
neapsiėmė š.m. gegužės mėn. 23 d. 
giedoti Vilniuje be Lietuvos ir Lenki
jos dar ir caro Rusijos himno. Juk 
Vilniaus miestas nuo senų laikų yra 
apgyventas daugelio tautų.

Kad nereiktų laukti šimtmečių, 
noriu jau dabar žinoti, ar čia jau yra 
tikra lietuvių-lenkų unija, ar tik taip 
sau pasimetėlių bla, bia, bla . . .

Jonas Petrauskas 
Savanoris kūrėjas 

Grand Rapids, Mi.

Malonus p. Petrauskai:

Kanauninkas Juozas Tumas- 
Vaižgantas sakydavo, kad ne kiekvie

nas po savim pasišplapinimas tampa 
srove. Panašiai ir himnai retai kada 
susigieda į uniją. Net ir tada, kai 
geriems vyrams galvoje paukščiukai 
ima čiulbėti želigovskines giesme
les .. . Aš, nors klausiausi ištempęs 
ausis, negirdėjau Vilniuje giedant 
lenkiško himno. Šitokiu dirigentų 
repertuaru choristai, sako, nesusido
mėjo ...

Kažin kodėl ir tėvynėje kvailystės 
mėgsta dangstytis . . . lygos lapeliu? 
Gal kad Lietuvoj neauga figos?

Labai atsiprašau, kad šitoje 
istorijoje nei išminties, nei jumoro 
nesuradau.

Jūsų 
Dogas Buldogas
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LAIŠKAI

laiškai

„VLIKE“ NEBĖRA REORGŲ!

P. Vyt. Gedrimas rašo {Akiračiai, 1988 m. 
kovo mėn. nr. 3): „Deja, frontininkai su savo 
kandidatu užmiršo, jog dabartinį VLIKą sudaro 
beveik vieni reorgai, griežtai nusistatę prieš bet 
kokias reformas ir bendruomenę“. Šitoks tvirtini
mas neatitinka faktams, yra netikslus, nepriimtinas 
ir prašosi pataisomas.

Esu VLIKo valdyboje jau dešimti metai, 
pažįstu visus VLIKo valdybos narius ir taipogi 
daugelį VLIKui pritariančių asmenų, ir žinau kad 
jie nėra reorgai ir nėra „nusistatę prieš bet kokias 
reformas ir bendruomenę“. Nei vienas VLIKo 
valdybos narys nėra reorgas (nors, jeigu ir būtų, 
kas čia blogo) ir taipogi nei vienas valdybos narys 
nėra nusistatęs prieš reformas, jeigu tik tos 
reformos yra tinkamos, protingos, racionalios.

Dėl p. Gedrimo baimės, kad VLIKas yra 
nusistatęs prieš Bendruomenę, reikėtų prisiminti 
istorinį faktą kad Bendruomenės dvasinis tėvas ir 
kūrėjas yra ne kas kitas kaip VLIKo pirmininkas, 
a.a. prelatas Mykolas Krupavičius. Visos po jo 
sekusios VLIKo valdybos pozityviai vertino 
Bendruomenės tikslus ir darbus. Faktas, kad šen 
bei ten yra neįmanoma sutikti su kai kuriais 
Bendruomenės veikėjais, Bendruomenės kaipo 
tokios pozityvaus vertinimo visai nekeičia. VLIKas 
daro principinį skirtumą tarp institucijos ir atskiro 
asmens. VLIKas vertino, vertina ir toliau vertins 
Bendruomenę kaip itin svarbią instituciją, kaip 
pagrindinį lietuvybės išlaikytoją ir puoselėtoją.

P. Gedrimas kalba ir apie „frontininkų 
kandidatą“. Tuo reikalu reikia pasakyti štai ką: 
Diplomatas, kandidatas į VLIKo pirmininkus, 
pareiškė—raštu!—kad „sovietai norėtų kad dabar
tinis VLIKo pirmininkas amžinai pirmininkautų“. 
Šitokį pareiškimą reikia apgailestauti. Nėra jokio 
realaus pagrindo dabartinį VLIKo pirmininką 
šitaip skaudžiai užgauti. Jeigu diplomatas kandida
tas turėtų konkrečių duomenų šitokiam užgauliam 
tvirtinimui (kuo aš abejoju), tai jo pareiga būtų 
tuos duomenis paskelbti visuomenei. Taipogi, jeigu 
jis sakosi žinąs,ko sovietai norėtų, tai būtų įdomu 
iš jo išgirsti kaip jis tą nustatė ir iš kur jis tą žino.

Pasirodo kad mes, ne tik paprasti žmonės bet 
net ir diplomatai, deja, vis dar neišmokome 
atskirti argumentą ad rem nuo argumento ad 
hominem. Mes vis dar nemokame, taikant tikslų 
anglišką posakį „to disagree without being 
disagreeable“. Tačiau nenustokime vilties. Gal 
vieną gražią dieną dar išmoksime kultūringai 
diskutuoti savo problemas ir nuomonių skirtumus, 
vienas kito asmeniškai neužgaudami.

Kalbant apie Bendruomenę ir VLIKą, gal 
būtų naudinga prisiminti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos „PLB visuomenines gaires“, 
kurios buvo paskelbtos Lietuvių dienų žurnale, 
1969 metų birželio mėnesio numeryje, ketvirtame 
puslapyje. Tų gairių antrasis paragrafas sako:

Santykiuose su VLIKu, PLB pripažįsta kad 
VLIKas, sudarytas politinių lietuvių srovių ir 
laisvės kovos sąjūdžių pagrindu, vadovauja politi
nei lietuvių laisvės kovai. PLB susitaria su VLIKu 
dėl bendros veiklos linijos, darbų derinimo ir 
abipusės pagalbos.

Organizacinį VLIKo tvarkymąsi PLB laiko jį 
sudarančių grupių ir jo organų (seimo, tarybos, 
valdybos) vidaus reikalu ir jokiu atveju į tai 
nesikiša. PLB numato įsijungti į VLIKą kaipo jį 
sudaranti grupė“.

Neteko girdėti, kad dabartinė PLB valdyba 
būtų šių gairių atsisakiusi. Jeigu taip, tai lieka tik 
palinkėti PLB valdybai imtis šias gaires nuoširdžiai 
vykdyti. Tada, esu tikras, santykiai bus kuo ge
riausi.

J.A. Stiklorius

„LINGUA LATINA“ IR 
„NAUDINGI IDIOTAI“

Nunc ėst bibendum! Lotynų kalbos mylėtojai, 
pakelkim taures! Vinco Trumpos komentaras 
(„Šlubuoja lotynų kalba“) Akiračių 1988 m. 
vasario numeryje rodo, kad lotynofilizmo žarijos 
išeivijoje dar neišblėso. Trumpa švelniai subara du 
„raštininkus“, spaudoje apmaigiusius lotynų kalbą. 
Vienas jų posakį de mortuis aut nihil aut bene 
sumakaroninęs į de mortuis aut nihil at benae ir jį 
klaidingai išvertęs. (Trumpa teisus.) Kitas „rašti
ninkas“ pavadinęs Gorbačiovo perestroikomis 
susižavėjusius lengvatikius idioti utili, o turėjęs 
sakyti idiotae utilae, nes lotynų kalba pasiskolinusi 
graikišką žodį idiotą, kaip ir poetą. Čia magister 
Trumpa suklysta. Pirma, graikiškas žodis yra 
idiotes. Antra (ir daug svarbiau), idioti utili yra ne 
klaidingas lotyniškas, bet tikslus itališkas posakis. 
Amžinatilsis italų rašytojas Ignazio Silone papasa
kojo kaip trečiajame dešimtmetyje jis drauge su 
italų komunistų partijos vadovu Palmiro Togliatti 
Paryžiuje dalyvavo sovietinės ambasados suruoš
tame pobūvyje. Ten buvo parodytas filmas apie 
svaiginančią „tarybinę“ pažangą. Po filmo būrelis 
prancūzų intelektualų ėmė nertis iš kailio, reikšda
mi savo susižavėjimą „naujuoju pasauliu“. Jiems 
išėjus, Togliatti pareiškė ambasadoriui: „Turit 
entuziastiškų sąjungininkų“. Tas numojo ranka: 
„Idioti utili“—„Naudingi idiotai“. Šis terminas 
bematant prigijo ir tapo svarbia politinio žodyno 
dalimi: Nuetzliche Idioten, useful idiots, etc. 
Tebegyvas jis ir šiandien, nes toji gentis, nepaisant 
istorijos pamokų, tebėra skaitlinga. Eheu, 
idiotae—non fugaces!

A. Landsbergis

REIKALINGA AR NEREIKALINGA KNYGA
(„OSI, Amerikiečių Visuomenė ir Išeivijos 

Reakcija“. Akiračiai, 1988 m. nr. 3/197)
Visokiu atveju, Sužiedėlis to str. neatšaukė, 

reiškia visa, kas str. yra, reikia laikyti Sužiedėlio 
mintimis ir žodžiais.

Pora pastabų dėl S. Sužiedėlio straipsnio:
1. Puslapyje 11 yra toks sakinys........ Žmo

nės, rašantieji tokias nesąmones neturi nė ma
žiausios nuovokos apie Amerikos politinę, 
kultūrinę ir moralinę tikrovę“ . . . Nemanau, kad 
ir Saliamonas (pats „gudriausias žydas“) drįstų 
taip tvirtinti.

Bendrai, visas straipsnis „kvepia“ tokia- 
išmintimi, kad tiesiog tenka stebėtis tokia jauno 
žmogaus drąsa taip išdidžiai apie save galvoti. 
Nemanau neigti Sužiedėlio išsimoklinimo. jo 
mokslinio laipsnio, bet man neteko išmokslinto 
žmogaus girdėti, kad visus kitus laikytų neišmanė
liais.

2. Tvirtinimą apie „istorinės knygos“ reikalin
gumą šiuo metu tenka laikyti diskutuotinu 
klausimu. Rimtos istorinės knygos, ypač apie 
pasaulinio masto įvykius, rašomos paprastai 
praslinkus ilgesniam laikotarpiui. Projektuojamoji 
Dr. Sužiedėlio knyga, lies ne tik grynai istorinį 
faktą, bet lies Lietuvos politinę, geografinę, tautinę 
ir kt. aspektus. Todėl dėl tokios knygos reikalingu
mo šiuo metu tektų atsiklausti: a) Teisininkų dr- 
jos, b) Istorikų dr-jos, VLIKO ir ALTO‘os 
nuomonės.

3. Negalima sutikti su Sužiedėliu, kad mum 
„nesvarbu kiekvienas lietuvis“ . . . Nesame mes 
tokia gausi tauta, kad savais žmonėmis galėtume 
švaistytis ir kairėn ir dešinėn.

Niekas neginčija, kad žydų tauta II Pas. Karo 
metu nukentėjo, bet nei kiek nemažiau nukentėjo 
ir lietuvių tauta, ir dar tebekenčia.

Siūlau prof. dr. Sužiedėliui „nusileist iš 
išmintingumo ir visko žinojimo aukštybių“ ir grįžt 
į realų gyvenimą.

Dr. Sužiedėlis gali knygą rašyti—tai jo 
privilegija, bet jokiu būdu toji knyga negali būti 
leidžiama Lietuvių B-nės vardu ir lėšomis.

A. Dabšys 
Los Angeles, Cal.

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Praeito Akiračių nr. skiltyje „Atvirai kalbam“ 
(7 psl., 2-ras paragrafas), po klausimo „—Ar yra 
Vladas Kulbokas?“, buvo praleistos dvi eilutės ir 
Kulbokui atiteko Anatolijaus Kairio charakteristi
ka. Praleistas tekstas: (—taip . . . „literatūros 
tyrinėtojas . . . bendradarbiavo klerikalų
spaudoje“ . . . ). —Anatolijus Kairys?

To paties numerio 11 psl., straipsnyje „Svajo
nės ir siaubas“, vietoj „modernistą Viktorą 
Petkevičių“, turėtų būti „modernistą Viktorą 
Petravičių“. Už klaidas atsiprašome—Red.
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„Lietuvoje“ dirba mieli, jaukūs žmonės, visur 
tvarka, kaip rūpestingo viršaičio miestelyje. Sutikęs 
bičiulį Kazakevičių ir sakysiu: išeivijoje šneka, kad 
„Lietuvą“ statė ketvirtadalį šimtmečio, latvių 
saugumas įrengė pasiklausymo mikrofonus ir viskas. 
Žadu išsamiau paminėti išeivių spaudoje „Lietuvą“, 
bet nežinau kur kreiptis žinių. Pasišnekėk su 
viešbučio direktorium Ričardu Vaigausku. Skambi
nu Vaigauskui. Gerai, liksime dėkingi jeigu paminėsi 
mūsų trobą išeivijos ar net Belgijos spaudoje, 
Telšiškis Vaigauskas—šnekus, linksmas vyras, bet 
baisiai užimtas, telefonas nepaleidžia nė minutėlei. 
Sutariame, kad surašysiu klausimus ir paliksiu 
sekretorei. Surašiau ir palikau. Tikėsite ar ne, 
tebelaukiu žinių apie „Lietuvos“ viešbutį. Panašiai 
atsitiko ir su gimtojo miestelio vidurine mokykla. 
Rietave irgi žadėjo žinių apie didžiulę, moderniomis 
mokslo priemonėmis ginkluotą liaudies šviesą. Kaip 
anas gudruolis sakė: pažadėsi—durnių patiešysi, 
netesėsi—nesugriešysi. O man atrodo, kad durnių 
reiktų ieškoti „stagnacijų atgyvenose“, kurios 
tebemirksta prietarų pelkelėje, po septyniais raktais 
užrakinta spyna saugo viešbučio ir mokyklos 
„paslaptis“. Komedijos!

Vytauto Bubnio bute—Vytautas Sirijos Gira, 
Bronius Raguotis, Raimondas Kašauskas. Nesen- 
stat, vyrai, su kokiais atsisveikinau, tokius vėl 
apkabinu! Rašytojų ponioms bučiuoju rankutes. 
Nieko nepadarysi, taip jau įpratęs nuo senovės, 
neatsikratau buržuazinių papročių. Atvykus į 
Vilnių, visada pirmas subuvimas pas gerą ir šiltą, 
kaip iš pečiaus ištraukta duona Bubnį, paskui Gira, 
Kašauskas, Raguotis. (Netikėkit, kad visi suval
kiečiai laukia iki žemaitis išlys iš maišo, kad galėtų jį 
pasiimti savo ūkiui).

K Apie ką šneka burin susiglaudę raštininkai? 
Apie viską, išskyrus raštininkystę. Keista? Gal ne. 
Viskas juk išgirta ar nupeikta kritikų, todėl nėr ko 
aušinti burnų. Malonus vakaras su rašytojais ištyso 
iki vidurnakčio.

Susitikimas knygų leidykloje „Vagoje“. Būrys 
darbuotojų. Pasakoju apie savo knygeles, atsakinėju 
į klausimus. Senas pažįstamas, kažkada „Vagoje“ 
dirbęs, Pilius; mano darbelių redaktorė ir korektorė 
gražutė ponia Šatkuvienė. Išsikalbame apie Čika
goje išleistą Šventojo Petro šunyną. Pasirodo, kad 
romano •siužetas niekam nebado akių, taigi persis- 
paudins Lietuvoje. Kartu su „Vagai“ rašytomis 
novelėmis. Rita žvilgčioja į laikrodį. Atsisveikinu su 
„Vagos“ kultūrininkais. Gatvėje „Tėviškės“ auto- 
vežimis ir šventojo kantrybe apsiginklavęs vairuoto
jas Pranas. Kur dabar, Ritute, klausia. Ten ir ten, 
Praneli.

* * *

Keliaujame į Kauną. Literatūros muziejus 
ruošia kampelį ir mano menkystės darbeliams, 
reikia aptarti kas, kur, kaip. Vytautas Kazakevičius 
pirma aprodo Kauną. Aplankome jo vaikystės 
Šančius, basakojo bernelio takus ir takelius prie 
Nemuno. Paskui pats Kaunas, kas gražu, pastatyta 
ir statoma; kas gaivinama, restauruojama. Važiuo
jame gatvele, kurioje gyvenau keturiasdešimt an
trais. Rodos vakar būta . . . Rodos vakar „pagavo“ 
prie kino „Kapitol“—būtinai reikėjo pamatyti 
spalvotą filmą „Auksinis miestas“ su dailute 
Kristina Soderbaum!—ir uždarė Žaliakalnio bara
kuose. Feldžandarmerija išdalino antklodes ir 
šaukštus. Jaunų ir senyvų, darbininkų ir tarnautojų 
būryje baisiausi gandai. Vieni—veš Vokietijon 
darbams, kiti—apkasų kasti. Sekančią naktį pabė
gau. Su Albinu Barausku, tada liesu vaikinuku, o 
dabar jau pensininku Panevėžyje. Bėgome, Vytau
tai, o žandarai šaudė į kulnis. Gal žemaičių dievai 
saugojo, o gal vokiškos kulkos nespėjo pavyti. 
Nesijuok, Vytautai, tikrai taip buvo. Paskui, bene 
antrą priešrytį, pasibeldė feldžandaras ir du polici-
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ninkai. Neradę ieškomo, kuris pusnuogis glaudėsi 
pastogės kampe, trenkė durimis. Nulipus šeimininkė 
pasakojo, kad vienas policininkas prisėdo ant kėdėj 
sulankstytas mano kelnes ir koja pastūmė pusbačius. 
Slapsčiausi kelias savaites. Feldžandarmerija negalė
jo apsieiti be manęs, ieškojo dienomis ir naktimis, 
teko giliau įsikasti. Prisiglaudžiau bičiulio Pipiro 
bute. Pipiras dar nueidavo į universitetą, bet jau 
galvojo apie kunigų seminariją—būsimiems kunigė
liams negrėsė transportai Vokietijon ar apkasams. 
Reikėjo grįžti į Rietavą. Taip nevykusiai ir pasibaigė 
mano jaunos dienos Kauno didmiestyje. O mielas 
Pipiras žuvo Štuthofo pragare. Sužinojau po karo 
(berods Miunsterio) anglų zonos lageryje. Generolas 
Daukantas pasakė. Klaikios mūsų gyvenimėlių 
ironijos: nukankino už Musolinio laiškus. Aš, 
pasakojo Pipiro dėdė Daukantas, perdaviau jam 
paslėpti asmeniškus Dučės laiškus, kurių piktai 
ieškojo Geštapas. Pipirukas, kad išvengus Vokieti
jos, buvo prisiglaudęs kunigų seminarijoje, bet 
neilgam. Štuthofe mirė badu: valgydamas turėjo 
bėgti apie stalą, o prie kiekvieno kampo esesininkas 
daužė lazda ... O mano buto šeimininkė pas kurią 
gyvenau „ant kambario“ su Konservatorijos studen
tu Povilu Rubiu, irgi po karo sužinojo, kad jos vyrą 
sušaudė devintame forte.' Pasak, Vytautai, kada 
mes, šita Žemės kanibalų veislė, nustosime žudyti?

Maironio troboje laukia būrelis jaunų darbuo
tojų. Kalbos apie Lietuvos ir išeivijos literatūrą, 
muziejaus akiračius, išstatas. Pasirašau kelias savo 
knygas, prižadu nuotraukų, romanų „juodraščių“ ir 
kai ką iš archyvo. Atsisveikinu su mūsų kultūros 
lobyno globėjais. Ir su amžinam poilsiui prisėdusiu, 
iki skausmo Lietuvą mylėjusiu, jos senovę ir 
atgimusią jaunystę dainavusiu, gražaus veido ir 
gražios sielos bronziniu Prelatu.

Nemuno redakcijoje Laimonas Inis, Leonardas 
Gudaitis, Robertas Keturakis, Jonas Vabuolas, 
Aleksandras Dabulskis—rašytojai ir žurnalistai. 
Grėbstome literatūros ir periodikos lankelėse. Kava 
ir saldukai. Nutaikęs progą, Vytautas ir sakys: 
svečias atsivežė novelių pluoštą „Vagai“, gal jūsų 
mėnraščiui vieną? Papasakoju siužetus. Redakcija 
pasirenka jaunyste persunktą—Nemunas daugiausia 
jaunimui skirtas.

Ką daryčiau be tavęs, Vytautai, atsidustu 
autovežimyje, kas prastumtų mano darbelius leidyk
lose? Kitas Vytautas atsirastų, numoja. Beje, grįžus 
iš Lietuvos, rudenėjant pasukau Amerikon. Išeiviš- 
kosios Lietuvos sostinėje nepasitiko su triūbom, 
visuose kampuose tyla. Man atrodo, kad kelionės 
Lietuvon, bendravimas su tėvynės kultūrininkais 
vis dar pikta nuodėmė. Pavyzdžiui, vienas, dabar jau 
amžinatilsin iškeliavęs laikraštis pavadino kolabo
rantu, kitas „Kazakevičiaus draugu“, o rimtas ir 
rimtai rašantis literatūros kritikas, recenzuodamas 
mano knygelę, keturis penktadalius retorikos 
paskyrė priekaištams už keliones Lietuvon. Bet— 
grįžkime prie Kazakevičiaus. Nemėgsta linksmo 
šnekučio Čikaga, „emigrantologu“ dabina. Na, 
atvirai šnekant, prirašė ir jis nelabai gudrių 
straipsnių „stagnacijos“ laikais, barstė druskos 
saujas ant tikrų ir nesamų išeivijos žaizdelių, bet visi 
panašiai gudravo. Laikas daug ką pakeitė ir 
Lietuvoj. Dabar gi protingiau rašoma apie išeiviją, 
kartais, kaip Gimtajame krašte, susėda ir pasikalba 

be atlenktų peilių. O man vis rodos, kad tas 
Kazakevičius—vis pasibardamas ir pasiginčydamas 
su mūsų žymūnais—įperša Lietuvos leidykloms 
išeivijos prozininkų ir poetų kūrinius. Visų nesumi
nėsi, paskučiausiai Kazakevičiaus pastangomis 
pasirodė A. Gustaičio ir St. Santvaro knygos. 
Girdėjau, kad ir mielus Bostono senukus rimti 
patriotai apskelbė kolaborantais. Juokinga? Ne, 
graudu. Lina žmonės Lietuvon, nešasi gražiausią 
dovaną broliams, o už nugaros tranko lazdas: kur 
rioglini, žabalty, laikykis rikiuotės! Įdomus žmogus 
Kazakevičius. Gili erudicija pakaustyta marksizmo- 
leninizmo (beje, dabar ir internacionalizmo) vinimis, 
plačiai apsiskaitęs, daug keliavęs. Su juo gali rimtai 
pasišnekėti ir aštriai pajuokauti. Kartą pakedenom 
ir Akiračius. Kazakevičius juokėsi: ir anie „pagarbi
na“ mane, o linksmiausia tai, kad jeigu ne tas 
Kazakevičius, apie Akiračius Lietuvoj ir nežinotų, 
k itąsyk pasidomėjo, ką apie jį galvoja Čikagoje? Ką 
gilvoja—nežinau, bet dažnai parašo, kad tu KGB 
majoras. Perbėgęs pas kapitalistus latvių „Tėviškės“ 
Vyriausias apskelbė. Perdaug jau aukštai, sumojavo 
rankomis, į seržantus gal ir tikčiau, bet majoru ir 
ūgis neleidžia.

Pietaujame „Metropolyje“. Dairausi senolių 
rašytojų, žurnalistų ir visokių keturvėjininkų pokal
bių, rietenų ir pagirkšnojimų romuvoje. Švaru, 
neperpuošta, muzika vos girdisi. Stalai nesugrūsti, 
gali ištiesti kojas neįspyręs kaimynui. Padavėjai 
žymiai šaunesni už vilniškius, iš tolo matosi 
bajoraičiai kurie švento Nikdo dieną apsirengia 
tarnais ir nešioja valgius baudžiauninkams. Nusišyp
so tik pinigą pamatę, o mes pietaujam „Tėviškes“ 
kuponais, taigi ir šypsenos neverti.

Pusbrolio troba Žaliakalnyje. Medinė, senutėlė, 
dar Smetonos laikų, bet ir smetoninių meistrų 
statyta, laikys šimtą metų. Aplink tvorelė, šalia 
garažas ir gėrybių motina—daržas. Ant pusbrolio 
vaišių stalo ir „kvapelis“. Kazakevičius purto galvą, 
vairuotojas pagal įstatymus negali, tai atlinkėjom 
sveikatas ir laimes dviese. Vakare, jau juodai 
sutemus, grįžome į Vilnių.

* * *
Lietingą popietę Stasys Kašauskas nuveža pas 

rašytojus Rašytojų gatvėje. Maldonis kažkur iš
vykęs, Pociaus nesimato, kitiems pirmukar delną 
spaudžiu. Pokalbiui vadovaujantis sena, gal jau 
atgyvenusia tvarka: klausimai ir atsakymai. Girgždi
name sunkų vežimą, visi įsikabinę mandagių 
banalybių skvernus. Ateina Raimondas Kašauskas. 
Londono džentelmeno išvaizdos ir manierų Rai
mondas pagaliau išjudina vežimą pakalnėn. Kelintą 
kartą bandau pagauti J. Avyžių, bet vis nesiseka. 
Nuošaliai gyvena rašytojas, nemėgsta šurmulių, 
kažkas panašaus į Levą Tolstojų. Sako, kad pats ir 
trobą pasistatė, pats rūbą ir valgį gaminasi. Gal ir ne 
pasakos, kurioje viešnagėje užklupsiu Pranašą prie 
jo kalno. Kalbant apie Avyžių,’galvon smelkiasi ir 
A. Krasnovas. Prisimenu, kaip drąsiai jis pakilo už 
Avyžiaus Chameleono spalvas, kurios braižė akis 
Lietuvos „raudoniems bajorams“ (mano žodynu 
šukuojant prieš plauką, o Lietuvos periodikoje šita 
klasė vadinama „biurokratija“, taigi kažkokiu 
beveidžiu anonimu, kad, ginkdie, neužsiminus apie 
visus mitus, dogmas, varžtus ir slenksčius dabar 
paskubomis, švelnia letenėle užkasinėjančią partiją) 
degino aukštose kėdėse įsigyvenusias sėdynes. Šių 
metų vasario mėnesio Pergalėje Krasnovas vėl atkiša 
tvirtą petį Avyžiui, itin palankiai vertina jo Sodybų 
tuštėjimo metų trečią knygą. Ak, kaip daužo stabus 
ir mitologiją apie pokario laikotarpį Krasnovas! 
Subtiliai, žinoma, prilaikydamas kūjį, kad savos 
rankos nesutriuškintų. Taip, rašo Krasnovas, 
Avyžius teisingai, atvirai ir nuoširdžiai pasakoja 
apie nesaldintą pokarį.
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