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A. LIULEVICIENĖ

Kai mirusieji įkvepia gyvtrius: 
Vilniaus studento Vėlinių priminimai

žygiavom į '£rą> Aušros Vartų 
link. Greta?“* Past°i° milici
ja, atvažia’’ motociklais. Mili
cininkai, lkibę rankomis, už
tvėrė ga’ bet studentai pra
laužė užrą *r ėj° toliau. Nuo
taika dr vis kovingesnė, kaž- 
kas su.o: "Tegyvuoja Vengri
jos remcijal” (Tai galėjo bū
ti provokatorius). Atvažiavo 
jar Jgiau milicijos, pasirodė 
karmenė. Daugumas, pamatę 
grotus kareivius, ėmė spruk
ti alutines gatveles, kiemus, ir, 
^pasiekėm Aušros Vartus, mū- 
,iiko tik saujelė. Keletą areš
to ir nuvežė į saugumą. Nuta-

Savo laiškuose norėčiau kartas 
nuo karto paberti nuotrupų iš 
praeities, kad tautiečiai bent tru
putėlį sužinotų apie tai, kas dė
josi Lietuvoje ir ką teko išgyventi 
mano kartai. Tie, kas pasiliko 
Lietuvoje, nelabai ką gali para
šyti.

Trumpai apie studijų metus. 
Kaip jau rašiau, 1955 metais įsto
jau į lietuvišką Vilniaus univer
sitetą (turėjau tada 17 metų). 
Mums dar dėstė prof. J. Balčiko
nis — vienintelis Lietuvoje pasili
kęs žymus kalbininkas. Gera li
teratūros dėstytoja buvo dr. M. 
Lukienė (po 1956 metų jai atėmė ... , , ,
teisę dėstyti). Mūsų kursas — įs to-30 nesiskirstyti, kol nepaleis su- 
jusieji 1955 metais —buvo laikomtUN> būriavomės prie Aušros 
mas pačiu tautiškiausiu to metVartų. Kažkas pasakė: "Važiuo- 
universitete. 1956 m. lapkričio ] 
d. mes buvome vieni aktyviau 
Vėlinių įvykių Rasų kapir5 
dalyvių.

Tai buvo ypač audringa.’®*' 
kotrapis — Vengrijoje vyko3^' 
limas (numalšintas 1956. J 4), 
Lenkijoje —“demokrati?-‘M09”
sąjūdis. Ir Lietuvoje plutom 
laisviau, bet neilgam. Ti®» ^ė» 
linių vakarą, pas mane “Tau
ro” bendrabutį užėjo ki" drau
gas, pakvietė mane si savim į 
Rasų kapines. Pakeli) užėjom 
dar pas konservatorijs studen
tus. Temstant atėjom i kapines. 
Prie dr. J. Basanaviiaus kapo, 
gausiai apstatyto žv^ėmis, susi
rinko iš pradžios rraža grupelė. 
Sustoję puslankiu, tnėm giedoti 
tautos giesmes "Mtfija, Marija”, 
“Lietuva, tėvyne mūsų” ir kt 

Aplink rinkos^' vis daugiau ir 
daugiau jaunimo. Jau nebetilpo 
prie kapo, susirinkusi minia užplū
do nemažą dalį visų kapinių. Po 
kokios valandos kažkas pasiūlė ei
ti prie M. K.Ciurlionio kapo, vė
liau — prie karių kapų. Ten vėl 
giedojom himną ir kitas giesmes. 
Vėliau kažkas davė komandą žy
giuoti į miesto centrą. Susidarė 
ilga eisena ( gal tūkstantis, gal ir

šimtmečio literatūroj yra aps- 
jjddelio masto veikalų, kuriems, 
p kritikos patirtis parodė, neįma
ną pritaikyti romano sąvokos, jo 

Jkinimo ir vertinimo kriterijų, 
formuluotų 18 amžiaus gale ir 

19 bėgyje. Tokie kūriniai kaip 
Joyce’o “Ulyses”, Proust’o "A la 
recherche du temps perdu,” Mann’o 
“Der Zauberger,” "Joseph und sei- 
ne Brueder” bei “Doktor Faustus,” 
Lawrence’o “The Plumed Serpent,” 
Faulkner’io “The Sound and the 
Fury” nei savo kūrybiniais tikslais, 
nei technika realizmo tradicijos, ku
rią tapatiname su romano žanru, 
nebetęsia. Tai paskatino literatūros 
studijas j ieškoti lankstesnio priėji
mo prie šios naujo pobūdžio kūry
bos, nebandant jos sprausti į realiz
mo rėmus ir, nesisekant, ja nusivil
ti ir pasitenkinti tik romano mirties 
pranešimais. Pastangos ištirti pasa
kojimo meną iš pat pagrindų ligi 
šiol parodė bent dvi išdavas, ku
rios naudingos šioms naujoms kū
rybos rūšims suprasti: viena, at
skleistos pasakojančios literatūros 
šaknys žodinėje tradicijoje, kaip epe, 
baladėje, religinėse apeigose, o ant
ra, išvystyta enciklopedinės formos 
sąvoka, kuria išreiškiama viename 
veikale įjungiamos medžiagos viso
kiausių gyvenimo sričių gausa, 
kalbos stilių įvairybė ir žanrų, is
torinio bei fantastinio, realistinio ir 
didaktinio, sumaišymas. Neretu at
veju visa ši naudojamų elementų 
gausybė yra tiek formaliai, tiek idė
jiniai apjungiama vieno kurio dide
lio ir svarbaus mito.

Iš kitos pusės, pasakojimo tyrinė
jimas yra Centrinis religinių studi
jų užsiėmimas. Kaip žinoma, groži-

nės literatūros kritika išaugo iš 
Švento Rašto interpretavimo tradi
cijos, tęsdama jos tikslus ir metodi
ką. Dabartiniam tekstų interpreta
vimo mokslui ypač svarbu atskleisti 
ryšį tarp įvykių pasaulyje, jų per
davimo, kurį vykdo istorijos moks
las, ir kūrybinio proceso, kuris vyks
ta kiekviename pasakojime, o groži
nėje literatūroje kultivuojamas są
moningai. Pabrėžiama, kad žmogiš
ka patirtis pati savyje jau glaudžia 
pasakojimo struktūrą —joje reiš
kiasi siekimas išvesti prasmingą ry
šį tarp įvykių. Pagrindinė savęs pa
žinimo struktūra yra autobiografija, 
kuria bandome savo praeitį atkurti, 
ją taip sustatydami, kad įžvelgtume 
ją apjungiančią prasmę. Tai, ką kiek
vienas žmogus daro asmeniškoj plot
mėj, istorikas daro didesnei žmoni
jos grupei ar laikotarpiui, o religi
nės ir tautinės bendruomenės savo 
ištisai istorinei patirčiai. Todėl čia 
atsiskleidžia glaudu^ ryšys tarp pa
sakojimų, kurių klausomės, ir mū
sų giliausio savęs pačių supratimo, 
savo sąlygų ir galimybių įvertini- 
mo.Iš tikrųjų pasakojame ir klau
somės, kad susiorientuotume labai 
neaiškiam savo veikimo pasauly.

Panašia kryptim pasakojimo vaid
menį aiškina ir religijų istorijos sri
tis. Mircea Eliade, pavyzdžiui, tei
gia, kad žmonės yra organiškai rei
kalingi pasakojimo, nes mūsų gi
liausias reikalas yra žinoti, kas atsi
tinka pasaulyje, mūsų viduje, ko
kios gali būti mūsų gyvenimo gali
mybės bei ribos. Religijų istorijos 
akimis šis mūsų noras žinoti yra iš 
tikro mūsų išsiilgimas palytėti sak
ralinę sritį. Kaip religinis mitas, ta
da kai jis yra pasakojamas, atveda

Rašytojas Thomas Mann (1875-19S5)

mus į sąlytį su dieviškąja tikrove, 
taip analogiškai ir literatūriniai kū
riniai suteikia mums žinojimą, įves
dina mus j tą reikšmingą pasaulį, 
kuris juose yra ir kuris mums prisis
tato kaip turtinga ir reikšmėmis ne
išsemiama tikrovė, prašokanti mū
sų tiesioginės patirties ribas.

Literatūroje epas yra žanras, ku
riame ypatingu būdu susitinka me
ninė enciklopedinė forma ir religi
nis troškimas sužinoti “tiesą” apie 
pasaulį ir gyvenimą, kadangi tarp 
jų yra vidinis ryšys, ši seniausia, 
bet nuolat atsinaujinanti literatūri-

nė forma yra charakterizuojama nuo 
pat Aristotelio laikų dviem svar
biai privalumais, kurie teberandami 
ir mūsų laikų ryškiausiuose kūri
niuose. Viena, epe autorius siekia 
savo pasakojimo skalę tiek išplėsti, 
tiek žmogiškos patirties aprėpti 
plotminiai ir gelminiai, kad jo pa
sakojami įvykiai įgautų pasaulinės 
ar net kosminės reikšmės. Iš kitos 
pusės, kad ši pasakojimo svarba 
skaitytojams išryškėtų, jis turi pa
sakoti atitinkamu, savo publiką už- 
kerinčiu stiliumi ir su nepajudina
mu autoritetu. Todėl, pavyzdžiui,

kim j Kaunu, ten šiuo metu de
das įdomesni dalykai!” Bet, šiek 
tiek pastoviniavę, galų gale išsis
kirstėm. Prie manęs buvo priėję 
du jauti vyrai ir klausė: "Vyruti, 
ar neufkimai, taip besistengda-

J. Jono Basanavfčtoiar kapas 
Vilniaus Raoų kaplntoe.

daugiau žmonių). P. Višinskio 
gatve, skiriančia Rasas į dvi dalis,

mas giedoti prie Basanavičiaus 
kapo?”

Kaune Vėlinės buvo žymiai 
įspūdingesnės. Ir ne tik 1956, bet 
ir vėlesniais metais. Apie tai pa
sakojo dalyviai, sutikti lageriuo
se.

Po tų Vėlinių manęs dar ne
lietė. Universiteto vadovybė liepė 
sušaukti mūsų kurso susirinki
mą ir apsvarstyti Vėlinių įvykius. 
Susirinkime dalyvavo ir fakulte
to komjaunimo vadovas Jonas 
Bielinis (dabar jau ministro ran
go žmogus). Jis reikalavo griež
tai pasmerkti Vėlinių dalyvius. 
Bet niekas iš kalbėjusių jų ne
pasmerkė, o tiktai gynė. Kurso 
komjaunuolių vadovas, baigda
mas diskusijas, pasakė: ‘Taigi pa
darysim tokią išvadą — nieko 
blogo ten nebuvo, žmonės susirin
ko pagerbti mirusiųjų”. Po viso 
to Bielinis ėmėsi griežtų priemo
nių: vadovas buvo išmestas iš 
komjauhimo, o pačius įtakingiau* 
sius studentus 1957 m. kovo mė
nesį išmetė iš universiteto. Jų 
buvo trys. Du tučtuojau paėmė 
rekrūtais į kariuomenę, o trečia
sis rudeni buvo areštuotas gau
sioj II-oje Vilniaus inteligentų 
byloje. Aš su juo vėl susitikau la
geryje 1958 m. vasarą.

Mane areštavo 1957 m. pava
sarį. Išdavė mane saugumui ar
šus komjaunuolis Mykolas Ale-

liūnas (vėliau dirbęs Lietuvos 
komjaunimo centro komitete, o 
dabar kažkokio fabriko direkto
rius). Su juo daug ginčijausi apie 
Vengrijos ir Lenkijos įvykius, o 
jis viską užsirašinėjo. Kai išme
tė iš universiteto mano draugus,

buvau taip įnirtęs, kad parašiau 
protestą universiteto vadovybei.

Ir Bielinis su Aleliūnu nu
sprendė mane likviduoti. "Reikia 
paskubėti, nes jis su motina gali 
išvažiuoti...” — rašė Aleliūnas 
savo rašte saugumui.

Red. pastaba.
Už ypač aktyvų demonstraci

jose dalyvavimą bei rezistencinę 
veiklą šių prisiminimų autorius 
1957 metais buvo nuteistas ir iš
tremtas į Sibirą.

Kryžių Salyje (AnykKtų kapinių fragmentas) Nuotr. V. Maželio

tradiciniame epe dainius meldžia 
dieviško įkvėpimo, nes jo uždavinys 
prašoka grynai žmogiškas jėgas. , 
Tokiu būdu epe pats svarbiausias lr 
charakteringiausias dalykas yra dia
lektika tarp stiliaus ir medžiagos, 
tarp pasakojančio ir pasakojimo. Pa
sakotojas savo stiliaus galia ir iš- 
raiškurnu tampa liudytoju, kad tai, 
ką jis pasakoja, yra šventa tiesa. 
Tuo tarpu jo pasakojimas yra toks 
svarbus ir reikšmingas, kad suteikia , 
jam autoritetą kaip šios šventos tie
sos perdavėjui.

Autoriteto svarbos klausimas at
skleidžia epo ryšį su sakraline sriti
mi, kuris gali būti trilypis. Epo tu
rinyje gali glūdėti religinio mito 
liekanos, nes epas net ir sekuliari
zuotoj formoj visada vyksta ant ri
bos, kur žmogiškasis likimas ir žmo- , 
gų prašoksiančios galios susitinka. 
Pats epo perdavimas gali būti re
liginiai motyvuotas: Dievo darbai Ir ..... 
herojiški įvykiai yra tokie svarbūs, J. 
kad jie turi būti atmenami ir išsau
gojami iš kartos J kartą, o tai tega
lima daryti, juos atpasakojant 
Sis išsaugojimas, aišku, implikuoja 
lr nuolatinį turinio keitimąsi, nors 
rūpestis yra esmę išsaugoti. Ir tre
čia, žmogiškasis epo perteikėjas ga- ,• 
Ii atlikti religinį vaidmenį — jo pa
sakojimas toks svarbus, teisingas ir 
šventas, kad jis kalba ne savo var
du, bet kaip įrankis aukštesnės tik
rovės. Pavyzdžiui, galima jausti, kad 
Dantė lr Miltonas savo poemų pa- , 
sakojimui priskiria svarbą, bevelk 
lygią šventajam raštui.

Tiek literatūrinės, tiek religinės 
studijos atskleidžia epą kaip ypatin
gą pasakojimo rūšį savo specifiniais 
tikslais ir technika: enciklopedine _ 
forma, viską apimančiu pasakojimu, 
įjungiančiu mitą, istoriją ir vaiz- 
duotinę kūrybą, kad skaitytojui pa- 
teiktų tam tikrą išmintį ir žinoji
mą apie jam, kaip žmogui ir kaip 
savo visuomenės nariui, svarbius da
lykus. šį perteikimą vykdo pasakoji
mo sudalinimas stadijomis. Tokia 
tendencija, išvedama iš ankstyvo- ; 
sios epinės tradicijos, atrodo, tebė
ra gyva ir šiandien, liudijanti net 
perskiriamą ryšį tarp literatūrtaėj; 
kūrybos ir žmogaus religinių ta-' 
teresų. Trumpai pažiūrėkime, ar 
šioje tradicijoje slypinčios kategorijos 
gali padėti atskleisti tokį veikalą 
kaip Thomo Mann’o "Doktor Faus
tus” — jo meninės kompozicijos 
dėsnius ir jo religinę reikšmę. Jeigu 
taip, tada galima būtų žvelgti į 
“Doktor Faustus” kaip J modemų 
epą, kuris savo apglėbiančia apim
tim ir stiliumi sugeba įkūnyti ištisą 
kultūrinę epochą su jos vidinėm į- 
tampom ir stipriausiais polėkiais ir 
kuriame pasakotojas, o kartu fr 
skaitytojas, atsistoja prieš reikalą 
atitaisyti žmogišką savęs supratimą, 
praregėjus istorinius klystkelius.

“Daktaras Faustas” yra pasakoji
mas apie modernaus vokiečio kom
pozitoriaus Adrian’o Leverkuehn’o 
gyvenimą, kūrybą ir jj supantį lai- '; 
kotarpj. Pasakojimas pradedamas jo 
gimimu 1885 metais, apima jo 
mokslo dienas, jo kūrybinį sužibėji
mą, jo galutinį sužlugimą nuo ligos, 
išprotėjimą 1930 metais ir mirtį 
1940. Veikale įterptas pasakotojas 
Serenus Zeltblom, Leverkuehn’o '• 
draugas ir palydovas nuo pat vai
kystės, klasikinių kalbų filologas, 
vidinio poreikio stumiamas, rašo sa
vo mirusio draugo gyvenimo ir kū-

(Nufceita J 2 įuĮ.)
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Religinė tradicija Thom'o Mann’o veikale
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rybos istoriją tarp 1943 ir 1945 me
tų, kada Vokietija neatlyžtamai ar
tėja prie sunaikinimo. Jo ranka tuo 
pačiu metu dreba nuo baimės, kurią 
jam kelia vidinė slaptoji Leverkueh- 
n’o istorija ir kurią jis ryžtasi, prieš 
visus vidinius varžtus kovodamas, 
atpasakoti ir dreba nuo mieste 
sprogstančių bombų. Jis rašo, kad 
po visuotinio, kaip tada atrodė, su
žlugimo liktų žinia skaitytojams 
ateityje, jeigu bus tokių, apie jo 
draugą — jo nuostabų talentą, be 
galo brangiai pirktą, jo išskirtinius 
muzikos kūrinius, tokius, kokių dar 
pasaulis nebuvo girdėjęs, bet kurie 
išsakė visos epochos dvasinį stovį, 
jo pasigailėjimo vertą žemišką būse
ną ir jo šiurpų likimą. Ta prasme 
pasakojamieji įvykiai ir pasakojimo 
aktas abu lygiai svarbūs ir tamp
riausiai sujungti į viena. ■

Pasakojimo būdu plečiama veika
lo skalė. Vienas metodas yra Tho- 
mo Mann’o sukūrimas Zeitblom’o, 
kaip labai lankstaus pasakojimo į- 
rankio: čia jis objektyvus biografas, 
smulkiausiai atkuriantis epizodus ne 
tik iš herojaus, bet ir iš didelio 
skaičiaus jų bendrų pažįstamų 
gyvenimo, čia jis susirūpinęs dalyvis 
savo herojaus gyvenime, nežinąs jo 
vidinių pergyvenimų, ir todėl nuo
lat apie juos spėliojantis, čia jis kri
tikas ir interpretatorius, besišaukiąs 
savo paveldėtos ir tebeatstovauja- 
mos humanizmo tradicijos dabarti
niams visuomenės reiškiniams ir 
Leverkuehn’o muzikos charakteriui 
aiškinti ir plačiausiai gvildenti, čia' 
jis įkvėptas pasakotojas, savo meilės 
ir skausmo vedamas prie išvadų, 
kaip iš tikrųjų buvo ten, kur jis 
nedalyvavo. Tokiu būdu pasakoto
jas savo herojaus asmenį iškelia ir 
pripildo kaip simbolinį visos Vakarų 
kultūros ir jos porenesansinės rai
dos atstovą. Taip pat šios techni
kos pagalba Thomas Mann tada 
įstengia išnaudoti ir savo veikalo re
liginei prasmei pajungti kylį, kurį 
jis pasitelkia iš Fausto tradicijos: 
Faustas kaltas, o jo siekimai užgi
nami. Kai Leverkuehn yra kuriamas 
herojiškų proporcijų, turintis iš
šaukti ne tiek nuostabą, bet ir 
užuojautą, vokiškoji visuomenė, ku

rios dvasinė raida yra vystoma pa
raleliai su Leverkuehn’u, pasakotojo 
yra traktuojama kritiškai ir net su 
panieka, tačiau abidvi šios jo te
mos jam kelia neišpasakytą rūpestį.

Skalę neįtikėtinai padidina ir en
ciklopedinės technikos naudojimas

kitu požiūriu. Ne tik pasakotojo di
delis išsilavinimas ir Vakarų huma
nistinės tradicijos branginimas nuo
lat įveda į turinį nuorodas, liečian
čias kultūros istoriją, bet už pasa
kotojo nugaros Thomas Mann visą 
veikalą pripildo įvairiais tradicijos 
skoliniais. Jis pasitelkia savo hero

jaus gyvenimo vagai ir epizodams 
vaizduoti rėmus iš kitų istorinių ir 
literatūrinių asmenybių biografijų. 
Jis įvairiais būdais įjungia medžia
gą iš Europos muzikos, literatūros, 
filosofijos ir teologijos istorijos, kar
tais paraidžiui cituodamas iš kitų 
tekstų. Jis naudoja šaltinius, kaip 
Viduramžių vadovėlį raganoms 
gaudyti “Malleus Maleficarum”, 
Liuterio ir kitus Reformacijos laikų 
raštus, pirmąją liaudies knygą apie 
burtininką Faustą, Nietzschės bio
grafiją, kompozitoriaus Hugo Wolf 
laiškus, Dostojevskio sceną apie I- 
vano Karamazovo sapnuojamą pa
sikalbėjimą su velniu, Kirkegaardo 
mintis iš “Arba - arba”, mokslinę 
medžiagą apie peteliškes, Šekspyro 

dramas, savo paties šeimos narių 
asmeniškas tragedijas, tarpkario 
meto politinių nuotaikų reiškėjų 
figūras, imtas iš tikrovės, pagaliau 
net nacinę propagandą. Visa tampa 
integruota į pasakojimą ir išlaiko
ma vienybėje didele dalim todėl, 
kad meninę organizaciją užtikrina 
savitai panaudojamas Fausto mitas, 
duodamas visam pasakojimui struk
tūrą ir tematinį susibėgimo tašką.

Herojaus Leverkuehn’o, kaip vi
sos kultūros atstovo, padėtis suri
kiuojama pagal Fausto mito fazes. 

Iš pat mažens pasiekęs žinojimo ri
bas visose srityse ir besijaučiąs už
kirstas kūrybiniame polėky, jis pa
siduoda muzikos traukai, nes jis ti
ki, kad muziką galima suardyti į jos 
pagrindinius elementus, joje nusi
mesti slegiantį tradicijos svorį ir 
kurti iš naujo visai naują žmogišką 
išraišką. Tad muzika tarnauja kaip 
analogija magikai (o iš kitos pusės, 
kaip metafora visam menui, ir dar 
plačiau, visai žmogiškai egzistenci
jai), kuri regima kaip betarpiškas 

ir todėl draustinas, nes pavojingas, 
bandymas susisiekti su žmogaus 
kasdieninę patirtį peržengiančiu pa
sauliu. Tačiau Leverkuehn savo mu
zikiniam pasiruošime yra koncent
ruotai pervedamas per visą Vakarų 
muzikos vystymosi raidą ir atsidu
ria padėty, kur tolimesnė originaliai 
vertinga kūryba nebeįmanoma — 
visos muzikinės konvencijos jau iš

naudotos, telieka galimybė imitaci

jai arba parodijai. Kad būtų ištiki

mas savo pašaukimui kurti, kuris 
veikalo idėjinėj sąrangoj yra žmo
giško ir visuomeninio likimo pras
mės laidas, o teologinėj plotmėj su
daro analogiją išganymo reikalui, 
Leverkuehn turi prasilaužti į naują 
kūrybos būdą. Bet lygiai kaip teolo
ginėj plotmėj išganymas savo pa
ties jėgomis žmogui neįmanomas, 
taip meninėj plotmėj ir kūrybinis 
pajėgumas yra doyanos reikalas. 
Tad Leverkuehn turi išsirūpinti į- 
kvėpimą. Veikalo rėmuose prašilau- 
žimas įvykdomas ir įkvėpimas gau
namas, kai Leverkuehn sąmoningai 
užsikrečia sifiliu. Tai analogija Faus
to sutarčiai su velniu, kada Faustas 
parduoda savo sielą už progą suži
noti visatos paslaptis.Palaipsniui ja
me įsigalinti liga sukelia nuostabią 
galią kurti muzikines kompozicijas, 
kurios išsako visą moderniosios e- 
pochos dvasią ir įkūnija paties Le- 
verkuen’o, o gal ir viso pasaulio, 
tragiką. Po 24 metų įkvėptos kū
rybos, to tradicinio laiko tarpo, kurį 
velnias parduoda, liga pasiekia savo 
paskutines fazes, ir jis išprotėja, sa
vo paskutinėje kalboje sutapatinda
mas savo asmenį su orginaliuoju 
daktaru Faustu, aprašomu 1587 
liaudies knygoje. Kaina, kurią jis už 
įgytą kūrybinę gyvastį turėjo užmo
kėti, yra ne vien tik jo šiurpus ga
las, bet dar svarbiau —jis turėjo 
atsisakyti savo žmoniškumo tol, kol 

buvo gyvas ir kūrė, tai yra — savo 
sielos. Kaip ir originaliajam daktarui 
Faustui, Leverkuehn’ui velnias už
draudžia bet ką mylėti. Kaip kūrė
jas, Leverkuehn tad įkūnija vienišu
mą tokiu mastu, kad tai jį iškelia ir 
kaip demonišką, ir kaip tragišką he
rojų, nes šis vienišumas, kaip ir 
kiekviena kita Thomo Mann’o te

ma, yra dvigubai matoma.

Tad dabar tenka atsigrįžti į patį 
Fausto mitą ir suminėti bent pagrin
dinius bruožus, kuriuos Thomas 
Mann naudoja ir savaip perdirba. 
Pasakojimas apie burtininką Faustą, 
pardavusį savo sielą velniui, yra 
versija bendresnio mito apie žmo
gišką žinojimą, kuriame sprendžia
ma sąmoningumo ir moralės santy
kis: be žinojimo nesame žmonės, ži
nojimą ir patyrimą pasiekę, jau esa
me nusidėję. Jis artimiausias Gene
zės pasakojimui apie gero ir blogio 

pažinimo medį, bet taip pat turi pa
našumų į Prometėjaus ir Ikaro mi
tus. Iš krikščioniškos teologijos taš
ko žiūrint, Fausto mitą galima ap
tarti kaip dviejų prieštaraujančių, 
tiesų apie žmogišką padėtį išsaky
mą pasakojimo forma. Iš vienos pu

sės, noras būti panašiems į Dievą

Thomo Marino namas Nidoje, Lietuvoje. Rašytojas čia atvyk 
jieškodamas poilsio lr jj neblaškančios aplinkos.

yra paties Dievo sankcionuotas, nes 
Jis mus sutvėrė į save panašius ir 
Kristuje susigrąžino, kai jo paveiks
lą savyje praradom. Iš kitos pusės, 
ne kas kita kaip noras prilygti Die
vui ir sudaro nuodėmės esmę, kaip 
liudija pasakojimas apie Adomą ir 
Ievą.

Kaip mitas apie žinojimą, Fausto 
mitas turi daug gnostinių elemen
tų ir todėl jis santykiauja su 
krikščioniška galvosena tam tikra 
prasme negatyvioje formoje. Fausto 
mitas dalinai sukasi apie išganymo 
siekimą ne žmogiškų sąlygų ir ri
bų prisiėmime, bet išganymo suve
dime į slaptą žinojimą. Faustas yra 
nelyginant priešingybė Jėzaus pa
veikslui Naujajame Testamente. 
Tai ryšku ir iš fakto, kad svarbiau
sias Fausto legendos pirmatakas yra 
Simonas Magus, apie kurį Apaštalų 
darbų knygoje rašoma, kad jis no
rėjo pirkti iš apaštalų galią daryti 
stebuklus. Goethe, sutapatinęs žino
jimo siekimą su visos žmogiškos pa
tirties išsėmimu, savo Faustą įstengė 
pavaizduoti kaip atpirktą ir tuo pa
čiu teigti esančią harmoniją tarp 
dieviškos sąrangos ir žemiškos tik
rovės. Thomas Mann tuo tarpu jau
tė, kad “Doktor Faustus” veikalu 
jis kaip tik turi išsakyti ir pavaiz
duoti ne tik istorijos bėgyje atsira
dusį plyšį tarp šių dviejų plotmių, 
bet ir tų pačių istorinių aplin
kybių išryškintą gilų prieštaravi
mą viduje paties žmogaus. Tai tas 
pats prieštaravimas, kurio sąmonė 
ypač gyva protestantiškoje tradicijo
je, kylančioje iš Povilo, Augustino 
ir Liuterio krikščionybės sampratos.

Tad, pavyzdžiui, Leverkuehn’o 
vienišumas yra būtina jo kūrybos 
sąlyga ir jo paties kančios šaltinis, 
nes kūryba yra jo siekimas išgany
mo. Bet tuo pačiu metu šis vieni-

Šurnas yra ir jo tikrąjį . 
mas —savimi pašiklioi .,

H >s išga
nymo procese yra knki^ . 
nuodėmės supratimo *.jn(je 
Dvilypumas taip pat sieja * 
kuehn’o ir Vokietijos likimą, 
jis atstovauja — bet kai . 
kuehn parodomas ir kaip savi^ 
aukojęs tam, kad pasiektų, kas 
Siją žmogų, ir kaip besiilgintis 
savo pašaukimo paaukoto žmonių ir saugodamas tradiciją, kad ją 
kūmo, vokiškoji visuomenė daraniaĮėtų perduoti gyvą ateities kar
tą patį pasirinkimą, ir, kaip jis pats,ms Epas yra vienu ir tuo pačiu
parodoma nusileidžianti žemiau pap
rasto žmogiškumo lygio. Kai meni
nėje plotmėje įmanoma galingai iš
reikšti mus lydinčius paradoksus, 
kaip tai daro Leverkuehn’o muzika, 
tai jų politinis išsprendimas atneša 
katastrofą. Šių plotmių susijungi
mą pavaizduoti padeda Fausto mi
tas, kurį kaip tik dėl jo vidinio dvi
prasmiškumo Thomas Mann randa 
geriausiu įrankiu atskleisti pikto 
šaknis žmogaus kilniausiuose sieki
muose ir gėrio trauką jo niekšin
giausiuose pasireiškimuose, parody
ti, kad žmogaus kilnumas ir men
kystė yra neperskiriami, bet glūdi 
vienas kitame. Paskutinio Leverkue- 
n’o kūrinio — oratorijos “Fausto 
rauda” temą sudaro citata iš 1587 
Fausto knygos: “Aš mirštu kaip blo
gas ir geras krikščionis”. Gilesnę 
religinę tiesą, kaip kad šį paradoksą 
apie gėrį ir blogį, neatjunagiamai 
sumišusius visuose žmogaus polė
kiuose ir darbuose, geriausiai išreikš
ti tinka mitas. Nes mitas, kadangi 
jis yra pasakojimas, kaip aiškina 
Paul Ricoeur, įstengia perskelti vie
ną ir tą pačią būseną į vienas kitą 
sekančius tarpsnius ir tokiu būdu 
leisti mums orientuotis prieš blogį, 
kaip prieš istorinį reiškinį. Čia pa
sirodo kaip būtina yra pasakotojo 
Zeitblom’o rolė šios tiesos perdavi-

me. Zeitblom, kaip tas, kuris išlie
ka, kuris tragiškus įvykius pergyve
na ir suriša juos j priežasčių ir pa
sekmių grandinę, kad tuo būdu iš
gelbėtų tai, kas buvo vertinga Le
verkuehn’o, Vokietijos ir Vakarų ci
vilizacijos siekimuose, įkūnija sa
vo laikysenoje nuo pat Povilo krikš
čioniškosios tradicijos polinkį atsa
kymą į blogio problemą pirmoj eilėj 
kelti egzistencinėj plotmėj: visada 
yra įmanoma į blogį atliepti geru 
— meile ir atleidimu. Dievas yra 
tas, kuris iš blogo daro gera. Tam 

tikra prasme ši išganymo viltis ve
da į priekį kiekvieną paskojimą. Pa
sakotojas mums pasakoja tai, kas 
jau praeityje, tiek gera, tiek bloga, 
pindamas pasakojimą taip, kad ga
lutine prasme jį apjungtų ir tokiu
būdu mus apšviestų, kaip iš tikrų
jų šis procesas vyksta. Iš visų pa
sakojimo formų tą stipriausiai ir 
reikšmingiausiai savo technikos ir 
savo esmėje religinio impulso dėka 
sugeba atlikti epas. Kas nuostabiau
sia, epas šią funkciją atlieka, visada 
labai rimtai traktuodamas paveldėtą 
tradiciją ir ją priešpastatydamas sa
vo meto religinei, kultūrinei ir poli
tinei padėčiai, to išdavoje ir keisda-

tu meninis laimėjimas ir žmo- 
k savęs supratimo laidas.

įkutinė pastaba liestų epinės 
u>s užuomazgas mūsų pačių 

*.telroje. Be abejo, Pietario “Al- 

girna,, n£ra kaĮbos ga]imybių 
P.at.abšnaudojimo, nei pilnutinės 
vizijos,. jos įkūnijimo, bet vis 

e t0 11 epinis impulsas pasireiš- 
i.aJam%, kad atliekami heroji- 

nia zygia>a rejkajingi apySa- 
kos rėmuo,, dk Algimant0 lr jo 
pasekėjų tavbe. sukurd> if 
platesnės vis^ _ beslkurian. 
čios Lietuvoj stybės tapatybej 
padėti pagrinc Istorinės medžia. 
gos epui apsčia^ ao šlmtme_ 
čio mūsų tautol>rgyven.ma.i ka. 
da lietuvių savęt ratimas buvo 
pasaulio aplinkyburastiškai |tai. 
gojamas ir likęs lt, problematiš. 
kas — kas sudaro ybę. pasyvu, 
mas ar pasipriešinto. ar pasyvu. 
mas keltinas į iškentę tvirtybę> 
ar smerktinas kaip nu^ sayęs 
gailėjimosi retorikos št.,js? gltQ_ 
kius klausimus tik rašyt SUgeba 
narplioti ir nušviesti. Iš zos ra. 
šytojų pas Vincą RamoiųalJma 
užtikti epinių tendencijų,’s ne 

tik atskirų žmonių likimas ro_ 
manuose sėkmingai pinamas ja. 
bai svarbiais visą tautą liečia^ 

įvykiais, bet ir gamtiniai ir t. 

niai simboliai panaudojami apjung
ti visą veiksmą taip, kad jie traukia 
pasakojimą rišti su jo ribas peržen
giančia tikrove. Tik Ramonas yra 
subtilus ir modemus romanistas, iš
tobulinęs meistrišką “objektyvaus” 
vaizdavimo techniką ir pats, kaip 
autorius, iš kūrinio pasitraukęs. 
Tuo tarpu iš epo autorius pa
sitraukti negali — jeigu' visažinantis 
balsas dėl visuotinės autoriteto kri
zės moderniuose epiniuose kūriniuo
se nepriimtinas, tada jam turi būti 
atrastas pakaitalas arba maskė, kaip 
kad “Daktare Fauste.”

Bet, ko pasigestume prozoje, atro
do, yra didele dalim pasisekę lyriko
je bent vienu atveju, kada pasitelk
ta epo pradmenys: išsakyti dides
nės žmonių grupės patirtį, jieškoti 
ir bandyti pateikti jai tuo metu rei
kalingą savęs supratimą. Nebandant 
pertempti šių bruožų svarbos jo 
kūryboje, atrodytų kad į Algiman
to Mackaus poeziją kaip visumą ga
lima būtų žvelgti kaip į arčiausiai 
priartėjančią prie epo tradicijos lie
tuvių literatūroje. Analogija tokiam 
žvilgsniui galėtų būti Whitmano 
“Leaves of Grass,” T.S. Eliot svar
biausios poemos, ir kitų, ypač ame
rikiečių, poetų ciklai, kurie laiko
mi savo intencija ir technika pana
šūs į tradicinę epinę kūrybą ir ją 
tęsiantys. Mackaus sugebėjimas ap
jungti priverstinį namų praradimą, 
Dievo praradimo pergyvenimą ir at
sisakymą, nuo visų raminančių 
iliuzijų atsiribojimą, į vieną didžiu
lį, plintantį ir augantį išėjimo pro
cesą, fizinį ir dvasinį (“Ne su visam 
išėjo, tik su visam negrįžo”), ir tai 
padaryti žodžiais ir įvaizdžiais, ku
rie apjungia šimtmečius, nes sko
linti iš lietuviškosios dainų tradici
jos, juos surišti su konkrečia dabar
tine istorine patirtimi, gyvai jausti 
ir sąmoningai vykdyti savo vaid
menį kaip to, kuriam tenka uždavi
nys išrasti naują kalbėjimo būdą, 
kad susirastų save tamsiame ir 
slegiančiame laikotarpy — visa tai 
teikia Mackaus poezijai gyvo epo 
bruožo.

Galbūt epinės kūrybos atsiras ir 
Lietuvoje, kur akstinas jai nuolat 
jaučiamas, nes vis grįžtam prie ant
rojo pasaulinio karo ir sąmyšingų 
pokario metų temos. Bet ar socia
listinis realizmas pasirodys pakan
kamai lankstus savo užsidėtais turi
nio ir technikos reikalavimais, kad 

padarytų vietos žmogaus egzisten
cijos prieštaravimams ir leistų 
griebtis, kad ir sekuliarizuotoje for
moje, “kito pasaulio”, lieka dar pa
matyti. Didysis marksistinės literatū- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Londono svarstymai
Vytautas Bagdonavičius

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Visų nusivylimą išreiškė sosto įpėdinis 
Čarlis, viešai pareikšdamas, kad šiais laikais, 
kada niekas nežino, kas yra tiesa, kas klaida, 
dogmatizmas griauna žmonių laimę. Į tai at
siliepė Škotijos Glasgovo arkivyskupas pla
čiu straipsniu, paaiškindamas, sosto įpėdi
niui, kad, jei kas čia atstovauja nepagrįstam 
dogmatizmui, tai Privy taryba, išjungdama 
katalikus iš paveldėjimo teisės į sostą. Lon
dono laikraščiai ne tik straipsnį plačiai per
sispausdino, bet ir dėjo daug jam palankių 
atsiliepimų.

Ir taip byla dėl to, kas turi pasakyti pas
kutinį žodį tikėjimo dalykuose, prasidėjusi 
Tomo Morus laikais, nepaisant gerų vilčių, 
atkrito į savo pagrindinę nelaimingą fazę, 
būtent į “supremacijos” klausimą.

Tomas Morus šiandien pilies gidų, vadi
namų "beafeatr’ių”,yra labai gerai pristato
mas turistams. Apie jį daug kalbama, ir jis 
yra vadinamas didžiausiu anglų, bet kada gy
venusiu. Jo kaulai ilsisi labai žavios ir gied
rios architektūros koplyčios požemyje, su
versti su visais kitais šimtais teisingumo or
ganų nužudytų žpionių kaulais. Koplyčios 
titulas yra “šv. Petras pančiuose”. (Dabar 
ši šventė iš katalikų liturgijos yra išimta.) 
Koplyčia būdinga savo asimetrine architek
tūra: tik viena šoninė nava šalia pagrindi

nės, panašiai kaip benediktinių bažnytėlėje 
Kaune.

Tomo Morus prestižas Anglijoje kyla. Jo 
penkių šimtų metų gimimo sukakties proga 
“The Times” savo vedamajame įvertino To
mo Morus pasitarnavimą ginti žmogaus pri
vatumo ir Bąžinės nepažeidžiamumą, laiky
damas tai viena iš protestantiškos dvasios 
prerogatyvų. O savaitraštis “The Tablet”, 
stebėdamas šio šventojo populiarumo kili
mą, pastebi, kad už tai mes turime būti dė
kingi Hitlerio, Musolinio ir Stalino aukoms, 
nes tik šių dėka anglai pamatė, kokias verty
bes ir nuo kokių pavojų šis kankinys juos 
gynė prieš valdžios užmačias.

Istorija čia, žinoma, nesibaigia. Kai šio
mis dienomis Londono kat. arkivyskupas iš
drįso jo pasmerkimo sukaktuvių proga at
laikyti mišias senojoje parlamento halėje, 
kur Tomas Morus buvo pasmerktas, tai ško
tų, rodos metodistų, dvasininkas, parlamen
to atstovas, garsus savo agresyvumu, pakė
lė per mišias triukšmą, protestuodamas, kad 
čia yra laužomas įstatymas, draudžiąs ka
talikiškas pamaldas laikyti anglikoniškuose 
pastatuose. Su šiuo senu draudimu turi sun
kenybių ir Anglijos ekumeninis sąjūdis.

Šiuo metu aš vartau garsų Tomo Morus 
veikalą “Utopija”. Tai berods yra paradoksiš- 
kiausia knyga, parašyta kokio valstybinin
ko. Sunku susigaudyti, kada autorius sako 

tai, ką jis mano, ir kada jis paprasčiausiai 
erzina ar juokina skaitytoją. Esant tokiai 
būklei, kiekvienos politinės galvosenos skai
tytojas gali rasti joje to, ko jis nori. Ją savo 
prasme norėjo išaiškinti Marksas. Bet kartu 
ši knyga yra ir pranašiškas būsimos Markso 
sistemos išjuokimas, štai pora ištraukų.

“Kaip laimingi bus tie žmonės Utopijo
je! Visuotiniai panaikinus pinigus ir pinigų 
geismą, kaip daug socialinių problemų 
bus išspręsta, kiek nusikaltimų išvengta!... 
Leiskite man tai labiau paaiškinti. Pagalvo
kite pvz., kad štai vienais metais derlius bu
vo blogas ir daug žmonių miršta badu. Ta
čiau, aš esu tikras, kad, jei jūs patikrintu
mėte kiekvieno turtingo žmogaus kluonus 
nederliaus metų pabaigoje, jūs būtumėte ra
dę užtektinai grūdų išlaikyti toms gyvy
bėms, kurios buvo prarastos dėl maisto trū
kumo ir dėl ligų, ir apsigynę nuo visų nelai
mių, kilusių iš oro ar dirvos trūkumų” (130 
psl.). Ši sistema “išnaikins pagrindus ambi
cijai, politiniams konfliktams ir kitiems pa
našiems dalykams”. (131 psl.).

Pats Tomas Morus buvo turtingas žmo
gus ir to nesigynė. Tai atstovavo kituose sa
vo raštuose. Dėl to į visą šį veikalą tenka 
žiūrėti, kaip į gryną ironiją. Teisingai jo ver
tėjas į anglų kalbą Paul Turner pastebi, kad 
į Tomą Morus reikia žiūrėti, kaip į nepatai
somą komiką, humoristą, nepaisant to, kad 
jis yra šventasis ir kankinys. Iš kitos tačiau 
pusės, šis kūrinys liudija žmogų, kuris flir
tavo su mintimi, kad gali būti tobula valsty
bė, bet kartu žinojo, kad ta tobulybė yra 
taip paprastai neįgyvendinama ir dėl to iš 
savo projekto juokėsi. Šiuo atžvilgiu jis yra 
pranašesnis už Platoną, kuris savo “Politiką” 
rašė iš jos nesijuokdamas. Ta pačia proga gali
ma pastebėti, kad šiame kūrinyje yra pa
kankamai išjuokimų anglų ar kitų tautų to 

meto politinio, ekonominio ir bažnytinio gy
venimo.

Šiuo metu Londone lankosi vokiečių in
telektualų ekskursija, vad. Tomo Morus 
draugų. Vokiečiai pradeda įsitikinti, kad 
Weimaro respubliką nuo Hitlerio galėjo iš
gelbėti ne kas kitas, kaip efektyvus asmens 
teisių gynimas visuomenėje. Ir šiandieninės 
demokratinės valstybės likimą ir ateitį jie 
jungia su tuo, kiek jie įstengs ginti šioje są
rangoje žmogaus teises. Dėl to jiems yra 
brangus Tomas Morus.

Westmlnsterio halė. Seniau joje posėdžiaudavo par
lamentas. Vaizduojama scena yra H 1809 metų, šioje 
halėje buvo atlaikytos mišios Tomo Morus pasmer- 
kimu! paminMe

^LIUCIJOS ATEITIS
Evoliucį teorija, atrodo, apsiverčia 

aukštyn ko^g Ldgj §joj buv0 mąstoma, 
kaip iš negy. medžiagos atsirado gyvybė. 
Šiandien tači. brJtai mokslininkai televizi
joje aiškina, j tarpplanetiniai kontaktai 
šiam mokslui ^^a y^j kitos krypties im
pulsą. Iš tų k^aktų paaiškėjo, kad tiek 
Marma, tiek kit planetos yra be gyvybės 
ženklų. Jose nėrnei gyvybės pradžios už
uomazgų, nei to, užuomazgoms sąlygų. 
Tai jra faktas, ki0 negalima palikti nuo
šaliai nuo pačios toės studijų. Klausimas 
atsistoja tada šitaip kodėl žemė yra kito
kia? [r tas klausimaturi labai gilias šaknis. 
Jis niškia, kad negjoji medžiaga gyvybės 
nepndukuoja. Ir, pri6ngai, tai reiškia, kad 
esani žemėje gyvybė, madaro žemę tuo, kuo 
ji yn. Ji yra gyvybės emė: pradedant nuo 
pačio mikrobinės ir agalinės gyvybės iki 
žmogus. Žemė yra viskios gyvybės žemė. 
Viso gyvybės žemėje, npaisant to, kaip jos 
skiringos ir sudėtingos, turi daug bendrų 
pagndų. Oras ir vando yra reikalingas 
tiek mogui, tiek žolei. Mkroorganizmai ore 
ir vadenyje sudaro tai, nio žemė skiriasi 
nuo ltų planetų, būtent savo gyvybe. Gyvy
bė, bsireiškianti įvairiausiom formose, duo
da žaei tą drabužį, kuriuo ji yra apsivilku
si.

Tęi, ne iš negyvos medžiagos atsiran
da gyybė, bet gyvybė negyvai medžiagai su- 
teikiaai, kuo ji yra žemėje, būtent, kad ji y- 
ra n< vien fizika, bet biologija. Pažymė
tina, ld visas pasaulis šiandien susirūpino 
“envirtment” arba aplinkos išlaikymo 
probleą, ypač biologinės aplinkos išlaiky
mu. Ti yra būdinga mūsų laikų apraiška. 
Žmoguęirmą kartą pajuto atsakomybę že-

(Nukelt* i 3 pusi.)



šeštadienis, 1978 m. spalio mėn. 28 d.

Pokalbis su kompozitoriumi

Bruno Markaičio muzika Chicagoje

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Jėzuitas kompozitorius Bruno 
Markaitis atvyksta iš Kalifor
nijos į Chicagą savo kūrinių 
koncertui, kuris įvyks Jaunimo 
centre lapkričio 4 ir 5 dienomis, 
šeštadienį 7 valandą vakare ir 
sekmadienį 3 valandą po pietų.

Pamažu Chicagoje kuriasi jo 
muzikos atlikimo savotiška tra
dicija, nes jo kūriniai čia buvo 
girdimi įvairiomis progomis jau 
nuo 1952 metų, kada jis buvo 
pakviestas muzikės Sesers Ber- 
nardos parašyti kūrinį Marijos 
aukšt. mokyklos dedikacijai. 
1955 metais Alice Stephens dai
nininkės atliko “Karaliaus šu
nį” (žodžiai J. Aisčio) savo su
kaktuviniame koncerte. Muzi
kas Stepas Sodeika prašė kan
tatos religiniam koncertui. Gi
mė “Kančios naktis”, kurią Dai
navos ansamblis atliko 1958 m. 
1960 metais Markaičio Smuiko 
sonata in D major ir “Vėjų 
šventė” (žodžiai H. Nagio) bu
vo girdima taip pat Alice Sle- 
phens dainininkių koncerte. Mi
nint tik svarbesnes progas, pri
simena “Vilniaus varpai” (žo
džiai K. Bradūno), kuriuos at
liko jungtinis Lietuvių operos 
choras su Chicagos simfoniniu, 
diriguojant Aleksandrui Kučiū- 
nui. Operos solistė Lilija šukytė 
pristatė jo “Pastoralę” ir “Ar 
man atleidi?” 1967 metais me
tiniame “Draugo” koncerte.

Daug kas girdėjo oratoriją 
“100 saulių” premjeroje ar tri
juose televizijos pastatymuose, 
kurią komp. Markaitis buvo pa
kviestas parašyti, pastatyti ir 
padiriguoti Chicagos Loyola uni
versiteto šimtmečiui paminėti 
1970 metais. Pernai rudenį Mar
kaitis su Los Angeles Lietuvių 
solistų ansambliu ir Chicagos 
instrumentalistų palyda atliko 
šešių dalių siuitą “Pilnatį” (žo
džiai Bern. Brazdžionio) Jauni
mo centro koncerte.

— Maestro, kokią programą 
parengėte Šiam koncertui?

— Programa susideda iš dvie
jų dalių. Pirmoje bus šeši inst
rumentiniai dalykai, ją baigiant

Kompozitorius Bruno Markaitis, S. J.

“Advento siuita” dviem smui
kam, violončelei, kontrabasui, 
klarnetui, valtornei, fortepijo
nui ir mušamiesiems. Antroje 
dalyje atliksime “Missa Sancti 
Casimiri” penkiems solistams 
su fortepijonu ir anksčiau minė
tų instrumentų palyda.

— Kokia šių lotyniškų mišių 
muzikinė struktūra?

— Šios mišios sudaro organi
nę jungtį ne tiek savo temati
ka, kiek stiliaus, formos ir kom
pozicinių priemonių vienybe. 
Jos susideda iš Įžanginės proce
sijos. Kyrie, Gloria, Sanctus, 
Pater noster, Agnus Dei, Užtar
ki Tu, Marija ir Varpų šventės. 
Be to, tarp Gloria ir Sanctus bei 
tarp Pater noster ir Agnus Dei 
yra įtjerpti du skaitymai: vienas 
iš Ezekielio pranašysčių, o ki

tas iš Luko evangelijos.

— Jūs užsiminėte stilių.
— Taip. Bendrame priėjime 

prie veikalo jis yra polifoninis. 
Tačiau čia stiliaus ypatybė yra 
ne griežta akademinė taisyklė, 
bet įvairių elementų rinktinė, 
kurioje rasime ir senų ir naujų 
dalykų, daug ritminio įvairumo, 
staigių moduliacijų bei perėji
mų iš vienos tonacijos į kitą.

— Jūs esate parašęs keletą 
mišių. Vienas jaunimui, pava
dintas "Prieš Tavo altorių”, ku
rios, pirmą kartą girdėtos Put
nume, Conn., neretai buvo gir
dėtos įvairiose jaunimo stovyk
lose. Bendram giedojimui buvo 
skirtos kitos mišios, vardu 
"Bendruomenės auka”. Trečios 
mišios buvo specialiai parašy
tos Amerikos tarptikybiniam 
koncertui, skirtos mišriam cho
rui su vargonų arba instrumen
tų palyda, vardu "Community 
Mass”. Jūs pats jas dirigavote 
Camegie Hali, New Yorke. Kuo 
paskutinės mišios skiriasi nuo 
ankstyvesnių?

— Kiekvienas kompozitoriaus 
kūrinys išsako jo nuotaikas, 
jausmus, gal net įsitikinimus, 
nekalbant apie asmenybės pul
savimą, tuo metu, kai kūrinys 
rašomas. Be to, speciali proga 
ir sąlygos diktuoja kūrybiniam 
užsimojimui veikalo formatą, 
prie jo priėjimą, turiu omenyje 
atlikėjus — tipk vokalistus, tiek 
instrumentalistus — ir, galiau
siai, pažadina impulsą, kuris kū
ryboje vaidina nemažą vaidme
nį. Impulsą galima palyginti 
įkvėpimui, užsidegimui, entu
ziazmui, ištvermei, stiprybei ir 
panašiems veiksniams, kurie 
kompozitorių, kaip laivą, veda 
kūrybinėje kelionėje — dažnai 
alkanoje, ne retai audringoje — 
iš uosto į uostą.

— Kaip viskas klojos, rašant 
mišias, kurias girdėsime Jauni
mo centro koncerte?

— Stengiausi jieškoti jung
ties tarp senosios lietuviškos 
raudos ir grigališkos giesmės 

elementų, bet vengiau cituoti 
tiek vieną, tiek kitą, pasitenkin
damas tik dvasios bei atmosfe
ros sukūrimu.

— Kas sudaro tą jungtį?
—< Ją sudaro polifoninis balsų 

ir instrumentų vedimas, ku
riame girdime nuolatinį dialogą 
tarp dainininkų ir instrumenta
listų.

— Ko šios mišios reikalauja 
iš solistų?

— Pirmiausia, ne eilinio mu
zikalumo. Paskiau, dainavimo 
disciplinos ir pasidavimo an- 
samblinio susiklausymo reikala
vimams. Balsų balansas čia la
bai svarbus. Galiausiai, meilės 
polifoniniam stiliui. Galima bū
tų dar pridėti, kad — aplamai 
kalbant — solistams dainuoti 
ansamblyje nėra lengva, nes jie, 
kaip pats žodis ‘solistas’ sako, 
yra įpratę daugiausia dainuoti 
vieni. Net duetas kai kuriems 
dainininkams yra šiokia tokia 
problema, nekalbant apie trio ir 
kvartetus, šiose mišiose solis
tai dainuoja penkiais balsais.

— Jei galėčiau paklausti as
menišką klausimą, kas vyko Jū
sų dvasios pasaulyje, rašant 
Missa Sancti Casimiri?

— Kiekvienas religinis kūri
nys yra kompozitoriaus malda. 
Mišios yra malda ypatingiausia 
žodžio prasme. Gal tiksliausia 
būtų sakyti, kad visa kompozi
toriaus kūryba yra malda, ypač 
jei jis prisimena, kad yra la
biausiai panašus į Dievą Kūrėją 
savo kūrybingumu, išradingu
mu, vaizduote. Rodos, filosofas 
Berdiajevas yra pasakęs, kad 
“Dievas sukūrė pasaulį savo 
vaizduote”. Tačiau kompozito
riaus kūrybinė malda yra dau
giau egzistencinė, nes ji — kaip 
pati kūryba — yra lyg augan
tis, ilgėjantis tiltas, tiesiamas 
tarp dviejų laiko taškų. Ši mal
da, kaip pats žmogus, įvairuo
ja savo turiniu, jausmais, nuo
taikomis, užsimojimais. Bet ji 
dažnai kalba į savo Dievą ir su 
savo Dievu ne žodžiais, bet kū
rybiniu ryžtu, muzikinės min
ties vystymu, garsų statyba 
ir formos tobulumu bei elegan
cija. Kadangi kūryboje veikia 
ne tik kompozitorius, bet ir jo 
pilnutinė gyvenimo patirtis bei 
pergyvenimai, tai ši malda yra

(Nukelta į 4 psl.).
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Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Vėlinių soduose
JULIJA ŠVABAITĖ

G. V. atminimui

SALIA MAŽOJO ĄŽUOLIUKO
1.
Už dangoraižį atiduodu 
su tavim praleistą valandą 
dzūkišku skobtiniu laiveliu 
per užšalusį sapno ežerą, 
c ikr ą
ir dzidelį Šventežerį, 
kur pavasarį dzy g s t a 
seradėlė 
mudviejų mylimo žirgui, 
kur eglės, drebulės

■ ir asiūkliai,
ir kalvotosios lygumos, 
kur šaukia lietaus laukai 
ir pravirkdo 
melancholišką dzūko š ir d z į... 
Mudvi pamilom tą kraštą, 
išraižytą gilių ežerėlių, 
pažymėtą ledynų tekėjimu, 
geležinėm strėlėm, 
kalavijais, 
akmens ir žalvario žiedu 
molinių varpsčių pilkapiuos...
8.
Žydras
virš avižų lauko 
Dzūkijos mėnuo. Žydi 
žirniai. Mėlynu vieškeliu 
tu jau eini namo 
prie niekada neišdžiūstančio 
Babrų ežero ajerų 
atsigulti po savo ilgos, 
ilgos kelionės, 
ant rankų ir skruostų pajusti 
mano ašarų šilumą, 
druską...
Viskas netikra, netikra, — 
medžiai, žolė vanduo, 
gyvenimas 
ir mirtis, — 
tu ištirpsti

nepažįstamų miestų neonuose, 
naktimis 
neužmigdamas bėga bedugnėmis 
trumpas tavo gyvenimas, miršta 
dzūkų žolėj 
lelijos ir vėjas...
S.
Aš netikiu, 
kad iškirtom tave 
kaip sausą medį 
ir sudegimom... 
Tavo akys ir lūpos, 
kur tiktai meile gyveno, 
tavo daiktai — 
žirklės ir knyga, 
lėkštė ir peilis, 
dalijantis duoną, 
geranijų raudonumas 
lange, 
prie kurio niekas nelaukia, 
skambučiai prie durų, 
ugnies ir popieriaus erdvė, 
kurią perskrido 
tavo vyturio širdis 
po sidabrine egle, 
šalia mažojo 
ąžuoliuko — — —

VĖLINIŲ SODUOSE
Kartu augom. Girdėjome 
viena kitos širdį plakant 
naktimis, 
seklyčioje, 
po šiaudiniu tėvo stogu. 
Tai mano mirtis. 
Jauna kaip ir aš. 
Nerūpestinga.
Kantri ir ištikimoji 
palydovė.
Kas tu buvai, 
kas tu esi, 
o visagale, 
kad negaliu gyventi be tavęs? — 
Kai mane bara,
kai mane skriaudžia, 
aš įsikniaubiu tavo glėbyje, 
akmenio seserie, 
lapkričio rože
Vėlinių soduose---------

mei, būtent, kad ji būtų gyvenama. To išda
va: biologija darosi tolimesnio gyvybės vys
tymosi ir jos -išlaikymo uždaviniu. Šiam 
uždaviniui nereikia nustatinėti ribų, žmogus, 
kaip “mokslinių” romanų autoriai rašo, ga
lės užgyventi tuščias visatos erdves. Biologi
ja, kaip evoliucija, suprasta ne naivių gyvy
bės kilmę aiškinančių teorijų prasme, bet 
kaip ateities vizija ir uždavinys, galės dary
tis populiaria ateities žmogaus veikla.

Gyvybės tyrinėjimo srityje mokslai nėra 
labai daug ko pasiekę. Kai kurie bendriniai 
dėsniai, taikomi gyvoms apraiškoms, ne vis
ką išaiškina. Taip pvz. šiandien pastebėta, 
kad tropikinis miškas gyvena visiškai skir
tingais dėsniais negu mūsų miškas. Kai ku
rios tropikiniam miškui pritaikytos taisyk
lės, pasirodo, jam netinka. Jis yra savitas gy
vybės ansamblis, reikalingas pagarbaus ty
rinėjimo. Biologijos mokslai šia kryptimi 
nedaug yra paėję dėl to, kad jie buvo labai 
arti prisišlieją prie medžiagos ir jos dėsnių, 
o nepakilo iki gyvybės ir jos dėsnių.

Naujas požiūris į biologiją, kurį žadina 
modernūs astronominiai pastebėjimai, yra 
būdingas tuo, kad jis sužadina gilesnę pa
garbą biologinei sričiai, negu jos turėta ligi 
šiol. Ligi šiol manyta, kad biologijos paslap
tis bus galima atsekti, privedant jas prie ne
gyvosios gamtos dėsningumo. Tuo keliu 
žmonija ėjo nuo neatmenamu laikų ir dar 
tebeeina. Tačiau dabar, atrodo, atsidaro ke
lias kitai galvojimo krypčiai, būtent į biolo
giją žiūrėti kaip į būties sritį, kuri yra sa
vaiminga pati savyje. Ir, net pasiliekant nuo
šaly nuo pripažinimo, kad gyvybė yra tie
sioginės Dievo intervencijos padarinys, ir 
stebint bei analizuojant ją pačią jos pačios 
apraiškose, ji iškyla kaip savaiminga realy

bė su visomis savo vertybėmis ir galimybė
mis.

Žmogaus protas, pasak vieno šio televizi
nio simpoziumo dalyvių, savo veikime reiš
kiasi dviem kryptim. Viena kryptis eina at
rasti ir išaiškinti dalykų sudėties ir veikia 
skaidymo keliu. Kita žmogaus proto veiki
mo sritis dalykus stengiasi apžvelgti visu
mos žvilgsniu. Ji žvelgia vis plačiau ir pla
čiau ir viską nori patalpinti kiekvienam da
lykui jam atitinkamoje vietoje. Nesunku at
pažinti, kad čia turima galvoje, pirmu atve
ju, vad. tiksliuosius mokslus, o antruoju at
veju — filosofinius, humanistinius ir teolo
ginius mokslus. Naujas žvilgsnis į biologiją 
yra kvietimas derinti abi šias žmogaus pro
tavimo sritis. O ligi šiol labai dažnai šios dvi 
mokslinio darbo metodikos buvo linkusios 
viena kitą išskirti ir viena kitos nepripažinti.

Žmogaus pagarba sau, kaip biologinei bū
tybei, ir rūpestis jos išlaikymu darosi ne 
vien siaurai biologinė, bet kartu ir dorinė 
bei visuomeninė pareiga. Vitalistinių me
džiagų naikinimas, kurį daro vienas žmogus, 
kenkia kitiems. Ir tas kenkimas atsiliepia ne 
tik šioje kartoje, bet ir būsimose kartose. Že
mę išlaikyti gyvenamą žmogus galės, sąmo
ningai imdamasis šio uždavinio ne tik moks
linėje, bet ir dorinėje bei visuomeninėje savo 
veikloje. Biologija šiandien darosi ne praei
tyje tyrinėjimo uždaviniu, bet ateities išlai
kymo uždaviniu.

Britų mokslininkai, turėdami tai prieš 
akis, palankiu žvilgsniu žiūri ir į primityvios 
kultūros žmogų, kuris sugebėjo gyventi 
biologiškai ir socialiai sveikoje aplinkoje. 
Tuo tarpu Maskvos vadų atstovaujama žmo
gaus samprata, britų mokslininkų suprati
mu, yra grasinimas pasauliui ir biologiniu 
požiūriu.

Kartu su požiūrio pasikeitimu į biologi

ją, iškyla žmonijai naujas uždavinys: būti 
biologinio gyvenimo pratęsėja ir tai labai 
plačiu mastu: ne vien žemėje, bet ir tarp- 
planetinėse erdvėse. Žemėje gyvybės išlai
kymo požiūriu šis uždavinys šiandien daro
si net būtinybe. Deginančios organiškas me
džiagas technikos dėka, biologinės galimy
bės žemėje mažėja. Ir jų sumažėjimo, net 
neskaitant atominių sprogimų, galima laukti 
gana netolimoje ateityje. Dėl to šio simpoziu
mo kai kurie dalyviai kelia mintį, kad, žmo
gus, jausdamas savo pareigą ateinančioms 
kartoms, turėtų kasmet pasodinti po vieną 
medį. Tuo būdu būtų atstatyta galimybė že

Vitražai vienuolyno kapitulos sales, kurtoje prasidėjo 
Anglijos parlamento posėdžiai.

mėje išsilaikyti organinėms gyvybėms.
Britai turi priežodį, ar greičiau burtą, iš

reiškiantį medžio reikšmę. Mano šeimininkė, 
norėdama, kad kas pasisektų, sako: “touch 
wood” t.y. paliesk medį. Jei nėra arti medžio, 
reikia paliesti pirštais savo galvą. Prieš kele
tą metų vienoje paskaitoje aš įrodinėjau, 
kad mūsų velykinė giesmė: “Kryžiaus medi, 
tu visų medžių gražiausias” atliepia seną 
normanų ir lietuvių pagarbą medžiui. Šis iš
sireiškimas, būdamas gyvas Londono liau
dies kalboje, liudija, kad medžio mistika yra 
buvusi įvairiomis formomis gyva įvairiose 
tautose.

Parlamento rūmų prieangis. Kairėje Wlnstono Chur- 
chiUo statula, Oskaro Nemon kūrinyB.

VIENUOLYNAS IR MIESTAS
Man krito į akis Londone tai, kad gatvės, 

susijusios su vyskupo vardu, nėra centri
nės. Jos yra arba mažos, arba priemiesčių 
gatvės. Tuo tarpu vienuolynas čia sudaro la
bai reikšmingą vietovardį. “Westminster” 
sudaro labiau centrinę miesto dalį, negu ta da
lis, kuri vadinasi Londonas. “Westminster” 
reiškia vakarinis vienuolynas. Atrodo, kad 
vienuolynas vaidina aktyvų vaidmenį, jun
giantį mažesnius miestus, ir tokiu būdu ku
ria didmiestį.

Tai nėra iš piršto išlaužtas pastebėjimas. 
Kad jis teisingas, liudija ir tai, jog parlamen
tas, pagrindinė Londono institucija, yra iš
sivystęs iš vienuolijos kapitulos salės. West- 
minsteryje yra išlikusios trys patalpos, ku
rios vaizduoja šią raidą. Čia yra išlikusi se
noji kapitulos salė su inkrustuotomis grindi
mis ir vitražais sienose. Į ją galima įeiti tik 
ant batų užsimovus šlepetes, kad nebūtų su
gadintos inkrustuotas grindinys. Tai yra pir
moji parlamento patalpa. Toliau čia yra di
delė halė, statyta jau parlamentui, kur buvo 
teisiami karaliai ir politikai. Atžymėjimai 
grindyse liudija istorinių dramų vietas. Ir 
pagaliau didingas 19 šimtmečio kompleksas, 
kuris talpina savyje tiek parlamento, tiek 
Jordų posėdžio patalpas ir įvairias šalutines 
patalpas, kaip bibliotekas, ofisus, valgyklas 
ir kita. Šis pastatas buvo pastatytas tik 
1840-1960 metų būvyje. Bet jis architekto 
Charles Barry buvo suprojektuotas vad. žy
dinčio viduramžinio gotiko stiliuje. Jis tada 
nebuvo visiškai užbaigtas. Viena jo siena, ta
me pačiame stiliuje, buvo užbaigta mūsų 
laikais, vadovaujant lietuviui architektui R. 
Baubliui, baigusiam architektūrą V.D. univer
sitete Kaune, aktyviam lietuviškos visuome
nės nariui Londone, (Bus daugiau)
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Danos Stankaitytės rečitalis Kultūrinė kronika
Pastaraisiais metais Lietuvių 

operai pasirenkant veikalus be 
vadovaujančio dramatinio sopra
no vaidmens, mūsų publikos mė
giamoji solistė Dana Stankaitytė, 
būdama savo balsinio pajėgumo 
aukštumoje, nesėdi rankų su
dėjusi.Jau kuris laikas ji ruošia
si įdainuoti ilgo grojimo plokš
telę. O dabar surado dar laiko 
paruošti ir naujai koncertinei 
programai. Spalio 22 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, surengtame 
jos rečitalyje tarpe devyniolikos 
atliktų dalykų nebuvd nė vieno 
minėjimuose ar baliuose jau gir
dėtų ar šiaip nudainuotų nu
merių. Stankaitytė scenon išėjo 
su rūpestingai parinkta ir profe
sionaliai sustatyta nauja progra
ma. Ji nesiblaškė tarp (vairių 
krypčių meteoriškai prabėgan
čių pavienių dainelių, o ribo
josi keturiais jai patinkančiais 
kompozitoriais, padainuodama 
kiekvieno po grupę dainų. Pro- 
gramon įjungtos dvi operų arijos 
taip pat nebuvo iš kasdieninio 
repertuaro.

Dainininkai rečitalius dažnai 
pradeda ramesnio pobūdžio ba
rokinių kompozitorių kūriniais, 
leidžiančiais solistui scenoje įsi
dainuoti ir užmegzti ryšį su klau
sytojais. Stankaitytė pradėjo iš 
karto reiklia ir gana komplikuo
ta- Franz Schuberto daina Der 
Erlkoenig. Tai viena pirmųjų ir 
kartu labiausiai žinomų šio ro
mantinio periodo pradininko gau
sių dainų, parašyta jam teturint 
tik 18 metrj. Ilgoku Goethes ei
lėraščiu pagrįstoje dainoje kom
pozitorius vaizduoja apsčiai skir
tingų nuotaikų ir įvykių. De
ja, šį vakare šios įvairialypės dai
nos buvo iškelti vien dramatiš
kieji elementai. Kontrastuojantie
ji, romantiškai jausmingi mirš
tančio vaikelio skundai bei klejo- 
jimai, svajingi girios laumių vi-

Religinė tradicija 
Thomo Manno

- veikaleIi
n* (Atkelta U 2 puaL)

rinės kritikos atstovas Georg Lukacs 
turėjo vilčių, kad taip bus ir kad 
rusų literatūra grįš tęsti Tolsto
jaus ir Dostojevskio tradicijų, bet 
iš vienos pusės, paties Lukacs kriti
nė praktika tos vilties neugdė — 
Thomo Mann’o “Doktor Faustus” 
jis tematė vien buržuazinės visuo
menės bankroto pavaizdavimą. Iš 
kitos pusės, vėlesnis Lukits, lauk
damas rusų literatūros suklestėji
mo, pagrindiniu pavyzdžiu nurodė 
Solženiciną. Norėtųsi tikėti, kad lie
tuvių literatūroje, ar tai būtų tė
vynėje ar išeivijoje, irgi dar reikšis 
epinis impulsas, kurio realizavimas, 
jeigu ir nėra absoliučiai būtinas 
mums kaip žmonėms tol, kol jis 
mums prieinamas ir kitose kultūro
se, vis dėlto gali būti lemtingas 
mums kaip lietuviams, nes epas sa
vo forma geriausiai {stengia sutelkti, 
interpretuoti ir perduoti toliau visa 
tai, kas mums atrodo brangu mūsų 
tautos patirtyje, o taipgi praplečia 
viso gyvenimo vertę.

Bruno Markaičio 
muzika

(Atkelta ii 3 puL)

persunkta žmogiškumu: tiek 
jo kilnumu, tiek jo mizerija. No
rėčiau dar pridurti, kad kiek 
mišių esu parašęs, jose stipriau
sios vietos yra buvę Kyrie ir 
Agnus Dei. Mano įspūdis tas 
pats ir šioęe mišiose. Gal tai nu
sidėjėlio atodūsis, klūpančio 
prieš Dievo Kūrėjo sostą.

— Kuo charakteringa pirmoji 
Jūsų koncerto dalisf

algis simkus

liojimai ir šilti tėvo paguodos žo
džiai paskendo siaučiančios aud
ros triukšme. Antroji Schuberto 
daina, Piemenėlio skundas, buvo 
atlikta žymiai romantiškiau.

Po to sekusios keturios Vlado 
Jakubėno dainos, Sutemo naktis, 
Piemenų raliavimas, Oi mergy
te ir Aš jaunas esu, buvo Stan
kaitytės dvasiai žymiai artimes
nės. Ji čia gražiai iškėlė Jakubė
no savitą lietuviškos melodijos 
apipavidalinime ir jo muzikinį 
stilių. Ypač patraukliai praėjo 
antroji ir trečioji šių dainų.

Legendinis 19-jo amžiaus veng
rų pianistas ir kompozitorius 
Franz Liszt labiausiai žinomas 
savo fortepijoniniais ir orkestri
niais veikalais. Jis yra tačiau taip 
pat parašęs apsčiai retokai girdi
mų dainų, kurių Stankaitytė 
pasirinko tris, Der Fischerknabe, 
Der Alpenjaeger ir Die Lorelei. 
Šias kiek sentimentalios roman
tikos sklidinas dainas solistė at
liko su jautria išraiška ir balso 
lankstumu. Pirmoji rečitalio dalis 
baigta R. Wagnerio balade iš 
operos Skrajojantis olandas, ku
rioje Stankaitytė turėjo dėkingų 
progų parodyti savo balso apim
tį grynai dramatinėje muzikoje.

Antrojoj daly buvo daugiausia 
lietuviški kūriniai. Pradėta Cle- 
velande gyvenančio kompozi
toriaus J. švedo dainomis Peiza
žas, Baladė ir Puota. Pirmosios 
dvi parašytos daugiau konven- 
cionaliniame po-klasikikiame sti
liuje, o paskutinioji — artimesnė 
šių dienų atonalinei muzikai, 
švedo dainose Stankaitytė įrodė, 
kad, nors ir laikydama save pir
miausia operine dainininke, ji ne
sijaučia pasimetusi ir naujesnėse 
meninėse dainose, šis mažai žino

— Ji ištisai susideda iš kame
rinės muzikos kūrinių. Šiam 
koncertui parinkau “Nuotai
kas” susidedančias iš “Auš
tant” — klarnetas ir fortepijo
nas; “Rytas” — smuikas, val- 
tornė ir fortepijonas; “Būgnų 
šokis” — variniai būgnai ir for
tepijonas. Toliau seka du solo 
kūriniai fortepijonui: “Daina be 
žodžių” ir “Rondo saltante”. 
Pirmoji dalis baigiasi “Adven
to siuita” kameriniam instru
mentų ansambliui ir fortepijo
nui.

— Jūs retas mūsų kompozito
rių tarpe, kuris gana regulia
riai reiškiatės ir lietuvių ir ame
rikiečių tarpe. Ir Kalifornijoje 
tebeinate tuo keliu. Kiek atsi
menu, Kalifornijos Mokslo ir 
pramonės muziejuje pradėjote 
"Garsenybių seriją” savo kalė
dine muzika, kurią Kalifornijos 
Berniukų choras vėliau atliko 
per Los Angeles KFAC radiją. 
Jūsų multi-media kūrinyje, var
du “Trišimtmetinis posū
kis”, dalyvavo Lome Greene, 
televizijos ir filmų žvaigždė, ir 
Lola Fisher, Broadvoay daini
ninkė. Kokie Jūsų ateities pla- 
naif

— Turiu du muzikinius įsipa
reigojimus amerikiečiams. Jau 
kuris laikas esu lietuvių ragina
mas pradėti rašyti operą. Atei
tis yra Apvaizdos ranka ir Liki
mo dalia. Ką planuojame ir ką 
statome, dažnai neatitinka iš- 
piltipms pamatams. Kas man 
dabar labiausiai prie širdies, — 
tai muzika mūsų jaunimui. To
kia muzika, kuri apimtų visą 
mūsų gyvenimą, kurios šaknys 
būtų lietuviškame kūrėjo prade, 
o širdis — tėvynės laisvėje.

Nauji leidiniai
• Alfonsas šešplaukis, LITU

ANICA IN EUROPEAN RE- 
SEARCH LIBRARIES. Sonder- 

mas mūsų populiariosios daini
ninkės talento aspektas dar la
biau išryškėjo dabar Lietuvoje 
kuriančio B. Kutavičiaus dainų 
cikle, pavadintame Avinuko pė
domis. Tai pažangiame, sakytu
me, Lapinskui giminingame sti
liuje parašyta penkių dainų py
nė, kurioje panaudojama lietu
vių senovinėm liaudies dainom 
artimos melodijos individualių 
poetų eilėms. Avinuko pėdų dai
nas tenka laikyti meniniai svar
biausiu įnašu šiame koncerte. 
Stankaitytė jas atliko su ne daž
nai girdimu giliu įsijautimu, 
lietuviška dvasia ir švaria, vieto
mis nepatogiai šokinėjančių in
tervalų intonacija. Rečitalis 
baigtas skambia soprano arija iš 
Giordano operos Andrea Chen- 
ier.

Rečitaliui akompanavo Alvy
das Vasaitis. Jis, kaip visada, bu
vo sąžiningai išstudijavęs neleng
vas fortepijono partijas ir buvo 
solistei tvirta muzikine atrama. 
Technikinio laisvumo jau pasie
kusiam Vasaičiui dabar reikėtų, 
ir tai ne vien reiklaus kritiko, bet 
ir daugelio nuoširdžių muzikos 
mėgėjų nuomone, dar atsikraty
ti “dirigentiško” įpročio akompa
nuojant vietomis pradėti pačiam 
“koncertuoti”. Tobulas akompa
niatorius savo muzikine palyda 
niekada neturi nukreipti klausy
tojo pagrindinio dėmesio į savo 
dailų, o vietomis ir per garsų 
skambinime, nustumiant solistą 
į antraeilę rolę. Nors ir nesąmo
ningai, tuo nuskriaudžiamas kom
pozitorius ir solistas, kurio juk 
balsui kūrinys pirmiausia yra pa
rašytas.

Už vertingą koncertą perpildy
ta salė klausytojų solistei ir pia
nistui nuoširdžiai plojo ir išpra
šė padainuoti dar net tris arijas iš 
Likimo galios, Cavalleria Rusti- 
cana ir La Gioconda operų.

' Vieno skulptoriaus individua
li paroda mūsuose labai retas 
atsitikimas. M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chi
cagoje, šiuo metu vykstanti 
Aleksandro Marčiulionio darbų 
paroda yra viena iš tokių retų
jų. Eksponatais užimtos visos 
trys galerijos salės. Išstatyta 
net 50 skulptūrų, keturios ak
varelės, viena tempera, viena 
pastelė, vienas piešinys sangvi- 
nu ir vienas piešinys anglimi.

Pirmas parodos įspūdis: 
Marčiulionis viską moka ir vis
ką gali. Ar tai skulptoriaus 
pagyrimas, teigiamas jo įverti
nimas? Gali būti ir taip ir ne. 
Visko galėjimas ir visko mokė
jimas gali turėti, kaip ir lazda, 
du galus. Kiekvienoje kūryboje 
tas viafcas gali būti be savęs 
paties.' Reiškia, be to, kas kū
rėjui yra svarbiausia, be savo 
originaliojo veido.

Antra vertus, kiekvienas kū
rėjas, taigi ir dailininkas — 
skulptorius, bręsta ir auga sa
vo laikmečio aplinkoje, to me
to meno krypčių poveikyje. Iš 
šalies ateinančių įtakų nėra sa
vo keliuose išvengę net patys 
didžiausieji. Aleksandras Mar
čiulionis yra taipgi savo gyve
namojo laikmečio augintinis. 
Todėl ir jis nekūrė savo skulp
tūrų užrištomis akimis. Saky
sim, šiandien jau gilias šaknis 
yra įleidusi konstruktyvinė me
talo skulptūra. Ir Marčiulionis 
parodo, kad jisai su- šios rūšies 
skulptūromis taipgi lengvai bei 
grakščiai susidoroja. Akivaiz
dūs pavyzdžiai parodoje yra 
“Konstrukcija” (Nr. 1) ir "Tau
ras” (Nr. 23). žaidžiant leng
va ar monumentalia, abstrak
čia ar pusiau abstrakčia skulp
tūrinio objekto forma, šiandien 
pasaulyje prikurta gausybė 
skulptūrų, tiesiog pavadintų 
“kompozicijomis” ir tiek. Ir 
Marčiulionio parodoje net 14 
skulptūrų, įvardintų kompozici
jomis. O kitos, nors ir turėda
mos konkrečius savo vardus, 
forma ir atlikimu yra anoms 
bendravardėms labai giminin
gos. šiandien taipgi neretai pa
sitaiko vadinamos kolažinės 
skulptūros, kur metalas, kera
mika, mozaika, akmuo ar mar
muras gražiai jungiasi tame 
pačiame skulptūriniame spren

druck aus dem Gutenberg-Jahr- 
buch 1978, 381-385 psl.
Atspaudas nėra koks nors gry

nai bibliografinių pozicijų rin
kinys, o tik informacija apie 
žymių trijų bibliotekų, ku
riose buvo ir yra apsčiai vertin
gos lituanistikos, likimą ir šian
dieninę jų situaciją. Čia turima 
mintyje dr. Viliaus Gaigalaičio, 
prof. Eduard’o Hermann’o ir 
Petro Klimo bibliotekas. Iš 
straipsnio sužinome, kur ir ko
kia savo visumos dalimi jos 
šiandien yra, kurių autorių ir 
kokio pobūdžio knygos jose yra 
sukauptos. Nepraleistos ir šiaip 
kokios nors įdomios smulkme
nos. Sakysim, apie Dr. Viliaus 
Gaigalaičio kolekciją sužinome, 
kad ji šiuo metu yra Vakarų 
Berlyne, bibliotekoje, pavadin
toje Staatsbibliothek Stiftung 
Preussicher Kulturbesitz. Ci- 
tuojam čia apie tai pora saki
nių iš Alfonso šešplaukio 
straipsnio: “The collection of 
Dr. Gaigalaitis contains close 
to 1500 beoris (1345 books and 
139 periodicals). Each teori is 
marked that it mušt eventually 
be returned to the University 
of Independent Lithuania”.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1978 m. spalio mėn., Nr. 9. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurnalas. Redakcinė kolegi
ja: J. Vaišnys, S.J. (atsak. 
red.), A. Saulaitis, S.J., A. Ta
mošaitis, S.J. Administruoja A. 
Likanderienė. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 2345 W. 
56th Street Chicago, IL 60636. 
Metinė prenumerata — 6 dol.

Religinės ir kultūrinės straips
nių temos dėstomos gana popu
liariai, suprantamai, neištęstai. 
Patrauklūs atskirų sričių įpras
tiniai skyriai ir šiaip trumpa 
informacija.

Aleksandro Marčiulionio 
skulptūrų paroda

dime. Tokio užmojo pavyzdžiai 
Marčiulionio parodoje yra “At
simainymas" (Nr. 3) ir “Ge
rasis aitvaras” (Nr. 8).

Trim suminėtais atvejais (o 
jų įvairių yra ir daugiau) esa
me įtikinti, kad Marčiulionis 
gali, kad jam kokių nors ne
atidengtų Amerikų šiandieninė
je skulptūroje nėra, kiekvieno
je jų jisai drąsiai stato koją 
ir jaučiasi kaip namie.

Bet ar atradęs jis pats save? 
Taip. Manytume, kad tikrasis 
Marčiulionis regimas šiuose pa
rodos eksponatuose: “Paskuti
nė vakarienė” (Nr. 4), “Rūpin
tojėlis” (Nr. 6), "Dievukas” 
(Nr. 9), Gerasis ganytojas” 
(Nr. 11), ‘ Grįžtančių laukiant”
(15) , “Pamirštas rūpintojėlis"
(16) , "Prisikėlimas (Nr. 20), 
“Kristus" (Nr. 21), "Barabas” 
(Nr. 27), "Pieta” (Nr. 32), 
Močiutė” (Nr. 36) ir pan.. Vi
sose čia suminėtose ir panašio
se skulptūrose akin krinta iš 
žmonijos istorinio kelio tolumų 
ir iš mūsų liaudiškai dievdir- 
biškos pasąmonės gelmių išky
ląs tam tikras "barbariškos” 
formos aštrumas, net tam tik
ras įdrėskimo "primityvumas”, 
tačiau jau perkurtas Marčiulio
nio individualybėje ir įjungtas 
į šiandieninio meno modernųjį 
kontekstą. Tai šiaurės Europos 
pirmapradžių skulptūrų ir mūsų 
liaudies dievdirbių puikus mar- 
čiulioniškas suindividualinimas 
20-jo amžiaus pabaigoje. Dau
guma čia suminėtų skulptūrų 
kaip tik išvengia ir to blizgančio 
keramikinio įspūdžio, kuris pir
mu žvilgsniu gali pakišti mintį, 
kad Marčiulionis yra Marčiu
lionienės "įtakoje”.

Nuo paskirų objektų žvel
giant į visos ekspozicijos kon
strukcinę visumą, kiekvienoje 
salėje pasigendame bent vieno 
monumentalesnio eksponato. 
Salės neturi iš karto į akis krin
tančio akcento. Paroda žiūrovą 
tiesiog užlieja tegu ir gana ge
rų, bet tik stalinių ir sieninių 
nedidelės arba vidutinės apim
ties eksponatų gausa. O jeigu 
tenai kiekvienoje salėje bent 
vienas jų atliktų ne vien puoš
menos, bet ir monumento funk
ciją, visos parodos įspūdis būtų 
solidęsnis. Įsivaizduokim, kad 
trečiosios salės gale ant stalo

“Aidų” žurnalui 
paremti koncertas

Kultūros žurnalui "Aidams" 
paremti koncertą Chicagoje 
rengia Jaunimo centras. Pro
gramą atliks solistės Margari
ta Momkienė ir Genovaitė Ma
žeikienė. Joms akompanuos 
Aloyzas Jurgutis. Koncertas 
Chicagoj įvyks Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje lapkričio 
mėn. 11 d. (šeštad.) 7 vai. vak 
Mūsų kultūros istorijoje "Ai
dai” yra ilgiausiai einantis pe
riodinis kultūros žurnalas, žur
nalo ateičiai užtikrinti šiandien 
jau reikalinga ir visų bendroji 
talka. Talkinančių ir žurnalą 
remiančių rankų "Aidai" da
bar laukia iš čikagiečių.

Kultūrinė vakaronė, 
skirta poetui 

Leonardui Andriekui
Poetas Leonardas Andriekus 

yra ne tik kelių poezijos rinki
nių autorius, bet taipgi kultū
ros žurnalo “Aidų” literatūros, 
apžvalgų ir techninis redakto
rius. “Aidų” koncerto proga ji
sai atvyksta Chicagon. Koncer
to išvakarėse, lapkričio 10 d. 
(penktadienį) 7:30 v. v. Jauni
mo centro kavinėje įvyks kultū
rinė vakaronė, skirta Leonardo 
Andriekaus kūrybai. Vakaronėj 
dalyvaus ir kalbės pats auto
rius, apie L. Andriekaus kūrybą 
žodį tars Povilas Gaučys, poeto 
eilėraščius skaitys aktorė Dai
va Markelytė. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

Toronto volungės 
Chicagoje

Koncertais gausų šių metų 
rudenį Chicagoje paįvairins To
ronto "Volungės” vieneto mer
ginų koncertas spalio 29 d. (ry
toj) 3 vai. popiet Jaunimo cent
ro didžiojoj salėj. Girdėsime su
tartines, liaudies ir estradines 
dainas. Vieneto vadovė — D. 
Viskontienė, choreagrafė — B. 
Nagienė, akompaniatorė — S. 
Freimanienė. Koncertą rengia 
Jaunimo sąjungos ryšių cent
ras. Kai ne kartą muzikiniame 
gyvenime pasigendame plates
nės mūsų chorų veiklos, tai da

stovėtų ne trys nedidelės skulp
tūros, bet vietoj jų, turėdama 
pakankamai aplink erdvės, išsi
tiestų visu ūgiu bent penkis

A. Marčiullonb Močiute

bar čikagiečiams yra gera pi >- 
ga parodyti didelį dėmesį vi< k 
nioms choristėms, gausiai at i- 
lankant koncerte.

Lietuvis architektas 
garsėja Australijoje
Architektas Antanas Lapš s 

suprojektavo “Offices of Diąt- 
rict Council of Noarlunga” 
(Adelaidės priemiestis). Anglų 
žurnale "The Architektūrai Re-
view” 1978 m. rūgs. mėn. laido
je yra aprašytas Lapšio supro
jektuotas ofiso pastatas, pa
iliustruojant jį nuotraukomis. 
Žurnalas yra senas ir paplitęs 
po visą pasaulį. Visas jo rūgs, 
mėn. numeris skirtas Austri
jos miestų aprašymams. Cįa 
randame istorinę miestų ap
žvalgą, augimo eigą ir dabarti
nės jų išvaizdos iliustraciją*. 
Tik rinktiniai modernieji pasta
tai buvo parinkti šiam specia
liam numeriui. O tų rinktinių 
architektų darbų apraše filt
ruoja ir Antanas Lapšys ■>?

Patikslinimai ir 
papildymai ,ej 

m 
“Draugo" kultūrinio priedo 

š. m. rugsėjo m. 16 dienos le
doje, Nr. 33, psl. 3, paskelbtoje 
informacijoje apie Alberto Pus- 
kępalaičio spaudos darbus pa
stebėta klaida. Jis dirbo Tilžėje 
ne Jagomasto spaustuvėje, ab 
Otto v. Mauderodės ir PavlovS- 
kio spaustuvėse. 1919 met^ 
Pavlovskis pardavė savo spaus
tuvę Jokūbui Stiklioriul, kurią 
perkėlė ją Klaipėdon 1921 me
tais. Iš jos susikūrė "Ryto" 
spaustuvė, pirmoji Lietuvoje 
įsitaisiusi monotipu renkamų 
spaustuvės mašinų komplektą.

Taipgi “Draugo” kultūriniam 
priede š. m. rugsėjo mėn. 16 čL 
dr. Jono Balio parašytoje J. Le
bedžio knygos recenzijoje atįj 
taisytinos šios korektūros klą& 
dos: atspausta “slenkstelyjeN
o turi būti "slenkstyje”, at
spausta “tenelieka”, turi būti 
"tenjeatlieka"; poroj vietų pali
ko dievų vardus iškreipiančios 
klaidos: dukart atspausta "Pt« 
girinis”, o turėtų būti "Pagiit-
nis” ir vietoj “Andeni” turėtų; 
būti “Andeini”.

■ > ■ oCj
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kartus didesnė ten pat matomlų 
nedidukė “Grįžtančių laukiantį 
Visa salė turėtų iš karto į kąi 
remtis. O antrosios salės ilgiau-,) 
sios sienos viduryje jeigu kaboki 
tų bent keturis kartus didesnė? 
“Paskutinė vakarienė”. Koks- 
būtų trenkiantis įspūdis’ Arba* 
ir tie simpatingieji “Paukščiai”” 
(Nr. 19), jeigu jip būtų bent! 
penkis kartus didesni, kaip jisi 
tiktų, sakysim, pirmosios pa>; 
rodos salės akcentui. Tačiaii- 
žvelgdami į atskirų parodos, 
eksponatų tarpusavio santy
kius, parodoje randame pasigė
rėtinų sprendimų, kaip, saky
sim, akvarelės "Alyvos” (Nri) 
51) ir "Rūpintojėlio” (Nr. 6) 
tiek formos, tiek spalvos grfc.: 
timinė kombinacija. Gal visoją. 
parodoje vis dėlto reikėjo pa
mažinti tą savotiškai keramikių, 
nį, blizgantį glazūrą. Naudojasi 
mų medžiagų vienodumą labai., 
būtų paįvairinusi ir viena kita- 
medžio skulptūra, kurion lietuj? 
viškosios skulptūros tradicija- 
kaip tik yra giliausiai įleidusi ■ 
seniausias savo šaknis. a-b

Aplamai Aleksandro Marčių-..: 
lionio paroda yra toks įvykištA 
apie kurį galima kalbėti, galimu,,’ 
dėl jo ginčytis ir juo džiaugtis.,,. 
Šiandien ir rytoj parodą dar gie>c, 
įima lankyti nuo 12 vai. iki.i) 
9 vai. vak. k. brd,>>
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