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Požiūris į literatūrinio kūrinio 
svetimybes ir artimybes. 

Visiems mums žinoma, kad 
Lietuvoje vokiečiu okupacijos me
tais —1941 — 1944 — buvo su
naikinta daug lietuvių, žydų, len
kų, rusų, čigonų ir kitu. Tačiau 
be 46 įkaitų grupės jų tautybė 
bei skaičius nėra nustatyta. Ka
lintų ar žuvusių pavardės tik vie
nur kitur iškyla dokumentų švie
soje arba žodinėje informacijoje. 
Pvz. plačiai yra žinoma, kad ka
linami buvo žurnalistas Henri
kas Blazas, diplomatas Vaclovas 
Sidzikauskas, gen. Povilas Ple
chavičius ir buvusios jo suorgani
zuotos rinktinės jaunimas, teisi
ninkas Dionizas Monstavičius, 
pulk. Aleksandras Andrušaitis, 
pulk. Oskaras Urbonas, pulk. V. 
Grudzinskas, Algirdas Vokietai
tis, inž, Antanas Sapalas, inl 
Rimgaila, Jonas Pajaujis, K. 
Riauba, Barčauskas, Janeliunas, 
Kulys, Žukas, Jokubauskas, S. 
Kvietka P. Duloga, S. Duloga, 

Daniunas, J. Suma, kapt. Cai-
kauskas, Ptašinskas, Masą Rolni-
kaitė, Julija Savickienė su duk
rele, K. Gumauskas, Kaczeniews-
ld(?) ir daug kitų. Jų gi buvo 
tūkstančiai! 

Nuo pat 1945 metų vasaros, 
nuo pat Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos, buvo stengtasi surinkti 
žinias apie nacizmo aukas. Pra
ėjo 35 metai, per tą laiką užaugo 
naujoji karta, daug senųjų tų įvy-
ldy dalyvių bei bendraamžių iš
mirė. Toks svarbus reikalas jau 
maža kam žinomas, pamiršta
mas. Reikia dar ne tik jj primin
ti, bet ir papildyti turimas žinias. 

1947. VUL 23 Vokietijoje, 
Augsburge, ėjęs laikraštis "Žibu
riai" paskelbė ilgą koncentrad 
jot stovyklų ir kalėjimų sąrašą 
su duomenimis apie žuvusius ir 
buvusius lietuvius kalinius, čia ji 
paduodame. 

Pažiūros į literatūros kūrinį 
yra įvairios. Srovinės pažiūros 
nuo materializmo iki šių dienų 
struktūralizmo kiekviena sa
vaip yra siaurinančios lite
ratūros supratimą. Bet kaip jos 
praktiškai mums atrodo, pa
skaičius A. Skrupskelienės pa
skaitą dr. Jono Griniaus pa
gerbimo proga (Draugas 
81.V.2)? Joje esą dr. J. Grinius 
pajėgęs objektyviai įvertinti la
bai daug mūsų literatūrinių kū
rinių, bet tik jei idėjinė kūrinio 
dalis nesikirto su jo literatūri
niais principais. Viena iš tų jo 
matomų neigiamybių yra ta, 
kad išeivis lietuvis literatūroje 
"snobiškai" atsiliepia į aktu
alius gyvenamojo krašto klau
simus, vaizduoja jų papročius 
ir žmones ir, kaip pavyzdžiu, 
kur svetimos temos yra plė
tojamos, paminimi romanai 
"Trečioji moteris", "Delfino 
ženkle" ir "Sąmokslas". 

Nėra abejonės, kad dr. Gri
nius tokią nuomonę iš piršto 
vienas neišlaužė. Svetimas 
mums temas pakritikuoja ir da
lis skaitytojų. Visuomenė nori 
savų žmonių romane, savų 
problemų, kurios atspindėtų ir 
bendrai žmogiškus idealus. 

Bet rašantis tokiu pagei
davimu gali būti ir suklaidin
tas, pasimetęs. Tas verčia krūp
telėti gal ne vieną rašantį 
apysakas, noveles ir romanus. 
Tai ką aš čia darau? Ką rašau, 
jis gali savęs paklausti? Kiek 
mano rašte yra dabar tų sve
timybių, kiek svetimų herojų? 
Paskaičiuotum. Ar jie turi ap
lamai žmogiškų idealų? Gal 
reiktų tuos visus užsieniečius 
padaryti lietuviškesniais, kaip 
kai kas ir padaro, žemaitiškai 
ar dzūkiškai pašnekančius, 
mažiau svetimus? Ar kaip nors 
kitaip juoa įforminti, kad jie 
neišsiskirtų iš lietuvių herojų? 

Tiesa, svetimos temos ir sve
timybės tačiau lenda į mūsų li
teratūrą išeivijoj. Tad klau
simas kyla, kiek jų įsileisti? 
Kiek kūrinys turėtų atspindėti 
mūsų išeivišką gyvenimą, ir 
kiek gyvenamo krašto prob
lemas? 

Emigracijos pradžioj sve
timybių buvo nedaug. Ilgiau 

gyvenant svetimuose kraš
tuose, gal jau ilgiau kaip pačioj 
Lietuvoj, išeivis vis geriau ir 
natūraliau suprato, kas dedasi 
pasaulyje ir yač jį priglaudu
siam^ krašte. Tokios literatūri
nės problemos mažiau atsitin-
ka d i d e s n ė s e , maž iau 
blaškomose ir mažiau emi
grantų ar išeivių turinčiose tau
tose, kaip Prancūzija. Bet ir to-
kios Anglijos piliečiai 
kolonijose verčiau rašo apie sa
vo Australiją, P. Afriką, ar ap
lamai kraštus, kur jie gyvena. 
Nors ir rašo angliškai, bet pri
deda dar ir savo gyvenamo 
krašto kiek skirtingą žodyną. 
Australas White rašė apie aus
tralus, o Australų literatūros 
premiją laimėjęs Koch yra ra
šęs apie Indoneziją, kurioje vy
ko svarbesni įvykiai negu jo 
krašte. 

Taigi, atrodo, siaurinti li
teratūrą gal nėra sveika? Sve
timi veikėjai lenda juk iš gyve
nimo ar istorijos atblokšti. 
Būtų labai nežmoniška lite
ratui ignoruoti visa tai, kas su
daro jo visą kasdieninį gyveni
mą. Draudžiant tą kasdienybę 
ir tokiu keliu aplamai einant, 
juk ir vienoj apskrityje ar vie
name mieste Lietuvoj gyvenęs 
rašytojas neturėtų rašyti apie 
kitas nematytas Lietuvos vie
tas. 

Juk negera užsidaryti pa
rapijiniame regionalizme. 
Kaip, pavyzdžiui, su biblinėm 
temom, kurios mūsuose liečia
mos ir kurios turi suktis Jeru
zalės artumoj, ne kur kitur? Juk 
tai jau svetima "užsieninė" vie
ta, veikėjai — žydai, romėnai, 
fariziejai, vietos — nuo Lie
tuvos taip tolimos ir nelabai pa
žįstamos. Ar sekant tuo 
sugriežtintu literatūriniu pa
geidavimu mūsų krikščioniš
kos tautos rašytojui tai jau bū
tų literatūrinių principų 
laužymas? 

Labai respektuojame dr. Gri
niaus kritišku* pasisakymus 
Bet jo parinktuose trijuose sve-
timybiniuos romanuos auto
riai gal galvojo, jog jiems rei
kia pasirinkti ir parinkti labai 
įdomią temą sau ir skaitytojui, 

(Nukelta į 2 psl.) 

103 KACETUS IR KALĖJIMUS praėjo 
29.500 lietuvių 

Paaiškinimai: vietovardžiai didžiojom raidėm juodu šriftu = KZ, 
didžiojom raidėm švie8iušriftu=priverč.darboardrau8mėsstovykla, 
mažojom raidėm = sunk. darbų ar policijos kalėjimą*. 

Medžiaga surinkta LARPK S-gos 
MARTIROLOGUOS SKYRIAUS. 

Kalintai asm akuCiaa U jų: 
1941—1945 metu Nrtodyta 

laikotarpyje — dingo 

70 -
20 — 
560 — 
120 110 
25 — 
40 — 
30 — 
180 160 
240 — 
30 30 
12 — 
250 100 
18 — 
200 180 
80 — 

EiL 
Nr. V i • t a 
1. Allenstein 
2. Anerfes (Norv.) 
3. Asperg 
4. AUSCHWITZ 
5. BAYEUX (Prancūz) . . . . 
6. Bayreuath 
7. Baranowitz 
8. BERGEN-BELZEN .. 
9. Berlin—Tegal 

10. BISSINGEN 
11. Bliedenstadt 
12. BOLLINGEN (Prancūz) 
13. Braunsberg 
14. Breslau 
15. BREST (Prancūz) 
16. Brika 20 
17. Bruchsal 5 
18. BUCHENWALD 130 
19. DACHAU 1200 
20. Danzig 70 
21. Dautmergen 15 
22. DIMITRAVĄ 300 
23. Dinaburg (Latv.) 60 
24. DORA 30 
25. Dresden 120 
26. Ebenrode 30 
27. Eitkūnai 70 
28. EROVILLI (Prancūz) 15 
29. FLOSSENBURG 2500 
30. Frankfurt a. M 10 
31. Prankfurt a. 0 60 
32. Garinąs 110 
33. Galhauaen 20 
34. Goeriitz 10 
35. GRAUDENZ (Lenkija) ... 30 
36. Gumbinė 130 
37. Halle 100 
38. Hard—Orp 60 
39. Husum 30 
40. Instenburg 90 
41. Jakubstadt (Latvija) 100 
42. Kaisheim 15 
43. Kagenau 20 
44. Kumberg 30 
45. Karaliaučius 180 
46. Kaunas 4700 
47. KAUNAS-VII FORTAS . 600 
48. Klaipėda 210 
49. Landaberg 20 
50. LANGA-DYBA 60 
51. Leibach 35 
52. Leipzig 15 
53. LED7ZIG 30 
54. Liepojos (Latvija) 120 
55. Liegnitz 25 
56. Lindau 10 
57. LIUBLIN (Lenkija) 80 
58. Ludwig*burg 200 

Laia-

120 
1100 

10 

20 

150 

20 

10 
100 

70 

2480 20 

10 

Svetimo} saly 

59. MAIDANEK (Lenkija) .. 
60. Marijamburgas 
61. Marijampolė 
62. MAUTHAUSEN 
63. Mintauja (Latvija) 
64. Muelberg 
65. Muenster 
66. NATZWEILER 
67. Neumark 
68. NEUENGAMME 
69. Nuemberg 
70. Oberderdingen 
71 ORANIENBURG 
72. PAGELAŽIAI 
73. Panevėžys 
74. Pleskau 
75. Poznane 
76. PRAVIENIŠKĖS 
77. Ragainė 
78. RAVENSBRUCK 
79. Ravensburg 
80. Rezekne (Latvija) 
81. Riga (Latvija) 
82. Rokiškis 
83. Rottenburg 
84. ROTTWEIL 
85. SALASPILIS (Latvija) .. 
86. Sodenheim 
87. SOLDAU 
88. Scherburg 
89. Šiauliai 
90. Stablack 
91. Stettin 
92. Stolp 
93. STUTTHOF 
94. Stuttgart 
95. Tilžė 
96. Thorm 
97. Ukmergė 
98. Ulm 
99. Undine (Jugosl.) 

100. Valone—Hubuvill (Prane.) 
101. Vilkaviškis 
102. Vilnius 
103. Zwickau 

Bendras skaičius 

"Žiburiuose" paskelbtus duo
menis panaudok) A Vaičiulai
tis įžangoje A. Gervydo knygos 
"U* spygliuotų vielų". Kiek teko 
pastebėti, jais rėmėsi dauguma 
man žinomų rašytojų, lietusių 
Hą skaudžią temą. 

Tačiau yra daug žinių. 1975 
metų "Lietuvos istorijos metraš
tyje" (Vilnius, 1976, 5 2 — 5 6 
psl.) tilpo Kazio Rukšėno straips
nis "Lietuvos gyventojų naikini
mas hitlerinės Vokietijos kon-

neištirta 

23.000 - 25.000 hitlerinės Vo
kietijos koncentracijos stovyklo
se sunaikintų žydų, kurie beveik 
visi buvo sunaikinti Osvięcime, 
Dachau, Stutthofo, Rygos, Sa-
laspilio, Chelmno ir kitose naiki
nimo vietose, galime teigti, kad 
koncentracijos stovyklose už Lie
tuvos ribų bu\x> nužudyta apie 
30.000 Lietuvos gyventojų". (V. 
S. pabraukta). 

Reiktų atkreipti dėmesį, kad 
"Žiburių" statistika mini panašų 
skaičių, apimantį ne nužudytuo
sius, tik perėjusius koncentracijos 
stovyklas lietuvius. Taip pat čia 
nėra paminėtos tos aukos, kurios 
neteko gyvybės smulkesnėse Lie
tuvos vietovėse kaip rezultatas 
Lietuvos gestapo viršininko Kari 
Jaegerio įsakymo. O kur skaičiai 
tų, kurie liko gyvi, bet nukankin -
ti baigė savo gyvenimą per anksti, 
nežinomi grįžę į savo tėvynę ar 
dingę svetur. Jau apie juos žinių 
nebesurinksime. 

Š. m. "Kario" 4 Nr. (psl. 168) 
spausdinamas B. L. straipsnis 
"Skaudus likimas", kuriame 
trumpai peržvelgiamas tragiš
kas Mažosios Lietuvos lietuvių 
veikėjų sunaikinimas. Be nacių 
nužudyto Vilniuje 1941. VTH. 23 
garbingojo Enzio Jagomasto ir 
jo šeimos, straipsnyje išvardija
mos dar 40 nukankintų kacetuo-
se ir kalėjimuose žymių lietuvių 
veikėjų pavardės. 

Užuominas apie išblaškytus 
lietuvius, koncentracijos stovyk
lų aukas galima kartais rasti to
kioje literatūroje, kurioje niekad 
nemanytum užtikti. Štai, 1948 
metais garsioji švedų aktorė In-
grid Bergman buvo gavusi laiš
ką iš žinomo Italijos filmų reži
sieriaus Roberto Rosselini. Jis 
tarp kito ko rašo, kad kiek se
niau keliavęs automobiliu per 
Sabiną (sritis į šiaurę nuo Ro
mos) ir nepaprastas vaizdas at
kreipęs jo dėmesį. Lauke, aptver
tame spygliuota viela, būrys mo
terų vaikščiojusios kaip avelės po 
ganyklą. Privažiavęs arčiau jis 
sužinojęs, kad tai buvusios sve
timtautės: jugoslavės, lenkės, ru-
munės, graikės, vokietės, latvės, 
lietuvės (V. S. pabraukta), ven
grės. Išvietintos iš savo gimtųjų 
kraštų, jos bastėsi po Europą pa
žinusios koncentracijos stovyklų 
siaubą, priverstiną darbą ir už
puolimus. Jas išnaudodavo bene 
dvidešimties tautų kareiviai. Po
licijos čia suvarytos jos buvo lau
kiančios progos grįžti namo (In-
grig Bergman, My storv, N. Y. 
1980., 7 p.). 

O dar kiek karo aukų buvo 
vokiečių išvežta priverstiniems 
darbams į Vokietiją, o iš ten tuoj 
po karo rusų nugabentų tiesiog 
į Sibirą, Kazachstaną? Apie jų 
pačių ir jų artimųjų dvasines kan
čias jau nebeminima. 

Iki šiol Lietuvos martirologi
ja nėra išsamiai ištirta. Mokslo 
žmonėms sunku reikalingą me
džiagą surasti, nes ji tebėra iš
blaškyta po įvairius rinkinius, 

centracijos stovyklose" (1941 — bibliotekas, privačius asmenis. Ir 
1944). Autorius, išnagrinėjęs la- tojį medžiaga, kaip žinome, dėl 
bai gausią martirologijos litera- įvairių priežasčių mūsų akyse žūs-
tūrą lietuvių, lenkų (ypač gausi, ^ Visa nelaimė, kad iki šiol ne-
V. S.), rusų, vokiečių, ukrainie- sugebėjome suorganizuoti centri-
čių, latvių ir anglų kalba, daro iš- n i o archyvo, paruošti jam tvar-
v a (įa s : kyti kvalifikuotų darbininkų. Ar-

... kol kas statistinius A. Vai- c n v v 0 steigimo reikalą jau spau-
čiulaičio duomenis galima laiky- d o j e k e l ė m G s u j ^ v ^ j ^g j ^ . 
ti orientaciniais. I juos neįeina tra]-į pasaulinį karą, profesorius 
daug lenkų ir rusų Lietuvos gy- Vaclovas Biržiška, tuoj atvykęs i 
ventojų. Pridėję prie daugiau j A V , rūpinosi jo organizavimu, 
kaip 6.000 žuvusių lietuvių apie (Nukelta j 2 psl.) 
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nvos piliečių naik 
elta iš 1 psl.) mus iš anapus geležinės 
ažkokiu miglotų su- gos. Noreika — generolas 
tet jie greit liko pa- —jau yra likęs legendos asi 

Tik mes nemokame tir 
savo herojų gerbti. 

Ta proga malonu ma 
reikšti didelę padėką asm 
kurie, perskaitę anks* 
"Drauge mano straipsn 
pildė ar pakoregavo mani 
tas informacijas. 

Dėkoju kun. S t . Ylai u 
go" kultūrinio priedo lonų atsiliepimą ir papildy; 
jaugi ir tas balsas formacijos apie mūsų jk< 

ig karty tuo reikalu 
Lituanistikos institu-
>kslo įstaigų suvažia-
ta spaudoje. Bet nie-
rta. Prabangai, pasi
ims mūsuose netrūks-
Nejaugi ir toks jtiki-
ii motyvuotas Bro-
balsas, neseniai pra-

a dykumoje? 

prie mano straips-
os įkaitai Stutthofe ir 
("Draugas", kultūri-
— Mokslas, menas, 
1981. I. 10) norė-

rti skaitytojo dėmesį į 
jtthofe kalinami Lie-
omenės karininkai ir 
vyrai, ištrūkę iš kace-
. pavasarį, tuojau bu-
ir jų daugelio likimas 
tas. Vakaruose atsidū-
kuriems pavyko išsi-
io rusu. Iš ypač nu-
kiek žinoma, kpt. Jo-
a, M. Mačiokas ir P. 
rįžo į Lietuvą ir orga-
;š komunistus partiza-
ačiokas žuvęs kovoje, o 
Masiulis buvo suimti, 
teisiami. Teisme pa-

eigu jis būtų išleistas, 
'otų prieš komunistus, 
tsakė: "Iki paskutinio 
>!" Po to teismo spren-
o: pakarti! Noreika tik 
fi -<ad egzekucija įvyk-
i 16 dieną. Kur ir kada 
kur palaidotas —iki 

inojo net artimieji. Po 
paklaustas P. Masiulis 
tuo pasirašė taipgi sau 
>rendimą... 
sų suimtųjų Stutthofo 
u herojišką laikyseną 
upes yra pasiekusios 

Kunigas Jonas Borevičii 
pranešė, kad Stutthofo ka 
Aleksandras Kantvilas, kur 
mas mano pažymėtas kai] 

Telesforas Valius (1914-lff 

vnpozitorius ii 
riklauso pirmenybė — 
ar muzikai? Išgirsite 
evienodą atsakymą, 
to klausite. Poetai ir 
rgai pasisako už gry-
smingą, gražų žodį. 
— už gryną muziką. I r 
ngas? 
itis, kur žodis ir mu-
isilieja, sudarydami 
šamą vienetą, kur nei 
įei kitas negali gyven
ai. Ta i operos menas. 
;lausytis žodžių, negir-
s muzikos, ar klau-
k muzikos, negirdė-
žodžio. Pirmykštėje 

adijoje, iki Handelis 
nuo savo operos 

odis neturėjo didesnės 
s. Laikas, kada operas 
avo kastratai , opera 
jų malonėje. J ie mėg-
inuoti melizmatą, trau-
ieną kurią nors gaidą, 
v e l g i a n t į operos 
Kastratai buvo mado-

8 amžiuje, nors jie pra-
linuoti dar anksčiau. 
1 7 - 1 8 amž. buvusi jų 
Jaun i berniukai prieš 

tą buvo kastruojami, ir 
!u palikdavo jų vaikiš-
sas visam gyvenimui, 
p a s a u l i n i a i ž inomų 
ą. įgijusių didelę garbę 
sį Europos didikų tarpe. 
pradžia yra 16 šimt-

r ji y ra Italijos vaikas. 
IU ir t ada ir operų libre-
k operos turinys turėjo 
tologinis. 
ai žinomas Europoje 
hn Gay (1685 - 1732), 
dramaturgas satyrikas 
>kių veikalų autorius, 
etais Gay parašė libre-
ai, vadinamai „Begar" 
a"), o muziką tam libre-
taikė vokiečių muzikas 
?pusch. Čia buvo surink-
puliarios anglų, škotų 
aineiės, prie jų pridėta 
;ompozitorių melodijos, 
bandelio gražiausioms 

E L E N A VASYLIŪN 

melodjoms buvo pr 
patys bjauriausi žodžia 
opera išvydo pasaulį L 
su didžiausiu pasii 
Pirmą kartą libretas 
labai sužmogintas. Ap: 
sukosi ši opera? Ta 
s a t y r a žymiųjų va' 
asmenų, o istorijoje ir 
buvo socialinio gy 
padugnės, — vagys, 
tutės, visokios visuomi 
matos. Herojumi bu\ 
didžiausias la t ras , kuri 
vogė, bet ir viliojo mx 
šios už jį guldydavo 
Si opera pasiekė Ameri 
metais ir buvo pastaty 
Yorke. Pasisekimas bi 
didesnis, nes čia buv< 
politikų kritika ir p 
žmogelio iškėlimas 
John Gay vardas J 
libretistų tarpe, tuo 
muzikas Pepusch bu\ 
nežinomas. 

Libretistas y ra tas ; 
kuris dainininkui duo 
Gali traukti rnelizmus, 
ilgai galėsi išlaikyti 1 
čiojo dėmesį? šalia 
libretistas sukuria tai 
tikrą situaciją, kuri j 
ninga ir prasminga, 
intrigą ir laikanti kh 
dėmesį, situacija U 
kontroversinė, turi b' 
fliktas. Libretistas tur 
žodžio meistras, k; 
nininkas galėtų šj žo 
nuoti. Libretistui laba 
žinoti, kurie balsiai į 
išdainuoti aukštom 
d o m i s , k u r i e žer 
registru, žiūrint žod 
nomijos, kad jų nei 
daug. 

Pirmas pasauliniai 
libretistas buvo Piedrc 
do Dominico Trapi 
n o m a s Metas ta s io 
Būdamas 31 metų am 
buvo paskirtas karalii 

DRAUGAS — M 

įnimas 
uždan-

i Vėtra 
įmeniu. 
nkamai 

an pa-
nenims, 
gyvesnį 
iį, pa-
io turė-

už ma
rmą in-
:aitus. 
us man 
ankinys 
rio liki-
ip neži

nomas, tebegyvena Tasmanijoje 
(sala prie Australijos). Yra vedęs 
Niną Truchanaitę, žinomo lietu
vio geografo Truchano seserį, 
turi šeimą, yra gražiai įsikūręs. 

Ponas Jonas Slabokas prašė 
pataisyti Juozo Brėdikio pa
vardės rašybą (mano buvo klai
dingai žymėta "Briedikis"). Jo 
ir kitu asmenų žiniomis J. Brėdi
kis buvo baigęs Zueriche du fa
kultetus — filosofijos ir farmaci
jos, dirbo Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos diplomatinėje 
tarnyboje. 1 

Kiškis — miręs, spėjama, kad, 1 
grįžęs į Lietuvą, buvo rusų suim- 1 
tas ir sunaikintas. 

OT) Motetys 

r libretistas 
N T E N E 

ritaikyti 
ai ir toji 
^ondone 
isekimu. 
s buvo 
>ie ką gi 
ii buvo 
i lstybės 

scenoje 
yvenimo 

prosti-
lenės at-
vo pats 
i s ne tik 
oteris, o 
3 galvą, 
•iką 1750 
yta New 
>uvo dar 
'o anglų 
paprasto 
scenoje, 
spindėjo 
3 tarpu 
vo visai 

žmogus. 
>da žodį. 
, bet kiek 
klausan-
l žodžio 
ipgi tam 
yra turi-
, turinti 
i ausytoj ų 
uri būti 
)ūti kon-
ri būti ir 
ad dai-
Ddį išdai-
li svarbu 
gali būti 
lis gai-
m u t i n i u 
Ižių eko-
būtų per 

žinom as 
o Arman-
>assi, ži-
' vardu, 
ižiaus, jis 
iškų rūmų 

poetu Vienoje 1729 meta is . J i s 
parašė iš viso 50 libretų, kur ie 
buvo naudojami apie 1000 
kartų. Pvz. Mozarto opera L a 
Clemenza di Tito buvo parašy
t a Metastasio, bet tą pa t į 
libretą panaudojo ir Gluck. Nė 
vienas kitas l ibretas nebuvo 
tiek daug kartų pe r tva rkomas 
kaip ši tas. Autor iaus teisių 
apsaugojimas yra mūsų la ikų 
padarinys, tos teisės nebuvo 
Metastasio laikais. Kas tik 
norėjo, naudojo kito p a r a š y t ą 
libretą kada ir kur tik j a m 
patiko. Pvz. kompozitor iaus 
Daniel Auber opera G u s t a v a s 
III buvo parašyta, n a u d o j a n t 
žymaus libretisto Eugene Scri-
bes vaidinimą. Verdi p a ė m ė 
kiekvieną to libreto žodį ir 
nustūmė Auberą į nežinią, 
p a r a š ę s o p e r ą „ K a u k i ų 
balius". 

Metas tas io b u v o i t a l ų 
poetas, išgyvenęs visą s a v o 
gyvenimą Vienoje. Eugene 
Scribe (1791 - 1861) p rancūzų 
poetas, d a r daugiau p a r a š ę s už 
Metastasio, gyveno amžiuje, 
kada opera pakei tė s a v o 
kryptį. Scribe ir Metas ta s io 
abudu žinojo, ko k lausy to jas 
nori, ir mokėjo klausytojo 
skonį patenkinti . S k i r t u m a s 
tarp jų toks: Metastasio r a šė 
apie karalius, kunigaikšč ius , 
aplamai apie aristokrat i ją , 
tada jam paprasti žmonės lyg 
ir neegzistavo. Scribe rašė kito
kiai publikai, naudojo papras 
tesnę kalbą, bet turėjo ta i , ką 
prancūzai vadina „coups de 
theatre". Buvo laba i produk
tyvus. Paliko net 97 operas , iš 
jų ž i n o m e s n ė s L ' E l i s i r 
d'Amore, Hugenotai ir kt. 

Nė vienas l ibret istas po 
Scribe nebuvo toks n a š u s s a v o 
darbais ir toks geras poe tas 
kaip Scribe. 

Da Ponte, italų poetas, g imęs 
neturtingoje šeimoje, pradėjo 
mokytis būdamas 14 metų. Po 
penkerių metų in tensyvių 

OKSLAS, MENAS, LITERATŪRA 

Liudas Vilimas (1912-1966) 1 

tudijų, Da Ponte nuvyko \ ir įvairiai; 
reneciją, bet t e n įsivėlė į avan- ėmęs, kai 
lūras su moterimis ir turėjo nierius, p< 
reneciją pal ikt i . Nuvykęs į tiksliau 
^ieną, ten rodė savo gražų muzikos i 
lgesį ir rekomenduotas impe- p in igų 
a t o r i u i u ž i m t i m i r u s i o žmonų vii 
Metastasio, karališkųjų rūmų operų kūr 
»oeto, vietą. Cia Da Ponte su- rašė s a v 
idraugavo su Mozartu ir para- Wagneris 
ė jam tris neužmirš tamus muzikinę 
ibretus: F igaro , Don Giovanni buvo labi 
r Cosi fan Tutte. Praėjus libretą, jis 
nėnesiui po Cosi fan Tutte savo mok 
>remjeros, imperatorius mirė, įvedė va 
r Da Ponte liko be darbo. Ta- kuris ats 
la nuvyko į Londoną. Čia besirodan 
lirbo kaip italų kalbos moky- idėjai. Lt 
ojas ir kaip italų operos pasigirsta 
>oetas, bet negalėjo suvesti t inkaman 
?alą su galu, spaudė jį skolos. Wagnerio 
Londonas negalėjo p a t a i k i n t i galią, p 
o aukštojo gyvenimo lygio, S k r a i d a i 
arie kurio jis buvo pripratęs , operos, 
Da P o n t e t a d a p e r p l a u k ė paties \ 
v a n d e n y n ą i r a t s i d ū r ė į takoje . 
Amerikoje, č i a vertėsi t abako trilogiją 
ir a rba tos bizniu, mokė italų rašyti m 
Kalbos, bet j a m nepavyko už- Visa tril 
megzti ryšių su opera. Kada į dalim tru 
New Yorką a tvaž iavo ispanų nerio kali 
kompozitoriaus ir da in in inko pvz., ny 
Garcia šeima gastroliuoti, D a slibino, d 
Ponte kreipėsi į Garcią, šaky- and lack< 
d a m a s : ..Aš esu Mozarto drau- scwirt... 
g a s ir 'on Giovanni libre- vokiečių 
t i s t as" .Puiku, — atsakė onomato] 
Garcia - duokite š a m p a n o " . MVagnerk 
Tuo viskas ir pasibaigė. Da muzika, 
P o n t e m i r ė 1838 m e t a i s , tikrai nej 
susenęs ir l aba i nusivylęs. Richar 

Da Ponte labai padėjo Wagneri< 
M o z a r t o ope r ine i ve r te i roms m 
pakelti . „Nėra R 

Verdi taipgi turėjo daug var- me, kad 
go su savo libretistais, kol rado Richardą 
Arrigo Boito, kuris buvo pa t s buvo la 
kompozitorius. Boito, kaip tokį libr< 
l ibretistas, sukūrė dvi neuž- Hofmani 
m i r š t a m a s operas Otelio ir j am nep 
Falstafą. Verdi parašė iš viso 30 valier lib 
operų. kos gali 1 

Richard Wagner, kuris buvo dinamas 

C'hicagoR Lietuvių <>p«-ro« iAkiliuo«iun panti 
pr is imenant . Cia malonia įcena i* Verdžio „J 
operos chorą*, statistai ir priekyje (tolintai -
Stati kai tyte , Aliprrias Rran*. Stanys Baran ir 

Paskutinis patarnavimai 

i s kitais darbais užsi-
ip poetas, revoliucio-
•olitikas, tremtinys, o 
politinis pabėgėlis, 

instrumentų žinovas, 
r i n k ė j a s , svetimų 

liotojas ir pagaliau — 
rėjas. Wagneris pats 
ro operoms tekstus. 
; suprato operą kaip 

dramą, ir jam žodis 
>ai svarbus . Parašęs 
is duodavo jį skaityti 
kiniams. Muzikoje jis 
idinamą leitmotyvą, 
stovavo charakteriui, 
įč iam scenoje, arba 
•eitmotyvas visuomet 
a, prieš išeinant ati-
n art istui į sceną. 
a operos iškelia likimo 
JVZ. Tannhaeuser 

austras, turįs i t ah 
kraujo savo gyslose. 
Straussui šešių opei 
Hofrnannsthal nem 
ralizmo teatre, j is 1 
visai priešingus jan 
nes rašytojas gy\ 
da r ° - ir r,_tį> oave k 
metus Richard Strj 
radarbiavo su savo 
Hofrnannsthal štai 
širdies smūgiu, 19i 
Richard Strausso 
libretistais tada pr; 
opera Capriccio yra 
kooperavimo su diri 
mens Krauss ir P 
row8ki, bet libretas 
prilygsta tikrai 
libretui. 

Benjamin Britte: 
pripažinimą po An 
linio karo, kaip Ar 
kus kompozitorius, 1 
r ė operą Peter Grir 
libretą parašė Moi 
ter. Britten nebuvc 
mingas su jam IS 
užsakyta opera, ka< 
t is tas buvo Williai 
rodęs, karalienės 1 
netobulybes. Tai n< 
dienų karalienei E 
ir ji apleido operą, jž 
sibaigus. Vidurvasa 
pagal Šekspyrą, B 
libretą pats, ten< 

„Dvyh 
M. 

1980 metais rusų 
nėjo garsaus rusų ] 
sandro Bloko gin 
mėtį. Poetas mirė i 
siautulyje 1921 met 
sėjęs ka ip ryškia 

ir bolistas, poetas pa: 
n t i s O l a n d a s yra 

parašytos didelėje 
Wagnerio gyvenimo 

N e b e l u n g ų žiedo 
Wagneris pradėjo 

tuo Sigfrido mirties. 
logija su visom jos 
inka 20 valandų. Wag-
Iba turi r i tmą ir rimą, 
ykštukas, išsigandęs 
iainuoja: Was flackert 
;ert, was flimmert and 

Nereikia ~nė žinoti 
kalbos, kad pajustum 

>peją jo žodžiuose. 
0 libretai, sujungti su 
daro didelį įspūdį, jų 

;galima būtų atskirti, 
rd S t rauss paveldėjo 
:o didybę rašyti ope-
mziką, bet jis sakė: 
t ichardo II", ta pras-
1 Wagneris irgi buvo 
as . Tačiau Strauss 
aimingas, turėdamas 
•etistą kaip Hugo von 
ns thal , kuris sukūrė 
pamainomą Rosenka-
bretą, kuris ir be muzi-
būti skai tomas bei vai-

3. Hofrnannsthal buvo 

„Dvylika", kurioj 
davo žiauriausios 
bolševikinės revolh 
mą. Ši poema laik 
tingu rusų (ir pasą 
ratūros veikalu. 
beveik į visas pasą 
Tad poeto gimimo 
šiapus i r anapus 
uždangos pasirod 
knygų apie A. Blc 
r a s kontroversiji 
Anapus j i s laikomi 
mis, kiek nauding 
Šiapus geležinės v 
esąs revoliucijos es 
kuotojas. 

Vienoje antolog 
sandro Bloko a tn 
leista „Overseas I 
Interchange, Lor 
r a n d a m e da i l i r 
Annenkovo raš in 
v a s buvo pirmas 
poemos „Dvylik, 
torius. Gyvai 
straipsnyje (knyg 
autorius mini poel 
M. K. Čiurlior 
pateikdamas toki 
skaitytojams: 

tatymun Stempužiene. Palymėtina taipgi, kad 
.Aidos": tistas buvo A. Ghialanzonio, taigi t a s 
— Dana paraAes ir iiemet Chicagoa Lietuvių c 
• Aldona A. PonehielHo „Lietuvių" libretų. Nu 
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lų ir žydų 
B. Jis parašė 
erų libretus, 
mėgo natū-
kūrė tipus, 

im pačiam, 
rv»" ̂  užsi
kankino. 24 
rauss bend-
o libretistų. 
aigiai mirė 
929 metais. 

vargai su 
rasidėjo. Jo 
•a darbas jo 
rigentu Cle-
Hans Swa-
s tik iš tolo 

meniniam 

«n laimėjo 
n t ro pasau-
mglijos ryš-
, kada sukū-
imes, kuriai 
ontagu Sla
vo toks lai-
1953 metais 
ada jo libre-
am Plomer, 
Elzbietos I 

nepatiko šių 
Elzbietai II, 
jai dar nepa-
sario sapnui, 
Britten rašė 
norui Peter 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

kad kiekviename sakinyje bi 
tų temos informacijų, šiaip rai 
damų tik plačiau apsiskaičiu 
ar giliau tyrinėjant šaltinius, 
tuo pačiu norėjo pateikti visui 
menei ir įdomius romanus. 

Atrodo, kad nei literatūra 
nei skaitančiai visuomenei j ' 
kie susiaurinimai nėra priin 
t ini . 0 pati literatūra taipgi n 
varžo rašytojo. J i sako: rašyk 
ką tik norit, ką pažįstat, kas ji 
domina.Rašykit gerai, kiek ti 
galit, ir vis geriau ir geriau. 1 
tik teprašau. O visokie sr 
viniai materializmo, ar stru 
tūralizmo, ar idėjiniai šuva 
žymai ir liks tiktai teorijomi 
Kurkit svarbų gy venimąir s vg 
bų raštą, ne niekelius, kurie r 
verti nei popieriaus, ant kur 
rašoma. 

P. Melniki 

Pears padedant. Benjam 
Britten yra anglų įžymybė, n 
jis visur palieka angte 
naudodamas anglų siužetą 
jūrą ir anglams taip įprasi 
p r o f e s i j ą — j ū r i n i n k u 
Kompozitorius naudoja ir an 
lų folklorą, jeigu ir ne origin 
l ias liaudies melodijas, tai be 
kuria jų dvasioje. 

likos" autorius ir 
. K. Čiurlionis 
4 išeivija mi-
I poeto Alek-
mimo šimt-
! revoliucijos 
etais. Pagar-
ausias sim-
arašė poemą 
oje pavaiz-
>s pasaulyje 
liucijos vyks-
koma nemir-
saulinės) lite-

J i išversta 
įaulio kalbas. 
10 metinėms, 
us geležinės 
>dė nemažai 
loką. Tai tik-
jų chaosas, 
nas (su išimti-
gas) savuoju, 
uždangos jis 

esmės demas-

įgijoje „Alek-
;minčiai" (iš-
Publications 

Dndon, 1980) 
ininko Jur i 
nį. Annenko-
įsis A. Bloko 
ka" iliustra-

parašytame 
rgos psl. 131) 
eto santykį su 
>nio kūryba, 
kių aiškinimų 

d „Aidos" libre
tą pats, kuris yra 
I operos statomų 
fuotr. J . Karklio 

„Tame pa t Mendeljevų bv 
mes daug kalbėjome apie dai 
Blokas jautė ypatingą sim] 
tiją Čiurlionio kūrybai, k' 
d a b a r neužtarnautai pamirš 
1911 metais miręs Čiurlio] 
buvo ankstyvas abstraktii 
m e n o ske lbė jas , da i lę 
muziką jis laikė gimining: 
menais. Bemaž visi jo pavei 
lai turi muzikinius pa1 

d i n i m u s : ,Saulės s o n a 
andante ' , ,Pavasario sona 
allegro', ,Mėlynųjų tonų si 
fonija' ir t.t. Tas pačias paJ 
r a s reiškė irgi kompozitor 
Skriabin 'as , tvirtinęs, 1< 
kiekviena gaida gali reikšti i 
t inkamą spalvą. Kaip tik 
muzikinės idėjos rišo Čiurlį, 
ir Bloką..." 

A. Skriabinas (1872—19; 
vienas muzikos novatoi 
atonalis tas . Pasaulinio ga 
kompozitorius. Bičiuliavosi 
Jurgiu Baltrušaičiu. 

J u r g i s GliaL 

NAUJI LEIDINIAI 
• J a n i n a N a r ū n e , PIR1V 

NĖS AKADEMIKAS. Svies 
lietuvių moterų biografiniai b 
žai. Išleido dr. Zuzana Šalnii 
Knyga iliustruota, 200 psl., ka 
— 12 dol. 

• P e t r a s Maldeik is , \ 
C H O L O G I J O S I R P E I 
G O G I K O S P R A D M E N Y S . 
leido Pedagoginis lituanist 
institutas Chicagoje 1981 m« 
su parama Algio Stankaus fa 
kuris yra administruojamas 
Lietuvių fondą. Spaudai par 
Alė Steponavičienė. Korekt 
skaitė P r a n i a s Razminas. Vi 
suprojektavo Nijolė Mackev 
nė. Leidinys 76 didelio format 
slapių, kaina nepažymėta, 
d ė j o a d r e s a s : P e d a g o g 
lituanistikos institutas, 562 
Olaremom Ave., Chicago, 
60636; telef. (312)434-4545. 

• Dr. P o v i l a s R ė k l a i t i s , 
H K I M A T D E S N O B1 
P R E 1 S T R A E G E R S F U E R 
T E R A T U R 1980 CZESI 
MILOSZ — Katalog zur Au; 
lung 1980-81 — J.G. Herder 
liothek Siegerland e. V. Ba 
Siegen 1980. Im _Sebstverla$ 
J .G. Herder-Ribliothek Siegei 
e. V. I>eidinį galima užsisakyi 
š a n t ir pinigus pasiunčiant 
adresu: J.G. Herder-Bibliothel 
gerland e.V., 5900 Siege: 
Eichendorffvveg 7, W. Gern 
Knygos kaina — DM 3, 

• VYTIS . 1981 m. b a l a r 
m ė n . , N r . 4. Lietuvos N 
mėnesinis žurnalas. Rc-dui 
Ix>retta 1. Stukas, 234 Sunlii 
VVatchung. N.J. 07060. / 
nistracijos adresas: Vytis, 25 
45 St., Chicago, IL 60632. M 
prenumerata — 8 dol. 
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ogaus prasmės žemėje poezija Iš žemininkų poezijos 
Ištrauka iš antologijos „Žemė" įvado, minint jos 30 metų sukaktį. 

J U O Z A S G I R N I U S 

Nurodėme, kuria prasme naujo
ji mūsų poezija nebėra asmeninė, 
nors dėl to ji dar nepasidarė nė 
visuomeninė. Tai kuriuo gi vardu 
ją pavadinti? Pavadinčiau aš ją, 
kito vardo nesugalvojęs, idėjine 
poezija. Bet kiek kuris vardas 
nurodo į dalyką, tiek betgi iš ant
ros pusės ir daugiau ar mažiau 
klaidina. Taip yra ir su mano pasi
rinktuoju idėjiškumo terminu. 
Todėl ir tebūnie leista jį pora 
pastabų tiksliau aptarti . 

P i rmiaus ia : p a v a d i n d a m a s 
naujosios mūsų poetų kartos 
poeziją idėjine, aš visai nesiimu 
sugestionuoti, lyg būtų ligšiolinė 
poezija jo stokojusi. Juk, kaip žodi
nė kūryba, poezija visada išreiš
kia vienas ar kitas idėjas jau pačiu 
šiuo savo charakteriu. Ir šita pras
me kiekviena poezija yra idėjinė. 
Bet kada imuosi naująją mūsų 
poeziją specialiai pavadinti idė
jine, turiu mintyje daugiau, negu 
tik šitą bendrą kiekvienos poezijos 
idėjiškumą. Buvo idėjinė ir mai
roninės generacijos poezija. Bet 
ano meto poetui nerūpėjo specia
liau leistis į minties gelmes. Griež
čiau tariant, jiems to ir nereikėjo. 
Pačios bendrosios tautinio atgi
mimo idėjos buvo iškilusios lygiai 
visuose. Pakako anuometiniam 
poetui suteikti šioms idėjoms tik 
gražią ir tuo pačiu sugestyvią 
išraišką. Bet koks minties su-
subtilinimas greičiau kaip tik 
savaime būtų ją padaręs mažiau 
prieinamą. Ogi visuomeninė poezi
ja nori visus pasiekti. Todėl visuo
meniniai poetai visada ir lieka 
labiau šūkių, negu minties poetai, 
savo įtakos platumą apmokėdami 
mažesniu savo kūrybos gilumu. 
Bet jau kitas asmeninės poezijos 
idėjiškumas. Neberūpi šios poezi
jos kūrėjui būti plačiausiai supras
tam. Greičiau jam svarbu save kuo 
subtiliau išsakyti. Ir kokio sub
tilumo ši poezija gali pasiekti, mes 
jau iš Aisčio žinome. Tačiau ši 
poezija, išaugdama tik iš asmeni
nių nuotaikų, nesiima nusileisti į 
tas gelmes ar iškilti į t a s viršūnes, 
kuriose panirę ar iškilę pačios 
būties tiesos ieškotojai — metafizi
kai. Nepamirštu, kad poezija nėra 
filosofija. Ne vieta čia plačiau šiuo 
klausimu pasisakyti (o kitur šiuo 
klausimu esu jau pora kartų pasi
sakęs). Priminsiu užtat tik, kad 
nėra poezija nė politika. Tačiau 
yra poetų, kurie rado sau kūrybinį 
įkvėpimą visuomeninėse kovose. 
Panašiai gali būti ras tas kūry
binis įkvėpimas ir tose prob
lemose, dėl kurių grumiasi, tiesos 
ieškodami, filosofai. Tai šių poetų 
kūryba ir bus idėjinė ne tik ta 
bendra prasme, kuria kiekviena 
poezija yra idėjinė, bet ir ta specia
lia prasme, kuria grožio ieško
jimas drauge yra ir tiesos ieš
kojimas. 

Tai ir turėjau mintyje, kai pačiu 
pagrindimu naujosios poezijos 
bruožu radau idėjiškumą. Šitas 
bruožas, man regis, ir paaiškina, 
kodėl naujoji poezija paliko anks
tyvesnįjį subjektyvizmo kelią. 
Kaip asmeninių nuotaikų poezija 
savaime jau yra subjektyvi, taip 
idėjinė poezija lygiai savaime yra 
objektyvi. Tai slypi pačioje dalykų 
prigimtyje. Kaip nuotaika iš 
esmės asmeniška, taip mintis iš 
esmės objektyvi. Ir užtat: jei pasi
likimas asmeninėse nuotaikose 
savaime nukreipia į subjektyviz
mą, tai pakilimas į visuotines 
idėjas savaime subjektyvizmą 
nuveikia. Idėjinė poezija visada 
šita prasme yra visuotinė, nebe 
asmeninė. « 

Žinoma, šisai konstatavimas 
anaiptol nereiškia, kad visi naujie
ji poetai būtų išaugę iš filosofijos. 
Nėra visuomeniam poetui būtina 
ir pačiam būti visuomenės veikėju. 
Panašiai ir minties poetui nėra 
būtina pačiam filosofu būti. Ir 
minties poetui klausimas eina ne 
apie sąvokinį problemų spren
dimą, o tik apie nusikreipimą j 
tuos klausimus, į kuriuos žmogų 
veda tiesos ilgesys. Užtat neretai 
sutinkame ir tokių filosofinio 
gilumo poetų, kur ie p a t y s 
katedrine filosofija niekada nėra 
domėjęsi. Tačiau, apskritai imant, 
labai dažnai minties poetai drau
ge yra buvę ir filosofai. Ypačiai tai 
būdinga toms lūžtvinėms epo
choms, kurios ieško ateičiai naujų 
kelių. O tokiame lūžtviniame 
posūkyje stovime ir šiandien. 

Neatsitiktina todėl, kad ir mūsų 
literatinėje jaunuomenėje (turint 
šiuo žodžiu mintyje ne t ik pačius 
literatus, bet ir visus tuos , kurie 
domėjosi l i teratūra ir ją studijavo) 
buvo iškilęs toks filosofijai dome
sys, ka ip niekada anksčiau . Klau
sė gi vilniškiai h u m a n i t a r a i stu
dentai ne tik Mykolaičio a r 
Sruogos, bet lygiu domesiu ir 
Sezemano. Ir n iekada filosofijos 
auditorija nebuvo taip užpildyta, 
kaip per Maceinos paska i t a s 
Kaune. O vargiai anksč iau būtų 
buvęs įmanomas ir t a s „eksperi
mentas", kokiu buvo m a n o semi
naras , sutelkęs lygiomis iš filo
sofijos ir l i teratūros klausytojų 
d v i d e š i m t p e n k i ų ž m o n i ų 
kolektyvą studijuoti au tor iams, 
kurie liudijo filosofijos i r literatū
ros vidinę atvirybę (Kierkegaard ir 
Ibsen, Dostojevskis ir Nietzsche, 
Rilke ir Heidegger). T a s a i pats 
filosofijai a tv i rumas būd ingas ir 
šios knygos autor iams. Mačernis 
vėliau filosofiją pas i r inko tiesiog 
pagrindine studijų šaka . Nors ir 
ne „specialisto" interesu, filo
sofija yra sava ir Nykai-Niliūnui. 
O asmeniškai malonu, k a d savo 
klausytojų tarpe turėjau Nagį . Pla
tus dvasinis in teresas būd ingas ir 
dviem likusiems, kurių inty
mesnio sąryšio su filosofija 
nežinau. 

Apskritai imant , aišku, jog pats 
domesys filosofija d a r nėra 
savaime minties gilumo laidas, 
kaip savo ruožtu nė p a t s minties 
gilumas dar nė ra s ava ime meni
nio vertingumo s inon imas . Grei
čiau ir literatūroje galioja t a s pats 
dėsnis, kaip ir visame gyvenime; 
nėra šanso be a t i t i nkamo pavo
jaus. Visuomeninis poetas pačiu 
savo aktualumu turi ypa t ingus 
š a n s u s p a s i e k t i p l a č i a u s i u s 
sluoksnius. Bet užtat v i sada jis 
at iduotas pavojui kūrybą paversti 
agitacija. Apsaugo mx> šio pavo
jaus susitelkimas į save , kuris 
leidžia išsiskleisti žodžiui visu 
intymiu subtilumu. Bet š iuo atveju 
vėl ats iduriame prieš naują pavojų 
— susmulkėti į ža ismingą tik 
savimi pačiu gėrėjimąsi. I r kaip po 
tokio narcizinio poeto paimi į 
rankas minties poetą, pasijunti 
lyg iš šilto bei šviesaus, bet troš
kaus salonėlio a ts idūręs į žvaigž
dėtos nakties plotį. Bet lengviau 
meniška; apipavidal in t i savo 
asmeniškų pergyvenimų pasau
lėlį, negu žmogaus likimą jo 
amžinoje dramoje. Ir už ta t min
ties poeto kelias ypačia i rizi
kingas, nes jis eina tomis kalnų 
viršūnėmis, kilriose v i s a d a gresia 
pavojus menininko žodžiui sušalti 
į filosofinę sąvoką. Nėra šis pavo
jus neaktualus ir mūs išk iams poe
tams. Bet tai j au bus l i teratūros 
kritikų specialistų da lykas kon
krečiai paanalizuoti , kur ia is atve
jais ir kiek to pavojaus esama. Gi 
man šiuo tarpu tesinori konsta-

Dr. Juozas Girnius 

tuoti, jog šisai posūkis minties 
gilumon atskleidė mūsų poezijai 
naujus plotus, kurie suteikė jai 
ypatingos jėgos. Kokia gi jėga gai 
būti didesnė už tą, kuri į vieną žodį 

i sulydo ir grožį ir tiesą? O ta jėga ir 
persunktas mūsų naujųjų poetų 
žodis. I r džiugu šiame sąryšyje pri
siminti tuos žodžius, kuriais teko 
prieš aš tuonetą metų vieną savo 
straipsnių baigt i : „Mūsų ligšio
linė poezija, apskritai, nebuvo 
neidėjinga, t ik neretai jos idė-
j ingumas liko apgailėtinai seklus. 
Ne vieną poetinę jėgą troškino a r 
asmeninių sentimentų siaurumas 
ar plačiųjų interesų plokščias 
suprat imas. Neabejotina, kad 
mūsosios poezijos intymesnis atsi
skleidimas filosofijai padarytų ją 
gilesnę — ir žvilgį suvisuotintų, ir 
jo vidinę jėgą subrandintų. Džiu
gu, jog yra ženklų, kad jaunoji 
mūsų poetų kar ta atviriau atsi
skleis filosofijai ir pajėgs praeities 
poetines tradicijas ir praplėsti ir 
pagilinti". K a s anuo metu, vos tik 
pradėjus jauniesiems poetams 
v i e šumon i še i t i , a t r o d ė t ik 
ženklais, šiandien jau yra beiš-
sipildanti tikrovė. Liudija tai š i ta 
knyga. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Kaip naujosios poezijos charak-
terizavimas idėjiškumu nereiškia 
jo paneigimo nė ankstesniajai 
poezijai, ta ip lygiai jis savo ruožtu 
nereiškia, lyg naujoji poezija 
stovėtų „šalia gyvenimo" ar nebe-
būtų kūrybiškai asmeninė. Tiesa, 
kad naujieji poetai nėra įprastine 
to žodžio prasme visuomeniniai 
poetai. Bet nebūti visuomeniniu 
poetu dar nereiškia stovėti šalia 
gyvenimo. & iiia gyvenimo grei
čiau stovi ne minties, o tik asme
ninių nuotaikų poetai. Gi mintis 
visada veikia visus pačia jos 
atskleidžiamosios tiesos jėga. 
Todėl minties poetai, nors ir nebū
dami visuomeniniais, gali turėti 
nemažesnės v.suomeninės įtakos 
ir už pačius tuos, kurie lieka oficia
liųjų dienos šūkių dainiai. Tikiu, 
kad ir mūsų naujajai poezijai bus 
lemtas didelis vaidmuo mumyse, 
kurie ryžtamės- tėvynės palikimo 
nepaversti jos išsižadėjimu. Nėra 
abejonės, gaivins mumyse šią 
ryžtį ir naujoji poezija pačiu tuo 
gimtosios žemės palikimo skaus
mu, kuris sravi iš kiekvieno jos 
žodžio. Panašiai: nors ir nebėra 
naujoji mūsų poezija asmeninė ta 
prasme, kuria šį žodį vartojame 
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intymiųjų poetų atveju, tač iau ta i 
nereiškia, kad ji nebūtų asmeninė 
bendra kūrybine prasme, kuria 
asmeniška yra kiekviena poezija. 
Tai du skirtingi dalykai . Kai 
pirmu atveju bet kurio poeto 
„asmeniškumas" reiškia jo apsi
ribojimo tik savo nuotaikinėmis 
būsenomis, tik savo individua
liais pergyvenimais, ta i an t ru 
atveju „asmeniškumas" y r a pats 
kūrybinio savitumo s inonimas. 
Tai š i ta pastarąja prasme ir yra 
asmeninė kiekviena poezija, kaip 
yra asmeninė ir kiekviena kūryba 
apskritai , kiek ji yra ištryškusi iš 
kūrybinių asmens gelmių. Gal ima 
tik pridurti, kad šia prasme visada 
lieka asmeninė net ir filosofija, 
nes net ir pati mintis, nežiūrint 
savo objektyvaus visuotinumo, 
savo versmę turi tik kūrybinėje 
individualybėje. O dar labiau ta i 
galioja meninei kūrybai, kur i y ra 
kūryba pačia pirmine to žodžio 
prasme. Todėl ir būtų nesusipra
t imas, jei kas nors mano gene-
racinei charakteristikai panau
d o t u s „ a s m e n i š k u m o " i r 
„idėjiškumo" terminus norėtų ta ip 
aiškinti , lyg būčiau pamiršęs, jog 
bend rą j a p r a s m e k i e k v i e n a 
kūryba yra asmeniška. 

Bandžiau patikslinti, kuriuo 
pagrindu ir kuria prasme naująją 
poeziją charakterizuoju idėjiš
kumu. Tačiau tai visa lieka kol kas 
tik formalinis paaiškinimas. 
Klausimui visu platumu a tsakyt i 
tektų leistis į pačius estetinius 
naujosios poezijos pagr indus . Bet 
tai j au nebe įvadinio žodžio, o 
atskiros studijos dalykas. P a k a k s 
tik schemiškai paryškinti , kokią 
kūrybos paskirties sampra tą ir 
kokią kūrybos linkmę idėjinė 
poezija savyje slepia. 

Eiti idėjinės poezijos keliu — tai 
išpažinti grožio ir tiesos neii-
skiriamybę, grožio kūrimą tuo 
pačiu vertinti ir tiesos ieškojimu. 
Šita kūrybos samprata iš anksto 
palieka aną utilitarizmo a r estetiz-
mo dilemą, kurioje ginčijamasi, a r 
menas turi kam nors t a rnau t i a r 
ne. Ir tenka šios dilemos atsi
sakyti , nes ji i š tiesų beprasmiška. 
B e p r a s m i š k a s j a u p a t s š i s 
operavimas naudos terminu, nes 
jis j a u iš anksto poeziją vienaip a r 
an t r a ip nuvertina. Ką gi iš tiesų 
reiškia kelti naudos klausimą? 
N a u d a yra iš esmės ne tikslo, o 
priemonės kategorija. Ir užtat ką 
nors vertinti tik dėl kam nors nau
dingumo yra lygu iš tiesų savyje 
nevertinti, o tik kaip priemonę 
tam, kas jau vert inama pačiu 
tikslu. Tas pats yra ir su poezija: 
kada iš anksto klausiama, kam ji 
naudinga, tai jau iš anks to išpa
žįs tama nematant jai jokios savi
tos prasmės. Kas turi pats savyje 
prasmę, tas nereikalauja savęs 
pateisinimo jokia nauda. Ir užtat 
poetui, tikinčiam savo kūrybos 
prasme, nelieka nieko kito, ka ip vi
siems naudos ieškotojams atsa
kyti: poezija nėra naud inga . Taip 
iš tiesų ir yra: visa, k a s savyje 
vertinga, nenaudinga. I r ši ta 
prasme nenaudinga lieka visa, 
kuo mūsų dvasia gyvena: ne tik 
poezija, bet ir filosofija, i r ne tik 
filosofija, bet ir religija. O nau
dingi tėra tie padarai , kurie tar-

- nauja mums apvaldyti žemę ir 
užtikrinti joje mūsų egzistenciją 
(konkrečiai tariant: visi civiliza
ciniai laimėjimai nuo akmens 
kirvio iki atominės bombos). Gi 
visos kalbos ir apie anų tikrųjų 
vertybių naudą kyla tik iš tos nihi
listinės aistros, kuri nori visa 
paversti tik beprasmiška prie
monių organizacija, nebegai-
vmaraa jokių savyje prasmingų 
vertybių šviesa. Tai š i t a nihi
listinė aistra yra pagimdžiusi ir 
meninį utilitarizmą, ieškantį ir 
meninei kūrybai pagrindo jos 
v i e n o k i a m e a r k i t o k i a m e 
naudingume, konkrečiau tar iant : 
vienokioje ar kitokioje propa
gandoje. Apskritai, š i ta ip lite
ra tūrą vertino ir vertins, kuriems 
ji liko ir liks svetima. Bet neju
čiomis per nesusipratimą kar ta is 
ir patys rašytojai pažiūri i save 
Šitomis akimis. Tada ir iškyla 
pas tanga patarnauti savo kūry
biniu talentu vienam a r kitam 
„naudingam reikalui". Kar ta is į šį 
kelią sugundo viltis sulaukti „atly
ginimo" iš tų, kuriems šis „pasi 
t a rnav imas" naudingas. O kar ta is 
šiai „visuomeninei t a rnyba i " 
rašytojai {rikiuojami pačių val
dančiųjų jiems įprastomis poli
cinėmis priemonėmis. Bet kaip tik 
iš šio įrikiavimo ir maty t i , kaip 

Juozas Kėkštas 
PIETA 
Nurimo šviesiaveidis, kaip dangus po griausmo, 
žaibo ir lietaus, pranešęs žemei gerąją naujieną, 
savo kančią ir savas žaizdas; 
sustiprinęs visus, ištroškusius pavasario ir džiaugsmo, 
palaiminęs praėjusias ir busimas kartas. 

Jam nebereikia jau paguodos, ašarų nereikia, 
lai puošia jį žaizda, ir kraujas, ir mirtis. 

Šiandieną, nukankintas kaip ir jis, 
kraujuojančia, sudužusia širdim norėčiau eiti nūbūtin. 

Paduok, geroji, stiklą man gaivinančio 
gyvybės ir mirties vandens. 
Visas ietis savin surinksiu aš, beginklis. 
Paliks paminklas: 
širdis ir ašaros ant kruvino akmens. 

Kazys Bradūnas 
ŠVENTOJI VERSMĖ 

Prie gruoblėto ąžuolo rymoja 
Girių Dievas veidu mediniu, 
Samanotos Girių Dievo kojos 
Plaunamos šventųjų vandenų. 

O Šaltini miško stebuklingas, 
Į tave rankas pavargusias tiesiu. 
Ir jėga pavasario audringa 
Plaukia nesuvaldoma tamsiu 

Labirintu atgaivinto kraujo, 
Plaukia liūtim, karšta, laukine... 
O, jaučiu — tai žemė atnašauja 
Girių Dievo garbei ir mane. 

Alfonsas Nyka-Niliunas 
VAIKYSTĖ 

Man miegančiam vienam kažkas suriko: — Kelkis! — 
Ir aš radau pavasarį su vėju vaikštant po namus. 
Šiandien esu aš dar labiau išalkęs; 
Laukai pavasariu jau dvelkia, 
Bet tu nesikeli... Ir aš dainuot imu. 

DAINELĖ 

Neliūdėk, kad tau daina vaikystę primena, 
Ir prie durų neraudok: grįžai! 
Greit sėdėsi rudenio šviesoj aprimęs, 
Ir lapus pačion širdin tau pus beržai. 

Vytautas Mačernis 
GYVENIMUI 
Būk, gyvenime, man neteisingas, 
Būk versmė patyrimų karčių. 
Ir sunkių pralaimėjimų ringas, 
Iš kurio grįžčiau pilnas žaizdų. 

Bet būk didelis ir vienkartinis, 
Pažymėtas didžiųjų kančių, 
Skausmo platumos — mano tėvynė, 
Jas išplėsk begalybėn, meldžiu. 

Sūkury nuolatinės kovos 
Niekada palankiai nešypsoki 
Ir nuo laimės laikyki atokiai. 

Man neduoki draugų, mylimos, 
Švelnumu jie mane pražudys! 
Mirsiu aš, mirs kovos troškulys! 

Henrikas Nagys 
IŠSIGELBĖJUSIEJI 
Jūs išsigelbėjot visi. 
Jūs verkėte ties jūra. 
Ant kranto liejos lūždama vilnis 
ir plovė jūsų laivo sudraskytą burę. 

Troški atogrąžų naktis jus pridengė ranka. 
Nuo medžių puolė sunkūs vaisiai 
ir dusliai dužo ant uolų. Ugnim klaikia 
į jūsų veidus švietė svetimos ir piktos žvaigždės... 

Jūs glaudėtės parpuolę į pakrantės smėlį 
ir' vilgėt lūpas žemės vandeniu gėlu. 
Sala miegojo šniokščiančius medžius dangun iškėlus. 
Jūs laukėte stebuklo. Laukėte iš rytmečio miglų 

didingo laivo, brendančio su saule ir su vėju 
stiebuos ir jurininkų akyse į jūsų 
negyvą salą ir į širdis. Laukėte., bet niekas neatėjo... 
Jūs išsigelbėjot visi ir verkėte ties jūra. 

(Eilėraščiai iš antologijos „2 e m ė" 1961 m.) 

kiekvienas toks literatūros kam 
nors palenkimas iš tiesų tėra jos 
nuvert inimas tik į agitacinę 
priemonę. 

Buvo užtat savo laiku supran
t a m a s ir a n a s estetizmas, kuris 
prieš bet kokį utilitarizmą dekla
ravo meno nepriklausomybės 
principą l 'art pour Tart. Griežta 
prasme imant , šis principas tei
singai išreiškia, kad meninė kūry
ba yra vertybė savyje pačioje, 
nereikalaujanti legitimacijos iš 
nieko kito, kam ji galėtų būti 
naudinga. Bet Šitaip sutikdami su 
š i u o p r i n c i p u , a n a i p t o l 
nemanome, kad būtų galima jį 

taip interpretuoti, ka ip jį inter
pretavo vadinamieji estetistai. Ir 
būtent, labai dažna gyvenimo 
patirtis, kad bekovojant au viena 
ar kitu priešu nejučiomis jam kapi
tuliuojama pačiu nusileidimu į jo 
plotmę. Taip atsitiko ir su este-
tistais. Norėdami radikaliausiai 
paneigti utilitarizmą, jie paneigė 
ir tai, kas priklauso menui i i jo 
paties, būtent jėgą veikti gyve
nimą. Tiesa, tik dėl to y viso kelia
mi menui visi „naudingumo" 
reikalavimai, kad tikima meno 
veikme į gyvenimą. Antraip visi 
tie, kurie šiandien meną prie-

(Nukelta į 4 psl.) 
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Žmogaus prasmės žemėje poezija 
(Atkelta iš 3 psl.) 
vaitauja būti naudingam, būtų jau 
geniai jį iš viso paneigę. Tai kaip 
tik ir liudija, kad mene slypi didelė 
jėga, padaranti menininką arba 
„pavojingu" arba „naudingu"'. Bet 
dėl to, kad kas nors stengiasi šią 
jėgą palenkti sau (atseit iš „pavo
jingos" padaryti „naudinga"), 
visai nėra pagrindo menininkui 
pačiam ją paneigti. Ir užtat tasai 
estetistas, kuris pats savo meną 
nori nužeminti j beprasmišką 
formalistini žaismą vien dėl to, 
kad niekam nebebūtų noro jį kam 
nors „naudoti", man atrodo pa
našus tam asketui, kuris išsilais
vinti iš velnio rankų neranda kitos 
išeities, kaip save iškastruoti. Tai 
tokiu steriliškumo įkūnijimu yra ir 
ta operacija, kuria estetistai bando 
iš meno išjungti tiesą. Bet tokia 
operacija prarandamas ne tik bijo-
masai „naudingumas", bet ir 
vidinis gyvastingumas. Ta 
tariama nepriklausomybė, kurioje 
menas neranda kitos išeities savo 
„nekaltybei" išsaugoti, kaip tik 
užsiskleisti į eksperimentinį 
formalizmą, iš tiesų yra pabė
gimas ne tik nuo utilitarizmo, bet 
ir nuo paties gyvenimo. O dezerty
ravimas niekada dar nebuvo 
laimėjimas. Tiesa, nėra recepto 
nuveikti utilitarizmui kartą visam 
laikui. Visada vadinamieji „platie
ji" bei valdantieji sluoksniai reika
laus menininką būti jų trubadūru. 
Bet užtat ir reikia žinoti: jei nori 
menininkas likti laisvas, jis turės 
savo laisvę ir ginti. O ginti savo 
laisvę — tai ne grožio vardan atsi
sakyti tiesos, o kaip tik nenu
silenkti niekam kitam, kaip tai pa
čiai būties tiesai, kuri yra ir pačios 
meninės tiesos versmė. Ne tiesa 
meną prievartauja, o greičiau 
melas. Tik melas ieško naudos. O 
tiesa taip pat viešpatauja virš visų 
naudinių interesų, kaip ir grožis. 
Užuot prievartavusi, tiesa grei
čiau kaip tik suteikia menui tą 
jėgą, kuri ir „nenaudingą praban
gą", kokia laikoma meninė 
kūryba, paverčia revoliuciniu 
veiksniu. Užtat, išpažindama gro
žio ir tiesos neišskiriamybę, idė
jinė meno kūryba ir ryžtasi ver
čiau aktyviai kovoti su visomis jos 
pavergimo tendencijomis, negu 
užsisklęsti steriliškame žaisme. 

Formaliai imant, išdėstytoji 
kūrybos paskirties samprata yra 
mano, nes patys šios knygos 
autoriai nėra niekur ėmęsi teore
tiškai savosios estetikos dėstyti. 
Tačiau manau, kad drauge esu 
išreiškęs ir jų pažiūrą į savo 
poetinės kūrybos prasmę. Neturėję 
gausingiau estetikų, nesame turėję 
nė didesnių teorinių kovų tarp at
skirų meninių linkmių. Galbūt tai 
dar ir dėl to, kad lietuviškas 
nuosaikumas mus ir čia apsau
gojo nuo kraštutinybių. Ypačiai 
niekada stipriau pas mus neiškilo 
formalistinis estetizmas. Ir tie, 
kuriuose mūsų poezija pasiekė 
ypatingo formalinio tobulumo, 
laimėjo jį ne formalistine tech
nika, tik savo meninio pergy
venimo nuoširdžiu tikrumu. 
Gyviau mūsuose visą laiką reiš
kėsi tik utilitaristinė tendencija, 
nors irgi ne tiek iš teorinio ekstre
mizmo (apie jį galima tik trečia-
frontininkuo8e kalbėti), kiek iš 
paprasto visuomeninės poezijos 
ilgesio. Bet kadangi vis dėlto ir 
tokiam ilgesiui vergiškas paklu
simas slėptų savyje poetinės publi
cistikos pavojų, tai ir matyti, kaip 
naujieji mūsų poetai labai atsar
giai laikosi bet kokio „visuo
meniškumo" atžvilgiu. Bet 
kadangi jie lygiai svetimi ir bet ko
kiam formalistiniam estetizmui, 
tai vis dėlto, nežiūrint viso 
„nevisuomeniškumo'.', jie stovi 
pačiame mūsų tautos dvasinio 
gyvenimo sūkuryje. 

Kokia kūrybos linkmė išplaukia 
iš šios idėjinės meno sampratos, 
kuri pagrįsta grožio ir tiesos neiš
skiriamybę? 

Sakėme: idėjinė poezija lygiai 
atsisako ir save kieno nors naudai 
palenkti ir save nužeminti tik į 
formalistinį žaismą, nes ji tiki 
savita meninės kūrybos prasme. 
Bet kokia gi meninės kūrybos 
prasmė? Atsakymas į šį klausimą 
nuosekliai priklauso nuo atsaky
mo į žmogaus klausimą apskritai, 
nesgi meninė kūryba yra par 
excellerup f-r.'tgans kūryba. Ir 
užtat ieškoti menininkui savo 
kūrybos prasmės yra lygu ieškoti 
ir savo paties . žmogiškosios 
prasmės. Tas ir yra pagrindas, 
kodėl idėjinė poezija visada ir 
savaime visų pirma pulsuoja tuo 
žmogau* r"ii>e9čiu. kuris jį verčia 

klausti, kokia žmogiškosios egzis
tencijos paskirtis. 

Bet kokia gi žmogaus prasmė? 
Kaip esame įpratę prasmės klau
simą tuojau pat išversti į naudos 
klausimą, taip esame ir linkę ir 
žmogaus prasmės klausimą 
savaime atsakyti laimės žodžiu, 
lyg laimė kaip tik ir būtų visa tai, 
kas gali būti žmogui naudingo. Ta
čiau, deja, ši „savaime supran-
tamybė" yra labai problematiška. 
Viena: galima iš viso nau
dingumu matuoti tik atskirus žmo
gaus veiksmus: ar buvo tai ir tai 
naudinga? Bet beprasmiška būtų 
klausti, ar iš viso naudinga žmo
gui gyventi, ar yra žmogui naudos 
mirti. Beprasmiški šie klausimai, 
nes ne mūsų rankose gyventi ar 
mirti, kaip mūsų rankose vesti ar 
ne. Galima nauda matuoti mūsų 
veiklą, bet neįmanoma nauda 
išreikšti ir pačią mūsų būtį. Užtat 
ir teigti, jog žmogui naudinga būti 
laimingam, yra lygiai absurdiš
ka, kaip ir kalbėti apie mirties 
naudą. Kada mes klausiame žmo
gaus prasmės, mes kreipiamės į 
pačią jo būties visumą. Todėl ši ir 
nebegali būti- atsakyta naudos 
matu, nes pastarasai saisto tik 
atskirus mūsų žingsnius. Tai ir pa
smerkia neįmanomybei kiekvieną 
bandymą prasmės klausimą 
atsakyti laimės žmogui nau
dingumo teigimu. Tiesa, kad laimė 
naudinga. Bet kaip tik dėl to ji ir 
nėra mūsų prasmė, nes visa jos 
„nauda" išblanksta prieš mirties 
„nenaudingumą". O tai, kas gali 
būti mūsų prasme, turi neiš-
blankti nė mirties akivaizdoje. Tik 
šis neišblankimas ir liudys, kad 
tai, ko negali išblankinti nė mirtis, 
buvo iš tiesų prasminga. 

O antra: ir pati ta laimė, kuria 
norima žmogaus prasmę aptarti, 
toli gražu nėra taip savaime 
suprantama, kaip paprastai 
manoma. Greičiau jos daugia-
prasmiškumas tik dėl w nepaste
bimas, kad kiekvieias pasi
tenkina tik subjektyviu jos 
supratimu: laimė — tai, ko šiuo 
metu trokštu, nes stokoju. Bet 
pakaktų pasiekti, ko buvo trokšta, 
ir bematant s-vajotąją laimę 
pakeistų nuobodis pasiektąja ir 
naujos troškulys. Visi šią tiesą 
žino, bet retas supranta. Kodėl 
laimė nepasiekiama? Todėl, kad 
tai, kas iš tolo viliojo, vos spėjus 
rankomis paliesti, sudūžta į nuo
bodį ar naują rūpestį. Bet kodėl 
taip turi būti? Todėl, kad iliuzija 
buvo tikėti šią „laimę" būsiant 
pačia prasme. Tiesa, turime dėl 
vadinamosios laimės grumtis, nes 
kovoti dėl būvio neišvengiama. 
Bet nereikia fariziejiškai vaidinti, 
lyg būtų galima vadinamąją lai
mę kitaip pasiekti, kaip kitų 
sąskaiton. Ir užtat, atvirai daly
kus imant, tenka konstatuoti: 
laikyti mūsų prasme laimę yra 
lygu laikyti mus pašauktais ryti 
žmogui žmogų. Bet jei šitos išva
dos pabūgstame, tai ir yra ženk
las, kad ne laimė mūsų prasmė. 

Tai ir yra mūsų naujųjų poetų 
žvilgis į žmogų. Nebe laimės ilge
sys persunkęs juos, o greičiau 
prasmės rūpestis. Tai ir išskiria 
juos nuc ankstyvesniosios kartos 
poetų. Ne kas kita ir nulėmė pasta
rųjų kūrybą asmeniškumo link
me, kaip laimės motyvo ypatingas 
iškilimas. Ir buvo gi Aistis pla
navęs savo pirmąją poezijos 
knygą taip ir pavadinti: Laimės 
link. Žinoma, poeto laimė — ne 
politiko. Kai politikui kelias 
„laimės link" neretai pasuka ir per 
kraujo klanus, tai poetui juodoms 
ar mėlynoms akims pavergti 
pakanka švelnių eilių. Laimėjo 
šiuo meilės ilgesio bei sielvartų 
motyvu poezija ypatingo 
švelnumo bei šiltumo. Bet drauge 
tai aprėžė ją tik asmeninių pergy
venimų pasauliu. Kiekvienas gi 
laimės ieškojimas, neišskiriant nė 
meilės gendančioms akims, savai
me jau yra tik subjektyvios reikš
mės. Užtat ir kiekviena kūryba, 
persunkta laimės motyvu, savai
me turi nueiti asmeninės poezijos 
keliu. Ir jeigu mūsų poetai paliko 
šį kelią, tai tik dėl to, kad laimės 
ilgesį juose pakeitė prasmės rūpes
tis. Jau anksčiau atkreipiau 
dėmesį, kaip mažai jų kūryboje 
beužima vietos meilė. Gali dėl to jų 
žodis pasirodyti lyg nebetekęs 
senosios šilimos. Bet užtat jis mus 
pastato prieš visą žmogaus likimo 
dramą. Tai ir suteikia jam naujos 
jėgos, pagaunančios probleminiu 
prasmingumu Užuot sielvartų dėl 
vieno ar kito nelaimingo nesu
sipratimo, iškyla mums visuo

tinosios (kūrybos ir kovos, laiko ir 
amžinybės, gyvenimo ir mirties 
tikrovės) problemos. Tiesa, 
vienaip ar kitaip šie motyvai 
negalėjo neiškilti ir intymioje 
poezijoje. Bet kaip tik čia ir matyti 
visas skirtumas tik tarp asmeni
nio susirūpinimo tais visais šešė
liais, kurie pastoja mums kelią į 
laimę, ir tarp probleminio rūpes
čio, kaip įprasminti žmogiškąją 
egzistenciją, nežiūrint visos ją* 
supančios tamsos. Pagal tai skir
tingas ir pats šių klausimų 
lietimas: kai vienur šie klausimai 
paliečiami tik kaip toki dalykai, 
dėl kurių telieka rezignuoti, tai 
kitur ieškomi sprendimai, kaip 
kovoti dėl žmogiškosios egzis
tencijos įprasminimo. Imkime, 
sakysime, mirtį. Ar Aisčiui ji 
ateina brutalia giltine (Iš kažkur 
šalta mirtis atjoja: barška kaulai, 
dalgis žvanga), ar Neriui ji mus 
diemedžiais pražydina, kiekvienu 
atveju ji sutinkama ta pačia pasy
via rezignacija. Tuo tarpu naujoje 
poezijoje jį greičiau virsta 
klausimu, kaip nuveikti jos neiš
vengiamybę (plg. Nykos-Niliūno 
Šeštosios elegijos pabaigą). Arba 
imkime ir tą pačią kūrybos prob
lemą. Ji kilo, sakysime, ir Aisčio 
poezijoje. Bet visada ji liko labiau 
asmeninis skundas, kaip sunku 
rasti- žodį ir kaip graudu likti nesu
prastam. Tuo tarpu naujiesiems 
poetams ir ši problema kyla nebe 
subjektyviniu, o objektyvumi 
požiūriu: nebesipasakoja jie, kaip 
kuria, o labiau domisi pačia kūry
bos prasme. 

Bet kaip naujoji mūsų poezija 
savo probleminiu idėjiškumu 
nutolusi nuo to kelio, kuriuo ėjo 
intymioji mūsų poezija, taip lygiai 
jai tolimas ir tasai religiškai trans
cendentinės poezijos kelias, kuriuo 
jėgingai žengė Brazdžionis. Jei 
intymieji mūsų poetai ieškojo lai
mės čia pat, meilėje, tai Brazdžio
nis iš krikščioniškosios tiesos 
žinojo, kad mūsų laimės ilgesys 
bus patenkintas tik anapus. Todėl 
jis į šį laikinį gyvenimą ir žiūrėjo 
tik kaip į piligriminę kelionę į 
tikruosius- Namus. Krikščio
niškoji pasaulėžiūra nėra svetima 
ir šios knygos autoriams (trys iš 
jų, tarp kitko, yra tos pačios korpo
racijos — Šatrijos — nariai, kuriai 
priklausė ir Brazdžionis). Tačiau 
poetinis jų kelias yra kitas. Kai 
Brazdžionis išskirtinai dainavo 
anapusinį žmogaus pasaukimą, 
tai naujieji mūsų poetai žiūri į 
žmogų žemėje. Ir iš tiesų: nors 
žmogus ir pasauktas Amžinybei, 
tačiau tai dar nereiškia, kad dėl to 
laikinė jo egzistencija butų ati
duoda beprasmybei. Tiesa, prasmė 
negali būti randama, lyg koks iš 
anksto pamestas daiktas. Galima 
kalbėti apie laimės radimą. Bet 
prasmė gali būti paties žmogaus 
sukuriama, nes žemiškoji žmo
gaus prasmė ir yra ne kas kita, 
kaip pati kūryba. Dvejopai kūry
ba įprasmina žmogiškąją egzis
tenciją. Pirmiausia ji nutiesia 
tiltą, kuriame gali žmogus žmogų 
susitikti. Kai laimės ieško kiek
vienas sau, tai kuriama visiems. Ir 
užtat kai laimės medžioklė uždaro 
kiekvieną jame pačiame, tai 
kiekviena kūryba žmones sieja 
draugėn. Net ir vadinamaisiais 
gerais darbais mes galime pasiekti 
tik savo betarpiškus artimuosius. 
Gi savo kūrybiniais žygiais mes 
ištiesiame savo šviesos žibintą ir 
tiems, kurie dar tik ateis iš laiko 
tolių. Ta ir yra antroji kūrybos 
prasmė — nuveikti laiko tėkmę 
kūrybinių žmogaus žygių nepra
einamybe. Nėra ši nepra
einamybė tikroji amžinybė, bet 
kiekvienu atveju ji yra bent žemiš
kasis pastarosios liudijimas. 

Todėl ir nėra taip nuostabu, kaip 
iš karto galėjo pasirodyti, kad ir 
tuose mūsų naujų poetų, kurie yra 
krikščioniškos pasaulėžiūros, 
visiškai nejausti jokio žemės bei 
paties žmogaus žemiškosios egzis
tencijos nuvertinimo Transcen
dentinės Tikrovės vardan. Grei
čiau atvirkščiai, visa jų kūryba 
pulsuoja karšta (iki skausmo!) 
žemės meile. Nėra tai betgi roman
tinė gamtos mistika. Greičiau šią 
meilę žemei gaivina pačiam žmo
gui meilė. Brangi yra žemė dėl to, 
kad ji yra žmogaus tėviškė. Žmo
gus pašvenčia Žemę savo darbu ir 
savo krauju. Ir todėl ji visų pirma 
kalba žmogui ne savo kosmopoli
tiniu gamtiniu grožiu, o sava tėvų 
žemės istorija: 

Nuomonės ir pastabos 

Dar keletas žodžių dėl 
vysk. Masalskio 

Pablo Picasso autoportretas, tapytas 1901 metais, parduotas New 
Yorke už S.3 milijonus dolerių. 

Milijonai už dailės kūrinius 
Kai pastaruoju metu mūsų 

visuomenėje jaučiamas rūpes
tis mūsų Čionykščių dai
lininkų dailės darbų likimu, 
kai buvo Lietuvių fondo įsi
gyta palyginti pigiai žymaus 
ekspresionisto Prano Domšai-
čio kolekcija, pravartu būtų 
prisiminti, kiek yra mokama 
ne tik už olandų ir renesanso 
laikų klasikus, bet ir už dvi
dešimtojo amžiaus dailininkų 
darbus. 

Štai praėjusią savaitę tarp
tautinės Sotheby kompanijos, 
besiverčiančios dailės darbų 
prekyba, varžytinėse, New 
Yorke, Pablo Picasso auto
portretas, tapytas 1901 m., 
parduotas už 5.3 milijonus 
dolerių. Tai aukščiausia kaina 
ligi šiol už jau 20 amžiaus dai
lininko tapybos darbą. 

Tose pačiose varžytinėse ir 
kitų dailininkų darbai buvo 
parduodami už milijonines 
kainas. Anglo J. M. W. 
Turner'io (1775 - 1875) pa
veikslas „Juliet and Her 
Nurse" buvo parduotas už 6.4 
milijonus dolerių. Ispano 
Velaząuez'o (1599 - 1660) 
portretas „Juan de Pareja" 
parduotas už 5.5 milijonus 
dolerių, Flamo Rubenso (1577 -
1640) paveikslas „Samsonas ir 
Dalila" parduotas už 5.4 mili
jonus dolerių. 

Nemažos ir kitų, jau beveik 
mūsų laikų dailininkų darbų 
kainos. Prancūzų impresio
nisto Renoir'o (1841 -1919) pa
veikslas „Two Young Girls 
Reading" parduotas už 2 mili
jonus dolerių. Kiti impresio
nistai ir to paties laikotarpio 
dailininkai parduoti taipgi už 
nemažas sumas: Sisley už — 
450,000 dolerių, Maillol — už 
220,000 dolerių, Bonnard — už 
310,000 dolerių, Gauguin — už 

570,000 dolerių. 
Net ir, galima sakyti, jau 

mūsų dienų ryškesnieji dai
lininkai turi visai apčiuopia
m a s savo darbų kainas. Saky
sim, Giacommetti skulptūra 
buvo parduota už 360,000 dole
rių, Calder'io — už 190,000 
dolerių ir druskininkiečio, 
Čiurlionio kaimyno Lipchitz'o 
paveikslas už 75,000 dolerių. 

Taigi turtingų žmonių, meno 
mėgėjų pinigai investuojami 
ne vien tik į žemę ar į visokius 
vertybinius popierius, bet ir į 
dailės kūrinius. Ar mūsų, 
lietuvių, pinigingų žmonių 
tarpe š ia kryptimi yra bent 
kiek pasistūmėta savo asme
niškajam labui ir pagaliau 
lietuvių rankose esamo kultū
rinio lobio praturtinimui? 

k.b. 

Sidabras senovės 
Lietuvoje 

Tokiu pavadinimu archeolo
gė Laima Vaitkunskienė para
še knygą apie sidabro radi
nius, o „Mokslo" leidykla ją 
išleido 128 psl. leidiniu. Iš 
šios archeologinės studijos 
sužinome, kad metaliniai 
žalvario dirbiniai Lietuvoje 
rendami iš apie 1800-1600 m. 
pr. Kr. Sidabro dirbiniai Lietu
voje pasirodė maždaug prieš 
2000 m., taigi Kristaus lai
kais. Ligi šiol surasta arti 420 
sidabrinių ir apie 1100 pasi
dabruotų dirbinių. Tai antkak-
lės, segės, apyrankės, žiedai, 
galvos papuošalai, kabučiai, 
apvaros, juostų vijimo plokš
telės, apkalai, lydiniai, sag
tys, geriamieji ragai, žirgo 
aprangos reikmenys, kala
vijai, jų makštys, pentinai ir 
kiti įdomūs dalykai. 

Tik pažvelgus į naują kun. S. 
Ylos straipsnį apie vysk. 
Masalski (Draugas, 1981.V. 16) 
toptelėjo į galvą ana garsi 
pradinė eilutė iš Virgilijaus 
Eneidos: 

Infandum, regina, jubes 
renovare dolorem. 

Nemalonus man visas tas 
ginčas su kun. S. Yla. Džiau
giuos vis dėlto, kad paskutinis 
jo atsakymas ne toks kate
goriškas ir be nereikalingų 
insinuacijų. 

Norėdamas šį ginčą baigti 
taikesne nota, pasitenkinsiu 
tik pora pastabų. Savo paskai
toje kun. Yla nelietė visos 
vysk. Masalsk io veiklos. 
Kalbėdamas apie tautybių 
(suprask, lietuvių — lenkų) 
sankirtį Vilniaus universitete, 
jis tik tarp kita ko prisiminė 
truputį ankstesnį laiką, taria
mą lietuvių opoziciją, kuriai 
vadovavę du vyskupai — 
vilniškis Ignas Masalskis ir 
livonišlds Juozas Kasakaus-
kis — Ketverių metų seimo ir 
Kosciuškos sukilimo metu. Ir 
dėl to jie buvę nužudyti. Nėra 
jokių istorinių duomenų apie 
tokį tautybių sankirtį vysk. 
Masalskio laikais. Už Gegužės 
3 d. konstituciją buvo lygiai 
daug lietuvių kaip ir lenkų, 
kaip lygiai daug lenkų ir lietu
vių buvo ir prieš ją. Tuo metu 
gegužininkai laimėjo ir dėl to 
nužudė vysk. Masalskį (ku
riam beje mirties pavojus grė
sė jau Vilniuje). Štai ir viskas. 

Man, kaip ir tada paskaitą 
skaitančiam kun. Ylai, visiš
kai nerūpėjo visa spalvinga ir 

plati vysk. Masalskio veikla. 
Tai nieko bendro neturi su 
„tautybių sankirčiu". 

Antra, kun. Yla. tebebando 
įrodinėti, kad mano pacituoti 
A. Šapokos žodžiai apie v y s k 
Masalskį lyg būtų ne jo, lyg jis 
tik „referuotų" lenkų autorius. 
Jis ir visą jo studiją vadina 
„referencine studija". Ne, visa 
ta studija nėra tik kitų nuomo
nių apžvalga, bet originalus ir 
labai gražus dr. A. Šapokos 
mokslinis darbas. Reikia nepa
miršti, kad pirmoji A. Šapokos 
daktarato tezė ir buvo apie 
Lietuvą Ketverių metų seimo 
metu. Jis geriau negu bet kas 
pažino tą laikotarpį ir nebijojo 
dėl jo savo nuomonės pasaky
ti. Be to, panašią nuomonę apie 
vysk. Masalskį jis išreiškė ir 
savo red. Lietuvos istorijoje. 
N e tiesa, kad toje studijoje 
Šapoka nesinaudojo jokiais 
lietuvių šaltiniais. Ar tų pačių 
K a s a k a u s k i ų k o r e s p o n 
dencija, arba Matusevičiaus 
atsiminimai nėra lietuviški 
šaltiniai? Negi kun. Yla mano, 
kad kas tada lenkiškai rašė ir 
buvo lenkas? Tada ir jo gina
mieji vyskupai Masalskis ir 
Kasakauskis buvo lenkai, nes 
jie daugiausia rašė lenkiškai ir 
nei vienos eilutės nepaliko 
lietuviškai. Kam tada ir visas 
tas mūsų ginčas? Tad katro čia 
„kažkoks nesusipratimas". 

Apie įdomią vysk. Masals
kio asmenybę gal teks parašy
ti kita proga, ypač ryšium su 
Justino Marcinkevičiaus trilo
gijos drama „Katedra". 

V. Trumpa 
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Aš pravertas dobilienos plutą, 
Tūkstančius pėdų po ja randu — 
Kiekvienoj vagoj senolių būta. 

NeiSplovė jų nei laikas, nei van
duo. 

(Bradūnas, Pėdos arimuos) 
Tai šita prasme mūsų naujoji 
poezija, nors ir nebūdama tema-
tiškai patriotinė, išauga į galingą 
himną gimtajai žemei. Tiesa, šian
dien tas meilės gimtajai žemei 
himnas negali būti džiugus. Yra 
momentų, kada ir meilė negali 
kitaip prabilti, kaip skausmu. Bet 
dėl to beviltiško skausmo (ir liks 
jis beviltiškas tol, kol liksime sve
timuose pakampiuose) išpaži
nimą palaikyti „defetistiniu" ar 
„egzistencialistiniu" pesimizmu 
yra grubus nesusipratimas, kad 
dėl jo neverta nė žodžio gaišti. 

Tai itai naujosios mūsų poezijos 
kūrybinė linkmė. O vienu žodžiu ją 
taikliai išreiškia ir pats šios 
knygos vardas: žemė. Sugestio
nuojama šiuo vardu, kad nebei
nama nei ideologiškai visuo
meninės, nei subjektyviniai 

asmeninės poezijos keliu. Nebe
dainuojami šioje poezijoje nei 
visuomeniniai kovos šūkiai, nei 
asmeniniai laimės sielvartai. Grei
čiau šios poezijos centre stovi 
metafizinė žmogaus likimo prob
lema. Įaugės joje žmogus į žemę ir 
tuo pačiu suaugęs su visa tėvų 
istorija. Ir užtat, kada jis ieško 
savo žmogiškosios egzistencijos 
įprasminimo, jis kreipiasi nebe į 
gundančias juodas ar mėlynas 
akis, o į žemės paslaptį saugan
čias žemdirbių kartas ar besigru-
mianciuosius istorijos arenoje dėl 
žmogaus ateities. Vienu žodžiu, tai 
žmogaus prasmės žemėje poezija. 

Bet, kaip jau anskčiau akcen
tavome, ši bendra charakteristika 
nereiškia, jog visų naujųjų poetų 
būtų einama vienu ir tuo pačiu 
taku. Greičiau: nors ir visi stovi 
prieš tą patį žmogaus žemėje klau
simą, tačiau konkretūs šio klau
simo atsakymai nėra (ir negali 
būti) tapatiški. 

žemėlapinė dislokacija, duo
damas minimų asmenų var
dynas. 

Autorė teigia, kad jau I-XIII 
a. Lietuvoje buvo sukaupta 
daug sidabro. Kadangi Lietu
voje šio tauraus metalo neran
dama, nustatyta, kad senai
siais laikais jis ateidavo iš 
Romos imperijos. Rasta ir 
romėniškų sidabro dirbinių, 
Romos monetų. Lietuviai 
romėnų pirkliams atsilygin
davo gintaru, retais kailiais. 
Žlugus Romos imperijai, lietu
viai sidabro gaudavo iš kitų 
Vakarų kraštų — Čekijos, 
Vokietijos, Austrijos, Skan
dinavijos, Olandijos. Autorė 
aprršė vertingesnius ir įdo
mesnius radinius, pateikė jų 
piešinius bei nuotraukas. Ypač 
daug įdomios medžiagos apie 
sidabrą davęs VI a. pradžios 
įspūdingas kario kapas, ati
dengtas Taurapilio kapinyne, 
netoli Tauragnų (Utenos 
apskrityje). 

Knygos paruošimo bendra
darbiai: A. Tautavičius, A. 
Mizgirienė, L. Kuzmienė. 
Nuotraukos K. Vainoro ir A. 
Cvetkovo. Knyga išleista Isto
rijos instituto užsakymu. 
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Kovo mėn. prisimenamas Šv. 
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