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Kas iš tikrųjų buvo planuota įvykdyti Vilniuje šių 
metų sausio 11-13 dienomis, tebėra paslaptis. Apie 
tikruosius sovietų planus - kaip suvaidinti „perversmą” 
ir karine jėga perimti krašto valdžią į savo rankas - ga
lime tik spėlioti. Kad kažkoks planas tikrai buvo, abe
jonių nėra. Tai liudija 14 užmuštų ir šimtai sužeistų 
Lietuvos gyventojų. Be to ir jėga užgrobti pastatai bei 
televizijos bokštas tebėra saugomi kariuomenės ir ati
duoti kolaborantų TSKP Lietuvos padaliniui. Tačiau 
visa tai tėra tik mums nežinomų planų pasekmės, ne
daug tepasakančios apie tai, kaip „perversmininkai” 
įsivaizdavo krašto valdymą bei tolimesnius tikslus. Bū
tų, tačiau, labai naudinga išsamiau susipažinti ne tik su 
pasekmėmis, nes po pirmo nepavykusio bandymo „per
versmininkai” gali ateityje bandyti tų pačių tikslų siekti 
šiek tiek kitokiu būdu. Tiksliau suvokdami sovietų pla
nus, Lietuvos politiniai vadai galėtų geriau pasiruošti 
ateities netikėtumams. O optimistiškai tikėtis, kad po 
pirmo nepavykusio bandymo sovietai kapituliuotų, nė
ra pagrindo.

Nežinome, kas buvo to „perversmo” rengėjai, nes 
rengėjų - Lietuvos „gelbėjimo komiteto” vardu kalbėjęs 
kompartijos funkcionierius J. Jarmalavičius savo „ko
miteto” sudėtį atsisakė atskleisti. Todėl vieni spėja, kad 
sąmokslininkų „komitetą” sudarė LKP (TSKP) Centro 
komiteto nariai, kiti abejoja, ar iš vis toks „komitetas” 
egzistavo. Man taip pat atrodo, kad „komiteto” nebuvo; 
buvo tik ryšininkai tarp sovietų kariuomenės ir vietinių 
Maskvos šalininkų. Lietuvių tarpe nebuvo netgi pakan
kamai valdžios užgrobimo šalininkų, kad jais būtų 
galima užmaskuoti karine jėga vykdoma sąmokslą, 
todėl buvo numatyta remtis neva už savo teises kovo-
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Nuo praeito šimtmečio vaidinimų angliakasių salėse iki 
pernykščio Teatro festivalio. Medžiaga lietuvių išei
vijos kultūros istorijai.

IR VĖL PRADŽIA POEZIJOJE

Žvilgsniu į poezija pradedame kasmetine pernykščių 
metų išeivijos literatūrinio derliaus apžvalgą.

APIE RINKĄ, KAINAS, INVESTICIJAS

Pokalbis su Vilniaus ekonomistu Algirdu Motulu.

GRUODŽIO MOZAIKA

Praeitame mumeryje pradėtų ilgesnių kelionės po Lie
tuvą įspūdžių pabaiga

LAIMĖJIMAI IR PRALAIMĖJIMAI

LIETUVA PO SAUSIO TRYLIKTOSIOS
jančiomis Lietuvos tautinėmis mažumomis, visų pirma 
nevietiniais rusais, o iš dalies ir lenkais. O „komitetas” 
būtų buvęs sudarytas iš atsarginės, už Lietuvos ribų šiuo 
metu gyvenančių pajėgesnių buvusių administracijos 
pareigūnų komandos. Ir paskelbtas jis būtų buvęs tik po 
sėkmingai pavykusio perversmo, kai reikėtų skelbti 
naują, jau LTSR vyriausybę.

LAIMĖJIMAI

Perversmas sužlugo. Tai buvo didelis Lietuvos lai
mėjimas, nors ir pareikalavęs 14-kos gyvybių ir kelių 
šimtų sužeistų. Nėra jokios abejonės, kad sovietai tu
rėjo pakankamai jėgos nuversti Lietuvos valdžią, o 
perversmo įvykdyti vis dėlto nepavyko. Kodėl?

Manau, kad sovietų nesėkmę, o Lietuvos laimėjimą 
lėmė kelios priežastys. Jas ir paminėsime, pradėdami 
nebūtinai nuo svarbiausių.

Visų pirma, sovietai pervertino kitataučių Lietuvos 
gyventojų nepritarimą nepriklausomybei. Vilniuje ne
pavyko sumobilizuoti tiek civilių demonstrantų prieš 
parlamentą, kad savo masiškumu jie sudarytų rimtą 
grėsmę. Pavojaus atvejais prie parlamento ir kitų kri
tiškų vietų susirinkdavo daug daugiau piliečių, pasiry
žusių ginti savo valdžią. Negausios ir neentuziastingos 
demonstracijos prieš „separatistus” parodė, kad ir kita
taučių Lietuvos gyventojų dauguma yra nepriklauso
mybės šalininkų pusėje. Tai vėliau parvirtino ir vasario 
9-tos dienos referendumo rezultatai.

Nemažiau svarbi buvo ir ryžtinga, efektyvi gyven
tojų parama valdžiai ir apgultam parlamentui. Paaiškė
jo, kad parlamento užėmimas pareikalautų daug dau
giau žmonių aukų, negu kad Maskva planavo. Nema
žiau svarbi šiuo atveju buvo ir paties parlamento ryž
tinga laikysena pilėniškai priešintis ir nepasiduoti, ne
žiūrint galimų pasekmių.

Daug kas nemažu laimėjimu laiko ir krašto gyven
tojų vienybę pavojaus atveju. Ne paslaptis, kad jau nuo 
praeitos vasaros Aukščiausioje Taryboje natūralūs nuo
monių skirtumai išvirsdavo į tokius ginčus ir rietenas, 
kad net atrodydavo, jog čia ne kelių šimtmečių valsty
bingumo tradicijas turinčio krašto , o kokios „bananų 
respublikos” parlamentas. Todėl vieninga laikysena 
smurto akivaizdoje parodė tiek krašto gyventojų, tiek jo 
politinių vadų sąmoningumą, sugebėjimą atskirti es
minius bendrus tikslus nuo antraeilių nuomonių skir
tumų, iškylančių siekiant juos įgyvendinti. Tačiau nesu
tarimų priežasčių, taip akivaizdžiai trukdžiusių tiek par
lamento, tiek vyriausybės darbą ir galop privedusių prie 
vyriausybės krizės, sausio 11-13 d.d. įvykiai nepa
šalino. Todėl toji vienybė tėra, geriausiu atveju, labai 
laikina. Gyvenimui sunormalėjus, grįš ir seni ginčai bei 
nesutarimai, todėl anksčiau ar vėliau teks ieškoti prie
žasčių, trukdančių bendrą darbą demokratinėje visuo

menėje, kur nuomonių skirtumai neišvengiami.
Vilniaus tragedija smarkiai sukrėtė Vakarų pasau

lio, o ypač Europos sąžinę. Vaizdžiai tariant, Lietuva, 
drauge su Latvija ir Estija, sugrįžo į Europos politinį 
žemėlapį, kur iki šiol jos buvo užklotos storu užmaršties 
dulkių sluoksniu ir tik paskutiniais metais pradėtos šiek 
tiek prisiminti. Tiesa, Baltijos kraštų teisės į politinę 
nepriklausomybę niekas neneigia. Tačiau iki šiol ne
trukdavo pastabų, kad pasaulis, o ypač Europa eina ne 
išsiskirstymo, o didesnės integracijos kryptimi, kad ne
turintiems didesnių gamtos turtų ir energijos išteklių 
Baltijos kraštams nepriklausomybę būtų sunku išlai
kyti. O ir patarimai siekti nepriklausomybės vadovau
jantis sovietinės konstitucijos nuostatais, suteikiančiais 
ir tuo pat metu įstatymu praktiškai atimančiais respu
blikoms išstojimo teisę, reiškė ne ką kitą, kaip siūlymą 
pasitenkinti vien didesne autonomija sovietų imperijos 
sudėtyje. Po sausio 13-tosios net ir didžiausi sovietų 
imperijos išsaugojimo šalininkai Vakaruose pradėjo 
abejoti savo pasirintos laikysenos teisingumu. Tuo pa
čiu ir į Baltijos valstybių pastangas atstatyti savo vals
tybingumą pradėta žiūrėti kaip į istorinę būtinybę. Tai 
dar vienas didelis politinis laimėjimas. Ypač jis ryškus 
mums, gyvenantiems išeivijoje ir daugelį metų nesėk
mingai bandžiusiems Vakarų politinę sąmonę paveikti 
kaip tik tokia linkme.

Ir pagaliau dar vienas Lietuvos politinis laimėji
mas, prie kurio taip pat netiesiogiai prisidėjo sausio 13- 
tosios tragiškieji įvykiai, tai vasario 9 d. įvykęs ple
biscitas, kuriame dalyvavo trys ketvirtadaliai Lietuvos 
piliečių ir daugiau negu 90% jų pasisakė už nepriklau
somą demokratinę Lietuvą. Vakarų valstybės jau seniai 
ragino Lietuvą surengti tokią apklausą, bet Vilnius tam 
priešinosi, argumentuodamas, kad bet kokia apklausa 
už ar prieš nepriklausomybę reikštų referendumą už at
siskyrimą nuo Sov. Sąjungos. O toks referendumas būtų 
kad ir netiesioginis pripažinimas, jog Lietuva yra Sov. 
Sąjungos dalis. Neoficialiai turbūt būta ir kitos priežas
ties - baimės, kad už nepriklausomybę gali pasisakyti 
nepakankamai didelė dauguma. Abejonių kėlė ir tauti
nių mažumų dalies laikysena. Tačiau po sausio 13-to
sios pasidarė aišku, kad brutalios jėgos panaudojimas 
atstūmė nuo Maskvos ir tą labai negausią gyventojų da
lį, kuri dar abejojo ar nebūtų verta patikėti gražiai skam
bančiomis Maskvos frazėmis apie suverenių respublikų 
sąjungą. Apklausa, mano nuomone, buvo ne tik didelis 
Lietuvos laimėjimas, bet ir paskatinimas Latvijai bei 
Estijai pasinaudoti Lietuvos patirtimi. Tokiu būdu Mas
kva prarado paskutinį Vakaruose dar šiek tiek patiki
mumo turėjusį argumentą, kad žymi dalis Baltijos res
publikų gyventojų, o ypač nevietinių tautybių mažumos 
norėtų likti Sov. Sąjungos sudėtyje.

(tęsinys 15-me psl.)
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KAS BUVO TIE , KURIE ŽADĖJO JAV PRIPAŽINIMĄ ?
Pasaulio lietuvis (nr.l, 1991 m.) straipsnyje „Stenkimės, kad šie metai būtų sėkmingesni“ prisimena Kovo 11 nepriklausomybės paskelbimą, išeivijos pastangas padėti nepriklausomybę įtvirtinti. Kalba apie klaidingus patarimus Lietuvos politiniams vadams, kurie kartais būdavo priešingi Lietuvos interesams. Tame straipsnyje, tarp kitko, taip rašoma:
Pirmiausiai, dar nepriklausomybės atkūrimo prieš

aušryje, nujausdami jos paskelbimą, šokome Lietuvos 
vadams patarinėti, kartais net autoritetingai, ir čia daug 
kur prašovėme pro šalį. Ypač tie, kurie žinovo autori
tetu teigė, jog atkurtą Nepriklausomą Lietuvos Respu
bliką ir jos vyriausybę JA V tuojau pripažins. Dabar gal 
niekas viešai nebeprisipažins, - nei Amerikoje, nei Lie
tuvoje, - tačiau kažin ar toks tvirtas užtikrinimas tik ir 
nebuvo pagrindinis faktorius, lėmęs Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos sprendimą? O bent šiek tiek Įžval
gesnis JA V užsienio politikos vertinimas ir atsargesnis 
galvojimas jau tada nesunkiai galėjo numatyti, kad 
Bush daug svarbesnis yra Gorbačiovas negu Sovietų 
Sąjungos pavergto Pabaltijo nepriklausomybė, ir JAV 
prezidentas nedarys nieko, kas jo numylėtam Krem
liaus valdovui būtų nemalonu.

Kita nesąmonė buvo bandymas, net specialiais do
kumentais, siūlomais pabaltiečių pagrindinių organi
zacijų Amerikoje vadams pasirašyti, įtaigoti JA V vy
riausybę nei atkurtos Lietuvos nepriklausomybės, nei 
jos demokratiškai sudarytos vyriausybės nepripažinti, 
nurodant pačius kvailiausius motyvus.

Kas ir kaip gali tokią nesąmonę suprasti ir pa
teisinti?Kas buvo tie išeivijos patarėjai, kurie žadėjo greitą JAV Lietuvos vyriausybės pripažįnimą, skaitytojas galės rasti atsakymą šiame Akiračių numeryje, L. Moc- kūno straipsnyje Įspūdžiai iš Lietuvos - gruodžio 
mozaika . O kas buvo tie, kurie memorandumais ragino kaip tik priešingai - nepripažinti Lietuvos vyriausybės - taip pat yra visiems žinoma. Tai Lino Kojelio neapgalvoti memorandumai (kurie buvo pasiųsti ne tik kai kuriems lietuviams su prierašu „slaptai“, bet ir kai kuriems buv. aukštiems Reagano administracijos pareigūnams) ir R. Skučo straipsniai Drauge. Užtat nenuostabu, kad kai lietuvių delegacija lankėsi pas prez. Bush’ą, prašydama Lietuvos vyriausybės pripažinimo, jis jiems priminė, jog ne visi lietuviai to pripažinimo reikalauja.Tai iš dalies ir mūsų vadinamų veiksnių nesutarimo rezultatai. Ambicijos, noras pasirodyti vyriausiais, tariamai turinčiais tautos įgaliojimus, veržimasis pasirodyti nuotraukose (kaip, pvz., Lygos atstovė p. Nel- sienė iš Los Angeles), o taip pat bandymas įgyti įtakos Lietuvos politiniame gyvenime, buvo ir liko priežastim tokios partizaninės veiklos, kuri Lietuvos reikalui tik kenkia.

VIENI STATO, KITI GRIAUNA ...

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, ir Lietuvos katali
kų bažnyčia, išgyvenusi ilgus persekiojimo metus, pra

deda atgimti. Ji atgautina tikėjimo laisvę, prarastas bažnyčias ir net stato naujas. Tai suprantamas tikinčiųjų entuziazmas. Tačiau, kur tos priespaudos nėra, kur tikinčiųjų niekas nepersekioja, ten bažnyčios, dėl finansinių ar kitokių priežasčių, kartais yra griaunamos ar uždaromos. Taip atsitiko Čikagoje (ir kitur), kur lietuvių parapijos šv. Jurgio bažnyčia buvo uždaryta.Čikagos kardinolas J. Bemardin, kuris neseniai lankėsi Lietuvoje, tikslu susipažinti su Lietuvos katalikų bažnyčios padėtimi, lyg pasiteisindamas dėl šv. Jurgio bažnyčios uždarymo, pažadėjo kai kuriuos tos bažnyčios reikmenis persiųsti Lietuvon.Pasikalbėjime su mėnraščiu Laiškai lietuviams (nr. 2, 1991 m.) kardinolas taip pasakė:
Aš aplankiau tik ką naujai įsikūrusią vieną Vil

niaus parapiją, kuri pradeda statyti 5v. Jurgio bažnyčią. 
Mes rengiamės šiai bažnyčiai pasiųsti iš Čikagos lie
tuvių parapijos altorių, baldus ir daugel kitų reikalingų 
dalykų. Mat dėl demografinių pakeitimų ši bažnyčia, 
taip pat buvusi pavadinta Šv. Jurgio vardu, Čikagoje 
neseniai uždaryta. Esu pažadėjęs šiai bažnyčiai padėti 
nes nustebino šios naujos lietuvių Vilniaus parapijos 
klebono entuziazmas, kuris taip energingai imasi šio 
darbo kartu su tūkstančiais jam padedančių žmonių.AR KIEKVIENAS LENKAS YRA LIETUVOS PRIEŠAS ?Vyt. A. Jonynas Tėviškės žiburiuose (nr. 6, 1991.II.5) labai teigiamai atsiliepė apie neseniai išleistą Prancūzijoje lenkės Irenos Wiszniewskos parašytą prancūzų kalba knygą Atitirpę žodžiai , kur ji aprašo pasikalbėjimus su įvairių sričių lietuviais apie dabartinę padėtį ir problemas Lietuvoje.Pristatydamas tą knygą, V.A. Jonynas taip rašo:

Bet labiausiai nelauktas dalykas yra paties leidinio 
sąranga. Tai paprasčiausias pravestų apklausinėjimų 
sąvadas. Irena Wiszniewska, dirbanti vertėja Lenkijos 
kultūros ministerijoje ir dėstanti prancūzų kalbą Pran
cūzų institute Varšuvoj, atvažiavo Lietuvon (tikriausiai 
Vilniun) ir, talkinama Mareko Wirwos, apklausinėjo 22 
asmenis. Spėjamai surašė tuos pokalbius magnetofono 
juoston, paskui išvertė juos pati į prancūzų kalbą ir 
davė gerai, žinomai Paryžiaus leidyklai. O toji (vėlgi 
neįtikimas daiktas, kad Lietuva susilauktų tokio dėme
sio iš prancūzų nuo neatmenamų laikų įsimylėjusių 
rusus iki ausų) ėmė ir nieko nelaukusi išleido. Tarytum 
būtų kam tie lietuviai įdomūs.Bet toliau V.A. Jonynas kažkaip keistai nustemba:

Užtat pasijutau lyg gavęs kietu daiktu, kai ėmiau 
skaityt atsitiktinai patekusią į mano rankas knygelę 
neįprastu pavadinimu: Paroles degelees. Bet šiuo atve
ju viskas neįprasta. Autorės pavardė neprancūziška - 
Irena Wiszniewska. Neatrodo, kad tai prancūzaitė ište
kėjusi už lenko. Aplanke sakoma, jog ji lenkaitė, gi
musi Vilniuje. Rodos, turėtų būti arši lietuvių priešė, 
bet knygelėj nėra jokios pagiežos lietuviam ir „chlopų“ 
kalbai. Rodos, turėtų būti kokių užuominų apie seną, 
garbingą praeitį, „rzeczpospolitos“ santarą bei kitokių 
digresijų. Jų vietoj turim vien svarbesnių istorinių 
įvykių chronologiją ir žemėlapi ūkštį, kuriame per kaž
kokį nesusipratimą ar aiškiaregystę Mažoji Lietuva pri
skiriama prie valstybės kamieno.

Ko čia reikia stebėtis? Nejaugi mes įpratome gal
voti, kad kiekvienas lenkas turėtų būti priešiškai nusi-
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statęs Lietuvai, neobjektyviai vertintų istorinius įvykius ar šiaip būtų nepalankus Lietuvos nepriklausomybės siekiams. Juk turime daug priešingų pavyzdžių. Tokių, kaip Nobelio laureatas C. Milosz, popiežius Jonas Paulius II, naujai išrinktas Lenkijos prezidentas Walensa ir daug kitų. Be abejo, ir šios knygos autorė Irena Wiszniewska įeina į Lietuvos draugų tarpą.KEISTAS „DRAUGO“ KORESPONDENTO EUROPOJE ELGESYS
Draugo korespondentas Europoje K. Baronas rašo 

Draugui ir kitiems laikraščiams apie įvykius Europoje.Kai buv. Lietuvos vyriausybės premjerė K. Prunskienė atvyko į Vokietiją, jis savo korespondenciją 
(Draugas , nr. 29, 1991.11.12) taip keistai pradėjo:

Daug įvairių spėliojimų (o gal net ir plepalų) į po
litinį Europos gyvenimą įnešė netikėtas buv. Lietuvos 
min. pirm. K. Prunskienės atvykimas ir apsistojimas 
Vokietijoje.

Jau sausio 24 d. pavakaryje iš Londono „Times“ 
dienraščio man skambino politinės dalies bendradarbis, 
klausdamas, ką aš žinau apie K. Prunskienę?

- Atsiprašau, sakau, nesuprantu jūsų klausimo, be 
to, kas jums davė mano telefono numerį?

- Ar nežinote, kad K. Prunskienė pasiprašė azy- 
liaus teisių Šveicarijoje, nors Bernas nieko nežino. 
Telefoną gavau iš VI. Dargio („Europos lietuvio“ re- 
dakt. - K.B.). Gal turite dukros tel. nr. „Taip, tačiau be 
jos leidimo negaliu duoti. Paskambinkite kiek vėliau. 
Be to, D. Prunskutė nekalba angliškai. Jokių problemų 
-,,ich spreche deutsch“ švaria vokiečių kalba atsako 
anglas. Deja, D. Prunskutės nebuvo namuose, tačiau 
mandagus anglas išprašė telefono nr. Vėliau skambino 
artimo dienraščio politinio sk. bendradarbis M. Noe iš 
Koelno radijo.

Penktadienis, sausio 25 d., vakaro žiniose Hesseno 
televizija parodo K. Prunskienės nuotrauką, pranešant, 
kad ji yra Vokietijoje, o jau kitos dienos rytą Frankfurto 
radijo žiniose išgirdau dar ilgesnį pasikalbėjimą ir va
kare televizijoje.

Geras korespondentas su kitų laikraščių žurnalis
tais taip nesielgtų, ypač kai šiuo metu taip svarbu turėti
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SPAUDOS APŽVALGA

gerus santykius su kitų šalių spauda. Klausti iš kur jis 
gavo jo telefono numerį ir nepagelbėti susisiekti su K. 
Prunskienės dukterimi yra daugiau negu keista. Juo la
biau, kai kiti korespondentai įvairiais būdais bando su
sisiekti su K. Prunskiene, o lietuvių laikraščio Europos 
korespondentas net nežino, kodėl K. Prunskienė atva
žiavo į Vokietiją...

TAUTININKŲ SĄJUNGOS LYDERIS APIE 
NAUJOS RŪŠES OKUPACIJĄ

„Rusiška okupacija bent jau buvo aiški. Bet 
gresianti vakarietiška okupacija bus ne tokia akivaizdi. 
Pamatąs milžiniškas eiles Maskvoje prie McDonaldo, 
aš nenoriu, kad ir Lietuvoje būtų tas pats“.

Rolandas Paulauskas, AT 
deputatas, vienas iš Lietuvos 

tautininkų sąjungos lyderių
(Lietuvos televizija)

(Europos lietuvis, nr. 1,1991.1.9)

LETUVIAI KULTŪRININKAI PARYŽIUJE

Paryžiuje, lapkričio 28 d. Lotynų Amerikos Na
muose, profesorius Algirdas Julius Greimas pravedė 
Bendrosios semantikos seminarą, pirmąjį iš aštuonių 
seminarų ciklo, pavadinto „Pažinimo formos“. Buvo 
analizuojamas prasmių suvokimas kalboje. Algridas 
Greimas yra „Paryžiaus semiotinės mokyklos“ įkū
rėjas, jo darbai yra pripažinti visame pasaulyje. Prieš 
mėnesį prof. Greimas skaitė paskaitas apie semiotiką 
Kolumbijos universitete, N. Y.

Prancūzų literatūros žurnalas „Plunksnuotas žal
tys“ („Le Serpent a Plumes“) savo paskutiniame nu
meryje, šių metų rudenį išspausdino Sauliaus Tomo 
Kondroto novelų „Raudonoji lapė“. Šio rašytojo ro
maną „Žalčio žvilgsnis“ į prancūzų kalbą išvertė Ugnė 
Karvelytė, ir Albin Michel leidykla Paryžiuje išleis jį 
1991 m. „Žalčio žvilgsnis“ buvo maždaug prieš dešimt 
metų išleistas Lietuvoje.

Lietuvos dailininkų Dalios Kasčiūnaitės ir Arvido 
Gurevičiaus akvarelių irpiešįnių paroda buvo Paryžiuje 
Saint-Germaino kvartale, Warin galerijoje. Arvido Gu
revičiaus darbus Paryžius matė pirmą kartą, o Dalia 
Kasčiūnaitė prieš pušų metų turėjo tapybos darbų pa
rodą Paryžiaus Fanartzis galerijoje. Jos tapybos darbai 
sukėlė didelį susidomėjimą.

(Europos lietuvis, nr. 1,1991 m.)

„DIRVA“ BE REDAKTORIAUS

Visai netikėtai Dirvos redaktorius V. Gedgaudas 
pasitraukė iš pareigų. Taip jis rašo savo atsisveikinimo 
žodyje (Dirva, nr. 5,1991.1.31):

Viskam ateina laikas. Ateina laikas būti. Ateina 
laikas imti, - duoti, - atsiskaityti. Atėjo laikas ir man 
ištiesti ranką S UDIE V! pasakyti...

Po trisdešimt-trijų metų darbo, išgyvenimų ir pa
tirties Dirvos vagoje, šis numeris bus paskutinysis ma
no redaguotas. Ir - kai rodos dar tiek daug norėtum pa
sakyti, - 'pabėga ’ žodžiai...

Tuo pačiu metu įvyko pasikeitimai Vilties drau
gijoj, kuri leidžia Dirvą . Naujuoju draugijos pirmi
ninku išrinktas dr. V. Maurutis. Sekančiame Dirvos 
numeryje (nr. 6, 1991.II.7) draugija paskelbė atsišau
kimą, kuriame pažada ir toliau leisti ir tobulinti Dirvą , 

kviečia senus ir naujus bendradarbius talkininkauti, 
„Dirvos turinį stiprinti ir visiems skaitytojams padaryti 
naują džiaugsmą..."

Nauja redaktore pakviesta Edita Nazaraitė, bet ji 
gyvena Toronte ir negauna leidimo persikelti į Kli- 
velandą. Laikinai redaktoriaus pareigas, eis buvęs ilga
metis Dirvos redaktorius Balys Gaidžiūnas.

ĮDOMUS „EUROPOS LIETUVIO“ 
BANDYMAS

Nuo š.m. sausio mėn. 1 d. Anglijoj leidžiamas Eu
ropos lietuvis pradėjo naują išeivijos spaudoje bandy
mą, arba kaip laikraščio leidėjai pavadino „suartėjimą“. 
Redakcijos pranešime apie tai sakoma:

SUARTĖJIMAS
Vasario 16-ąją gimusi ir Kovo 11-ąją atkurta Lie

tuvos Nepriklausomybė jungia viso pasaulio lietuvius 
valstybės atstatymo darbams.

1947 m. Didžiojoje Britanijoje įsikūrus „Europos 
Lietuvis“ atstovavo už okupuotos Lietuvos ribų esan
tiems lietuviams Europoje. Savo gyvavimo laikotarpiu 
jis rėmė laisvos Lietuvos idėją ir ją skelbė. Po 44 me
tų „Europos Lietuvis“ savo užduotį dalinai atliko.

Nuo 1991-jų metų „Europos Lietuvis” spausdi
namas Vilniuje. Jo leidėjai, - „Siaurės Atėnų“ Bendrija

POKALBIS SU ALGIRDU MOTULU

APIE RINKĄ, KAINAS, INVESTICIJĄ
Algirdas Motulas - ekonomistas, dirba Lietuvos 

respublikos Finansų ministerijoje. Anksčiau buvo Vil
niaus miesto Vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotoju, specializavosi finansuose.

Šis pokalbis vyko Vilniuje šių metų sausio mėn. vi
duryje. Kalbėjosi mūsų bendradarbis A. E. Senn’as.

* * *
Kaip Jūs, kaip ekonomistas, manote, kas paskatino 

tokius tragiškus įvykius Lietuvoje?

Prasidėjus neramumams, t.y. sausio 7 d., daugelis 
manė, kad jie susiję su maisto produktų kainų žymiu 
pakėlimu. Tačiau vėliau, praėjus keletai dienų, kai so
vietinės kariuomenės daliniai pradėjo atvirą agresiją, 
panaudodami šiuolaikinius ginklus, demonstruodami 
nežabotą žiaurumą taikių beginklių žmonių atžvilgiu, 
tapo visiškai aišku, kad tai iš anksto suplanuota TSRS 
konservatyvių jėgų, jų neskaitlingos, tačiau agresyvios 
kolaborantų grupės, pagaliau paties TSRS prezidento 
M. Gorbačiovo, agresyvi politinė ir karinė akcija prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, prieš „nepaklusnius Mas
kvai“ Lietuvos žmones. Ir dėl to, manau, niekam netu
rėtų kilti jokių abejonių..L 1

Kaip Jūs prognozuojate tolimesnų įvykių raidą?

Tiksliai prognozuoti įvykius nėra lengva, nes tai 
priklauso ne tik nuo Lietuvos parlamento, vyriausybės 
ir pagaliau daugumos mūsų gyventojų, tai dideliu mas
tu priklauso nuo mūsų kaimyno iš Rytų - nuo TSRS. 
Juolab, kad TSRS, mano galva, vyksta taip pat nauji 
reiškiniai - visuomenės ir, galimas dalykas, karinių pą- 
jėgų skilimas į du polius: į demokratinį, kuris realiai yra 
perspektyvus, bet dar nepakankamai stiprus, ir konser
vatyvųjį, kuris pasmerktas žlugti, tačiau dar yra ga
lingas bei klastingas ir iš jo galima laukti visokių „siur
prizų“. Tačiau galutine Lietuvos nepriklausomybės 

Vilniuje ir Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės 
organizacijos - Sąjunga ir Bendrovė Londone, - ir to
liau pasižada informuoti apie už Lietuvos teritorijos 
esančius lietuvius ir jų veiklą.

Suartėjus su Lietuva, „Europos Lietuvis“ bus pajė
gesnis informuoti užsienyje esančius lietuvius apie čia 
vykstančius pasikeitimus, siekdamas suburti visus pa
saulio lietuvius informaciniu ryšiu po vienu stogu tė
vynėje. „Europos Lietuvis“ gerbia dabar Lietuvoje ir 
pasaulyje leidžiamą lietuvišką periodinų spaudą, su ja 
nesivaržo, bet ją papildo ir įvairina.

Tikimės, kad nuo šiol „Europos Lietuvis“ veikliai 
pasitarnaus Lietuvos ir išeivijos tautiečių suartėjimui.

EL redakcija, 
Londonas, Vilnius

Dabar laikraščio leidėjais pasirašo D. Britanijos 
lietuvių S-ga, Lietuvių Namų akc. B-vė ir „Siaurės Atė
nų“ Bendrija Vilniuje. Redaktoriai Londone V. Dargis 
ir Vilniuje Laimantas Jonušys. Laikraštis buvo pradė
tas spausdinti Vilniuje, bet sovietams pradėjus pašto 
blokadą, nuo š.m. sausio 26 d. vėl spausdinamas Lon
done. Pusė laikraščio puslapių yra skiriama žinioms ir 
straipsniams iš Lietuvos. Aplamai laikraščio turinys po 
persitvarkymo pagerėjo.

Vyt. Gedrimas

pergale neabejoju, Klausimas tik vienas - kiek tam pri
reiks laiko ir kiek dar gali tekti patirti aukų. Manau, 
kad tai nemažai priklausys ir nuo užsienio valstybių 
parlamentų, vyriausybių ir plačiųjų visuomenės sluoks
nių (jų tarpe ir nuo užsienyje gyvenančių lietuvių) 
aktyvumo bei geranoriškumo Lietuvos atžvilgiu, bei 
ryžtingumo kovoti už pačių kilniausių žmonijos idealų 
- laisvės ir demokratijos - įsikūnijimą visame pasau
lyje, taigi ir Lietuvoje.

Norisi tikėti, kad mes jau esame nebetoli to taip 
išsvajoto tikslo.

Na, grįžkime vėl prie ekonomikos. Sakykite, kaip 
Jūs visgi vertinate tą įvykdytą trumpalaikį kainų pakė
limą kai kuriems maisto produktams?

Nevienareikšmiai. Mano galva, kainų pakėlimas - 
neišvengiamas dalykas. Šito nepadarius, nėra kuo ska
tinti gamybos didėjimą, produktų gausumą, t.y. neįma
noma patenkinti gyventojų ir eksporto reikmių. Tačiau 
šis sunkus ir labai jautrus žingsnis buvo žengtas nepa
kankamai pasirengus, skubotai, be išankstinio gyven
tojų paruošimo tokiai situacijai.

Kaip Jūs manote, ką toliau būtina daryti šioje 
srityje?

Manau, kad kiek aprimus karinei agresijai ir po
litinėms aistroms, prie kainų peržiūrėjimo reikia sku
biai grįžti. Priešingu atveju, veikiant padidintoms že
mės ūkio produktų supirkimo kainoms (jos veikia nuo 
1991.1.1) Lietuvos valstybės biudžetas patirs didelius 
sunkumus, o Lietuva - ekonominį nuosmukį.

Konkrečiai kalbant, pirmiausia reikėtų atlikti pa
rengtų naujų kainų ekspertizę ir, esant reikalui, padaryti 
kainose atitinkamas pataisas. Manau, kad toks reikalas

(tęsinys 13-mepsl.)
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LIETUVOS GYVENIMAS

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 15-16 dienomis Vilniuje, Menininkų rū
muose vyksta Lietuvos Rašytojų sąjungos suvažia
vimas. Nespėju sveikintis su draugais ir pažįstamais. 
Per ilgus stagnacijos metus su literatais buvo palaikomi 
glaudūs ryšiai, jiems vežama draudžiama literatūra. 
Anuomet rašytojai buvo valdžios palaikomi ir buitiniai 
geriau aprūpinami už kitas profesijas, tikintis iš jų val
džią šlovinančių ditirambų. Tačiau rašytojai anais lai
kais taip pat buvo labiausiai ujama profesija dėl nukry
pimų nuo oficialios linijos. Ilgą laiką jie buvo legalaus 
pasipriešinimo režimui smaigalyje: skaitydamas roma
ną ar eilėraštį, dažnai ten rasdavai minčių, priešiškų 
santvarkai.

Plieskiant televizijos kamerų šviesoms, atidaromas 
laisvos Rašytojų sąjungos suvažiavimas. Suvažiavimą 
sveikina Švedijos Rašytojų sąjungos vicepirmininkas, 
Danijos Rašytojų sąjungos atstovas (asmeniškai), Lat
vijos diplomatinė misija, Estijos atstovybės atstovė, 
Ukraina, Maskva; sveikina išeivijos rašytojai Kazys 
Barėnas ir Tomas Venclova, tačiau nėra išeivijos Lie
tuvių rašytojų draugijos sveikinimo... Gal išeivijos ra
šytojų draugija su Lietuvos rašytojais dar veda šaltąjį 
karą, o gal, paprasčiausiai, jais nepasitiki?

Vėliau privačiai kalbantis su vietiniais literatais 
paaiškėja, jog išeivijos Rašytojų sąjungai buvę siūlyta 
susijungti su Lietuvos Rašytojų sąjunga, tačiau ji 
tą pasiūlymą atmetusi.

Suvažiavime svarstomos įdomios pagrindinės te
mos:

Kūryba ir laisvė
Ar tik griuvėsiuose gyvename?
Atsisveikinant su Ezopu
Egzodo literatūros vertybės
Valstybė, literatūra ir rinka.
Visi pranešėjai gerai pasiruošę. Ypatingai atmin

tyje įstringa rašytojo Ričardo Gavelio ir poeto Marce
lijaus Martinaičio pranešimai.

Apie egzodo literatūros vertybes kalba literatū
rologas Juozas Girdzijauskas, jas iki dangaus išaukš
tindamas. Išeivijos literatūroje Girdzijauskas jaučia 
„gaivų vakarietiškos kultūros dvelksmą“ ir giria jos 
„dvasinįautentiškumą“. Neiškenčiu savo bičiuliui Juo
zui nepareplikavęs, kad, deja, tik labai mažoje dalyje

DAR PER ANKSTI...

Pokalbis su svečiais. Prieš vakaro programą 
Kultūros židinio mažojoje salėje buvo progos su
sitikti su rašytojais iš Lietuvos. į pokalbį įsijun
gė salėje buvę rašytojai. Tai buvo iš viso pirmas 
toks susitikimas. Prieita išvados, kad reikia glau
džiau bendradarbiauti, pasikeisti knygomis. Da
bar veikia rašytojų du organizuoti vienetai. 
Amerikoje veikia Lietuvių Rašytojų Draugija, 
kuri buvo įkurta 1932 metais Kaune; okupavus 
Lietuvą, perkelta į Vokietiją, iš ten - į Ameriką. 
Okupacijos metu suorganizuotas kitas vienetas - 
Lietuvos rašytojų sąjunga. Ji buvo prijungta 

prie Sovietų Sąjungos rašytojų sąjungos. Tik da
bar pavyko Lietuvos rašytojų sąjungai atsipa
laiduoti nuo Maskvos. Aptarta, kad dar anksti 
tie du vienetai sujungti. Tegu jie veikia atskirai 
ir bendradarbiauja, kiek sąlygos leidžia.

Aplinkraštis nr. 1 
Lietuvių Rašytojų Draugija 

Rugpjūčio 15,1990

GRUODŽIO MOZAIKA
(tęsinys iš praeito numerio)

išeivijos literatūros, ir tik pačioje geriausioje, jaučiasi 
vakarietiška kultūra ir dvasinis autentiškumas. Jau da
bar visokie trečiaeiliai rašytojai atakuoja Lietuvos lei
dyklas, prašydami leisti jų knygas. Reikėtų jų saugotis.

Iš Amerikos suvažiavime dalyvauja rašytojas Ka
zys Almenas ir literatūros profesorius Bronius Vaš
kelis. Išprovokuotas prezidiumo, Vaškelis suimprovi
zuoja pranešimą. Almenas perskaito paruoštą referatą 
savo mėgiama tema - apie pramoginę literatūrą. Jo 
žodžiais tariant, „Zombiai (pramoginė literatūra) atei
na, atidunda“. Nori to Lietuvos rašytojai ar ne - pra
moginė literatūra vis tiek užplūs Lietuvą. Jeigu lietu
viai rašytojai joje nesireikš, žmonės skaitys ką rašo 
rusai, amerikiečiai ir kiti svetimtaučiai.

Stagnacijos laikais rašytojai buvo privilegijuota 
klasė. Daug kas galėjo pragyventi iš honorarų. To ne
bebus. Rašytojams dabar reikės susirasti dar kitą darbą. 
Suvažiavime jaučiasi nerimas dėl rašytojo ateities. Tai 
net atsispindi suvažiavimo „Deklaracijos“ projekte. 
Ten sakoma: „Svarbiausi LRS rūpesčiai - rašytojų 
kūrybos ir gyvenimo sąlygos, žodžio laisvė ir galimy
bės skelbti kūrybą ir LL“ Kazys Almenas pasiūlo, kad, 
visgi, „žodžio laisvė“ turėtų deklaracijoje gauti pirme
nybę prieš „rašytojų kūrybos ir gyvenimo sąlygas“ ir 
suvažiavimas tą pataisą priima.

Apskritai, jaunesnieji realiau supranta rašytojo vie
tą visuomenėje. Pavyzdžiui, Liudvikui Gadeikiui rašy
tojas nėra visuomenės centras, o poetui ir vertėjui Anta
nui Gailiui rašytojo profesija nei geresnė nei blogesnė 
už batsiuvio. Pagal Ričardą Gavelį, rašytojas anksčiau 
buvo gerai penimas, bet neturėjo laisvės. Dabar jis bus 
alkanas, bet turės laisvę. Gaveliui neaišku ar šiuo metu 
rašytojas nori būti laisvas.

Nepopuliariausi žmonės suvažiavime - leidyklų 
atstovai. Poetai juos puola, kad neleidžia jų knygų.

Suvažiavime dalyvauja 197 iš 272 senosios Rašy
tojų sąjungos narių. Išskyrus Lankauską, Baltušį, ir 
Cekuolį, visi kiti senosios sąjungos nariai pareiškė norą 
dalyvauti naujojoje sąjungoje. (Pirmieji du nenori 
šiame suvažiavime kuriamos sąjungos, o Čekuolis, 
greičiausiai, nutarė, jog jis žurnalistas, o ne rašytojas). 
Nors naujuose Rašytojų sąjungos įstatuose sakoma, kad 
ji tęsia ankstyvesnių sąjungų, įskaitant ir 1940 m. 
įkurtos LTSR rašytojų sąjungos, literatūrinę veiklą,- tai 
organizacija, įkurta naujais pagrindais. Naujos sąjun
gos susitelkimo pagrindas - bendri kūrybiniai, profesi
niai rašytojų interesai. Suvažiavimas nutaria sąjungą 
visiškai nupolitinti, saugoti žodžio laisvę, o literatūros 
vertinimą grįsti estetiniais kriterijais.

Vyksta rinkimai į Rašytojų sąjungos valdybą. 
Daugiausia balsų surenka buvęs pirmininkas Vytautas 
Martinkus (93). Toliau pagal surinktus balsus: A. Za
latorius (32), M. Martinaitis (12), V. Sventickas (12) ir 
kt. Atrodo, kad V. Martinkus buvo apsisprendęs nelikti 
valdyboje, nes energingai bando atsistatydinti. (Pagal 
suvažiavimo reglamentą, atsistatydinti galima tik po 
rinkimų). Rašytojai salėje pasiryžę priversti jį pasilikti 
valdyboje. Po ilgų kalbų ir prašymų, Vytautas įtikina
mas likti pirmininku dar vienai kadencijai. Mane ste
bina pačių jauniausių rašytojų pasyvumas. Buvę labai 
kritiški Rašytojų sąjungai, dabar siūlomi kandidatais jie 
vienas po kito atsiima savo kandidatūras.

Suvažiavimui pateikiamas pareiškimo „Rašytojas 
ir Lietuva“ tekstas. Ten kalbama apie rašytojo pareigą 
saugoti tautos dorovę, išlaikyti tautinį pilietiškumą ir 
pan. Tekstas taip pat anonimiškai pasmerkia keletą ra-

. Ar, 

šytojų. (Visiems aišku, kad tie rašytojai, tai J. Baltušis 
ir V. Petkevičius). Kadangi suvažiavimas eina į pabai
gą, siūloma nesvarstyti teksto, o balsuoti „už“ ar 
„prieš“. Susidaro prieš šį pareiškimą keista koalicija, 
susidedanti iš konservatyviųjų rašytojų ir jaunesnės 
kartos. Konservatyvieji nenori, kad būtų pasmerkti mi
nėti rašytojai; jaunesniesiems nepatinka žodžiai apie 
dorovę ir tautines pareigas bei anonimiški pasmerki
mai. Iš tikrųjų, teksto forma primena senus stagnacijos 
laikus, tik turinys pakeistas. Koalicija laimi balsavimą 
ir pareiškimo tekstas atmetamas. Pareiškimo iniciato
riai nenusileidžia: kitą savaitę keičiamas pareiškimo 
tekstas, telefonais renkami po juo parašai. Reviduotas 
,Lietuvos rašytojų pareiškimas“ su parašais skelbiamas 
kalėdiniame Literatūros ir meno (nr. 51) numeryje.

Suvažiavimas baigiasi. Keista, kad niekas nepa
siūlo sugiedoti tautos himną (jo nebuvo ir suvažiavimą 
pradedant), o tai būtų prasmingiau, negu visos tos šne
kos apie rašytojo tautines pareigas. Sekančių dienų sos
tinės laikraščiai Lietuvos Rašytojų suvažiavimą pamini 
trumpais straipsneliais antruose ar trečiuose puslapiuo
se. Atrodo, kad Lietuvos rašytojų gyvenimas pamažu 
pradeda panašėti į Vakaruose gyvenančių plunksnos 
brolių padėtį.

KAUNE SNINGA
■' ■ 4 -• A .. * h i •"-■■A.. '..Us..; .-•!

Kaune sninga. Stoviu Žaliakalnyje prie Kauko 
laiptų. Apačioj Soboras ir miesto šviesos. Vaizdas 
kažkada matytas. Nejučiomis mintys slysta į praeitį, į 
tolimą vaikystę.

Kaunan atvažiavau vėlyvą popietę pamatyti Jono 
Jurašo režisuotą spektaklį „Smėlio klavyrus“. Spektak
lis sukurtas pagal vokiečių rašytojo Johannes Bobrow
ski 1967 m. parašytą romaną Litauische Claviere . 
Pjesės tekstas Aušros Marijos J. Sluckaitės-Jurašienės.

Spektaklis vyksta ne teatre, o pailgoje patalpoje. 
Vienoje patalpos pusėje langai, pro kuriuos įlipa ir iš
lipa aktoriai, kitoje - paprasti suolai, ant kurių sėdi 
žiūrovai. Ten, kur vyksta veiksmas, pripilta smėlio. 
Kad pasiektų savo vietą, žiūrovas turi pereiti per tą 
smėlį. Veiksmas vyksta kartais patalpos centre, o kar
tais, tuo pačiu metu, abiejuose patalpos galuose, taip, 
kad žiūrovui neįmanoma viską stebėti. Turi pasirinkti, 
kuriame patalpos gale įdomiau, arba nuolat sukioti gal
vą.

Vaidina Kauno Dramos teatro įžymybės: Doloresa 
Kazragytė, Jūratė Onaitytė, Rūta Staliliūnaitė, Petras 
Venslovas ir kiti. Sakoma, kad ši grupė aktorių prieš 
kiekvieną spektaklį valandą kartu medituoja, dainuoja 
spektaklio dainas.

Spektaklio tikslas - grąžinti mums atmintį. Reži
sierius tai bando atlikti apsupdamas žiūrovą ypatinga 
aplinka, kad jis galėtų, kartu su aktoriais, dalyvauti 
archeologiniuose sielos kasinėjimuose, idant prikėlus 
mumyse tautos praeities Arkadiją. Tačiau visa tai nėra 
koks nors subtilus procesas - prustiškas praeities suvo
kimas per, pavyzdžiui, prakąsto pyragaičio skonį, o sa
vo poveikiu labiau panašus kūjo smūgiams į žiūrovo 
pasąmonę. Jau laukiamajame mus pasitinka ant sienų 
sukabintos Mažosios Lietuvos nublukusios fotografi
jos, lydinčios koridoriais iki spektaklio patalpos. Nu
klampojęs per gilų smėlį į savo vietą, įsitikini, kad 
tikrai niekur kitur kaip Mažojoj Lietuvoj negalėtum ir 
būti. O kai spektaklio metu sparnais suplasnoja ir už
gieda didelis gyvas gaidys - pasijunti esąs šio amžiaus
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LIETUVOS GYVENIMAS

ketvirtojo dešimtmečio vakarinio Lietuvos pakraščio 
kaime. Nors žiūrovo sąmonė kartais priešinasi taip tie
sioginiai prievartaujama, spektaklis vis dėlto palieka įs- 
pūdį.

Kelia klausimų ir pjesės tekstas. Pjesės pradžioje 
vienas personažas sako, kad nacionalizmas kyla abie
jose Nemuno pusėse, Ly. tarp vokiečių ir lietuvių. Ži
nau, kad tokia mintis yra Bobrowskio romane. Autorių 
turbūt kadaise privertė tą padaryti Rytų Vokietijos cen
zoriai. (Veiksmas vyksta ketvirto dešimtmečio vidurio 
Klaipėdos krašte). Tačiau kam šiuos žodžius reikėjo 
įdėti į pjesės personažo lūpas? Juk joje agresoriai vien 
tik vokiečių nacionalistai. Taip pat pjesės tekste pasi
taiko Vakaruose itin plačiai paplitusių moters nevaisin
gumo motyvų. Ar tuo norėta pasakyti, kad praeities Ar
kadija be perspektyvų?

Grįždami tą patį vakarą į Vilnių aplenkiame so
vietų kariuomenės autovežimių konvojų.

- Važiuoja perversmo daryti,- kažkas pasako.

KŪČIOS

Sėdžiu giminių tarpe prie Kūčių stalo. Per televi
ziją pasakoja apie lietuviškus kalėdinius papročius, 
vėliau transliuoja mišias iš Katedros. Lietuvoje pasku
tinį kartą Kalėdas švenčiau 1943-čiais. Mano giminės - 
visi buvę tremtiniai. Dabar vieni jų brazauskininkai, 

kiti landsbergininkai. Įsiliepsnoja ginčas dėl ekonomi
jos, spekuliacijos, kas geriau tvarkytų kraštą.

- Gal persižegnojam ir pradedam Kūčias? - sako 
vienas.

AUKŠČIAUSIOJOJE TARYBOJE

Pažįstamo deputato pagalba gaunu leidimą stebėti 
Aukščiausiosios Tarybos (AT) sesijas. Ten užsuku, kai 
turiu laiko. Pirmą kartą nueinu gruodžio 10 d. S į rytą 
parlamento sesijoje dalyvauja 90 iš 142 deputatų. Vė
liau atvyksta dar keli parlamento nariai.

Aukšč. Taryboje vienas su kitu kovoja du blokai: 
dešiniųjų ir kairiųjų. Dešinieji susideda iš Darbininkų 
sąjungos, Demokratų partijos, Krikščionių demokratų 
partijos, Nepriklausomybės partijos, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos ir Tautininkų sąjungos.

Kairieji, tai Lietuvos Komunistų partija (LKP), 
gruodžio 8-9 dienomis įvykusiame suvažiavime pava
dinimą pakeitusi į Lietuvos Demokratiną darbo partiją 
(LDDP) ir socialdemokratai. (Gruodžio mėn. viduryje 
Šiauliuose įvykusiame suvažiavime dešinieji susiblo
kavo į oficialią frakciją). Kasdieninėje kalboje dešinie
ji dažnai vadinami „radikalais“, o būvą komunistai pra
dedami vadinti „leiboristais“ arba darbiečiais. Kova 
tarp abiejų pusių parlamente vyksta blokiniais pagrin
dais. Neieškoma sutarimo. Jeigu ką nors pasiūlė vieno 
bloko deputatas, kitas blokas neieško tame pasiūlyme 
gerų pusių, bet automatiškai pasisako prieš. Radikalai 
turi AT daugumą. Centristai ir nepriklausomieji kartais 
balsuoja už vieno bloko deputatų pasiūlymus, kartais už 
kito. Taip pat, kaip matėme, ne visi deputatai dalyvauja 
visose sesijose. Tai įveda įblokiną aritmetiką šiek tiek 
netikrumo. Kraštutinieji blokai turi ir savo „bizūnus“, 
kurie nuolat aštriai pasisako, replikuoja priešininkams 
ir ginčyjasi su pirmininkaujančiu. Man stebint, iš radi
kalų tą vaidmenį atliko Rasimavičius ir Vagnorius, o iš 
darbiečių - Pangonis ir Rupeika.

Šį rytą AT užsienio reikalų komisijos narys J. Pa
leckis siūlo, kad komisija būtų įpareigota sudaryti nuo
statas deputatų kelionėms į užsienį. Pasirodo, kad de
putatai dažnai keliauja po svetimus kraštus. Būtų gerai, 
jeigu kas nors koordinuotų jų keliones, nes kartais net

1991 m. kovo mėn.
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keli deputatai išvyksta tuo pačiu reikalu į tą pačią vietą. 
N. Rasimavičius ir keli kiti smarkiai protestuoja: šios 
nuostatos būtų deputatų laisvės keliauti suvaržymas. 
Balsuojant pasiūlymas atmetamas.

Kažkas pasiūlo, kad spaudos įstatymas būtų pra
plėstas, įvedant į jį nuostatą spaudai saugoti dorovines 
vertybes. Leiboristas Č Juršėnas siūlo, kad vietoj „do
rovinių“ būtų saugomos „humaniškosios“ vertybės. Po 
trumpų diskusijų balsavimu nutariama, kad nei doro
vinės nei humaniškosios vertybės spaudoje nebus sau
gojamos.

Po pietų vyksta svarstymas ir priėmimas „Lietuvos 
Respublikos policijos įstatymo“, dalyvaujant pačiam 
Vidaus reikalų ministrui Marijonui Misiukoniui ir 
aukštiems šios ministerijos pareigūnams. Pranešėjas, 
vadovavus šio įstatymo projekto paruošimui, - deputa
tas Zigmas Vaišvila. Pirmas didesnis konfliktas svar
stant šį įstatymą kyla dėl policijos komisaro tvirtin
imo. Įstatymo projekte teigiama, jog komisarą tvirtina 
AT. Vaišvilos paaiškinimu, taip daroma Amerikoje. 
Misiukonis ir kairieji sako, kad tai bus dar vienas vyk
domosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios sumaišy
mo atvejis. Nuomonėms smarkiai išsiskyrus, dėl šio 
punkto balsuojama. Kairieji, remiami centristų, pralai
mi: 27 prieš 56.

Prieiname prie įstatymo projekto skirsnio, kuriame 
aptariami policijos pareigūnų laipsniai. Vaišvila pra
neša, kad po „vyresniojo policininko“ laipsnio sekantis 
aukštesnis laipsnis bus „vachmistras“. Misiukonis re
plikuoja, kad „vachmistras“ - nelietuviškas žodis. Gal 
geriau būtų ji pakeisti „viršila“. Vaišvila nenusileidžia 
- vachmistro laipsnis buvo vartojamas Nepriklauso
moje Lietuvoje ir apie lai negali būti jokių diskusijų. Šį 
kartą daugumos deputatų simpatijos Vidaus reikalų mi
nistro pusėje. Pirmininkaujantis Abišala klausia, gal, 
visgi, gerbiamas Vaišvila, nusileisite, be balsavimo pri
imdamas lietuviškesnį variantą. Bet pranešėjas ne iš tų, 
kurie lengvai pasiduoda. Jis pasiruošąs net dėl kablelio 
stoti į Žalgirio mūšį, ypač jeigu jis pats tą kablelį pa
dėjo. Vyksta balsavimas ir šį kartą Vaišvila pralaimi: 
bus viršila, o ne vachmistras. Net po kelių dienų, pri
statydamas naująjį policijos įstatymą per televiziją, 
Vaišvila reiškė savo nepasitenkinimą deputatais dėl po
licijos laipsnio pavadinimo pakeitimo.

Kitą kartą vyksta plenarinis posėdis, pirminin
kaujant pačiam V. Landsbergiui. Slaviška pavarde de
putatas iš Šalčininkų rajono prašo, kad šio rajono ūkiui 
būtų suteiktos subsidijos, nes tai skurdžiausia ir labiau
siai nualinta Lietuvos dalis. Prašymas balsavimu at
metama. Argumentacija - kiti Lietuvos rajonai tiek pat 
nualinti.

Atsistoja LDDP narys ir komunistų frakcijos šioje 
partijoje lyderis Mindaugas Stakvilevičius ir sako, kad 
nori padaryti pareiškimą. Esą, Lietuvos karinių pajėgų 
viršininkas A. Butkevičius viešai pareiškus, jog jis, 
Stakvilevičius, kai, buvo pagerbiami Nežinomo ka
reivio palaikai, sėdėjąs kažkur ir žaidąs šachmatais. Tai 
šmeižtas. Ceremonijose jis būvąs. Be to, jo tėvas irgi 
dalyvavąs nepriklausomybės kovose ir visų šių karių 
atminimas jam brangus. Dėka šio Butkevičiaus pareiš
kimo Stakvilevičiaus šeima persekiojama anoniminiais 
telefono skambučiais ir t.t.

Šoka prie mikrofono radikali deputatė iš Lazdijų 
R. Gajauskaitė. „Stakvilevičius Lazdijų rajone plūdo 
Landsbergį ir Aukščiausiąją Tarybą ir kvietė žmones 
neklausyti jos įstatymų“, kaltina ji.

Na ir prasideda. Ir atrodo, jog Lietuvos Respubli
kos įstatymo „Dėl užsienio investicijų Lietuvoje“ pro
jekto svarstymas, turėjąs vykti šį rytą, eina šuniui ant 
uodegos. Tačiau reikia pasakyti, jog tą dieną pirminin
kaujantis V. Landsbergis puikiai valdo parlamentą. In
cidentas netrukus likviduojamas ir grįžtama prie inves
ticijų įstatymo svarstymo. Per šį svarstymą deputatas iŠ 
Kauno R. Paulauskas, priklausąs tautininkams, pa
reiškia, kad nereikia viską atiduoti į užsieniečių kapita
listų rankas - reikia lietuviško kapitalisto ugdymo pro
gramos.

Per Lietuvos Žurnalistų sąjungos suvažiavi
mą prisėdu prie televizijos žurnalistės, kasdien ste
binčios AT darbą „Panoramos“ programai. Ji pasakoja, 
kad kai kurie AT deputatai skundžiasi dėl iškreipto ir, 
jų nuomone, neigiamo, parlamento vaizdo, perduo
damo per Lietuvos mediją. Tai ne žurnalistų kaltė. Ką 
padarysi, jeigu visas AT sesijas įsakyta transliuoti per 
radiją ir visa Lietuva - nuo Druskininkų iki Pasvalio 
- klausosi, kai parlamente riejamasi. Atvirumas kai
nuoja.

Šnekamės su Sąjūdžio aktyvistu iš liberalų par
tijos. Jo nuomone, jeigu būtų reikalas, AT deputatai pa- 
siruošą pulti po sovietų tankais, tačiau juos ištinka pa
ralyžius kai įsivaizduoja, jog koks nors jų politinis 
ėjimas pažeis Lietuvos suverenitetą. Deputatai - tai ne 
Vasario 16-tosios signatarai, kurie keitė taktiką kaip 
chameleonai, esant reikalui net sutikdami pasikviesti 
vokietį karalių. Dabartinio nelankstumo pavyzdys: ap
klausą arba referendumą, galima buvo pravesti kartu su 
nepriklausomybės atstatymu, tuo būdu atimant iš Gor
bačiovo jo pagrindinį politinį ginklą, naudotą blokados 
metu. Įperšant Sąjūdžiui 1938 m. konstitucijos atgaiv
inimo koncepciją, pasidarbuota smarkiai ir mūsų vei
kėjų iš užjūrio. Pasirodo, kad buvo žmonių išeivijoje,

(tąsinys sekančiame psl.}
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atkūrus nepriklausomybę Lietuvai žadėjusių Vakarų 
valstybių pripažinimą ir ekonominę pagalbą. Minimos 
Gurecko, Kazicko, Lozoraičio ir Banionytės pavardės.

Krašto stabilumui palaikyti taip pat labai svarbus 
privatizavimo įstatymų pobūdis. Jau dabar kolūkiečiai 
nerimauja, kad, atiduodant žemę seniesiems savinin
kams, norima juos padaryti naujais kumečiais. Gal 
vertėtų kiekvieną kolūkietį padaryti kolektyvinio ūkio 
dalininku?

STEBINT TELEVLZUĄ

Pobūvyje su senais draugais literatais užsisukame 
televiziją, pažiūrėti žinių. Žinių klausymas Lietuvoje 
yra virtus pagrindiniu poreikiu. Kad ir ką bedarytų, 
žmonės užsisuka televiziją kai ateina laikas „Pano
ramai“. Po žinių rodomas reiklaminis filmas iš Vytauto 
Landsbergio gruodžio mėnesio kelionės Kanadoje. Vi
sur gėlės, banketai, visuotinė euforija. Kanadietis lie
tuvis pasididžiuodamas aiškina, kaip vienas jo gimi
nė buvo išvežtas į Sibirą, o kitas partizanu žuvo. Ge
ra didžiuotis kitų nelaimėmis. Susirinkę Toronto para
pijos salėje bando skanduoti „Lie-tu-va, Lie-tu-va“, pa
teikdami netobulą Sąjūdžio mitingų imitaciją. Jiems 
laikrodis dar teberodo 1988-tuosius metus. Mano bi
čiuliai stebi šiuos reginius su lengva ironija. Niekas 
mumyse negali sukelti didesnę nejaukumo būseną, kaip 
vakarykštė mada, o Sąjūdis, net ir aktyviai jame besi
reiškiančių nuomone, jau miręs.

„BRIVIBA LATVIESAMS!“

Į Rygos turgus iš šiaurinės Lietuvos kadaise va
žinėdavo mano seneliai ir proseneliai; į Rygą 1940 m. 
pavasarį tėvas skraidino Lietuvos diplomatus, kurie ten 
persėdų vyko toliau deryboms į Maskvą. Prieš grįžtant 
atgal į Ameriką, užeina noras dieną praleisti Rygoje ir 
pavaikščioti „tėvų ir prosenelių takais“.

Lydimas „Vyturio“ leidyklos atstovo, apie vidur
dienį atsirandu Rygoje.

- Jūs neturite leidimo būti Rygoje - šauna rusė 
viešbučio patarnautoja.

- Jeigu neturi leidimo, tai kaip jis iš čia išskris į už
sienį? - atkerta mano palydovas. Tai, atrodo, ją nura
mina.

Aptarnavimo atžvilgiu Ryga kažkur arčiau Mas
kvos ir Leningrado negu Vilniaus. Viešbutyje kiekvi
ename aukšte dar randi budinčiuosius. Arba, nueiname 
į pustuštį restoraną, o patarnautojas mano kompa- 
nijonui rusiškai sako, kad greit atvyks delegacija ir 
visos vietos jau užimtos. Tada aš imuosi senos, Rusi
joje išbandytos, taktikos - pradedu jį anglų kalba visa 
gerkle plūsti. Jis nesupranta ką sakau, bet atsikalbinėja, 
kol jam ima trūkinėti nervai ir mus pasodina. Po pusan
tros valandos trukusių priešpiečių restoranas dar vis 
tuščias...

Lietuvoje aptarnavimas restoranuose ir viešbu
čiuose jau pusiau padorus.

Mūsų viešbutis yra visai prie Latvijos Laisvės pa
minklo. Tad ten pirmiausia ir patraukiame. Laisvės pa
minklas apkrautas gėlėmis. Tai vienintelis tokio pobū
džio paminklas, nenugriautas pokario metu.

Pasukame senamiesčio link. Bukinistų turguje par
davinėjami mėgėjų nutapyti paskutiniojo Rusijos caro 
Nikalojaus ir carienės portretai. Vaikštinėjame „Žirgų 
iela“ ir kitomis „ielomis“. Rygos senamiestis praban
gus ir didingas. Kadaise čia gyventa turtingų Hanzos 

pirklių. Gotikinės bažnyčios siekia ankstyvuosius vi
duramžius. Vienoje katalikų bažnyčioje užtinkame lie
tuvišką užrašą, nurodantį kur dėti aukas.

Mieste visur girdisi rusų kalba. Tie, kurie mano, 
jog Vilnius rusiškas, turėtų pabuvoti Rygoje. Retsy
kiais išgirsti latviškai, ar pamatai studentą, dėvintį lat
viškos korporacijos kepure. Čia gyvena daug pensi
ninkų kariškių su šeimomis. Tai pats reakcingiausias 
sovietijos sluoksnis. Latvija yra pati silpniausia Bal
tijos valstybių trijulės dalis. Sakoma, jog pirmas „so- 
juzninkų“ smūgis bus nukreiptas į ją. Jau dabar ten 
vyksta neaiškių jėgų suorganizuoti sprogdinimai. Mū
sų artimiausi ir vieninteliai likę giminaičiai latviai 
kovoja dėl savo gyvybės. Jeigu Latvija šį kartą neat
gaus nepriklausomybės, jai gręsia pavojus, kaip kadaise

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ DRAMOS TEATRO 
ŽYMESNIEJI MOMENTAI

Dažnai Lietuvoje ir išeivijoje teigiama, kad lie
tuvių dramos teatras prasidėjo Palangoje 1899 rug
pjūčio 20 d., kai grupelė entuziastų be teatrinio paty
rimo suvaidino Keturakio komediją Amerika pirtyje.

Istorinė tikrovė byloja, kad vieši vakarai su vaidi
nimais lietuvių kalba vyko anksčiau Petrapilyje, Ry
goje. Išeivių teatrinė saviveikla Amerikoje tuo metu 
jau galėjo švęsti pirmą scenos darbo dešimtmetį. 1889 
gruodžio 31d. Plymouthe, Pa. suvaidinta Antano Turs
kio originali pjesė Be sumnenes arba kaip taj ejnasy ant 
svvieto . Tuo dešimtmečiu veikė bent 24 trumpiau ar il
giau gyvavusios teatrinės grupės, viena skrajojamojo 
teatro trupė ir keletas pašalpinių bei tautinių organiza
cijų, rengusių vaidinimus. Buvo pastatyta, kiek žino
ma, net 35 įvairūs scenos veikalai, 62 premjeros su 78 
spektakliais. JAV atskirais leidiniais periodikoje iš
spausdinta 15 verstinių bei originalių pjesių. Tai pradi
nis lietuvių dramos teatro repertuaras. Pirmą kartą pje
sė Amerika pirtyje pastatyta Mahanoy City, Pa. 1895 
m. Po to įvyko net keturios šios komedijos premjeros 
kitose kolonijose. Vėliau, kai ši pjesė suvaidinta Palan
goje, tik tada prasidėjęs lietuvių dramos teatras.

Jei teatrologai nedalintų lietuvių scenos darbuotojų 
veiklos pagal geografinę padėtį, o traktuotų ją kaip tas 
pačias kūrybines lietuvių tautos pastangas, nebūtų gin
čo dėl lietuvių dramos teatro gimimo datos. Kaip be
vertintų išeivių teatrinį darbą Lietuvoje, išeivių dramos 
teatras jau antrąjį šimtmetį varo. Nepretenduodamas 
į išsamesnes studijas, stabtelsiu ties keliais iškilesniais 
šio dramos teatro veiklos momentais.

I

Teatras atėjo į išeivijos gyvenimą drauge su pirmo
mis lietuviškomis parapijomis ir organizacijomis. 1889 
m. visose JAV-se tebuvo keturios grynai lietuviškos 
parapijos, du laikraščiai, keliasdešimt smuklių. Baž
nyčia ir smuklė buvo kolonijos centrai, o teatriniai bū
reliai dažniausiai būdavo benamiai ir beglobiai. Pa
prastai jie repetuodavo ir vaidindavo parapijų salėse. 
Jei iškildavo nesutarimų su klebonais, vaidintojai rink
davosi privačiuose butuose, smuklių svetainėse bei 
samdytose salėse. Pirmas vaidinimas įvyko parapijos 
salėje, nes jį organizavo klebonas Antanas Burba, Vie
nybės lietuvininkų redaktorius A. Turskis ir to laik
raščio leidėjas ir maisto produktų parduotuvės savin
inkas Juozas Paukštys. Pirmas vaidinimas Čikagoje 
įvyko Simkevičiaus smuklės svetainėje.

prūsams, išnykti iš žemėlapio.
Pabrėždami savo solidarumą su broliais latviais, 

turistų lankomose vietose lietuviškai sakome „Labą 
dieną“, „ačiū“. Juk latviškai skamba panašiai. Sujau
na latve ir jos vaiku užvažiuoju į šv. Petro bažnyčios 
bokšto viršų. Panorama puiki, tačiau balso įrašas vien 
rusiškai aiškina apie Rygos įžymybes. Nusileidžiu pa
bjurusia nuotaika. Staiga prieš išeinant senukas latvis 
gidas, sužinojęs mūsų tautybę, lietuviškai prabyla - 
„broliai, Lietuva!“, ir, keldamas nykštį į viršų, linki 
mums laikytis. Pasąmonėje švysteli mintis, kad dar mes 
kai kam esame pavyzdys, kad yra pasaulyje tautų, ku
rios į mus žiūri su viltimi ir pasitikėjimu.

L. Mockūnas

Teatro būrelių bei draugijų gyvavimas priklausė ne 
tiek nuo pasirenkamo repertuaro, rolių atlikimo, kiek 
nuo vieno ar kelių individų entuziazmo, pasišventimo ir 
ištvermės. Teatrinė lietuvių veikla žiebėsi ir geso su to
kių individų atvykimu ir išvykimu iš lietuviškųjų kolo
nijų.

Pirmame dešimtmetyje teatro grupių organizato
riais, vadovais ir režiesieriais buvo labai įvairių pro
fesijų asmenys. Pvz., du kunigai, trys vargonininkai, 
trys žurnalistai, vienas gydytojas ir arti tuzino juodadar
bių. Vieni reiškėsi teatre tik kurį laiką, kitiems teatras 
buvo mėgstamas laisvalaikio užsiėmimas, užsitęsęs per 
visą dešimtmetį. Išskirtinai pažymėtini du pasišven
tėliai - Jonas Grinius ir Mykolas Stupnickis; jiems te
atras buvo gyvenimo tikslu, užsimėmimus jiems padik
tuodavo gyvenimo sąlygos.

Nežinia kur Grinius susipažino su teatru, bet pra
dėdamas scenos darbą 1892 m. Čikagoje, jis nebebuvo 
naujokas. Jis parašė 5 v. dramą Kova po Grunvaldu , 
sutelkė daugiau negu 100 asmenų būrį, iš kurių 71 daly
vavo scenoje. Daugiau kaip mėnesį siuvo drabužius, 
gamino šarvus ir dekoracijas. Grinius surežisavo impo
zantišką spektaklį: mūšio laukas - šūviai, ugnis, dū
mai. žvangesys. Scenoje kovėsi „suvirš 30 vyrų, nuo 
galvos iki žemei apkaustyti į geležį“. (Vienybė lie
tuvininkų , 1892, nr. 25)

į spektaklį susirinkę lenkai, vokiečiai, žydai, o lie
tuvių vos kelios dešimtys. Mat, klebonas draudė eiti į tą 
vaidinimą. Didelę dalį spektaklio 300 dolerių išlaidų 
turėjo padengti pats Grinius. Taip gimė lietuvių dra
mos teatras Čikagoje.

Griniaus neatgrasė nuo teatrinio darbo nei lietu
vių boikotas, nei spektaklio nuostoliai. Sekančius 14 
metų jis pašventė sceninei lietuvių veiklai, dirbdamas 
kaip grupių organizatorius, dramatrugas, aktorius, re
žisierius. Sekanti Griniaus išverstos iš lenkų kalbos 
pjesės Genovaitė premjera pasisekė, nes klebonas ragi
no parapijiečius eiti ir pats joje dalyvavo. Reporteris 
pastebi, kad kiti lietuviai kėlė savo teatrus: alaus „pri- 
putę kaip paršai, ožių balsais užbliovė“, jog kitataučiai 
šaukę „goddem polanders“. (Vien, liet 1894, nr. 19). 
Po trečios, lietuvių boikotuotos, pjesės Nihilistai prem
jeros, subiro Griniaus teatro draugija.

Po metų sutelkęs nemažą būrelį teatro entuziastų 
Spring Valley, Pa., Grinius pastato Genovaitę ir pjesę 
Jonvaikiai . Pastarąją parašė Grinius ir Aleksandras 
Vienbiskis. Grinius šioje kolonijoje skaito paskaitas, 
rašo straipsnius, Lietuvių istoriją ir sukuria 5 v. dramą

6 Akiračiai nr.,3(227)

6



KULTŪROS ISTORUA

Susivienijimas Lietuvos ir Lenkijos . Susivaidijęs su 
bendradarbiais Grinius išvyksta ir netrukus Klivelande 
su dideliu pasisekimu pastato Genovaite , Su šia pjese 
per sekančius pusantrų metų apvažiuoja,-berods, 6 lie
tuvių kolonijas. Pagrindinį tos trupės sąstatą sudarė 
pats Grinius, jo žmona Marcelė ir 7 metų sūnus Vytau
tas, o 8-9 pašalines roles atlikdavo vietiniai scenos 
mėgėjai. Tokiu būdu susidarė, pasakytum, pirmas lie
tuvių skrajojantis teatras.

Apsigyvenęs 1900 m. Waterburyje lietuvių para
pijos klebonijoje, Grinius gastroliuoja su Genovaite 
tris metus po kolonijas. Tada vaidinimų repertuaras jau 
buvo paįvairėjęs ir publika daugiau išprususi. Griniaus 
spektakliai dažniausia apvildavo žiūrovus. Negalėda
mas išmoningai bei kūrybingai pasireikšti, ir Grinius 
nusivilia teatru ir lietuviais. 1903 m. rudenį, po Geno
vaitės spektaklio Brukline, neapmokėjęs 40 dolerių už 
svetainę ir alų, jis išvyko į St. Louis, Mo. Po to J. Gri
niaus pavardės lietuviškoje periodikoje jau nebeužtikta.

Antras iškilusis išeivijos scenos meno pradininkas 
gydytojas Mykolas Stupnickis buvo didelių organizaci
nių gabumų ir sugyvenamo būdo žmogus. Ruošiant 
vaidinimus, jam nebūdavo nei žemo, nei neįveikiamo 
darbo. Jis steigė vaidintojų būrelius, rašė pjeses, reda
gavo kelis laikraščius, režisavo, pats vaidino, grimavo 
vaidintojus, ieškojo jiems kostiumų ir pats kviesdavo 
lietuvius iš smuklių į spektaklius.

Pirmas Stupnickio parašytas ir surežisuotas vei
kalas Kankinimas katalikų Kražiuose 1894 m. Ply- 
mouthe, vėliau statytas net aštuonių kitų teatrinių gru
pių, sukėlė lietuviuose furorą. Pagal atsiliepimus spau
doje, prigužėjusi į premjerą pilna „People’s Theatre“ 
salė: lietuviai, lenkai, airiai, vokiečiai, rusai, žydai ir 
„net 5 lietuviški klebonai“. Esą, „verkė moterys, liejo 
ašaras jauni ir seni. (...), verkė ir svetimtaučiai, kurie 
nors lietuviškos kalbos nesuprato“. (Vien. liet., 1894, 
nr. 49). Ta Stupnickio pjesė yra labai banali, nuobodūs, 
ilgi monologai, su perdėtu patosu deklamacijos. Turėjo 
būti genialus režisierius, ar nepaprasto talento aktoriai. 
Kada ši pjesė buvo vaidinama Newarke, žiūrovai pirmą 
veiksmą „klausė ausis išpūtę“, o antrame pradėję „net 
balsu verkti: taip visiems graudu pasidarė ant širdies, 
kad broliai taip yra kankinami nuo barbarų maskolių“. 
(Vien, liet, 1895, nr. 23).

Gyvendamas Shenandoah, Pa., Stupnickis pastatė 
savo pjesę Baldagūrinas ir jo draugai. Kilus kivirčams 
tarp taip vadinamų „valnamanių“ ir Stupnickio, jis per
sikėlė 1895 m. į Čikagą. Tačiau tuo pačiu metu reži
savo dvi pjeses: Kankinimą katalikų Kražiuose Čika
goje ir Baldagūriną ir jo draugus Pittstone, Pa. Čika
goje Stupnickis nebeorganizavo teatro būrelių, o dirbo 
net keliose grupėse kaip režisierius, pjesių parnešėjas 
bei autorius. 1908-1919 metais, kada gausių dramos 
vienetų vaidinimai pasižymėjo nauju repertuaru, savita 
veikalų interpretacija ir bendrai teatrine išmone, Stup
nickis teatrinėje veikloje nebedalyvavo. Jis suprato, 
kad teatrinis gyvenimas jį pralenkė ir dirbo tyliai kaip 
gydytojas.

II

Antrame išeivių dramos teatro dešimtmetyje 
gausėjant lietuvių skaičiui kūrėsi nauji dramos būreliai 
bei draugijos. Apie 1907 m. vienas ar du jų vienetai 
veikė kiekvienoje bent kiek didesnėje kolonijoje. 
Spektakliai tapo išeivių socialinio ir kultūrinio gyven
imo integralia ir būtina dalimi. Vyko intensyvi kon
kurencija tarp parapijinių, socialistų ir nepriklausomųjų 
dramos būrelių. Gana greitai nepriklausomieji kolek
tyvai patraukė savo teatrinės kūrybos ieškojimais pla

tesnę auditoriją.
Nepriklausomų dramos grupių skaičiumi ir sceni

niu menu Čikaga pralenkė kitas kolonijas. Pirmi svar
besni bandymai pakelti teatrinį lygį sietini su Broniaus 
Laucevičiaus-Vargšo įsteigtu 1908 m. „Dramatiškuoju 
rateliu“. Čia sutelkta patys geriausi Čikagos saviveik
lininkai. Tuo pačiu metu garsėjo savo veikla Jaunimo 
mėgėjų ratelis“, įsteigtas 1910 m. the Town of Lake 
kolonijoje ir „Teatro mėgėjų draugija“, įsteigta Rose- 
lande 1911 m. Pirmosios grupės režisiere pora metų 
buvo Marija Dundulienė, o vėliau Juozas Žalpys-Zolp; 
per 12 metų grupė surengė 78 spektaklius. Antrasis bū
relis - „Teatro mėgėjų draugija“, vadovaujama Dun
dulienės, per 10 metų pastatė daugiau negu 40 spek
taklių. Šių grupių repertuarą sudarė socialinės pjesės ir 
komedijos, kurių nemaža dalis parašyta pačių reži
sierių: Dundulienė parašiusi apie 10 pjesių, o Žalpys - 
apie 18. Paprastai pjeses vaidindavo iš rankraščio ir 
vos keletas šių autorių kūrinių yra išspausdinta. Pa
minėtina „Birutės“ draugija, įsteigta Miko Petrausko 
1908 m., kuri garsėjo muzikinėmis komedijomis ir ope
retėmis. Tačiau per pirmuosius trejus veiklos metus iš 
16 pastatytų veikalų, 10 buvo dramos. Apskritai, apie
1913 m. dramos teatro veikla Čikagoje buvo gana gausi 
ir įvairi. Aktyviai veikė apie 15 įvairių teatrinių grupių. 
Kartais jos statydavo tuos pačius veikalus tuo pačiu me
tu, du ar trys spektakliai vykdavo tą pačią dieną.

Žymiausiu išeivių dramos teatro veikėju antruoju ir 
trečiuoju šio amžiaus dešimtmečiu laikyčiau B. Lau
cevičių. Tai daugiausia prisidėjęs prie teatro puose
lėjimo, spalvingiausias ir turbūt dramatiškiausias to 
meto scenos menininkas. Jis išgyveno Čikagoje 10 me
tų. Mirė 1916 m. pakirstas vidurių tuberkuliozės, būda
mas tik 31 m. amžiaus. Pasakorius, fantazuotojas, daž
nai ir gyvenime jautęsis lyg būtų scenoje. Alkio ver
čiamas, jis dirbo kurį laiką vaistinėje, redakcijoje, bet 
bandė gyventi nedirbdamas jokių su scena nesusietų 
darbų. Šiaip taip egzistavo iš apsakymų, pjesių rašymo, 
spektaklių ruošimo. Pamėgdžiodamas Maksimą Gorkį, 
sakėsi, būsiąs rašytojas - valkata. Užsiaugino gorkiškus 
ūsus ir plaukus. Neužsimokėjęs nuomos, buvo mėto
mas iš kambario. Gyvendavo prisiglaudęs prie vieno ar 
kito draugo. Itin jis pagarsėjo 1908 m., vesdamas Eu
geniją Olševskaitę. Pasak vienojo draugo, Eugenija „iš 
pasiturinčių tėvų šeimos prieš jų valią apsivedusi su 
‘svieto perėjūnu’“. (St Srazdas. „Kūrėjas ir kentėtojas 
Bronius Vargšas“, Naujoji gadynė, New York, N.Y. 
1938, nr. 11).

Laucevičiaus, kaip režisieriaus, talentas buvo te
atralų pripažintas jau 1909 m., kai jis beveik kas mėnesį 
surežisuodavo po draminį veikalą. Kiek žinoma, jis bu
vo teatralas savamokslis. Tačiau, sprendžiant iš jo 
straipsnių, recenzijų bei komentarų, jo būta gerai su- 
sipažinusio su teatro užduotimi ir reikalavimais. Jis su
gebėjo savo žinias perduoti mažaraščiams teatro mė
gėjams paprasta kalba ir lengvai suprantama forma.
1914 m. ne be Laucevičiaus pagalbos įsteigtas „Lietu
vių dramatiškų draugijų susivienijimas“ ir jį išrenka jo 
generaliniu režisieriumi. Kiti režisieriai sutiko, kad jis 
režisuotų „Susivienijimo“ statomus veikalus, duotų 
„praktiškus ir teoretiškus patarimus“. Net scenos ve
ikalų autorius ir režisierius J. Žalpys, baigęs specialią 
dramos mokyklą, sutiko būti savamokslio Laucevičiaus 
mokomas.

Pagrindinis Laucevičiaus tikslas buvo sukurti pa
stovų ir profesinį lietuvių teatrą. Jis suprato, kad neuž
tenka paruošti aktorius, režisierius, bet būtina auklėti 
publiką, recenzentus ir vaidinimų rengėjus - organiza
cijas. Tam tikslui leido, redagavo ir daugiausia vienas 
prirašydavo pirmą lietuvių vien teatrui pašvęs

tą žurnalą Veidrodis. Suspėjo išleisti jo 11 numerių. 
Parašė 14 scenos veikalų, kurių 13 pats pastatė. Jo pje
sės buvo labai populiarios. Per 10 metų (1907-1917), 
paviršutiniškai paskaičiavus, būtų mažiausiai 300 jo 
pjesių pastatymų. Jo pjesės vaidintos Rygoje, Petrapi
lyje, Odesoje, Buenos Aires, Lietuvoje. J. Vaičkus pas
tatė Laucevičiaus pjesę Žmonės Vilniuje, Kaune ir 
Čikagoje.

III

Pirmasis pasaulinis karas sužlugdė lietuvių išeivių, 
taip kaip ir kitų etninių teatrų, veiklą. Po karo vėl ėmė 
steigtis draminiai vienetai, kurie dažniausia vei
kė prisiglaudę prie parapijų ar pašalpinių draugijų. 
Vyravo operetė ir įvairaus pobūdžio koncertai.

Lietuvių dramos teatras atgyja atvažiavus Kauno 
dramos teatro aktoriams. 1923 m. atvyksta į Brukliną 
lietuvių profesinio dramos teatro kūrėjas Juozas Vaič
kus, 1924 m. - aktorius Antanas Vanagaitis. Atvykus iš 
Lietuvos Jonui Dikiniui, Polei Tendžiulytei ir sutelkus 
keletą vietinių scenos mėgėjų, Vaičkus įkuria Vaičkaus 
dramos teatrą. Vanagaitis su Juozu Olšausku, Viktoru 
Dineika ir Jonu Dikiniu, atėjusiu iš Vaičkaus teatro, 
įsteigia Lietuviškojo vodevilio „Dzimdzi drimdzi“ 
trupę. Abi trupės skelbia, kad nori sukurti lietuvių dra
mos teatrą išeivijoje. Anot dzimdzidrimdzininkų, 
„amerikiečiai mums davė dolerių Lietuvos atstatymui, 
o jiems mes duosime meno“. (Draugas , 1924.8.23). 
Meną kūrė šios trupės, dirbdamos atskirai. „Dzimdzi 
drimdzi“ nesijungė prie Vaičkaus dramos teatro: „ko
operuoti bei dirbti išvien dėl mūsų darbų skirtinos 
taktikos galimybės nerandame“. (Draugas , 1924.8.9). 
Išsivystė intensyvios, negailestingos, o kartais ir vode- 
viliškos rungtynės dėl žiūrovų, mecenatų, repertuaro.

Čikaga buvo lietuvių išeivių teatro sostinė ir abi 
šios trupės, gastroliuodamos lietuvių kolonijose, judėjo 
Čikagos link. Laikraščiai reklamavo „Dzimdzi drim
dzi“ spektaklius, vykstančius 3-4 kartus į savaitę. Pa
gal panegyriškas recenzijas, žiūrovai plyšo nuo juokų, 
komiškų dainuškų, klouniškų vaidinimų ir ameri
kietiškų žargonybių. Spaudoje beveik nėra recenzijų 
apie Vaičkaus teatro spektaklius, nors jis gastroliavo su 
5 komedijų ir 2 dramų repertuaru Filadelfijoje, 
Baltimorėje, Pensylvanijos anglies kasyklų rajone. 
„Dzimdzi drimdzi“ sekė Vaičkaus įkandin. Abi trupės 
vaidino tose pačiose parapijų salėse tai pačiai publikai. 
Visur triumfavo dzimdzidrimdzininkai. Mažaraščių, 
paprastų darbininkų publikai buvo arčiau širdies juokai, 
pokštai, dainuškos, negu rimti vaidinimai.

Abi trupės apsigyveno Čikagoje. Pirmųjų Vaič
kaus teatro spektaklių recenzijos gana santūrios. Tuo 
metu „Dzimdzi drimdzi“ linksmai ir triukšmingai gas
troliuoja Čikagos smuklių svetainėse, 12 lietuvių para
pijų salėse, Indianos ir Wiskonsino valstijų kolonijose. 
Vaičkus atidaro dramos studiją ir dėsto meną tik ką 
atidarytame Liaudies universitete. įtraukęs į savo dra
mos teatrą nemažą skaičių prityrusių, Laucevičiaus, 
Dundulienės, Žalpio grupėse dirbusių scenos mėgėjų, 
Vaičkus paskelbia impozantišką „rimtą klasinį“ reper
tuarą, kuriame įtraukti Putino, Vydūno, Ibseno, Asnyr 
ko, Dikenso ir kL dramaturgų veikalai. Keletą jų repet
uoja, taip pat gastroliuoja Čikagoje ir gretimose kolo
nijose. Vaičkus susiranda mecenatų - verslininkų. Rek
lama apie naujo, rimto teatro galimybes nustelbia 
„Dzimdzi drimdzi“ spektaklių sensacinį žavesį. Vana
gaitis nepasiduoda. Sudaręs naują trupės sąstatą, dau
giausia iš „Birutės“ choro dramos mėgėjų, greitomis,

(tęsinys sekančiame psl.)

1991 m. kovo mėn.
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LIETUVIŲ ...
(atkelta iš 7-to psl.)
bet sėkmingai pastato G laso ir Kleino komediją Potašas 
ir Perlamutras . Šią komediją Vaičkaus teatras jau re
petavo kelis mėnesius. Nukonkuruotas Vaičkus sku
biai ima ruošti Putino Valdovo sūnų . Papildęs savo 
trupe geriausiais vietiniais aktoriais ir išnuomavęs Hull 
House teatro sale 1925-1926 sezonui, Vaičkus rekla
muoja, kad įsteigė nuolatinį lietuvių teatrą, kuriame 
vyksią du spektakliai kas savaite.

„Dzimdzi drimdzi“ trupės nariai išsiskirsto ir tik po 
metų vėl suorganizuojama naujas jos sąstatas, prie ku
rio prisijungia iš Lietuvos atvykęs aktorius Stasys Pil
ka. Sėkmingai gastroliuoja su vodeviliška programa, 
bet užbaigia veiklą be ryškesnių scenos meno laimė
jimų ir pirmykščio populiarumo.

Vaičkaus nuolatinio teatro sąstatą sudarė apie 30 
asmenų, su kuriais buvo pasirašytos sutartys. Be akto
rių dirbo nuolatinis suflerius, šveicorius, kontrolierius, 
scenos tvarkytojas, dailininkas, režisieriaus pavaduo
tojas. Repeticijos vyko keturis kartus į savaite. Teatrą 
atidarė komedijos Amerika pirtyje ir farso Apdrausta 
žmona spektakliais. Žiūrovai netilpo į 500 žmonių sa
lų. Kitos premjeros jau nebesulaukė tiek publikos. Vy
čių teatrinė veikla, kurį laiką pritilusi, vėl pagyvėjo ir 
paviliojo jaunesniąją publiką. Kilus įvairiems vidi
niams nesutarimams teatre, dalis patyrusių saviveiklin
inkų išėjo. Spaudoje pasirodydavo neigiamų atsilie
pimų apie spektalius bei bendrai apie Vaičkaus teatrą

1926 m. pradžioje Vaičkus pastatė Lisenkos-Koni- 
čiaus komediją Gyvi nabašninkai, kurios vardas pašai
pūnų buvo netrukus naudojamas Vaičkaus teatro ad
resu. Keli teatriniai būreliai jau ne kartą statė 
šią komediją Čikagoje. Materialinių sunkumų spau
džiamas Vaičkus atšaukia spektaklius Hull House 
teatre ir išvyksta gastrolėms į kitas kolonijas su Gyvais 
nabašninkais ir Gaigalo drama Laisvės kovotojai . 
Sugrįžus Vaičkus dar pastato dvi premjeras Hull House 
teatre, bet savo teatro nebegali išgelbėti. Paskutinis 
nuolatinio lietuvių treatro spektaklis įvyko 1926 
vasario 14 d. Teatras uždarytas beveik trimis mėnesiais 
anksčiau negu buvo numatyta salės nuomos sutartyje.

Hull House teatre per penkis mėnesius Vaičkus pa
statė 15 veikalų, berods, su 25 spektakliais. Nuolatinis 
lietuvių išeivių teatras buvo nemari svajonė beveik 
kiekvieno scenos pasišventėlio nuo pat pirmųjų teatri
nės veiklos metų. Tik Vaičkui pavyko, nors ir trum
pam, ją paversti realybe.

Nesėkmė tarsi atveria Vaičkaus išmonei naujas 
galimybes. Spaudoje jis išvysto tokią savireklamą kad 
ir reklamos meistras A. Vanagaitis pavydėtų. Vaičkus 
švęsiąs 20 metų teatrinės veiklos sukaktį 1926 vasario 
28 d. moderniame Eight Street teatre, kuriame tuo pačiu 
metu įvyks Putino dramos Valdovo sūnus premjera. 
Vaičkus, deja, nusivylė mažu žiūrovų skaičiumi, o re
cenzentai - spektakliu. Po to jis išvyko į Brukliną, bet 
Vaičkaus Gyvi nabašninkai bei komedijėlės nesu
žavėjo publikos, gyvenusios tik ką įvykusio „Dzim
dzi drimdzi“ juokų ir satyros vakaro prisiminimais.

1926-1927 m. sezono pradžioje Vaičkus gastro
liuoja rytinėse JAV kolonijose su senu repertuaru. Su
sijungęs su filmuotojų bendrove „Cineova“ Vaičkus 
rengia filmų, kronikų ir vaidinimėlių vakarus. 1927 m. 
pavasarį aplanko 13 kolonijų Indianos, Ilinojaus vals
tijose. Svarbiausias repertuaro veikalas buvo Gyvi na
bašninkai . Vaičkaus sugrįžimą į Čikagą spauda sutiko 
tylomis. Po nepavykusio Hejermanso dramos Du keliu 
spektaklio 1927 m. rudenį, pertvarkęs trupę, Vaičkus 
gastroliuoja po Čikagos lietuviškas parapijas su drama
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Genovaitė. Žiūrovainetilpstasalėse. 1928m.pradžio
je į Čikagą atvyksta S. Pilka ir stato Vaičiūno Tuščias 
pastangas . Vaičkus tą priima kaip įšūkį į dvikovą 
Paskubomis rengia Asnyko Kęstučio įspūdingų kos
tiumų spektaklį. Spaudoje kas savaite pasirodančios 
kostiumuotų aktorių nuotraukos. Vaičkus reklamuoja
mas kaip lietuvių „dramos tėvas“. Kęstučio premjera 
įvyksta vasario 12 d., o Tuščių pastangų - vasario 26 d. 
tame pačiame Goodman teatre. Vaičkus triumfuoja - 
pilna 800 vietų salė, Kęstutis vaidinamas 12 kartų lie
tuvių kolonijose. Pilkos sepktaklis neprilygo nei rekla
ma nei publikos gausumu. To įvykio ir po 45 metų Pil
ka negalėjo užmiršti.

Vaičkus tarsi įgavo naujus sparnus: kalba apie nuo
latinio teatro steigimą, ruošia keturius naujus veikalus 
ir, sutelkus apie 60 Amerikoje gimusių jaunuolių, moko 
juos scenos meno. Goodman teatre pastato Slovackio 
Mindaugą , Fuldos Glušą , Šilerio Klastą ir meilę ir 
skelbia, kad bus vaidinama Druckio-Liubeckio Taip 
mirdavo lietuviai. Tačiau nei vienas šių spektaklių ne
pasiekė Genovaitės ar Kęstučio populiarumo. Kai ku
rios Vaičkaus premjeros spaudoje sutiktos tyla. Per
sekiojamas materialinių ir organizacinių sunkumų 
Vaičkus 1929 m. pavasarį išvyksta į Hollywoodą, kaip 
buvo skelbiama mokytis filmų meno.

Vaičkui teatras buvo gyvenimas - jo pašaukimas, 
jo vienintelis užsiėmimas. Jis nepralenkė iškiliųjų sce
nos menininkų režisieriaus ir aktoriaus talentu, bet ne
lengva būtų rasti kitą tokį teatro organizatorių, kuris 
prilygtų Vaičkui ištverme, išmone, entuziazmu ir meile 
teatrui. Gaila, kad jo indėlis į išeivių dramos teatrą nuo
dugniau nenagrinėtas.

S. Pilka savitai ir kūrybingai reiškėsi to meto lietu
vių išeivių teatre. Atvykęs į Ameriką 1926 m., jis prisi
jungia prie „Dzimdzi drimdzi“ trupės. Vasarą, gyven
damas Čikagoje, parašo komediją Žemės rojus ir suor
ganizuoja dramos grupę, su kuria pastato Žemės rojų , 
Čiurlionienės Aušros sūnus, Moljero George Dandeną. 
1927 m. Brukline Pilka suorganizuoja kitą dramos bū
relį ir sėkmingai pastato tuos pačius veikalus. 1928 m. 
Čikagoje stato Vaičiūno Tuščias pastangas ir po
rą mažesnių veikalėlių. Talkinant Romualdui Jukne
vičiui Pilka vasarą gastroliuoja su mažų vaidinimėlių ir 
juokų programa. 1928 m. rudenį su 103 metų amžiaus 
Jurgiu Skinderiu aplanko tolimiausias nuo kultūros 
centrų lietuvių kolonijas, išpildydamas pigių triukų, 
anekdotų, dainuškų vodevilinę programą. 1929 m. 
pradžioje Pilka vėl Čikagoje, vėl su nauja grupe pastato 
porą spektaklių, o pavasarį jau gastroliuoja su kita trupe 
Naujoje Anglijoje. 1929 m. vasarą sugrįžta į Kauną

Profesionalių aktorių, kaip Vaičkaus, Pilkos, 
veikla buvo labai didelis impulsas išeivių teatriniam 
gyvenimui. Jie įtraukė į teatrą „bedarbius“ 20-30 me
tų scenos veteranus, pakėlė vaidybos lygį, paįvairino 
repertuarą Tačiau tai nepaliko ilgalaikių pėdsakų. 
Vaičkui ir Pilkai išvykus, beveik 20 metų dramos te
atras išeivijoje, drįsčiau teigti, lyg ir neegzistavo.

IV

Su nauja ateivių banga 1948-1949 metais į Ame
riką atvyksta nemažas skaičius profesionalių aktorių 
bei režisierių. Dramos teatro tuštumą greitai užpildo 
naujai suorganizuoti kolektyvai Baltimorėje, Bostone, 
Brukline, Čikagoje, Klevelande, Detroite, Los Angeles, 
Waterburyje, Hamiltone, Montrealyje ir kL Spektak
liai, ruošti prityrusių scenos darbuotojų, pasižymi 
aukštu meniniu lygiu. Dramos teatro žydėjimo metas 
išeivijoje yra 1948-1966 m. laikotarpis. Po to teatrinė 
veikla mažėjo, palaipsniui ateiviams aktyviau įsi

jungiant į amerikietišką gyvenimą. Pamažu geso gy
vastingos viltys įsteigti išeivių profesinį teatrą

Apskritai pokario išeivių teatras atspindi vyra
vusias pomėgių, įpročių ir pažiūrų tenedencijas. Pir
maisiais dešimtmečiais politiniame ir kultūriniame 
išeivijos gyvenime aštriu kampu kirtosi lietuviškos tra
dicijos su amerikietiškomis. Scena tai labiau išryš
kindavo, sukeldama kartais visuomenėje ginčų, pykčių 
bangas. Pvz., didelį šurmulį sukėlė lyg ir be priežas
ties kilusi polemika dėl A. Landsbergio dramos Penki 
stulpai turgaus aikštėje spektaklio.

Teatralinėje veikloje išsivystė dvi raiškesnės gru
pės, kurias pavadinčiau tradicine ir modernistine. Vieni 
režisieriai, kaip Jurgis Blekaitis, Vytautas Valiukas, 
Algimantas Dikinis, Darius Lapinskas ir kt., stengėsi 
eiti daugiau kūrybinio eksperimento keliu, o kiti, kaip 
Stasys Pilka, Ipolitas Tvirbutas, Antanas Rūkas, Zu
zana Arlauskaitė-Mikšienė, Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė ir kL, laikėsi arčiau teatrinių tradicijų, puoselėtų 
Lietuvoje ir pokario Vokietijoje. Pirmųjų repertuare 
vyravo, tokių dramaturgų veikalai, kaip A. Landsber
gio, K. Ostrausko, A. Škėmos, J. Anouilh, A. Cronin, J. 
Giroudoux, C. Odets, E. O’Neill, Tennessee Williams, 
o antrųjų - V. Alanto, A. Kairio, J. Petrulio, Putino, 
P. Vaičiūno ir pan. Pirmųjų išradinga kūrinių interpre
tacija, modernaus teatro idėjos sutraukdavo mažiau 
publikos, bet reiklesnių teatrų vertintojų ir, ypač jauni
mo, palankūs atsiliepimai skatino nerimastingų ieš
kojimų ir teatrinės kūrybos polėkius, tuo tarpu antrųjų 
spektaklius daugiau mėgo vyresnio amžiaus žiūrovai. 
Jiems buvo artimesnė tradicinė teatrinė raiška ir pa
triotinės, tautinės pagarbos bei apskritai su paliktais na
mais susietos temos.

Čikaga, kaip ir ankstyvesniais teatro dešimt
mečiais, buvo ir, sakyčiau, tebėra lietuvių išeivių teatro 
centru. Per 40 metų veikė arti 15 trumpesnio bei il
gesnio amžiaus teatro kolektyvai. Apžvelgti pačių 
iškiliųjų, kaip pvz., „Atžalyno“, „Lietuvių teatro“, „Či
kagos lietuvių teatro“, „Scenos darbuotojų teatro“, 
veiklą reikėtų atskiros studijos. Vien tik spektaklius 
režisavusių skaičius siektų per 20. Šiandien „Vai
dilutės“ teatro vienetas eina vis tvirtėjančiais žingsniais 
ir „Antras kaimas“ dar įnikęs į ateities teatrines vizijas. 
Čikaga taip pat pirmauja teatro festivaliais. Kaip juos 
mes bevertintume, tačiau teatrinių kolektyvų subėgimai 
kas trys metai į Čikagą tapo mūsų kultūrinio gyveni
mo reiškiniu, įėjusiu į išeivių teatro istoriją Taip ir 
šįmet dalyvavusieji sambūriai - Toronto „Aitvaras“, 
Hamiltono „Aukuras“, Los Angeles dramos sambūris ir 
Vaidilutė“ - to kultūrinio proceso tęsėjai.

Norint atrinkti būdingiausią teatro trupę 
iš keletos kūrybingai dirbusiųjų Čikagoje, nėra leng
va užduotis. Atkreipčiau dėmesį į „Antrą kaimą“, 
jau įžengusį į 28-sius veiklos metus. Tai satyros te
atro kolektyvas ir nelygintinas su dramos teatro tru
pėmis. Tačiau jis išvystė savitą satyrinio teatro stilių ir 
žvelgia į gyvenimą ir teatrą iš savo specifiškos per
spektyvos. Sceniniu kūrybingumu „Antras kaimas“ 
gretintinas šalia Vilkolakio teatro ir „Dzimdzi drimdzi“ 
trupės. Išleisdamas knygą Antras kaimas: veidai ir teks
tai, jis rašo savo ir dalį išeivių teatro istoriją.

Žvelgiant į šimtmetinį išeivių dramos teatro nu
eitąjį kelią matosi, kad trupių organizuojamoji, varo
moji ir kuriamoji jėga buvo režisieriai. Teatras yra ko
lektyvinis menas, kurio procese dalyvauja visi menai ir 
skirtingi talentu, prigimtimi, patirtimi ir siekimais akto
riai. Sėkmingas režisierius turi būti ne tik spiritus mov- 
ens, bet ir tas demiurgas, kuris visa tai sulydo į meninę 
gyvenimo iliuziją spinduliuojančią teatro, o ne gyveni
mo tiesą
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SUKAKTYS

Šioje apžvalgoje suminėti tik patys iškilieji re
žisieriai, kurie, kiek liudija istorija, kūnu ir dvasia buvo 
atsidavė dramos teatrui. Tyrinėjant 1948-1990 m. iš
eivių teatrą, tokių scenos pasišventėlių atrastume bent 
keliolika. Išskirtinu laikyčiau Stasį Pilką, kuris paskut
iniuosius savo 28 metus gyveno tik scenos menui. Jis 
buvo profesionalas Lietuvoje, tokiu, spėčiau, ar ne vi
eninteliu mohikanu, išliko ir išeivijoje. Šiuo laikotar
piu jis suruošė per 30 spektaklių ir bene kita tiek sukūrė 
vaidmenų. Protarpiais pasirodydavo su literatūriniais- 
draminiais rečitaliais. Su profesionaliu entuziazmu Pil
ka ėjo įtaiką jauniesiems scenos mėgėjams ir atlaidžiai, 
kone vaižgantiškai, vertino jų pastangas. Jis taip pat ati
davė nemažą duokle mūsų dramos teatro istorijai.

Išeivių šimtmetinis teatras - sveikas ir gyvas. Tik 
ką pradėtas naujas jo etapas: mūsų teatras svečiuojasi 
Lietuvoje ir teatras iš Lietuvos - išeivijoje. Režisierius 
Juozas Ivanauskas iš Klaipėdos dramos teatro pastatė 
su Čikagos teatro pajėgomis Keturakio Amerika pirtyje 
ir K. Ostrausko Šaltkalvi. Ar tai jau tęsiama Vaičkaus, 
Pilkos, Vanagaičio tradicija? Gimsta viltys kūrybin
gam teatrų bendradarbiavimui. Tikėkimės, kad jos ne
taps iliuzijomis.

Bronius Vaškelis

„AKIRAČIŲ“
VAJAUS PABAIGA

Užpraeitų metų pradžioje kreipėmės į Akiračių rė
mėjus, prašydami padėti mums įsigyti elektronine 
spausdinimo techniką — kompiuterį ir prie jo prijungtą 
lazerinį spausdintuvą. Šie įrengimai jau nupirkti ir 
naudojami paruošiant mėnraštį spausdinimui.

Tam reikalui paskelbtą vajų baigiame. Pirmiausia 
norėtume pristatyti paskutinius vajaus šimtininkus:

1. Rūta ir Edmundas Kulikauskai Sloo
2. Kazys Žara (antrą kartą) $loo

Dar keli rėmėjai į vajų įsijungė mažesnėmis sumo
mis. Visiems jiems mūsų nuoširdus ačiū. Iš viso vajaus 
metų susilaukėme apie $6800 paramos; iš jos šimtinin
kai mus parėmė $6300 suma o apie $500 sudarė parama 
mažesnėmis sumomis. Tiesa, jų tiksliai suskaičiuoti ne
įmanoma, nes daugelis mūsų rėmėjų, atnaujindami pre
numeratą, paprastai prideda ir vieną kitą dolerį Akiračių 
’kišenėms aplopyti”. Šios nuolatinės paramos į vajaus 
rezultatus neįskačiavome. Be to dar mus antrą kartą 
$500 suma parėmė Lietuvių Fondas, kurio valdybai už 
šią paramą taip pat norime padėkoti. Vajaus dėka 
įsigijome:

1. Macintosh SE kompiuterį
2. Laser Writer IINT spausdintuvą
3. Lightning Scan rankinį skenerį.
Be to pirkome dar ir šiek tiek programinės įrangos, 

įgalinančios naują techniką panaudoti, ruošiant Akira
čius spausdinimui. Visa tai mums kainavo apie $6500. 
Dar ruošiamės pirkti kompiuteriui didesnį ekraną, nes 
dabar visą Akiračių puslapį išdėlioti 8 colių ekranėlyje 
didelis vargas.

Kaip matote, vajaus metu nepraturtėjome, bet ir į 
skolas ncįklimpome. Ateityje dar norėtume įsigyti pa
pildomos programinės įrangos. O ir pašto išlaidos vis 
didėja. Todėl, dėkodami visiems mūsų rėmėjams už pa
ramą vajaus metu, prašome ir toliau mūsų nepamiršti.

Akiračių redakcija ir administracija.

1991 m. kovo mėn.

MARIJOS GIMBUTIENĖS GIMTADIENIUI*
Nieko nepaveiksi, visiškai nenorėdamas įsibridau į to
kį amžių, kai ką bekalbėdamas (ar berašydamas) vis 
nori kalbėti ir apie save. Rodos, tu pats nekalbėsi apie 
save, ir niekas nekalbės apie tave ir tu būsi visų užmirš
tas. Tad, miela Marija, atleisk man, jei apie Tavo dar
bus ir vargus kalbėdamas, prisiminsiu ir savo šiokius 
tokius darbelius ir vargelius.

Kai Tu atėjai į Vytauto Didžiojo universitetą Kau
ne (1938 m.), jau turėjau ne tik gražų diplomą su Roe- 
merio ir Krėvės-Mickevičiaus parašais, bet ir gilinau 
studijas (taip sakydavome) ne bet kur, bet Paryžiuje, be 
jokios abejonės pačiame ano meto mokslo ir kultūros 
centre. Rodos, būčiau tada galėjęs su ramia sąžine Tau, 
jaunai fuksiukei, pasakyti:

- Nieko, mergele, nebus, Tu manąs nepavysi!
O Tu ne tik pasivijai, bet ir toli toli pralenkei mane. 

Tuo tarpu kai aš vos-ne-vos sulipdžiau porą knygelių, 
Tu beveik kiekvienais metais pasirodydavai su naujo
mis knygomis ir straipsniais anglų, lietuvių, vokiečių ir 
kitomis kalbomis. Tavo paskutinis veikalas The Lang
uage of Goddess tapo beveik tarptautine sensacija ne 
tik dėl minties originalumo, bet ir savo išvaizda. Be
rods, jis jau pasirodė ir italų kalba.

Vieną kartą Tu prasitarei, kad nuo pat jaunystės Tu 
turėjai labai gerą mokytoją, Tavo pusseserę Meilę 
Matjošaitytę, kuri ir pasuko Tave mokslininkės keliu. 
Tai jau buvo matytis bene iš pirmo Tavo straipsnio apie 
Lietuvių mokslo draugiją, kurį Tu paskelbei Naujojoje 
romuvoje 1940 m. Žinodamas, kokia didelė mokslinin
kė ir pedagogė toji Tavo pusseserė Meilė Lukšienė pa
sidarė, aš tuo visiškai nesistebiu.

Deja, tokios mokytojos aš neturėjau, užtat ir pra
dėjau blaškytis tarp istorijos, filosofijos, politikos ir 
žurnalistikos. Apie tokius žmones mūsų liaudis saky
davo: pakrikęs, kaip žydo bitės. Vieną kartą poetas Jo
nas Aistis susitikęs ir sako:

- Tu, Trumpa, kaip koks šunelis, prie kiekvieno 
krūmo ir prie kiekvieno akmens. Ir taip, ir ne.

Paskutinis mano darbas Kongreso bibliotekoje bu
vo Dalykinio katalogizavimo divizijoje (Subject Ca
taloging Division). Mes turėdavome surasti kiekvienai 
knygai vietą begalinėse tos bibliotekos knygų lenty
nose. Vieną kartą ateina pas mane kolegos iš filologijos 
skyriaus ir sako:

- Reikėtų surasti atskirą vietelę knygoms apie 
baltus. Ar nežinai kokio gero informacinio veikalo apie 
baltus?

Tada aš jiems ir sakau: Paimkite dr. Marijos Gim
butienės veikalą The Balts , kuriame jūs rasite visą rei

Simo Kvečo nuo

traukoje (iš kairės): 

konsulas Vyt. Čeka

nauskas, pagerbi

mo rengėjas Vy

tautas Pinkas, prof. 

Marija Alseikaitė- 

Gimbutienė 

U

kalingą informaciją apie baltų kultūrą, kalbas, mi
tologiją, istoriją. Jie už tai man buvo labai dėkingi. Įsi
vaizduokite, kokia ironija! Knygos apie kiekvieną va
balėlį ir gėlelę turėjo savo vietą Kongreso bibliotekos 
lentynose, o baltai tokios vietos neturėjo. Aš žinau, nes 
aš kaip tik dirbau biologijos skyriuje. Iš dalies Tavo, 
Marija, nuopelnas, kad pagaliau ir baltai gavo savo 
nepriklausomą vietą toje Bibliotekoje, tikiuos, kartu su 
Baltijos valstybių kova dėl savo nepriklausomybės, tos 
baltiškos knygų lentynos vis plėsis.

Taip pat žinau, kad vienu metu ir mūsų parapijoje 
atsirado žmonių, kurie ėmė abejoti Tavo patriotizmu. 
Daugiausia dėl to, kad Tu ne iš tolo šaukei tautą, bet 
kartais ir nuvažiuodavai ten ir skaitydavai su dideliu 
pasisekimu paskaitas Vilniaus universitete, kaip ir prof. 
Algirdas Greimas. Ach tas patriotizmas! Toks gražus 
žodis ir taip dažnai taip negražiai piktnaudžiaujamas. 
Gal ir neklydo anas anglų rašytojas Samuelis John
son’as, kad patriotizmas yra paskutinė užuovėja, ku
rioje bando slėptis visokie niekadėjai („scoundrels“).

Nežinau, ar tarp Tavo klausytojų Vilniaus univer
sitete buvo tada poetas Sigitas Geda, vienas karščiausių 
kovotojų dėl naujo Lietuvos atgimimo. Savo pasikal
bėjime su prof. V. Vaškeliu Santaros - Šviesos suva
žiavime jis paliudijo, kokios didelės įtakos Tu turėjai 
lietuvių literatūrai ir siūlė Tavo vardą įrašyti į Lietuvos 
atgimimo garbės lentą. Jam nėra jokios abejonės dėl 
tavo patriotizmo. {Metmenys , 1988, nr. 55). Džiau
giuos, kad Tave pagerbė ir Lietuvos Mokslų akademi
ja, išrinkdama Tave, kartu su Greimu, Avižienių ir 
Viskanta, savo nariu.

Savo laiku atsirado žmonių, kurie suabejojo ir ma
no patriotizmu. Mano atsakymas buvo: O iš kur jūs, 
gudročiai ilgaausiai, žinote, kas yra patriotizmas! Ga
liu pasigirti, neseniai gavau tęstinio leidinio Lietuvos 
Atgimimo istorijos studijos pirmą tomą. Jį leidžia 
jaunieji Lietuvos istorikai. Redakcijos vardu įrašytame 
autografe jie vadina mane savo neakivaizdiniu moky
toju ir istorinio azarto žadintoju. Be abejo, per daug 
pasakyta, bet, tikiu, nuoširdžiai pasakyta.

Taigi, miela Marija, švenčiant Tavo 70-tąjį gim
tadienį tarp kitų linkėjimų norėčiau pridurti ir tokį:

Tęskime lenktynes toliau!

Vincas Trumpa

*Žodis, pasakytas per Marijos Gimbutienės 70- 
tajam gimtadieniui paminėti pietus Los Angeles, 1991 
m. vasario 10 d.
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LITERATŪRA

Pernykštėje lietuvių išeivijos literatūroje aiškiai 
dominavo poezijos žanras, kitus toli pralenkdamas ne 
vien knygomis, bet ir puslapiais. Tiesa, tai statistikai 
priklauso ir mirusių autorių kūryba, sukurta per daugelį 
metų ir ne vienus metus pagulėjusi prieš išleidžiant Be 
to, kokybiškai iškilesni puslapiai ne taipjau gausūs ir į 
išeivijos aruodus patekę tik čionykštės leidyklos dėka. 
Čia gimusių debiutantų laikai jau ir poezijos žanre 
pradingo už horizontų, o jų pėdos apsinešė laiko dulkė
mis...

Knygas bandysiu apžvelgti apytikre jų pasirodymo 
tvarka, jokio logiškesnio ryšio tarp jų nė neieškodamas.

* * *

Kadaise bėgau aš sapnų pėdom, 
Ir juokėsi širdis, kaip džiugesio varpelis. 
Argi tada galėjau patikėt kalbom, 
Kad kada nors prakeiksiu savo dalią?

Dabar nebežinau, kur aš esu.
Sapnų įmintos pėdos žemėje užgeso. 
Širdy ir dvasioje taip juoda ir tamsu. 
Ir paklydimo šmėkla rūsčiai graso.

(Įžanga, 11 p.)

Vinco Kazoko pomirtinio rinkinio Ugnis ir žodis 
(pagal metriką išleisto 1989 m. Londone Nidos klubo, 
bet apžvalgininką tepasiekusio pernykščių metų gale) 
įžanginio eilėraščio posmai viršuj pacituoti dėl to, kad 
jie tiesioginiai ir labai vaizdžiai susišaukia su pirmąja ir 
vienintele šio poeto eilėraščių knygele Sapnų pėdomis , 
išleista 1953 m. Kažkaip simboliškai šiandien atrodo ir 
tai, kad abu rinkinius skiriantis 34 metų tarpas yra lygus 
anuomet debiutavusio poeto (g. 1919) amžiui.

Rinkinį užbaigiančiame „Paginos žodyje“ poeto 
žmona prasitaria apie jo sudarymą:

Nors apie mirtį Vincas mąstė jau gana seniai, mir
tis jį betgi užklupo staigiai ir netikėtai, nespėjusį pri
sikasti prei visų apmestų eilių galutino apipavida
linimo.

Vincas užsimindavo apie savo trisdešimties eilė
raščių būsimą rinkinį Ugnis ir žodis . Pomirtiniai ieš
kojimai baigėsi šešiasdešimties eilėraščių radiniu. Jie 
visi čia atspausdinti neatrinkti, norint skaitytojui sutei
kti galimybę artimiau pabendrauti su žmogum, su ku
riuo tiek daug buvo bendrauta kultūrinėje - visuome
ninėje plotmėje. (90 p.)

Niekada jau nebeišsiaiškinsim ne tik kurie eilėraš
čiai būtų patekę į paties autoriaus atrinktųjų trisdešim- 
tuką, bet ir nebematysim, kaip jie būtų atrodę po to pas
kutinio apšlifavimo, kurio ne vienam eilėraščiui, mano 
supratimu, neabejotinai trūksta, įskaitant ir įžanginį. 
Spėčiau, jog į jį būtų patekę mažiau eilėraščių iš paties 
pirmojo skyrelio „Laiškai į anapus“, labiausiai pri
menančių debiutinį rinkinėlį, parašytą stiprioje anks
tyvojo Alfonso Nykos-Niliūno ir kitų poeto bendraam
žių įtakoje. Tai savotiškai patvirtina ir pats autorius, 
tardamas savyje vis tebesinešąs „vaikystę ir jaunystę“, 
negalėdamas nieko „nei prarasti, nei užmiršti“(14). 
Siam, kaip ir antrajam skyreliui - „Apie žmogų ir 
gyvenimą“ - bene labiausiai trūksta ir to šlifo, nes, be
sirūpindamas mintimi, atrodo, poetas kai kur kiek ap
leido formą...

Skyrelyje „Mano tauta kaip upė“ stipriausiai iškyla 
„Paginos žodyje“ pabrėžtas „Vinco Kazoko tautinio at- 
sakomingumo ir pareigos supratimas“, neleidęs jam 
„atsiriboti nuo plačiosios kultūrinės-visuomeninės
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veiklos“. Proginiai eilėraščiai, kuriems priklauso ir be
veik visas ketvirtasis („Anei išganymo, nei pasmer
kimo“), motinai ir moteriai dedikuotas skyrelis, mano 
manymu, sudaro šio rinkinio nugarkaulį. Tos paskirties 
eilėraščiai originaliausi, švieži ir savo išraiška ir forma. 
Jie tiesūs ir aiškūs, nors dėl šių dorybių neretai pakimba 
ant prozos ribos, ar pasvyra jos pusėn. Bet kaip tik čia 
poetas ir leidžia skaitytojui pilnai ir aiškiai pajusti tai, 
kas išsakoma paskutinio skyrelio pavadinimu: ,Jr žo
džiai jau kiti... ir laikas“. Skyrelis (ir rinkinys) baigia
mas eilėraščiu „Neatsakyti klausimai“:

Kur yra vėjas, kai jis nepučia, 
Kur yra ugnis, kai ji nedega?
Kur yra meilė, kai ji neįsižiebia?
Kur yra žmogus, kol dar negimęs?

Eilėraštis tais klausimais nesibaigia, bet atsakymo 
reikia ieškoti ne vien antrojoje jo dalyje, bet visame 
rinkinyje ir sutikti, jog nuo SAPNŲ ligi UGNIES pa
darytas tikrai ilgas šuolis ir ŽODIS jau (eilėraščio atsa
kymus parafrazuojant) nemirs „nepastebėtas... ženklo 
nepalikęs“.

Knyga didelio formato, išleista gerame popieriuje, 
gausiai iliustruota estetiškomis dail. Leono Urbono ab
strakcijomis.

* * *
Duoki, Viešpatie, žemėj,
Kurioj marų žingsnį dedu,
Nors kiek atsimušti
Nemarumo pėdų.

(Pėdsakai, 33 p.)

Alfonsas Tyruolis (Sešplaukis, g. 1909), pirmąjį 
savo eilėraščių rinkinį Pavasario saulėj (1935) išleidęs 
nepriklausomoje Lietuvoje, dar penketą jų parašė išei
vijoje, ir ten ir čia išspausdindamas nemažiau klasi
kinės poezijos vertimų, o taip pat suredaguodamas ke
letą įvairios tematikos poežijos antologijų. Ir pernai 
išėjusiame (bet irgi 1989 m. datuotame) septintajame 
rinkinyje Šiapus ir anapus saulės A. Tyruolis vėl prisi
mena „Tėviškės dangų“ ir „Debesis“ bei „Saulėly
džius“, jam vaidenasi „Sugrįžimo vizijos“ ir ausyse 
skamba „Prisikėlimo varpai“. Kaip teisingai apibū
dinta knygos aplanke , „Tėvynės ilgesio ir religiniai 

motyvai ir šiame rinkinyje, kaip ir anksčiau išleistoje 
rinktinėje Metų vingiai (1963), užima centrinę vietą“, o 
„patriotiniai motyvai liejasi į tuos pačius simbolinius 
įvaizdžius“. Galima būtų pridėti, jog, kaip ir ankstes
niuose rinkiniuose, visi tie gražūs žodžiai, simboliai ar 
įvaizdžiai atrodo jau ne kartą kažkur girdėti, o rimai 
skamba banaliai ir dirbtinai...

Ir A. Tyruoliui būdingiausi yra sukaktuviai-progi
niai eilėraščiai, sutelkti paskutiniajame rinkinio sky
relyje „Aidai iš laiko gelmių“, skirti prūsų didžiojo su
kilimo finalui, 200 m. Amerikos nepriklausomybės su
kakčiai, 400 m. Vilniaus universiteto jubiliejui, Mai
roniui, M. Vaitkui, Lietuvos krikštui, ark. Matulaičiui, 
M. Kaupaitei ir kitiems. Juose gal būtų prasmingiausia 
ieškoti ir kiek rinkinyje, tiek ir anksčiau cituotame pos
melyje minimų „nemarumo pėdų“, tegul ir ne auto
riaus, o dedikanto įmintų. Didžiai pagirtinas, tačiau, 
nesavanaudiškas A. Tyruolio pareigos jausmas, nupu- 
čiant praeities dulkes nuo senovės pamiklų, idant jų ne
pamirštų ateinančios kartos...

Šią apžvalgos dalį bebaigiant, š.m. vasario mėnesį 
pasirodė (su pernykščiais išleidimo metais knygos met
rikoje) ir stambokas, pustrečio šimto puslapių, Alfonso 
Tyruolio vertimų rinkinys Aukso lyra, sudarytas iš Va
karų pasaulio poezijos, apimantis virš devyniasdešim
ties autorių, nuo Dantės, Šekspyro ar Goethės iki T.S. 
Elioto, C. Milošo ir J. Bobrowskio. Įžangos žodyje sa
koma, jog „tai yra ne tiek antologinio, kiek chres
tomatinio pobūdžio rinkinys, iš dalies susijęs su vertėjo 
pedagogine veikla“, ir kad „dauguma tų vertimų buvo 
spausdinta nepriklausomos Lietuvos ir pokario meto 
lietuvių išeivijos periodikoje“ pastarųjų šešiasdešim
ties metų laikotarpyje. Galbūt dėl to ir vertimų kokybė 
gana nelygi, nors A. Tyruolis sakosi ankstesnius kore
gavęs ir daręs jų „reiklesnę atranką“.

Prieš dešimt metų, savojo vertimų rinkinio Balsai 
(1979) pasirodymo proga Tomas Venclova kalbėjo: 
„Vertėjo darbas turbūt kiek primena muzikos atlikėjo ar 
teatro režisieriaus darbą: melodija, tekstas ne tavo, bet 
’balsas4 - vis dėlto tavo. Nemanau, kad jį galima būtų 
prarasti. Priešingai, skirtingos tonacijos jį gali tik la
vinti. Žinoma, nedera imtis tų uždavinių, kurie visai 
neatitinka tavo asmeninių pomėgių ar galimybių: tada 
neišvengiamai ’paleisi gaidį4 “. (Akiračiai nr. 5,1980)

A. Tyruolis, kaip ir T. Venclova, savo vertimuose 
stengiasi „laikytis originalo formos ir metro“, verčia ne 
kartą tų pačių autorių kūrinius, tačiau jo „balsas“ anaip
tol nėra to paties lygio. Nors jo „paleistus gaidukus44 
gaudyti nėra šios apžvalgos uždavinys, reikėtų vienok 
pastebėti, jog kažin ar A. Tyruolio „balso“ pajėgumas, 
tembras ar skalė pakankami imtis daugelio šioje knygo
je išspausdintų kūrinių interpretacijos. Ne kartą pa
galvoji: jeigu jie tik šitaip skamba ar tiek tepasako 
originaluose, kažin ar iš viso buvo verta juos versti?...

Aukso lyra paruošta rūpestingai. Poezija suskirs
tyta laikmečiais, eilėraščiai sudėti maždaug chrono
logine jų autorių gyventų metų tvarka, pridedant jų 
trumpas biografijas, o knygos gale - alfabetines vardų 
ir šaltinių rodykles.

* * *

Kol kas pradžia, kol kas ne pats kartumas, 
Skaidrioj migloj suakmenės krantai, 
Ir netgi Dievas, apsimetęs dūmais, 
Išsisklaidys. Bet aš ne apie tai.

10 Akiračiai nr. 3 (227)
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Tikėk žiema. Gerk palaimingą šalti.
Didžiuokis tuo, kad netekai namų.
Nelyginant bėglys, prigludus valty, 
Alsuok tamsa ir druskos giedrumu.

(***> &1 P*)

Pirmajame Tomo Venclovos išeivijoje išleistame 
rinkinyje 98 eilėraščiai (1977), jo paties žodžiais, ne
buvo „nieko rašyto emigracijoje“. Po poros metų išėjęs 
jo vertimų rinkinys Balsai irgi buvo sudarytas iš Lie
tuvos periodikoje išspausdintų, ar dėl įvairių priežasčių 
ten nespausdintų kūrinių. Taip, kad pernai vidurvasary 
pasirodžiusi Tankėjanti šviesa yra pirmoji jau išeivijoje 
parašytos poetinės kūrybos knyga.

98 eilėraščiams išėjus padarytame pokalbyje T. 
Venclova sakėsi esąs „gal mažiausiai produktyvus lie
tuvių poetas“. Girdi: „naujo rinkinio, turbūt, ilgai nepa
rengsiu, gal ligi mirties“. (Akiračiai, nr. 1, 1979). Taip 
ilgai laukti, ačiū Dievui, nereikėjo, tačiau per tuos ke
liolika metų rinkinėlis tesusidarė tikrai kuklus: 17 ori
ginalių eilėraščių ir 11 vertimų iš lenkų (Czeslaw Milo- 
sz’o - 3, Stanislaw Baranczak’o - 4, Zbigniew Her
bert’© - 2) ir rusų (Joseph Brodsky - 2) kalbų, kurių 
nemaža dalis jau buvo išpausdinta Metmenyse ir kitur.

Dviejų puslapių įžangoje T. Venclova pasisako, 
jog „vertimas (arba sekimas) ir originalus rašymas pri
klauso tai pačiai poezijos erdvei“ ir kad abi sritys jam 
esančios „visiškai lygiateisės“. Dar daugiau: „Jei ver
tėjui pavyksta (...), kitakalbis eilėraštis virsta integralia 
savosios literatūros dalimi. (...) Savoji poetika ir ver
timų poetika nepastebimai persilieja viena į kitą“. Net 
ir jo „kai kuriuos (...) originalius eilėraščius galima 
būtų laikyti kitakalbių (...) tolimomis variacijomis“.

Iš tikrųjų, verstiniai šio rinkinio eilėraščiai yra be
veik visada žymiai aiškesni, savuoju bendriniu objek
tyvumu skaitytojui artimesni. Jie jau pavadinimais ne 
kartą nusako mintį ar kontekstą (Č. Milosz’o, 
„Skriausti įpratęs“, Z. Herbert’o „Pranešimas iš ap
supto miesto“, „Prokunsulo grįžimas“), duoda mito
logines ar istorines paraleles (J. Brodskio „Odisėjas 
Telemachui“, „Didona ir Enėjas“), ir tuo skaitytoją 
savotiškai įstato į vėžes. Tiesa, kai kuriuos eilėraščius 
skaitytojui ( bent paviršutiniškai susipažįnusiam su 
autoriaus biografija) suprasti padeda ir T. Venclova, jų 
pavadinimais nusakydamas vietovę („Muziejus Ho- 
barte”,„Berlyno metro. Hallesches Tor“,„East Rock“, 
„Aberdeen“) metų laiką („Padėkos diena“, „Dialogas 
vasarą“) ar abu („Ruduo Kopenhagoje“, „Šermetjevo,

1991 m. kovo mėn.

1977“). Tačiau dažniausiai jo eilėraščiai yra perdėm 
asmeniški, subjektyvūs, hermetiški, ir aiškiau apčiuopti 
tegalima tik visada gausią aplinkos butaforiją, plačius 
dekoratyvinius brūkšnius ir (įžangos žodžiais) „ben
drąjį toną“, kuris paprastai būna „vienodas ir tamsus“. 
Tie visada smulkiai nusakyti ne tik išoriniai sceno
vaizdžiai, bet ir sielos statiški peizažai, perkrauti daik
tais ir simboliais nebeatskiriamai susilieja prisiminimų 
ir patirčių prizmėje į masyvius impresionistiškus jungi
nius, apeliuojančius į skaitytojo vaizduotę ir iš jo rei
kalaujančius didesnio susitelkimo.

Po pirmosios knygos pasirodymo išeivijoje T. 
Venclova skaitytojus įspėjo: „Mano eilėraščiai yra sun
kūs, (...) beveik nieko bendro neturi su lietuvių poe
zijos tradicija, tai tradicijai tarsi sąmoningai priešta
rauja“, o „mano rinkinys gali atrodyti nesuprantamas, 
nepriimtinas, gal net ir tuščias“. Tai dar labiau tinka 
naujajam rinkiniui. Bet sunkūs tie eilėraščiai tik suvo
kimo prasme, tuo, kad iš skaitytojo reikalauja platesnio 
ir gilesnio susipažinimo su pasauline, ypač klasikine li
teratūra, istorija, mitologija, o taip pat, kaip minėta, su
sikaupimo, įsigilinimo. Savo sukirpimu, forma, skam
bumu jie grakštūs ir lengvi, patrauklūs savo melan
cholišku melodingumu, nuotaika, ritmu, simetriškais 
pasikartojimais: „ugnyje ugnyje ugnyje, (...) vandeny 
vandeny vandeny, (...) po žeme po žeme po žeme, (...) 
tamsumoj tamsumoj tamsumoj (...)“ (Ugnyje, 60 p.)

(Už pradžioj pacituotus, T. Venclovos rinkiniui bū
dingesni iš bevardžio eilėraščio 62 p., du posmai, pra
sidedantys žodžiais „fosforas, auksas ir magnis! Tos
canos dangaus elektra!“ Bet jų eilutės per ilgos Aki
račių skiltims ir kiekvieną jų reikėtų nulaužti, visai 
sudarkant išorinio įspūdžio efektą, kas T. Venclovos 
poezijai irgi gana svarbu).

* * *

ar dar išdrįstum būti panašus į vaiką, 
kuris paklydus valandas sumaišo, 
bet nesutrinka horizontų tėkmėje? o, 
amžinoji plunksna, rašanti pasaulį, 
apšviesk mane, suteik man sapno aukštį

atspėk man daiktus ir žodžius suvienyk, 
kad nuaidėtų manimi nebylios, bet realios 
sielos, ir duok man žvilgtelti vogčiom, 
ką daro šiąnakt Dievas Lietuvoj, panūdus 
grįžt į ją, pakalnėse pražystant pakalnutėms

(Ars poetica, 81 p.)

- Bene geriausioji poezijos dalis yra sukuria ap
mąstant praeitį, - taria Julius Keleras antrojo savo eilė
raščio rinkinio Baltas kalėdaitis apvalko užlanke. O 
kalba jis, sakytum, apie šio savo paties rinkinio pirmąjį 
ar trečiąjį skyrių, kuriuose kaip sykis sutelkti eilė
raščiai, jau ir pavadinimais (Pokaris... Keturiasdešim
tieji... Tremtiniai... Kražiai) išreiškiantys naujosios 
Lietuvos istorijos etapus, su okupacijomis, teroru, žu
dynėmis, kankinimais... Visa tai J. Keleras atskleidžia 
su visiems ar tik jam vienam težinomų realijų deta
lėmis, ne kartą paminėdamas vietovardžius ir asmen
vardžius, arba bent jų gerai atpažįstamas charakteris
tikas. „Jo eilėraščiuose vyksta temperamentinga istori
nės bei geografinės Lietuvos inventorizacija, išvardija
ma daugybė to, kas ’girdėti* ar ’regėti* etc. Tačiau jun
tama ir stipri poeto ranka, sujungianti tuos vaizdus ir 
kurianti savo poetinę Lietuvą“, - kalbėjo J. Kelero ben
draamžis poetas Kęstutis Navakas, Nemuno nr. 7, 
1989, apibūdindamas jo pirmojoje knygoje (Žiemos 
valtys, 1988) ir almanache Veiduose išspausdintus ei

lėraščius. Gi Baltas kalėdaitis yra pirmojo rinkinio 
tęsinys, nežiūrint ar didesnė, ar mažesnė jo eilėraščių 
dalis yra parašyta dar Lietuvoje. Ypač, kada kalbama 
apie patriotinius eilėraščius, kurie anaiptol tokie nėra 
sukaktuviniai-progine prasme, nors laikraštiniai pro
ziškų seklumų juose neretai pasitaiko... J. Kelero tos 
rūšies eilėraščiai perdėm niūrūs, dramatiški, kaip ir vi
sas to laikmečio mūsų tautos gyvenimas. Net ir ironija 
dažnai makabriškai sunki, tartum tas su pietizmu Sta
liną pagarbinančio A.(leksio) Ch.(urgino) posmelio pa
naudojimas kaip motto ^Elegijai“, vaizdžiai nusakan
čiai tų dienų ekvilibristiško politinio bei moralinio la
viravimo tragiką.

J. Kelero eilėraščiai yra svarūs, visada tirštai per
krauti įvairiomis metaforomis. Kritiko Prano Visvydo 
žodžiais tariant, J. Keleras yra „vaizdingas ir našus 
poetas (...), tačiau meno darytojo drausme nepasižymi, 
įvaizdžiai neretai gulte gula vienas ant kito. Pagrindi
nei minčiai stinga erdvės. (...) Skaitai, stebiesi poeto 
vaizduotės gajumu, deja, tuo pačiu trokšti, kad šis ga
bus lyrikas ne tiek įkvėptai kalbėtų, kiek meistriškai da
rytų taupesnius, vaiskesnius eilėraščius.“ (Akiračiai , 
nr. 9, 1990).

Lengviausia pasiklysti poeto „prisiminimų žemė
lapiuos, /kabančiuos virš tvarkingai paklotų lovų“ (49), 
viduriniame rinkinio skyrelyje, kur (vėl eilėraščių pava
dinimais kalbant ir juos parafrazuojant) „Netikėtuose 
susitikimuose“ su „Das Ewig Weibliche“, ar „Nakti
niuose pasivaikščiojimuose“ su „Busimąja“ atsiduria
ma „Erotiniuose“ labirintuose. Čia dažnai pasijuntama 
lyg ateities amžiuje, ar kitoje planetoje, kur „nieko ne
gali regėti, tik nuspėti juodų / kontūrų prasmę“, kur „tik 
seni vandenvardžiai, / švinu įspausti vandenženklių ne
turinčiam popieriuj“ (39). Susivokti nepadeda J. Kele
ro poetinė kalba, (neretai primenanti skubotai sumes
tus, neapdorotus vertimus, kuriuose vienas kitą veja ne
užbaigti sakiniai), nekonvenciškas ir įprastinės logikos 
nepaisantis eilučių sulaužymas, nuosava gramatika ir 
sintaksė, kur skyrybos ženklai tėra reti paukščiai, ne 
visur ir ne visada atliekantys įprastines funkcijas, kur 
beveik nėra taškų ir beveik visi žodžiai (išskyrus tikri
nius daiktavardžius) prasideda mažosiomis raidėmis.

Ne vienas J. Kelero eilėraštis savo statišku aplin
kos užfiksavimu ir menamai „ezopine“ kalba primena 
T. Venclovą, tačiau, nors T. Venclovos eilėraščius sun
ku suprasti, bet skaitomi jie gana lengvai, tuo tarpu J. 
Kelero eilėraščius sunku skaityti ir ( galbūt kaip tik dėl 
to) suprasti...

* * *

Žodžius kaip auksą, kaip sidabrą žarstė pirštai, 
O žodžiai slėpėsi, o klaidžiojo tamsoj, 
O brido jie per rūką šaldantį ir tirštą!...

Ir ką radau kelionėje visoj! -
Kad laikas viską čia sugriauna ir pamiršta, 
Kad aš tik dulkė, skraidanti erdvių šviesoj...

(Sau pačiam, 94 psl.)

Šių metų vasario pradžioje išspausdinti, bet irgi dar 
pernykščiais metais datuoti, Saulėleidžio sonetai yra 
jau devintasis mūsų išeivijos veterano poeto Stasio 
Santvaro poezijos rinkinys, neskaitant šiašiasdešimt- 
mečio sukaktuvių proga išleistos rinktinės Atidari lan
gai (1962). Tokiu poetinės kūrybos kraičiu šiandien 
tikrai nedaug kas gali didžiuotis. Stebėtis tenka 
ypač žinant, jog tuo pačiu metu S. Santvaras itin akty-

■■

(tęsinys sekančiame psl.)
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SENI VARDAI...
(atkelta iš 11-to psl.)

viai reiškėsi ir kituose literatūros žanruose: parašė ke
letą draminių veikalų, išvertė ir sukūrė daug operų 
libretų, taip pat pastoviai vertindamas literatūrą ir teatrą 
laikraščiuose, žurnaluose, antologijose, bei enciklope
dijose.

Įžanginis eilėraštis „Antrasis vabalėlis“, su aliuzija 
į poetinės kūrybos viršūnes atstovaujantį dar Lietuvoje 
parašytą, bet jau mūsų poezijos klasika virtusį „Va
balėlį“, sakytum, simboliškai sujungia tuos du etapus ir 
parodo pirmojo kokybinę lygybę, nors dvigubai dau
giau parašyta bei išleista išeivijoje: šešetas rinkinių ir 
rinktinė. Svarbiau, kad savo ryškiai individualų kūry
binį veidą S. Santvaras susikūrė jau nepriklausomoje 
Lietuvoje ir egzilėje jis esmėje jau nieku nebepasikeitė.

Devintasis rinkinys išsiskiria tuo, kad veik visi ei
lėraščiai, kaip jau ir pačiu pavadinimu nusakoma, para
šyti sonetų forma. Prie šitokio poeto forminio susivar
žymo skaitytojas jau buvo savotiškai pratinamas taip 
pat ant vieno kurpaliaus sukirptų Rubajatų (1979 m. 
laimėjusių LRD premiją), kurių nemažas „perteklius“ 
dar persimetė ir į paskutinį, Buvimo pėdsakų (1983) 
rinkinį. Drįsčiau teigti, kad rubajatų formą, galbūt arti
mesnę jo nuotaikai ir temperamentui, S. Santvarui tada 
pavyko žymiai geriau apvaldyti. Žinoma, Saulėleidžio 
sonetams netrūksta gražių sparnuotų žodžių, poetui 
įprasto orumo ar išminties, tačiau aiškiai jaučiama, kad 
jam „į širdį įžengė baugi šalta žiema“ (46), kad nebė
ra to gyvenimo džiaugsmo, kai „sieloj tik voratinkliai 
skraido“ (39) ir „kaip kristalai ima dūžt sapnai“ (36). 
Tas nuovargis ir rezignacija, jeigu ir kiek kitoniškais 
žodžiais, persimeta iš vieno eilėraščio į kitą ir paveikia 
ne tik jų įkyriai monotonišką nuotaiką, bet ir pačią eilė
darą: vienur sušlubuoja ritmas, kitur - pasitenkinama 
banalesniais rimais, nuolaidesne forma...

Su nerimu ir skausmu matydamas, kaip „miršta 
mylima Dubysa“ (41), kaip „miršta Baltija ir Kuršių 
marios“ (47) ir baigiamas užteršt Atlanto vandenų skai
drumas, poetas vis dažniau išreiškia nusivylimą savuo
ju broliu ir bendrakeleiviu žmogumi, kuris „gobšumo 
priepuoly“ apakęs ir apkurtęs nebepaiso „artimo nelai
mių ir daiktų“ (54), ar, praradęs meilę, žudo meilės 
vaisių... „Bibliniuose ir mitų sonetuose“ poetas, kartu 
su pranašu Izaiju, rauda dėl vandalų teršiamos motinos 
žemės, su Jeremiju apverkia savo brolius nužudytus 
nelaisvėje, melsdamas Dievą nebūti rykšte jo tautai...

Paskutiniuose rinkinio puslapiuose ir posmuose, 
skirtuose „Sau pačiam“, poetas, keliaudamas tolyn į 
naktį, apmąsto nueitą kelią ir pasiguodžia savo „gra
žiausiai gyvenimo audrų mergaitei“ - Poezijai, nulenk
damas galvą likimui su išdidžiu viltingumu... Į šio 
skyrelio pradžioje poeto sau duotą klausimą - „Ar tu 
dievam galėtumei rūgot, Stasy?“ - už jį atsakydami 
gausūs S. Santvaro bičiuliai ir jo kūrybos mylėtojai, ži
nau, tars tvirtą ir nuoširdų: NE!

* ♦ *

Eilėraščių forma parašyti ir pernai pasirodę Kęs
tučio Trimako SJ evangeliniai mąstymai Ieškančiojo 
pėdsakai (1989), kuriuos aptardamas savo supažin
dinimo kalboje Vytautas Skuodis manė, jog tai „visų 
pirma yra meno kūrinys“: „Nors parašyta be klasikinei 
poezijai privalomų rimų ir ritmų, ši knyga priklauso 
lietuvių religinės poezijos žanrui. Laisvas, tačiau labai 
lakoniškas minčių dėstymas nepalieka vietos forma
lizmui, o priešingai, sukelia minčiai neišmatuojamą gy

lį.“ (Draugas, 1991.1.26)
Nemanau, kad šitaip galvotų ir nekrikščionis poe

zijos mylėtojas.
Prieš keletą metų šioje apžvalgoje (Akiračiai nr. 

7, 1987) rašydamas apie vaikams ir jaunimui skirtą li
teratūrą, jai nedvejodamas priskyriau ir eilėtaščių forma 
parašytą Liudos Rugienienės maldų rinkinėlį Pasikal
bėkim, Dieve . Tačiau, mano supratimu, Ieškančiojo 
pėdsakai nėra literatūros kūrinys. Veikiau, paties auto
riaus žodžiais, tai „evangelinė tiesa“, išsakyta „vaizdi
nėm priemonėm“. Bet tai anaiptol nesumažina knygos 
vertės. Geriau geras kunigas, negu prastas ar net vidu
tiniokiškas poetas...

Marijos Aukštaitės centras pernai išleido šios Ka
nadoje mirusios ir pernykštėje apžvalgoje kiek plačiau 
paminėtos poetės dar trejetą eilėraščių rinkinių: Sielos 
simfonijos (346 psl.), Sopulingoji lietuvė motina (100 
psl.) ir Meilės sonetai (194 psl.). Taip pat Kanadoje 
išėjo Juozo Siaučiulio knyga Gimtos žemės sauja, ku
rion sudėti jo per keliasdešimtį metų parašyti eilė
raščiai, likę tolokai už literatūros ribos.

kęst, reikalas

Vincas Kazokas, Ugnis ir žodis. Pomirtinis poezi
jos rinkinys. Iliustracijos dail. Leono Urbono. Nidos 
klubo leidinys. 91 psl., kaina $8.50.

Alfonsas Tyruolis, Šiapus ir anapus saulės. Eilės 
lyrinės ir epinės. Aplankas ir viršelis dail. P. Aleksos. 
Išleido M. Morkūnas. 103 psl., kaina nepažymėta.

Aukso lyra iš Vakarų pasaulio poezijos. Sudarė ir 
vertė Alfonsas Tyruolis. Aplankas ir viršelis dail. P. 
Aleksos. Išleido Lietuviškos knygos klubas. 251 psl., 
kaina nepažymėta.

Tomas Venclova, Tankėjanti šviesa. Knygos api
pavidalinimas Henrietos Vepštienės. Išleido Algiman
to Mackaus knygų leidimo fondas. 67 psl., kaina $8.00.

Julius Keleras, Baltasis kalėdaitis . Eilėraščiai. 
Dailininkas Petras Aleksa, fotografijos Viliaus Kelero. 
Išleido Ateities literatūros fondas. 94 psl., kaina $6.00.

Stasys Santvaras, Saulėleidžio sonetai. Viršelis ir 
skyrių vinjetės dail. Vytauto Dilbos. Išleido Vilties lei
dykla. 96 psl., kaina nepažymėta.

atvirai
kalbant

NAUJIEJI LIETUVOS AMBASADORIAI

- Šiandien Lietuvoje yra apie dešimt tūkstančių 
našlaičių, gyvenančių kūdikių, ikimokyklinių bei mo
kyklinių vaikų namuose, internatuose, specialiose mo
kyklose... Jų tarpe tikrų našlaičių, netekusių tėvo ir 
motinos yra gal tik kokie trys šimtai. Visų kitų tėvai yra 
gyvi, bet jiems teisės į vaikus buvo atimtos per teismus. 
Dėl labai liūdnos padėties šeimose tėvų irgi negalima 
perdaug kaltinti: daugelis jų turi gyventi ankštuose vie
no kambario butuose, iš kurių negali išsikelti nė išsi
tuokę, ar vėl susituokę, kada ir visiems vaikams tenka 
kartu gyventi. Tokiais atvejais daugelis šeimų juos sa
vanoriškai atiduoda internatams, - čikagiškėje „Sek
lyčioje“ sausio 25-tos vakaronėje pasakojo Elena Kubi
lienė, Lietuvos Švietimo ministerijoje besirūpinanti 
vaikų namais ir prieglaudomis, dabar atvykusi Ame
rikon susipažinti su panašiomis mokslo ir priežiūros 

įstaigomis.
Elenai Petrošiūtei-Kubilienei, šiandien penkių vai

kų motinai, kuri po karo, jos tėvus išvežus į Sibirą, pati 
augo vaikų namuose, našlaičių gyvenimas yra labai 
gerai pažįstamas. Ji kalba su didele meile ir sielojasi 
labai nevienodu našlaičių išlaikymu, kada įstaigos ad- 
ministuojančios vaikų namus ir sprendžiančios jų li
kimus priklauso bent kelioms ministerijoms. Visi tie 
vaikai vienodai reikalingi mūsų supratimo ir meilės, 
nes, E. Kubilienės žodžiais: „visi jie yra to paties Dievo 
kūdikiai“. Todėl ir jos įkurta nepriklausoma organi
zacija „S.O.S. vaikai“ vienodai rūpinasi visais vaikais, 
nepaisant jų tautybės, religijos, amžiaus ar kitokių skir
tumų.

E. Kubilienė lankėsi įvairiose Čikagos ir kitų mies
tų lietuviškose mokyklose bei vaikų darželiuose ne tik 
juos stebėdama ar supažindindama su Lietuvos situaci
ja, bet ir telkdama įvairiopą pagalbą Lietuvos našlai
čiams. Iš Lietuvos išvykusi tik sausio 16 d. ji pati daly
vavo Vilniuje „kruvinojo sekmadienio“ įvykiuose, la
bai vaizdžiai juos nupasakodama ir „Seklyčios“ klau
sytojams.

- Šiandien Lietuvos žmonės yra laisvi savo širdyse 
ir jie jau niekam nebepasiduos! Jie tvirtai tiki, kad ne 
už ilgo Lietuva bus tikrai visai laisva ir nepriklausoma,
- kalbėjo Elena Kubilienė.

(Tą patį šeštadienį perpildyta Jaunimo centro ka
vinė stebėjo E. Kubilienės nupasakotus Kruvinojo sek
madienio įvykius iš Algirdo Kuprio atvežtos vaizda
juostės, sudurstytos iš kelių užsienio žurnalistų ir lie
tuvių mėgėjų susuktų filmų) padarytame montaže. Ir 
vaizdajuostė ir iš jos susukti įvairaus ilgio montažai 
prieš tai jau buvo rodyti New Yorke ir Washingtone 
valdžios atstovams bei žurnalistams ir plačiai paskleisti 
jų tarpe. Efektingas jos ištraukas netrukus žinių progra
moje rodė ir komentavo populiarus CBS kanalo televi
zijos žurnalistas Walter Jacobson’as, vėliau toje pačįoje 
„Seklyčioje“ vėl susitikęs su lietuviais ir daręs su jais 
pasikalbėjimus ilgesnei visos valandos programai.)

Vasario gale į Lietuvą sugrįžo Aukščiausios Tary
bos deputatas rašytojas Stasys Kašauskas, kurio best- 
selleris Tiesos sakymas prieš porą metų buvo plačiai 
linksniuojamas ir išeivijos spaudoje, kaip, manau, bus 
ir naujoji knyga Leisk, Viešpatie numirti.

- Jaučiu graužatį, kad esu ne su kovojančiais ko
legomis, nerimo prislėgtais artimaisiais, - nusiskundė 
jis viename pasikalbėjime. - Stengiuosi kuo daugiau 
veikti - kelios neveikios valandos man jau kelia ne
rimą. (Draugas, 1991.1.29)

Iš tikrųjų į JAV atskridęs dar prieš Naujus Metus, 
S. Kašauskas per tuos pora mėnesių čia nuveikė labai 
daug. Čikagoje, Los Angeles ir kituose miestuose jisai 
kalbėjo ne vien lietuvių susibūrimuose, bet ir ame
rikiečiams, radijo, televizijos ir laikraščių žurnalistams, 
valdžios žmonėms, nušviesdamas dabartinę Lietuvos 
padėtį ir ragindamas jai pagelbėti.

- Pasaulis turėtų suvokti, kad totalitarinė sistema, 
sukurta grupės Trockio ir Lenino teroristų, tęstų Sta
lino, Berijos, Brežnevo, iš esmės nepasikeitė, tik kiti 
veikėjai ir kitas laikas, tobulesni propagandos būdai. Ir 
ginklai. Toje sistemoje begalės generolų, propagandos 
tarnų, seklių, kurie ir nemoka ir nenori dirbti darbo. 
Todėl ir laikosi „idealų“, kurie yra tokie sukriošę, kad 
nebeturi sveikatos padoriai numirti. Išsekęs, šimto ligų 
apsėstas Sibiro mamutas vertėsi ant kito šono, pasauliui 
tas viskas buvo rodoma kaip „perestroika“. Besivers
damas nugulė ir „glosnost“, - toliau aiškino rašytojas.
- Taigi Lietuvai beliko sprukti iš nasrų. O teisingasis ir 
demokratiškasis pasauli padėk mano Tautai! Į tavę 
kreipiasi istorija.

12 Akiračiai nr. 3 (227)
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Stasys Kašauskas visur žavėjo savo paprastumu, 
nuoširdumu, meile savo kraštui ir žmonėms, o taip pat 
ir nepalaužiamu optimizmu.

- Žinau, kad jūs norite iš manęs išgirsti apie įvai
rius erzelius Aukščiausioje Taryboje, apie jos ginčus su 
vyriausybe, kurių atgarsiai pasiekė ir jūsų laikraščius, 
bet aš apie tai nekalbėsiu. Kaip Lietuvoje yra visokių 
žmonių, taip jų yra ir A. Taryboje, nes juk ji tautą at
stovauja, ją atspindi, - kalbėjo S. Kašauskas Jaunimo 
centro kavinėje sausio 4 d., pirmajame susitikime su 
Čikagos lietuviais, visada pabrėždamas, jog kova už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę vėl visus apjungs ir 
suvienys, nes kito kelio nėra... Jis daug pasakojo apie 
pirmosios bolševikų okupacijos metu nukankintie
siems dabar Rainių miškelyje statomą paminklą, rodė 
ten neseniai vykusių iškilmių vaizdajuostę, rinko tam 
paminklui-koplyčiai aukas...

- Jis buvo tikrai puikus lietuvių tautos ambasa
dorius, - rašė apie S. Kašausko susitikimą su čikagie- 
čiais Laisvosios Lietuvos bendradarbis Edv.(ardas) 
Š.(uiaitis), turbūt prisimindamas kadaise mūsų pačių 
prisiimtą misiją įsikalbėtą titulą iš pabėgėlių stovyklų 
Vokietijoje besiskirstant į nuolatinio apsigyvenimo 
kraštus.

Turbūt kiekvieną mėnesį bent kartą ar daugiau 
svečiai iš Lietuvos kalba Čikagos lietuviams, jeigu ne 
Jaunimo centre ar Seklyčioje, tai Tautiniuose namuose, 
Balzeko muziejuje ar Pasaulio lietuvių centre, Lemon- 
te. Valdžios atstovai, deputatai, mokslininkai... Kito
niškai į mus prabyla pavieniai menininkai ir ansamb
liai iš Lietuvos savo koncertuose ir parodose. Kaip tik 
dėl jų padidėjo ir čionykščio lietuviško jaunimo akty
vumas: dažniau ir gausiau pasirodo renginiuose, kur 
anksčiau juos retai bematydavai. Svečiams iš Lietuvos 
dalyvaujant, padažnėjo, gyvesni ir Įdomesni pasi
darė ir mūsų kontaktai su čionykštės valdžios atsto
vais ir media. Taip yra ne vien Čikagoje, Washingtone 
ar New Yorke, ne vien JAV ir Kanadoje... Taigi svečiai 
iš Lietuvos iš tikrųjų yra tie naujieji savo tautos am
basadoriai. Tik ne tie, kurie kaip ir mes patys, yra „išė
ję negrįžti“, o ir tie, kurie, atlikę savo misiją, sugrįžta 
tėvynėn, ją irgi praturtindami ne vien materialinėmis 
vertybėmis...

Algirdas T. Antanaitis

APIE IMPERINĘ PREZIDENTŪRĄ

Kai žinomas istorikas Artūras M. Schlesinger’is 
Jr. (g. 1917) ėmė kalbėti apie imperinę prezidentūrą, tu
rėdamas prieš akis prez. Nixon’ą, man atrodė gryni juo
kai ir pikta. Pikta dėl to, kad aš už jį balsavau, o juo
kinga, kad tokiam prezidentui, kaip Nixon’as, kuris ligi 
ausų įklimpęs į Vietnamo karą ir nežino, kaip iš jo išsi
painioti, segamas imperatoriaus titulas. Greičiau grau
du buvo žiūrėti, kai tą „imperatorišką“ preziden
tą žnaibė visi: ir kongresmanai, ir spauda, ir paprasti 
žmoneliai. Tikrai lyg kokį Kaligulą („Batelį“), kuris 
nors savo mylimam arkliui galėjo suteikti senatoriaus 
titulą.

O vis dėlto, kai prez. Reagan’as po triuškinančios 

militarinės pergalės prieš Grenadą (344 km2, salą su 
100.000 gyventojų ir be kariuomenės), išdidžiai pa
reiškė: America stands tall again, ir kai beveik visa 
Amerikos liaudis nesusilaikė iš džiaugsmo ir plojo, ir 
aš, būdamas iš prigimties skeptikas, ėmiau galvoti apie 
imperinę prezidentūrą. Ir man kilo klausimas, ar didelė 
ir galinga valstybė, nors ir demokratinė, negali pasukti 
imperijos keliu, ar ir jos prezidentams ekspansija negali 
pasidaryti kilniausiu ir maloniausiu užsiėmimu.

Prez. Bush’as mėgsta kartoti: jeigu nori taikos, 
ruoškis karui. Kažkodėl tik jis tuos žodžius priskiria 
pirmajam Amerikos prezidentui Jurgiui Vašingtonui. 
Iš tikrųjų tas labai klastingas ir apgaulingas posakis 
buvo sugalvotas Romos imperijos laikais (si vispacem, 
para beitum ) ir jis labai gerai tarnavo ne taikos ap
saugojimui, bet imperijos ekspansijai ir naujų kraštų 
pavergimui. Kas ruošiasi karui, tas ir kariaus. Toks ligi 
šiol buvo, toks ir toliau pasliks nesugriaunamas isto
rijos įstatymas. Neveltui ir prez. Eisenhower’is įspėjo 
Ameriką nuo galimo militarinio-industrinio komp
lekso pavojaus. Kai pramonė gamins „taikos raketas“, 
generolams sunku susilaikyti nuo karo. Gal ir gražu, 
kai kartais maža tauta užsidega patriotizmu, bet kai 
didelės valstybės vadai ima apeliuoti į patriotizmą, tai 
jau visiškai nebejuokinga.

Po Panamos invazijos prez. Bush’as pakartojo tą 
patį refreną: America stands tall again. Vėl visi džiū
gavo ir niekas net nepaklausė, ar dėl vieno marino au
sies verta buvo paaukoti kelis tūkstančius panamiečių 
gyvybių. Ar neprimena tai aną rusų generolą, kuris su-

APIE RINKĄ...
(atkelta iš 3-čio psl.)

tikrai atsiras, nes kai kuriems produktams kainų lygis 
kelia didelių abejonių.

Antra, ir matyt svarbiausia, būtina iš esmės peržiū
rėti parengtą kainų kompensavimo žmonėms mecha
nizmą. Jis, mano galva, turėjo daug ir netgi esminių 
trūkumų. Man visiškai nepriimtina, kai kainų kompen
savimo mechanizmu buvo bandoma koreguoti darbo 
užmokesčio lygį tarp atskirų kategorijų darbuotojų. 
Darbo užmokesčio sistemą būtina tobulinti, tačiau tai 
savarankiška didelė problema, ir jos nereikia suplakti į 
vieną kamuolį kartu su kainų kompensavimo mecha
nizmu. Kainų padidėjimas, mano nuomone, turėtų būti 
kompensuojamas visiems gyventojų sluoksniams maž
daug vienodai, nepriklausomai nuo jų gaunamo darbo 
atlyginimo. Priešingu atveju, suniveliuojamas darbo 
užmokesčio lygis tarp atskirų kategorijų įvairios kva
lifikacijos darbuotojų. Tokia lygiava neskatina pažan
gos ir aukščiau apmokamo darbo siekimo.

Jūs savo laiku daug metų dirbote Finansų mi
nisterijos Biudžeto valdybos viršininku, todėl Jums ge
rai žinomos biudžeto „paslaptys“. Sakykite, ar pa
rengtame Lietuvos valstybės biudžete 1991 metams yra 
numatyta pakankamai lėšų kainų pakilimo išlaidoms 
gyventojams kompensuoti?

Lietuvos Valstybės biudžetas 1991 metams pa
rengtas kaip savarankiškos valstybės biudžetas, t.y. ne
priklausomas nuo TSRS biudžeto. Visos jame numa
tytos išlaidos dengiamos savomis Respublikos pajamo
mis, be dotacijų iš kitur. Todėl galimybės yra gana ri
botos. Tačiau manau, kad papildyti taip vadinamą kom
pensacijų fondą galimybių dar yra. Reikia peržiūrėti 

mušęs turkus dešimteriopai padidino jų žuvusiųjų skai
čių: negi gaila tų nekrikštų! Ar visi mažieji ir silpnieji 
nepasidarys tokie nekrikštai, su kuriais nėra ko skai
tytis. Ar nepanorėsime, kad visi tokie, kaip Danielius 
Ortega, parpuolę ant kelių prašytų: Dėde, pasigailėk!

Bet kas nuostabiausia, tai tas entuziazmas, su ku
riuo Amerika metėsi į Persijos įlankos karą. Net ano 
baisiojo Birželio metu Lietuvoje nebuvo tokio entu
ziazmo karui, nors prieš ją tada buvo mirties ar gyvybės 
klausimas, o prieš Ameriką dabar - keliais centais bran
gesnis gazolino galionas. Žinoma, sakys - mes giname 
mažąjį Kuveitą. Bet kodėl tokio entuziazmo nebuvo 
lygiai bjaurios agresijos prieš Afganistaną atveju? 
Arba kodėl Amerikai taip mažai terūpi Baltijos valsty
bių kova dėl laisvės ir nepriklausomybės? Kodėl Gor
bačiovui pakako parodyti tik rūgščią miną, kad Baltijos 
valstybių užsienio reikalų ministrai nebūtų įsileisti į 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją 
Paryžiuje, net kaip svečiai? Arba kodėl Baltijos vals
tybėms taip gaila kelių surūdijusių gražių, kai tuo tarpu 
kitiems mėtomi bilijonai?

Tikėkimės, nes, anot Maironio, tikėjimas daug ga
li, kad po Persijos įlankos karo mūsų prezidentas ne tik 
pakartos seną refreną: America stands tall again, bet 
prisimins ir kitas mažas tautas, kurios, deja, neturi nei 
žibalo, nei kitokių gamtos turtų. Norėtume, kad Pax 
americana nors šiuo tuo skirtųsi nuo Pax sovietica, o 
nebūtų tik nuogas imperializmas, aklai tarnaująs mili- 
tariniam-industriniam kompleksui.

Vincas Trumpa

biudžeto išlaidas ir jas sumažinti. Antai, kai kurios iš
laidų pozicijos yra gerokai padidintos, palyginti su 
1990 metais, o valdymo išlaidos - bemž du kartus. Tai, 
manau, esamomis sąlygomis ir galimybėmis nėra nor
malu. Žinoma, reikšti dėl to pretenzijas Finansų mini
sterijai nėra pagrindo - ji parengė biudžeto projektą 
vykdydama Respublikos parlamento ir vyriausybės pri
imtus nutarimus įvairiais ūkinės veiklos ir kultūrinės 
bei socialinės sferos klausimais. Todėl labai aktualu, 
kad ateityje parlamentas ir vyriausybė pamatuotų savo 
sprendimus su biudžeto realiomis galimybėmis.

Na ir paskutinis klausimas iš Jūsų dabartinio darbo 
srities. Sakykite, prašau, kokią numatoma vykdyti in
vesticijų politiką?

Valstybės investicijų politika iš esmės jau keičia
ma šiais metais. Tai sąlygoja siekimas greičiau pereiti į 
rinkos ekonomiką, maksimaliai privatizuoti ūkį Tai 
reiškia, kad įmonės ir organizacijos, siekiančios pelno 
bei privačios firmos vystysis savo lėšomis ir bankų kre
ditų pagalba. Labiausiai investuotinos lėšos naujai tech
nologijai diegti pramonėje, sudarant galimybes gaminti 
aukštos kokybės produkciją, kuri būtų perkama ne tik 
Lietuvoje, bet užsienyje. Skatintinos investicijos eko
logijos problemoms spręsti, žemės ūkiui modernizuoti. 
Valstybės biudžeto lėšos daugiausia bus skiriamos ne
gamybinei sferai vystyti: mokykloms, ligoninėms, po
liklinikoms, kultūros ir mokslo įstaigoms statyti, svar
biausioms valstybinėms programoms vykdyti. Gyve
namieji namai turėtų būti statomi pačių gyventojų lė
šomis bei bankų kreditų pagalba. Valstybės biudžetas 
čia bus naudojamas tik labai mažas pajamas gaunan
čioms šeimoms aprūpinti butais.

Manau, kad Lietuvos investiciniame procese ak
tyviai turėtų dalyvauti užsienio kapitalas, sudarant tam 
palankias sąlygas. pi

1991 m. kovo mėn.
" *
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POLEMIKA

5ii| metų vasario mėn. Pasaulio lie
tuvyje išspausdintas labai keistas bn 
(Bronius Nainys?) straispnis „Mintys po 
Lietuvos prezidento viešnagės Siaurės 
Amerikoje“. Ten rašoma apie Lietuvos 
prezidento Vytauto Landsbergio (Lietu
voje Landsbegis vadinamas tik Aukš
čiausios Tarybos pirmininku) keturias 
keliones į Ameriką. Per paskutiniąją ke
lionę, pagal straipsnio autorių, preziden
tas Landsbergis sutiktas su „išskirtino
mis nuotaikomis bei iškilmėmis, tokio
mis, kokių iki šiol niekam nebuvom su
ruošę“. Pirmosios trys kelionės, pagal jį, 
buvę visai kitokios ir ,jų visų nuriedė- 
jimas per mūsų išeivišką visuomenę pa
rodo mus kaip kažkokį visiškai neaiškų 
fenomeną, kurio gal neišaiškins nei lai
kas, nei istorijos mokslas“.

Ypatingai straipsnio autoriui už
kliūva pirmoji V. Landsbergio viešnagė 
Amerikoje. Leiskime toliau pačiam b.n. 
savo sparnuotu žodžiu nušviesti anuo
metinę padėtį.

Prof. Vytautas Landsbergis į Ame
riką buvo atvykęs ir 1988 metų pra
džioje. Viešėjo jis Klevelande ir gal dar 
kur nors. Kiek iš mūsiškių apie jo tą 
viešnage žinojo? O ir tie, kurie su juo 
buvo susitikę, tai darė kažkaip vogčio
mis, paslapčiomis, kartu su juo darytas 
atsitiktines nuotraukas slėpė giliai stalč
iuose. Bet ir tokios viešumos nebijančių 
nuotraukų su profesorium nespausdino 
nė vienas išeivijos tradicinis laikraštis. 
Gi mūsų didesnieji veikėjai viešai su 
Landsbergiu rodytis bijojo labiau kaip 
velnias kryžiaus. Juk profesorių, kaip ir 
visus kitus anuometinius svečius iš Lie
tuvos, mums siuntė KGB, prieš tai už
verbavusi ir įsakiusi mus šnipinėti. Argi 
ne taip mūsų daugumas rėkė?

Taip buvo vos tik prieš trejus metus. 
Svečių iš Lietuvos, ypač iš inteligentijos, 
pasikvictimas ar net jau čia besilankan
čių įsileidimas į išeivijos kokias nors 
kultūrines programas dar tebebuvo dide
lė nuodėmė, Tautos išdavystė, už kurią 
reikėjo bausti ne tik koliojimais, bet ir 
plytomis palydimomis demonstracijo
mis, kaip buvo padaryta Lietuvos operos 
solisto Vaclovo Daunoro koncerto metu

Drausmės sargyboje

KULTŪRINIO
BENDRADARBIAUTOJO

RAUDA
Čikagoje, Jaunimo centre...

Taigi, baisūs tai buvo metai, tie 
1988-tieji. Na, o prieš tai buvo dar bai
siau: gyvenome nuodėmėj, per solistų iš 
Lietuvos koncertus zvimbė plytos palei 
ausis. Ir būtų buvę visai liūdna ir baugu, 
jeigu, savo kukliu prisipažinimu, ne b.n. 
vienišas balsas tyruose, solo 1973-čiais 
kėlęs Dainavoje pasiūlymus „pasitarti su 
tauta“, siūlęs į 1988-tų PLB Kultūros 
kongresą kviesti kultūrininkus iš Lietu
vos, planavęs kaip atnešti mums iš ten 
kultūrą ir pan.

1988 metais liepos pradžioje ofi
cialiuose mūsų nors ir kultūriniuose ren
giniuose muzikologas prof. Vytautas 
Landsbergis viešai tribūnai dar visgi bu
vo „nekošer“, nors šis didžiojo mūsų tau
tos genijaus Konstantino Čiurlionio gy
venimo ir muzikinės kūrybos tyrinėtojas 
galėjo mum apie jį paskaityti labai įdo
mią paskaitą, paįvairintą paskambini- 
mais parinktų kūrybos gabaliukų, pasa
kydamas mums tai, ko iki šiol nežino
jom. Galėjo jis mums pasakoti apie mo
dernios lietuvių kalbos tėvą prof. Joną 
Jablonskį, savo tikrą giminų.

Taip visai nejuokais mus graudena 
b.n. Kitaip reikalai 1988-aisiais išrodo 
žiūrint pro kitą teleskopo galą. Pirmiau
sia, prof. V. Landsbergis anuomet viešė
jo ne tik Klevelande ir „gal dar kur nors“, 
o laisvojo pasaulio lietuvių sostinėje Či
kagoje. V. Landsbergis atvyko į Čikagą 
tada, kai prie kultūrinio bendradarbiavi
mo jau buvome pripratę. Santaros - Švie
sos* suvažiavimuose Taboro Farmoje 
jau buvo viešėję trys Lietuvos kultūri
ninkų delegacijos (viso „desėtkas“ inte
lektualų ir aktorių) , koncertavusių bei 
skaičiusių paskaitas ir Čikagoje bei ki
tuose Amerikos lietuvių telkiniuose. Po 
1985-aisiais prie Jaunimo centro įvyku
sio šurmulio, kultūros žmonių iš anapus 
pasirodymas čiabuvių tarpe jau nebekė
lė orgijų: galėjai ramiausiai ruošti jiems 
renginius lietuvių salėse, garsinti „tra
diciniuose“ išeivijos laikraščiuose ir t.t.

Kaip anuomet kultūrininkams iš 
Lietuvos buvo įprasta, atvykęs į Čikagą 
V. Landsbergis susisiekė su samarie
čiais, o šie nutarė surengti jam vakaronę. 
Si vakaronė buvo ruošiama ne „vogčio
mis“ ir „paslapčiomis“, o viešai. Štai, jau 
pageltusiame, trijų metų senumo Drauge 
skaitome (1988, sausio 6 d.) ,Aplink 
mus“ skyriuje:

Vytautas Landsbergis, Čiurlionio 

muzikos ir meno specialistas, kalbės sau
sio 8 d., penktadienį 7:30 v v. Jaunimo 
centro kavinėje. Kviečia Santara - Švie
sa.

įdomu, kad šios žinutės anuomet 
nepastebėjo b.n. Gal 1988 m. žiemą 
Amerikos paštas blokavo Pasaulio centrą 
ir Draugas jo nepasiekė? Gal.

Aną 1988-tų sausio savaitgalį Či
kagoje buvo ramu. Niekas Landsbergio 
nepiketavo ir spaudoje niekas prieš jį ne- 
bumojo - nei prieš nei po pasirodymo. 
Žmonių į vakaronę susirinko vidutiniš
kai - nei per daug, nei per mažai. Galėjai 
ten matyti beveik visus lietuvių kultūra 
besidominčius čikagiečius. Žinoma, tą 
vakarą nesimatė „bendruomenininkų iš 
profesijos”. Tačiau kada jie į panašius 
renginius atsilanko? Profiai ateina tik 
kai rezervuotos jiems pirmosios eilės, 
kai yra šansas „kitus stebėti ir būti paste
bėtam“. Kavinėj viskas demokratiškiau. 
Čia galioja „pirmas atėjai - pirmas atsi- 
sėdai“ taisyklė. V. Landsbergis tą vaka
rą kalbėjo (mums net baisu rašyti) apie 
... Mykolą Konstantiną Čiurlionį ir jo 
kūrybą. Ir paskambino „parinktų kūry
bos gabaliukų“. V. Landsbergio prane
šimas apie Čiurlionį, buvo paprastas ir 
aiškus, taip, kad ir ne muzikas būdamas 
galėjai suvokti šio genialaus lietuvio įna
šą į mūsų kultūrą. Kaip įprasta, po pra
nešimo V. Landsbergis atsakinėjo į klau
simus, o jų būta visokių - kultūrinio ir 
politinio pobūdžio. Pasiklausius Lands
bergio sarkazmu pridengtų, „kumštis, 
zomšinėj pirštinėj“ stiliaus atsakymų, vi
siems, net ir 1988-tųjų pradžioje, buvo 
aišku, kurioje barikadų pusėje jis stovi.

Ir dar neviskas. 1988-tų sausio 9 d. 
Draugo kultūriniame priede pasirodė 
straipsnelis - pranešimas „Popietė su Vy
tautu Landsbergiu“, kviečiantis visuo
menę į to paties savaitgalio sekmadienį 
, Jaunimo centre rengiamą video popietę, 
kurios metu svečias parodys tris vaiz
dajuostes iš avangardiškiausio Lietuvos 
kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus 
spektaklių“. „Apie modernios lietuvių 
kalbos tėvą prof. Joną Jablonskį, savo 
tikrą giminę“ anuomet V. Landsbergis 
pasakoti nenorėjo. Užtai buvo atsivežęs 
tris B. Kutavičiaus spektaklių vaizda
juostes - „Pasaulio medį“, „Iš jotvingių 
akmens“ ir operą „Strazdas žalias paukš
tis“ (Sigito Gedos žodžiai), kurias labai 
norėjo parodyti išeivijos visuomenei. 
„Šie tautos istorinio palikimo sąmonę 
žadinantys kūriniai (B. Kutavičiaus) 
okupuotos Lietuvos drąsesniuose sluok
sniuose sukėlė didelį susidomėjimą“, 

rašė 1988-tų pradžioje „tradicinis išei
vijos laikraštis“ Draugas ir įsidėjo ne
mažą V. Landsbergio nuotrauką - turbūt 
„ištraukęs iš stalčiaus gilumos“, kaip sa
kytų b.n.

Sekamdienio popietę su V. Lands
bergiu organizavo tas pats Santaros - 
Šviesos federacijos Čikagos skyrius. 
Dalyvavo mažiau žmonių kaip penk
tadienį, bet jų tarpe matėsi K. Bradūnas, 
D. Lapinskas, įprasti samariečiai. Atro
do, jog pranešimas Drauge apie galimy
bę susipažinti su avangardiškiausio kom
pozitoriaus, žadinančio tautos istorinio 
palikimo sąmonę ir sukėlusio drąses
niuose ok. Lietuvos sluoksniuose didelį 
susidomėjimą, nepažadino pono b.n. są
monės ir nesukėlė jo susidomėjimo ateiti 
į video popietę. O reikėjo nepatingėti. 
Samariečiai būtų b.n. tikriausiai ir krės
lą pirmoje eilėje prieš pat video aparatą 
parūpinę. Laisvų vietų juk buvo. Nerei
kėtų jam dabar lieti rašalo ašaras apie ta
riamą dėmesio Landsbergiui stoką 1988- 
aisiais.

Kitaip Landsbergį sutikome po pus
antrų metų, kai jis pas mus atvyko jau 
kaip Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
Seimo tarybos pirmininkas. 1989 metų 
liepos mėnesį Amerikoje viešintį Lands
bergį (lankėsi jis čia kartu su žmona 
Gražina) jau rungtyniaudami kilnojome į 
mūsų viešas tribūnas ir alkūniavomės dėl 
artimesnės šalia jo vietos nuotraukose.

Taip dabar rašo b.n. Pasaulio lie
tuvyje . Aukso žodžiai. Tik šia proga rei
kėtų pažymėti, kad b.n. straipsnis Pasau
lio lietuvyje puikuojasi nuotrauka su pa
rašu: „Prof. Vytautas Landsbergis, Lie
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio pirminin
kas, 1989 liepos 9 d. Lemonte, svečiuose 
pas Nainius su šeimininke Brone Nainie
ne“. Taigi, kai kas tik „alkūniavosi“ prie 
Sąjūdžio pirmininko, o kai kas „prisial- 
kūniavo“ ir „nusifotografavo“...

Antrą kartą V. Landsbergiui atvykus 
į Čikagą, jis buvo sutiktas sausakimšoje 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. As
mens sargų anuomet Landsbergis dar ne
turėjo. Užtai jį stropiai sergėjo bendruo
menės vyrai, kad jis kur nors nenuklystų, 
su „nekošer“ žmonėmis bei mėnraščiais 
žodžiu nepersimestų. Vadinasi, geri vy
rai gerą darbą dirbo. Po visų pristatymų 
ir ovacijų, prieš pradėdamas savo kalbą 
susirinkusiai miniai Jaunimo centre, 
Vytautas Landsbergis su jam būdingu 
sarkazmu pratarė: „Aną kartą kai buvau 
Čikagoj, nemaniau, kad tiek daug jūsų 
čia yra...“ Šiuos žodžius galėjai girdėti 
net galioricoje.

* Šioje vietoje turiu atsiprašyti ger
biamų skaitytojų už žodžius „Santara“ ir 
„Šviesa“. „Mandagioje bendruomenėje“ 
jie nevartojami.
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LAIŠKAI

LIETUVA PO ...
(atkelta iš 1-mo psl.)

NESĖKMĖS

VIS DĖLTO DIDŽIAI GERBIAMIEJI

Ak, Jūs, šelmiai akiratininkai! Kartais taip nervus 
sugebate sujaukti, kad norisi šaukte šauktis Buldogo 
talkos su jo kojų kilnojimais prie hidranto! Bet... ner
vams aprimus ir kada ateina laikas atnaujinti Akiračių 
prenumeratą, rašai vėl čekį ir nekantriai lauki sekančio 
Akiračių numerio.

Sėkmės Akiračiams! Gadinkite nervus ir ateityje!

P. Palys 
Richmond Hill, NY

NETINKA DORAM DARBUI

Pagarba visam Akiračių redakcijos kolektyvui, o 
ypač L. Mockūnui, Z. Rekašiui ir Vyt. Gedrimui.

Akiračių nr. 8 ir 9 tiesiog premijos verti. Straips
nis po straipsnio ir vienas už kitą geresni. „Memoran
dumo“ autoriaus intelektas pasirodo esąs labai jau že
mo lygio, nors arogancijos jis pilnas. Šiandien jis kaž
kokiai ten „US - Baltic Foundation“ vadovauja. Ne
žinau, kaip tokio mentaliteto žmogus išviso gali kam 
nors vadovauti, o gal privačioj industrijoj darbo negali 
gauti?

Darbą šiais laikais nėra lengva gauti, o dar ypač kai 
vietoj galvos kopūstas ant pečių.

Leonas Baltušis-B altušauskas 
Minocqua, Wise

P.S. Čekis 1991 m. prenumeratai ir skolos sumaži
nimui, nes kiek žinau, tas didelis čekis lazeriui iš Santa 
Monikos dar vis vėluoja.

L.B.

Ačiū už puikų apšvietos ir informacijos darbą.

Queens Village, NY
V. K. Jonynas

V'

Ačiū,
Redakcija puikiai redaguoja, aktualijos šviežios, 

jau mažiau įsiveliat (peštynes, o už teisybę tegu pyksta, 
nebūtina peštis.

Dr. K. Ambrazaitis
Chesterton, Ind.

Pergyvenus skaudžius išbandymus ir stovint sun
kių derybų (o gal ir dar kitokių jėgos panaudojimo at
vejų) išvakarėse, kalbėti apie nesėkmes ir pralaimėji
mus atrodo būtų lyg ir nepatriotiška. Tačiau kai ką nu
tylėti, manau, irgi būtų nesąžininga. Nes besiartinant 
sausio 11-13 d.d. įvykiams, Lietuva padarė ir keletą di
delių klaidų, iš kurių nepasimokyti ir nepadaryti išvadų 
ateičiai būtų beveik nuodėmė.

Sausio 11-13 įvykiai Lietuvą užklupo praktiškai be 
vyriausybės. Nežiūrint, kad sovietų pastangos nuversti 
teisėtą Lietuvos valdžią nebuvo netikėtos (o ypač apie 
tai daug kalbėta parlamentarų tarpe), dešinieji radikalai 
neatsispyrė pagundai versti K.Prunskienės vyriausybę 
sovietinio pavojaus akivaizdoje ir perimti valdžią į savo 
rankas. Progą tam davė vyriausybės paskelbtas kainų 
pakėlimas. Tuo visų pirma pasinaudojo Maskvos šali
ninkai Jedinstvininkai”, suorganizavę protesto mitingą 
priešais Aukšč. Tarybos pastatą. Taip vienu metu prieš 
vyriausybę protestavę ir jos atsistatydinimo reikalavę 
Terlecko „laisvėslygininkai” atsidūrė vienoje gretoje su 
to paties (tik kitokiais tikslais) reikalaujančiais „jedinst- 
vininkais”. Dėl to, žinoma, galime tik nusišypsoti. Ta
čiau parlamento dauguma, išsigandę demonstrantų, ka
pituliavo ir vyriausybės paskelbtą kainų pakėlimą at
šaukė, o tai buvo jau politinė klaida, skatinusi bolše
vikus toliau didinti spaudimą Būdami panašioje situ
acijoje, tik daug blogesnėje demografinėje padėtyje, 
Latvijos parlamentarai demonstrantų neišsigando ir kai
nų pakėlimo neatšaukė.

Dabar, kai kainas pakėlė jau daug rublio rinkoje 
esančių respublikų, o kovo mėnesį kainas kelti žada ir 
centrinė Maskvos valdžia, Lietuvai tokia „pigių prekių 
oazės” politika brangiai kainuoja. Nekeldama kainų, 
Lietuva bando ant savo pečių gelbėti visasąjunginę rin
ką nuo infliacijos, kurią Maskvos iždo spaustuvės tvin
do naujai maišiniai spausdinamais menkaverčiais rub
liais. Gelbėtis Lietuva bando muitais, sienų kontrole, 
žodžiu policinėmis ir administracinėmis, o ne rinkos 
priemonėmis. Dabar jau ir naujoji G. Vagnoriaus vyri
ausybė pripažįsta, kad kainas reiks kelti, tačiau kol kas 
tai padaryti delsia, nes dar visai neseniai dėl to vertė K. 
Prunskienę.

Dar viena, šįkart jau Aukšč. Tarybos pirmininko 
V. Landsbergio nesėkmė buvo A. Šimėno paskyrimas 
premjeru. Šimėnas buvo parinktas paties Landsabergio. 
Prasidėjus agresijai, Šimėnas dingo ir kurį laiką buvo 
manoma, jog jį pagrobė sovietai. Tačiau netrukus 
paaiškėjo, jog Šimėnas su šeima pasislėpė. Laikinai 
ministrų tarybos pirmininko pareigos buvo perduotos G. 
Vagnoriui. Tačiau Šimėnui grįžus, jis min. pirmininko 
pareigų nebeatgavo. Buvo sudaryta komisija Šimėno 

dingimo priežastims ir aplinkybėma tirti, bet jos išvadų 
iki kovo pradžios nebuvo paskelbta. Galime būti beveik 
tikri, kad išvados jei ir bus kada nors paskelbtos, tai iš jų 
nieko nesužinosime - viskas bus gražiai užglaistyta 
nieko nepasakančiomis bendrybėmis.

Landsbergio šalininkai aiškina, kad Šimėnas - so
cialdemokratas, parlamente priklausantis Centro frak
cijai - buvo parinktas, nenorint valdžios visiškai ati
duoti dešiniesiems radikalams.Kiti aiškina priešingai: 
Šimėnas pasirinktas kad neužgožtų Aukšč. Tarybos 
pirmininko prezidentinio spindesio. Pažymėtina, kad 
Šimėnas - geras ir doras žmogus, bet visiškai netinka
mas kokioms nors valstybės vadovo pareigoms. Todėl 
nei socialdemokratai, nei centristai už „savo” žmogų 
nebalsavo. Nebalsavo už jį nei darbiečiai. Šimėnas 
patvirtintas dešiniųjų balsais. Dešinieji, pasirodo, žinojo 
ką daro: Šimėną pakeisti Vagnoriumi buvo nesunku. 
Nereikėjo net terleckininkų talkos...

Demokratinės santvarkos vienas iš didžiausių pri
valumų - sugebėjimas prisitaikyti prie laiko reikalavi
mų. Sunkiu metų demokratiški kraštai paprastai sudaro 
koalicines (bendro darbo, tautinės vienybės) vyriausy
bes, o aplinkybėms pagerėjus koalicinės tendencijos už
leidžia vietą partinėms grumtynėms dėl valdžios. Lietu
voje atsitiko priešingai - labai sunkiu metų gan parti
niai ir pasaulėžiūriniai margaspalvė (taigi praktiškai 
koalicinė) K. Prunskienės vyriausybė buvo pakeista kie
tais, kompromiso vengiančiais radikalais, savo silpnes
nes puses linkusiais pridengti karštais antikomunizmo 
lozuingais. Kažin, ar tai nebus dar viena klaida? Beje, 
dešiniųjų ir „valstybės laikraščio” baimė, kad darbiečiai 
(buv. komunistai) liko ištikimi Maskvai ir ruošiasi nu
versti valdžią, nepasitvirtino. Darbiečiai nenuėjo kvis- 
lingauti. Todėl reikia tikėtis, kad ir antikomunistinė iste
rija Lietuvoje šiek tiek aprims.

Šitaip dalykams besirutuliojant, kuo toliau, tuo ryš
kesnė darosi Vytauto Landsbergio politinė žvaigždė. 
Laikraščiuose mirgėte mirga ši pavardė. Atsisukęs Vil
niaus radiją gali būti tikras, kad visų pirma sužinosi 
Aukšč. Tarybos pirmininko nuomonę (ir dažniausia tik 
ją vienų). Aukšč. Tarybos nutarimai irgi skelbiami jau 
vie tik pirmininko parašu. Ir taip toliau, ir taip toliau... 
Todėl labai nejauku pasidaro pagalvojus, kas atsitiktų, 
jei V.Landsbei^is dėl kokių nors priežasčių kad ir lai
kinai nebegalėtų eiti savo pareigų.

Nenorėčiau, kad šios kelios mano kritiškos pasta
bos būtų suprastos kaip pasisakymas prieš Landsbergį. 
Ne! Buvau ir tebesu V. Landsbergio šalininkas. Ir jeigu 
kadanors „141 bajoro seimelis” Vilniuje nutars atskirti 
krašto vykdomąją valdžią nuo įstatymų leidžiamosios, 
tai Respublikos prezidento pareigoms tinkamesnio už 
Landsbergį politiko šiuo metu nematau. Tačiau demo
kratijai neužtenka vieno stipraus ir pajėgaus vado. De
mokratijai reikia daug stiprių ir pajėgių vadų. Tuo tarpu 
Lietuvos politiniame horizonte ryškių pavardžių kol 
kas nedaugėja.

Z. V. Rekašius
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ANKETA APIE „METMENIS”

SUNEŠKIME VISKĄ Į SAVĄ AVILĮ
Prieš 30 metų pasirodė pirmasis Metmenų- jauno

sios kartos kultūros žurnalo numeris. Jo reikšmė išeivi
jos gyvenime akivaizdi. Jos aiškinti nereikia, o jubiliejų 
šventimas yra anapus Metmenyse vyraujančios kultū
ros sampratos.

Lietuvoje Metmenys iki užpraeitų metų buvo lyg 
uždraustas vaisius, kuriuo mėgaujamasi retai, bet inten
syviai. Si anketa ir yra bandymas pažvelgti į Lietuvos 
skaitytojo santykį su dabar jau iš Jaunosios kartos“ iš
augusiu žurnalu.

Anktetą apie Metmenis tusiame poeto Sigito Ge
dos pasisakymu.

* * *

Kada ir kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą susi
pažinote su Metmenimis?

Nūnai keista pagalvoti, kad nuo pirmojo Metmenų 
numerio pasirodymo praėjo net 30 metų (palyginkime 
1900 - 1930 metai!). Daugelį jūsų jaunosios kartos 
žmonių buvau sutikus 1988 metų Sviesos-Santaros 
suvažiavime ir šiaip — mačiausi. Vieni jų labai jauni 
siela, nors jau gerokai žilstelėję. Kaip ir čia, Lietuvoje. 
Aš savo amžiumi nepriklausau lai kartai, esu kiek jau- 
nėlesnis, tačiau Metmenys ir man, ir mano bendraam
žiams buvo atsakanti mokykla. Tiesa, ne visus numerius 
esu skaitęs. Universitete, regis, Metmenys nelabai mus 
pasiekdavo, pirmų kartų žurnalas į rankas pakliuvo ar tik 
ne 1966 metais, jau atsisveikinant su Alma mater. Tada 
buvo daug baimės, bet ir daug slapto virpulio, kad ra
gauji uždraustų vaisių. Už panašios spaudos skaitymų 
grėsė didelės nemalonės, kratos, persekiojimai. Pažįstu 
vienų literatų, kuris periodiškai būdavo taip kratomas, 
paskui, beje, kai kurias atimtas knygas vėl išpirkdavo 
antikvariate. Taigi tie, kurie atiminėjo draudžiamų lite
ratūrų, nesidrovėjo iš jos prisidurti sau prie algos... 
Geležinio Felikso palikuonys Brežnevo laikais jau buvo 
ne tie... Ar tarp antikvarinių knygų pasitaikydavo 
Metmenys ? Ne. Atimti jie greičiausiai turėdavo kitus 
kelius, kiekvienas numeris savų, nepakartojamų, praėju
sio laiko kvapų ir spalvų prisodrintų likimų.

Per tų laikų ir Lietuvoje netikėtai viskas apvirto 
aukštyn kojomis, ir visoje Rytų Europoje. Vidinėse 
mūsų nuostatose, tiesa, nedaug kas pasikeitė. Nebent 
nevilties ir rezignacijos kiek mažiau, nebent tikėjimas 
(kuris svyravo), kad yra amžinos gėrio ir blogio svars
tyklės, sustiprėjo.

Ar turėjo Metmenys Įtakos Lietuvos kultūriniam 
gyvenimui? Jei taip, - kokia toji Įtaka? Gal turite kon
krečių pavyzdžių?

Man būtų įdomu sužinoti, kokia Metmenų reikšmė 
pačiai išeivijai. Mūsuose, Lietuvoje apytikriai nujau
čiu, įsivaizduoju, galiu bandyt suformuluoti. Ten, pas 
jus, gal panaši, tik niuansai, akcentai kitokie. Mums tai 
buvo langas į kitų, buvusių, esančių, svetur augusių ir 
kultūros lapais išlapojusių Lietuvą, sykiu langas į pa
saulį. Šiaip jau mano ir vyresnės kartos žmonės mito 
prieškariniais leidiniais, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis 
paskaitoma lektūra. Daugeliui (ir man pačiam) atsilai
kyti padėjo dabar jau kapuose besiilsinti V. Mykolaičio- 
Putino, A. Miškinio, K. Inčiūros, A. Liobytės, A. Žu
kausko, J. Grušo, J. Miltinio, A. Gudaičio karta. Ir, žino
ma, mes patys. Kiekvienas su savo bagažu, ambicijo
mis, kaprizais ir keistenybėmis. Kuo jūs tenai laikėtės, 
ar kas jus laikė, - aš irgi tegaliu apytikriai įsivaizduoti. 
Tačiau manau, kad Metmenys buvo ne paskutinėje vie
toje. Tad nors jubiliejų ir nešvenčiale, bet šalia kitų 
užgyventų „lobių”, vargu ar yra gražesnis: tai, kas buvo 
padaryta, ko buvo siekta, ieškota, kas kalbėta apie Lie
tuvos dvasių, (ir Amerikos, ir Europos) istorijų, kultūrų,
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dailę, fotografijų.
Metmenys lavino mus bendriausiomis prasmėmis, 

mokė pakantumo, analizės, įvykių ir kūrinių, asmenybių 
vertinimo. Viso, ko buvote išmokę iš vyresniųjų išeivių 
ir kų įsigijote mums nepasiekiamuose universitetuose.

Man regis, kad Metmenys yra paveikę pačias iški
liausias (kaip pompastiškai skamba) mūsų kultūros fi
gūras, ypač tų kartų, kuri gimusi apytikriai 1930-1947 
m.m. Tiesa, oficialiųjų ar oficiozinių mūsų rašytojų, 
kurie gimę 1930 - Vytauto Didžiojo metais, tai nelie
čia. Iš jų išsiplėšė tik V. Bložė. Didžiuma liko irgi ofi- 
ciozinės rusų kultūros įtakoje. Gal kada kas ir primins 
jiems (A. Baltakiui, Just Marcinkevičiui, A. Maldo- 
niui, St. Krasauskui - jis jau miręs), kad didžiausia jų 
nuodėmė - vidutinės, smukusios rusų kultūros ir dva
sios perėmimas iš vidaus. Aiškumo dėlei čia galima 
būtų duoti pavyzdį, kaip kitados surusėjo graži Pavol- 
gio tauta - čiuvašai. Iki XVII a. jų literatūroje vyrauja 
Korano dvasia, poezijoje - Rytų prozodija, o nuo XVII 
a. - jau taškas. Ir naujas periodas - stačiatikių kultūros 
poveiky. Slavų stichija. Ar ne A. Nyka-Niliūnas yra 
rašęs, jog didis Maironio nuopelnas - išplėšė lietuvių 
poezijų iš slavų stichijos? Vieni išplėšia, kiti vėl įmurk - 
do. Taip gal II pasaulinio karo metu ir po karo vyksta 
lietuvių poezijos (ir prozos) nudvasėjimas. Tie, kurie 
liko čia, pabuvo Maskvoje, maitinosi vien naujausiais 
rusų literatūros „šedevrais“, kurie pakluso (nes taip bu
vo geriau) prievartai ir grasinimams, patys nepajuto, 
kaip persigėrė šita svetima dvasia. Ne Lermontovo, ne 
Solovjovo ar Berdiajevo, ne Gumiliovo ne Cvetajevos, 
Achmatovos, Mandelštamo, o prastos pokarinės rusų 
poezijos nuotaikų, dorovės, vidinių moralinių nuostatų 
dvasia. Netgi eilėdaroj, netgi rimuojant: „Na polia trak- 
tora, / ura, ura, ura!!! / “.

Iš tų, kurie gimę apie 1930 m., tiesa, atsilaikė 
šiemet mirusi J. Degutytė, didelės vidinės kultūros, Va
karų poezijų vertųsi poetė. Emigrantai, beje, labai grei
tai jų pastebėjo.

Grįžtant prie Metmenų įtakos, svarbu pabrėžti 
(jums tai gal ir mažiau įdomu), kad žurnalas padėjo 
mums visiems išbristi iš to prakeikto rusėjimo. Man ei
nant į literatūrų, aš tik liek ir girdėdavau iš Vilniun grį
žusių Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aspiran
tų: Jevtušenka, Roždestvenskis, Voznesenskis, Achma- 
dulina... Taip Lietuva darėsi provincine Rusijos sriti
mi, o mūsų poezija, nelyg baškirų. Viskas pagal Mask
vos kurpalį.

Lietuvos poezijų rusinti pradėjo, tiesa, dar vyresni 
poetai. Ir vyresni, ir jaunesni, ypač jaunesni, beje, buvo 
ir liko dideli nemokšos - jeigu kuria kalba kų nors ir pa
skaito, tai tik rusų. Beveik komiškas pavyzdys apie tai, 
kaip buvo grobstoma rusų poezija, kaip kelia
klupsčiaujama prieš jų - jau bevik iš pertvarkos laikų. 
Ar lik ne 1987 m. pavasarį A. Voznesenskis atvežė į 
Lietuvų tris jaunus maskviečius, anot jo, rusų poezijos 
ateitį. Meno darbuotojų rūmuose vyko jų „pasirody
mas“, ir man buvo didelė gėda: pamačiau čia didžiumų 
mūsų inteligentijos. Pradedant pražilusiais CK rūmų 
vadais, baigiant literatūros žiedlapiais, aktoriais ir lei
dyklų žiurkėmis. Ak, kaip gražu, kaip įspūdinga! Tuo 
tarpu ir naujoji lietuvių poezija, ir išeiviai (dešimtkart 
geresni) niekam tada nerūpėjo, jokių ovacijų nieks nie
kada jiems nekėlė. Atvirkščiai - niekino, skleidė apie 
juos tik paskalas ir tyčiojosi.

Suprantama, kad Metmenų įtaka susilpnėjo, kai 
pati naujoji lietuvių inteligentija sustiprėjo. O sustiprė
jo jinai apie 1970 metus. Brežnevo stingulynės maraz
mai ir psichiatrinės, prasidėjęs disidentų persekiojimas, 
baisus, savas lietuviškas supuvimas ir neviltis neleido 

tai inteligentijai nei susiburti, nei viešai reikštis. Taip 
vieni pasuko ten, kiti ten. Bėgo, kas galėjo.

Konkrečios įtakos mums padarė daugelis išeivijos 
poetų, mokslininkų, filosofų. Daugelis jų pasėtų sėklų 
(ir lietuviškumo, ir europietiškumo) sudygo būtent Lie
tuvoje. Esu rašęs, kaip nustebo profesorė M. Gimbutie
nė, pirmusyk atvažiavusi skaityti paskaitų į Vilniaus 
universitetų: filologijos kiemas buvo apgultas jos ger
bėjų. Daugelis nepakliuvo, daugelis buvo išprašyti - 
tokie tada buvo įpročiai ir papročiai.

Dar vienas iš paradoksų. Metmenis skaitė (ir gal 
netgi pirmiausia) tie, kurie juos... konfiskuodavo. Jie, 
jų žmonos ir jų vaikai. Akademikai ir ideologijos sar
gai, labai atsargiai traukdami juos iŠ portfelių, kad, gink 
Dieve, „antitarybiniai“ nepamatytų. Ar jiems tas skai
tymas kokios nors įtakos padarė - nežinau. Tikiu tik 
tuo, kad, anot vieno protingo žmogaus pastebėjimo, 
stingulynės laikais tikrų komunistų jau nebuvo. Niekas 
jau netikėjo šviesiu rytojum ir laimės, brolybės idė
jomis. Ir mūsų klestinčių rašytojų sąjungų tuo metu val
dė ciniška, banali (ir brutali) valdžia. Kas nors nustebs, 
kad taip nepagarbiai rašau apie „žymius“ rašytojus ir 
kritikus, tačiau, tegul mane šventa žemė praryja, jeigu 
jų didžiausias tikslas nebuvo - išsileisti „Raštus“ Mask
voje. O apie literatūros kritikų užtenka ir tokios detalės: 
Brežnevo trilogija buvo pagarbinta ir Lietuvoje.

Ar dar turi Metmenys ką pasakyti Lietuvai, šian
dien pergyvenančiai tautinį atgiminą ir atviro žodžio 
infliaciją?

Į ketvirtąjį klausimų atsakydamas, gal kiek brolius 
išeivius nuvilsiu: pasakyti dabar kų nors vieni kitiems 
galime tik sykiu, tik suvienyję pastangas, protų ir išmo
nę. Jūsų „monologų“ laikai jau praėjo. Gali kilti ir šio
kių tokių rietynių - gyvenimo patirtis labai skirtinga, 
bet vidujai - esame tie patys lietuviai. Lietuvybės dva
sia, palaikanti mus, leidžianti atpažinti, palaikyti ir pa
remti vieniems kitus, beje, yra nenusakoma, neapibrė
žiama. Tai didelės ir gražios etikos, dorovės, elegan
cijos, išminties druska. Užsispyrimas, paprastumas. 
Gal dar kažin kokie spinduliai, kurie mums siunčiami iš 
pasąmonės: tautinio išlikimo priesaika.

Metmenys pasisako už liberalizmą, nepasaulėžiū- 
rinę politiką. Vertybių skalėje pirmenybę atiduoda 
avangardinei kūrybai, tolerancijai, žmogui. Lietuvai 
būdinga griežtesnė ideologinė diferenciacija. Pirme
nybė čia atiduodama tradicinėms vertybėms, kūrybinės 
atramos labiau ieškoma praeityje. Ar tokiu būdu iš viso 
būtų pageidautina didesnė Metmenų įtaka? .

Lietuvoje greitu laiku turėtų susikurti ir liberalų 
partija. Inteligentijos sluoksniuose. Pažįstu daugelį pro
tingų žmonių, kurie yra liberalai savo įsitikinimais ir 
kasdiene laikysena. Bėda ta, kad mes gyvename grės
lioje aplinkoje. Kategoriškumų paveldėjome iš nugy
ventų dienų. Lietuvoje labiausiai stinga niuansų. Vis
kas čia: „taip“ arba „ne“, „arba arba“, o ne „ir taip, ir 
ne“, „ir tas, ir šitas“. Senosios tautos, senų kultūrų tau
tos buvo niuansų tautos. Mes šitų praradome. Kur mo
kytis - nežinau. Nebent Japonijoje...

Pagarba, įsikibimas (vos ne su kraujais) į tradicines 
vertybes irgi lengvai paaiškinamas. Netgi pagonybės 
romantika. Ir vistik: ateitis, jos kultūra turėtų remtis vi
sos Europos, ir netgi Rytų tradicija. Avangardu? Sa
vaime suprantama. Nauji laikai bus naujos, gražios ir 
prasmingos sintezės laikai. Ir kultūroje, ir politikoje. 
Arba - apokaliptinių pranašysčių laikai, bet - liūdnų 
pranašų nieks nencai.

Vienaip ar kitaip būtų, nuo šiolei mes kų nors nu
veikti galime tik sykiu. Kartais gal ir nepiktai pasigin
čydami. Kai lietuviai, nelyg tos Vaidevučio bitės, su
neš viską namo į savų avilį, kai pamatysime kų turime, 
tada - naujybių vardan galima bus ir padiskutuoti. O
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