
„AŠ BUVAU PERESTROJKOS ŠALININKAS, IR TIK 
LIETUVOJ SUPRATAU, KAD SOVIETINĖS SISTEMOS 

PATAISYTI TIESIOG NEĮMANOMA“

Taip pokalbį su savo kolegomis sugrįžęs iš Vil
niaus pradėjo Wisconsin’o universiteto Medicinos mo
kyklos prodekanas Charles C. Lobeck’as.

- Aš domėjausi sveikatos apsauga Lietuvoje, nors 
žmonės Lietuvoje politizuoti, ir visi pokalbiai daugiau
siai baigiasi apie politiką, - pasakojo Ch. C. Lobeck’as. 
- Ir tai nenuostabu net medicinoje. Juk visus tuos metus 
aukštosiose mokyklose buvo dėstoma pagal Maskvos 
programą. Sudarant tvarkaraštį, nebuvo duodama jo
kios laisvės. Sovietinė medicinos mokymo sistema tie
siog neįtikėtina.

Profesorius Ch. C. Lobeck’as Vilniuje susitiko su 
Lietuvos gydytojais ir daug kalbėjosi su jais apie visuo
menės sveikatos apsaugą. Jo nuomone, Lietuvoj, kaip 
buvusioj sovietinėj respublikoj, pasitaiko daug me
dicininių paradoksų. Paradoksu jis pavadino vienos stu
dentės medikės norą tyrinėti nevaisingumo problemas. 
Anot studentės, pasakojo Ch. C. Lobeck’as, tai ji dary
sianti todėl, kad Lietuvoj mažas vaisingumas. Trūkstant 
kontraceptinių priemonių, 100 gimimų Lietuvoje tenka 
55,6 aborto. Paradoksas, anot profesoriaus, tame, kad 
daugelis šeimų augina po vieną vaiką todėl, jog prastos 
ekonominės sąlygos, ypač butų stygius ir jų ankštumas 
neleidžia turėti daugiau vaikų. O tai studentei atrodo, 
kad pagrindinė problema yra nevaisingume... „Atrodo,

SAVA IR NE VISAI SAVA SPAUDA

Kodėl „valstybės laikraštis” kartais koneveikia tos pa
čios valstybės kūrėjus? Kam pirmiausia pritrūksta po
pieriaus? Kokia nepriklausomos spaudos ateitis nepri
klausomoje valstybėje? Apie tai pasakoja mūsų ben
dradarbis, Lietuvos Aukšč. Tarybos deputatas Rimvy
das Valatka.
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mes vienas kito nesupratome“, - pastebėjo Ch. C. Lo
beck’as.

Jo nuomone, toks pasitaikantis nesupratimas ir ak
lumas visuomenės sveikatos apsaugos problemoms Lie
tuvoje tebėra dėl 50 metų trukusio mąstymo diktato, kai 
mokslinė mintis buvo koreguojama iš Maskvos. Tačiau 
čia pat profesorius pažymėjo, kad Lietuvoje yra daug 
puikiai išsilavinusių gydytojų ir profesorių, ypač 
jaunesnės kartos. „Kai kurie jų darbai man paliko di
džiulį įspūdį“, - sakė Ch. C. Lobeck’as. Tuo, anot pre
legento, Lietuva išsiskiria iš besivystančių šalių. „Lie
tuvoje viskas sparčiai keičiasi, ten labai aktyviai ka
binamasi į medicinos mokslus“, - sakė jis.

Lietuvoje 58 proc. žmonių miršta nuo širdies krau
jagyslių ligų. Pranešėjas tai sieja su labai paplitusiu rū
kymu ir mitybos problemomis. ,Lietuvių dieta skurdi“,
- sakė Ch. C. Lobek’as. - „Nors jie turi puikią duoną, 
bet mėsa ten riebi, dešros taip pat, ir sviestas, ir sūriai 
yra riebūs“.

Gal todėl, sakė jis, ir kardiochirurgija ten išvys
tyta kur kas geriau negu kitos medicinos sritys: lietuviai 
daro širdies persodinimo, koronarų šuntavimo, vaikų 
širdies ydų operacijas, turi intensyvią terapiją, kardi
ologinėje klinikoje, ten gera monitoringo technika. Kita 
vertus, trūksta medicinos seserų.

„Aš pastebėjau, kad Lietuvoje yra pasaulinio lygio 
talentų, ir net geros medicininės aparatūros, tačiau tai 
kenčia nuo sistemos - tai pritrūksta chiruginių pirštinių, 
tai dar ko nors“, - sakė Ch. C. Lobeck’as.

Skirtingą vaizdą prelegentas matęs Vilniaus I li
goninėje, traumatologinėje klinikoje, kuri įsikūrusi buv. 
vienuolyno patalpose. Jo dėmesį prikausčiusios perpil
dytos palatos, kur vienas tualetas skirtas 60 žmonių. 
Profesorius priminė, kad sausio 13-tosios sovietų žu
dynių aukos pateko kaip tik į tą kliniką.

Liūdna, anot jo, ir bibliotekų padėtis. „Šioje srityje, 
pastebėjo Ch. C. Lobeck’as, - mes, amerikiečiai, pir
miausia turime padėti lietuviams. Mūsų medikai gautus 
žurnalus galėtų komplektuoti ir siųsti į Lietuvą“.

Šiandien busimieji Lietuvos daktarai daugiausia 
informacijos gauna per paskaitas. „Mes kalbėjomės su 
jų profesoriais, kad geresnė metodika yra kartu su 
studentais aptarti įvairius ligų atvejus bendrame 
pokalbyje. Jie tai žino, bet sunku viską iškart pakeisti“,
- pastebėjo Ch. C. Lobeck’as.

Pasak jo, reikia, kad į Madisoną vienam dviem 
mėnesiams atvyktų ir jaunesnių kursų lietuvių studentų, 
kurie anksčiau susipažintų su mūsų mokymo sistema. 
„Musų, amerikiečių studentams į Vilnių pravartu būtų 
nuvažiuoti kultūrine prasme. Ten puikiai atlieka klasi
kinę muziką, ir yra geras baletas“.

„Ar galite patarti, ką lietuviai visų pirma turi daryti 

norėdami pakeisti esamą situaciją?
Atsakydamas į šį klausimą, Wisconsin’o uni

versiteto Medicinos mokyklos prodekanas mokslo rei
kalams pažymėjo, pradėti galima kad ir nuo viešų tu
aletų. Juk paradoksalu, kai šalia avangardinės kardio
chirurguos egzistuoja toks didelis sergamumas hepatitu 
(gelta, virškinamojo trakto infekcinėms ligoms). 
Daugelį dalykų diktuoja ekonomika, bet šioje srityje 
galima būtų daugiau pasiekti.

Jo nuomone, gydytojai nepakankamai kovoja už 
sanitarinės būklės pagerinimą. Jie nori geresnės me
dicininės aparatūros, ir tai yra suprantama, bet daug 
galima nuveikti ir paprastesniais būdais. Štai Kinija yra 
ne mažiau atsilikusi kaip SSSR ar Lietuva, bet toje ša
lyje gydytojas yra aktyvesnis visuomenės sveikatingu
mo kėlimo dalyvis.

„Studentams reiktų mažiau paskaitų, ypač dviem 
paskutiniaisiais studijų metais ir daugiau kontaktų su 
ligoniais“, - pažymėjo Ch. C. Lobeck’as. - Bet kai aš 
tai pasakiau Lietuvoje, pastebėjau, kad jaunesnieji ko
legos apsidžiaugė, o vyresnieji profesoriai apsimetė ne
girdį“.

Baigdamas profesorius pažadėjo asmeniškai užsi
imti medicininės literatūros siuntimu į Lietuvą - į Vil
niaus universitetą.

Patį susitikimą, anot prelegento, jį privertė sureng
ti tas faktas, jog sugrįžus iš Lietuvos, kolegos jį tiesiog 
užvertė klausimais, ir jis nusprendęs dešimt sykių to 
paties nekartoti.

Iš susirinkusių skaičiaus ir reakcijos buvo galima 
pastebėti, kad Wisconsin’o-Madisono universitete 
abejingų Lietuvai žmonių sparčiai mažėja.

Tadas Rimėnas

Oi neverk, motušėle,, kad jaunas sūnus 
Eis ginti brangiosios tėvynės...

Maironis

DAR VIENA AUKA
Prie tų, kurie sausio 11-13 dienomis žuvo Vilniuje 

gindami Lietuvos nepriklausomybę, reikia prirašyti 
dar vieną pavardę. Maždaug po mėnesio nuo žaizdų 
Vilniaus ligoninėje mirė kėdainietis Vytautas Koncevi
čius.

Vytautas Koncevičius - paprastas žmogus, kaip pa
prasta ir mūsų Lietuva. Dirbo brigadininku metalo lie
jykloje. Gyveno vienu du su motina. Neseniai gavo bu
tą, ruošėsi statytis namelį sode..Prieš tai dvidešimt 
metų su motina išgyveno viename 9 kvadratiniuų metrų 
kambarėlyje. Dabar Teklė Koncevičienė liko vienų 
viena.

Tragiškas, labai tragiškas šios šeimos likimas. Joje,

(tęsinys 7-me psl.)
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veidrodyje

REFERENDUMAS IR NUOTRAUKA

Prisimenant š.m. vasario 9 d. įvykusį Lietuvoje re
ferendumą, Drauge (nr 43, 1991.III.2), straipsnyje 
,Ateitį regim tėvynės laimingą“, taip jautriai pavaiz
duojama tų rinkimų prasmė:

Gležnos Lietuvos demokratijos neįstengė sutraiš
kyti sovietų armijos tankai nei šūviai iš smogikų au
tomatų. O gal pats iškalbingiausias Lietuvos balsavimo 
vaizdas, kuris kartojosi televizijos ekranuose ir laik
raščių bei žurnalų puslapiuose: tie visi vaikučiai, kurie 
tėvų ar senelių pakelti, labai atsargiai įdeda suaugusių 
balsavimo kortelę į balsavimo urną. Šis vaizdas sako: 
vaikeli, tai diena, kurią tu visą gyvenimą prisiminsi. Tai 
istorinis momentas, ir tu jame dalyvauji. (Ir nebus per
dėta galvoti, kad šitas vaikystės pergyvenimas vertas 
bus daugiau negu dvylika metų „tautinio auklėjimo“pa
mokų mokyklos suole.)

Nežinia, bet iš tikro ir nesvarbu, ar tai buvo išdava 
kokio nors viešo skatinimo - „kai eisim balsuoti, atsi- 
veskim ir vaikučius“, ar tik jaunų tėvų ir senelių in
stinktyvus pajutimas, kad tai verta ir reikalinga. Grei
čiausiai antrasis - juk nuo pat 1988-ųjų visų didžiųjų 
susibūrimų ir eisenų paveiksluose netrūko mažyčių ant 
tėvų pečių, ant rankų, paaugesnių prie šalies, o Baltijos 
kelyje - grandinėje. Ir mes įjuos žiūrime laimingi - tai 
piliečiai tos būsimos Lietuvos, kurios visa savo esybe 
siekiame. Vasario 9 dieną Lietuva ne tik už savo ateitį 
balsavo, bet taip pat įrodė ir kaip tvirtai: balsavimo kor
teles -paraidžiui - paduodama į tos ateities rankutes.

Prie to straipsnio pridėta balsavimą vaizduojanti 
nuotrauka. Joje mergytė ar berniukas, gal 7-8 metų, 
meta į urną balsavimo kortelę.

Įspūdis ir mums, ir ten stovintiems balsuotojams 
yra malonus ir suprantamas, tačiau kažin ar tokias vai
kiškas pramogas rinkimų būstinėse reikėtų skatinti ir 
tuo džiaugtis. Pašaliečiui, o ypač svetimšaliui gali pasi
rodyti, jog per referendumą Lietuvoje balsavo net vai
kai. Sovietai tokią nuotrauką galėtų panaudoti savo pro
pagandai. Iš kitos pusės, tvirtesnes demokratinio val
dymo tradicijas turinčiuose kraštuose balsavimo apei
gos atliekamos su beveik sakramentine pagarba. Todėl 
gerai, kad mažamečiai vaikai stebi, kaip tėvai atlieka šią 
svarbią pilietinę pareigą. Tačiau tuo pačiu metu jau nuo 
mažų dienų jaunam piliečiui turi būti aišku, kad balsa
vimas - labai rimtas ir svarbus reikalas, kad balsuoja tik 
tie, kurie turi teisę balsuoti. Žaidimais patriotizmą gali
ma ugdyti vaikų darželiuose ir mokyklos pradiniuose 
skyriuose; balsavimo būstinėje jiems ne vieta ir ne lai-

LIETUVOS JAUNIMO PROBLEMOS

Metmenų 1990 m. išėjusiame 59-me numeryje ra
šytoja Jurga Ivanauskaitė svarsto Lietuvos jaunimo pro
blemas. Štai jos straipsnio „Kultūrinė jaunimo situacija 
Lietuvoje“ ištrauka:

Noriu pabrėžti, kad anaiptol nepajėgiau atspindėti 
viso jaunimo kultūrinės situacijos. Bandžiau kalbėti 

apie tuos, kurie vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau, bet 
dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime. Jaunimas 
Lietuvoje, kaip ir visur - labai nevienalytis, šiandien jis 
difemcijuojasi itin dinamiškai. Kažkas ironiškai paste
bėjo, kad bet kokios formacijos krizės apogėjuje inte
ligentija puola į bažnyčią, liumpenproletariatai - į plėši
mus, o veiklūs žmonės glemžia po savim visa, ką gali. 
Panaši situacija susiklostė ir Lietuvos jaunimo tarpe. 
Klestėte klesti miesčionys, įvairaus plauko prekijai, va
dinamasis „auksinis jaunimas“. Kaip niekad padidėjo 
nusikalstamumas, periodinė spauda mirgėte mirga 
trumpais, bet neretai sensacingais pranešimais. Šią va
sarą teko skaityti apie Vilniaus senamiestyje siau
tėjančius jaunus „satanistus“ ir net apie.. .kanibalizmą. 
Bet tai - atskira tema sociologui, o gal - psichoana
litikui. Jaunųjų inteligentų dvasiniai ieškojimai krypsta 
į Dievą. Bažnyčiose visada gausu jaunų žmonių. Ne
sutinku su teiginiu, kad jaunimas, auklėtas autoritarinio 
režimo, nebemoka gyventi nepaklusdamas kokiai aukš
tesnei jėgai (šiuo atveju - Dievui) ir nebesugeba būti 
laisvas. K. Jaspers rašė, kad žmogus, kuris tikrai suvo
kia savo laisvę, suvokia ir Dievą. LAISVĖ ir DIEVAS 
yra neatskiriami. Susigrąžindami tikėjimą savo tauta ir 
Tėvyne, susigrąžiname ir tikėjimą Dievu, ilgus šimt
mečius maitinusį anuodu. Sovietų imperijai būdingas 
ne tik ateizmas, indiferentiškumas, sekuliarizacija, bet 
ir...merkantiliškas, utilitarinis santykis su Dievu. To
kiai „dievoieškai“ galima perfrazavus pritaikyti no
madų šūkį „ Ūbi bene, ibi patria“ („Kurgeriau - ten tė
vynė“), - „Kuris geresnis, patogesnis, tas - „Dievas“ ”. 
Kinijoj teko bendrauti su vienu rusu. Jis lygino krikš
čionybę ir budizmą, kurio naudą bei pranašumus iš
vardijo lenkdamas pirštus, tarsi skaičiuotų pinigus ar 
pasakotų apie prekes, matytas prašmatnioje parduotu
vėje...

Sugrįžimą iš netikėjimo, taip pat - iš svetimų, daž
niausiai rytietiškų tikėjimų į krikščionybę, laikyčiau 
esminiu momentu dvasiniame Lietuvos jaunimo gyve
nime. Taip yra šiandien.

LIETUVOS ŽURNALISTĖ APIE AUSTRALUOS 
LIETUVIUS

Kai (kėliau koją į Sydnejaus ir Melboumo Lietuvių 
namus, tikrai pasijutau Lietuvoje. Klausėmės lietuviškų 
dainų - gražiai lietuvaičiai dainavo, netgi olandą Joseph 
Blansjaar lietuvišką dainą traukti išmokė, kuris atliko 
solo partiją. Valgėme skanius cepelinus ir balandėlius, 
su pasigardžiavimu šveitėme šaltibarščius - netgi ne
pajutome, kai mūsų diržai ėmė pilvus spausti ir teko 
juos atsegti. Galėjo tos porcijos būti ir mažesnės - 
grįžus į namus, reikės prie kitokio maisto pratintis. 
Apsuko galvas turtingos Jūsų bibliotekos Lietuvių 
namuose. Nemažai leidinių ir knygų pirmą sykį varčiau 
savo rankose. Gaila, kad pritrūko laiko juos visus 
perskaityti, kita tokia proga gali jau nepasikartoti

JAUNIME, KUR TU?

Nežinau, ar ta proga nepasitaikė, ar paprasčiausiai 
ją pražiopsojau - akis neužkliuvo už jūsų jaunimo. Kur 
Australijoje pradingai, lietuviškas jaunime? Negi su
siviliojai arkliukais, kortomis ar kitais gundančiais 
žaidimais, kurių čia pilna kiekviename žingsnyje? į 
sceną Tu nesiverži - tegul dainuoja žilagalviai. Sporto 
salės Tavęs irgi nelabai vilioja - kai tiek pramogų, kam 
lieti prakaitą? Į Australiją dabar plūsta Lietuva nusi
vylęs jaunimas (nemanau, kad jie čia ras savo tikrąją 
laimę), bet kokia kaina stengiasi užsidirbti dolerį, susi-
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rasti vyrą ar žmoną, tačiau į lietuvišką gyveni
mą neskuba įsijungti. Netgi lietuviškos mokyklos 
jiems svetimos.

„Mieli ir visų laukiami sveteliai iš Lietuvos“ neturi 
didelio noro paįvairinti Jūsų gyvenimą - jų galvelės, 
kaip tų narkomanų, apsvaigsta nuo prašmatnaus 
gyvenimo malonumų. Gaila, bet ką darysi...

Marytė Marcinkevičiūtė, (Mūsų pastogė, nr. 50,
1990 m.)

Šį tą padaryti vis dėlto būtų galima. Lietuvos spau
doje žurnalistai, užuot besaikiai ir nekritiškai žavėjęsi 
viskuo, kas vakarietiška, turėtų nevengi išsamiau savo 
skaitytojus painformuoti ir apie neigiamas čionykščio 
gyvenimo puses. Išeivijoje tuo tarpu reikėtų dėmesį ir 
pagalbą skirti tiems, kurie rūpinasi Lietuvos ateitimi ir 
lieka Lietuvoje, o ne tiems, kurie pirma pasitaikiusia 
proga nori ją apleisti - dėl trupinio aukso ar gardesnio 
valgio šaukšto. Reikėtų atviriau pasvarstyti klausimą, 
ar, padėdama Lietuvos gyventojams išvykti į Vakarus, 
išeivija tuo pačiu nekenkia Lietuvai.

NE IŠSTOJIMAS, O OKUPACUOS 
UŽBAIGIMAS

Šitoje vietoje ir Lietuva pakilo, tarsi per naktį su
siorganizavusi. Su iškelta trispalve Gedimino pilies 
bokšte stovėjo vieninga ir pasitikinti. Sąjūdžio gretos 
išsitiesė nuo Vilniaus iki Klaipėdos, nuo Joniškio iki 
Druskininkų. Kone kasdien vis naujais šuoliais žengta 
laisvėjimo keliu. Niekas abejonių nekėlė, kad žengiam į 
prarastos nepriklausomybės atstatymą, to pasiryžimo 
drąsus ir viešas pareiškimas įvyko prieš vienerius metus 
- kovo 11 dieną. Kaip jau ne kartą buvo sakyta, Vakarų 
tyla labai apsunkino nepriklausomybės įgyvendinimą, 
nors plačioji įvairių tautų visuomenė, įskaitant nemažą 
dalį ir Sovietų Sąjungos gyventojų, nuoširdžiai ir tiesiai 
pasisako už mūsų siekius. Prabėgo jau gana sunkūs me
tai nuo nepriklausomybės paskelbimo. Gorbačiovo už
sispyrimas išlaikyti Stalino įsteigtą raudonąją imperiją 
niekaip negali derintis su nepriklausomybės siekian- 
čiom respublikom, ir užtat dialogas kaip vienintelė tai
kinga išeitis, žiūrint į jį iš visiškai skirtingų taškų, vargu 
ar palengvina problemą, jei ji nebus rimtai perkelta tarp
tautinės teisės plotmėn, kur būtų svarstomas ne respu-
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blikos išstojimo iš Sąjungos ar įstojimo į naują sąjun
gą klausimas, bet - okupacijos užbaigimo.

(Tėviškės žiburiai, nr. 10,1991.III.5)

EKONOMINIS PASIRINKIMAS LIETUVOJE

Lietuvos ateities planuotojai turėtų atidžiai stebėti 
ir mokytis iš EB reakcijos Rytų Europos išsilaisvinimo 
akivaizdoje, o ypatingai iš Lenkijos patirties, žengiant 
pirmus žingsnius demokratinėje santvarkoje. Lietuva 
ekonominiu požiūriu yra labai panaši į Lenkiją, nors 
daug menkesnėje plotmėje ir galbūt šiek tiek mažiau 
išsivysčiusi. Atsikračius politinio diktato pančių ir su
traukus ekonominius varžtus, lieka didelis pavojus, kad 
Lietuva nuslys į Lenkijos situaciją, nebent bus iš anksto 
pasiruošta su japonišku kruopštumu išspręsti rinkos 
paklausos, žaliavų ir energijos problemas, o taip pat ir 
aukštos kokybės konkurencijai tinkamą gamybos orga
nizavimą.

Prieš Lietuvai pasukant į stipriai propaguojamą ir 
dabartiniu metu išpopuliarintą laisvos rinkos sistemą, 
anksčiau minėtų realybių akivaizdoje Lietuvos eko
nominės ateities planuotojai turėtų labai atidžiai ir kri
tiškai išstudijuoti visas perspektyvas tokioje sistemoje; 
taip pat jos pasekmes palyginti su galimybėmis, jeigu, 
sakykime, būtų pasisavinti, pavyzdžiui, pietryčių Azi
jos, Japonijos, Naujosios Zelandijos arba Skandinavijos 
ekonominio valdymo variantai.

Tai, žįnoma, ne tik nelengvi, bet ir lemtingai svar
būs sprendimai. Kelias, kuriuo Lietuva ir jos Pabaltijo 
kaimynai pasirinks eiti, nuspręs ne tik ilgam laikui kraš
to medžiaginę gerovę, bet ir galimybę išsaugoti taip 
sunkiai iškovotą politinę bei ekonominę nepriklauso
mybę.

Taip rašo dr. inž. Stasys Bačkaitis straipsnyje „Eu
ropos Bendruomenė Rytų Europos demokratizacijos 
sūkuryje“(Aidai, nr. 4,1990 m.)

KAIP JIE PLANAVO UŽIMTI LIETUVOS 
PARLAMENTĄ?

Europos lietuvis (nr. 9, 1991.III.15) išspausdino 
pasikalbėjimą su Lietuvos krašto apsaugos depar
tamento direktorium Audrium Butkevičiumi, kuris 
papasakojo, kaip sovietų daliniai Maskvos įsakymu 
bandė užimti ne tik Lietuvos televizijos stotį, bet ir 
Lietuvos parlamentą. Čia perduodame keletą ištraukų iš 
to pasikalbėjimo:

EUROPOS LIETUVIS : Ar sausio 13 sovietinė 
kariuomenė (SA) buvo gavusi įsakymą pulti parla
mentą?

AUDRIUS BUTKEVIČIUS: Taip. Kareiviai tu
rėjo užduotį užimti ne tik TV, radiją, bokštą bet ir 
parlamentą. Net šiandien pasiunčiau dezertyravusį iš 
SA karinės bazės kareivį į Lietuvos generalinę pro
kuratūrą, kuris teigia, jog sausio 13 jie turėjo šturmuoti 
parlamentą, naudodami ne tik „kalašnikovus“, bet ir 
nervus paraližuojančias dujas. Tokių liudijimų, prane
šimų, perimtų SA radiogramų mes turime daugybę.

EE.: Kas juos sustabdė?
A.B.: Iš aukščiau atėjusi komanda. Kariuome

nė Vilniuje ne pati nusprendė pulti, ne pati ir su
stojo. Aukščiau stovintys suvokė, jog jų planas žlunga. 
Maskva tikėjosi, jog Lietuvoje gili politinė krizė: 
lietuviai nepatenkinti ūkio reikalais, todėl negins 
parlamento, o pasipiktinę kainomis, prieš tai apdoroti 

sovietinės propagandos rusai šturmuos pastatus patys. 
Kariuomenė tokioje padėtyje turėjo tik palaikyti civi
lius. Kremliuje patikėjo vietinių komunistų fantazija, 
kad viskas vyks kaip 40-aisiais. Plika armijos ataka, 
nepavykus įtraukti į ją civilius, sužlugdė Maskvos 
planus. Todėl ir buvo įsakyta sustoti. Kita priežastis - 
Lietuvos žmonės, nes gresiant mirtinam pavojui, ne
pasitraukė nuo parlamento. Žudikų vadai Maskvoje su
prato, jog aukų ten bus ne dešimtys, o šimtai. Užsienio 
žurnalistai, įleisti į Lietuvą, kad parodytų lietuvių abe
jingumą ir rusų priešiškumą parlamentui, pamatė ir pa
rodė pasauliui visiškai atvirkščius dalykus: lietuvių 
ryžtą gintis ir rusų abejingumą Kremliaus ir vietinių 
bolševikų planams. Pasimetė ir vieninteliai Krem
liaus sąjungininkai: desantininkai ir perrengti kareiviai. 
Vakarų demokratijos pamatė, jog vyksta ne pilietinis 
konfliktas, o agresija. Nepasiekę pagrindinio tikslo - 
nuversti Lietuvos valdžią Vakarams tylint, jie sustabdė

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

POLITINIŲ PARTIJŲ VAIDMUO
Lietuvių balso praeitų metų balandžio 7 d. laidoje 

A. Svilonis piktinosi mano straipsniu Tėviškės žibu
riuose, kur aš reiškiau savo pažiūras apie mūsų veiksnių 
paskirtį, uždavinius ir veiklos pobūdį ryšium su Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimu. Paminėjau ir 
VLIKą, sudarytą iš „politinių partijų”. „Kodėl autorė 
galvoja, kad partijos be valstybės neturi nei praktiškos, 
nei politinės įtakos?”,- klausia A. Svilonis, cituodamas 
mane.

Norėdama apginti savo nuomonę, parašiau straips
nį ir pasiunčiau Lietuvių balsui . Deja, tam straipsniui 
neteko išvysti dienos šviesos. Perskaičiusi sausio mėn. 
Akiračiuose apie VLIKo veiklą, jos analizę ir siūlymą, 
kad jam gal reikėtų užsidaryti, ištraukiau savo balandžio 
mėn. parašytą straipsnį, norėdama vis dėlto pasidalinti 
savo mintimis, nors ir nepritariu siūlymui VLIKą lik
viduoti. Esu giliai įsitikinusi, kad VLIKas žalos ne
padarė, bet stengėsi kaip galima efektingiau tarp
tautinėje plotmėje kelti Lietuvos laisvės klausimą, verž
tis pro uždaras tarptautinių konferencijų duris. Istorija 
parodys, kur buvo padaryta klaidų, o paskirų asmenų 
pasisakymų (kad ir paties dr. Bobelio) nereikėtų taip 
smulkiai „blusinėti”. Sakoma, kad žodis - ne paukštis, 
nesugrįš. Viešai kalbant net geriausiam oratoriui ne 
visada pavyksta tiksliai išsireikšti. Dalyvaudama gruo
džio mėn. Klevelande įvykusiame VLIKo seime, susi
dariau teigiamą nuomonę apie VLIKo pastangas Lie
tuvos laisvinimo darbe, stebėjausi veikėjų entuziazmu ir 
nuoširdžiu noru ką nors konkretaus nuveikti Lietuvos 
labui.

Antra vertus, jau senokai kritikavau VLIKo pa
vadinime žodžius „vyriausias komitetas” ir teiginį, kad 
VLIKą sudaro... partijų atstovai. Vien „laisvinimo ko
mitetas” būtų teisingesnis pavadinimas, o „vyriausią” 
reikltų palikti Sąjūdžiui ir Lietuvos Aukšč. Tarybai.

Apie ne savoje valstybėje esančias partijas turiu 
savo nuomonę. Gyvenu jau keturis dešimtmečius demo
kratijoje, balsuoju, priklausau vienai iš Amerikos po
litinių partijų, dalyvauju posėdžiuose. Taigi, turiu kiek 
nuovokos apie partijų paskirtį ir uždavinius. Tačiau A. 
Svilonio klausimas privertė dar kartą pažvelgti į tą 
reikalą. Dviejose enciklopedijose (Encyclopaedia Bri
tannica ir Liet Enciklopedijoje) ir dviejuose žodynuose 
(Oxford University Comprehensive Dictionary, išleis
tame Anglijoje, Londone ir American Heritage Dic
tionary) radau tą patį politinės partijos apibūdinimą: tai

puolimą.
EE.: Bet tą naktį viso šito nei Jūs, nei Krašto 

apsaugos savanoriai nežinojo. Ar buvote pasiruošęs nu
mirti?

A.B.: Be abejonės. Nors dar iki sausio 13 žinojau, 
jog esu vienas pirmųjų taikinių. Tą naktį ypatingų min
čių neturėjau" Vyrai ir aš- dirbome. Žinojome, jog mū
sų uždavinys daugiau politinis nei karinis. Apginti par
lamento, jei puls, negalėjome. Per daug nelygios jėgos. 
Turėjome pasipriešinti ginklu tam, kad nepasikartotų 
40-ieji ir nebūtų kalbų apie tai, kad patys nusipelnėme 
vergovę, nes pasidavėme be kovos. Mūsų aukos būtų 
viena garantijų tolesnės kovos užsienyje. Jos rodytų, 
kad Lietuvos valdžia nuversta, vartojant smurtą ir prie
vartą.

Vyt. Gedrimas

politinis piliečių susigrupavimas, kuris siekia įsigyti at
sakomybės tvarkyti savo valstybės reikalus ir tarpinin
kauti tarp valdžios ir piliečių. Tą praktiškai matome 
Amerikoje, kur respublikonai ir demokratai įtakoja vy
riausybę. Didžiosios Britanijos konservatorių ir dar- 
biečių partijos nulemia ministerio pirmininko likimą bei 
krašto piliečius liečiančius sprendimus. O kokios val
džios reikalus įtakoja imigrantų politinės partijos, ir 
kokių piliečių? Kurios valstybės? Amerikos tai tikrai 
ne, o kaip Lietuvos? Sutinku, kad VLIKo įsteigimas 
buvo istoriškai reikšmingas faktas, bet jo veikla nu
stojus savo valstybės neturi nei praktiškos, nei politinės 
įtakos. VLIKas nieku būdu nėra „vyriausias Lietuvos 
laisvinimo veiksnys”. Negi paneigsime mūsų dip
lomatiją, kaip vienintelę instituciją, bent simboliškai 
atstovavusią teisėtai nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybei? O be to, kur yra tos mūsų partijos? Kiek jos turi 
aktyvių narių, prieaugio?

Gyvename ne savo tėvynėje. Esame išeivija ir ne
turime savo valdžios aparato, kurį galėtume ir oficialiai, 
ir teisiškai politiškai įtakoti. Tai, kad mūsų partijos 
palaiko santykius su kitų demokratijų partijomis, dar 
nereiškia, kad jos turį įtaką ir svorį kaip tarptautinę 
partijų sąvoką atitinkančios politinės partijos. Santykius 
palaikyti gali bet kuri išeivijos organizacija, ieškodama 
savo aspiracijoms pritarimo, kad politinės partijos pa
veiktų mums teigiama linkme savo valstybių valdžią. 
Tačiau jokia išeivių organizacija neturi reikšmės kaip 
politinių partijų junginys. Antra vertus, toji veikla nėra 
žalinga, tik kartais stebina savo keista ir negyvenimiška 
linija. VLIKo pirmininkas dr. Bobelis skatino lietuvius 
dėkoti prez. Bush’ui „už jo rėmimą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui” (Dirva , 1990.V.3). Deja, tai 
labai klaidinantis ir mūsų aspiracijas silpninantis siū
lymas. Bush’as ne tik Lietuvos reikalo neremia, bet daro 
nuolaidas Gorbačiovui. Ne kas kitas, tik jis pats pa
skatino Kohl’į ir Mitterand’ą įtakoti Lansbergį, kad 
Lietuva eitų į kompromisus, nors jis neprisipažįsta tai 
pataręs. Balandžio mėnesį iš Maskvos grįžę senatoriai 
skatino Amerikos vyriausybę remti Lietuvos reikalą, bet 
netrukus spaudimas Lietuvai dar padidėjo. Gorbačio
vas, pamatęs, kad Bush’as ne Lietuvos reikalą gina, o 
tik jo prestižą palaiko, paskelbė blokadą, už kurios įve
dimą gal ir turėtume padėkoti Amerikos prezidentui. Ir

(tęsinys 9-me psl.)
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istorijos Šaltiniai

1. Kas yra LRS vadai?

Mes žinome sekančius asmenis: Sl Žakevičių, St 
Kuzminską, F. Neveravičių, pulkininką Vidugirį. Jie 
gyvena Londone, p. Žilinskas yra Stokholme, o p. Ma
siulis Paryžiuje.

Kas yra jie žiūrint į reikalus iš politinės perspek
tyvos? P. Žakevičius pradėjo savo politinę veiklą laike 
nacių okupacijos. 1945 m. jis atstovavo Laisvės kovo
tojų sąjungai VLIKe. Ponai Kuzminskas ir Neveravi- 
čius anksčiau politiniame gyvenime nedalyvavo. Kuz
minskas dirbo Užsienio reikalų ministerijoje; Ne- 
veravičius buvo žinomas kaip rašytojas ir lenkų lite
ratūros vertėjas. Kas dėl politinės ideologijos - abu sa
ve laiko liberalais. Masiulį (aš jo asmeniškai nepažįstu) 
Laisvės kovotojai laiko savo nariu. Tautininkų partijos 
atstovai VLIKe p. Žilinską skaito savo partijos nariu. 
Buvęs p. Žilinsko viršininkas atestuoja jį sekančiais 
žodžiais: „Aš ir p. Tūbelis (buvęs Ministeris pirminin
kas) norėjo, kad jis studijuotų aukštuosius komercinius 
mokslus, nes jis rodė gabumų šioje srityje. Tačiau poli
tikos srityje jis buvo labai primityvus“.

Kaip gerai jie žinomi viešumai? Nepriklausomoje 
Lietuvoje jie buvo beveik nežinomi. Egzilyje jie žino
mi kaip VLIKo priešininkai. Jie priešinasi ne VLIKo 
veiklai, o pačiai organizacijai.

Kiek gerai jie žinomi savo grupėse? Labiausiai 
žinomas yra Žakevičius. Anksčiau jis vadovavo savo 
grupei. Nuo 1946 m. jis buvo nušalintas nuo vadovy
bės, nes jo politinė linija neatitiko jo draugų pažiūroms.

2. Ar skirtumai tarp VLIKo ir LRS yra principinio 
ar asmeninio pobūdžio?

RASTA ARCHYVUOSE

VLIKAS APIE REZISTENCINĘ
SANTARVĘ

okupacijos, taip pat rėmė VLIKą.
P. Lozoraitis yra laikomas VLIKo Lietuvos pa

siuntiniu (nors Italijos valdžia yra panaikinusi pa
siuntinybę). Kiti pasiuntiniai gali perduoti jam dalį 
savo funkcijų ir jį laiko savo vadovu. VLIKas dėl to 
neprieštarauja. VLIKas nori savo veiklą koordinuoti su 
Lozoraičiu. (Tikimės, kad pasiuntinys Londone p. Ba
lutis šiuo klausimu įsiterps). Tai yra pagrindiniai skir
tumai tarp VLIKo ir LRS. Tačiau moraliniai skirtumai 
yra daug svarbesni. Moraliniu požiūriu, VLIKas ir 
LRS yra du kontrastai. VLIKas yra organizacija su pa
stovia struktūra. Asmenys gali keistis (nėra grupės, 
kurios atstovas metų bėgyje nebūtų galėjęs būti pa
keistas), tačiau struktūra lieka ta pati. LRS yra VLIKo 
kontrastas: organizacijų vardai gali keistis, bet asme
nys lieka tie patys. Tie patys žmonės bandė atsiekti 
savo tikslų įsteigdami VLAKą, o vėliau BDPS dele- 
gatūrą; tie patys žmonės šiuo metu plečia savo 
veiklą LRS. Neseniai visuomenės nuostabai p. Ži
linskas vasario 16 d. Stokholme bandė įkurti nau
ją organizaciją - „Liberalų partiją“ (po to, kai jam ten 
nepavyko įkurti LRS skyriaus).

Kalbant metaforiškai: VLIKas yra kaip scena su 
tom pačiom dekoracijoms, kur laiks nuo laiko keičiasi 

aktoriai; LRS veikia tie patys aktoriai, tik scena ir de
koracijos nuolat keičiasi.

Galima padaryti sekančią išvadą: grupės suda
rančios VLIKą atstovauja pagrindiniam požiūriui; as
menys veikiantys LRS turi asmeninių ambicijų patekti į 
vyriausiąją vadovybę.

Šioje vietoje turiu padaryti kelias pastabas apie pa
skirų asmenų priklausančių šiai organizacijai (LRS. 
Red.), politinės veiklos kreives. Aktyvus VLAKo, o 
vėliau BDPS, veikėjas p. R., šiuo metu gyvenąs JAV, 
kadaise Lietuvoje priklausė komunistams prijaučian
čiai organizacijai. Vieną dieną jis įstojo į Tautininkų 
partiją, pasidarė jos narys, ir net gavo kolumnisto vie
tą šios partijos dienraštyje. Sovietams užėmus Lie
tuvą 1940-ais, po to kai prezidentas Smetona apleido 
kraštą, p. R. pabėgo į Vokietiją ir ten parašė ironišką 
pamfletą, kuriame išjuokė gyvenimą Lietuvoje Sme
tonos laikais ir ten pat gyrė Nacionalsocializmą. Net ir 
Smetonos priešai darė ką galėjo, kad šis pamfletas ne
būtų išspausdintas, nes būtų užtraukęs ant Lietuvos 
gėdą. 1947-ais p. R. pasiūlė savo paslaugas p. Sidzi
kauskui VLIKe, žadėdamas sustabdyti savo priešišką 
veiklą jeigu VLIKas jį paskirs pozicijai Londone su 
atitinkama alga už jo darbą.

LRS nėra išleidusi jokių deklaracijų. Jos požiūris 
gali būti sprendžiamas iš atskirų pareiškimų. Tie pa
reiškimai nėra atskleidę jokių naujų politinės veiklos 
tikslų. Jie tiktai kalba apie organizacijos struktūrą. To
je struktūroje pastebimos dvi idėjos

a) Sis politinis vienetas (VLIKas. Red.) turi būti 
perorganizuotas, grindžiant jį dabartinio gyvenimo 
naujomis jėgomis, o ne tautos sena politine diferen- 
cijacija. Oficialiai nepažymėta ar tos „dabartinio gyve
nimo naujosios jėgos“ yra artimos jėgoms krašte ar 
egzilyje. Tačiau privačiai sakoma, jog tokios asmeny
bės kaip Žakevičiaus turėtų būti įjungtos į šį politinį 
vienetą, (plg. su Lanskoronskio raportu).

VLIKo požiūris šiuo reikalu yra skirtingas. VLIKo 
nuomonėje struktūra turėtų būti palikta ta pati, kokia 
ji buvo Lietuvoje. VLIKas nenori tapti politiniu vie
netu, sukurtu egzilyje. Jis turi būti grindžiamas rezis
tencija krašte, o ne įvairiais judėjimais, gimusiais egzi
lyje. Todėl VLIKas pirma ieškojo susitarimo su kraštu. 
VLIKo požiūris nekonfliktuoja su LRS dėl bendra
darbiavimo galimybių tarp senų politinių partijų ir nau
jų rezistencijos organizacijų, įkurtų laike abiejų oku
pacijų. Dabartinėje VLIKo struktūroje, kiekviena su
gebanti asmenybė turi šansą atlikti ką gali šioje or
ganizacijoje.

b) Paskiri LRS nariai sako, kad rezistencijai turi 
vadovauti buvusio prezidento įgaliotinis p. Lozoraitis. 
VLIKo požiūris šiuo klausimu skiriasi: VLIKas save 
laiko aukščiausia politine ir rezistencine organizacija. 
Jo argumentai šiuo reikalu yra sekantys: VLIKas buvo 
įsteigtas visų politinių partijų ir rezistencinių grupių, 
egzistavusių anuomet Lietuvoje, susitarimu. VLIKas 
tada vadovavo kovai dėl laisvės ir šiuo metu tęsia savo 
veiklą šioje srityje. VLIKas yra pripažintas rezisten
cijos krašte ir turi jos pasitikėjimą. Lietuvos provizo
rinė vyriausybė, pakeitusi Smetonos režimą po sovietų

VLIKAS APIE REZISTENCINĘ SANTARVĘ
Penktojo dešimtmečio pabaigoje - šeštojo pra

džioje VLIKas artimai bendradarbiavo su ame
rikiečių žvalgyba (žiūr. „Veiksniai ir šnipai“, Aki
račiai , 1990 m. nr. 10/224). Nenuostabu, kad ir 
1950 m. rugsėjo 8 d. įsisteigusiu politiniu-kul- 
tūriniu-rezistenciniu išeivijos lietuvių sambūriu 
Lietuvių Rezistencine Santarve (LRS) susidomėjo 
JAV Centrinė žvalgybos agentūra - Central Intel
ligence Agency (CIA). Anuomet kai kurie vado
vaujantys (LRS) nariai (S. Žakevičius - Žymantas, 
V. Žilinksas, F. Neveravičius, Masiulis ir kiti) 
bendradarbiavo su britų žvalgybos agentūra Sec
ret Intelligence Service (SIS). Amerikiečių žval
gyba anais laikais konkuravo su britais. Tad ne
nuostabu, jog amerikiečiams parūpo ištirti naujai 
susidariusios LRS žvalgybinį-politinį potencialą. 
VLIKui anuomet buvo svarbu neprarasti ryšių su 
ČIA, kuri teikė jam fmansinę-politinę paramą. Tai 
akivaizdu iš paskutiniojo dokumento sakinio, kur 
VLIKo atstovas išreiškia susirūpinimą, kad jeigu 
amerikiečių arba britų valdžios pradės politiškai 
remti LRS, tai VLIKo įtaka lietuvių visuomenėje 
nukris, o LRS pakils. įdomu, kad VLIKas anuo
met atvirai pripažino savo priklausomumą nuo 
amerikiečių žvalgybos malonės.

Si ČIA anketa paimta iš dr. T. Remeikio ar
chyvo. Atsakymai rašyti labai bloga anglų kalba. 
Apie anketos atsiradimo aplinkybes buvęs VLIKo 
karinio skyriaus viršininkas pulk. A. Šova 1977 m. 
rugpjūčio 11d. laiške T. Remeikiui rašė:

„51 m. pradžioje man buvo Mr. Dobbs (Mr. 
George [Smith. Red.] pavaduotojo) įteiktas raštas 
suteikti žinias, t.y. atsakyti raštu į iškeltus klausi
mus apie Rezistencinę Santarvę.

Raštą perdaviau Vlikui per prof. J. Brazaitį. 
Atsakymą p. Brazaitis atvežė ir padavė mano aki
vaizdoje Mr. Smith, pastarasis, paėmęs iš Bra
zaičio, jo akivaizdoje, atidavė man. Kadangi atsa
kymai buvo ateičiai būdingi, tai tą patį vakarą 
mano sūnus ir aš padarėme nuorašą, kurį čia pri
dedu.

Ligi šiol, t.y. 1977 m. rugpjūčįo 11 d., nuo
rašas niekam nebuvo rodytas.“

Apie Amerikos žalgybos atstovą George 
Smith kalba ir K. Girnius knygoje Partizanų kovos 
Lietuvoje . Ten Smith lūpomis pateikiamas JAV 
požiūris į Baltijos valstybes, Lietuvos pogrindį ir 
keliami pageidavimai dėl pogrindžio veiklos (psl. 
356). Tik gaila, kad autorius nenurodė šaltinių, iš 
kur imtos G. Smith nuomonės, tuo sumenkindamas 
savo knygos mokslinę vertę.

LRS veiklos „aukso amžius“ buvo šeštasis de
šimtmetis - 1951-58 m. LRS leido Londone po
li tinį-kultūrin į žurnalą Santarvę. Žurnalą reda
gavo F. Neveravičius, o svarbiausi bendradarbiai 
buvo M. Biržiška, K. Drunga, A.J. Greimas, B. 
Raila, S. Žymantas ir kiti. LRS įsteigė padalinius 
įvairiose Europos valstybėse, Kanadoje ir JAV. 
1964 m. LRS netgi įstojo į VLIKą. Tačiau nuo 
septintojo dešimtmečio pradžios pradėjo tilti LRS 
veikla ir jau dvidešimt su viršum metų, kai apie 
šią organizaciją nieko nesigirdi. Šiuo metu LRS 
veikla apsiriboja dalyvavimu VLIKe.

Ne visiškai aišku, kas buvo VLIKo atsakymų 
amerikiečių žvalgybai autorius. Gal tuometinis 
VLIKo Užsienio reikalų tarnybos valdytojas J. 
Brazaitis?

Dokumento kalba netaisyta - Red.
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ISTOROJOS ŠALTINIAI

3. Ar įmanomas bendradarbiavimas tarp VLIKo ir 
LRS, ir jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Bendradarbiavimas gali būti suprastas sekančiai:
a) politiniais pagrindais, ir b) komunikacijos su kraštu 
pagrindais.

a) Jeigu LRS narys norėtų (neišskaitomas žodis. 
Red.), VLIKo nariai tam neprotestuotų. Tačiau jie 
(LRS - Red.) turėtų gerbti procedūrinę tvarkų: pvz., 
jeigu p. Ž. būtų akredituotas savo grupės į VLIKą, jis 
tuoj pat pasidarytų VLIKo narys, nes jis toks buvo 
1945-ais. Jeigu Tautininkų partija paskirtų p. Ž. pa
keisti jų dabartinį atstovą VLIKe - niekas nesipriešin
tų. Tačiau, jeigu p. Ž. bandytų pasidaryti VLIKo nariu 
kitais būdais arba kitų titulų pagalba, VLIKas nekeis
tų savo struktūros duoti vietai asmeniui, kuriuo jo grupė 
neturi pasitikėjimo. LRS bando išlyginti kontroversi
jas tarp VLIKo ir p. Lozoraičio. Tą patį bando ir 
VLIKas. Tačiau, VLIKas bando susitarti su p. L. asme
niškai, arba per jo kolegų - kitų pasiuntinių inter
venciją, taip kaip susitarė su rezistencija krašte.

Tačiau VLIKas šiuose reikaluose turi karčią patir
tį: derybos su minėtais (LRS. Red.) asmenimis šiuo 
klausimu visada buvo bevertės, nes jie niekada nesi
laikė susitarimo (Konferencijos Pfullingen’e, Kirch
heim’e, Baden-Baden’e).

b) Kas liečia santykius su kraštu, VLIKas tarsis su 
LRS su viena sąlyga - jeigu VLIKas turės pilną pasi
tikėjimą asmenimis, su kuriais jis veda derybas. Kitaip, 
VLIKas niekuomet nebus tikras ar tie susitarimai ne
pateks į priešo rankas. Ar VLIKas pasitiki LRS at
stovais? Deja, mes neturime pasitikėūimo dėl sekančių 
priežasčių:

P. Ž. yra įsitikinęs, jog p. D. nėra priešo valdomas 
ir kad jo informacija šimtaprocentiniai teisinga. Tuo 
pačiu, p. Ž. nepasitiki Skrajūno informacija. Praneši
mas iš Lenkijos sukėlė mano abejones. Po to p. Šova 
mane informavo apie jus pasiekusį Skrajūno įspėjimą, 
kad p. D. papuolęs į priešo rankas. Šį faktą p. Šova taip 
pat kategoriškai tvirtino Vykdomojo komiteto po
sėdyje. Skrajūnu visada pasitikėjau ir pasitikėsiu kol 
negausiu įrodymų, kad jis klydo arba tyčia mus blogai 
informavo. Kol ši problema liks neišaiškinta - neįma
noma p. Ž. supažindinti su pranešimais ateinančiais iš 
Skrajūno, nerizikuojant, kad tie pranešimai pateks į 
priešo rankas. Be to abejoju ar p. Ž. nuoširdžiai siekia 
bendradarbiavimo dėl sekančių priežasčių: 1950 m. 
rudenį p. Ž. apsilankė amerikiečių zonoje ir po to su 
juo kalbėjusiems atskleidė: „Amerikiečiai pražudys 
Skrajūną“. Šia iniciatyva p. Ž. bandė sugriauti VLIKo 
pasitikėjimą amerikiečiais. Skleisdamas žinias, jog 
VLIKas negali išlaikyti paslapties, jis bandė sugriauti 
amerikiečių pasitikėūimą VLIKu. Taip pat mums pa
aiškėjo jo bandymai išgauti operacines paslaptis iš p. 
Šovos ir kitų asmenų, kad jas pranešus p. D. krašte ir 
paskleidus tarp pabėgėlių egzilyje. Visi šie faktai rodo, 
kad p. Ž. moka regzti intrigą, tačiau tai neįrodo, kad 
jis nuoširdžiai siekia bendradarbiavimo. Todėl bet 
koks bendradarbiavimas komunikacijos su kraštu pa
grindais šiuo metu neįmanomas - bent iki to laiko kol 
paaiškės situacija. (Po p. Ž. pokalbio su dr. Bačkiu, iš
kilo į paviršių kiti faktai ir VLIKo pirmininkas davė p. 
Račkiui leidimą tęsti pokalbius toliau, kad šis klau
simas būtų išaiškintas - jeigu tai įmanoma).

4. Koks VLIKo požiūris į LRS?

Jo požiūris randamas ELTOS biuletenyje Nr. 5/ 
92):

„Mums keliamas klausimas ar VLIKas žino apie 

naują LRS organizaciją; ar šios organizacijos egzis
tavimui pritaria VLIKas ir kas ją įsteigė? ELTA yra 
įgaliota paskelbti:

L šios organizacijos įsisteigimo faktas yra 
žinomas VLIK ui. Tačiau ši organizacija dėl savo įsi
steigimo nekonsultavo su VLIKu ir jo apie tai 
neinformavo.

2. Tarp LRS įkūrėjų yra daug žmonių anks
čiau dalyvavusių įsteigiant VLAKo ir BDPS dele
gatams.

3. Visa atskira ir nekoordinuota veikla Lietuvos 
vadavimo sferoje, taip pat ir LRS, laikoma nepagei
daujamu lietuvių jėgų skaldymu“.

5. Kokia yra LRS įtaka lietuvių visuomenei?

Įtaka priklauso nuo sekančių faktorių formuojan
čių lietuvių pabėgėlių nuomonę: VLIKo, diplomatijos 
atstovų, Amerikos lietuvių, institucijų tų valstybių, 
kurios draugiškos Lietuvai ir, pagaliau, nuo LRS veik
los pobūdžio

a) VLIKo požiūris į LRS buvo paaiškintas 
ELTOS komunikate

b) Pagal p. Lozoraičio kalbą, pasakytą per vasario 
16 d. minėjimą ir jo dalyvavimo LRS konferencijoje 
Londone faktas leidžia spėti, jog jis šią organizaciją 
vertina teigiamai. Ar jo simpatijos šiai organizacijai 
bus pareikštos viešai - paaiškės ateityje. Turėtų būti 
pažymėta, jog lietuvių bendruomenė Londone LRS 
vertina kaip organizaciją „remti Lozoraitį“. Ministeris 
Balutis įspėjo p. Kuzminską (keturi žmonės buvo jo 
žodžių liudininkai), jog jis nenorėtų, kad jo vardas būtų 
tapatinamas su šia organizacija. Šiuos žodžius jis pa
tvirtino laiškuose rašytuose VLIKo pirmininkui.

c) ALTa (Amerikos lietuvių taryba), koordi
nuojanti lietuvių politinių grupuočių veiklą JAV, be 
išimčių remia VLIKą. ALTos pirmininkas padarė šiuo 
reikalu specialų pranešimą spaudoje (Drauge ) pa
smerkdamas visą antivlikinę akciją.

d) Atrodo, jog LRS organizatoriai turi daug ener-

ir taip,
ir ne

BUŠO - GORBAČIOVO MENUETAS

Tai visiškai ne mano prasimanymas. Persų įlankos 
karo metu tokį šokytį šokančius Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos prezidentus atvaizduoja žinomas esėjistas 
Charles Krauthammer (Time , 1991.III.4). Ne dėl to, 
kad tas karas būtų toks juokingai mažutis, bet dėl to, 
kad to karo metu dar pasipainiojo tokia mažytė Baltijos 
valstybių nepriklausomybės problemėlė. Konstatavęs, 
kad užsienio politika yra atrankos gimnastika („exercise 
in discrimination“), jis kukliai prisipažįsta, kad net ir 
Amerikos ištekliai ir jos simpatijų aruodai („our stores 
or compassion“) nėra neišsemiami. Užtat ji kartais tu
rinti prašytis svetimų pagalbos, net jeigu dėl to priseitų 
daryti moraliai kompromituojantį žingsnį. „Štai ko
dėl ir atsirado tas ilgas mūsų menuetas su Sovietais dėl 
Baltijos valstybių“ („hence our long minuet with the 
Soviets over the Baltics“). Atkreipkite dėmesį, kad 
amerikiečiai rašo minuetas, ne menuetas.

Iš: George Smith, ČIA
Skirtas: Mr. Dobbs, CIA
Liečia: LRS (Lietuvių Rezistencinę Santarvę)

Jūs prašėte manęs atsakyti į sekančius klau
simus:

L Kas yra LRS vadai?
2. Ar skirtumai tarp VLIKo ir LRS yra prin

cipinio, ar asmeniško pobūdžio?
3. Ar kooperavimas tarp šių organizacijų 

įmanomas ir kokiomis sąlygomis?
4. Koks yra VLIKo nusistatymas dėl LRS?
5. Kokia yra LRS įtaka lietuvių visuomenėje?
Iš mūsų pasikalbėjimo man susidarė įspūdis, 

kad Jūs buvote suėjęs į kontaktą su LRS atstovais, 
šiuo atveju jie patys arba geriausi jų organizacijos 
vadai galėtų Jus apie tai informuoti. Aš galėčiau 
Jus informuoti tik tiek, kiek šis reikalas yra iš
keltas viešumon. Į Jūsų klausimus aš bandysiu 
duoti atsakymus, kurie pagrįsti dokumentais, esan
čiais mūsų žinioje arba stebint gyvenimą.

(Versta iš anglų kalbos)

Prierašas ant dokumento:

1951 m. rastas tekstas USA ryšininko George 
Smith.

A. šova

gijos. Tačiau mintis įsteigti naują partiją, o ypatingai 
opoziciją VLIKui, nebus lietuvių palankiai priimta.

e) Iš visų viršminėtų faktų galime daryti išvadą, 
kad LRS lietuviškame gyvenime neturės pasisekimo. 
Tačiau jeigu ši organizacija bus remiama amerikiečių 
arba britų valdžios, remiama ne finansiškai bet po
litiškai, VLIKą tuo pačiu silpninant - tuo atveju LRS 
įtaka greičiausiai didės.

Tas pat Krauthammeris viliasi, kad, pasibaigus tam 
karui, Amerika pradės visomis jėgomis remti Baltijos 
valstybių nepriklausomybę. Tik kol kas esą negalima 
karo eigos statyti į pavojų paisant kažkokios moralinės 
prabangos („moral luxuries“). Net ir Amerika negalinti 
nugalabyti visus slibinus iš karto. Tiek apie Krautham- 
merio samprotavimus, šiandien jau tas 100 valandų 
karas pasibaigė. Lauksime, koks bus tas sekantis sli
binas.

Turbūt nereikia nei aiškinti, kas yra tas menuetas, 
kuris buvo pradėtas šokti prancūzijos provincijoje, o 
XVII a. pabaigoje persimetė į Liudviko XIV dvarą. O 
ką pamėgo „karalius-saulė“, tą netrukus pamėgo ir visi 
Europos karališki dvarai. Gražus ir žaismingas tai šokis 
su visokiais išsilankstymais ir pasisveikinimais, net tru
putį vaikiškas ir juokingas. Jeigu jo vardą reikėtų iš
versti į lietuvių kalbą, galbūt geriausiai jam tiktų Ma
žutėlio arba Šokyčio pavadinimas.

Pamėgo tą šokį ir kompozitoriai, ir baletininkai. 
Pamėgo jį ir poetai. Šiuo atžvilgiu bene visus bus pra
lenkęs mūsų nepakartojamas poetas Jonas Aistis. Kas 
gražiau apdainuos žiogelius šokančius menuetą! At
rodo, lyg tas šokis jiems ir būtų sutvertas. Nežinau, ar 
jis labai tinka mūsų labai karingam ir truputį dram
blotam prezidentui ir apvalainiui Kremliaus diktatoriui. 
Gal jiems geriau tiktų koks nors Rytų Azijos kardų ar
ba baslių šokis.

Vincas Trumpa

1991 m. balandžio mėn. 5
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Labai didelę dalį išeivijoje sukurtų ilgesnio me- 
tražo kūrinių parašyti paskatino įvairūs konkurai. 
Kasmetinis Draugo romano konkursas ir visokie 
proginiai specifinės tematikos veikalų konkursai išei
vijos prozai davė turbūt daugiau negu pusę jos romanų, 
apysakų ir dramų, nežiūrint kad tik maža dalis premijas 
laimėdavo. Neatsitiktinai tad, nutrūkus Draugo kon
kursui, romano produkcija krito iki nulio: abu pernai iš
leisti romanai yra premijuoti ankstyvesniuose konkur
suose.

I

Knygos ašimi yra pasirinkti Lietuvos operos so
listės Vincės Jonuškaitės-Zaunienės biografiniai mo
tyvai. Kitose novelėse pasirodančios kūrėjos, aktorės, 
dainininkės, dailininkės vienokiu ar kitokiu būdu su
sitinka, prasilenkia ar suartėja su garsiąja operos soliste.

(Edita Nazaraitė, Tėviškės žiburiai, 1991.1.13)

Lietuvių Šaulių sąjungos Simo Kudirkos kuopos 
New Yorke prieš keletą metų skelbtą romano ar no
velių rinkinio konkursą laimėjęs pernai išleistas Alės 
Rūtos novelinis romanas Mėlyno karvelėlio šviesa iš 
tikrųjų nėra nei novelinis, nei romanas. Esminių tiems 
žanrams būdingų elementų ar charakteristikų čia ne
daug terastum. Jeigu novelei svarbiausia įvykis - dau
gelyje skyrelių jo iš viso nėra; jeigu romano svar
biausias tikslas yra visapusiškas žmogaus atskleidimas 
- kartais sunku suprasti, kurį žmogų šiame veikale no
rima atskleisti. Kiekvienu atveju, Mėlyno karvelėlio 
šviesa yra kelių senučių pasipasakojimai, paįvairinti 
vienos bręstančios moters ir vienos jaunos merginos gy
venimų epizodais, neturinčiais beveik nieko bendra su 
tais pasakojimais.

Tiesa, iš dažnai minimos pavardės ir knygą ilius
truojančių nuotraukų nesunku numanyti, kad romanas 
sukasi apie buvusios Lietuvos Operos solistės Vincės 
Jonuškaitės-Zaunienės gyvenimą, kurio dažnas pasa
kojimas, su tais pasakojimais pirmuoju asmeniu, supo
nuotų ir betarpiškumą ir autentiškumą, o kitų veikėjų 
požiūriai - visapusiškumą. Tačiau visos tos sugestijos 
taip ir lieka netesėtais pažadais, nes apie garsiausią ne
priklausomybės laikotarpio savo solistę ar jos gyve
nimą iš šio vos ne trijų šimtų puslapių romano tesu- 
žinome ne ką daugiau, negu iš J.(uozo) Ž.(ilevičiaus) 
vieno puslapio skilties apybraižos Lietuvių enciklo
pedijos IX tome.

LITERATŪRA IŠEIVIJOJE 1990 (II)

ROMANAI
Iš 26 romano novelių bent šešiose pasakoja pagrin

dinė veikėja. Pirmajame epizode ji - Berlyno muzikos 
mokyklos studentė („Mamunytė mūsų...Visur jos pilna 
buvo. Ištekėjo už melniko - Tamošiaus Januškos“. - 8 
psl.; „O kai važiavau į Berlyną, išaudė mama milelio, 
nudažė žaliai, pasiuvo man sijonuką...“ - 17 psl.); 
penktajame - pirmaeilė garsėjančios Lietuvos operos 
solistė („Grįžusi pirmą kartą iš užsienio, susipažinau su 
Teofilių. (...) Du metus buvom susižiedavę, kol tikrai 
susipykom“. - 59-60 psl.; „įvairiausių rolių paradas... į 
kiekvieną reikia įsijausi, kiekvieną suprast ir taip 
perduoti, kad kiti suprastų“. - 62 psl.); devintajame - 
karjeros zenitą pasiekusi primadona ir žymaus diplo
mato bei valstybininko našlė okupacijų metais („Dovas, 
mano sulauktas princas!“ - 104 psl.; „Dovas didžiavosi 
mano sceniniu darbu. Mėgo žiūrėti į žmonos asmeni
nes ir įvairių vaidmenų nuotraukas...“ - 107 psl.); try
liktame - pagyvenusi išeivė visuomenininke New Yor
ke „Ištekėjau už Stasio, nes patiko man jo žydriai mė
lynos akys. Patiko, kad jis rašytojas, sielos žmogus. 
(...) Ir išgyvenom su juo dvidešimtį metų, visus trem
ties vargus pemešėm, visą pirmųjų dienų juodu
mą Amerikoj...“ - 160 psl.); o paskutiniuose - senutė 
pensininkė Kalifornijoje („Vartau, atidarinėju stalčius, 
sklaistau - sklaistinėju laiškus ir žiūrinėju nuotraukas... 
Turėčiau daug ką pasakyti! (...) Kad taip viską už
rašytų kas, o aš pasakočiau, - bet kur tau!“ - 218, 219 
psl.) Lygiagrečiai su pagrindine veikėja skaitytojas 
supažindinamas su antraeilės dainininkės Natalijos Stel- 
mokienės gyvenimu, žymiai turtingesnių meiliškomis 
aferomis ir užkulisiniais pletkeliais. Jam skiriama nė 
kiek ne mažiau vietos, nors su heroje teturi bendro tik 
tiek, kad neretai bendraujama su tais pačiais pavardi
ntais ir bevardžiais žmonėmis, atseit, kvėpuojama ta pa
čia atmosfera.

(Būdavo kuriozų. Vieno tokių koncertų metu žino
mo lietuvių solisto gražuolė žmona stipriau paflirtavo su 
vokiečių karininkais. Tasai solistas, kiek išgėręs, išsive
dė ją į koridorių, pakėlė suknelę ir gerai įkrėtė į minkš
tąją vietą, vis šaukdamas:

„Še tau karininkas! še tau karininkas!“) (76 psl.)
... Atėjo, matai, dvi viešnios, ponios iš Operos... 

Vaišinosi, dalijosi prisiminimais iš gerųjų Kauno die
nų, guodėsi vargais...Kai viena viešnių nuėjo į išvietę, 
antroji - iškonveikė, visaip apkalbėjo aną... Kai vėl 
drauge, tos pačįos pagyros, saldžios kalbos... Okai kita 
nuėjo į išvietę, tai ši skubėjo visas anos ydas išsakyti... 
O grįžus - vėl saldumas...

O tempora, o mores! (81 psl.)
Natalijos epizodai, pradžioje pilni groteskiškų ir 

bulvarinių situacijų, gale išsivysto į rimtesnes „muilo 
operas“.

Trečiajame romano skyriuje, kur veiksmas vyksta 
Vokietijos pokario pabėgėlių stovykloje, į siužetą įsi
jungia aktorės meną studijuojanti Jurgita, kartu su tri
mis savo gerbėjais besiklausanti Vincės Jonuškaitės 
plokštelės. Ją labai jaudina romanui vardą davusi daina 
ir solistės balsas, kurie vėliau sekios Jurgitą ir Kanadoje 
ir Kalifornijoje, scenoje ir mokykloje...

Ketvirtajame epizode jau Kalifornijoje ir dabar, iš
vedama ir jauna dailės studentė Jūra, kuriai nuo pat 
pirmo susitikimo galvon įstringa motinos supažindintos 
„elegantiškos senutės“, „žymios Lietuvos dainininkės“, 
jos paveikslų parodą apžiūrėjus tarti žodžiai: „Tu, mer
gaite, daug pasieksi“. (46 psl.) Jūros amžiaus ir talento

IR DRAMA
panašumai su šios knygos dailininke, autorės dukteri
mi Rasa E. Arbaite skaitytoją iš tikrųjų nuteikia gana 
nepatogiai, nes jos išstūmimas avangardan romane 
mažiausiai pateisinamas.

Skaitytojui veik visada viskas atpasakojama bū
tuoju laiku ir iš pačios tolimiausios perspektyvos, sau
gios distancijos, ir autorei ir herojei apsigaubus neper
matomais solidaus amžiaus, kuklumo bei orumo šydais. 
Nesvarbu, kurioje savo praeities fazėje bebūtų svar
biausios romano veikėjos, jos neatrodo kada nors bu
vusios jaunos, ar išgyvenusios brendimo, o juo labiau 
kūrybos stadijas, nors visa tai prisimena ir apšneka. 
Galbūt kaip tik dėl to autorei ir prireikė Jurgitos ir Jūros 
(joms irgi skiriant po vienodai puslapių!), kad jos vien 
savo pasirodymais ar požiūriais romaną pagyvintų ir su
aktualintų. Jų įvedimas iš vienos pusės šiek tiek pri
mena Jurgio Gliaudos Ikaro sonatą, kur Čiurlionio kū
rybos poveikį išgyvena šiandieniniai menininkai, bet 
dar daugiau - pačios Alės Rūtos romanus (kaip Kelias į 
kairę ar Daigynas ), atpasakotus kelių amžiumi ir pa
dėtim skirtingų veikėjų lūpomis. Šiuo atveju ta forma 
veikalui ne tik nepasitarnavo, bet jį savotiškai nupigi
no. Atrodo, jog eiti tiesesniu keliu autorei pritrūko drą
sos, vaizduotės ir polėkio... Kiekvienu atveju, gerai iš
ieškota biografija, pagrįsta gyvųjų liudininkų pasako
jimais ir rašytiniais šaltiniais, būtų žymiai geriau pasi
tarnavusi ir solistei, ir Lietuvos operai.

n

Taip bėga knygoje pasakojimai, atsakymai į vienas 
kito užklausimus per visus šios spalvingos knygos per
duodamus Lietuvos žymesnius istorinius įvykius, vis 
naujai peršokant iš praeities ir ją surišant su dabartimi.

(Rūta Klevą Vidžiūnienė, Draugas, 1991.1.19)

Andrius Norimas savo Kelionei į Kauną „premi
juoto jaunimui romano“ etiketę prisisegė ne vien rek
lamos dėliai. „Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švie
timo komisijos paskelbto jaunimo literatūros konkurso 
Vertinimo komisijos“ akto atšviesta kopija rodo, jog 
romanu kūrinys buvo tituluojamas ir prieš jam paski
riant premiją 1985 metų rudenį, nors šio žanro rei
kalavimus, net proporcingai sumažintus atsižvelgiant į 
potencialių skaitytojų amžių, jis vargu ar patenkintų.

Knygos turinį sudaro išeivio tėvo pasakojimas 
vaikams apie savo paauglystės meto vasaros atostogas 
Lietuvoje paskutinėmis pirmosios bolševikų okupacijos 
dienomis. Kauno gimnazistas Audris Ramonis su savo 
jaunesne sesute Asta traukiniu nuvažiuoja pas dėdę, 
ūkininkaujantį Latvijos pasienyje,-Rokiškio apskrityje. 
Jiems su kiek vyresniu pusbroliu Jeronimu susitaisius 
seną laivelį ir juo išplaukus į netolimą miestelį, oku
pantai pradeda gaudyti žmones pirmajam didžiajam 
trėmimui, suimdami ir visą dėdės šeimą Dabar, prie jų 
prisijungus Jeronimo draugei Sabai, visi jaunuoliai nori 
sugrįžti į Kauną pas Audrio tėvus. Pradžioje tuo pačiu 
laiveliu jie plaukia Nemunėlio ir Šventosios upėmis, o 
nuo Ukmergės važiuoja traukiniu iki Kauno, kur juos 
užklumpa ką tik prasidėjęs karas.

A. Norimo knyga parašyta sklandžia ir paprasta 
kalba, padalinta į trumpus vieno nuotykio skyrelius, yra 
lengvai skaitoma, (Apžvalgininkui, po Alės Rūtos 
romano, savo bepretenziškumu ji pasirodė netgi sa
votiška atgaiva!). Jos puslapiai pilni gana gyvo ir pa-

6 Akiračiai nr. 4 (228)
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kankanui įdomaus dialogo, kuriame jaunasis skai
tytojas supažindinamas su veikėjus supančia tiesiogine 
aplinka, retesniais daiktais, gamtos reiškiniais, apy
linkės geografija (knygos gale pridedant ir aprašytų 
vietovių žemėlapio iškarpą), istoriniais įvykiais, ten gy
venusiomis asmenybėmis, rašytojais (k.a.: A. Strazdas, 
Vaižgantas, J. Biliūnas, A. Vienuolis, Bitė), valstybi
ninkais (k.a.: prezidentas A. Smetona, ministeris J. Tū
belis) ir kt. Kartais toji „naudinga informacija“ atrodo 
perdaug gausi, užgožianti veikėjus ir įvykius, bet pa
dalinta mažomis dozėmis, manau, bus jaunojo skaity
tojo nesunkiai suvirškinta. Vietomis kiek sausoka laik
raštinė kalba gali būti visai logiškai pateisinta tuo, kad 
pasakotojas yra miesčionis, valdininkų ar tarnautojų sū
nus. Kiek sunkiau būtų pateisinti bereikalingai sudra
matintą pabaigą ir atkištinai baltais siūlais „prifastri- 
guotą“ epilogą.

Nemanau, kad Kelionė Į Kauną pretenduotų į 
jaunimo literatūros šedevrus, tačiau tai yra sąžiningai 
savo paskirtį atliekanti knyga. Todėl savo iniciatyva ją 
išleidusio autoriaus lengvai ironiškas palinkėjimas „pre
mijas skiriančioms institucijoms (...) iš anksto kaupti 
lėšas premijuotiems kūriniams išleisti, o po to skelbti 
konkursą“, turėtų jas kiek sugėdinti...

III

Jurgio Gliaudos trijų veiksmų drama Naktis, kny
gos metrikoje pažymėta 1989 išleidimo metais, bet 
skaitytojus tik pernai tepasiekusi, buvo Los Angeles 
dramos sambūrio pastatyta ir suvaidinta 1974 m. rude
nį Čikagoje vykusiame Trečiajame teatro festivalyje. 
Iškiliausios aktorės žymuo, kiek prisimenu, labai pel
nytai Stasės Pautienienės laimėtas už Rožės vaidme
nį ir šią dramą, nors ir netiesioginiai, suriša su anks
čiau laimėtomis premijomis.

Drama matomai vyksta septyniasdešimtųjų de
kadoje ar net kiek ankstėliau. Aklasis septyniasdešim
tmetis senis Arnoldas ir jo pensininkė žmona Rožė gy
vena namelyje šalia didelio aerouosto, kartu su muzi
ku sūnumi Sigitu ir jį išlaikančia lėktuvų valytoja 
žmona Daiva, kurios sesuo Gytė taip pat čia sugrįžta iš 
psichinės ligoninės. Salia namelio esančiame garaže 
įsikūrusi „gėlių ir taikos vaikų“ pora, Man tautas ir Lie
pa, kurių pastaroji yra paskutinėje nėštumo stadijoje. Iš 
tikrųjų abi patalpos yra jau senokai miesto nusavintos 
ir už jas gauti pinigai išleisti, tad visa keistų įnamių ple
jada čia gyvena „valkatų teisėmis“. Namelį ir garažą 
kiekvieną minutę gali nugriauti buldozeriai, kurie ruošia 
kelią aerouosto praplėtimui.

Visi jaunieji, išskyrus Daivą, gyvena iliuzijomis ir, 
Rožės žodžiais tariant, yra „beviltiški parazitai“. Alko
holikas Sigitas nesėkmingai kuria „gongų simfonijas“ ir 
šaudo į triukšmingai bekylančius lėktuvus; „kasdie
nybės filosofas“ Mantautas su savo nuo tėvų pabėgusia 
žmona jaučiasi pasaulio piliečiais, darbą laikančiais pa
žeminimu, gyvenančiais „virvagalio teorijomis“ ir „Rai
gardo legendomis“; Gytė, savo pačios prisipažįnimu, 
čia atvyko irgi „ne darbo ieškoti“, bet „ilsėtis ir...oro 
pilis statyti“ (39 psl.)... Uiuzininkai yra ir abu senieji, 
tiek Arnoldas, kuris savo „sutartinių ir raudų teoriją “ 
bando įkalbėti sūnui, tiek ir visus tvarkanti valinga 
geraširdė Rožė, įtikėjusi Sigito genialumu. Kiek rea
liau į gyvenimą žiūri vien Daiva, valanti tuos „pra
keiktus lėktuvus“, „kuriuos priteršta milijonai dykūnų“, 
tik tam, kad jos vyras galėtų atsiduoti kūrybai.

Gytė visai atvirai vilioja Sigitą, kuris dėl to „geria ir 
naktimis švaistosi po griūvėsiu plotus“, (60 psl.). Pa
skutiniais savo uždirbtais pinigais Daiva nori papirkti 
Gytę, kad ši paliktų jos vyrą ramybėje ir išvažiuotų, 

tačiau Gytė išsiveda Sigitą su savimi, o Daiva, ne
galėdama to pernešti, nusišauna... Tuo metu kambary
je užgęsta šviesa, nes išjungiama elektra, o tai yra 
ženklas, kad netrukus viską nušluos buldozeriai...

Tartum nujausdamas, kad 85 nepertiršto druko pus
lapiai yra mažoka erdvė septyniems sudėtingiems vei
kėjams pilnai išsitiesti vien dialogais, J. Gliaudą kiek
vieną jų smulkiai ir labai vaizdingai apibūdina prieš 
pradėdamas dramą, gale pabrėždamas, jog „nė vienas 
personažas neturi komiškumo žymių, nors visi savaip 
nelogiški, keisti, apsileidę, stebint juos iš logiškos 
kasdienybės pozicijų“. (6 psl.) Ekscentriškais veikėjais 
turtingas beveik kiekvienas J. Gliaudos veikalas, bet 
šioje dramoje jie absoliučiai dominuoja sceną, nors, iš 
kitos pusės, irgi tesudaro tik mažytę salelę juos su
pančio išorinio pasaulio grėsminguose vandenyse, 
kuriuos dramaturgas taikliai atskleidžia režisūriniuose 
patarimuose: „Kada praskrenda lėktuvas, scenoje 
esą personažai nustoja kalbėtis, instinktyviai pakelia 
veidus į lubas, tartum baimindamiesi, kad jos įlūš, 
neatlaikiusios sprausminio motoro griausmo“. (6 psl.)

Naktis - tipiškas J. Gliaudos veikalas, parašytas jo 
kūrybinio pajėgumo viršūnėje. Skaitytojas turi apsi
prasti su jo „vertimine“ kalba, nekonvencionaliais nau
jadarais, kas visada erzindavo kritikus, bet nesukliudė 
gausioms konkursų komisijoms J. Gliaudai paskirti kur 
kas daugiau premijų, negu jų laimėjo bet kuris kitas 
mūsų rašytojas. Ir šioje dramoje J. Gliaudą veikiai su
kuria įdomią ir įtampą keliančią atmosferą, priverčia 
skaitytoją susigyventi su šia keista nelaimingų žmonių 
grupe taip, kad ir jos narių likimams jie nebegali likti 
abejingi.

* * *

Pernai buvo išleistas ir nesenai Draugo atkarpoje 
spausdintas amerikiečių klasiko Hermano Melville ro
manas Moby Diek, Povilo Gaučio vertime pavadintas 
Baltuoju banginiu . Sį kartą, manau, kad produktyvusis 
išeivijos vertėjas gerokai pasiskubino šią knygą išleisti 
be griežtesnės kalbinės ir stilistinės peržiūros, kurios 
taip pasigęsta skaitant romaną atkarpoje. Vien palydą ir 
keletą pirmųjų puslapių paskaičius, pasidaro aišku, kad 
atkarpoje surinkti tekstai liko beveik ar visai netaisyti. 
Bijau, kad ne vienas skaitytojas ilgainiui ims abejoti 
gausiomis šio rašytojo liaupsėmis vertėjo pratarmėje, o 
leidėjo tvirtinimas knygos apvalko užlenkime, jog „ver

timas yra sklandus“, jam nuskambės savotišku pasi
šaipymu.

kęst, reikalas

Alė Rūta. Mėlyno karvelėlio šviesa. Novelinis ro
manas. Išleido Vydūno Jaunimo fondas. Aplanko ir 
knygos dailininkė Rasa E. Arbaitė. 185 psl., kaina ne
pažymėta.

Andrius Norimas. Kelionė į Kauną. Premijuotas 
romanas jaunimui. Išleido Literatūros mylėtojų talka. 
159 psl., kaina $10.00; kietais viršeliais $12.00.

Jurgis Gliaudą. Naktis . Trijų veiksmų drama. 
Londone. 85 psl., kaina $8.50.

Herman Melville. Baltasis banginis . Romanas. 
Išvertė P. Gaučys. Išleido Lietuviškos knygos klubas. 
Viršelis ir aplankas Vytauto O. Virkau. 346 psl., kaina 
$10.00.

DAR VIENA ...
(atkelta iš 1-mo psl.) 

lyg kokiame rasos laše, atsispindi ir visos mūsų tautos 
paskutinių pusės šimto metų tragiką. Kažkur Sibiro tai
goj žuvo Vytauto tėvas, ten antrosios okupacijos pra
džioje nutremtas už dalyvavimą partizaninęje kovoje 
prieš okupantus. Netrukus 1945 m. Sibiran ištremta ir 
motina su dviem mažamečiais vaikais. Ten mirė ir še- 
šerių metų jaunesnysis Vytauto brolis. Motina Sibiro

Vytautas Koncevičius

taigoje jį palaidojo savo rankomis.
Grįžęs iš Sibiro Vytautas ilgai negalėjo gauti nei 

buto, nei darbo. Iš desperacijos buvo net vėl Sibiran 
grįžęs... Užtai ir nesistebi Vytauto brigados vyrai, kad 
prie televizijos bokšto Vytautas buvo pirmose eilėse.

Neprašo užuojautos vienų viena likusi žilaplaukė 
aštuoniasdešimtmetė Teklė Koncevičienė. „Gyvenimas 
mane užgrūdino. Visas ašaras išliejau tremty, Sibiro 
taigoj. (...) Visa, ka turėjau brangiausia, - Lietuvai 
atidaviau”- pasakė ji Tiesos žurnalistei Giedrei Gir
denytei ( Tiesa, 1991.III.9).

Nežinau, ką ir būtų galima pasakyti motinai, gyve
nime patyrusiai tiek skausmo ir netekties. Pagalvoji, ir 
žodis dar neištartas sustingsta ore. Nebent truputėlį pa
guostų mintis, kad daug pasaulyje gyvybių užgęsta be 
tikslo ir prasmės. O kodėl ir už ką žuvo Vytautas Kon
cevičius, žino visa Lietuva.

z. v. r.

1990 m. balandžio mėn.
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Wisconsin’o universitete kovo mėnesį stažavosi 
žurnalistas, Lietuvos Aukščiausios Tarybos deputatas 
Rimvydas Valatka. Jo profesorius AL. Sennas paėmė 
iš jo interviu, kuriame pašnekovai sugrįžo į sausio 11- 
ąją, kai Sovietų tankai ir desantas atakavo vienintelę 
šiuolaikinę Vilniaus laikraščių spaustuvę - Spaudos rū
mus.

POKALBIS SU VALATKA

TANKAI SPAUDOS RŪMUOSE IR
LAISVO LIETUVIŠKO ŽODŽIO

PERSPEKTYVOS
Kaip paveikė Lietuvos spaudą Sovietų įvykdytas 

Spaudos rūmų užgrobimas sausio mėnesį?

- Trumpai kalbant, tai gerokai priartino didžiosios 
dalies laisvos Lietuvos spaudos bankrotus. Štai, pavyz
džiui, didžiausias Lietuvos dienraštis Lietuvos rytas 
patyrė maždaug milijonų rublių nuostolių: užgrobtuose 
rūmuose liko ką tik nupirkti kompiuteriai, kurių oku
pantas nežada atiduoti. Apie prarastus diktofonus, kitą 
techniką, asmeninius daiktus, fotoarchyvą laikraščio re
daktoriai net nekalba.

Vilniuje praktiškai nėra kitos spaustuvės, kuri galė
tų bent iš dalies pakeisti Spaudos rūmus.„Vilties“ spau
stuvės pajėgumų vos pakanka valstybės laikraščiams 
spausdinti. Todėl pora mėnesių Respublika išeidavo 
aštuoniskart mažesnė ir su pavėlavimais. Lietuvos rytas 
spausdinamas kas antrą dieną Kaune. Skaitytoją dien
raštis pasiekia beveik parą vėliau. Atgimimą , kurį iš 
pradžių su trijų keturių dienų pavėlavimu spausdino 
„Viltis“, dabar spausdina Šiaulių „Titnagas“. Spausdi
nimo ir ekspedijavimo išlaidos per tuos pora mėnesių 
išaugo tris keturis kartus. Ypač liūdna dabar savaitraš
čių padėtis. Suplonėję ir skelbdami pasenusią informa
ciją jie beveik praranda prasmę. Dienraščiai dar gauna 
pajamų iš reklamos, kurios didesnė pusė yra ne prekių, 
o įvykių. Savaitraščiams jos nebelieka.

Taigi, nors mūsų radikalai laisvąją lietuvišką spau
dą nuolat užsipuldavo, pravardžiuodami ją komunisti
ne ar raudonąja, Kremliaus komunistai būtent jai skyrė 
vieną iš smarkiausių savo smūgių sausio 11-tąją.

Po šio smūgio, prisimenant beveik metus trukusią 
poligrafinių reikmenų blokadą iš SSSR pusės, bus labai 
nelengva atsigauti.

Prie to turbūt prisidėjo ir kiek vėliau įvykdytas 
popieriaus sandėlio užėmimas Paneriuose?

- Daugelis laikraščių savo popierių laikė kitur. 
Ten, kiek man žinoma, buvo nemažas kiekis vaikų li
teratūros leidyklos „Vyturys“ popieriaus. Blogiau, kad 
čia buvo saugomi spaustuviniai dažai ir kita poligrafinė 
chemija, kurią Lietuva perka iš Sovietų Sąjungos.

Kokie laikraščiai gauna popieriaus iš Vyriausybės 
ir kodėl? Ką reiškia sąvoka valstybės laikraštis?

- Dėl popieriaus ir apskritai dėl ekonomikos šian
dien gali nesirūpinti valstybės laikraščiai, kurių turime 
tris. Tai Lietuvos aidas ir jo priedas Savanoris , Echo 
Litvy ir Kurjer Wilenski. Dar yra grupė laikraščių ku
riuos pradėjo leisti rajonų ir miestų savivaldybės. At
rodo, kad ir rudenį pradėtas leisti Dienovidis būtų vals
tybinis, nes jo leidėjas yra Vyriausybės Spaudos depar
tamentas.

Na, o kas yra valstybės laikraštis, teisingai turbūt 
neatsakytų nė pats Aukščiausiasis. Šiandien pagal savo 
statusą Lietuvos aidas , man regis, yra valstybiškesnis 
už prieškarinį. Pagal savo paantraštę tai turėtų būti laik
raštis, kuris skelbia visų deputatų ir ministrų, tai yra 
rinktų ir skirtų pareigūnų nuomones. Tačiau praktikoje 
nemažai deputatų valstybės laikraštyje yra puolami vos 
ne labiau kaip Sovietų Sąjungos ar jų kompartijos laik
raščiuose. Iš profesionalios pusės žiūrint tai atrodo gana 
nerimtai. Gruodžio mėnesį daugiau kaip 20 Sąjūdžio 
Centro frakcijos deputatų paskelbė viešą pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad Lietuvos aido jie nelaiko vals
tybės laikraščiu. (Pareiškimo tekstą spausdiname šiame 
puslapyje rėmeliuose - Red.). Šį kelių eilučių pareiš
kimą, kuris turėjo tik keletą eilučių teksto, Lietuvos 
aidas išspausdino tik po gerų dešimties dienų. Per tą 
laiką kai kurie pasirašę deputatai buvo įtakojami atsi
sakyti savo parašų. Vienas iš jų taip ir padarė. Tokie 
„derinimai“ primena nesenų laikų LKP CK „vadova
vimą“ spaudai.

Tačiau tai, ką čia pasakiau, nereiškia, kad tokio 
dienraščio (turiu galvoje jo ideologiją), nereikia. Bea
todairiškai neigiančių kitas nuomones, radikaliai nusi
teikusių žmonių Lietuvoje yra nemažai, jų netgi dau
gės dėl to, kad Sovietų Sąjunga visaip vilkino ir vilkins 
Lietuvos paleidimą ir pripažinimą. Tačiau nereiktų šito 
kraštutinę nuomonę reiškiančio laikraščio sutapatinti su 
valstybės vardu. Lietuvos valstybė nėra išimtinė ku
rios nors frakcijos, partijos ar žmogaus teisė. Jei Lietu
vos aido paantraštė skelbtų, kad jis yra Nepriklauso
mybės partijos ar Krikščionių demokratų ar kitos kurios 
grupės laikraštis, viskas būtų logiška, ir apie tai nereiktų 
net diskutuoti. Dabar taip nėra, ir turim situaciją, kai 
„valstybės laikraštis“ koneveikia tos pačios valstybės 
kūrėjus.

Girdėjau, kad Respublikos leidėjas V. Tomkus turi 

spaustuvų, bet negauna leidimo ją pastatyti ir naudotis 
ja. Kodėl?

- Šia spaustuve, kiek man žinoma, galėtų naudotis 
praktiškai visi didžiausi Lietuvos laikraščiai. Vis dėlto 
nuo pat sausio mėnesio nepigūs įrengimai, kuriuos 
Respublikai padovanojo Danijos leidėjai, gulėjo ant 
sniego, ir niekas nežinojo, kada reikalai pajudės iš mir
ties taško. Keletą mėnesių V. Tomkus kovojo su Vals
tybės kontrolierium K. Uoka ir Generaliniu prokuroru 
A. Paulausku, kurie užprotestavo Vilniaus mero leidimą 
statyt Respublikos spaustuvę šalia Spaudos rūmų, kur 
jau yra spaustuvei būtini valymo įrengimai. Draudimo 
pretekstas grynai formalus. Tikroji priežastis nesunkiai 
nuspėjama: Respublika „ne taip“ rašo... Praktiškai nėra 
deputato ar pareigūno, kurio šis laikraštis nebūtų šu
kavęs prieš plauką. Ne visada ta kritika būdavo teisinga 
ir profesionali, ir už tai būtų galima pykti, tačiau kai 
kurių valdžios vyrų neapykanta šiam laikraščiui pasi
rodė tokia didelė, kad per ją nebematomą draudimo sta
tyti spaustuvę daromą žala visai Lietuvai. Tai dar bū
tų nieko, bet įsivaizduokim, kaip visa tai atrodo danų 
akimis. Ar norės jie mus remti ateityje, regėdami tokį 
mūsų požiūrį?

Ar situacija, kuri susidarė po Spaudos rūmų užė
mimo, nebūtų geresnė, jeigu V. Tomkus jau turėtų vei
kiančią spaustuvų?

- Be abejo. Gal net nebūtume pajutę to užėmimo, 
o gal jo iš viso nebūtų buvę, nes kaip sakiau, Maskva net 
ir dabar galvoja, kad jei nebūtų „paleista“ Lietuvos 
spauda, pas mus situacija dabar būtų kitokia, promas- 
kvietiškesnė. Grįžtant prie klausimo, tai V. Tomkus jau 
buvo susitaręs su vienu iš didžiausių Rusijos popieriaus 
fabrikų (Kandapogos), kad šis taps Respublikos spaus
tuvės dalininku, t.y. tieks jai popierių ir gaus dalį pelno 
iš visų čia spausdinamų leidinių. Logiškai galvojant 
fabrikas tada nebūtų suinteresuotas beatodairišku po
pieriaus kainų didinimu, kaip yra dabar. Šiuo metu gi 
KPSS CK spaudžia šį fabriką apskritai nebetiekti po
pieriaus Respublikai kaip nacionalistiniam leidiniui. 
Laikas yra pinigai, ir jis galbūt čia jau prarastas dėl mū
sų kai kurių valdžios atstovų ambicijų. Nors Tu kaip 
Lietuvos istorijos žinovas pasakytum, kad ambicijos ir
asmeniškumai visada darė mūsų politikai žymią įtaką. 
Neatsisakėm tų „tradicijų“ ir dabar.

KAM PRIKLAUSO „LIETUVOS AIDAS”?

,Lietuvos aidas”, pagal paantraštę esantis valstybės laikraščiu, tokiu, deja, nėra. Mums nepriimtinas jo 
politinis vienakryptiškumas, atspindintis tik vienos parlamento grupės nuostatas, nepriimtini pastovūs 
deputatų ir Vyriausybės narių užpuolimai. Nelaikome šio leidinio savo laikraščiu, valstybės laikraščiu, o ir 
pati valstybės laikraščio idėja yra abejotina. Todėl prašome redakciją panaikinti paantraštę „valstybės laik
raštis”.

V. Plečkaitis, J. Tamulis, P. Vaitiekūnas, R. Valatka, Cz. Okinczyc, R. Gudaitis, A. Rudys, A. Leščinskas, 
R. Rudzys, K. Glaveckas, E. Vilkas, A. Žalys, K. Antanavičius, V. Pikturna, E. Gentvilas, A. Januška, J. 
Minkevičius, D. Morkūnas, J. Dringelis, M. Gerdaitytė, V. Andriukaitis, G. Ramonas, A. Kumža.
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Tačiau atrodo, kad Lietuvoje vis dar atsiranda nau
jų laikraščių. Man atrodo, kad greit ateis krizė, nes kai 
prisimenu jūsų redaktorių pasitarimą dėl laikraščių pla
tinimo problemų pernai rudenį, tai ten atrodė, kad tik 
vienas Tomkus nutuokia apie savo laikraščio ekono
miką. Kaip Tu manai išeis ateity?

- Aš jau kalbėjau truputį apie tai interviu pradžioje. 
Biznio logika yra nenumaldoma visose srityse: praktiš
kai beveik visos redakcijos turės pereiti per bankroto 
girnas, ir, žinoma, ateities Lietuvoje nebus daugiau kaip 
3-5 dienraščiai, 5-6 savaitraščiai, įskaitant ir atskirų 
regionų ar miestų. Kol kas laikraščių leidyba užsiima

Akiračiai nr. 4 (228)
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PASIKALBĖJIMAS

I§ PASIKALBĖJIMŲ APIE SPAUDĄ
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V. Landsbergis:

- Galbūt ir spauda mokosi - Jūs pripažįstate jai 
tokią teise?

- Dabar pasakysiu tai, kas visada interpre
tuojama kaip puolimas prieš spaudą, nors aš taip 
nemanau. Jeigu kai kurie laikraščiai nuolat rašyda
mi apie Aukščiausiąją Tarybą, neranda jai nė vieno 
gero žodžio, vertinu tai kaip tendencingą neob
jektyvumą. Nenorėčiau būti suprastas kaip suin
teresuotas, nenoriu Aukščiausiosios Tarybos girti - 
jos naudingo veikomo koeficientas galėtų būti di
desnis. Bet aš nesutinku, kad nenorima pastebėti, 
kad ji dirba sunkų, svarbų ir labai reikalingą darbą.

- O spauda - ar ji neverta gero žodžio?
- Spauda, žinoma, keičiasi. Bet, jei jei laik

raščius skaitantys žmonės, išvarginti ilgo permainų 
laukimo, tikisi greitų rezultatų, ko būti negali, laik
raštis turėtų būti ir švietėjas, ir aiškintojas, ir ramin

daugiausiai patys žurnalistai, ir beveik nedalyvauja joje 
biznieriai. Protingesni redaktoriai jau dabar ieško biz
nierių, bet ateity turėtų būti atvirkščiai - biznierius su
randa pinigų ir samdo redaktorių su galva, kad šis su
rinktų gerų komentatorių ir reporterių, o jų darbas duoti 
pelno biznieriui. Priešingu atveju bus kaip dabar, kai 
redaktorius didelę dalį laiko turi rūpintis ūkiu, kai 
penktadalį reporterių vietų turi užimti tiekėjai, vyks
tantys į Rusiją popieriaus paieškų. Štai Atgimimas jau 
buvo pasiekęs, kad rasdavo Sibire pirkti celiuliozės ir 
veždavo ją perdirbti Kaune į popierių. Sutikit, kad 20 
žmonių turinčiai redakcijai toks biznio priedas yra ir per 
sunkus, ir neekonomiškas, natūrinio ūkio padiktuotas.

Na, o vis naujų laikraščių atsiradimas Lietuvoje, 
kad ir kaip to nenorėtų jau einančių laikraščių redak
toriai, yra konkurencijos praktinė išraiška. Jau žinau

Padarėme viską, kas priklausė nuo mūsų va
lios ir pastangų. Tik niekaip iki šiol dar nepra
laužėme naujo, berods, tautinio biurokratizmo, 
lietuviškų „aparatčikų” su parlamento Kauno 
frakcija priešaky, kad bent per milimetrą pajudėtų 
spaustuvės pamatai. O dar su patosu kalbame 
apie Nepriklausomos valstybės pamatus.

Ačiū akliesiems naujai suformuoto aparato 
įrankiams - kontrolieriui K. Uokai ir prokurorui 
A. Paulauskui, kurie, metę visus darbus į šalį, 
padarė viską, kad tik laikraščiai Lietuvoje nepa
sirodytų. Apie tai - kaip ir kieno valią jie vykdė, 
manau , dar pakalbėsime ateityje.

O jei kam atrodo, kad visos šnekos apie „Res
publikos” spaustuvės statybas nevertos platesnio 
visuomenės dėmesio, tas klysta. Pats ponas V. 
Lansbergis, prieš išvykdamas derybų į Maskvą, 
dar suskumba išsikviesti Vilniaus miesto merą B. 
Bematinį ir duoti savo paskutinį nurodymą: „Kaip 
ten su ta „Respublikos” spaustuvės statyba?...”

Jeigu Lietuvos AT pirmininkas derybų su 
Maskva išvakarėse neranda svarbesnių reikalų, 
kaip sužlugdyti „Respublikos” spaustuvės 
statybas, man regis, šis faktas pasako daugiau, 
negu reikia.

j" r*- ‘ i, • . .j >.. ■
*. ts f . i . •*. • j . Ų K - k "" > ■

V. Tomkus
Respublika, 1991.1.3

tojas. Deja, matau per daug erzintojų ir per maža 
aiškintojų.

K. Prunskienė:

- Spauda Jums palanki kaip reta kam. Ir vis 
dėlto vienoje spaudos konferencijoje pasakėte: 
„Mane stebina mūsų žurnalistai...” Gal galėtume 
pakomentuoti?

- Spauda man palanki galbūt ne tiek dėl manąs 
pačios, kiek dėl vyriausybės pakankamai realistinio 
kurso nuo deklaracijų į nepriklausomybę. O apie 
žurnalistus taip pasakiau grįžusi is Vakarų, kai jie 
klausinėjo dalykų, kurie tuo metu Lietuvai tikrai 
nebuvo svarbiausi. Iš Vakarų, iš pasaulio ir tada, ir 
dabar mums labiausiai reikia ne materialinės pa
ramos, ne šalpos, ne naftos, o politinės paramos ir 
pripažinimo.

(Tiesa, 1990.VIII.2)

kooperatininkų (dabar jie vadinami akcininkais), kurie 
dalį savo pinigų įdėjo į naujų laikraščių steigimą, ir tas 
laikraštis nebankrutuos tol, kol jo savininkas nebankru
tuos. Kitus steigia savivaldybės.

Kalbant apie krizę, tai ji kiekvienam bus asmeni
nė: laikraščių redaktorių ir reporterių rinka pačiu arti
miausiu laiku turės žymų perteklių. Nors, kita vertus, 
redaktoriai nuolat skųsis talentų stygium. Jaunimui ši
toj epochoj bus lengviau prasimušti, negu mano kartos 
žmonėms šioje profesijoje išlikti.

Ameriką pasiekė gandai, kad išėjai iš Atgimimo 
vyr. redaktorių. Kas privertė tai padaryti?

POLITINIŲ PARTI
JŲ VAIDMUO

(atgkelta iš 3-čio psl.)

buvo griaudu televizijoje stebėti Kazim ieros Pruns
kienės priėmimą Baltuosiuose Rūmuose, kai jos au
tomobilis nebuvo įleistas, o ji su savo palyda smulkiais 
žingsneliais artinosi prie vartų... Ji buvo tikrinama, kaip 
eilinė turistė: jos rankinukas buvo iškratytas, ji turėjo 
praeiti pro metalo detektorius, o jos brolis iš viso ne
buvo įleistas, nežiūrint jos protesto. Jis liko Lafayette 
parke sėdėti ant suolelio. Politinėje veikloje yra ypa
tingai svarbu į įvykius pažvelgti kritišku žvilgsniu ir 
įsigyti diplomatinio takto, kuriuo savo buvimo Ame
rikoje metu taip pasižymėjo Prunskienė. Jos atsakymai į 
kai kuriuos labai provokuojančius klausimus Va
šingtono National Press klube vertė ja gėrėtis ir di
džiuotis. Gaila, kad jai teko iš pareigų pasitraukti.

VLIKas turėtų realiau žvelgti į įvykius, siuntinėti 
mažiau sveikinimo telegramų ir gerai persvarstyti savo 
patarimus eiliniam mūsų visuomenės piliečiui. Nėra 
reikalo Bush’ui dėkoti nei už Lietuvos blokadą, nei už 
pažeminantį ir nesvetingą Prunskienės priėmimą. Kai 
pagaliau Baltuosius Rūmus pasiekė Vytautas Lands
bergis, jo buvimas pas prezidentą buvo praleistas ty
lomis, neparodytas nei televizijoje. Iš privačių šaltinių 
teko patirti, kad pats prezidentas pageidavo Lands
bergio vizito nereklamuoti ir tuo neerzinti Gorbačiovo.

- Ta pati ekonomika, apie kurią jau nemažai čia 
kalbėjau. Redaktoriavau be galo trumpai - nepilnus aš
tuonis mėnesius, per kuriuos teko veikti blokados, nuo
latinio poligrafinių medžiagų kainų augimo ir pagaliau 
brutalaus spaustuvės užėmimo sąlygomis, o net ir nor
maliom aplinkybėm laikraštį „pakelti“ galima maždaug 
per vienerius-dvejus metus. Šių metų Atgimimo nume
riai duodavo 1-1.5 tūkst rb. nuostolių. Todėl galvojant 
apie Atgimimo išlikimą, tos vidurio linijos, kudirkinės 
krypties savaitraščio idėjos išlaikymą, reikėjo ryžtis 
skaudžiai operacijai - atleisti maždaug dešimt žmonių, 
imtis papildomos komercinės veiklos ir pan. Pradėjus 
daryti tai, kas ekonomiškai buvo neišvengiama, re
dakcijos branduolys, kurį man pavyko suburti, tikėjo 
manimi. Tačiau akcinė bendrovė (leidėjas), kurios 
branduolį sudarė techninis personalas, ir kutį pirmiausia 
turėjo paleisti atleidimai, nelaukė jų, ir paskubėjo mane 
atleisti iš bendrovės valdybos pirmininkų. Akcijų pake
tas buvo ne žurnalistų rankose... Tai paskatino mane 
apsispręsti, ir aš savo noru palikau vyr. redaktoriaus 
kėdę. Kiek man žinoma, akcininkai tikėjosi, kad man 
pasitraukus, vėl sugrįš R. Ozolas, ir Atgimimui sugrįšiu 
auksiniai laikai... Žodžiu, nieko ypatingo neįvyko: da
bartinėj Lietuvoj mes kurį laiką stebėsim situaciją, kaip 
žmonės, ypač kultūrinėj sferoj, iš paskutiniųjų kovos už 
savo darbo vietas, tuo iš esmės priartindami jų prara
dimą. Tuo pačiu jie naiviai tikėsis, kad rinka turi liesti 
ne jį asmeniškai, o kitus - „tuos, kurie blogai dirba“... 
Panašūs Judėjimai“ buvo pastebimi ir kitose redakci
jose, pvz., Lietuvos ryte. Bet ten nugalėjo žurnalistinės 
jėgos.

Ką manai daryti ateityje?

- Darbo Aukščiausiojoj Taryboj tiek daug, kad jo 
trūkumo, išėjęs iš redaktorių, tikiuosi nepajusti. Juo
lab, kad Kremlius artimiausiu metu pragiedrulių Lie
tuvai nežada.

Prasidėjus Persų įlankos karui ir visą dėmesį sukoncen
travus į įvykius Saudi Arabijoje, naujasis Bush’o „bi
čiulis” Gorbačiovas pradėjo siautėti Lietuvoje. 
Tariantis su naujuoju Maskvos užsienio reikalų mi- 
nisteriu Bezsmertnichu, Bush’o atstovas pareiškė, kad 
Kremliuje pažadėta „susilaikyti nuo spaudimo Baltijos 
kraštų atžvilgiu” mainais už Sovietų Sąjungos pritarimą 
įlankos karui. Kas bus toliau? Ar Lietuva ir vėl taps 
slaptų sutarčių ir sulaužytų pažadų auka?

Nėra reikalo VLIKui likviduotis. Užtektų tik ma
žiau varžytis dėl prestižo ar įtakos, pakeisti savo vardą ir 
būtinai stengtis „atsijauninti”.

Aurelija M. Balašaitienė

„AKIRAČIŲ”
ŠIMTININKAI

Nors Akiračių vajus naujai spausdinimo įrangai 
pirkti jau pasibaigė, mūsų rėmėjai ir toliau Akiračių 
nepamiršta.

Praeita mėnasį $ 100 paramos susilaukėme iš mūsų 
rėmėjo Šarūno Lizdenio. Ačiū jam, kad jau antrą kartą 
mus taip stambiai prisimena

Akiračių administracija.

1991 m. balandžio mėn. 9
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Parodoje „Dailė 91” Pasaulio lietuvių centre - apie 
300 darbų. Čia buvo eksponuojami įvairūs žanrai. Pagal 
mano labai apytikrį apskaičiavimą, savo darbus rodė 37 
tapytojai, perpus mažiau grafikų - 18, 6 keramikai, 5 
skulptoriai, 3 tekstilinimkai, keletas juvelyrų ir vos 
vienas vitražistas. Skaičiavau dėl įdomumo, norėdama 
patirti, kokia meno sritis populiariausia lietuvių išeivijos 
tarpe. Tuo tarpu šiuolaikiniame mene atskirti žanrus ne 
taip jau lengva, o gal ir nebūtina; mat kai kurie daili
ninkai dirba įvairiuose žanruose, kiti juos maišo, apjun
gia ar kuria visai naujus (A. Kašubienė, E. Urbaitytė).

Paroda labai įvairi. Yra ir labai gerų, ir labai prastų 
darbų, yra profesionalių ir diletantiškų. Salia meistrų 
eksponuojasi ir laisvalaikiu paišantys.

Paroda įvairi ir savo geografija - darbai iš skirtingų 
miestų, net kontinentų. Tačiau net jei parodoj būtų ro
domi vien Čikagos dailininkai, įvairovė būtų ta pati, nes 
kiekvienas dailininkas ieško kuo įvairesnių išraiškos ga
limybių, kuo įvairesnės technikos. Tiktai liūdna pasidaro 
tuomet, kai tai tampa vieninteliu tikslu.

Tačiau parodos tikslas - ne pamatyti, kiek ir kokių 
lietuvių dailininkų esama pasaulyje, o pailiustruoti dai
lininko nueitą kelią nuo pirmųjų darbų iki dabartinių. 
Vienų tas kelias labai matomas - jis ilgesnis, kitų ma
žiau - neseniai prasidėjęs, o kai kurių, kad ir neseniai 
prasidėjęs, bet jau spėjęs stipriai evoliucionuoti ir ryš
kiai sušvisti.

Aš čia mėginsiu pakomentuoti keletą man užkliu
vusių autorių. Su jų kūryba plačiau susipažinti neturėjau 
galimybės, todėl remiuosi tik tuo, ką matau ant sienos. 
Įdomūs man pasirodė A. Elskaus, A. Kašubienės, E. Ur- 
baitytės darbai, tačiau jie atsiuntė tik nuotraukas (ne 
visus darbus galima kilnoti), ir todėl aš nesiimu apie 
juos kalbėti.

Vienas iš įdomesnių autorių - Vytautas Ignas. Iki 
šiol Lietuvoje tekdavo matyti daugiausia pastelinių 
spalvų jo tapybą Nesitikėjau pamatyti jo dabartinių 
ryškių, skaidrių spalvų, kaip nesitikėjau ir tamsios, pri
slopintos spalvos jo pirmuosiuose darbuose. Tamsi 
spalva paveiksluose „Kalinys” (1950), „Karo peizažas” 
(1952) artima lietuviškiems arsininkams, A. Samuoliui, 
V. Eidukevičiui, nors kartu jau pranašauja vėlyvesnę, 
tokią žavią V. Igno pastelinę gamą

Savotiškai kinta dailininko kompozicija. Pradžioje 
jis vaizduoja ką mato. Vėliau jis pereina prie sudėtin
gesnės kompozicijos, susidedančios iš kelių, skirtingų 
laiko ir erdvės atžvilgiu vaizdų, tačiau - sujungtų viena 
tema. Vėliausiame jo periode laikas ir erdvė visai nebe
tenka prasmės, ribos tarp jų išnyksta.

Taipgi kinta ir jo tema. Nuo karo vaizdų, kuriuos 
matė,- sakyčiau prozos,- jo tema evoliucionavo prie to, 
ką jis įsivaizdavo, ko ilgėjosi: Lietuva, jos žmonės,- ką 
pavadinčiau poezija,- kol, galiausiai, paveikslas tampa 
malda.

Salia poetiškojo Igno - lyriškas V>Virkau. Virkau 
darbai iš karto patraukia savo rimta pilka spalva - kon
trastu šiuolaikinei rėkiančiai, spiegiančiai reklaminių 
spalvų jūrai, sakyčiau - vandenynui; perkrautai formai ir 
ėjimui iš proto.

Labai originalus ir individualus jo 1954-ų metų 
„Baltas kvadratas” su figūromis. Gal didžiausią vaid
menį čia vaidina nuotaika - retas reiškinys kaip šitoj 
parodoj, taip ir visoj Amerikoj. Tai nuoširdus asmeninis 
pergyvenimas.

Vėlesni V. Virkau darbai abstraktesni. Juose dai
lininkas pasirodo kaip spalvos virtuozas. Nors bendras 
koloritas pilkas, kiek čia spalvos niuansų!

Vėliausias Virkau paveikslas primena anksty
viausią Tik, jei „Balto kvadrato” sprendimas suprastas 
intuityviai, tai „Paskolintame gamtovaizdyje” viskas

„DAILĖ 91” 
PARODOJE

PASIŽVALGIUS
apgalvota, racionaliai išspręsta - tuo jis mane mažiau ir 
žavi, negu pirmasis.

Vieni įdomiausių parodoje man pasirodė Zitos So- 
deikienės darbai. Jos pateikti darbai apima 17-os metų 
laiko tarpą Juose matome dailininkės ieškojimus, įvai
rias galimybes, tačiau, palyginus, vientisą stilių.

Dažnai dailininkai, piešdami ar tapydami, stengiasi 
nerealiai atvaizduoti realybę, kai tuo tarpu Zita Sodei- 
kienė priešingai: ji padaro apčiuopiamais gyvenime re
alaus pavidalo neturinčius dalykus - jausmus, mintis. 
1986-ų metų paveiksle „be pavadinimo” tepavaizduoti 
byrantis popieriaus lapai, tačiau jie, tai - laukimas ir 
ilgesys, vienatvė ir praradimas, viltis ir tikėjimas. Kitas 
paveikslas: žmogus su paukščio galva žiūrintis pro lan
gų. Ar galima geriau realiau atvaizduoti laisvės troš
kimą? Tai įtikina, kad nebūtina piešti žmogų, norint 
atvaizduoti jo sielą.

Formos atžvilgiu, išraiškos priemonės kinta iš 
sudėtingesnių į paprastesnes, iš „daugiažodžiavimo” į 
tikslią ir lakonišką išraišką. Ryškių spalvų gausumą 
„Evoliucijoje” pakeičia subtilūs spalvų niuansai pa
veiksle ”Be pavadinimo” (1986), sudarantys bendrą, 
melsvą koloritą.

Kitas dailininkas, daug svarbos teikiantis erdvei, 
yra Vytautas Sakalas. Ypač susišaukia su Zitos Sodei- 
kienės darbais jo paveikslas „Debesų abstraktas”. Abie
jų tapytojų paveiksluose vaizduojamos formos erdvėje, 
tik, jei Sodeikienės drobėje erdvė šilta, kamerinė, 
sužmoginta, tam tikra prasme uždara, tai Sakalo erdvės 
supratimas grynai vyreiškas: tai neaprėpiama ir šalta vi
sata, prasitęsianti už paveikslo rėmų.

Realiai atvaizduoti daiktai šio dailininko tapyboje 
palaipsniui tampa abstrakčiomis geometrinėmis formo
mis. Tą galime aiškiai matyti net ir iš pavadinimų: 
„Dangaus ir žemės susiliejimą” (1976), „Dangaus ža
rijas” (1976) keičia „Linijų žaismas” (1983), „Taškai ir 
dėmės” (1983). Su laiku daiktai praranda savo reikš
mę,- prasmę įgauna grynai meno plastikos elementai: 
erdvė, spalva, taškai, linijos.

Dailininkas stebina savo plastinės kalbos išra
dingumu. Pavyzdžiui: jis tapo erdvę erdvėje (plane
tarium). Kitokį erdvės erdvėje variantą mes matome jo 
„Pjaustinyje”. Išpjaudamas vaizdo formą dailininkas jį 
(vaizdą) patalpina į konkrečią, mus supančią erdvę. 
Tačiau išpjautoje formoje yra nutapytas mėlynas erdvės 
ruožas, kuris mums ir užduoda klausimą: „ kuri erdvė 
tikra?”

V. Sakalo technika labai įvairi. Ji keičiasi palyginus 
greit, ir įtariu - dar keisis. Šioje parodoje ji pasikeitė nuo 
piešimo šratinuku iki aliejaus ant aliuminijaus. Tai 
technikos, ne per dažniausiai naudojamos kitų dailinin
kų.

Roland Poška savo pastovumu priešingas V. Saka
lo keitimuisi. Jo eksponuoti darbai yra nuo 1973-ių iki 
1989-tų. Sis dailininkas naudoja netradicinę popieriaus 
masę ir, atrodo, jis jai ištikimas, kaip ištikimas ir savo 
vienai didelei temai. Toji temą tai - augimo, kitimo, 
vyksmo, tvėrimo, gamtos jėgų susidūrimo ir naujo at
radimo tema.

Jo paveikslo „Debesų properša” kompozicija panaši 
kaip ir kituose jo darbuose. Čia tarsi iš degančio bran

duolio į visas puses sprogsta ir lydosi jo smulkios dalys. 
Pats branduolys toks stiprus, kad apie jį susidaro tuščia 
įkaitusi erdvė. Sprogimas, rodos, suskaldo net patį pa
veikslą į dvi dalis. Paveikslo erdvė uždara - ją juosia tos, 
nuo branduolio atskilusios dalelės, sudarydamos uždarą, 
paslaptingą gyvybe pulsuojantį pasaulį, pro kurį mes 
kartais praeiname nepastebėję, o kartais ir išvis jo nema
tome.

Akvilė Zavišaitė - turbūt jauniausia šioje parodoje 
dalyvaujanti dailininkė, o visgi jos darbai jau išsiskiria 
iš kitų savo gilumu, problematiškumu, liudija bręstantį 
talentą. Man jos įdomiausi darbai -,Lentynoje” ir „Sva
jojanti Simona”.

„Lentynoje” pavaizduoti žaislai. Žaislai, kuriami 
vaikų džiaugsmui, čia kelia pasibaisėjimą. Tai ne
laimingi žaislai: ir liūdni, ir fantastiški, ir bjaurūs. 
Spalvos šleikštokos, ko ir siekia dailininkė, tačiau jų 
derinys puikus. To, man rodos, trūksta jos kitiems 
darbams: „Kentaurui” ir „Raudonplaukei”.

Antras darbas - mergaitės portretas - pilnas kito 
pasaulio kvėpavimo. Ta jauna mergina, rodos, jau nebe 
šio pasaulio gyventoja. Mergaitės jaunystė, įmantri kė
dė, stilingi rūbai, skrybėlė, žaislai - visa tai turėtų su
kurti pavasarišką įspūdį. Tačiau paveikslas veikiau gąs
dina, negu džiugina. Ir nereikia piešti nei žmonių su 
peiliais ar uodegom, nei kraujo: paveiksle gąsdina jo gili 
tamsi erdvė, ryjanti mergaitę (gilumos efektą čia pade
da sukurti vietoje drobės naudojama juoda medžiaga ). 
O iš tos juodos erdvės žiba siurrealistinių žaislų akys, 
praskleista užuolaida..., į ką.. - į dar juodesnę erdvę- 
į nebūtį.

Mergaitės judesys pabrėžia pavaizduoto momento 
laikinumą - ji tik prisėdusi ant kėdės: rodos ji tuoj išeis 
iš to baisaus pasaulio su baisiais žaislais. Kas jos laukia? 
Dar juodesnė erdvė?

Šis paveikslas - ne portretas, tai - gyvenimo apmąs
tymas, tai klausimas apie žmogaus būtį.

Pavykęs taip pat Marijos Strasevičius ,pravažia
vimas” - ypač spalviniu atžvilgiu. Tuo tarpu tos pačios 
autorės „Visų pareiga” - perkrautas visais atžvilgiais. 
Audronė Ambrozaitytė įdomi savo fantastika ir origi
nalia išraiškos forma: „Stargazer”, „Blue heaven door”. 
Įspūdinga mistiška Mieliulio paveikslų erdvė.

Plačių užmojų dailininkė - Audronė Skuodas. 
Temos: „Adomo ir Ievos dvigubumas”, „Transcen
dentinis mąstymas”, „Kosminių kiaušinėlių serija” kelia 
tikrai kosminį susidomėjimą, lauki kosminio efekto, 
tačiau... Tai tik piešiniai, kuriuose bandoma nupiešti 
itin susimąsčiusį, itin skausmingą globaliai kenčiantį, 
tik nežinia - ką, ir dėl ko.

Matyt, kad reikšmingą turinį dar sureikšminti, pie- 
šinuose naudojamos neestetiškų formų dėmės, prime
nančios kraują (reikia pripažinti, kraujo realumą dai
lininkei tikrai pavyko išgauti, o ypač „Kryžių” serijoj - 
net iki šleikštumo.) Viskas būtų gerai, jei dailininkė 
būtent to siektų. Tai būtų jos stiprybė. Tačiau iš kitų jos 
darbų taip neatrodo. Atvirkščiai: darbuose „Madona ir 
angelas”, „Dvi moterys su dangaus sparnais”, „Mergaitė 
su šokėjais” siekiama ir, deja, tobulai pasiekta nu- 
glastyto mieščioniško idealo. Čia, kaip ir piešiniuose, 
nerasime nieko bendra su spalvine klausa ar skoniu, 
kompozicija ar piešimo problemomis. Šie dalykai, iš 
kurių susideda meno kūrinys, dailininkei nerūpi. Yra ir 
daugiau panašių atvejų šioje parodoje.

O, bendrai, paroda liudija apie išeivijos dvasinį 
gyvenimą. Smagu, kad yra kas jį organzuoja. Čia reiktų 
paminėti Algimantą Kezį, Dalią Slenienę, kitus... Taigi, 
pasidžiaugus šia parodą belieka laukti naujos.

Gintarė Uogintaitė
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RECENZUOS

LIETUVIŲ ATGIMIMO STUDIIOS
Neseniai į mano rankas pakliuvo keistoko pa

vadinimo knyga. Tai pirmas tęstinio leidinio Lietuvių 
atgimimo istorijos studijos tomas (Vilnius. „Sietynas“, 
1990,208 p.). Jo redakcinę kolegiją sudaro (turbūt alfa
betine eile) Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kula
kauskas, Rimantas Miknys, Egidijus Motieka ir An
tanas Tyla. Iš jų labiau žinomas tėra A. Tyla (g. 1929 
m.), kuris 1968 m. išleido studiją 1905 m. revoliucija 
Lietuvos kaime , parašė keletą kitų veikalų ir paren
gė labai įdomų dokumentų rinkinį Lietuvių spaudos 
draudimo panaikinimo byla (1973 m.), kuriuo pasi
remdamas parengiau straipsnį apie mūsų spaudos 
draudimą carinės vyriausybės akimis (Metmenys, 
1985). Apie kitus istorikus nesuradau informacijos jo
kioje tarybinėje enciklopedijoje. Žinau tik, kad E. 
Aleksandravičius yra autorius nedidelės, bet labai įdo
mios monografijos Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831- 
1863 m. (Vilnius. „Mokslas“, 1989, 138 p.) ir kad jis 
recenzavo mano Lietuva XIX amžiuje Akiračiuose ir 
Lingvistikoje. Apie A. Kulakauską pirmą kartą išgir
dau, kai jis Pergalės skaitytojus supažindino su šiokiais 
tokiais mano istorijos darbais (Pergalė, 1990, nr. 5). Už 
tai esu jam dėkingas. Su kitais dviem redakcijos nariais 
E. Motieka ir R. Miknių susipažinau tik gavęs šį leidi
nį, kuriame jie patalpino platų straipsnį su geroku 
archyvinių dokumentų pluoštu apie „Tautiškąją lietuvių 
demokratų partiją“, apie kurią anksčiau beveik nieko 
nežinojome. Taip sunku sekti Lietuvos istorikų darbus 
ir dienas, gyvenant kažkur pietinėje Kalifornijoje prie 
Ramiojo vandenyno.

Gaila, savo pratarmėje Redakcinė kolegija pla
čiau nesupažindina, kas yra toji Kultūros ir teatro studija 
„Sietynas“, kurios vardu tas tęstinis leidinys manomas 
leisti. Ką ji bendro turi su istorinėmis Atgimimo studi
jomis? Gal tai koks nors ideologinis, ar antiideologinis 
(liberalinis) sambūris, kurių dabar atsiranda tiek daug 
Lietuvoje? Norėtųsi į tokius ir panašius klausimus at
sakymo, ypač gyvenant ne Lietuvoje, kur galbūt tokie 
klausimai nekyla.

Pats leidinys susideda iš trijų dalių: straipsnių (131 
p.), svarstymų apie Atgimimą (32 p.) ir archyvinės me
džiagos (45 p.). Toli gražu ne visus straipsnius galima 
lengvai surišti su atgimimu. Tačiau visi straipsniai, 
svarstymai ir dokumentinė medžiaga sukasi apie XIX a. 
Lietuvos istoriją. Užtat kažin ar nebūtų buvę papras
čiau ir aiškiau visą tą leidinį pavadinti Lietuva XIX am
žiuje.

Be abejo, lietuvių tautos formacija buvo toji ašis, 
aplink kurią sukosi beveik visas ano meto Lietuvos gy
venimas. Ji prasidėjo lituanistiniu sąjūdžiu pirmaisiais 
XIX a. dešimtmečiais ir buvo glaudžiai susijusi su 
Vilniaus universitetu. Ji plėtojosi 1831 ir 1863 m. 
sukilimų metu, kuomet buvo siekiama Lenkijos ir 
Lietuvos išsivadavimo iš carinės Rusijos jungo. Ir pa
galiau toji lietuvių tautos formacija užsibaigė bau
džiavos panaikinimu, kova dėl lietuviškos spaudos ir 
Aušros, Varpo ir kitų laikraščių Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės siekiais. Ligi šiol tik šiam pastarajam 
laikotarpiui buvo teikiamas tautinio arba tautiniai 
kultūrinio atgimimo arba sąjūdžio vardas.

Atgimimo sąvoka nėra labai aiški. Tą liudija ir šia
me leidinyje diskusijos tarp įvairių istorikų ir filosofų 
(132-164 p.). Atgimti gali tik tas, kas anksčiau buvo ar
ba bent buvo laikomas mirusiu arba apmirusiu, o mirti 
arba apmirti gali tik tas, kas anksčiau buvo gyvas. Eu
ropos istorijoje žinomas tik vienas atgimimo arba Re

1991 m. balandžio mėn. 

nesanso laikotarpis (maždaug XIV-XVI a.), nors ir dėl jo 
sampratos daug buvo ir tebėra ginčijamasi. Vieniems tai 
buvo senosios graikų ir romėnų literatūros ir kultūros 
argimimas, kitiems - naujo žmogaus ir naujų pasaulių 
(Amerikos) gimimas arba atradimas. Šią pastarąją nuo
monę ypač pabraukė prancūzų istorikas Julius Michelet 
(1798-1874). Jis ir kalbėjo apie Renesansą, kaip apie 
naujo žmogaus ir naujo pasaulio atradimą. Dabar turbūt 
dauguma sutiks, kad nei Viduramžiais senasis pasaulis 
nebuvo miręs, nei Renesanso metu jis neatgimė. Iš tik
rųjų istorija nesikartoja. Jas vieną kartą numirė, tas jau 
niekados neprisikels. Istorijoje niekas neatgimsta, o vis
kas tik gimsta arba būna atrandama. Ta prasme teisus 
buvo Michelet.

Kalbėdami apie mūsų tautinį arba etnokultūrinį 
atgimimą, pirmiausia turėtume klausti: kokia lietuvių 
tauta ir kultūra buvo mirusi arba bent apmirusi, kad ji 
dabar turėtų atgimti, arba atsigauti? Tarp kita ko, J. Ba
sanavičius mėgo labiau kalbėti ne apie mūsų tautos 
atgimimą, bet apie jos „atsigaivelėjimą“. Kad ir kaip be
sididžiuotume savo priešistoriniu arba apgoniškuoju lai
kotarpiu, bene tik vienas Jonas Beržanskis-Klausutis 
(gal dar Vytautas Alantas?) tikėjo jos atgimimo gali
mybe. Iš antros pusės, kad ir kaip besmerktume bajo
riškosios Lietuvos išsigimimą, o visvien jos metu nei 
lietuvių tauta, nei Lietuvos kultūra nebuvo mirusi. 
Priešingai, ji pati ir jos kultūra augo ir stiprėjo, tegu

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

APIE „IZMUS” IR
Šių metų vasario mėn. Akiračiuose perspausdinta 

vilniečio poeto Valdo Kukulo kalba, perskaityta per 
Vilniaus radiją 1990-ųjų metų pabaigoje. Straipsnis pa
vadintas „Ne vien svetimųjų kaltė”.

V. Kukulas nuoširdžiai sielojasi dėl vykstančių 
negerumų vidiniame Lietuvos gyvenime, peikia kraš
tutinio nacionalizmio apraiškas, nostalgiškai prisimena 
88-ųjų metų „dainuojančios revoliucijos” dvasingumą ir 
rimtį, susikaupimą.

Poetas pateikia nemažai teisingų samprotavimų, o 
jo rūpestis suprantamas. Tačiau yra daug alogiškų iš
vedžiojimų ir nepagrįstų teiginių, kurie byloja apie 
„didžią sumaištį” poeto sieloje. V. Kukulas teigia: „Lie
tuvos komunistų partija, mūsų geopolitinėje ir ego- 
politinėje situacijoje reikalingas, o gal net būtinas poli
tinis buferis (...)”. Ir jokio paaiškinimo - kodėl? Kodėl 
subankrutavusi kompartija ir jos ideologija (ne tik Lie
tuvoj) dar turėtų vaidinti politinį vaidmenį? Suban
krutavusios institucijos, geriausiu atveju, tyliai užsidaro.

V. Kukulo mintys apie tariamą žmonių vangumą 
nepasitvirtino: už Lietuvą - laisvą ir demokratinę - Lie
tuvos gyventojai gausiai balsavo, rezultatai stulbinantys.

Poetui Kukului tik melancholiją ir depresiją sukelia 
faktas, kad „spalinis sovietinės armijos paradas įver
tinamas kreipimaisis į tarptautines organizacijas, Eu
ropos valstybes”, o terlreckininkų ir jaunalietuvių vaikš
tynės savo gimtinės gatve lieka be atbalsio parlamente.

Iš tikrųjų, gal tik depresijon įpuolęs žmogus ne
bepajėgia susieti priežasties su pasekme - grėsmė išda
linama po lygiai:,, taigi šitų vaikinų bijojau ne mažiau, 
negu apspangusių sovietinės armijos desantininkų”.

Kukulas net nemėgina suvokti, kad, galgi ir lietuvis, 

tarpais ir tik želvės žingsniu. Gražią studiją apie tai pa
rašė Meilė Lukšienė. Net ir carinė okupacija to proceso 
nesugebėjo sustabdyti. Ir pagaliau kad ir kaip nekriti
kuotume ir nesmerktume Sovietinio Lietuvos laikotar
pio, mūsų etnokultūrinis procesas ir jo metu ne tik nebu
vo numarintas, bet gal kartais net stiprėjo.

Štai kodėl atgimimas nėra pats tinkamiausias žodis 
nei mūsų XIX a. antrosios pusės tautiniam ir etnokul
tūriniam, nei dabartiniam etnopolitiniam sąjūdžiui nu
sakyti. Ir vienu ir kitu atveju gimė arba buvo atrasta 
kažkas naujo, ko dar mūsų praeityje nebuvo ir negalėjo 
būti. Štai kodėl aš truputį skeptiškas dėl čia recenzuo
jamo leidinio pavadinimo. Kartoju, kažin ar ne geriau 
būtų buvę jį pavadinti Lietuva XIX amžiuje, arba Lie
tuvos XIX amžiaus istorijos studijos.

O aplamai tai labai įdomus ir vertingas leidinys. 
Visi straipsniai švieži, paremti ne tik istorine literatūra, 
bet ir archyvine medžiaga. Labai gerai, kad surastas 
bendradarbiavimas tarp istorikų ir filosofų, ko anksčiau 
mums stygo. Galima tik pasidžiaugti visais tais, dau
gumoje jaunais, istorikais ir filosofais ir palinkėti jiems 
sėkmės šiuo labai kritišku Lietuvos gyvenimo laiko
tarpiu.

Vincas Trumpa

Lietuvių atgimimo istorijos studijos 1- Tautinės 
savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos. Vilnius. 
Sietynas. 1990. 208 psl. Knygą galima įsigyti ir per 
Akiračius. Kaina su persiuntimu 7 dol.

SUMAIŠTĮ POETO
savo žemėje būdamas, turi teisę išreikšti savo viešą 
protestą prieš svetimtaučių kareivių paradus, na, o sa
viškius už savo teisėmis pasinaudojimą savoje žemėje 
Europos bvalstybėms skųsti būtų daugiau negu keista. 
Tokių nepalyginamų dalykų lyginimas yra stačiai ne
profesionalus. Kaip kad antai Kremlius mėgsta palyginti 
Kanados Kvebeką ir Lietuvą.

Dar vienos makabriškos lygybės melancholijon 
puolęs poetas Kukulas užsigeidė paminklų pagarbos sri
tyje. Jis skundžiasi, esą baudžiamosios bylos keliamos 
už tautinių Lietuvos paminklų žalojimą, o už sovietinių 
- nebaudžiama. Dar daugiau - Kukulas tikina: „(...) būtų 
mano valia, ne tik negriaučiau jokių leninų ar Černia
chovskiu, bet (...) drauge atstatyčiau ir visas jekaterinas, 
visus muravjovus korikus”. Esą, tokiu būdu liksianti 
gyva mūsų kančių istorija...

Na, poetai yra lakios fantazijos žmonės, visi žinom. 
Bet, atrodo, Kukulas nebesupranta nei paminklų paskir
ties, nei elementariausios etikos.

Pafantazuokime kartu ir mes. Hitleris išžudė mili
jonus Lenkijos piliečių. Suliberalėjusi L. Walens‘os 
valdžia pastato jam už tai paminklą, kad lenkai istorijos, 
ginkdie, nepamirštų. Vienas lenkas ekstremistas nakčia 
apterlioja Hitlerio paminklą rudu, aliejiniu grindims 
dažyti dažu. Kitas lenkas, irgi ekstremistas, iškelia jam 
bylą už politinį chuliganizmą - idant visi žinotų, koks 
tolerantas, koks liberalus ir teisingas esąs.

Fantazijos stygiumi niekad nesiskundžiau, bet šiuo 
atveju kapituliuoju, nes tokio teisingumo įsivaizduoti 
nei protas, nei jausmai neleidža.

■ U-

(tęsinys 13-me psl.)
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KULTŪROS ISTORIJA

Suvedant XX a. lietuvių literatūros balansą, po
kario metai bus įrašyti kaip pats juodžiausias lai
kotarpis. Tai, matyt, galutinė išvada, ir tik kruvina sta
linizmo restauracija galėtąją atmesti.

Tačiau literatūros istorikams lieka sunki problema: 
kaip šį tamsiausią laikotarpį objektyviai nušviesti ir 
įvertinti. Nesame nuo jo galutinai atsiplėšą. Vis dar 
įnirtingai ginčijamės su pokario metų geležine letena, 
desperatiškai rauname iš savęs baimės ir paklusnumo 
refleksą, bandome įveikti savyje prisitaikymo prie kon
junktūros instinktą, kuris kelerius dešimtmečius regu
liavo mūsų elgseną ir mąstyseną. Svaidydami kate
goriškus nuosprendžius pokariui, trokštame pasijusti 
laisvi. Anot poeto K. Platelio, „mes visi gyvename su 
kalte, kurią mums stengiasi primesti totalitarinė sis
tema“. Ir šitą kaltės jausmą - kodėl, išlikome, kokius 
darėme kompromisus - bandome išpirkti, smerkdami 
jau ne save, o istorinę epochą. Tuose pasmerkimuose 
gausu moralinio patoso, emocinio įtūžio, kartais net 
pasigėrėjimo savimi: štai kokie mes teisūs ir prin
cipingi, o pokario literatai - prisitaikėliai ir išvers- 
taskūriai. Šitiems drąsuoliams tereikėtų pabūti savaitėlę 
Lubiankoje, anot rusų rašytojos J. Grekovos, ir tada 
pažiūrėti į save - kiek dar liko drąsos ir principingumo 
po naktinių tardymų. Istorikų uždavinys yra ne nuo
sprendžius rašyti, o atskleisti to meto rašytojo tragediją 
ir visos nacionalinės literatūros tragediją. Ją išgyveno 
ne tik stalininio režimo aukos, kurios suvokė Raudono
sios armijos įžengimą į Lietuvą 1940 m. vasarą kaip 
okupaciją, bet ir kairiojo fronto riteriai, kurie tikėjo 
socializmu ir gavo pamatyti jo atneštas baisybes, net 
buvo priversti jas pateisinti. Stalinizmo krumpliaračiai 
sumalė jų išdidų tiesumą, opozicinę laikyseną, vertė iš
sižadėti savo areštuoto draugo, tiesiog pakirto kū
rybiškumą, kuris visada susijęs su mąstymo laisve. P. 
Cvirkos, A. Venclovos, K. Korsako talentai perskelti 
pusiau - iki 1940 m. vasaros kylanti trajektorija, po 
1944 m. krintanti trajektorija.

Pokario literatūra buvo valstybinis menas, reiš
kiantis sovietinės valstybės interesus ir tos valstybės po
litiką. A. Venclovos poetinė vizija „Kada milžinu per
galėj savo pakilus / Atsistojo Tarybų tauta“ reiškė naują 
valstybinės sąmonės sampratą, aprėpiančią visą galingą 
unitarinę valstybę. Jau 1945 m. bolševikinė kritika rei
kalavo, vertinant kūrinius, vadovautis visos tarybinės 
literatūros kriterijais, o patiems kūrėjams orientuotis į 
visos Lenino-Stalino šalies skaitytoją. Poezijoje ir pro
zoje įsigalėjo valdžios veiksmų apologetika, valdžios 
neklystamumo mitas, kolektyvizmo moralė ir pasi
aukojimo valstybės interesams heroika. Tai buvo per
dėm racionalistinė literatūra, kuriama pagal nurodytas 
temas, herojų tipus, panašių konfliktų schemas. Siu
žetai konstruojami pagal VKP(b) istorijos trumpajame 
kurse nustatytą klasinių santykių schemą, kuri negalėjo 
būti pakeista (buožė priešinasi kolūkiui, vidutiniokas 
svyruoja ir t.t.). Susidarė pastovi tam tikrų herojų, si
tuacijų, vaizdų topika, išreiškianti stalininės imperijos 
falšyvą monumentalumą, radijo garsiakalbių optimiz
mą, dirbtinai sukiršintos klasinės sąmonės agresyvumą. 
Galutinė tiesos instancija tapo partorgas - jis visada 
žino, ką daryti ir neturi jokių abejonių. Prisiminkime, 
koks skausmingas tiesos ieškojimas buvo XX a Eu
ropos literatūroje, o toks tiesos galutinis įsikūnijimas 
parodo, kokia siaura, teleologiškai nubrėžta buvo tiesos 
ieškojimo skalė pokario literatūrai.

Socialistinio realizmo postulatai - reikia vaizduoti 
ne tai, kas yra šiandien, o kas bus rytoj, teigiamo hero
jaus privalomumas, moralinis didaktizmas, genialaus 
vado („karaliaus saulės“) kultas, racionalistinis kūrinio 
planavimas tipologiškai primena prancūzų klasicizmo

RAŠYTOJAS STALINIZMO
GNIAUŽTUOSE

programą, žinoma, labai suprastintą, netekusią teisin
gumo ir gėrio didybės, taip pat dvasinės įtampos. 
Racionalistinė poetika, dekretuota komunistų partijos 
nutarimų, netiko išreikšti šiurpiems naujos santvarkos 
absurdams (visa šalis alkana, o kuriami kolūkiai Pabal
tijyje, kurie dar galėjo išmaitinti pusę Rusijos), žiau
riam deportacijų, kultūros paminklų, istorinės atminties 
naikinimo alogizmui. Čia galėjo būti efektyvi tik laisva, 
pasąmonės išsiveržimais, pagrįsta, košmarinių nuojautų 
kupina ir viską demitologizuojanti poetika, kuri tik 
dabar atsirado. Bet iš pokario literatūros buvo visiškai 
išimtas pasąmonės balsas, kaip ir idealybės spindėjimas.

Pokario literatūra faktiškai buvo išrauta iš XX a. 
Europos literatūros konteksto. Buvo sukurtas dirbtinis 
leisgyvio žodžio aptvaras, izoliuotas tiek nuo nacio
nalinės literatūros tradicijų, tiek nuo bendrosios pasau
linio meno eigos. Galima visai pagrįstai kalbėti apie 
„stipraus centro“ kolonijinę politiką ne tik „pakraš
čių“ ekonomikos, nacionalinės gyventojų sudėties, bet 
ir jų kultūrų atžvilgiu. „Vieningosios srovės“, „kelia
klupsčiavimo prieš Vakarus“ kampanijos turėjo atplėšti 
nacionalinės literatūros kūrėją nuo nacionalinių 
tradicijų ir nacionalinių vertybių. Realistinė XIX a. 
rusų proza ir „peredvižnikų“ dailė buvo iškelta kaip pri
valomos sekimo normos ir vieninteliai vertės kriterijai. 
Lietuvių literatūros ir meno tautinis savitumas, 
išsiugdytas Lietuvos Respublikos laikotarpiu, buvo 
apšauktas „dekadentizmu“. Iš bibliotekų buvo išimta 
šimtai tūkstančių prieškarinio laikotarpio knygų, 
žurnalų, laikraščių, išvežta į popieriaus fabrikus arba čia 
pat sudeginta. Bandymai apginti tautos kultūros ver
tybes buvo kvalifikuojami kaip „nacionalizmo apraiš
kos“, o tokie gynėjai nuteisiami ilgiems metams kalėti.

Šiandien, kai vis garsiau prabyla iš Sibiro lagerių 
atvežtoji poezija ir memuaristika, iškyla principinis 
klausimas - ar oficialioji pokario literatūra, šlovinanti 
„socializmo statybą“ Lietuvoje, netarnavo genocido 
režimui įteisinti, nebuvo išdavikiška tautos kančių aki
vaizdoje (ištremta 10-12% Lietuvos gyventojų) ir todėl 
atmestina kaip amorali ir melaginga. Tokia pozicija ne 
kartą buvo reikšta išeivijos kritikoje. Ji demonstravo 
tokį pat moralinį pranašumą, įsigytą pasitraukimo 
kaina, kurį išreiškė T. Manas, grįžęs po Antrojo pa
saulinio karo į Vokietiją ir pasakęs, kad visa Hitlerio 
laikų vokiečių literatūra dvokia deginamų lavonų 
smarve...

I pokario literatūrą, kuriančią laimingos komu
nistinės ateities mitą valdžios institucijų priežiūroje, 
derėtų vis dėlto pažvelgti kaip į istorinį reiškinį, kuris 
turi savo dialektiką. Vertėtų čia ieškoti ne tik pro
pagandinio melo, bet ir instinktyvių tautos pastangų 
prisitaikyti prie esamo režimo, kurio ji nepajėgė nu
versti ginkluota kova, išlikti ir pratęsti savo egzistenciją 
nepalankiausiomis sąlygomis. NKVD baudžiamųjų di
vizijų pastangomis Lietuvoje buvo įdiegta stalininio 
tipo socialistinė santvarka, ir pustrečio milijono žmonių 
turėjo joje gyventi, auginti vaikus, kažko tikėtis. Ofi
cialioji pokario literatūra stengėsi užgesinti pa
sipriešinimo įniršį (60 000 nušautųjų), sutaikinti visuo
menę su tuo, kas yra, legalizuoti ir net humanizuoti 
totalitarinę sistemą, nes tuo metu nebuvo matyti jokio 
kito pozityvaus pasirinkimo ne tik Lietuvai, bet ir visai 
Rytų Europai. Tačiau toks literatūros santykis su val
džia, su tikrove - ne oponuojantis, ne prieštaraujantis, o 
viskam pritariantis - vedė literatūrą į aklavietę ir susi

naikinimą. Ji ir žmogų galų gale įstūmė į aklavietę, 
įpratinusi sutikti su viskuo, ką daro valdžia, atėmusi 
savarankiško sprendimo drąsą ir individualaus veikimo 
laisvę.

Pokario viešasis literatūrinis gyvenimas ir nemato
moji jo dalis, išlikusi archyvų dokumentuose, slepia 
žiaurias žmonių dramas, išdavystes, moralinius išprie
vartavimus, tikrąjį epochos siaubą, kai persekiotieji 
staiga tampa persekiotojais, buvusios aukos virsta bu
deliais, muštas rašytojas daužo galvą kitam rašytojui - 
„ideologiniam priešui“.

Sovietinėje imperijoje rašytojas buvo mažytis 
„valstybės sraigtelis“, griežtai kontroliuojamas val
dančios partijos ir saugumo. Pokario metais kiekvienas 
žinomo rašytojo žingsnis buvo sekamas etatinių „angelų 
sargų“ ir apmokamų informatorių, kuriais dirbo ir dalis 
sulaužytų, demoralizuotų, klastingai įpainiotų literatų. 
Kiekvieną dieną - dėl prieškarinių publikacijų ar ben
dradarbiavimo hitlerinės okupacijos metų spaudoje, dėl 
„buožiškos kilmės“ ar anoniminio skundo - grėsė areš
tas. Baimė buvo svarbiausias faktorius, nustatantis ra
šytojo elgseną. (1939-1950 m. stalininė represijų ma
šina išžudė tūkstantį Sovietų Sąjungos rašytojų, tiek pat 
ištrėmė į Sibirą.) Tokio baisaus pažeminimo, sunieki- 
nimo, išprievartavimo lietuvių rašytojas dar niekada 
nebuvo patyręs. Kasmet jis turėjo atsiskaityti - kur ir 
kaip studijavo marksizmą-leninizmą, ką parašė ar rašo. 
Neretai būdavo reikalaujama net iš anksto pateikti kū
rinius, kuriuos rašytojas skaitys literatūros vakare. 
Ujami iš aukštų tribūnų, daugelis rašytojų vis dėlto 
tyliai priešinosi, boikotuodami „aktualią tematiką“ ir 
socialistinio realizmo principus, gindami suimtą gimi
naitį ar pažįstamą.

Pirmojoje „socializmo šalyje“, kaip ir hitlerinėje 
Vokietijoje, iš mažamokslių partijos aktyvistų, paruoš
tų Maskvos kursuose, sukurtas griežtai centralizuotas 
valdymo aparatas užkirsdavo kelią bet kokioms ne
reglamentuotos kultūros apraiškoms. Pirminė partinė 
organizacija buvo atsakinga už rašytojų ištikimybę 
marksistinei ideologijai ir komunistų partijos nu
brėžtiems tikslams: ji privalėjo rūpintis „idėjiniu au
gimu“, organizuodama ratelius J. Stalino biografijai 
studijuoti; ji spręsdavo, kuris rašytojas „persiauklėjo“, o 
kuris liko „antitarybinis“. Nedidelę Rašytojų sąjungos 
partinę organizaciją (4-6 žmonės) valdė komunistų 
partijos rajono ir miesto komitetai, tikrindami jos dar
bą ir priimdami specialius nutarimus. Virš šių institu
cijų stovėjo aukštesni kontrolės ir vadovavimo organai 
- Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto agi
tacijos ir propagandos skyrius bei atskiras sekretorius 
ideologiniam darbui. O dar aukščiau - viskam koman
duojantis VKP(b) CK Lietuvos biuras. Centro direk
tyvos (deportacijų terminai ir kiekis, „vieningosios 
srovės“ triuškinimas) ėjo pakopomis žemyn, ir jos tu
rėjo būti priimtos kaip galutinė tiesa.

Komunistų partija, virtusi administracinio valdymo 
struktūra, suėmė į savo rankas visą viešąjį kultūros gy
venimą. Monopolizavo knygų leidybą ir jų vertinimą. 
Kurias knygas leisti, o kurias sulaikyti jau išspausdintas 
(K. Borutos „Baltaragio malūnas“, V. Mykolaičio-Pu
tino „Altorių šešėly“, K. Binkio „Poezija“, J. Biliūno 
„Raštai“, L 2) spręsdavo LKP CK sekretoriai ir skyriai. 
Jie taip pat duodavo sankciją Valstybės saugumo 
komitetui suimti rašytoją. Kritika, pareikšta partinėje 
konferencijoje ar partinėje spaudoje vieno ar kito kū-
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rinio atžvilgiu, buvo neklystanti, absoliučiai teisinga, ir 
rašytojas turėjo ją tuoj pat pripažinti, nei nenorėjo atsi
durti Gulage.

Pokario metais Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba 
ir partinė organizacija, įpareigotos palaužti daugumos 
rašytojų nepritarimą okupaciniam režimui ir stalini
niams „socializmo statybos“ metodams, vykdė daugiau 
ar mažiau represyvines funkcijas. Gavusi rašytojo suė
mimo išvakarėse pranešimą apie būsimą areštą, Rašy
tojų sąjungos partinė organizacija nesiimdavo jokių žy
gių gelbėti, X) skubėdavo pasiųsti neigiamą charak
teristiką ir išbraukti suimtąjį iš narių sąrašo. Rašytojų 
sąjungos vadovai, kartais parodydami žmogiško ati
dumo ir gerumo išgąsdintiems ir sutrikusiems „plunks
nos broliams“, buvo iš esmės prievartos politikos vyk
dytojai, patys dažnai kritikuojami partinėse konfe
rencijose ir skundžiami dėl „liberalizmo”, perėmę iš 
partinės nomenklatūros šiurkštų demaskavimo bei ko
mandavimo toną ir partinio biurokratinio žargono fra
zeologiją.

Šioje knygoje* skelbiamos rašytojų susirinkimų 
stenogramos ir protokolai, rašytojų užrašai ir laiškai, 
kaltinamieji aktai ir nuteistųjų atsiminimai turėtų au
tentiškai atverti lietuvių rašytojo situaciją pokario me
tais. Didžioji medžiagos dalis surinkta Centriniame 
literatūros ir meno archyve, Partijos istorijos instituto 
prie LKP CK partarchyve ir Lietuvių literatūros ir 
tautosakos insituto bibliotekos rankraštyne. Nepavyko 
išgauti LKP CK biuro bei LKP Vilniaus miesto komi
teto specialių nutarimų literatūrinio gyvenimo klau
simais. Neprieinami liko ir Valstybės saugumo komi
teto archyvai, kur tebeguli daugelio nuteistų kultūros 
veikėjų bylos, taip pat K. Inčiūros, A. Miškinio, K. 
Jankausko, V. katiliaus kratos metu atimti rankraščiai 
bei O. Lukauskaitės-Poškienės 1946 m. surašytas pro
testo pareiškimas. SNO dėl Lietuvoje vykdomo geno
cido, įvertintas 10 metų lagerio.

Skelbiama archyvinė medžiaga tikimasi padės 
išryškinti pokario literatūrinį gyvenimą kaip tipišką 
totalitarinės sitemos išraišką, savotišką jos modelį. Mū
sų literatūros istorijoje tokio modelio nebuvo ir tikimės, 
kad daugiau nebus.

Vytautas Kubilius

* Kritiko Vytauto Kubiliaus straipsnis „Rašytojas 
stalinizmo gniaužtuose“ yra įvadas knygai Rašytojas 
pokario metais turinčiai artimiausiu laiku pasirodyti 
Lietuvoje. Knygą leidžia „Vagos“ leidykla Vilniuje.

DAR TOKIE ŽALI...
Prieš pora metų londoniškis bičiulis rašytojas 

Kazimieras Baronas atsiuntė iškarpą iš Panevėžyje tada 
pradėto leisti Sąjūdžio laikraščio Laisvo žodžio , 
atvežto Anglijoje viešėjusios panevežietės. Joje buvo 
Danutės Grybaitės-Šatienės prisiminimai apie Pane
vėžio gimnazijose veikusios Meno kupos visos valdy
bos areštavimą ir nuteisimą dar 1945 metų rudenį vos 
sovietams antrą kartą Lietuvą okupavus. Apybraiža, 
kurioje ir aš pats buvau paminėtas kaip prieš tai buvęs 
Meno kuopos valdybos pirmininkas, prasidėjo Danutės
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Grybaitės eilėraščiu:

Dar tokie jauni, o vis prieš vėją -
Nedėkingą pasirinką lemtį (...)

Valdybos vicepirmininkė, septintokė aštuoniolik
metė Danutė Grybaitė, kartu su kitais, už nelegalią tau
tinę veiklą buvo nuteista 15 metų katorgos. „Nedėkinga 
lemtis“ ją bloškė į Vorkutos šachtas ir miškus...

Liko akys savo miesto pilnos,
Nukryžiuotos laisvės ir smūtkelių.(...)

Už trijų metų ir Danutės tėvai buvo ištremti į Bu
riatų Mongoliją, o jos brolis žuvo Vorkutos šachtose. į 
Lietuvą ji tesugrįžo tik dar po dešimties metų, didžiau
sią dalį sau skirtos bausmės atlikusi...

Iš naujo susidūrę per Laisvą žodį, pradėjom su
sirašinėti, o 1989 m. rudenį trumpam vėl susitikom Pa
nevėžyje. Susirašinėjimas dabar nutrūko, Sovietų Są
jungai nuo šių metų pradžios nebepraleidžiant laiškų iš 
Lietuvos. Todėl buvo itin maloni staigmena gauti 
iš jos stambią knygą, išsiųstą dar pernykščių metų ga
le. Tai buvo ką tik „Vagos” išleista tremtinių poezijos 
antologija Tremtinio Lietuva, kurion sudėta keli šimtai 
eilėraščių, parašytų 120-ties autorių, su kiekvieno jų 
trumpa biografija knygos gale.

Yra šioje antologijoje gerai žinomų vardų, tokių 
kaip Antano Miškinio, Kazio Inčiūros, Jono Graičiūno, 
Kazio Jakubėno ar Onos Lukauskaitės-Poškienės. Yra 
taip pat tų, su kuriais susipažįnom tik pastaraisiais me
tais, gal ne tiek dėl jų poetinės kūrybos, kiek dėl akty
vios rezistencinės veiklos, kaip Gintauto Iešmanto, Po
vilo Pečeliūno ar Algirdo Statkevičiaus. Ir kai kurie jų 
eilėraščiai, kaip A. Miškinio „Psalmės“, jau ne kartą 
skelbti kituose leidiniuose, gal bus daug kam jau girdėti. 
Mane daugiausiai nustebino K. Inčiūros „nelaisvės psal
mės“, neabejotinai atstovaujančios jo kūrybos viršūnes.

Prie žinomesniųjų gal reikėtų skirti ir čionykščių 
žemininkų bendraamžius, kaip Leonardą Matuzevičių 
(nuteistą „iš esmės už eilėraščius, skelbtus vokiečių 
okupacijos metais“), ar man dar neblogai asmeniškai 
pažįstamą Paulių Drevinį (negaliu sau atleisti, ne
suradęs progos jo Klaipėjoje aplankyti 1989 m. rudenį 
netrukus po to jis mirė), kuris sugrįžęs iš tremties dar 
išleido keletą eilėraščių rinkinių... Tačiau knygoje aiš
kiai dominuoja nauji vardai, mano ir Danutės kartos 
žmonės, gimę laisvoje Lietuvoje dvidešimtųjų dekadoje 
ar vėliau ir už Uralo ištremti 1941-aisiais kartu su tė
vais, ar antrosios sovietinės okupacijos pradžioje. Tai 
Justino Marcinkevičiaus „Šešiolikmečių“, Janinos De
gutytės „Antigonių“ karta. Tų, kuriuos, kaip toje Vy
tauto Božės „Novelėje apie kalsės draugą“, /vieną naktį 
/ ilgas traukinys išvežė (...) į rytus“, dažniausiai už tai, 
kad „rašė eiles į pogrindžio spaudą“, ar kitaip joje ben
dradarbiavo, ją platino, ar net palaikė ryšius su tais, 
kurie taip darė... Kaip sako Danutė Grybaitė:

-Mes buvome dar labai jauni ir niekaip negalėjome 
sutikti su mums primetamomis klasių kovos tai
syklėmis, kai proletarinės vienybės vardu buvo 
pateisinamos - ką ten pateisinamos! - tiesiog įteisintos 
tėvų ir brolių išdavystės, kai prasidėjo tautos istorijos 
falsifikavimas, kai tautiškumą prilygino fašizmui. 
Mums atrodė, kad bet kuri tauta turi teisų gyventi savo 
kalba, istorija, tikėjimu ir papročiais, kad kiekvienas 
žmogus - tarp jų ir mes - turi teisų išsakyti savo nuo
monę ir ją apginti. Mes neigėme bet kokią prievartą, 
mes buvome prieš diktatą. Ar reikia stebėtis, kad tai at
sispindėjo mūsų kūrybos eilėse, novelėse, o Meno kuo

pa mums buvo tarsi gynybinė tvirtovė, už kurios sienų 
jautėmės stiprūs ir vieningi.

Šioje antologijoje, ją palydėjusiais literatūros 
kritiko Vytauto Kubiliaus žodžiais tariant, „eilėraščiais 
prašneka mažamokslė grytelninkė, atplėšta nuo savo 
apsodinto daržo ir pievos, dvylikametė mergaitė, atsi
dūrusi Arktikos tamsoje, kur ji netrukus užges, gimna
zistas, grįžęs iš tardymo, kur jį visą naktį draskė šeši 
uniformuoti vyrai“. Reikia stebėtis, jog tas kūrybinis 
balsas, tas lietuviškas žodis jiems buvo toks svarbus, 
kad jo „nepajėgė išplėšti čekistų teroras, badas, ledinė 
Arktikos naktis“, kad tas sunkiausiomis sąlygomis min
tyse sudėtas eilėraštis buvo „užrašomas ant cemento 
maišelio skiaučių, ant beržo tošies ir maumedžio skied
ros“, kad „už kiekvieną kūrinėlį“ grėsė „papildoma 
bausmė - 5 metai griežto lagerio“.

Ne dėl jų kaltės tie žodžiai manajai kartai buvo 
užsmaugti ar nulaužti nė pumpurams nespėjus išsi
skleisti, o vis dėlto ir nepasiekę A. Miškinio ar K. In
čiūros „psalmių“ lygio jie prabyla autentišku „ken
čiančios tautos balsu“ ir „beldžiasi į kiekvieno sąžinę“ 
sužadindami kaltės jausmą (išsiveržiantį Danutės ben
draamžės išeivijos poetės Liūnės Sutemos Graffiti pos
mais), kad nebuom šalia jų ir su jais ,„skaistykloj ir pra-

ir skauda, skauda kaip rakštis po nagu, 
kurio negali ištraukti 
ir turi laukti kada supūliuos,

kad būtume kartu -

P.S. Kovo mėn .Akiračiuose , šios skilties pabai
goje, trečioje eiulutėje nuo galo, jungtukas „ir” prieš žo
delį „tie”, vos ne aukštyn kojom apvertęs tos slilties es
minę mintį buvo bereikalingai pridėtas ne mano ranka 
- A.T.A.

APIE „IZMUS” IR...
(atkelta iš 11-to psl.)

V. Kukulas teigia, kad Lietuvoje įsigali politinis 
chuliganizmas. Neatsargūs žodžiai. Gerai įsisiūbavus 
vos ne kiekvieną politinę veiklą galima taip apibūdinti - 
priklausys, nuo kurio kranto stebėsi. Sadamas Jungtinių 
Tautų „Desert Storm” operaciją taip pat šitaip pavadino, / » 
kuomet jis, užsiplieskęs vaduoti Palestiną, sumaišė ke
lio kryptis ir nurūko ne į Palestiną, bet Kuveitan...

Savo samprotavimų pabaigoje, tarsi pasiteisinda- 
mas, poetas Kukulas žymi save „vilnietiško, inteligen
tiško liberalizmo” etikete. Tačiau liberalizmas, kaip ir 
visi kiti „izmai”, turi savo ribą, kurią peržengus - mūsų 
tautos išmintis sako - išeina nei velnias, nei gegutė.

Edita Nazaraitė 
Scarborough, On L

Valdo Kukulo straipsnis Akiračiuose atsirado mėn
raščio redakcijos pastangomis ir iniciatyva. Antraštė 
taip pat mūsų. Paminėjome, kad jo autorius yra poetas 
ir vieno tenykščio leidinio redaktorius. Dabar mums 
truputį nemalonu, kad kritikuojamos ne tiek straipsnio 
mintys, kiek pats autorius, ypač pabrėžiant, kad jis - 
poetas. Niekaip nesuvokiame, ar gerb. V. Kukulo min
tys butų priimtinesnės, ar visai nepriimtinos, jeigu jis, 
tarkim, būtų dar ir dailininkas ar žurnalistas - Red.
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POLEMIKA

LAIŠKAS IŠ SIBIRO

PRAĖJUSIO LAIKO PAPĖDĖJE
čia spausdinamas laiškas iš Sibiro praeitų metų gale buvo atsiųstas mūsų redakcijos nariui T. Venclovai su prašymu jį 

išspausdinti Akiračiuose. Jo autorius šiuo metu ten atlieka bausmę už, kaip jis rašo, socialistinio turto vagystę. Su Akiračiais jis 
susipažino dėka mums nežinomos tautietės iš Čikagos, kuri jam mėnraštį pasiuntė į įkalinimo vietą.

Nesiimdami teisinti ar kaltinti laiško autoriaus poelgių nei ieškoti kokių nors švelninančių aplinkybių, norime šia proga 
pasisakyti dėl kelių principinių klausimų.

Visų pirma, tėvynė privalo rūpintis visų savo piliečių likimu. Laisva, demokratinė, save gerbianti valstybė negali versti savo 
piliečių tarnauti svetimoje kariuomenėje, atlikti bausmę svetimuose kalėjimuose, ieškoti darbo ir duonos užsienyje. Lengvatinės 
sąlygos atlikti bausmę, tarnybą ar kitas privalomas pareigas svetur lengvatinėmis sąlygomis taip pat pavojingai priartėja prie 
prievartos.

Demokratinė valstybė privalo gerbti ir ginti žmogaus teises. Viena iš Vakaruose visuotinai pripažįstamų žmogaus teisių 
neleidžia žiaurių bausmių. Manome, kad bausmė yra žiauri ir tada, kai kalinys negali savo aplinkoje susikalbėti gimtąja kalba, 
skaityti savos spaudos, gimtąja kalba atlikti religines pareigas ir t.L Žiauru, jei kalinio negali aplankyti artimieji dėl didelio 
atstumo iki įkalinimo vietos. Valstybė turi sudaryti sąlygas bausmę atlikti savoje aplinkoje.

Gerai žinome ir suprantame, kad Lietuva, ką tik paskelbusi nepriklausomybės atstatymą, tiesiog neturėjo nei laiko, nei 
galimybių šių klausimų išspręsti. Todėl nepriekaištaujame, tik tikimės, kad ateityje jie bus nepamiršti, ir kuo greičiau, tuo geriau.

Akiračių red.

Vakarų Sibiro žemuma... Čia, nusėta tūkstančiais 
sopkų (kalvų) ir atausta upėmis, upeliais, išsidėsčiusi 
dainingo pavadinimo žemė - Kalnų Sorija, turtinga ne 
tik žavia gamta ir jos turtais, bet ir skaudžia praeitimi. 
Tai buvusi Gulago „kolonija“ - lagerių ir tremtinių 
kraštas.

. . . dengiamas aukštų spakų, apžėlusių tankia Si
biro taigos barzda, pasislėpus - tarsi gėdindamasis savo 
skurdumo - mažas kaimelis, sutemų miglos prieblan
doje jis primena mielų M.K, Čiurlionio paveikslą „Ka
ralių pasaka“. Si lietuviška vizija akimirksniui. Čia 
buvusi eilinė Gulago salelė - lageris, vietoje, kurioje 
šiendien dirba būrelis įvairių tautybių, religijos ir psi- 
cohlogijos kolonistų, iš esmės, tremtinių. Žinoma, 
šiandien čia nebėra tų baisių žiaurumų, kuriuos teko 
patirti mūsų tėvų kartos tėvynainiams - apie tai būtų 
kita tema, - bet čia liko ta pati žmogaus-vergo išnau
dotojiška sistema - praeitis dar tebealsuoja. Mūsų - 
lietuvių - čia trejetas. 1990 m. rugpjūčio mėn. mes bu
vome atvežti čion atlikti likusią bausmę. Trys žmonės 
- tai tokia smulkmena, apie kurią šiandienos Lietuvos 
įvykių, vilčių ir šventų idėjų sūkuryje net neverta kal
bėti, tuo labiau, kad kalba eina apie žmones, pažei
dusius priimtus moralės kanonus ir save pastačiusius 

prieš tautą ir įstatymą. Tačiau tautos atsakomybė už 
kiekvieno jos nario likimą privalo atitikti aukštesnius - 
dorovės, t.y. Dievo įstatymus. Deja, mus čia išsiuntė ne 
Stalino komisarai, ne lietuvių komunistai, - tai naujos 
Lietuvos vyriausybės „nuteistųjų auklėjimo“ politika.

Sibiras lietuviams - lemties siųstas kryžius, kurio 
našta gulė ant dešimties tūkstančių mūsų tautiečių pe
čių, šimtus prislėgusi amžiams šioje šaltoje žemėje. Tai 
šventi kankiniai, ir aš jų jokiu būdu negaliu nors kiek 
lyginti su savimi. Aš blogas lietuvis, bet aš - lietuvis, - 
savo Tautos ir Žemės sūnus. Atleisk man, Viešpatie, 
mano priekaištą žmonėms!...

Esu baustas už socialistinio turto vagystę. Atbu
vau dvylika nelengvų bausmės metų Marjampolės m. 
lageryje, š.m. birželio mėn. sutinkamai su veikiančiais 
įstatymais, man buvo palengvintas režimas, nukreipiant 
atlikti likusią bausmę į koloniją - gyvenvietę. Kadan
gi Lietuvoje nėra tokio režimo, man suteikta lengvata 
liktų tik popieriuje. Todėl aš parašiau pareiškimą, kad 
sutinku išvykti už respublikos ribų - ar galima pa
smerkti žmogaus norą į laisvę, į gyvenimą? Galimy
bė po tiekos nelaisvės metų palikti kalėjimo sienas tapo 
didele švente išvargintam kūnui ir dvasiai. Po to buvo 
ilga - pusantro mėnesio - kelionė grotuotu vagonu, tie

sa, jau ne gyvuliniu, į šią tolimą Sibiro žemę.
.•f? • i *4

Man sunku suvokti, kam ir kokia nauda iŠ to, kad 
dirbu nelengvą miško darbą, kurio užmokesčio neuž
tenka net kukliai prasimaitinti, kad neturiu galimybės 
skaityti lietuvišos spaudos, negaliu atlikti išpažinties 
Dievui ir išklausyti šventų mišių. Antra vertus, juridi
niu požiūriu, toks bausmės atlikimas netenka savo pras
mės ir tikslo. Žodžiu, nei moralės, nei logikos. Patiks
linsiu, aš tikrai nenoriu ir negaliu savo nedėkingo gyve
nimo reikšmingumą pastatyti aukščiau to, kuo gyvena 
šiandien Lietuva ir vyriausybė. Bet kas man gali atimti 
norą į teisę tarnauti Lietuvai? Kaip žmogui ir piliečiui. 
Šiandien, deja, tos teisės aš neturiu.

Sūnaus palaidūno kompleksas buvo visais laikais 
ir visose tautose. Tėvyne! Tavo gyvenimas nebuvo 
lengvas, ir daugelis Tavo vaikų netapo tokiais, kokius 
Tu norėjai matyti. Bet būk maloni ir ištiesk jiems - 
paklydusiems, nusidėjusiems, nelaimingiems - savo tė
višką ranką jų atleidimui. Tai aukščiausia humanizmo 
išraiška, kuri būtinąją ir Tavo gyvenimui.

Lenkiuosi Tau.
Vytautas Gutparakis

Kalnų Sarija, 1990 lapkritis

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

Kalendorius - 1991. Prisikėlimo parapijos eko
nominės sekcijos leidinys. Toronto, Ontario. Kaina ne
pažymėta.

Jonas Damauskas. Lietuvos bei lietuvių krikštas ir 
1387-ji metai. Vydūno Fondas. Čikaga. 1991.352 psl. 
Kaina nepažymėta.

The Gift of Vilnius. A photographic document in 
defense of freedon - January 13, 1991. „A terrible 
beauty is bom“. Public Affairs community, Inc. Čika
ga. 80 psl. Kaina - auka.

Vladas Kulbokas, Laiko pagrėbstai. Spaudė ViVi 
Printing. Čikaga. 336 psl. Kaina nepažymėta.

Apšlapintos praeities požemių durys, 
Ilsis kilmingasis, -
Kiaulė nukando lytį,, 
o ką su likusiais daryti?

Kur eit praradus lytį? Yra toks Į lais
vą, rezistencinės minties ir politikos žur
nalas. Ten ir nukako apšlapintos praei-

Drausmės sargyboje

KULINARIJA IR PATRIOTIKA
ties eilėraščių autorė Leona Korkutienė, 
gydytoja, rašanti poeziją ir prozą ir, anot 
to žurnalo, dabar lankanti anglų kalbos 
kursus Čikagos Daley kolegijoje.

Pasidairykime su gydytoja po jos čia 
ir kitur spausdintas eiles. Jos poetiniai 
keliai veda jau kitų poetų išvaikščiotais ir 
nuzulintais laukais. Tėviškės beržynas, 
Baltoji burė, Rugiagėlė, Mėlynas hori
zontas, Lelija yra jos eilėraščių pava
dinimai -jau ne kartą girdėti ir skaityti ir 
lietuvių, ir nelietuvių literatūrose. To
liau skaitome: „sutemos melsvų ežerų pa
dangėje, net saulė nebešviečia skaisčiai“. 
Arba ji kreipiasi į pasaulį „iškėlus širdį“ 
/ plg. sursum corda / ir klausia, ar „žmo
nės tik skaičiai“. Gausu mėtų, čiobrelių, 
ramunių ir kitų kulinarijos bei patriotikos 
prieskonių. Deja vu ir „varpų malda“, ir 
„tautos skausmas“, ir „gėlių rasa“, ir „iš 

žodyno išbrauktas žodis“, ar skausmas 
rašytas „krauju ir širdimi“.

Eilėraščių autorei kartais apsireiškia 
religijos istorikams nežinomos įman
trybės, kad lietuviai garbinę kiekvieną 
Dievo kūrinį. Pagal ją, taip pat jie gar
bindavę ir sapnus, pavyzdžiui, kuni
gaikščio Gedimino sapną.

Kartais ji įžvelgia mūsų nepastebė
tas išmintis, kad ,Lietuva - pasaulio že
mėlapio taškas, o ne pavergėjų rankose 
vaškas“. Arba, kad „dviprasmybei priva
lumas, maitinimui pirmenybė“. Sovie- 
tologės įžvalgumu ji pastebi, kad pragare 
veikiančios sovietinės sistemos „akiduo
bėse žmoniškumo užuomazgos nebe
liko“, o „beginklė jaunystė tapo taikiniu“.

Skaitytoją liūdina autorės patirta so
cialinė skriauda, kad „artimieji saldu
mynų valgyti sėda, / jiems nerūpi mano 

kančia ir gėda“. Įkvėpimo valandos au
torę kartais pakelia nuo žemės į nenu
trūkstančias tyrimų ekspedicijas: „O bu
vo Grįžulo ratais / važinėta, / dangus ir 
žemė tyrinėta: / vos užkeliu ratus -/ vėl 
rieda“.

Eilėraščių autorė rieda ne tik pra
džioje minėtame žurnale. Kai kurios šio 
rašinio citatos yra iš jos eilėraščių rin
kinio Etiudų , išleisto 1988 metais. Savo 
lėšomis! Kokia poezijos nevertinanti ra
sė tie Lietuvos lietuviai.

Į laisvą žurnalas, šiame numeryje 
(1990 m., nr. 109) išspausdinęs du šios 
autorės eilėraščius, savomis laiko ir dvi 
dabar Lietuvoje diskutuojamas deklara
cijas, būtent Organiškosios valstybės 
(1936) ir Pilnutinės demokratijos (1955). 
Kultūrinei sričiai neabejingam laikraš
čiui be abejo žinoma ir deklaracija prieš 
kultūrinį nuosmukį. Žiūrint iš pastaro
sios taško, prarasta lytis yra mažiau nuo
stolinga, negu prarasta kultūra.

d. b.

Akiračiai nr. 4 (228)
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LAIŠKAI

Chicago, Ui. 60620

FLORIDOS KARŠTIS AR...

A. Nakas savo laiške Akiračių redakcijai (nr. 1, 
1991 - sausis), atrodo truputį pasikarščiavo.

įdomu, koks kitas laikraštis spausdintų tokį laišką, 
ypač kai bandoma sudirbti vieną iš bendradarbių? Iš
dirbęs Vyt Gedrimą ir prikergęs jam visą eilę epitetų, 
pareiškia ir savo labai jau autoritetingą nuomonę: Vyt. 
Gedrimo skiltis - du gėdos puslapiai. Gyvename lais
vame krašte ir kiekvienas galime turėti savo nuomonę. 
Man asmeniškai tai du įdomiausi puslapiai: surinkta vi
sa mėnesio aktualesnė medžiaga, o komentarai (čia ir 
yra šuo pakastas) visuomet labai taiklūs ir visai ko
rektiški. Kas liečia pačią skiltį, nepatinka - neskaityk, 
juk ne visi ir tuos Šekspyro festivalio aprašymus skaito. 
Kitiems tai tik nešimasis į nepaprastas aukštybes!

Pagarba Akiračiams išspausdinusiems A. Nako 
laišką, nes juk galėjo visai nespausdinti. Pridėtas re
dakcijos komentaras kultūringas ir taktiškas. Negaliu 
suprasti, kad taip būtų galima pykti. Kas čia: Floridos 
karštis ar „bielaja gariačka“?

Leonas Baltušis-Baltušauskas 
Minocqua, Wi.

Nors Alfonsas Nakas ir kitaip galvoja, vis dėlto 
spaudos apžvalga - Išeivija spaudos veidrodyje, yra rei
kalinga. Pamatome save ryškiau, ką parašėme iki auš
ros sėdėdami prie rašomosios mašinėlės. Atviras žodis 
mažina geranoriškas savigiras, per didelį savęs susi- 
reikšminimą, prisiskiriant neužtarnautus nuopelnus; kai 
ką prilaiko nuo jungimosi į pagyrūnų eiles, tuo pačiu 
švarina spaudą nuo nuosmukio nuosėdų.

Alfonso Nako laiškui Akiračių nr. 1 (225) tikrai 
spaudos apžvalgos skiltis nereikalinga: jame pavartota 
terminologija pati kalba už save, neabejotinai visu ryš
kumu „kvailai chamiška“, pati atsispindi autoriaus laiš
ko „veidrodyje“.

Antanas Valiuškis 
Barrington, R.I.

Bravo! Akiračiai darosi įdomesni, juose atsiranda 
ir Lietuvos žurnalistų rašiniai.

Su linkėjimais visam Akiračių štabui.
Jūsų nuolankus Buldogo gerbėjas.

S. Kasparas
London, England

Gerbiamieji,

Gyvuokite, stiprėkite ir toliau dalinkitės įdomiai 
pristatomais straipsniais, kuriuose visada atsispindi lie
tuviškieji žmogiškieji rūpesčiai. Ačiū!

Zigmas Grybinas
O’Fallon, H

Gerb. Redaktoriai ir Leidėjai,
-‘J f ' . | į ' ■ * • ■ _ ■ • , ; - - , >

Žvarbus rytinis vėjas atpūtė Sostinės kalnelių pa
lėpėse įsikūrusių žvirblių čirškėjimą. ‘Būk tai Vytauto 
Landsbergio pas Prezidentą vizito proga, vėl slankiojo 
memorandininkai, kas Vyriausybės Atstovams sudarė 
labai blogą įspūdį. Deja ir šį kartą herojų pavardės 
eiliniams dantratukams liko palaptyje... Kaip gaila, 
kad nežinosiu, per kurį fondą už tą jų „patriotinę“ 
veiklą honorarą pasiųsti? Atrodo, kad Santa Monika 
laimėjo, o Vilnius pralaimėjo. Ten vėl rieda Michail- 
čiovo tankai ir klega automatų salvės!...

Negirdėjau, ar yra pasaulyje kita tokia tauta ar 
gentis, kuri būtų tokia klastinga ir žiauri pati sau? 
Vargas tau Tėvyne, išduotai savo tautos sūnų!

Nauji Metai primena, kad laikas pratęsti prenu
meratą, kurią ir siunčiu. Šia proga prašau priimti ge
riausius linkėjimus visiems atviro žodžio puoselėto
jams.

Priede čekis 1991 m. prenumeratai, o likutis Aki
račių vajaus fondui.

Geriausios sėkmės
Kazys Žara 

Yucaipa, Ca.

Gerb. Administratoriai,

Viskas patinka, gaila tik, kad laikraštis yra ne
dažnas svečias. Norėtųsi bent savaitinio! Geriausios 
kloties.

'"'"’'"i .t ■ 5 ■>

Su pagarba
Henrikas Gineitis

St Petersburg Beach, Fl.

Gerb. Akiračių Administracija:

Labai įvertinu straipsnį „Lenkų Lietuvoje sociolo
ginis aspektas“ Akiračių š.m. nr. 1. Pageidaučiau dau
giau panašių straipsnių.

Neturiu nieko prieš „Dogo Buldogo“ lojimą, bet jo 
vaizdas su pakelta koja prie hidranto labai neestetiškas.

Jūsų,

Orlando Beach, Fl.

NAUJAS „AKIRAČIŲ” 
LEIDINYS

M. Morkūno spaustuvė Čikagoje praeito mėnesio 
gale atspausdino Wisconsin4© universiteto profesoriaus 
Alfred Erich Senn‘o brošiūrą anglų kalba „Crisis in 
Lithuania, January 1991”.

Mūsų bendradarbis A. E. Senn4as Akiračių skai
tytojams pažįstamas kaip įdomių, įžvalgių ir lengvai 
skaitomų reportažų apie šiandieninę Lietuvos istoriją 
autorius. Šių metų sausio mėnesį jis buvo Vilniuje ir 
savo akimis stebėjo sovietų bandymą jėga nuversti 
demokratinę Lietuvos valdžią. Šioje 20 psl. brošiūroje 
jis aprašo savo įspūdžius, juos papildydamas pačių įvy
kių dalyvių bei liudininkų pasakojimais. Tai paranki 
priemonė ne tik patiems susipažinti su sausio mėn. įvy
kiais Lietuvoje, bet ir supažindinti su šiandienine Lie
tuvos padėtimi lietuviškai nemokančius draugus ir 
pažįstamus.

Brošiūra gaunama Akiračiuose ir pas platintojus. 
Kaina su persiuntimu $3.00.

LINKĖJIMAI...
(atkelta iš 16-to psl.)

Vėliau V. Trumpa Metmenyse recenzavo ir kitas 
dvi mano literatūrinės trilogijos knygas. Tada jau kei
tėsi politinis klimatas, ir užsieniečių palankumas ne
gąsdino dirbančių Lietuvoje. Tačiau tuo laiku gal ne 
tiek iš baikštumo, kiek dėl suvalkietiško ištižimo dar 
nebuvau pradėjęs susirašinėti su gyvenančiais kitapus 
Atlanto. Taip ligi šiolei ir neprisirengiau padėkoti ati
džiausiam mano knygų skaitytojui už skvarbią, gilią, 
originalią jų analizę. Tad tegul šis viešas pasiaiškini
mas atstoja dabar Lietuvoje itin madingą atgailą.

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

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

Atsiprašydamas skaitytojų už logiškai sunkiai pa
aiškinamas atsakymų disproporcijas, į paskutiniuosius 
anketos klausimus atsakau vienu žodžiu: „Taip!“ 
Linkiu Metmenų redakcijai ir toliau būti liberaliai 
avangardiška, palaikančia tuos, kurie neieško aukso vi
durio ir nemėgsta išmindžiotų takų.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 Street, Chicago, UI., 60629
PATRIA, 2646 W. 71st Street, Chicago, DI., 60629
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8
SPAUDA, 10 John Street, Waterbury, Cl, 06702
S. PRAKAPAS, 49 Norseman Street, Toronto, Ont M8Z 2P7
J. VAZNEL IO prekybos namai — Gifts International, 2501W. 71 St,
Chicago, Ill., 60629

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą

Vardas ir pavardė..................................................................................

Gatvė.........................................................................................................

Miestas.............................. Valstybė........................ Zip....................

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka $..........
Chicago, Illinois 60620 Pridedu čekį $.........
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ANKETA APIE „METMENIS”

LINKĖJIMAI NEVAIKŠČIOJANTEEMS
IŠMINDŽIOTAIS TAKAIS

Priež 30 metų pasirodė pirmasis Metmenų - jau
nosios kartos kultūros žurnalo numeris. Jo reikšmė 
išeivijos gyvenime akivaizdi. Jos aiškinti nereikia, o ju
biliejų šventimas yra anapus Metmenyse vyraujančios 
kultūros sampratos.

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

Anketą apie Metmenis tąsiame kauniečio Leono 
Gudaičio atsakymais.

Leonas Gudaitis - literatūrologas, studijos apie 
1904-1927 lietuvių literatūriną spaudą Platėjantys akir
ačiai (1977) autorius. 1990-ais išleistas jo kultūrinių- 
literatūrinių retro rinkinėlis Meno palėpėse. Gyvena 
Kaune. Nemuno žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pa
vaduotojas.

♦ ♦ *
Kada ir kokiomis aplinkybėmis pirmų kartą 

susipažinote su Metmenimis ?

Tikriausiai per vėlai teko baigti Vilniaus uni
versitetą: šeštojo dešimtmečio pabaigoje visos Kauno 
vidurinės mokyklos buvo perkimštos lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojų, ir sugrįžusiam su laisvu diplomu į 
gimtąjį miestą pas ligotus tėvus lituanistui nebeliko ki
tos išeities, kaip įsidarbinti Kauno tiesoje . Per chruš
čiovinį atlydį į šio provincialaus dienraščio redakciją 
įsiveržusį jaunimą pagavo nauja laiko banga, ir jis 
gana sėkmingai atsisakė daugelio pokarinės laikraš- 
tininkystės šablonų. Atsirado tegul ir siauros, bet vis 
dėlto masinančios properšos į tas sritis, aplink kurias ir 
kuriose grumėjo audros debesys.

Kaip tik todėl knietėjo šį bei tą parašyti iš literatū
rinės praeities. Tuos negausius ir savaime neilgus laik
raštinius rašinėlius, dažniausiai aptariančius trečiojo ir 
ketvirtojo dešimtmečių lietuvių rašytojų kūrybą, be
maž visuomet redaktorius geranoriškai, su švietėjišku 
pamokslėliu trumpino ir lyg tyčia braukė esmingiau
sias vietas, kad ničniekas nekliūtų direktyviniams orga
nams, nors autorius jausdavo ir pats pakankamai apska- 
bęs visa, kas galėtų suerzinti kvailiausius iš kvailiausių, 
prismaigstęs apsčiai perkūnsargių, liudijančių nemąž- 
tantį politinį budrumą

Redaktorius neslėpė norįs matyti laikraštyje dar
bininkų klasei prieinamus ne buržuazinės, o tarybinės 

- literatūros nagrinėjimus. Pritariamai kinkuodamas gal
va, autorius vis dėlto neįveikė savo ribotumo ir nepajėgė 
tapti socialistinio realizmo propaguotoju, - iš jau išvai
kytų už klaidinančias jaunimą estetines pažiūras univer
siteto dėstytojų, matyt, buvo gavęs nepagydomą revi
zionistinės, ar kaip ten ją pavadinti, radiacijos dozę. O 
be to, sparčiai kaupiama asmeninė bibilioteka, kurioje 
vyravo iš antikvariatų prisipirktos ir kitoniškais būdais 
susirankiotos visokių dekadentų knygos, trukdė pamilti 
pokarinį literatūros lobyną.

Bandymai atsitverti nuo tarybinės literatūros neliko 
kolektyve nepastebėti, o tai pagal marksistinės dialek
tikos dėsnius turėjo baigtis atsisveikinimu su redakcija. 
Teko nejuokais pasikasyti pakaušį. Tuo laiku paskelbęs 
kelis straipsnelius apie buržuazinę spaudos cenzūrą, į 
kuriuos atkreipęs dėmesį Kostas Korsakas netgi siūlė 
rašyti disertaciją („Sugebi taikliai rikošetuoti į da
bartį...“ - pašiurpino akademikas dar nepakankamai 
nuovokų praeities tyrinėtoją), tų straipsnelių autorius 
ryžosi pakloti jo kūrybinės veiklos stebėtojus išsamiu 
straipsniu apie 1941 metų pirmajame pusmetyje nespė

tas išleisti knygas. Kiek būtų praturtėjusi tarybinė li
teratūra, jeigu!...

Tam jeigu“ atskleisti, remiantis bibliografo V. 
Steponaičio išsaugotomis knygų korektūromis, po jo 
mirties patekusiomis į Respublikinės bibliotekos rank
raščių skyrių, buvo parengtas dviejų, o gal ir trijų at
karpų rašinys. Skaitytojus turėjo daugiau negu nu
stebinti faktai apie neišvydusius šviesos leidinius: L. 
Giros Rinktinius raštus su V. Mykolaičio pratarme, 
Radžvilo (K. Korsako) literatūros ir kritikos rinkinį, 
A. Garmaus atsiminimus apie 1905-1906 metų revo
liucinį judėjimą, S. Vaineikienės Pabėgėlės užrašus ir 
jauno literatė L. Švedo eilėraščių rinkinį Šauksmas .

Deja, nespėjus atiduoti straipsnio ideologinei vi
visekcijai, jis ėmė didžiausiais gabalais trumpėti - ir ne 
redaktoriaus, o paties autoriaus rankomis. Trumpėti ne 
dienomis, bet valandomis. Tikslinant faktus, iš spec- 
fondinės Lietuvių enciklopedijos paaiškėjo, kad 1941 
metais „Varpo“ spaustuvėje surinktų A. Garmaus atsi
minimų neleido spausdinti bolševikų cenzūra. Nespė
jus atitokti nuo šio akibrokšto, užklaustas apie S. Vai
neikienės užrašus žurnalistas P. Kežinaitis, 1940 metų 
pabaigoje dirbęs Vidaus reikalų ministerijos spaudos 
skyriaus viršininku, išsityčįojo iŠ žioplo valdinio, pro 
kurį jau buvo prasmukę tie ideologiškai klastingi me
muarai, ir pasigyrė pats juos paskutiniu momentu su
laikęs.

Skausmingai atsisveikinus su dviem apystambiais 
veikalais, kuriuose tyrinėtojas didelei savo gėdai nepa
stebėjo nieko smerktino, straipsnis sutrumpėjo perpus. 
Bet dar liko trys knygos. Reikšmingiausia, autoriaus 
akimis, buvo trečioji - Leono Švedo 28 eilėraščių 
rinkinėlio šauksmas skiltinė korektūra. Sis bene pas
kutinis LTSR Valstybinės leidyklos rankraštis, duotas 
rinkti 1941 metų birželio 17-ąją, pasirodė labai pa
prastas, bet ne toks jau prastas, kai kurie dalykėliai net
gi patiko - ypač po to, kai rankraštį parengęs spaudai 
redaktorius - rašytojas Juozas Grušas - paaiškino, jog 
debiutuojantis poetas buvęs ar tik ne komunistas po
grindininkas, nesuprastas savųjų ir dingęs be ženklo po
kario sumaištyje. Čia - tai bent faktas! Leono Švedo 
vizija tapo bangesnė už visų kitų literatūros kankinių 
paveikslus.

Ir tuo metu įvyko tikras stebuklas. Naujasis pa
žįstamas „Vagos“ leidyklos redaktorius Kaune Alek
sandras Žirgulys, pasitrynęs delnus nepaprastai šaltame 
savo bute, įkišo ranką kone iki pažasties į knygų len
tyną už pavyzdingai išrikiuotų tomų ir su šelmiška Šyp
senėle ištraukė kažkokį blizgantį spaudinį. Tai buvo 
Metmenys ! Tačiau - o Viešpatie! - užuot padvelkęs 
gaivia šiluma, kuria alsavo viršelis, žurnalo turinys 
nuėjo pagaugais: negirdėta recenzente ten be senti
mentų kočiojo superavangardistinį L. Švedo eilėraščių 
rinkinį Sugrįžimai į Sodomą ir Gomorą. Knyga, pa
sirodo, visai neseniai išleista Čikagoje, autorius - gy
vas!

Reikia įsivaizduoti, kokį atgarsį būtų sukėlusi Kau
no tiesa , jeigu!... Po tokio žiauraus eksperimento su 
tarybine literatūra naujybių ieškotojui būtų užsitrenkę 
visų archyvų durys.

Ne kas kita, tik Metmenų recenzija, nulėmė, kad 
rankraščio skiautės apie didžir lietuvių tarybinės li
teratūros nuostolius, nesuskubus prieš Antrąjį pasaulinį 
karą pakartotinai išleisti L. Giros ir K. Korsakorinkti- 
nių raštų, atsidūrė krosnyje. Vakaro prieblandoje besi
raitantys popieriai apšvietė autoriaus protą. Jis suprato 
jau ne vakar ir ne šiandien gyvenąs grėsmingoje ap
siaustyje, bet apsisprendė, kad ir kas nutiktų, apie ta
rybinę literatūrą nerašyti.

HLp 'i te
Tatai įvyko 1965 metų rudenį ar žiemą! Dabar 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 
laisvuose fonduose, iš palengvo pervertus Metmenų 
rinkinį, pavyko nustatyti, kad tada turėta rankose 1964 
metų 8-ąjį numerį su Ilonos Gražytės-Maziliauskienės 
recenzija.

Ką ten radote ir ko pasigedote? Kas nustebino? 
Kas apvylė?

Pirmasis įspūdis niekada neapgauna: pajutau, kad 
Metmenys yra vienas iš tų Lietuvoje neįsivaizduojamų 
leidinių, kuriuose žmonės kalba tai, ką galvoja, ne
sidairydami aplinkui ir nemėgindami apsidrausti kitų 
nuomonėmis. L. Švedo Sugrįžimas į Sodomą ir Gomo
rą dabar jau asmeniškai pažįstama kritikė Ilona žurnale 
apibendrino šitaip: „Siekdama būti originali ir avan- 
gardiška, Leono Švedo poezija yra, deja, tik plokščia, 
dirbtina ir pretenzinga“. Tokia išvada išplaukė iš jos 
parinktų pavyzdžių, rodančių neatpažįstamai pakitusį, 
lyginant su Šauksmu , ir tiek sumodemėjusį poeto pa- 
saulėvaizdį, kad jo savininkui nebeliko lietuvių lite
ratūroje kas veikti. Manytina, I Gražytės recenzija pa
dėjo ir L. Švedui apsispręsti: sudeginęs tiltus į praeitį, 
jis forsuoja lenkų literatūrinį avangardizmą, gausina 
Lenkijos kultūros aruodus Vakarų „Europos poezijos 
vertimais.

Jau ketvirtis šimtmečio galiu būti laikomas nuo
latiniu Metmenų skaitytoju. Jeigu kokio numerio ne
gaudavau iš artimiausių draugų, pavartydavau vienoje 
ar kitoje Vilniaus bibliotekoje. Naujausius numerius 
dabar man siuntinėja žurnalo administracija. Už tai 
nuoširdžiai dėkoju. Niekada man šis žurnalas neatrodė 
uždraustas vaisius. Regis, niekas dėl jo skaitymo ir pla
tinimo Lietuvoje nenukentėjo. Todėl jis ganėtinai pa
plitęs ir ypač populiarus tarp kuriančio jaunimo.

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

Metmenys padėjo prasiplėšti lietuvių filosofinei, 
filologinei, etnologinei, visuomeninei politinei ir ki
tokiai laisvėjančiai minčiai. Personalijų ir kūrinių at
ranka sunkiausiomis tautos egzistavimo dienomis pa
laikė tikras, tėvų žemėje sąmoningai ir nesąmoningai 
jauktas kultūros vertybes. Metmenyse , galima sakyti, 
nėra paviršutiniškų, vienadienių dalykų. Siame žurnale 
visada rasdavai tai, kas buvo pamesta Lietuvoje. Vil
niaus ir Kauno literatų sambūriuose ne kartą gėrėtasi R. 
Šilbajorio straipsnių metaforika, įvairių komentarų susi
laukė A J. Greimo samprotavimai apie T. Venclovos 
„beveik beprasmę poeziją“. Ne vienam įstrigo D. Va- 
liukėnaitės pastebėjimas, kad Šekspyro dvasią geriau 
perteikė abejotinai anglų kalbą pramokęs K. Boruta 
negu puikiai ją ir vertimo amatą įvaldęs A. Churgi
nas.

Mane patį ne tiek nudžiugino, kiek sutrikdė sa- 
vičiausio Lietuvos istoriko Vinco Trumpos studijinis 
straipsnis Metmenyse (paskui pakartotas jo knygoje 
Lietuva XIX amžiuje ) apie mano monografiją, na
grinėjančią šio šimtmečįo pradžįos lietuvių lite
ratūrinę spaudą. Tai buvo prieš gerą dešimtmetį, kai 
Lietuvoje nuožmėjo pasaulėžiūrinė prievarta ir vyko 
parodomosios raganų medžioklės. Stebėdamasis V. 
Trumpos moksline kompetencija ir drąsa, jaučiausi kaip 
triušis prozektoriume, reikalingas ne dėl mėsytės ar 
kailiuko, o dėl aštriausiu chirurgo skalpeliu narstomų 
gyslelių. Kritikas atspėjo mano ketinimą prakišti „Va
goje“ dar bent porą tos pačios tematikos knygų, bet 
buvo neramu, kaip į jo palinkėjimą imtis naujo lite
ratūrinės ir kultūrinės spaudos dešimtmečio sureaguos 
leidyklos vadovai.

(tęsinys 15-me psl.)
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