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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Kultūros istorijos lapai
— tik po ideologine danga?

Blogio problema Maceinos „Jobo dramoje”

Švyturio 1987 m. birželio ir 
liepos numeriuose yra spaus
dinamos Julijos Tverskaitės- 
Maceinienės dienoraščio iš
traukos, pavadintos „Plebėjai iš 
‘Grosslitauen’ ”, Kol kas pasirodė 
tik du segmentai. Redakcija ne
sako, kaip ilgai dienoraštis bus 
spausdinamas. Paminima, kad 
išleistos intymesnės ir grynai 
šeimą liečiančios dienoraščio 
vietos. Skaitytojui dienoraštis 
pateikiamas kaip laiko dokumen
tas. Nepaaiškinama, kaip jis at
sirado valstybės archyvuose. Taip 
pat nerašoma, ar artimųjų at
siklausta (autorė mirė 1971 m.) 
dėl rankraščio spausdinimo.

Dienoraštis prasideda 1941 
metų sausio 19 d. Berlyne. Čia 
matome pabėgėlių gyvenimą 
jaunos motinos akimis. Naktiniai 
bombardavimai, paliktųjų Lie
tuvoje artimųjų ateities neaiš
kumas, laukimas karo, kuris 
gal Lietuvą išgelbėtų. Gausu 
redakcinių pastabų: dienoraštyje 
minimi asmenys nušviečiami 
kaip „klerikalų veikėjas”, „hitle
rininkų bendrininkas”, „buržu
azinių nacionalistų ginkluotos 
gaujos vadeiva” ir t.t.

Štai kaip apibūdinamas ,,Į 
laisvę”: „Propagavo fašistinę 
ideologiją, skleidė neapykantą 
tarybinėms tautoms, ragino ben 
dradarbiauti su hitleriniais 
okupantais.” Tekste išleidimai 
ženklinami daugtaškiais (ir jų 
gana gausu). Vyksta dideli šuo
liai tarp datų — neaišku, ar tai 
reiškia, kad Maceinienė tuo 
laikotarpiu dienoraštin nieko 
nerašė, ar tik redaktorius iškirpo.

Šios (kad ir sužalotos) 
dienoraščių nuotrupos yra labai 
įdomios. Jos svarbios ir 
būsimiems Antano Maceinos 
biografams, nes kai ką pasako 
apie jo rūpesčius, apie jo darbo 
įpročius ir metodiką. Štai 1941 m. 
rugpjūčio 28 d. rašoma: „An
tanas nebegali nei skaityti, nei 
rašyti. Jis vėl ieško paguodos 
dailiojoje kūryboje, kaip ir 
visuomet, kai nerimas graužia. 
Ir rašo jis pusiau mistiškai 
.psalmes’ žemei, moteriai, Dievui, 
— ir maištas jame kyla prieš vi
sa, ir vėl jis linksta pavargusia 
širdim prie Dievo kojų ...” Tokia 
pastaba gal bus labai svarbi 
Antano Jasmanto kūrybos 
tyrinėtojui. Šiaip iš ištraukų 
gauname labai simpatingą Ma
ceinų šeimos vaizdą (ir Berlyne 
gyvenančių pabėgėlių aplamai), 
nes jie tikrai gyvena rūpesčiu 
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ne tiek savo, kiek Lietuvoje 
pasilikusių ateitimi. Jie laukia 
karo ne dėl to, kad jame būtų 
žudomi „tarybiniai aktyvistai” 
(kaip užsklandoje begėdiškai rašo 
redaktorius), bet dėl to, kad karas 
baigtų tą košmarą, kuriame 
Lietuva dabar gyvena.

čia ir yra vargas: lygiai taip, 
kaip skaitytojui įdomu ir miela 
sužinoti apie lietuvių istorijai 
svarbių žmonių gyvenimą, jų 
mintis ir planus tautai kritišku 
laikotarpiu, lygiai taip pat yra 
skaudu ir liūdna, kad šie svarbūs 
dokumentai palydimi ne tik 
nepraustaburniškais įvadais ir 
užsklandomis, bet taip pat lygiai 
įžūliomis anotacijomis ir pras
mę nuslepiančiais išleidimais 
(pavyzdžiui, reiškiama baimė dėl 
areštų Lietuvoje, bet nėra jokios 
užuominos apie trėmimus į 
Sibirą). Nejauku matyti, kaip 
klastojama istorija: „Tomis 
siaubingomis dienomis LAF 
vyriausybė, naikindama socia
listinius iškovojimus, atkur- 
dama buržuazinį valstybės 
aparatą, įsteigė ginkluotus 
būrius, kurie naikino tarybinį 
aktyvą, tarybinius karius ir 
terorizavo darbo žmones, pri
tarusius tarybinei santvarkai. 
LAF vyriausybės organai 
organizavo masines žudynes.”

Nežiūrint kaip įdomus ir ver
tingas šis Julijos Maceinienės 
dienoraštis, šitoks jo dabartinis 
paskelbimas Švyturyje rikiuo
jasi į kultūrinės /šventvagystės 
kategoriją. Čia paimamas as
meniškas žmogaus išsisakymas 
ir tada ideologiniams tikslams 
juo piktnaudžiaujama. Tekstas 
įvelkamas į tokius melagingus 
ideologinius rėmus, kad dabar
tinei kartai jis ateina sužalotas, 
kai tuo tarpu čia yra autentiška 
to laikotarpio rašytinė išraiška, 
kurios išliekančią vertę sudaro 
tiek jos faktinė, tiek jos emocinė 
tiesa.

Sakykime, kad visa šita 
ideologinė danga tebuvo kaina, 
ten privaloma mokėti (kaip ir 
panašiais atvejais už publikuo
jamą medžiagą) už patį šių dieno
raščių paskelbimą. Kadangi tuo 
tegalime džiaugtis, kitką tenka 
nuryti, kaip esame jau įpratę čia 
save raminti. Bet ir tada vis vien 
lieka pora klausimų. Pirma, ar ta 
ideologinė danga turėjo būti pri
taikyta šitam dokumentui tokiu 
neatlyžtamu nuožmumu? Ir 
žvelgiant į ateitį, ar galima 
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KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Netikra religiškai yra ir ta epo
cha, kurios metu žmogus bažny
čioje sėdi, užsidėjęs koją ant ko
jos, tarsi savo bičiulio salone (p. 
200), 
nes

Dievo baimė yra sudedamasis 
religijos pradas, k urio krikščiony
bė neišnaikino, b et tik jį apvalė 
nuo žemiškųjų priemaišų. Ji paro
dė, kad religinė baimė yra ne fizi
nių gaivalų nusigandimas dėl jų 
kūninės grėsmės, bet pačios egzis
tencijos suvirpėjimas, stipresnio 
buvimo akivaizdoje (p. 201).

Cituoju Antano Maceinos Jobo 
dramą — tai vienas iš jp anksty
vesniųjų veikalų, išleistas 1950 
metais — kurio tikslas, autoriaus 
žodžiais, yra „duoti teistinio eg
zistencializmo apmatus” (p. 5). 
Maceina pabrėžia skirtumą tarp 
baimės, kaip atsiliepimo į tam 
tikro daikto sukę Itą pavojų, ir 
siaubo, žodžiais neišsakomo, 
kuris kartais mus nustelbia, lyg 
be jokios priežasties, be jokio 
reikalo. O siaubą Maceina laiko 
religijos versme, nes tai kaip tik 
ir yra tas „egzistencijos su
virpėjimas, stipresnio buvimo 
akivaizdoje”. Tokiai stipresnė bū
tybė mus nusiaubiu ne savo gra
sinančiais veiksmais, ne pikta 
valia, bet pačiu savo buvimu. 
Apaštalai, įvairiom progom, Ma
ceina pabrėžia, buvo siaubo apim
ti. Susitikimą su stipresne būtimi 
vaizduoja kad ir šis .anglų litera
tūroj žinomas vaizdelis: pragaro 
buvimas yra toks s.ilpnas, toks 
šmėkliškas, kad visi jo begaliniai 
plotai išsitenka mažinusiame tik
rovės paviršiaus plyšelyje. O prie 
dangaus besiartinmačiam žmo
gui, menkiausia žolė, lyg koks 
peilis, pjausto kojas, nes dangiška 
žolė yra stipresnė, tikresnė už 
žemišką būtybę.

Svarbu čia prisim inti, kad Ma
ceina, pripažindames tomistinių 
Dievo buvimo įrodymų tikrumą, 
tvirtina, kad religinėje plotmėje 
tokie įrodymai yra v isai neveiks
mingi. Tvirtinimus, kad Dievas 
yra, kad Jis sukūrė pasaulį, Ma
ceina skiria prie paprastų moks
linių tiesų, kurion pasilieka 
žmogaus būties paviršiuje, neper
skverbia jo gelmių,,jo nesukrečia 
ir • todėl nepažadi na tikėjimo, 
kuris vienintelis gali pagrįsti 
mūsų santykius su transcenden
cija. „Mūsų religija nėra atrem
ta į išfilosofuotą Dievą” (p. 184). 
Religijai reikia, kacl žmogus su 
Dievu susitiktų ir ta?, tegali atsi
tikti žmogaus patirtyje. Todėl 
Maceina, palikdamas! nuošaliai 
argumentus bei analinę, tyrinėja 
konkrečią patirtį, patirtyje ieško

‘Paskaita, skaityta Antano Maceinos 
akademijoje šių metų rugsėjo 20 dienų 
Chicagoje. 

damas tų prošvaisčių, kuriomis 
žmogui’ kalba transcendencija. 
Jobo dramoje Maceina tokių 
prošvaisčių ieško, kančioje bei 
baimėje:

Todėl Jobas ir pasisiūlė auto
riui kaip pavyzdys žmogiškojo bu
vimo sklaidai kančios situacijoje, 
nes kančia yra suausta su visu 
mūsų buvimu. Ji yra mūšų 
palydas visą žemiškąjį mūsų 
gyvenimą. Pats mūsų buvimas 
vyksta kančioje. Todėl kančioje, 
tarsi kokiame veidrodyje, galbūt 
aiškiausiai ir atsispindi mūsojo 
buvimo savybės. Jobo drama yra 
viso žmogiškojo būvimo drama. 
Mes kiekvienas esame didesnis ar 
mažesnis Jobas (p. 9).

Ir dar viena citata:
Susimąstęs kančios akivaizdo

je, Jobas klausia, kokią prasmę 
turi jo nelaimės, jo skausmas, ap
skritai visas žmogiškasis jo 
gyvenimas, atsidūręs ties nebūties 
bedugne ir grašomas mirties. 
Visos jo kalbos sukasi aplinkui 
ši(į vieną pagrindinę mintį. 
Tačiau būdinga yra tai, kad 
Jobas niekur savo kalbose neduo
da atsakymo į savo klausimą. Jis 
visą laiką tik klausia (p. 72).

Šitoje citatų pynėje išryškėja 
vedamoji Jobo dramos mintis: 
žmogus, paskendęs kasdienybėje, 
nemato, kiek iš tikro jo buvimas 
yra trapus, nuo kito priklausan
tis. Kančia bei baimė, kasdieny
bės ramumą sugriaudama, žmo
gų verčia žmogaus priklausomu
mą konkrečiai patirti ir tuo jį 
stumia žiūrėti į anapus, į trans
cendentinę savo buvimo versmę. 
O religija ir yra toks konkrečiai 
išgyventas susidūrimas su savo 
buvimo pagrindu. Maceina tvir
tina, kad

Atkritimas į paprastą kasdie
ninį buvimą yra anoji didžioji 
apostazija, kurios grėsmę mums 
piešia Apokalipsė ir kuri ištinka 
ne tik ištisus luomus, bet net iš
tisas tautas ir ištisus kontinentus 
(p. 187).
Ir toliau,

Egzistencija, ne banalus kasdie
ninis buvimas, yra toji plotmė, ku
rioje žmogus susitinka su Dievu 
(p. 187).
Kasdienybėje žmogus tik rūpina 
si valgiu ir miegu; egzistencijoj e 
— lyg aukštesnėje žmogaus bu
vimo plotmėje — jis mato savo pri
klausomumą, ieško savo tran s
cendentinės versmės, apsispren
džia ir veikia. Bent Jobo dramo
je, į Dievą Maceina nemato k:i.to 
kelio. Tik mus ligi pamatų suk re
čianti kančia, baimė gali sugriau
ti kasdienybės ramumą ir žmogų 
pakelti į egzistencijos plotmę. Ir 
todėl be kančios negalėtų būt i ir 
religijos.

Maceinos tezė nėra ta banali, 
marksistų dažnai kartojama tezė, 
kad religija atsirado, kada gam
tos moksluose neišsilavinę žmo
nės pradėjo ieškoti priemonių .ap
sisaugoti nuo žalingų gamtos 
jėgų. Maceinos tezė panaši, bet iir 
labai skirtinga... Žinoma, Perkū- 
nui dievaičiui prakalbėjus, vieni 
melsis ir prašys, kad žaibai įjuos 
nepataikytų. Tokia malda, tai sa
votiškas. burtininkavimas, o ne 
religija. Kiti audros metu taip pat 
melsis, tačiau jų malda bus jų bu

Dr. Kę stutis Skrupskelis, University of South Carolina filosofijos profesorius, 
skaito pakaitu Antano Maceinos akademijoje šių metų rugsėjo 20 dieną Jaunimo
centru, Chicagoje. Nuotrauka Jono Kuprio

vimo netikrumo išpažinimas. Ir, 
pageil Maceiną, tokia malda jau 
siekn religijos plotmę.

Taigi: pagrindinė Jobo 
dramo s tezė — be kančios negali 
būti nė religijos.

O kaip mes šiais laikais at- 
sil iepiaine į kančią ir baimę? Ogi 
labai paprastai: nueiname pas 
daktarą ir paprašome piliulės. 
Baimės jausmas yra išugdęs 
vieną iš pagrindinių šių dienų 
pramonių: visa Amerika knibžda 
įvairiausio plauko terapistais, o 
į terapistų eiles jungiasi vis dau
giau ir daugiau kunigų. Lietuviš
kai šiuos įvykius neseniai svars
tė kunigas Antanas Paškus, 
Asmuo ir laisvė, p. 129:

Atrodo, kad vadinamuoju tera
piniu mentalitetu persunkta Va
karų kultūra užkrėtė visų pirmą 
dvasiškijos galvas. Iš jų ligos 
bacilos buvo perneštos, kartais ir 
prievarta, į pasauliečių eiles. To
kiu būdu psichologinio mentalite

Antano Maceinos akademijos muzikinę programą atlieka pianistas Manigirdas Motekaitis ir fleitistė Asta Šepetytė. 
Nuotrauka Jono Kuprio

to įtaka palietė visus krikščiony
bės pavidalus: teologiją, liturgiją, 
katechetiką, dvasiškijos ir vienuo
lių gyvenimo stilių ir aplamai visą 
krikščionišką moralę.

Terapinės krikščionybės čia net 
nemėginsiu vertinti. Kiekvienu 
atveju tokia krikščionybė stovi 
kaip maceiniškos krikščionybės 
visiška priešingybė. Maceinos 
žodžiais kalbant, terapinė krikš
čionybė, siekdama, kad žmogus 
nepajustų kančios bei baimės, 
verčia žmogų pasilikti kas
dieniniame buvime, neleidžia 
jam pakilti į egzistencijos plotmę, 
tuo uždarydama vienintelį kelią 
į transcendenciją.

Jobo drama yra ankstesnis 
veikalas ir šio fakto negalime už
miršti. Vėliau savo pažiūrą 
Maceina šiek tiek sušvelnino. 
Pavyzdžiui, veikale Filosofijos 
kilmė ir prasmė (1978) Maceina 
tvirtina, kad kasdienybę pralau

žia ne vien tik kančia, bet ir 
nuostaba bei abejonė. Tačiau jis 
pabrėžia: nuostaba — be kan
čios — paremtas mąstymas daž
nai esti lėkštai optimistiškas.

Visa tai rodo, kad nuostaba 
įgalina mąstytoją sugauti tik 
vieną būtybės pusę, aną... auksu 
ataustą dienos skarą. Bet ji pasto
ja mąstymui kelią į tamsiąją tos 
pačios būtybės pusę, į aną... 
nakties bedugnę, kuri mus baugi
na ir sukrečia... Nuostabos ve
damas filosofas užtat ir nėra 
mąstytojas apskritai. Tai greičiau 
tik tam tikros skirtinos būklės 
apmąstytojas, būtent: būklės be 
blogio (p. 74).
Ir abejonė tegali paliesti tik patį 
buvimo paviršių. Tokiu būdu toks 
Jobo dramos tezės sušvelni
nimas yra labai menkas. Ir Filo
sofijos kilmė ir prasmė veikale 
Maceina pasilieka prie nuomo
nės, kad giliausią mąstymą iš
šaukia tik kančia:

Užtat kančia nėra mums tik iš 
paviršiaus primestas dalykas, tar
si būtume užsigavę koją į kelio ak
menį. Kančia yra mūsų pačių kaip 
maišaties savimonė, todėl per
skverbia visą mūsų būtybę su viso
mis jos galiomis: mes kenčiame vi
su savimi; nėra nieko mumyse, 
kas būtų kančiai atsparu. Ir tik tai 
pergyvendami, pradedame klausti 
ir filosofuoti (p. 108).

Tiesa, Maceinos terminologijo
je, kančia yra blogio patyrimas: 
„Blogis ir kančia remiasi vienas 
kitu. Blogis yra objektyvinė kan
čios pusė, o kančia yra subjekty- 
vinis blogio patyrimas” (p. 108). 
Ir tokiais aplinkiniais keliais pri
einame prie temos: blogio proble
mos Maceinos Jobo dramoje.

Ką Maceina sako apie šį blogio 
siautėjimą, kuris, kasdienybę 
griaudamas, veda mus prie trans
cendencijos? Jobo dramoje jis 
nurodo tris pagrindines savybes: 
blogio siautėjimas turi būti inten
syvus; nepelnytas; ir nesupranta
mas. Trumpai sustosiu prie kiek
vienos iš šių savybių.

Blogio siautėjimas turi būti in
tensyvus ir iš mūsų iššaukti 
skundą. Paprastas skausmas, nu
sivylimas, nerimas, visa tai nesu
daro to blogio siautėjimo, kurį 
Maceina turi omenyje. Tokias 
kančias galime pakęsti, iš tiesų 
jas savom jėgom nugalėti. Nors 
Maceina to ir nesako, atrodo 
aišku, kad nugalėtas skausmas 
tiktai didintų žmogaus pasitikė-

, (Nukelta į 2 psl.)
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jimą savom jėgom. Tokiu dėsniu 
remiasi sporto treniruotės, įvai
rios karinės pratybos. Kai kurios 
primityvios gentys reikalauja, 
kad bręstantys jaunuoliai patir
tų daug pavojų, daug skausmo. 
Maceiniška kančia, priešingai, 
turi naikinti mūsų pasitikėjimą 
savom jėgom. Ji turi griauti, nai
kinti, tiek žmogaus turtus, tiek jo 
kūną, nes visa tai mus riša prie 
kasdienybės. Todėl Jobo istorija 
ir yra Maceinai tokia paranki: Jo
bas prarado visus savo turtus, o 
jo kūną apsėdo ligos ir votys. Jo
bas suprato, kad savo jėgom taip 
žiauriai siaučiančio blogio nuga
lėti jis jau nebegali. Maceinos ter
minais, Jobo nelaimės sukrėtė 
pačius jo buvimo pamatus. Ir 
todėl Jobas pradėjo skųstis, nes 
„skundas atsiranda tik kraštinė
je situacijoje, tik tada, kai žmogus 
atsiduria prie ribos. Čia jis atsi
stoja priešais nebūtį, paregi savo 
negalią nebūtį pergalėti ir todėl 
pradeda skųstis” (p. 105). O Jobo 
skundas, galima pridėti, čia 
iškyla, kaip priešingybė kareivio 
ar sportininko pasididžiavimams.

Antru atveju, ryškus faktas, 
kad Jobas kentėjo be jokios 
kaltės, jį ištikusios nelaimės 
nebuvo jo paties nupelnytos. Jobo 
kančia nebuvp bausmė. Jobo 
draugai jį įtikinėjo, kad pirma 
žmogus nusideda ir tik paskui 
kenčia; kad nėra nė vieno, kuris 
prieš Dievą yra teisus. Jobas 
visus tokius aiškinimus atmeta, 
nes jo sąžinė jokio nusikaltimo 
neranda. Maceina tvirtina, kad 
Jobo draugų aiškinimai „yra at
siradę iš viršaus, pakuždėti šmėk
liškos kasdienybės ar abstrakty
bės” (p. 67). Draugų žodžiai tėra 
tik loginiai kūriniai, „asmeninio 
likimo jie neišsprendžia, nes ne 

šio likimo jie yra pažadinti”. 
Aišku, draugų žodžiai yra ben
drybės — jie tinka kiekvienam. 
Jobo draugai lygiai tais pačiais 
žodžiais guostų kiekvieną: kiek
vienas kenčia, nes kiekvienas nu
sideda. Prieš tokią bendrybę 
Jobas iškelia savo asmeninį buvi
mą: jo paties sąžinė nerado jokios 
kaltės.

Trečiu atveju, reikia kreipti dė
mesį į faktą, kad Jobas savo 
padėties nesupranta. Nežinoda
mas, kodėl jis kenčia, jis nemato 
savo kančioje jokios prasmės. 
Pagal Maceiną,

Jeigu žmogus žino, kodėl jis 
kenčia, šitas žinojimas pripildo jo 
dvasią kartais net dideliu 
džiaugsmu. Kankinių istorijoje 
nėra skundo. Kankiniai eidavo i 
areną ne skųsdamiesi, bet dažnai 
giedodami, o visados melsdamiesi 
ir pradžiugę, kad savo krauju tu
ri progos paliudyti tiesą. Jie 
žinojo, kodėl jie kenčia ir kokios 
prasmės yra šita jų kančia (p. 
105).

Maceina pabrėžia, kad Jobas 
tiktai klausia, ir kad jam žodinio 
atsakymo nėra ir negali būti. 
Įdomi čia Maceinos argumentaci
ja: pagal tradicinį blogio aptari
mą, blogis yra tam tikras trūku
mas, nebuvimas to, kas turėtų 
būti. Bet žodžiais išsakyti galima 
tik tai kas yra; nebuvimą galime 
išgyventi, bet negalime jo api
būdinti. Ir todėl blogio prasmės 
iš tikro negalima nusakyti; 
toks kalbėjimas būtų blogio su- 
daiktinimas, jo pavertimas bū
tybe, tam tikra gera bei naudin
ga daikto savybe. Maceina rašo:

Jeigu mirtis yra natūralus gyvy
bės rezultatas, jeigu kentėjimai 
yra signalai egzistencijai išlaikyti, 
jeigu klaida yra akstinas mokslo, 
o nuodėmė dorovės pažangai, va

dinasi vi s i šitie blogiai yra 
pozityvūs dalykai. Gryna stoka, 
kuria yra . b logis, juk negali būti 
nei rezultc it as, nei signalas, nei 
akstinas. C) jeigu mes blogiui šią 
reikšmę pn s. kiriame, tuo pačiu su
teikiame ja. nepozityvaus turinio ir 
padarome j\ ’. nebe blogiu. Ir tai yra 
neišvengiar. n as proto likimas (p. 
216).

Maceina č ia primena seną 
filosofinį tvi ir tinimą, kad blogio 
negalima nei pažinti, nei 
išreikšti, ne s blogis, būdamas 
paprasta stol :a, neturi jokio turi
nio. Ir todėl, 1 ts tip matėme, Jobas 
tiktai klausia; j am niekas neatsa
ko ir atsakyti n egali, nes jo klau
simas žodinio a itsakymo neturi.

Pagal Maceiną, nėra žodinio 
blogio problemos sprendimo; 
tačiau yra egzistencinis atsaky
mas blogio šia n atėjimui. Blogio 
ištiktais, žmogus gali apsispręsti 
ir veikti. Egzisisnciniam blogio 
problemos sprendimui Maceina 
skiria tiktai kelias užuominas. 
Išsamiau, bent J obo dramoje, 
jis nepasisako. Cituoju:

Kai gyvenimo smūgių ištikta 
mergaitė nušoka nuo tilto į upę, ji 
blogio klausimą irg i išsprendžia. 
Kai mylimosios apdiltas ir ap
gautas vyras apsivelka misi
onieriaus sutaną ir iškeliauja 
i Afriką, jis padaro taip lygiai 
griežtą sprendimu blogio 
atžvilgiu, kaip ir anoj, i mergaitė. 
Visi šie sprendimai: yra eg
zistenciniai. Visi jie y ra indivi
dualūs. Visi jie nepapra štai reikš
mingi kiekvieno sprend ėjo egzis
tencijai. Blogis tik šitaip ir yra iš
sprendžiamas (p. 219).

Pagal Maceiną, paties < Tobo eg
zistencinis sprendimas yi -a blogį 
iškęsti. Savo apsisprendimu Jo
bas palieka savo sugriauną kas
dienybę ir savo buvimą sitstato
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jau visai kitdis pagrindais. Jo 
naujas buvimas remiasi transcen
dencija. Jobas „elgėsi čia taip, 
kaip ana sužeista jūrų sraigė, 
kuri savo žaizdą užtaiso perlu” (p. 
225).

Keli žodžiai pabaigai. Niekur 
Maceina nesvarsto techninio-me- 
dicininio blogio problemos spren
dimo. Jobo dramoje teradau tik 
vieną užuominą šita linkme:

Votimis aptekusiam žmogui rei
kia pašalinti ėotis, o ne duoti te
gul ir gražiausią traktatą apie 
kančios prasmę. ...Nutraukę tylą, 
Jobo draugai pamiršo, kad jie yra 
ne filosofų draugija, susiėjusi vie
ną gražų vakarą pasikalbėti apie 
kančią (p. 77). . .

Nuomonės ir pastabos

Netrafarėtiniai prašymai
Smagu, kai gulima pasidžiaug

ti kurio nors įrenginio ar minė
jimo sėkme. Rugsėjo 20 dieną 
Chicagoje suruošta akademija 
filosofo Antano Maceinos atmini
mui pagerbti buvo turininga ir 
kultūringa. Kone penkias valan
das trukusi popietė prasidėjo 
šiemet Vakarti Vokietijoje miru
sio Maceinos intencijai skirtomis 
mišiomis, į kurias buvo įtraukti 
ir prasmingi Antano Jasmanto 
(Maceinos) eilėraščiai. Po trum
pos pertraukom, kurios metu susi
rinkusieji pasivaišino Jaunimo 

centro kavinėje, su Maceinos 
gyvenimu ir darbais supažindino 
filosofai Juozas Girnius bei Kęs
tutis Skrupskelis, o su jo eilėmis 
— poetas Kazys Bradūnas. Įva
dinį žodį tarė rengimo komiteto 
pirmininkas dr. Antanas Razma, 
kuris į sceną pakvietė minėjime 
apsilankiusį, 7 metus Sovietų 
Sąjungoje kalintą žmogaus teisių 
gynėją Vytautą Skuodį. Meninę 
programą, atitinkančią renginio 
tematiką, pasigėrėtinai atliko 
pianistas Manigirdas Motekaitis 
ir fleitistė Asta Šepetytė. Bendras 
įspūdis buvo daugiau negu geras. 
Neišvengta mažų nesklandumų, 
pavyzdžiui, programa galėjo būti 
truputį trumpesnė, buvo galima 
labiau pabrėžti Maceinos filoso-

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

tikėtis, kad atvirumo eros pa
raštėje įsidiegs pagaliau ir 
Lietuvos spaudoje tos huma
niškumo ir dvasinio kultūrin
gumo vertybės, kurias ji iki šiol 
nuolat ir net su dideliu patosu 
deklamuoja? Ar ne šios vertybės 
saisto visus mus, kada žvelgiame 
į kitų, ypač mūsų bendraamžių, 
artimųjų, kadangi lietuvių, per
gyvenimus, kurie ir sudaro 
tautos istorinę patirtį, suaustą su 
didele asmenine kančia? Ar jos 
nediktuoja, kad kito žmogaus 
skausmą, net ir to skausmo da
bartinį tik atminimą, turime lies
ti atsargiai, su pagarba ir su 
užuojauta, o ne kaip Jobo 
draugai, griebdamiesi pasau
lėžiūrinių argumentų? Tokių 
pergyvenimų liudijimo pa
naudojimas kaip įrankio bet 
kokiems visuomeniniams, 
kolektyviniams propagandi
niams tikslams nužmogina mus 
pačius. a. ir o.

finius raštus ir mažiau iškelti jo 
poeziją, bet tai teigiamo įspūdžio 
nepakeitė.

Tik viena, maža pastaba. Mišių 
maldose pasigedau kelių įpras
tinių, bet, gink Dieve, netrafa- 
retinių prašymų: ištvermės lie
tuviams, kalinamiems už žmo
gaus ir tautos teisių gynimą 
Sovietų Sąjungoj ir ...laisvės Lie
tuvai. Nei viena, nei kita malda 
nebūtų nepakenčiamai prailgi
nusi mišias ar „sugadinusi maldų 
ritmą” — teko nugirsti tokį pasi
teisinimą. O jei galvojame, kad 
visagirdinčiam ir visažinančiam 
Dievui nebereikia garsiai pri
minti, ko mes norime, tai galioja 
ir visiems kitiems prašymams bei 
maldoms. Be to, juk kunigai Ka
talikų Bažnyčiai niekada nepa
miršta prašyti Dievo palaimos.

Eglė Juodvalkė

Poetinis žodis ir literatūriniai rūpesčiai
Judita Vaičiūnaitė 
ir Vytautas Kubilius 
Chicagoje

Penktadienio, rugsėjo 18 
dienos, vakarą Jaunimo centro 
mažojoje salėje, CUcagoje, įvyko 
literatūros vakaras su svečiais iš 
okupuotos Lietuvos — poete 
Judita Vaičiūnaite ir literatūros 
kritiku Vytautu Kubilium. 
Gausiai susirinkusius pasveikino 
Liūtas Mockūnas, supažindin
damas su vakaro programos eiga 
ir pakviesdamas dr. Violetą Ke
lertienę, Lituanistikos katedros 
Illinois universitete Chicagoje 
profesorę, įvadiniam žodžiui apie 
iškilią Lietuvos poetę Juditą Vai
čiūnaitę ir jos kūrybą. Dr. Ke
lertienė Juditą Vaičiūnaitę api
būdino kaip lyriškai einančią 
Salomėjos Nėries pramintais ke
liais, pagarsėjusią ir už Lietuvos 
ribų, ypač Ukrainoje ir Latvijoje, 
kur ji turi ir pasekėjų iš jaunųjų 
poetų. Jos kūrybą sudaro poezija, 
pjesės, o taipgi poezija ir pjesės 
vaikams. Dr. Kelertienė chrono
logiška eile pateikė Juditos Vai
čiūnaitės išleistų knygų sąrašą, 
kurių yra tikrai daug. O jos poe
tinį braižą pirmiausia apibrėžė 
kaip polinkį į urbanistinį peiza
žą. Lietuvių poezijoje šitai tema
tikai atsidėjusių poetų gretos dar 
ir šiandien tebėra retos. Ar Vai
čiūnaitė atmeta gamtą? Ne visiš
kai. Nors jos poezijoje neberan
dama kaimo idealizavimo, tačiau 
joje gamta tebealsuoja — ji veikia 
kaip magnetofoniška muzika, 
kaip priemonė jausmų raiškai. 
Pavyzdžiui, gėlės yra poetės 
mėgiamiausias semantinis 
laukas. Tik gamta lieka antrame 
plane. Pirmajame jos kūrybos 
plane yra miestas. Tai jos 
natūrali aplinka. Kitos svarbios 
jos temos: žmogiški santykiai, 
švelni erotika, mitologija ir Lie
tuvos istorija.

Vytautas Kubilius Judit a Vaičiūnaitė

Algirdas Titus Antanaitis 
paskaitė dvi ištraukas iš Juditos 
Vaičiūnaitės išspausdintų 
biografinių nuotrupų. Tai du 
epizodai iš poetės praeities. Pir
masis sukasi apie jos tėvą — 
Petrograde pusbadžiu gyvenusį 
studentą, vėliau Lietuvoje 
dėsčiusį universitete, ir tėvo 
pirmąją žmoną — anglo 
inžinieriaus ir vokietės dukterį, 
vėliau Amerikoje dirbusią juodų 
mergaičių mokykloje. Poetės 
pergyvenimo centre — šios 
gražios moters nuotrauka, kurią 
gaubia tos ankstyvosios, iširusios 
meilės paslaptis. Antrasis 
epizodas — poetės jaunystės 
iškarpa. Jai šešiolika, ji mokosi 
gimnazijoje, skambina pianinu, 
lanko Juozo Gruodžio studiją. Bet 
Laisvės alėja vaikščiodama ji jau 
tada dėsto žodžius: „Virš miesto 
nuobodaus, dulkėto/ Iš kur toks 
tyras ir gražus dangus?” Išorėje 
ji nedrąsi ir šalta, o viduj lieps
noja. Rašo eilėraščius. Eilėraščiai 

lyg atstoja dienoraštį, kurio ne
veda. Baigia mokyklą, nusikerpa 
kasas, palieka Kauną visam 
laikui. Vilniuje įstoja į uni
versitetą studijuoti lituanistikos. 
Dar lanko Tallat-Kelpšos muzi
kos mokyklą. O ją pabaigusi 
atranda, kad „niekada daugiau 
neatsisėsiu prie pianino. Liks tik 
eilėraščiai, baltas popieriaus 
lapas...” Ir tada sėdasi prie stalo.

Išėjusi skaityti savo eilėraščius, 
poetė Judita Vaičiūnaitė klausy
tojams perteikė platų nuotaikų ir 
temų spektrą. Pirmajame kalbėjo 
apie prieškarinę siuvamą mašiną 
ir motinos šiltą prisilietimą. 
Toliau iš vaikystės iškyla bron
ziniai liūtai, saugojantys Karo 
muziejų Kaune. Niekas jų iš 
širdies neišims — „teka vaikystės 
šviesa išdraikytais bronziniais 
karčiais”. Eilėraštis „Katedra” 
kalba apie baudžiauninkus, susi
rinkusius virš karališkų karstų, 
o apie pačią katedrą, kaip išlie
kančią „baltumui, erdvei, 

amžinybei”. Nuostabiai trapiai ir 
su t'estyviai nuskambėjo „Barka
rolės” — čia dainuojama apie 
Vilnelę ir „mažytę Vilniaus Ve
neciją su popierine valtele”, kur 
„veša neužmirštuolės, kurios 
niekada nenubluks”. Kreipia
mam: „O valtys, o viltys, o vėjai” 
ir prašoma „praleist mano valtį 
pro ;9rką”. Atsako „tik vilnys, tik 
vilnys”. Temą tęsė tolimesnis 
eilėraštis „Gedimino dukterys”, 
kurioms sakoma: „laukinės ir kil
nios, klaupkitės sutuoktuvėm 
koplyčioj, tik neužmirškit Vil
niaus/’. Ciklą „Trakai” sudaro 
trys žiemos sonetai: čia karaimų 
„trys langai”, „pilies griuvė
siuose peri mėlynas balandis”, 
į nišą statomas žibintas, prieš 
akis skleidžiasi „pražydusi 
žibuoklė” ir tikima, kad „per 
šimtmečius čia ežerynai roges 
veš”. Užsklandai „Senų foto
grafijų” ciklas, kur žvelgiama 
į Žemaitę, Gabrielę Petkevi- 
čaitę-Bitę, Lazdynų Pelėdą ir 

pabaigoje Šatrijos Raganą — 
pastaroji kalba iš fotografijos ir 
„ta kalba, lyg garsas iš vaikystės 
tolių, įsakmi”.

Dr. Bronius Vaškelis, Lituanis
tikos katedros Illinois univer
sitete Chicagoje vedėjas, pristatė 
literatūros kritiką Vytautą 
Kubilių, nurodydamas jo įnašą į 
lietuvių literatūros mokslą. Jį 
sudaro plačios poezijos, poetinių 
stilių, lietuvių literatūros raidos 
ir jos sąsajų su pasauline lite
ratūra studijos. Vytautas 
Kubilius yrsi paruošęs ir atskirų 
poetų monografijų, iš kurių 
minėtinos Jurgio Baltrušaičio, 
Fausto Kirši;®, Vytauto Mačer
nio. Yra par ašęs studijų ir apie 
išeivijos rašytojus. Dirba 
Lietuvos Mokslų akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros insti
tute. Daktaro disertaciją apie dvi
dešimtojo amžiaus lietuvių lyriką 
apgynė 1972 metais. Truko šešeri 
metai, kol Maskvoje jam buvo pri
pažintas daktaro laipsnis. Pokal
bį su dr. Vytautu Kubilium tema 
„Dabartinis persitvarkymas So
vietų Sąjungoje ir lietuvių 
literatūra: praeitis, dabartis ir 
lūkesčiai” dr1. Vaškelis pradėjo 
tiesmuku klausimu: kas per su
tvėrimai yna viešumas ir persi
tvarkymas?

Vytautas Kubilius pasakė, kad 
tai labai sunkus klausimas, bet 
gal tiksliausia tai suprasti kaip 
priemonę, kairia pasinaudodamas 
Gorbačiovais siekia pertvarkyti 
ekonomiją, nuvalyti biurokratiz
mą ir sustingimą. Viešumo 
politika teini yra būdas. Kaip 
pavyzdį to, kas prieš penkerius 
metų nebūtų galėję dėtis, nurodė 
Komjaunimo tiesoje iškeltą 
epizodą, kur tardytojas apmušęs 
vaikiną, ir tokių veiksmų pa
smerkimą. Tai nauja atmosfera ir 
Lietuvos viešajame gyvenime. Ką 
ji reiškia literatūrai? Ja labai 
sėkmingai pasinaudojo rusų 
literatūros sferos — dabar 
spausdinami tokie kūriniai kaip 
Anatolio Rybakovo Arbata vaikai 
apie Kirovci nužudymą, kurį or
ganizavo Stalinas, Aleksandro 

Tvardovskio (mirusio prieš 10 
metų) poema „Atminimas”, 
kurioje vaizduojami jo tėvai, 
vežami į Sibirą, Anos Achma- 
tovos „Reųuiem”, Platonovo 
romanas su šiurpiais artėjančios 
kolektyvizacijos vaizdais, kitas 
veikalas apie ištremiamą vieną 
Kaukazo tautelę. Rusų literatū
roje jaučiama, kad reikalinga yra 
sukritikuoti morališkai konser
vatyvias jėgas, kurios laikosi už 
asmenybės kulto ir Stalino. O tai 
ir daro šie kūriniai.

Skaitant Lietuvos spaudą, krito 
akin, kad Rašytojų sąjungos ple
nume šių metų balandžio mėnesį 
kalbėta apie senas žaizdas. Kokia 
dabar leidėjų ir kūrėjų padėtis 
Lietuvoje, klausė dr. Vaškelis.

Ją Vytautas Kubilius nušvietė, 
pažymėdamas, kad tame plenu
me (kurio medžiaga buvo išspaus
dinta Pergalėje) buvo griežtai 
pasisakyta prieš mūsų literatūros 
•klasikų kupiūravimą ideologi
niais pagrindais. Jau 1955 metais 
šioji praktika buvo pasmerkta, 
bet vėl buvo grįžusi ir net į Li
tuanistikos seriją (leidžiamus 
lietuvių klasikus) buvo įsis
kverbusi. Dabar bent Vagos 
leidykla sakė, kad toliau tai 
nebus toleruojama. Maironio 125 
metų jubiliejaus išvakarėse ruo
šiamoj jo raštų laidoj bus 
atstatyta jo eilėraščių originali 
tvarka, bus grąžintos didžiosios 
raidės (pvz., „Ačiū Tau, Vieš
patie”). Leidžiamiems Vinco 
Mykolaičio-Putino raštams (13 
tomų) bus grąžinta „Kelių ir 
kryžkelių” eilėraščių tvarka, o 
ten kur pats autorius buvo vėliau 
pakeitęs savo religinius įvaiz
džius kitais, bus atstatyti ori
ginalieji. Altorių šešėly bus 
išleistas be kupiūrų. Numatoma 
spausdinti ir Vinco Kudirkos 
raštus — bent grožinius. Pla
nuojama lietuviškų romanų seri
ja (iš viso 40) — ją buvo norėta 
pradėti su Vinco Pietario Algi
mantu, ir todėl visas projektas 
buvo sustojęs. Dabar, atrodo, jis 
bus vykdomas. Numatoma leisti 
Sofijos Kymdntaitės-Čiurlio- 

nienės raštus — dėl jos nebaigto 
romano publikavimo iki šiol buvo 
problemų, jos taipgi, atrodo, yra 
nugalėtos.

Dr. Vaškelio paklaustas, ar yra 
naujų žadančių talentų, Vytautas 
Kubilius pripažino, kad buvo 
„stagnacijos periodas”. Rašytojai 
ieškojo neutralių scenų, leidosi į 
kosminę erdvę. Kino scenaristai 
rašė nusižiūrėję į anglų kalba 
romanus. Kubilius tai pavadino 
„eskapizmu”. Šitokio pobūdžio 
kūryboje nėra jokio konkretumo, 
jokių problemų, vengiama spren
dimo. O tai literatūrą 
nuelektrina ir literatūra silpnėja. 
Tačiau ji pati be postūmio iš 
visuomenės, be atmosferos 
pasikeitimo negali šios 
sunkenybės įveikti. Dabar gal ir 
galės išsivaduoti. O dėl naujų 
talentų? Prozoje įdomiausi ban
dymai yra moterų rašytojų. Gal 
dėl to, kad joms ne tiek svarbūs 
karjeros klausimai, joms 
artimesnės egzistencinės pro
blemos — kaip išaugint vaikus, 
kaip išsaugot meilę, jos įstengia 
pasiekti didesnio reikšmingumo 
savo kūryboje, negu vyrai savo 
protingumu. Iš tokių naujų 
rašytojų suminėjo Ivanauskaitę, 
parašiusią pjesę, kurios herojai 
yra narkomanai, Skabliauskaitę. 
Iš prošvaisčių nurodė, kad pirmą 
kartą mūsų literatūroje kalbama 
apie erotinį gyvenimą atvirai ir 
giliai — lietuvių literatūros 
mastu tai šviežias ir atviras tos 
žmogaus gyvenimo situacijos 
atskleidimas. Poezijoje šviežias 
naujas balsas yra Gintaro Pa
tacko.

Toliau vystydamas šią temą, dr. 
Vaškelis pažymėjo, kad išeivijoje 
nuomonę susidarome tik iš 
sunkiai gaunamos literatūros iš 
Lietuvos, todėl įdomu būtų dr. 
Kubiliaus nuomonė apie lietuvių 
literatūros padėtį aplamai. Ar 
poezija tikrai yra stipriausias 
mūsų literatūros žanras? Taip, 
sakė Kubilius, jis laikosi tos 
nuomonės. Poezijoje sutelktas 

(Nukelta į 4 psl.)
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Ne tik linksmina, bet ir moko... Jonas Gintaris
Pokalbis su Antro kaimo prievaizda Algirdu Titum Antanaičiu Eilėraščiai iš Lietuvos

— Visada smagu, atėjus rude
niui, čikagiškiams sugrįžti i 
Antrą kaimą. Ypač kad kiekviene- 
riais metais Jūsų teatras sugeba 
parodyti ką nors nauja ir šviežia, 
nušviesti dar kai kurias ligi šiol į 
Jūsų spektrą nepatekusias gyve
nimo kerteles — ar tai lietuviškam 
Marąuette Parke, ar pasaulinės 
politikos sluoksniuose, ar už jūrių 
marių „realiai egzistuojančio” 
socializmo varginamoje tėvynėje. 
Kuo žadate nustebinti žiūrovus 
šiemetiniuose Jūsų spektakliuose?

— Jeigu į šį klausimą atsaky
čiau nuodugniau, tai nedaug 
beliktų ko klausti. Iš tikrųjų An
tro kaimo tikslas nėra žiūrovus 
kuo nors nustebinti, o tik juos nu
teikti, pralinksminti, suteikti 
jiems pramogą, tame procese kar
tais gal jį ir nustebinant neįpras
tais charakteriais keblesnėse 
situacijose, ar viena kita nesi
tikėta škico atomazga... Visa pro
grama, žinoma, bus nauja, o taip 
pat, kaip pamatysite, gerokai 
skirtinga nuo ligšiolinių ir savo 
forma, ir turiniu.

— Kaip ir anksčiau, daugiausia 
medžiagos pastatymams turbūt 
būsite paruošęs Jūs Pats. Iš kur 
sėmėtės šį kartą įkvėpimo? Kokius 
šaltinius ir tekstus naudojote? 
Kaip sekėsi šitas parengiamasis, 
o tačiau gal svarbiausias spek
taklių ruošos darbas?

— Dalis šio klausimo lyg ir at
sakyta pačiu pirmuoju jūsų 
teigimu. Jeigu reikėtų laukti 
įkvėpimo ar stipresnės pagalbos 
iš šalies, nė viena Antro kaimo 
programa nebūtų buvusi sudary
ta. Idėjos škicams visada kaupiasi 
per ilgą laiką ir dūla kur nors 
papkėse, užrašų knygutėse ar 
sąmonės labirintuose, kol iškyla 
paviršiun, kokio nors išorinio im
pulso pažadintos. Taip ir šį kar
tą... Pradėjus, paruošiamasis dar
bas jau vyko, palyginus, gana 
sklandžiai, turint omenyje, kad 
repetavome per visą vasarą, taigi 
ne vien per didžiausius karščius, 
bet taip pat vienam ar kitam vai
dintojui nuolat pradingstant ato- 
stogoms. Tačiau šiaip jokių per
traukų nebuvo.

— Ar bus šių metų programoje 
literatūrinių gabalų kaip, pavyz
džiui, praėjusiais metais Vinco 
Krėvės apsakymas „Išsibarė” ir 
Kazio Binkio poema „Tamošius 
Bekepuris"? Ar daugiau bus šiuo
laikinių aktualijų — tiek iš išei
vijos viešo gyvenimo, tiek iš 
„tarybinės tikrovės”, o taip pat ir 
intymių vaizdelių — jaunimo 
problemų, tėvų ir vaikų santykių 
rišimo? Ar bus „radijo — vidijo” 
programos „žinių ir pranešimų” 
— publikos taip mėgiamų skaid
rėmis iliustruotų trumpų 
gabalėlių? Ar bus ir „slepstiko”?

— Visą naujosios programos 
antrąją dalį sudaro Mariaus 
Katiliškio paskutiniojo rinkinio 
paskutinio apsakymo „Kaip 
surandamos žmonos” insceniza
cija, kurią mes pavadinome „Lie
tuviai Vakaruose”. Beje, tąja 
tema dailininkas Vincas Lukas 
sukūrė ir šių metų mūsų plaka
tą. Apsakymą jau skaitėm šių 
metų pavasarį Jaunimo centre 
vienoje vakaronėje, Chicagos 
publiką leidėjams supažindinant 
su knyga Išėjęs negrįžti apie 
Mariaus Katiliškio gyvenimą ir 
kūrybą. Tai nuotaikinga ir nuo
tykinga poros Šio krašto lietuvių 
ateivių istorija, kurią mes ban
dome daugiau vizualiai at
pasakoti... Pirmoji dalis bus 
mūsiškiam vienetui daugiau 
įprastinės formos, o išsiskirs tuo, 
kad veik visą ją sudaro bendros 
tematikos ciklas „Kriminalinės 
istorijos”, užsibaigiantis keturių 
paveikslų detektyvine minipjese 
„Žmogžudystė Lemonte 1956”, 
kurioje, kalbant sulietuvintais 
čionykščiais terminais, svarbes
nis už „smogiamąją eilutę” 
(„punch line”) yra atsakymas į 
klausimą „kas tai padarė?” 
(„who done it?”)...

Jaunimo problemos, tėvų ir
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ANTRAS KAIMAS - 1987: Vida Gilvydienė, Romas 
Stakauskas, Eugenijus Butėnas, Algirdas Titus Antanaitis 
(prievaizda), Indrė Toliušytė, Edvardas Tuskenis ir Alida

Vitaitė, pasiruošę Laukinių vakarų užkariavimui, suda
rančiam beveik pusę naujos programos, kuri vyks 
Playhouse salėje š.m. spalio 10, 11, 17, 18 ir 24 d.

Nuotrauka Larry Naples

vaikų santykiai, ar mūsiškio 
gyvenimo aktualijos atsispindės 
(tegul ir paviršutiniškai) tik pir
mos dalies baigminiame vaiz
delyje, parodijuojančiame čio
nykštės televizijos programą... 
Nenorėdamas išduoti per daug 
tegul ir ne taip jau didelių 
„siurprizų”, kitas detales gal ge
riau nutylėsiu...

— Teko nugirsti, kad šiais 
metais bus kiek pasikeitusi Antro 
kaimo kolektyvo sudėtis. Tad 
kurių nuo seno taip pamėgtų 
mūsų aktorių dabar pasigesime ir 
jų gailėsimės, ir kodėl? Bet svar
biausia, supažindinkite su naujai 
įsijungusiais į kolektyvą akto
riais. Kas jie? Kuo jie išskirtini ir 
ko iš jų galime laukti?

— Po paskutinio praėjusį sezo
ną užbaigusio pasirodymo (ku
riuo kaip tik ir buvo jau minė
tos knygos apie Marių Katiliškį 
sutiktuvės) nuo praėjusio pa
vasario užsitarnautus „poilsio 
metus” (jos pačios žodžiais tariant 
„sabbatical”, pagal šio krašto 
profesoriams įprastą terminą, 
reiškiantį ilgesnes atostogas po
ilsiui ar moksliniam darbui me
džiagos sutelkimui) pasiėmė 
ilgiausiai su Antru kaimu išdir
busi aktorė Jūratė Jakšty- 
tė-Landsfieldienė, o taip pat pasi
traukė ir penketo sezonų vete
ranas Arvydas Vaitkus, darbo 
valandoms pasikeitus, nebe
įstengęs lankytis repeticijose. 
Mūsų laimei ir vėl pilnam laikui 
įsipareigoti sutiko vienintelis 
aktyvus Antro kaimo įkūrėjų 
grupės dalyvis Romas Stakaus
kas... Taip pat prisidėjo ir jau
niausia kolektyvo narė jauna 
studentė Alida Vitaitė, kurios 
pirmo pasirodymo prieš publiką 
ir mes patys laukiame su didžiau
siu nekantrumu, tvirtai tikė
dami, kad jis bus sėkmingas... 
Smagu, kad branduolys išliko 
nepajudintas: ir mūsų seniūnė 
Vida Gilvydienė, ir ilgą laiką tas 
pareigas ėjęs Eugenijus Butėnas, 
ir šešeto sezonų veteranė Indrė 
Toliušytė, ir sofomoro sunkiuo
sius metus sėkmingai išvežęs 
Edvardas Tuskenis.

— Kas talkina spektakliui 
muzika, dekoracijomis, bufatorija 
ir apšvietimu?

— Dekoracijų Antras kaimas 
niekada neturėjo. Dviems ar 
trims pastatymams prieš kelioli
ka metų sceną kiek ryškiau api
pavidalino dail. Rimvydas Cinką, 
pats tuomet vaidinęs. Pastarai
siais metais prie scenos sutvar
kymo daugiausia dirbo ir tam 
darbui vadovavo Eugenijus Butė
nas. Maždaug tas pats ir su bufa
torija: tą patogų ir elegantišką 
ovalo formos, kiek antikvarinės 
išvaizdos staliuką (kuris, beje, 
kasmet vis daugiau kliba ir braš
ka) iš kažkur parūpino 1969

talkininkavusimetais mums
aktorė ir režisierė Dalia Jukne- 
vičiūtė-Mackuvienė. Kiti maži 
apvalūs staliukai užsiliko dar 
nuo senų gerų Arnoldo Giedraičio 
teatrinės kavinės laikų. Mūsų 
naudojamos kėdės yra skoli
namos iš salės, o taburetės — nuo 
baro. Vieną kitą baldą, reika
lui esant, kuris nors atsivežam iš 
namų... Dar liūdnesnėj padėty 
yra apšvietimo klausimas. 
Kadangi Playhouse įkūrėjas ir 
pirmasis savininkas pora metų 
toje pat scenoje dirbo ir su savo 
teatru, jisai nuolat papildydavo 
scenos apšvietimo sistemą, kuria 
ir mums leisdavo naudotis. Vienu 
metu, šalia kuklaus, bet 
pakankamai įvairaus ir spal
vingo vidinio apšvietimo (flood 
lights) turėjom gal net tuziną pa
vienių individualiai kontroliuo
jamų išorinių prožektorių 
(spotlights). Dabar jau keletą 
metų teturime tik dvi vidinio ap
švietimo lempas ir tris atskirus 
išorinius prožektorius. Kadangi 
juose spalvos filtrų vaidinant 
pakeisti negalim, tai sudėtinges
nių efektų išgauti šviesomis nėra 
įmanoma. Kiekvienu atveju 
turime tenkintis tuo, kas yra. Gal 
ir gerai, nes gastroliuodami ran
dame ir daug prasčiau apšviestas 
scenas, kuriose tenka skubiai 
orientuotis. Šį kartą, mūsų 
reguliariam apšvietėjui Jonui 
Kaunui išvykstant atostogų kaip 
tik tuo metu, šviesos ir garso 
efektus pasivaduodami tvarkys 
dailininkas Vincas Lukas ir ilga
metis buvęs antrakaimietis Juo
zas Kapačinskas, dabar įsigilinęs 
į naujas tėvo pareigas... Vienas

šeštadieniais, o kitas — sekma
dieniais...

— Be čikaginių spektaklių šį 
rudenį taip pat keliate sparnus į 
kitas lietuvių kolonijas, išsiilgu
sias sodraus lietuviško kaimo hu
moro. Papasakokite, kur vykstate 
ir ką ten mūsų tautiečiams 
parodysite.

— Tuoj po čikaginių spektaklių 
vykstame į Torontą, kur 
sekmadieni, lapkričio 8 d. pasi
rodysim su pernykšte programa, 
ją šiek tiek pertvarkę ir keletą 
numerių pakeitę daugiau dėl 
sudėties ir vietos pasikeitimų. 
Dėl šios išvykos buvo susitarta 
dar šių metų pradžioje, todėl joje 
dalyvauja ir Jūratė, o Komas Sta
kauskas perims Arvydo roles. 
Alida, turėdama mažiausiai vaid
menų, tvarkys ir šviesos bei gar
so efektus... Gaila, kad su ta per
nykšte programa plačiau pa
važinėti neteko, nors kiekvieną 
jos dalį atskirai statėm dar kelių 
čikaginių renginių programose.

— Kitais metais Antras kaimas 
švęs savo egzistencijos 25 metų 
sukaktį — Viešpatie, kaip mes visi 
senstame ir kaip laikas bėga! 
Rodos, tik anądien stebiu ir gir
džiu Fidel Castro (Kazį Almeną), 
rėkiantį: „Cuba, si! Janki — no!” 
Nors tai reiškia, kad ir kitais 
metais vėl su tais'''pačiais 
klausimais pas Jus skverbsimės, 
tačiau garantuotina, kad skai
tytojai iki tada bus Jūsų įžvalgas 
pamiršę, todėl pasakykite: kokia 
Antro kaimo nepavargimo ir 
nuolatinio atsijauninimo paslap
tis?

— Sidabrinį jubiliejų iš tikrųjų 
jau ne kartą apšnekėjome ir jį at-

TIESOS PERIPETIJOS

Nors ir sakytų kas, kad balta 
ten, kur juodžiausia iš tiesų, 
mokėk laikyti veidą šaltą, 
beklausant paistymų visų.

Talkon pakvietęs protą sveiką, 
gebėk atskirti nuo pelų 
brandžiausius grūdus ir (taip reikia) 
nesusidėti su melu.

Juk šiandien melas turi kojas 
ir šimtą slibino galvų: 
nukirtus vieną, dešimt stojas — 
labai jau rėkiančių spalvų!

Neliaupsink tų galvų, bičiuli, 
(ir pirštų velniškai ilgų), 
net jei per šurmulį didžiulį 
netektum duonos ir... draugų.

Už dvasios vertę, vardą gerą 
negaila bet kokios kėdės: 
vargu ar tau sėdėti dera, 
kur vien tik „angelai” sėdės...

1985.V.14

VILTIS

Iš baltaskarių pamiškių, 
Iš vienkiemių šerkšnotų 
Ristūną sau pasišaukiu — 
Jaunystėje balnotą.

Vilties žvaigždė šviesi šviesi, 
Jį regint suplevena: 
Aš aplankysiu ilgesy 
Gimtinę savo seną.

Bejėgiai bus pūgų delnai 
Sniegais užžerti kelią: 
Atrasiu —

kurstomą tenai
Žilos mamos —

ugnelę...

1979.1.6

švęsti galvojame kiek galėdami 
didingiau, nes tai gal ir bus jau 
paskutinė proga susiburti krūvon 
visai plačiai išsibarsčiusiai Antro 
kaimo šeimai. Su ja kontaktus 
pradėsim vėl megzti po šio sezono 
programos ir Toronto gastrolių. 
Apie „nepavargimą” ar „atsijau- 
ninimą” kalbėti vargu ar betinka 
daug ką priešingon pusėn 
nušnekėjus...

— Turbūt planuojate tą sukaktį 
paminėti Antram kaimui būdinga 
ekstravaganza, kaip ir dvide
šimtmetį minint. Gal leistumėte 
nors pro plyšelį jau dabar pama
tyti, kas tada dėsis Jūsų pastogėje 
ir ko jau dabar galime pradėti 
laukti?

— Vis dar neprarandu vilties 
scenoje viename gabale parodyti 
sudėtingą ateivio („dypuko”)

nimo centre, Chicagoje. Paroda bus atidaryta penktadieni, 
spalio 23 d., 7:30 v.v., ir vyks iki lapkričio 1 d. Parodą 
rengia Budrio vardo Lietuvių foto archyvas.)

Algimanto Kezio nuotrauka. Piešinys ant namo sienos
Zueriche, Šveicarijoje. 1987. (Iš rengiamos Lietuvių foto
grafų išeivijoje metinės parodos Čiurlionio galerijoje, Jau*

Nuotrauka Vytauto AugustinoNemunas

NUO SKARDŽIO-

Nuo skardžio Nemunas matyti 
(Toks pilnas paslapčių), 
Pušynai dunkso, sustatyti
Už nuošliaužų stačių.

Subrido maudytis žilvičiai
Ties posūkiu antai,
Kur žiogas pievoj traukia smičių 
Net plyšoja laukai.

Po kojom upė kunkuliuoja — 
Verpetų prisukta.
Staiga supjausto versmę kuoja 
Ties pat akmens kakta.

Ir vėlei sugrąžina rimtį 
Pavasario diena.

Kažkur toli suskumba gimti 
Lietuviška daina.
1986.V.17

Jonas Gintaris yra Lietuvoje rašančio poeto 
slapyvardis. Jo pirmą eilėraščių rinkinį Žodžiai 
nuo Nemuno 1985 metais išleido Nemunas 
Publications, P.O. Box 1705, Stuart., Florida 34995. 
Jis gaunamas pas leidėjus ir „Drauge”. Kaina — 
8 dol.

gyvenimo odisėją, nuo pasitrau
kimo iš Lietuvos, stovyklinio 
laikotarpio iki įsikūrimo šiame 
krašte, šeimos sukūrimo, vaikų ir 
anūkų... Tam ir panaudočiau 
visus dar nesibijančius angažuo
tis antrakaimiečius... Galvojame 
ir apie knygą, gausiai iliustruo
tą pastatymų nuotraukomis, pro
gramomis ir plakatais, kurios 
turinio didžiąją dalį sudarytų 
kiekvienos programos būdin
giausių škicų tekstai...

— Dvidešimt penkerių metų su
kakties slenkstyje, žvelgdami 
atgal į nueitą karjerą, ar galė
tumėte pasakyti, kad padėjote 
humoro pagavai, nors ir labai 
palengva, vystytis mūsų visuo
menėje? Pavyzdžiui, ar publika 
per tiek laiko darėsi vis priimlesnė 
Jūsų sąmojo markei? Ar leidžia 
šiandien Jums tai, ko anksčiau 
gal nenorėdavo leisti? Ar sekėsi 
auklėti rimtus, kultūringus mūsų 
išeiviškos visuomenės narius į dar 
aukštesnę kultūros pakopą — kur 
ne tik įstengiama, bet ir mielai 
juokiamasi iš savęs pačių?

— Į pirmuosius šios grupės du 
klausimus atsakyčiau: — Manau, 
kad taip. Į trečiąjį: — Jokių 
leidimų iš nieko niekada nepra
šėme ir nemanome prašyti.. Į 
visuomenės auklėtojus niekada 
nepretendavome, o juokėmės iš 
savęs pačių, nes nė vienas 
nesame laisvas nuo ydų, kurias 
pašiepiame... Humoro tradicijos 
lietuviams, ypač vyresniesiems, 
lyginant juos su šio krašto žmo
nėmis, dar vis labai trūksta, kas 
labai akivaizdu ir mūsų pasta
tymų recenzijose, ypač kada jas 
rašo konservatyvesnieji... Iš savęs 
juoktis jiems dar labai sunku...

— O Jūs patys, kokio tobu
lėjimo per tą laiką siekėte savo ko
lektyvo narių vaidyboje, insceniza
cijoje, bendrų siekių realizavime?

— Žinoma, kad siekiam, bet tai 
jau daugiau individualios pastan
gos ir apie jų rezultatus kalbėti ar

apie sėkmingumą spėlioti, bent 
šiuo metu iš mano pusės, būtų ir 
rizikinga, ir pretenzinga, nors 
savo nuomonę neabejotinai 
turiu... Reikia nepamiršti, kad 
beveik visų mūsų vaidintojų pa
tys produktyviausi metai praleis
ti kolektyve yra tie patys, kurie 
daugiausia reikalauja iš individo 
karjeros ir kuriamos šeimos 
atžvilgiais. Iš Antro kaimo pasi
rodymų, deja, nė vienas duonos 
nevalgom...

— Nors tai gal ir netinka Ant
ram kaimui, bet pokalbį norėtųsi 
baigti labai rimtai. Praėjusių 
metų spektaklius Chicagoje recen
zuodamas „Draugo” priede 
Mykolas Drunga rašė, kad Antras 
kaimas ne tik linksmina, bet ir 
moko. Tai renesanso laikų visokio ’ 
meno paskirties apibrėžtis. Kad 
Jūs mus linksminate, mes žinome 
ir be paaiškinimų, bet norėtųsi iš 
Jūsų pačių patirti: ko Jūs siekia
te mus pamokyti?

— Neturiu po ranka tos re
cenzijos ir nežinau kokiame kon
tekste mūsų mėgiamiausias 
recenzentas taip pasakė, bet jeigu 
jis šitaip sakė, tai taip ir yra... O 
mums geriau derėtų atsakyti 
televizijos programą imituojančio 
škico veikėjos Malvinos Gaiga
laitės žodžiais: „Kur šiandien 
stovėtų šio krašto jaunimas, jeigu 
ne .Meilės sankabis’? Žinoma, ir 
senimas nemažiau jam skolin
gas... Ir aš pati viską iš .Meilės 
sankabio’ išmokau... Ir apie 
meilę, ir apie seksologiją...”

— Antro kaimo prievaizdai 
Algirdui Titui Antanaičiui dėko
jame už pokalbį. Antro kaimo šių 
metų rudens sezono spektakliai 
vyks įprastinėje Playhouse salėje 
šeštadieniais — spalio 10, spalio 
17 ir spalio 24 (pradžia 8 v.v.), o 
taip pat sekmadieniais — spalio 
11 ir spalio 18 (pradžia 6 v.v.). 
Bilietai į visus spektaklius gau
nami Vaznelių parduotuvėje 
(Gifts International). ,,(koresp.)
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Fotografas rudenį
KAZYS DAUGĖLA

Ant, saulelė vėl nuo mūs atstodama 
ritas 

Irgi, palikusi mus, greita vakarop 
nusileidžia. 

Vei, kasdien daugiau ji mums savo 
spindulį slepia; 

O šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia.
Iš Donelaičio „Metų”.

Donelaitis savo „Rudenio gėry
bėse” puikiai nurodo sąlygas, ku
riose fotografas ieško rudeninių 
temų: „saulelė vėl nuo mūs atsto
dama ritas” ir„ šešėliai vis ilgyn 
kasdien išsitiesia”. Dažnai metų 
sezonų pasikeitimus miesto gy
ventojas — fotografas nepastebi. 
Nuo gamtos izoliuotas mūro 
sienomis, dirbtiniu vėsinimu ir 
asfalto danga, jis nepamato žemė
jančio saulės pusračio danguje ir 
ilgėjančių šešėlių žemėje.

Kai rudens gamtovaizdžio ža
luma pradeda iš lėto apmirti, at
siranda spalyos žemėje, krūmuo
se ir medžiuose. Dangus sužėri 
rausvumu, kurio vasarą nemato
me. Tarp tamsios medžių žalumos 
pūstelėja šalnos vėjas ir, lyg dai
lininko teptuku nuspalvinti, iš
lenda pirmieji įvairiaspalviai la
pai. Tokie smulkūs, gelsvi ant 
beržo, didesni — maišytų spalvų 
ant klevo ir dideli, raudonai rudi 
ant ąžuolo. Mirguliuoja tarp me
džių sutūpę krūmai, o „golden- 
rod” žiedas blizga auksu. Lau-
kuose bręsta derlius. Lietuvoje iš 
rasotos pamiškės grįžta su pilnais 
krepšiais grybautojai, o čia, 
kažkur labai aukštai, klega kana- 
diškos žąsys rikiuote plasnoda- 
mos į pietus. Ramus ryto rūkas, 
išgarintas žemos Baulės spindu
lių^ sugrįžta neprašytas vakare.

Rudens nuotrauka gali būti gra
ži savo paprdst'umu. Tema, prie 
kurios reikia pridėti ilgą paaiš
kinimą, nepadeda nei fotografui, 
nei žiūrovui.'Nuspausddmas apa
rato mygtuką fotografas turi pa
rodyti ne. tik suprantamą aplin- 
kos.realybę, bet ir toB realybės

Rudeninis šermukšnis Nuotrauka Kazio Daugėlos

savąją interpretaciją. Techniš
kais terminais kalbant, nuotrau
koje, o ypač gamtovaizdyje, per
spektyva ir giluma gaunama pa
rodant objektus priešakiniame 
fone, viduriniame ir tolumoje. Il
gi rudeniniai šešėliai, nusidriekią 
nuo objekto į aparatą, padeda 
priešakinio fono kompoziciniam 
išdėstymui. Tie šešėliai gaunami 
fotografuojant (apsaugojus objek
tyvą) prieš šviesą. Spalvotus sau
lėlydžius virš vandens galima fo
tografuoti aparatą nustačius 
tiesiog prieš saulę. Tokiose nuo
traukose šviesa ir spalvos sklin

da dangumi ir vandeniu iki prie
šakinio fono.

Geros rudeninės nuotraukos 
gali būti ir baltos-juodos. Tik be
spalvis motyvas skirsis nuo spal
voto: šviesa ir šešėliai viename 
variante ir spalvos kitame gali 
pakeisti nuotraukos • dėmesio 
centrą. Ryškios spalvos prašosi 
spalvoto filmo, o fotografų mė
giamas voratinklis, blizgančių 
rasos lašų nukarintas, meistriš
kai atrodys baltam-juodam pa
didinime.

Gamta apie mus yra neišsemia
mas temų šaltinis. Prancūzų

Lituanistikos instituto suvažiavimas
Lituanistikos instituto suvažia

vimas vyks šių metų spalio 10-11 
d. Bostone, Lietuvių piliečių klu
be, 368 West Broadway, South 
Boston, Massachusetts. Pagrin
dinė suvažiavimo paskaitų tema 
— Lietuva pokario okupacijoje.

Suvažiavimo darbotvarkė yra 
ši:

Šeštadienis, spalio 10 d.
9 - 10 v.r. — registracija.
10 - 10:30 v.r. — atidaromasis 

posėdis.
10:30 -12 v.r. — paskaitos: An

tanas Girnius, „Geodezija, karto
grafija ir fotografija okupuotoje 
Lietuvoje” ir Benediktas Ma- 
čiuika, „Socialinės-ekonominės 
struktūros raida ir pasekmės 
postalininiu laikotarpiu”.

12-1:45 v. p.p. — pietūs.
1:45 - 3 v. p.p. — paskaitos: 

Violeta Kelertienė, „Sąlygiš
kumo meninės formos: Vidman
tės Jasukaitytės Stebuklinga 
patvoriu žolė” ir Ilona Gražy- 
tė-Maziliauskienė, „Broniaus 
Radzevičiaus Priešaušrio 
vieškelių herojaus moralinės 
vertybės”.

3:15-5 v. p.p. — paskaitos: Bro
nius Vaškelis, „Laikas ir žmogus: 
romano raida Lietuvoje” ir Stasys 
Goštautas, „Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio recepcija Lietu
voje”.

6:30 - 7 v.v. — vakarienė.
7 v.v. — Rimvydo Šilbajorio pa

skaita „Laikas, tėvynė ir istorija 
iš Kukučio perspektyvos”.

Sekmadienis, spalio 11 d.
10:15 -11 v.r. — Mišios Šv. Pet

ro bažnyčioje.

skulptorius Auguste Rodin yra 
pasakęs: „Su gamta galima susi
tikti per mažą pasivaikščiojimą, 
kur maži pievų takeliai yra vieš
keliai į rojų”.

Dienos trumpėja. Nutildžius 
kelias televizijos programas atsi
ras užtenkamai laiko, peržiūrėjus 
į vokelius sudėtiis negatyvus, at
skirti artėjančiai metinei Lietu
vių fotografų parodai rodytinus 
šedevrus.

11:30 - 1 v. p.p. — pietūs.
1 - 2:15 v. p.p. — paskaitos: 

Tomas Remeikis, „Išeivija ir Lie
tuva: Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės anketos duomenys” ir 
Jurgis Gimbutas, „Namotyra 
Lietuvoje nuo 1974 metų”.

3 v. p.p. — Vytenio Vasyliūno 
vargonų muzikos koncertas.

Lituanistikos suvažiavimo or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas yra Brutenis L. Veitaš, 41 
Fox Hill Lane, Milton, Massa
chusetts 02186, tel. 617-698-1990. 
Dėl nakvynės viešbučiuose pra
šoma skambinti: 1-800-258-1980 
(Suisse Chalet, 900 Morrissey 
Boulevard, off S.E. Expressway, 
Boston - Dorchester) arba 
617-848-0600 (Sheraton Tara 
Hotel, 37 Forbes Road, Braintree, 
Massachusetts 02184). Lituanis
tikos instituto suvažiavimas yra 
atviras visai lietuvių visuomenei 
ir visus galinčius jame dalyvauti 
kviečia Lituanistikos instituto 
pirmininkas, Lituanistikos ka
tedros Illinois universitete 
Chicagoje vedėjas, prof. dr. Bro
nius Vaškelis.

• Stasio Šimkaus šimtmečio 
minėjimą rengia „Margutis” Jau
nimo centre, Chicagoje, rytoj, 
sekmadienį, spalio 4 dieną, 3 vai. 
p.p. Akademinėje dalyje paskai
tas apie kompozitorių ir jo kūry
bą skaitys rašytojas Stasys 
Santvaras iš Bostono ir muzikos 
istorikė Loreta Venclauskienė iš 
Chicagos. Koncertinėje dalyje bus 
atliekami Stasio Šimkaus kūri
niai. Solistai Audronė Gaižiū- 
nienė-Simonaitytė, Roma Mas
tienė, Algirdas Brazis ir Algis 
Valiūnas dainuos solo dainas ir 
duetus. Taipgi programoje daly
vaus pianistas Manigirdas Mote
kaitis ir Emilijos Sakadolskie- 
nės-Pakštaitės diriguojamas 
„Dainavos” ansamblis. „Dai
nava” atliks keletą dainų ir kan
tatą „Atsisveikinimas su 
tėvyne”.

Tomas Venclova skaito savo poeziją. 
Nuotrauka Vytauto Maželio

„Freedom to Read” 
žymuo 

Tomui Venclovai

Tomui Venclovai, kaip Lietuvos 
disidentui, bus įteiktas šieme
tinis „Freedom to Read” žymuo 
per devintąjį metinį Carl Sand- 
burg Literary Arts pokylį. 
„Freedom to Read žymeniu 
kiekvieneriais metais pagerbia
mas asmuo, kurio įsipareigojimas 
intelektualinės laisvės sąvokai 
reikšmingai yra paskatinęs kovą 
prieš cenzūrą, ar tai būtų veikla, 
ar žodiniais pareiškimais ar pa
rama”, pasakė žymenų komisijos 
pirmininkas Gerald Nemanką ■< 
anglų literatūros profesorius 
Northeastern universitete ir Na- 
tional Public Radio programos 
„Book Gallery” vedėjas.

Tomui Venclovai, kuris šiuo 
metu dėsto Yale universiteto 
rusų literatūros ir lietuvių kalbos 
fakultete, kaip žinome, buvo 
atimta sovietinė pilietybė už jo 
disidentinę veiklą. Gindamas lie
tuvių kultūrą, kurią sovietinis 
režimas spaudžia ir cenzūruoja, 
Venclova kartu su Juriju Orlovu, 
Aleksandru Ginzburgu ir Ana
tolijum Ščaranskiu 1976 metais 
įsteigė Lietuvių Helsinkio grupę. 
Šios grupės lietuvių tautinės or
ganizacijos šaka rūpinasi asme
ninių teisių apsaugojimu, spe
cifiškai Lietuvos piliečių, sie
kiančių išlaikyti lietuvių kultūrą 
ir kalbą.

Tomas Venclova yra Paster
nako, T. S. Elioto, Chlebnikovo ir 
Alfred Jarry bei kitų rašytojų kū
rybos vertėjas į lietuvių kalbą. 
Savo paties poezijos pirmąjį 
rinkinį išleido 1972 metais. Atvy
kęs į JAV išleido dar du eilė
raščių rinkinius, esė knygą bei iš
spausdino nemažai straipsnių. Jis 
rašo žurnaluose: Poetry (Chicago!, 
Encounter, World Literature To- 
day, New Leader ir The New York 
Review of Books. Recenzuoja 
knygas The New York Times 
Book Revietv.

Tomas Venclova yra gavęs 
stipendijas iš New York Institute 
for the Humanities (1981-1984) ir 
Kennan Institute for Advanced 
Russian Studies (1981). Jis. 
priklauso tarptautiniam PEN 
klubui ir yra PEN egzilų centro 
narys. Taip pat dalyvauja įvairių 
žurnalų redakcinėse komisijose: 
Forum Balticum (Stockholmas), 
Sintaksis (Paryžius), Zeszyty Lite- 
rackie (Paryžius), Metmenų ir 
Akiračių (Chicaga).

Carl Sandburg Literary Arts 
pokylis, skirtas lėšų telkimui, yra 
Friends of the Chicago Public 
Library metinis renginys. Šiais 
metais pokylis įvyks spalio 10 
dieną Preston Bradley Hali, Chi
cago Public Library Cultural 
Center, 78 East Washington, Chi
cagos miesto centre. Informacijų 
galima gauti skambinant Friends 
of the Library tel. (312) 269-2922.

Poetinis žodis ir literatūriniai rūpesčiai
(Atkelta iš 2 psl.) 

visas mūsų kalbos gražumas, jos 
vitalinė jėga. Nors Vihcas 
Mykolaitis-Putinas galbūt ir 
buvo teisus, teigdamas, jog mes 
neišugdėme epinių mąstymo tra
dicijų ir todėl mūsų proza 
menkesnė. Kuo išsiskiria mūsų 
poezija, lyginant ją su kitų tautų? 
Ji yra išlaikiusi idealumo pajų 
timą, sugeba sutaurinti patirtį, 
perkelia ją į aukštesnes prasmes. 
Tuo pačiu metu nepavirsta į 
prozą. Viena priežastis tam būtų 
mūsų poezijos romantinis pa
veldėjimas, išsaugotas pakilumo 
jausmas, kuris kitų tautų poe
zijose pokario metais gerokai 
išnykęs. Latvių poezija stipri, bet 
ir latviai, ir ukrainiečiai su pavy
du žvelgia į mūsiškąją. Antra 
mūsų poezijos stiprybės priežas
tis būtų jos išlaikyta orientacija 
į modernizmą. Lietuvių poezijoje 
1960-1970 dešimtmečiais tai 
turėjo pirmaujantį vaidmenį. 
Tačiau reikia pažymėti, kad lat
viai sistemingai verčia kitų kalbų 
poeziją į savo kalbą, tuo turtin
dami savosios poetinės išraiškos 
pasaulį. Tuo tarpu iš mūsų poetų 
retas kuris moka kitas kalbas 
— ir pasaulinės poezijos vertimų 
labai stokojame, pavyzdžiui, 
visiškai nėra iš japonų ar kinų 
kalbos.

Dr. Vaškelis buvo linkęs su
abejoti dėl poezijos pirmavimo 
mūsų literatūroje. Pabrėžė, jog 
Nepriklausomybės laikais drama 
buvo neblogesnė už poeziją. O 
kaip dabar? Dr. Kubiliaus nuo
mone, čia gretintume nevienodus 
laikotarpius. Drama yra susijusi 
su laiku, o kiekvienas laikotarpis 
turi savo logiką. Dabartinis mųsų 
dramos silpnumas pareina nuo 
to, kad šis laikas neturi savo 
kalbos, neturi visuomeninių 

ekipažų. Bet šalia Vinco Krėvės 
ir Juozo Grušo iš naujų dramos 
kūrėjų galima būtų statyti Kazį 
Sają, kuris iškelia šiuolaikinės 
buities vaizdus. Taipgi Justiną 
Marcinkevičių būtų galima 
laikyti Balio Sruogos poetinės 
dratnos tęsėju. Jis sprendžia 
klausimus, rūpimus visiems lie
tuviams. Ir Lietuvos jaunimas 
apie Lietuvos istoriją sužino ne 
tiek iš vadovėlių, kiek iš Marcin
kevičiaus dramų. Dr. Vaškelis 
spėliojo, ar išryškėtų skirtumai 
tarp mūsų dramaturgų, jei 
atsižvelgtume, kurių dramos yra 
statomos kitų kraštų teatrų. Dr. 
Kubilius atsakė, jog Krėvės ir 
Sruogos dramos užsienyje nesta
tomos, tik Lietuvoje. Sajos, 
Grušo, Šaltenio veikalai statomi 
kitur — pavyzdžiui, Rytų Vokie
tijoje, Vengrijoje. Samulevičiaus 
drama buvo perteikta per Suo
mijos radiją. Marcinkevičiaus 
„Mindaugas” įspūdingiausiai pa
statytas buvo Rygos teatre.

Pereidamas nuo dramos prie 
romano, dr. Vaškelis pažymėjo, 
jog gausiausias kūryba žanras 
lietuvių literatūroje šiuo metu 
yra romanas. Mykolas Sluckis 
yra teigęs, jog lietuvių romanas 
pasiekęs europinį lygį. Kiti balsai 
tam priešinosi. Kokia, dr. Ku
biliaus nuomone, būtų mūsų 
romano vertė ir lygis? Dėl 
romano, sakė Kubilius, Lietuvoje 
jau yra buvusios kelios diskusijos, 
bet išvadų kaip ir nėra. Gal todėl, 
kad romanas yra labiausiai 
besikeičiantis literatūrinis 
žanras. Romanas yra lyg savotiš
ka parlamentinė diskusija — 
veikėjai išdėsto nuomones, ginči
jasi. Sako tai, ko autorius negali 
sakyti savo vardu. Romanas kaip 
tam tikras epochos metraštis 
atlieka savo funkciją, pavyzdžiui, 

Jono Avyžiaus Degimai ar Cha
meleono spalvos. Tačiau jei į 
romaną žvelgsime kaip estetinį 
kūrinį, kaip pastovių vertybių 
lauką, kuriame norime pabūti, 
tada nusivylimas dabartiniu 
romanu didėja, kadangi čia jam 
keliami labai dideli reikalavimai. 
Reikia atsiminti, kad visada ir 
visur romanų tėra buvę labai 
mažai išliekančių. Iš tokių, kurie 
Lietuvoje privertė atkreipti 
dėmesį, buvo Broniaus Radzevi
čiaus Priešaušrio vieškeliai. Jis 
stebino dvasios grynumu, tau
rumu, kurį autorius sugebėjo 
išlaikyti. Tai vienas gražiausių 
prozinės stilistikos kūrinių visoj 
mūsų literatūroj. Tuo tarpu 
dažnas dabartinis romanas yra 
parašytas protokoliniu stiliumi.

Kalbant apie romanų tematiką, 
dr. Vaškelis paklausė, kaip trak
tuojamos Sovietų Sąjungos 
visuomeninės problemos, kurių 
viena didžiųjų yra, pavyzdžiui, 
alkoholizmas. Čia dr. Kubilius 
nurodė Granausko romaną Gyve
nimas po klevu, išspausdintą Per
galėje, kaip vieną geriausių 
kūrinių šia tema. Tai tragiškas 
pažvelgimas į valstiečio būklę po 
karo, kada žmonės buvo visiškai 
išblokšti iš savo gyvenimo vagų. 
Šaknų netekęs žmogus jaučiasi 
bejėgis, neturi perspektyvos ir 
vilties. Ta pačia tema Sajos 
sukurta drama rodo tragiškas 
alkoholizmo pasekmes, bet šio 
giluminio, įžvalga ir užuojauta 
perskverbto atspalvio neturi. 
Tokias temas traktuojant yra pa
vojus, kad neprasidėtų didak
tiniai pamokymai, užuot, kaip 
pridera literatūrai, gilesnių pras
mių įžvelgimas. Iki šiol tai yra 
pasisekę tik vienam Granauskui.

Kitas dr. Vaškelio nurodytas 
tematinis laukas buvo ekologinių 

problemų atspindėjimas litera
tūroje. Kaip į tai žiūri dr. Ku
bilius? Atsakydamas jis pabrėžė 
ligšiolinį lietuvių požiūrį į gamtą, 
kaip į amžiną. Joje gyvybė 
nuolat atsikartoja. Todėl net ne
baisu mirti, kadangi, anot 
Salomėjos Nėries, „diemedžiu 
žydėsiu”. Mūsų literatūra kilusi 
iš agrarinės kultūros. Gamta 
mums buvo amžinybės metafora, 
gyvybės tąsa. Dabar gamta 
atsigręžia prieš žmogų ir darosi 
grėsmės, išnykimo metafora. 
Gamtą pergyvename kaip išnyks
tančią ir ji nebėra paguodos 
ženklas kaip anksčiau. Šis lūžis 
atsispindi mūsų literatūroje, ypač 
jaunųjų poezijoje.

Pasibaigus pokalbiui tarp dr. 
Kubiliaus ir dr. Vaškelio, buvo 
kviečiama į diskusijas įsijungti 
auditorija. Čia buvo keliami 
atsajūs, bet opūs klausimai, į ku
riuos Vytautas Kubilius stengėsi 
išsamiai atsakyti. Algis Regis 
pažymėjo, kad išeivijos lietuvius 
gan keistai nuteikia, savotiškai 
gal net sukrečia, kai Literatūra ir 
menas ištisus puslapius, pra
dedant pirmuoju, skiria ne litera
tūrai ir menui, o išeivių „demas
kavimui” kaip nacių kolabo
rantų, žydų naikintojų, dargi 
įjungiant mūsų vyskupus. Jeigu 
Gorbačiovas yra pradėjęs atsi
naujinimo erą, norėtųsi žinoti, 
kodėl šitai daroma? Ar atsinauji
nimas ir persitvarkymas neturė
tų reikšti, kad mes, lietuviai, ir 
čia, ir ten galėtume ta nauja at
mosfera pasinaudoti istorinės tie
sos ir jos šviesoje mūsų santykių 
labui? Dr. Kubilius buvo nuo
monės, kad konfliktinė situacija 
neišnyks tarp Lietuvos ir išeivijos 
spaudos. Tačiau ją gal sušvelnins 
išeivijos rašytojų raštų leidimas 

— Antano Gustaičio, Jono Aisčio 
ir kitų. Paminėjo, kad Mariaus 
Katiliškio Miškais ateina ruduo 
yra filmuojamas Lietuvos tele
vizijos serialui. Turėtumėm ban
dyti, sakė jis, tęsti išeivijos kul
tūrinių pasiekimų perkėlimą į 
Lietuvą. Ta linkme einama. 
Dabar kaip tik ruošiamoje lie
tuvių literatūros istorijoje bus 
skyrius apie išeivijos rašytojus, 
ko anksčiau nebūtų buvę.

Vytautas Zalatorius, atkreipęs 
dėmesį, kad rusai naudojasi nau
ja padėtim Sovietų Sąjungoje, pa
vyzdžiui, spausdindami ligi šiol 
draustus kūrinius, paklausė, kaip 
sekasi šiuo atžvilgiu lietuviams? 
Kodėl jie, atrodo, ne tokie greiti 
kaip kitos tautybės? Dr. Kubilius 
nurodė į tam tikrą nacionalinių 
kalbų problemą Sovietų Sąjun
goje. Apie ekologines problemas 
drąsiai šiuo metu kalba visų tau
tų rašytojai — pvz., Sibiro upių 
tėkmės pakreipimą į pietus su
stabdė rašytojai. Atskiros tautos 
kelia savo rūpesčius — neseniai 
estai iškėlė klausimą, kodėl ne
galima siųsti estiškų knygų į 
užsienį kaip anksčiau, motyvuo
dami, kad muitai sustabdo 
geriausią galimą propagandą. Iš 
kūrinių Lietuvoje kol kas tik 
Jono Mikelinsko romanas Juo
dųjų eglių šalis buvo dabar iš
spausdintas, 15 metų išgulėjęs 
rankraštyje.

Kęstutis Skrupskelis nurodė, 
kad amerikietiškom akim žiūrint 
labai keista, kad mūsų rašytojai 
yra taip organizuoti, apjungti 
rašytojų sąjungos, kuri šaukia 
plenumus, skelbia direktyvas. Ar 
galima tikėtis, kad padėtis 
pasikeis, bus atleisti organiza
ciniai varžtai ir rašytojas galės 
rašyti ramybėje, paliktas vienas 
sau? Dr. Kubilius, nors sutik
damas, kad tikras kūrinys, pvz., 
Radzevičiaus romanas ar didesnė 
dalis poetinės kūrybos, turi teisę 
į vidinę autonomiją, nebuvo 

linkęs leisti rašytojui pasitraukti 
iš visuomenės. Turbūt čia atsi
remdamas į marksistinę estetiką, 
jis pabrėžė, kad lietuvių litera
tūros sąlytis su gyvenama visuo
menine situacija negali išnykti. 
Tas sąlytis, aišku, gali būti kon
fliktiškas, bet visiškai nutrūkti 
negali — kitaip literatūra nevai
dintų to vaidmens žmonių visuo
menėje, kuris jai pridera.

Antanas Juodvalkis teiravosi, 
kas nulemia kūrinių spaus
dinimą Lietuvoje — ar veda dery
bas rašytojai, ar sprendžia leidyk
los? Atsakyta, jog visiškas šeimi
ninkas yra leidykla. Per metus 
leidykla turi 60 rankraščių, o iš
spausdinti tegali 3 ar 4 veikalus. 
Todėl yra nepaprastai didelė 
konkurencija, ypač tarp naujų au
torių, dėl veikalų išleidimo. (Šita 
informacija kai kuriuos klau
sytojus veikė pritrenkiančiai — 
Vakarų šalyse bet kamirbet 
kada išleisti savo knygą terei
kia... pinigų. Nei popieriaus, nei 
spaustuvių netrūksta, nei 
aprobato iš niekur nereikia išsi
rūpinti. O kaip gali klestėti mažo 
krašto, kaip mūsų Lietuvos, 
kultūra, kai iš 60 naujai parašytų 
kūrinių — kurių tarpe yra pra
dedančių rašytojų ne tik rašalu, 
bet ir krauju sukurti vaizduotės 
dirbiniai, į kuriuos jie sudėję savo 
pačių ir savo žmonių ateities 
lūkesčius ir viltis — dienos šviesą 
tegali išvysti trys ar keturi?)

Arūnas Liulevičius klausė, ar 
dabar nebūtų geras metas tęsti ir 
toliau lietuvių kalbos gryninimo 
procesą, kurį pradėjome prieš 
daugelį metų, apvalant ją nuo 
tokių terminų kaip „nacija”, „na
cionalistinis”, „buržuaziniai na
cionalistai”, „prieškario laiko
tarpis” ir grąžinant į visuotinę 
kalbinę apyvartą tokius žodžius 
kaip „tauta”, „tautinis”, „Nepri
klausomybė” ir panašiai. Dr. Ku
bilius sakė, kad dažnai jam yra 
tekę girdėti priekaištų dėl 

anglicizmų ir dėl gausaus tarp
tautinių žodžių vartojimo mūsų 
kalboje. Kai kurie terminai yra 
tradiciniai, kai kurie yra sustingę 
štampai. Iš jų nelengva išsiva
duoti. Tačiau lietuvių kalba gyva 
ir kol yra kūrybingo mąstymo, tol 
ji ir toliau vystysis. Šiaip litera
tūrinė lietuvių kalba yra gera, 
ypač vertimų iš kitų kalbų. , 

Kaip tik dėl vertimų kalbos , 
Jonas Dainauskas iškėlė, kad jo 
skaitytų vertimų tekstų iš lotynų 
ir vokiečių į lietuvių kalba buvo 
prasta. Dr. Kubilius užtikrino, 
kad dėl vertimų kokybės nuolat 
sielojamasi ir kad čia minimi 
Kojalavičiaus veikalas bei 
Vydūno raštai, kurie dar neišleis
ti, yra toliau leidyklos reda
guojami ir jų kalba tobulinama.

Juozas Končius norėjo žinoti, ar 
dabartiniu metu bus peržiūrimi 
ir Lietuvos mokyklų vadovėliai — 
ar bus į juos įtraukti ir išeivijos 
rašytojų kūrybos pavyzdžiai? Dr: 
Kubilius priminė, kad lietuvių 
poezijos antologijoje išeivijos poe
tai jau yra įtraukti. Jam neteko . 
girdėti, kad jie patektų į mokyk
linius vadovėlius, bet reikia atsi
minti, kaip ribota tegali būti va
dovėlių atranka — į juos nepaten
ka ir daug tenykščių rašytojų. 
Šiuo metu didysis rūpestis yra 
įtraukti išeivijos rašytojus į 
ruošiamą lietuvių literatūros 
istoriją.

Dėl vėlaus laiko čią teko baigti 
formalų vakaro pokalbį. Liūtui 
Mockūnui padėkojus Juditai Vai- ' 
čiūnaitei ir Vytautui Kubiliui bei 
susirinkusiems, dar gerą valan
dėlę čikagiškiai lietuviai 
maloniai bendravo su svečiais. 
Juditą Vaičiūnaitę apspito rašy
tojai, o su Vytautu Kubilium tęsė,> 
diskusijas daugelis jo pašnekovų. , 
Gyvas lietuviškas kūrybinis žodis ' 
šį vakarą buvo apsiaustas ir” 
gyvu, bet viltingu bendru lie-,, 
tuvišku rūpesčiu.

(a. U.)
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