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Visų lietuvių Krėvė

Vincas Krėvė — Mickevičius šiapus ir. anapus

Okupuotoje Lietuvoje irgi bu
vo plačiai paminėtos Vinco 
Krėvės — Mickevičiaus šimto
sios gimimo metinės. Šių metų 
spalio 18 d. Meno darbuotojų 
rūmuose Vilniuje įvyko iškil
mingas minėjimas su Kosto 
Korsako įžanginiu žodžiu, filo
logo Jono Lankučio kalba apie 
Krėvės gyvenimą ir kūrybą, su 
rašytojo Jono Mikelinsko ir 
poeto Justino Marcinkevi
čiaus kalbomis apie Krėvės kū
rybos palikimą. (Kalbų san
traukos atspausdintos š.m. 
spalio 30 d. “Literatūroje ir me
ne.”) Spalio 22 d. šimtmetis 
paminėtas iškilmėmis Krėvės 
gimtajame Subartonių kaime, 
Varėnos rajone, o spalio 23 d. 
Kaune Literatūros muziejuje, 
kur apie Krėvės gyvenimą ir 
kūrybą kalbėjo Vilniaus uni
versiteto dėstytoja, monogra
fijos “Vincas Krėvė” autorė P. 
Česnulevičiūtė.

Justino Marcinkevičiaus žo
džiais, “neįsivaizduojam Lie
tuvos be Nemuno, neįsivaiz
duojam jos ir be Krėvės”. 
Krėvės kūryba — tai gyvybi
nės tautos ir liaudies šaknys, 
“per kurias susisiekiame su na
cionalinio charakterio mitolo
gija, jo dramatiškom kolizijom 
istorijos apyaušriuose, su liau
dies buitimi ir likimu dvide
šimto amžiaus pirmaisiais de
šimtmečiais”. Bet Krėvė ne 
vien Lietuvos vaizduotojas, pa
sak Marcinkevičiaus, o ir “eu
ropinio lygio mąstytojas su ry
tietiškai ornamentuota 
egzistencine problematika”, o 
jo kūryba — “visuotinis žmo
gaus epas”. Krėvės ypatingą 
sugebėjimą susieti tautiškumo 
ir liaudiškumo tradicijas su vi
suotiniais žmogaus egzisten
cijos klausimais pabrėžia ir 
Lankutis. O Mikelinskas at
kreipia mūsų dėmesį į pačią 
Krėvės kūrybą, kviesdamas 
pajusti joje paties Krėvės am
žiną proto ir širdies nerimą, 
veržimąsi pranokti save patį, 
visa apimantį patosą, gėrio ir 
blogio paradoksus.

Jeigu šis Krėvės kūrybos ver
tinimas yra ir įžvalgus ir tei
singas, o tuo neturime jokio pa
grindo abejoti, kaip tada 
keistai skamba tų pačių meno 

darbuotojų pastangos aiškinti 
Krėvę kaip žmogų - kūrėją, 
kaip istorinę asmenybę — pasi
rinkusį ne sovietinę santvar
ką, o išeivio kelią. Ar Korsa
kas, pabrėždamas, kad Krėvė, 
kaip ir dauguma išeivijos kū
rėjų “skausmingai ilgėjosi Lie
tuvos”, tuo pačiu neprimena, 
visai netyčiomis, kad Lietuva 
iš jų buvo atimta? (Dėka, 
aišku, istorinių procesų, vyks
tančių visuomenės organiz- 

i mo gelmėsej apie kurių 
“neišvengiamybę” likęs pa
saulis dar vis slepia kai kurių 
abejonių.) Ir ar ne šitie patys 
išeivijos kūrėjai taip pat yra es
minė dalis Lietuvos, ar ne jie 
sava kūryba kaip tik yra padė
ję tą Lietuvą sukurti, kurios 
svetur ilgimasi — taip kaip 
Krėvė “iš amžių miego prikėlė 
Dainavos šalį” (Lankutis), 
“pripildė mus Lietuvos” (Mar
cinkevičius)? Pirštu besti į jų 
geografinės savo tėvynės ilge
sį, lyg jis, kažkokia keista logi
ka, įteisintų dabartinę Lietu
vos padėtį, tai ne taip jau 
garbingas menininko as
meniškos tragedijos išnaudoji
mas ideologiniams tikslams. 
Koks didžiadvasis “sūnaus pa
laidūno” po jo mirties susigrą
žinimas! Bet ar jis uždengs fak
tą, kad, nežiūrint kiek Krėvė 
buvo nusivylęs “buržuazine 
santvarka Lietuvoje ir kurį lai
ką buvo aktyviai įsijungęs į 
antifašistinį judėjimą, bendra
darbiavo su pažangiaisiais ra
šytojais”, jis pats pasirinko to
liau kurti įr mirti “jam 
atgrasiai svetimoje šalyje“ 
(Korsakas)? Tai irgi ką nors 
apie Krėvę pasako — ir jokios 
frazės, kad jis “praėjusio karo 
sumaištyje nenumatęs teisin
go kelio”, to neužglostys. To 
nepadarys nė primygtinas žo
džio “atsidūrė” (“už gimtojo 
krašto ribų”) naudojimas — 
bent Vakarų pasaulėjautoj as
muo ne “atsiduria”, bet pats 
įžengia į naujus, lemtingus sa
vo gyvenimo tarpsnius.

Aptardamas Krėvės kūrybą, 
Lankutis trumpiausiai palie
čia Krėvės darbingiausią gy
venimo etapą — Nepriklauso
mybės dvidešimtmetį, o 
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spygliuotos tvoros
ANTANAS GUSTAITIS

Manau, kad kalbėti apie Vin
cą Krėvę - Mickevičių ir dar jo 
gimimo lOO-siose metinėse tu
rėtų būti pašvęstas koks nors 
profesionalas literatūros is
torikas ar kritikas, kokių ir 
išeivijoje turime. Taigi toks, 
kuris į šį įžymųjį mūsų kūrėją 
ir jo literatūrinį lobį pažvelgtų 
su mokslininko mikroskopiniu 
pastabumu, o ne pro atbulą 
teleskopo galą. O gal ir pasi
rinkęs daug įdomesnę temą, 
pavyzdžiui: “Aš ir Vincas Krė
vė - Mickevičius”, kur būtų pro
ga ir prelegentui aukščiau 
pasistiebti.

Deja, nors šis garbingasis 
jubiliatas kelerius metus ir bu
vo mano profesorius, o vėliau 
istorinių vėtrų dienomis kar
tais ir labai lemiama atrama 
pavojaus grėsmėje, čia norė
čiau apsiriboti tiktai žurnalis
tine apybraiža, daugiau kitų 
autoritetų nuomone ir jų įžval
gių studijų išvadomis.

Be to, neturiu ir tikslo bei no
ro Vinco Krėvės nuoginti iki 
kūno gyvaplaukių ar karpos 
ant nugaros, nes visada yra 
mažiau galimybių suklysti, 
kalbant apie bet kurio rašy
tojo kūrybą, negu išrenginė- 
jant iš marškinių patį auto
riaus asmenį, kurio sielos 
gelmes visada dengia net jo pa
ties introspekcijos neperve- 
riama atklanių prieblanda. 
Taigi tuo tarpu tegul jis mūsų 
akyse lieka nors ir toks, kokį jį 
daugelis atsimena tiktai ma
tytą Laisvės alėjoje: siekiantį 
skrybėle tik iki savo geriausio 
draugo prof. Balio Sruogos pa
žasties ir visada su ilgu cigare
tės kandikliu, nukreiptu į dan
gų. Nors, kaip vėliau 
matysime, yra jį ir kitokį pa
žinusių.

Svarbiau tai, kad jis, jau ir 
ilsėdamasis po svetimo krašto 
velėna, mūsų tautai vis tiek nė
ra miręs, o mūsų literatūroje iš
liks tol, kol dar bus gyvas lie
tuvio kūrybinis žodis.

Žinoma, gal čia nereikėtų 
kartoti nei Vinco Krėvės bio
grafijos. Juk sukaktuvinių iš
kilmių pakilioj nuotaikoj net ir 
nejučiom gresia pavojus nu
suokti taip, kaip ir Vasario 16- 
sios minėjimų prakalbininkai, 
kurie salėje sėdintiems žiliems 
nepriklausomybės kovų sava
noriams kasmet vis iš na^jo 
primena, kada Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, kas buvo jos 
priešai, koks vardas ir pavar
dė pirmojo, antrojo ir trečiojo 
prezidentų, kada tą nepriklau

somybę praradome ir kada 
atsiradome Amerikoje, už
baigdami savo kalbą pranaša
vimu, kad vėl pergalingai grį
šime į Vilnių. Bet vis tiek 
prisiminkime bent keletą svar
besnių Krėvės gyvenimo datų.

Vincas Krėvė yra gimęs 1882 
m. spalio 19 d. Subartonių kai
me, netoli Merkinės, senovėje 
buvusių Liškiavos, Punios, 
Nemunaičio ir Merkinės pilių 
srityje, gausių legendų ir ne
paprasto gamtos grožio Lietu
vos kampelyje.

Pats pasimokęs, Petrapilyje 
išlaikė 4 klasių egzaminus, 
1898 m. įstojo į Vilniaus kuni
gų seminariją, po poros metų iš 
jos pasitraukė, 1904 m. Kaza
nėje eksternu įsigijo brandos 
atestatą ir įstojo į Kijevo uni
versitetą. 1905 m. kilus tame 
universitete revoliuciniams 
neramumams, Krėvė persikėlė 
į Lvovo universitetą (tada Aus
tro - Vengrijos ribose), kuria
me 1909 m. gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Norėdamas 
turėti teisę darbuotis Rusijoje, 
tais pačiais metais Kijevo uni
versitete aukso medaliu išlai
kė ir jo baigiamuorius egzami
nus ir buvo paliktas ruoštis 
profesūrai. Bet dėl nesutarimų 
su administracija iš universi
teto pasitraukė ir persikėlė į 
Baku, kur realinėje gimnazi
joje dėstė rusų kalbą ir litera
tūrą.

1920 m. Krėvė grįžo į Lietu
vą, 1922 m. buvo paskirtas 
Kauno universiteto profesoriu
mi ir beveik be pertraukos Vy
tauto Didžiojo ir vėliau Vil
niaus universitetuose 
profesoriavo iki 1943 m.

Čia reikia įterpti, kad 1940 
m. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą. V. Krėvė iki Liaudies 
seimo įstatymo paskelbimo bu
vo Tarybinės Lietuvos minis- 
teris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris ir dar tikė
josi išgelbėti Lietuvos nepri
klausomybę. Deja, tuo reikalu 
nuvykęs į Maskvą, pokalbyje 
su Molotovu patyrė, kad Lietu
vos ir viso Pabaltijo likimas 
Stalino jau žymiai anksčiau 
yra nepakeičiamai nuspręs
tas. Dar pridėkime, kad jis bu
vo ir Liaudies seimo deputa
tas.

O kaip turbūt ir jauniausioji 
išeivijos karta žino, 1944 m. šis 
mūsų įžymusis rašytojas pasi
traukė į Vakarus, 1947 m. at
vyko į JAV-bes, profesoriavo 
Pennsylvanijos universitete ir, 
sulaukęs pensininko amžiaus, 
1954 m. liepos 7 d. Philadel- 
phijoje mirė.

Vincas Krėvė (1882—1954) Portretas tapytas J. Vienožinskio

Na, o gal jau nereikėtų nė įti
kinėti, kad tikrai Vincas Krė
vė, bet ne Genrikas Zimanas 
parašė “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus”, dramas 
“Šarūną”, “Skirgailą”, “Žen
tą”, “Šiaudinės pastogės” 
realistinius apsakymėlius, 
biblinėm temom “Dangaus ir 
žemės sūnus” ir daug kitų li
teratūrinių vertybių. Taip pat 
turbūt visi žinome, kad re
dagavo leidinius “Tauta ir žo
dis”, “Darbai ir dienos”, “Mū
sų tautosaka”, literatūros 
žurnalus “Skaitymai”„Gaisai*,' 
“Baras”, “Skynimai”, “Dieno
vidis”, “Literatūra” ir kt. Visa 
tai yra tos intelektualinio ir li
teratūrinio darbo plytos, ku
rios sudaro šio mūsų rašytojo 
svorį, kuris pagal gausius ki
tus pavyzdžius turėtų būti la
bai skirtingas išeivijoje ir 
okupuotoje Lietuvoje.

Bet šiuo savo žodžiu kaip tik 
noriu atkreipti jūsų dėmesį į re
tą faktą, kad ne tik Vinco Krė
vės kūryba, o ir jos autorius po 
mirties ir po ilgesnio girgždan
čių politinių svarstyklių svy
ravimo šiandien jau beveik ly
giai sveria šiapus ir anapus 
mus atitvėrusios spygliuoto
sios tvoros.

Gal būtų visai nenuostabu, 
jeigu tai konstatuotume, kal
bėdami apie Maironį, Vaiž
gantą ar kurį kitą jau seniai į 
kapų smėlį grįžusį mūsų lite
ratūros kūrėją, kuriem pristi- 

i go amžiaus ar palankus liki
mas neleido padalyvauti mūsų 
dienų Lietuvos tragedijoje ir 
neteko prievarta rinktis tiesą 
ar melą, Dievą ar ciesorių, bau
džiavą ar laisvėje senatvės 
vargą ir nostalgijoje mirtį sve
timoje žemėje. O Vincas Krėvė, 
vaidindamas dar ir aktyvų mū
sų politinės dramos vaidmenį, 
ne kartą net savo tautiečių bu
vo stumdomas iš garbės į pa
nieką, iš saugios mokslininko 
aplinkos į pavojų, kol savųjų ir 
svetimųjų totalitarininkų su 
krepšeliu rankoje buvo išvytas 
į emigraciją. Tad nors jis ir vėl 
iškilo “per skausmus į šlovę”, 
bet vis tiek amžinai atsisvei
kino su mumis liūdnu žvilgs
niu ir turbūt kupina širdimi 
kartėlio.

O koks gi yra tasai mažasis 
dzūkas Vincas Krėvė su savo 
nepaprastai didžiu kūrybos lo
biu šiandien mūsų išeivijos lū
pose? Na, gal jau ir “patrio
tinėse galvose” tų, kurie 
kadaise pasistengė paaitrinti 
ir jo sielvartą?

Dabar turbūt jau visi prisi
dėsime prie tos nuostabios pa
garbių balsų sutartinės, ko
kios gal joks kitas mūsų 
dailiojo žodžio meistras nėra 
susilaukęs. Pavyzdžiui, leiski
te čia pacituoti tik pagrindines 
Krėvės vertintojų išvadas.

Štai išeivijoje mūsų literatū
ros kritiko Antano Vaičiulai
čio tvirtai pagrįsta nuomonė.

“Vincas Krėvė lietuvių kūry
bos pasaulį praturtino gau
siau, negu kuris kitas mūsų au
torius”.

Jis — “savo žvilgsnį meta 
nuo senųjų mūsų tautos gady
nių, nuo priešistorinių laikų, 
ligi dabartinių dienų”.

“Jo raštuose praeina ęiūsų 
padavimų karžygiai, senovės 
dainų berneliai, iškyla kuni
gaikščiai ir karaliai. Jo knygo
se betgi randame ir paprastą 
bobulę, vaikutį Antanuką, se
nį skerdžių”.

“Tačiau Vincas Krėvė išei
na ir už Lietuvos sienų ir pasi
neria į orientalinį pasaulį”.

“Savo dramose jisai yra 
pajudinęs ir sprendęs pačias 
didžiąsias tiesas, kaip jos atsi
mušė jo veikėjų širdyje: ten jis 
palietė ir valstybės, ir tautos, ir 
religijos, ir žmogaus likimo ke
lius”.

“Vincas Krėvė, šių dienų vai
dila, [...] yra nesudaužomai 
įaugęs į lietuvių tautą ir į dva
sinį jos lobyną”.

Literatūros istorikas Vincas 
Maciūnas, lyg pritardamas 
Antanui Vaičiulaičiui, sako:

“Krėvė panoro duoti savo
tišką mūsų išnykusių karžy
gių epo pakaitalą”.

“Ir nė vienas iš mūsų rašy
tojų nėra taip iškėlęs savo gim
tinės grožio, kaip dzūkas Krė
vė...”

“Tokios skambios, tikrai 
muzikališkos prozos ligi tol lie
tuvių literatūra dar nebuvo tu
rėjusi”.

“Didelio svorio Krėvės kūry
bai teikia jo keliamųjų psicho
loginių, istoriosofinių, etinių 
problemų gilumas”.

O dramaturgas Kostas 
Ostrauskas, buvęs Krėvės stu
dentas ir jo paskutiniųjų am
žiaus dienų liudininkas, aptar
damas šio rašytojo tematikos 
ir žanrų įvairumą, pastebi, kad 
Vincas Krėvė —

"... nuolatinio kūrybinio ieš
kojimo ir nepasitenkinimo ei
goje neužsidaro vienos ar vie
nodos tematikos bei jos 
variacijų kiaute, nekartoja ki
tais žodžiais ar situacijomis 
tos pačios temos, tačiau nuo
lat ' ieško naujos medžiagos, 
naujos minties, žodžiu — nau
jų temų. Ir ne tik ieško, bet ir 
pajėgia surasti”.

Prie daugelio kitų čionykš
čių Vinco Krėvės kūrybos ger
bėjų galėtume atsiminti dar ir 
nepriklausomybės laikais pa
reikštą V. Mykolaičio-Putino 
kone visos literatų šviesuo
menės nuomone, kad šį mūsų 
klasiką visa galva iškelia iš kitų 
kūrėjų tarp ir „jo lanksti liau
dies dainos ritmika, jos kalba ir 
stiliaus švelnumas, fantazijos 
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naivumas ir paprastumas, 
kuris derinasi į vieną harmo
ningą visumą su idėjine tų pa
davimų prasme“, kad Krėvė 
„išryškėja ir savo monumenta
lumu, ir intelektualiniu svoriu, 
ir liaudies kūrybos stiliaus 
puošmenomis“.

Ir ištikrųjų, prie visų šių 
autoritetingų literatūros kriti
kų konstatuotų rašytojo kūry
bos teigiamybių vargiai dar 
būtų galima ką nors pridėti — 
gal tiktai kiekvieną jų posakį 
išryškinti atskiru straipsniu.

Juk anksčiau mūsų realis
tinė literatūra alsavo tik 
Žemaitės vaizduojamu maža
žemio valstiečio vargu, jo šei
mos pragaro dūmais ir bevil
tiška tamsa, o Krėvė mums 
atskleidė spalvingą “šiaudinė
je pastogėje” gyvenančio žmo
gaus sielą ir jo natūralią iš- politinės religijos, o tiesiai lie- 
mintį, kurios vėliau net ir 
daktaruotiems palikuonims 
kartais pritrūkdavo. .

Mūsų dramaturgiją jis iškė
lė nepasiekiamai aukščiau Pet
ro Vaičiūno galvos, gal tuo pa- 
gundydamas į šį žanrą ir Balį 
Sruogą, kuris savo dramose at
kasė iš po velėnos ir vėlesnių 
bajoriškųjų laikų žėrėjimą.

O Bavo romantine kūryba 
Vincas Krėvė ne tiktai papuo
šė, bet ir praturtino mūsų se
nąją istoriją. Be jo magiškos 
plunksnos nei toji Merkio upė, 
nei Gilšės ežeras būtų mūsų 
akyse padidėję, nei baioru 
Kirklių giminė, nei narsusis 

n kunigaikštis Šarūnas ar Pįlė- 
■n rių herojiškas įvykis būtų ka

da buvę ir išgarsėję. Mūsų 
r'atmintin liktų įsmigusi gal tik 

“patriotinė teisybė”, kad sa
vieji tautiečiai papjovė vienin
telį mūsų karalių Mindaugą, 

•'‘Jogaila užsmaugė savo dėdę 
Kęstutį, o vėlesniais uniji- 
naiB laikais pasigimdėme 
pasiutžmogį Čičinską, bet ir tą 
patį nutrenkė perkūnas. 

dtii Žinoma, gal būt per daug 
•‘'pagyrūniška tvirtinti, kad Vin

co Krėvės vaizduojami milži- 
; nai, kurie tik dainoje dabar be- 
dainuojami, tie karžygiai, 

P nežinantieji baimės ir savo 
•r kraštą mylį labjau už savo as

menišką laimę, tikrai visada

rųjų narių tarpo Vinco Krėvės - 
Mickevičiaus ir Mykolo Biržiš
kos, kaip lietuvių tautos išda
vikų”.

Na, o šią valandą galime 
prisiminti dar ir CK sekreto
riaus Kazio Preikšo tais pat 
metais “Tiesoje” paskelbtą 
papildomąjį prakeiksmą, kad

“Išdaviko keliu nuėjo ir prof. 
Krėvė - Mickevičius, užmirš
damas savo “Margirį”, savo 
“Šarūną” ir padėdamas vokiš
kiesiems grobikams — pik- 
čiausiems ir amžiniems lietu
vių tautos priešams šmeižti 
Tarybų valdžią ir smaugti mū
sų liaudį”.

Taigi nusipelniusius lietu
vių tautai mokslininkus patys 
lietuviai apšaukė net ne ko
kiais vien tarybinės santvar
kos, leninizmo ar stalinizmo 

tuvių tautos išdavikais... O 
Krėvė esą “padėjęs” dar ir vo
kiškiems grobikams, nors, 
kaip visi žinome, nuo tų grobi
kų turėjo visaip slapstytis, kad 
nesulauktų Stutthofo kalinių 
likimo.

Tiesa, nedaug betrūko, kad ir 
mūsų vadinamieji “patriotai” 
Vincą Krėvę būtų paskelbę iš
daviku. Juk teisėjų ir “teisin
gųjų” mūsų tarpe niekad ne
trūksta, ypač kai sėdime už 

į saugios užtvaros, ant nebraš- 
I kančios kėdės ir dar su kokia 
nors autoritetą padidinančia 
uniformine kepure. Tad ir šiam 
Dainavos šalies herojų atkūrė
jui iš paslaugumo kitai oku
pacijai tuoj buvo paskaitytas 
kaltinimas, kad organizavęs 
“SSSR tautų kultūrai pažinti 
draugiją”, kad įėjęs į Liaudies 
vyriausybę, kad sutikęs būti 
Liaudies seimo deputatu ir kt. 
O kažkoks “neklaidingasis” 
Zagorskis jau suspėjęs įskųsti 
jį ir nacių Geštapui, iš kurio 
nagų tik sąmoningų tautiečių 
pastangomis pavyko išvaduo
ti.

Taigi iš naujo kovos įkarš
čio visiškai užmiršome, kad į 

| tą „sovietų — lietuvių“ drau
giją Krėvę ragino dėl politinių 
sumetimų įstoti užsienio rei- 

___ _______ _______ kalų ministras Stasys Lozo- 
buvo mūsų tautos dvasios reiš- raitis, o į Liaudies valdžią 
kėjai, nes savo istorijoje tur- 
būt rastume žymiai daugiau vi
siškai priešingų pavyzdžių. 
Bet rašytojas tikėjo šią seno
vės didvyrių sielą ir nuošir
džiai troško, kad ji ir mumyse 
gyventų. Ypač toje mūsų jau
nojoje kartoje, kurią jis mokė ir 
auklėjo universitete, rėmė kul
tūrinėje veikloje, kuria netgi 
per naiviai pasitikėjo.

Ak, ir kokia skaudžiai reali 
diena išaušo po tos rašytojo su
kurtos romantinės mėnesie
nos! Tie, kurie pagal Krėvės 
milžinų pavyzdį turėjo di
džiuotis savo tautos pranašu
mu, save užmiršę, privalėjo 
ginti jos garbę ir laisvę ir ste
binti pasaulį kunigaikščio 
Šarūno drąsa ir išdidumu, — 
išgąsdinti ir nusižeminę ėjo 
maldauti svetimą tironą vergi
jos. Ir net pats Krėvė buvo pri
verstas sėdėti Dainavos šalies 
nepriklausomybės laidotuvių 
šermeninėje...

O ir dar piktesnė gyvenimo 
ironija! Vinco Krėvės ilgus me
tus auginti ir visaip ramstyti 
ištikimieji apaštalai, įstūmę 
savo mokytoją į politikos vilk
duobę, atsilygino jam dar ir iš- 
smaluotu akmeniu į krūtinę: 
tarybiniai rašytojai pasitrau
kusį jį į Vakarus išmetė iš rašy
tojų draugijos, o jo sukurtos ir 
vadovautos Mokslų akademi
jos kolegos 1946 m. pirmojoj 
sesijoj paskelbė dar ir tokį iš 
tiesų juos pačius niekinantį pa
reiškimą:

“Sesijos dalyviai vieningai 
pritarė Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Tarybos nutarimui 
Nr. 31a dėl Dašalinimo iš 
LTSR Mokslų Akademijos tik- viduotas.

stumte stūmė ir ėjęs preziden
to pareigas Antanas Merkys, ir 
Stasys Šilingas, ir Leonas 
Bistras, ir Ernestas Gal
vanauskas, ir net buvęs pre
zidentas dr. Kazys Grinius tik 
tam, kad dar bandytų gelbėti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Užmiršome ir tuo tikslu jo 
kelionę j Maskvą, derybas su 
Molotovu, kur paaiškėjo sovie
tų išankstinis Lietuvos likimo 
sprendimas, užmiršome ir jo 
atsistatydinimo priežastį.

Nenuneigsime faktų, kad 
Vincas Krėvė, buvęs Tautinės 
sąjungos kūrėjas ir Šaulių 
sąjungos vadovybės narys, 
nesutaikomai susipyko su tau
tininkų valdžia, kad glaudė 
apie save kairiąją jaunesnio
sios kartos opoziciją, kad teikė 
visokeriopą paramą vėliau iš- 
ryškėjusiems komunistinės 
veiklos pirmūnams, bet tvir
tinti, kad jis troško Lietuvos 
laisvės praradimo, yra akiplė
šiškas melas. Tą melą griauja 
ir jo Vakarų laisvėje parašyti 
atsiminimai, laiškai artimie
siems, kalbos išeivijai ir oku
puotai tėvynei, o dar tvirčiau 
— Dainavos šalies ilgesyje už
baigtas gyvenimo likutis, kai 
visai nevaržomas galėjo grįžti 
namo Juozo Mikuckio ir kitų 
pėdomis.

Be to, Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą nelaukė nė įžy
mieji lietuviai komunistai, ti
kėjęsi tik savo krašte 
įgyvendinti tarybinę santvar
ką, bet, sakoma, tik Zigmas 
Angarietis išdrįsęs pareikšti 
Stalinui savo skirtingą nuo
monę ir dėl to buvęs sulik-

Krėvės atsiminimų liudi
jimu, žinia apie Stalino jau iš 
anksto padarytą sprendimą 
prijungti Lietuvą prie Sovietų 
Sąjungos net Justą Paleckį 
taip pritrenkusi, kad jį ištikęs 
sunkus nervų suirimo priepuo
lis, ir vėliau Krėvei skundęsis, 
jog net gailįsis, kad atgavo 
protą, ir pradėjęs verkti... O 
Liaudies vyriausybės vidaus 
reikalų ministras Mečys Ged
vilas pasakęs, kad dabar “jis, 
kaip komunistas, patekęs į to
kią klampynę, jog belieka jam 
ar išeiti iš proto, ar nusišauti, 
ar laukti, kol kas nušaus.”

Antanas Venclova taip pat 
visiškai nesitikėjo sulaukti so
vietinės aneksijos ir, išgąsdin
tas jam užkrautų švietimo ko
misaro pareigų, man pačiam 
dūsavo, kad net tris kartus 
bandęs atsistatydinti, kol Poz- 
dniakovas jam pagrasinęs: 
“Mes patys tau pasakysime, 
kada atsistatydinti, o dabar — 
intensyviai dirbk, arba...” Ir 
ranka mostelėjęs Mickevi
čiaus gatvės pusėn, kur buvo 
kalėjimas.

Su ašarom akyse kratėsi Lie
tuvos nepriklausomybės par
davimo kaltės ir Kazio Boru
tos žydbemiu keikiamas senas 
komunistas JuozaB Banaitis, ir 
kai kurie gerai pažįstami Liau
dies seimo deputatai, ir dauge
lis dar gyvų anų laikų tarybi- ! šypsosi iš savo buvusių nie- 
nių kultūrininkų, kuriems gal 
būtų labai nemalonu, tai šian
dien priminus. Bet vėliau nė 
vienas jų nenusižudė ir neišėjo 
iš proto, o prie okupacinio reži
mo net per glaudžiai prisitai
kė, ir vienas kitas, partinės 
disciplinos įpareigotas, 
nurodinėjo enkavedistams 
adresus tų, kuriuos reikia 
suimti ir išvežti į Sibirą.

Tad kodėl mūsų pačių vadi
namieji “patriotai” jau buvo 
tokie greiti kaltinti ir stumti 
nuo savęs Vincą Krėvę, kuris 
anose sąlygose dar rūpinosi 
Lietuvos nepriklausomybės iš
saugojimu ir ne vieną kartą su
tramdė per uolią prorusiškų ta
rybinių reformatorių ranką ir 
naujųjų kruglodurovų buvo 
vadinamas nacionalistu?

Vis dėlto dar laimė, kad Vin
co Krėvės kūryba, jokios ink
vizicijos nesudeginta, pergy
veno ir Hitlerį, ir Staliną bei 
savuosius šių diktatorių patai
kūnus, ir šiandien jo knygos 
Lietuvoje vėl atskleistos ant 
stalo, o atvaizdas ironiškai 

i \

Iš Vinco Krėvės gimtinės, Merkinės apylinkių, tautodailės. Viršuj, 
kairėje — šventojo skulptūrėlė, prikalta prie pirkios Puvočių kaime 
(Nuotr. R. Tarabildos); viršuj, dešinėje — šventojo skulptūrėlė, prikalta 
prie pirkios Kibišių kaime (Nuotr. C. Kudabos). Apačioje, kairėj — 
šventojo skulptūrėlė iš Lankininkų kaimo kryžiaus (Nuotr. R. Tarabil- 
dos); apačioj, dešinėje — kryžius Lankininkų kaime (Nuotr. R. 
Tarabildos).

kintojų nuo sienos.
Be to, nereikėjo jam atgailė

ti nei “tarybinių nusidėjimų”, 
nes baudžiamoji Stalino ran
ka šio “liaudies priešo” jau 
nepasiekė. Pradžioje prakeik
tas ir žiugždinėse istorijose iš- 

net I trintas iš atminties, po Stalino 
mirties Krėvės vardas vėl pra
dėjo atsargiai vaidentis įvai
riuose literatūros klausimais 
straipsniuose, kol apie šio ra
šytojo jokiais partiniais suo
džiais neužtepamą kūrybą ir jį 
patį vėl išdrįsta kalbėti atvi
ra burna. Žinoma, vis dar su 
tarybiniu leksikonu sufor
muluotais priekaištais ir per
kūnsargiais.

Anot tarybinės “Lietuvių 
literatūros istorijos”, Vincas 
Krėvė savo “Padavimuose”, 
bėgdamas į praeitį, “nusigrę
žęs nuo gyvenamojo meto ak
tualių socialinių problemų” ir 
“atitraukė dėmesį nuo liaudies 
masių klasinių interesų”.

“Šiaudinėje pastogėje” — 
“idealistinė Krėvės koncepcija 
neturi nieko bendra su realia, 

Vincą* Krėvė mirtie* patale, laidojimo direktoriau* M. Bigenio f 
koplyčioje, Philadelphijoje, IBM m. liepos 8 d. Nuotr. B. Raugo

Vinco Krėvė* laidojimo procesija IBM m. liepos
phijoje i* M. Bigenio laidojimo koplyčios i Sv. Kazimiero bažnyčią. 
Karsto neėėjų priekyje prof. A. Sennas (kairėj), už jo prof. V. Mado
nas; dešinėje prof. A. Salys. Toliau matyti prof. A. Vasys, lydintis 
Krėvės našlę ir dukrą. Nuotr. B. Raugo

istoriška visuomenės raida ir 
neatspindi socialiniu atžvilgiu 
tipiškų buržuazinės tikrovės 
reiškinių”.

“Misterijoje ‘Likimo keliais’ 
Krėvė esą “nepajėgė parodyti 
tų realių socialinių jėgų, ku
rioms priklausė ateitis ir ku
rios kovojo už lietuvių tautos 
tikrąjį išlaisvinimą.” Mūsų žo
džiais tariant, — Krėvė nepa
vaizdavo komunistinės veik
los, siekiančios Lietuvos 
priglaudimo prie motinėlės So
vietų Sąjungos...

Ir dar, tų pačių literatūros 
istorikų nuomone, Krėvės 
“humanistinė problematika 
yra nelaisva nuo buržuazinės 
ideologijos bei estetikos ten
dencijų”, “Krėvės kūrybos mo
tyvai buvo naudojami bur
žuazinio nacionalizmo bei 
šovinizmo nuotaikų skiepiji
mui”, o karo metų autoriaus 
“Politinis nesusiorientavimas 
gerokai pakenkė rašytojo auto
ritetui”.

Na, tebūnie jų tarybinė tei
sybė. Bet Krėvės autoritetas 
dėl to mūsų akyse nenukrito. O 
dar svarbiau, kad ir patiems 
tarybininkams, kaip Kazys 
Jankauskas šios sukakties 
proga “Literatūroj ir mene” pa
brėžia, Vincas Krėvė dabar yra 
“kaip snieguotas kalnynas, ku
rio didingumas išryškėja, žiū
rint į jį iš tolo”.

Nagi tik paklausykime, ką 
tomis pačiomis Krėvę ap- 
spj sūdžiusiomis lūpomis šian
dien kalba tie, kuriems jis be
veik užvakar dar buvo 
buržuazinis nacionalistas, hit
lerininkas, atplaiša, reakcio
nierius, kapitalistinių impe
rialistų batlaižys ir tautos 
išdavikas.

Štai dešimta j ai tarybinės 
mokyklos klasei skirtame Lie
tuvių literatūros vadovėlyje 
tarp išsamesnių jo veikalų na
grinėjimų dabar rašoma:

“Vincas Krėvė buvo didelio 
ir labai savito talento rašy
tojas. Gausiais prozos ir dra
mos kūriniais jis praturtino lie
tuvių literatūrą ir padarė 
poveikio ir kitiems rašyto
jams”.

“Krėvė buvo didelės dva
sinės kultūros rašytojas”.

“Dar gyvas būdamas, jis 
nusipelnė lietuvių literatūros 
klasiko vardą”.

“Krėvei būdingas literatū
rinių bei mokslinių interesų 
platumas, didelė erudicija ir 
veiklumas. Jo kūryba, kaip ir 
jo asmenybė, taip pat plačia
šakė ir labai įvairi žanrų at-

Kertinė paraštė
(Atkelta is 1 psl.) 

paskutinį Krėvės gyvenimo 
dešimtmetį vadina “vien žlu
gusių jaunystės idealų aprau
dojimu”. Krėvė “galėjo rašyti 
tik savo gimtąją Dainavą ap
glėbęs, tik į liaudies gyvenimą 
pasinėręs”. Lyg Krėvė nerašė, 
ilgus metus gyvendamas Azer
baidžane, bet Azerbaidžanas 
turbūt jau ir tada buvo lietuvio 
sielai giminingesnis, negu “at
grasiai svetima šalis“ JAV. Nė 
žodžio iš Lankučio apie “Dan
gaus ir žemės sūnus“ — rašy
tojo viso amžiaus darbą ir jo 
kūrybos viršūnę. Ar todėl, kad 
Krėvė šį epochinį veikalą in
tensyviai toliau rašė jau JAV 
gyvendamas? Bet ir kitas “XX 
amžiaus rašytojas, atplėštas 
nuo tautos kamieno”, anti
fašistinis pabėgėlis Thomas 
Mannas ne tik savo irgi bibli
nį epą “Juozapas ir jo broliai”, 
bet ir vokiečių tautos istorinį li
kimą įkūnijantį “Daktarą 
Faustą”, taip pat jau senatvės 
sulaukęs, kūrė ne Muenchene, 
o Santa Monicoje, vakarinėj 
JAV pakrantėj. O “Dangaus ir 
žemės sūnų” menine verte 
neabejoja ne tik Ostrauskas ar 
Šilbajoris, bet ir Marcinkevi
čius ir Mikelinskas. Iš viso, 
šventuoliškų frazių apie tau
tos kamieną kartojimo gal tu
rėtų drovėtis tie, kurie matė, 
kaip tas kamienas buvo Lietu
vos žemėje skaldomas ir naiki
namas. Pagaliau, jei Krėvei 
“buvo lemta... susidurti su nau
ja XX amžiaus tikrove, skaus
mingai klaidžioti jos kryžkelė
se”, tai ir tuo jis yra būdingas 
mūsų tautos rašytojas, nes ir 
po jo kryžkelėse skausmingai 
turi klaidžioti pokario Lietu
vos kūryba, kur jeigu viena 
ranka duodama, kita reikia 

žvilgiu”.
“Krėvės kūrybai priklauso 

viena žymiausių vietų XX am
žiaus pirmosios pusės lietuvių 
literatūroje”.

“Didelė stilistinė Krėvės raš
tų kultūra buvo ir tebėra gera 
mokykla rašytojams, neišsen
kantis geros kalbos šaltinis 
skaitytojams”.

Ir šitaip ar panašiai apie 
Krėvę kalbama net trisdešim
tyje vadovėlio puslapių.

O akademikas Kostas Kor
sakas, vartydamas jų pačių iš 
akademijos išmesto Vinco Krė
vės “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus”, dabar jau 
taip prabyla:

“Jų turinys savo esme yra 
liaudiškas ir giliai humaniš
kas, persunktas karšto patrio
tizmo, neapykantos gimtojo 
krašto priešams ir išdavi
kams, laisvės meilės, pasigė
rėjimo didvyriškumu, drąsa ir 
narsumu, pasiaukojimu tėvy
nės labui”.

Dabar ir jam tasai “tautos iš
davikas” Vincas Krėvė “labai 
mylėjo dzūkų krašto gamtą ir 
paprastus kaimo žmones, iš 
kurių jis pats buvo ki
lęs...” Žinoma, po tokių liežu
vio atsivertimų galima būtų ir 
juoktis, ir piktintis, ir gailėtis 
susiraičiusios ir atsiraičiusios 
žmogaus asmenybės, tik neži
nia, ką anose sąlygose būtų 
privapėjusios mūsų pačių iš 
baimės virpančios lūpos, sve
timos valios valdomos...

Kadangi žmonės kartais net 
labiau domisi pačiu išgarsėju
siu autoriumi negu jo kūryba, 
tai koks gi buvo tasai mūsų pa- 
daviminių tautos herojų gim
dytojas Vincas Krėvė - Micke
vičius žemiškajame gyvenime? 
Kaip jis atrodė ir koks jo cha
rakteris? Manau, kad mūsų 
tarpe nemažai dar yra tokių, 
kurie buvo matę jį dar gyvą, 
kai kurių jis buvo profesorius, 
literatūrinės veiklos bendra
darbis, o gal net pagarbus vy
resnysis draugas.

Jaunystėje skaitydami jo 
“Dainavos šalies senų žmonių 
padavimus”, “Šarūną” ar 
“Skirgailą”, linkę ir Krėvę įsi
vaizduoti kaip kokį barzdotą 

atimti, kad kūrinys išsilaikytų 
socializmo kely.

Ką tai rodo? O tai, kad Krė
vė, kaip ir kiekvienas didelis 
kūrėjas žmonijos istorijoje, iš
slysta iš mūsų prisiimtų ideo
loginių schemų, kurias tikro
vei bandom užmesti — jomis 
mes jo neišaiškinsim ir jo į 
schemas nesutalpinsim. Ne 
mes išaiškinsim Krėvę, bet 
greičiau Krėvė gali mums pa
aiškinti mus pačius. Tai aki
vaizdžiai liudija universali jo 
kūrybos reikšmė, dėl kurios su
taria visi čia minėti lietuviai 
meno darbuotojai. Dar dau
giau, Krėvė tas schemas mums 
sutrauko, parodydamas, kad 
jokia paprasta lygtis tarp kū
rybos, tautinės mūsų savimo
nės ir tautos kamieno negalio
ja. Klausimas laukia iš visų 
lietuvių kitokių ir naujų spren
dimų. Mažų mažiausiai tai tu
rėtų paskatinti mus, ir čia ir 
ten, suabejoti ligšioliniais lie
tuvių rašytojų ir mūsų tautos 
istorijos seikėjimo matais ir 
juos modifikuoti, o lozungų — 
nesvarbu, kaip jie parankūs — 
atsisakyti. Gi Krėvei juos sags
tyti — tiesiog nepritikiu.

Krėvė visa savo kūryba, vi
su savo gyvenimu liudija mū
sų tautos jungtį ir mūsų tautos 
vietą pasaulyje, nesaistomas 
nei amžių, nei erdvės. Kaip 
“karo pabėgėlis” (Lankutis), 
jis — vienas iš mūsų čia. Bet 
“gimtosios literatūros peiza
že”, kaip sako Marcinkevičius, 
“Krėvė iškyla kaip koks Dai
navos šalies piliakalnis, prie 
kurio, lietuviško žodžio ve
dami, einame pažiūrėti tėvy
nės, gamtos ir savęs”. Prie jo 
eis ir ateinančių kartų lietu
viai, kurie tėvynę ir jos istoriją 
ir save joje, matys taip, kaip 
dabar mes, nei ten nei čia, dar 
nematom. a>n.

senovės milžiną ar bent da
bartinį Bernardo Brazdžionio 
Vaidilą Valiūną. Ir koks nusi- , 
vylimas, jį pirmą kartą vien iš 
tolo pamačius! Nagi — tiktai 
mažutis, smulkutis, plonutis ir 
didelėmis mėlynomis akimis 
papuoštos galvos žmogutis!.. 
Ne, negali būti...

Bet ši menka fizinė struktū
ra tėra tiktai Vinco Krėvės sie
los “šiaudinė pastogė”. Tikra
jam rašytojo asmeniui pažinti 
šiandien turime daugiau ir ki
tokių duomenų, negu jo žemas 
ūgis, trumpos rankos ir nepa
leidžiamas iš dantų ilgas ciga
retei laikyti cibukas. Visą ir 
pilnutinį Krėvę dar atsimena
me ne tik patys, bet dabar oku
puotoje Lietuvoje yra išleistas 
ir stambus surankiotų atsi
minimų tomas, kuriame jis at
kuriamas nuo piemenuko ir iš
daigingo klieriko ligi rimto 
profesoriaus. O svarbiausia, 
kad čia jį atsimena ne tik dai
liojo žodžio kūrėjai, kolegos 
mokslininkai ar skolininkai, 
bet ir paprasti kaimyniniai 
dzūkeliai, skerdžių, raganių, 
bobulių ir antanėlių prototipai 
bei giminės ir visi beveik ne
meluoja.

Kai kurie jų atsimena dar ir 
Krėvės tėvą, tik, deja, nelabai 
teigiamai. Mat, Juozas Micke- 
lis, 60 metų būdamas, vedė 22 
metų antrąją žmoną, tad ši bu
vusi vis lyg ir nepatenkinta ir 
mums tarp kitų blogybių sako:

“Senis sekė mano žingsnius, 
pavydėjo su jaunu vyru pakal
bėti. Neleisdavo vienos net į 
bažnyčią... Suktas buvo. Ir 
man gailėjo geresnio kąsnio. 
Niekas jam neįtiko”.

O Juozo Gaiduliavičiaus liu
dijimu, — “Buvo toks, kad be jo 
žinios nė višta kiaušinio nega
lėjo padėti”.

Nuo jo ir kaimynai turėję 
nemalonumų, dėl to pirmojo 
karo metu paskundę plėšikau
jantiems belaisviams, ir tie bu
vo jį net pakorę. Tik duktė 
Veronika dar laiku nupjovusi 
virvę, ir tėvukas leisgyvis pa
bėgęs į mišką.

Nors titnaginis dzūkas arti
mųjų atsiminimuose buvęs ir 

(Nukelta į 4 psl.)
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Struktūriniai ir draminiai „Skirgailos 
taibūdingun

BRONIUS VAŠKELIS

Dramatiškumas yra Vinco 
Krėvės kūrybos viena ryškiau
sių ypatybių. Tą liudija ne tik 
jo dramos veikalai, bet ir pro
za. Galbūt todėl keletas ištisų 
apsakymų bei stambesnių 
kūrinių ištraukų ne kartą buvo 
inscenizuota scenoje, radijo ir 
televizijos teatre.

Tačiau Krėvės draminiai 
kūriniai, nežiūrint jų dra
matiškumo, nėra pritaikyti 
scenai: juos statant reikia keis
ti, trumpinti ar net, kaip pvz. 
„Šarūną“, ištisai perrašyti. 
Drama „Skirgaila“, kuri pri
pažinta kaip geriausias Krė
vės scenos veikalas, irgi nebu
vo pastatyta be nemažų 
pakeitimų ir trumpinimų.

Krėvės 100 metų gimimo 
sukakties proga stabtelsiu prie 
„Skirgailos“ draminės struk
tūros ir svarbiausio personažo 
kunigaikščio Skirgailos tra
giškumo išvystymo. 

Draminė struktūra
Dramos siužeto pagrindu 

Krėvė pasirinko naują Lie
tuvos istorijos pradžią: po ilgų 
ir kruvinų kovos metų Skirgai
la ir bajorai jau priėmę krikš
čionybę. Tačiau kova dėl Lie
tuvos tebevyksta. Grumiasi 
trys priešiškos jėgos: lenkai, 
vokiečiai ir lietuviai. Krėvė 
vysto intrigą trikampiniu šių 
grupių susidūrimu. Lenkai rez
ga pinkles, kad lietuviai nesu- 
sidėtų su vokiečiais, o taptų 
paklusniais lenkams. Vokie
čiai siekia lietuvius ir lenkus 
sukiršyti ir lietuvius pajungti į 
savo globą. Lietuviai savo 
ruožtu, suprasdami buvusių 
priešų tikslus, abiems prieši
nusi.

Šių trijų grupių kovą Krėvė 
koncentruoja į jų vadų — lenko 
vyskupo Mazoviečio, kryžiuo
čio Vartenbergo ir Skirgailos
— susidūrimus. Dramatiš
kumo suintensyvinimui Krėvė 
tuo pačiu metu vysto kiek
vienoje grupėje pasidalinimą į 
dvi priešiškas puses. Lenkų 
didikai nori paimti Lietuvą tie
siu ir garbingu būdu — dery
bomis ir įtikinimais, o nepavy
kus, priversti jėga — kalaviju. 
Jų vadovas Mazovietis siekia 
to paties, bet veidmainyste, 
apgaule ir užkulisinėmis 
machinacijomis. Čia susikerta 
riteriški didikai — kariai su 
suktu politiku. Pirmieji vado
vaujasi širdimi — jausmais ir 
aukščiau visko stato garbę, o 
Mazoviečiui svarbiausia yra 
tikslas ir jis siekia jo vadovau
damasis protu, šaltu apskai
čiavimu ir diplomatija.

Tokiu pat kontrastų princi
pu Krėvė pristato vokiečius. 
Vartenbergas, kaip ir Mazo
vietis, yra dviveidis politikas ir 
apsukrus diplomatas. Keleris
— tiesus, drąsus, taurus rite
ris, nors veidmainis santy
kiuose su moterimis.

Tolygiai į dvi priešiškas 
dalis suskilę lietuviai: krikš
čionybę priėmusieji — Skirgai
la ir bajorai ir pagonis vaidila 
Stardas. Pirmieji, vadovauda
miesi protu ir matydami, kad 
neatsilaikys prieš kryžiaus 
karą, apsikrikštijo, o antrasis, 
pasikliaudamas jausmu, liko 
pagonis. Pirmieji nuėjo 
kompromisų keliu, o antrasis 
pasiliko ištikimas savo įsitiki
nimams. Principingam Star- 
dui krikštas reiškia savųjų 
dievų ir lietuviškumo išda
vimą ir todėl jis apsikrikštiju
sius laiko niekšais ir tautos iš
gamomis. Akivaizdu, kad 
krikščionybė, užuot apsau
gojus nuo priešų, atvėrė jiems 
duris į Lietuvą: lenkų dva
sininkai moko lietuvius nau
jojo tikėjimo tiesų. Kas susieta 
su pagonybe — lietuvių papro
čiai, tradicijos, moralė — nai- Vinco Krėvės kapas Švento kryžiaus kapinėse, Philadelphijoje. 
kinama. Į Vilnių vis daugiau Antkapio projektas arch. Jono Muloko.

plūsta lenkų ir vokiečių, vis 
dažniau girdisi svetimos 
kalbos.

Lietuviai stovi prieš dilemą: 
ar pasilikti krikščionimis ir 
viltis, kad tauta nepražus ar, 
grįžus į pagonybę, garbingai 
kovoti ir žūti laisvais, bet ne
gyventi svetimųjų vergijoje. 
Naujosios ir senosios religijos 
konfliktą Krėvė pristato viena
pusiškai — per pagonio Stardo 
perspektyvą: krikščionybė yra 
blogis, susietas su svetimumu 
ir nežmoniškumu, o pagonybė 
yra gėris, viskas čia sava, 
humaniška ir gryna. Vienaša
lišku ir kontrastingu pristaty
mu Krėvė sudramatina 
politinę ir moralinę lietuvių pa
dėtį. Paskiros pastabos bei 
užuominos sugestijuoja, kad 
sprendžiama ne individo, o 
tautos likimas. Tačiau nu
spręsti turi vienas — valdovas 
Skirgaila ir nuo jo priklauso 
tautos dabartis ir ateitis.

Norėdamas pabrėžti prob
lemos lemtingumą, Krėvė su
teikia valdovui Skirgailai gali
mybę antrą kartą apsispręsti, 
ar, kaip Stardas sako, savo 
klaidingą sprendimą atitai
syti. Tačiau tolimesnėje 
dramos eigoje Krėvė nevysto 
valdovo apsisprendimo prob
lematikos, bet koncentruojasi 
prie to sprendimo pasekmių ir 
implikacijų, Skirgailai besi
stengiant apsaugoti Lietuvos 
suverenumą. Tačiau Skirgaila 
krikšto neatsisako, nes sąži
ningas ir tautą mylintis valdo
vas, stovėdamas prieš dilemą: 
tautos gyvastis ar mirtis, turi 
vieninteli pasirinkimą — 
gyvenimą.

Dramos ekspoziciją Krėvė 
užsklendžia puotos scena, kur 
susodinami prie vieno stalo 
lenkai, vokiečiai, gudai ir lietu
viai. Iš tikrųjų yra tik dvi pusės
— krikščionys ir lietuviai, arba 
tiksliau, krikščionybės nešėjai
— mokytojai ir mokiniai. 
Scena dramine prasme yra ne 
puota, o tikriau krikščionybės 
teismas, susidedąs iš trijų 
dalių. Pirmoje dalyje sugre
tinama krikščionys ir pago
nys. Pirmieji mokė antruosius 
per metų metus kalaviju ir 
ugnimi naujosios religijos, bet 
lietuviai nesuspėjo pasi
savinti, pagal Skirgailą, „kas 
mums svetima“. Lietuva dar 
yra laukinė šalis, be suktumo, 
be žiaurumo ir klastos. Ant
roje dalyje atskleidžiama pačių 
krikščionių tarpusaviai prieš-

Rūpintojėlis iš Vinco Krėvės buvusio tautodailės rinkinio. Skulptūrėlė 
Šiuo metu yra M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejuje, Kaune.
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taravimai: lenkai, vokiečiai ir 
gudai išpažįsta tą patį Dievą, 
bet vieni kitus kolioja ere
tikais, lotynistais. Trečioji 
dalis — krivio Skurdulio, kaip 
rūstaus prokuroro, svečių ir 
apsikrikštijusių lietuvių 
apkaltinimas. Tai įspūdinga ir 
dramatiška scena. Čia susi
pina skundas su aštria ironija. 
Itin impozantiškas giliai tikin
čio pagonio krivio senovės re
ligijos gynimas ir tikinčiųjų 
jausmus įžeidžiantis viena
šališkas krikščionybės 
pasmerkimas. Nenuostabu, 
kad pastačius „Skirgailą“ 1925 
metais Kaune, visuomenėje 
kilo protestai bei nepasitenki
nimai.

Šia puotos — teismo scena 
užsibaigia pirmasis draminis 
trikampis, atskleidžiąs politinę 
ir religinę Lietuvos situaciją. 
Krėvė stengiasi pateikti platų, 
panoraminį vaizdą, vietomis 
nukrypdamas į epinį pasako
jimą, taip pat dažnai neiš
vengdamas pakartojimų. Pvz., 
Stardo, Skirgailos ir Skurdulio 
monologų argumentai apie 
krikščionybę 

U

patys.
Pirmosios dalies „Tarp 

dviejų pasaulių“ V ir VI scenos 
draminiu atžvilgiu nepriklau
so prie ekspozicijos. Bendrai 
VI scena yra mažareikšmė 
prielipą, o V scena iš tikrųjų 
įkomponuota į sekančio dra
minio trikampio intrigą, kur 
dėl Onos Dūortutės, Lydos 
kunigaikštytės ir Mozūrų ku
nigaikščio sužadėtinės, gru
miasi Skirgaila, Mazovietis ir 
Keleris. Skirgaila verčia ją 
tapti jo žmona, nes nenori, kad 
jos kraitis — Volynės ir 
Padolės žemės, atitektų len
kams. Mazovietis viešai prieši
nasi Skirgailos užmačioms, bet 
slaptai kone prievartauja 
Duonutę, kad ji tekėtų už Skir
gailos, nes per Duonutę lenkai 
tikisi kontroliuoti Skirgailą. 
Keleris mezga planus Duonu
tei pabėgti pas sužadėtinį ir 
tuo sukiršyti lenkus ir lie
tuvius, o Mozūrų kunigaikštį 
patraukti į vokiečių pusę.

Skirgailos, Mazoviečio ir 
Kelerio trikampinio susi
dūrimo objektu, jų siekimų 
auka yra dievobaiminga ir 
nekalta Duonutė. Pradžioje 
kiekvienas konkurentas atski
rai susitinka su Duonute, o 
paskui tokiu pat kompona
vimo principu, kaip ir puotos 
pavaizdavime, visi trys susi
duria vienoje scenoje. Kova dėl 
Duonutės užsibaigia teatrališ
ku Skirgailos ir Duonutės prie
vartinių sutuoktuvių veiksmu.

Duonutės situacijos sudra- 
matinimui Krėvė įveda trečią 
asmenį — lenką vienuolį Skar- 
beką, kuris atlieka dviveidžio 
advokato rolę. Jis, pritar
damas Mazoviečiui, stengiasi 
įtikinti ją, kad ši, kaip kad 
padarė Jadvyga, tekėdama už 
Jogailos, pasiaukotų Lenkijos 
ir bažnyčios labui ir tekėtų už 
Skirgailos, o savo ruožtu Skir
gailai įrodinėja, kad leistų 
Duonutei išvykti pas jos suža
dėtinį. Tokiu būdu susidaro 
dar du mažesnės apimties dra
miniai trikampiai, įkompo
nuoti į didįjį: Duonutė, Skar- 
bekas ir Mazovietis; Duonutė, 
Skarbekas ir Skirgaila.

Intrigą tarp Skirgailos, 
Mazoviečio ir Kelerio Krėvė 
vysto panašumų ir priešiš
kumų principu. Savo veidmai
niškais siekimais bei nie
kingais veiksmais jie visi trys 
pristatomi niekšais. Tiktai 
Mazoviečio ir Skirgailos niek

šiškumas nėra egoistinis: abu 
dirba ir aukojasi savo tautos 
labui — Mazovietis Lenkijos, o 
Skirgaila Lietuvos. Tuo tarpu 
Keleris, nors ir atlikdamas 
užduotį ordinui, siekia pasi- 
smaguriauti Duonute kaip mo
terimi. Tokiu būdu Krėvė pa
stato tarsi du savotiškus 
idealistus prieš egoistą.

Toliau plėtodamas intrigą 
tame pačiame draminiame tri
kampyje Krėvė sukeičia opo
nentus: Kelerį ir Skirgailą 
pastato prieš Mazovietį. 
Skirgaila ir Keleris prisi
pažįsta Duonutei savo užma
čių ir veiksmų niekingumą, 
o Mazovietis iki galo veidmai
niauja Duonutei, ir, kaip suk
čius pirklys, nori parduoti Skir
gailai Duonutę už Volynę ir 
Padolę. Tačiau Duonutė, staty
dama asmeninę laimę aukš
čiau tautos gerovės, pasirenka 
Kelerio siūlomą laisvę. Skir
gailai sužinojus apie Kelerio 
planus išvogti Duonutę, Skir
gaila tampa nugalėtoju, prie
varta vesdamas Duonutę. 
Tačiau tuoj išaiškėja, kad tai 
tik Pyro pergalė: lenkai vis tiek 
okupuoja Volynę ir Padolę, o 
Duonutė nešioja tik Skirgailos 
žmonos vardą.

Toliau Krėvė įveda dar vie
ną draminį trikampį, kuris yra 
gana tradicinis, dramatur
gijoje žinomas meilės tri
kampio vardu. Skirgaila ir 
Keleris rungiasi dėl Duonutės 
meilės, o ši, dar būdama 
ištikima sužadėtiniui, kurį 
laiką abiems priešinasi. Ir vėl, 
kaip kad ir ankstyvesniame 
trikampyje, Krėvė panaudoja 
prisipažinimo, ar tiksliau, iš
pažinties ir pažadų metodą. 
Keleris, pirmą kartą tikrai įsi
mylėjęs, prižada dėl jos auko
tis, kovoti ir, jeigu reikės, nu
mirti. Skirgaila irgi pirmą 
kartą savo gyvenime nusi
žemina moteriai ir prašo būti 
jo gyvenimo drauge ir tikra 
žmona. Dramos intriga 
pasiekia kulminacinį tašką, 
kada Duonutė pareiškia Skir
gailai, kad ji geriau pasirinktų 
ne jį, o Kelerį: Skirgaila paža
da jai dovanoti Kelerio galvą.

Paskutinė dramos dalis „Be
dugnė“ yra meilės trikampio 
tąsa: čia susikryžiuoja Skir
gailos pyktis atkeršyti Duonu
tei ir Keleriui, Duonutės meilė 
Keleliui ir Kelerio pastangos 
išlikti ištikimu Duonutei duo
tam pažadui. Norėdamas at
skleisti Kelerio vidinį konflik
tu — gyventi ar mirti, Krėvė 
įveda naują draminį trikampį. 
Kelerio gerojo ir blogojo pradų 
— TamsauB ir Šviesaus vyrų — 
konfrontaciją praplečia Skar- 
beko egzekvijų malda apie 
žmogaus varganą ir beprasmę 
lemtį. Tuo Krėvė ne tik sudra
matina situaciją, bet ir pabrė
žia, kad Kelerio pasirinkimas 
geriau mirti, negu suteršti Duo
nutės garbę yra savaimingas 
veiksmas. Ir Skirgaila pasie
kia savo tikslo — Keleris gy
vas palaidojamas. Finale abu 
yra ir laimėtojai ir pralai
mėtojai. Abu ištesėjo savo 
pažadus, duotus Duonutei, bet 
vienas prarado gyvybę, o kitas 
valdovo sostą.

Krėvės komponavimo prin
cipas primena piramidės struk
tūrą. Ant plataus pagrindinio 
trikampio dedami vis mažesni 
trikampiai, kol pačioje viršū
nėje visi trikampiškieji taškai 
subėga į vieną smaigalį — 
Skirgailą.

Pažymėtina, kad Krėvė 
įkomponuoja į trikampinę 
konfrontaciją ne tik pagrin
dinių personažų grumtynes, 
bet tą patį metodą naudoja, 
norėdamas išryškinti ypatin
gesnes situacijas ir personažų 
būdingumus. Pvz., retkarti- 
nėmis pastabomis pabrėžia 
Jogailos valdovo — vergo 
padėtį ir Vytauto išdavikišką 
sandėrį su vokiečiais, kad 
užakcentuotų Skirgailos, kaip 
savavalio ir principingo val
dovo poziciją. Viskuo ir visais 
nusivylusio Skirgailos padė
čiai atskleisti priešpastatoma 
„sielų gydytojas“ vaidila

Scena iš Vinco Krėvės dramos „Skirgaila“ spektaklio Lietuvos r 
akademiniame dramos teatre, Vilniuje, 1966 metais.

Vinco Krėvės Skirgaila
Ištrauka iš dramos “Skirgaila” I-mo veiksmo

SKIRGAILA. Kas šitas žmogus? (Rodo į Joną ii Bychovo).
JONAS IŠ BYCHOVO (atsistojęs). Lenkų riteris Jonas iš Bychovo, 

šviesiausias kunigaikšti. Vienas tavo brolio pasiuntinių. Jis laukia mū
sų skubiai pargrįžtant.

SKIRGAILA (tonu į jį nusigręždamas). Taip, pamenu. Brolis gali 
palaukti. Kalbėsim kitu metu, dabar aš užimtas... (Jonas išBychovo, nu
silenkęs kunigaikščiui, išeina. Daugailai). Paliepk tuojau visiems susi
rinkti Žemosios pilies kieme. Kai susirinks, praneši man. (Jonui Skarbe- 
kui). Matai, jisai išėjo, o ko tu lauki?

JONAS SKARBEKAS. Aš lieku Čia ir būsiu, kol maneišklausysi, švie
siausias kunigaikšti.

SKIRGAILA (nusigrįžęs į jį šonu). Šioje šalyje visi turi daryti, kaip aš 
liepiu, ir valdovo erzinimas į gera neveda. (Priėjęs į skobnis ir metęs iš pa
niūrų žvilgsni į vienuolį). Ar tu manai, kad Čia lenkų žemė, kur karaliaus 
žodis — paskutinis žodis?

JONAS SKARBEKAS. Tavęs visi čia bijo kaip ugnies, kunigaikšti, bet 
aš nebijau, nors tu man gresi. Ko aš bijosiu, jei šventosios Bažnyčios ats
tovas ir Visagalio vienintelio tikro Dievo tarnas esu? Aš juk Jo globoje.

SKIRGAILA. Lietuvoje visa galiu tik aš. Geriau neprieštarauk man, 
kad neapsiviltai savo Visagaliu Dievu. (Atsisėdęs kėdėn). Tu sakai, kad 
tavo Dievas vienintelis tikras Dievas. Meluoji, pope. Mano tėvas ir sene
liai garbino Perkūną ir kitus dievus, mano motina garbino savo gudišką 
dievą, kurį garbina ir senas popas Jonas. Mano kaimynas chanas turi 
savo dievą, kuriam jis meldžiasi. Kaipgi tu sakai, kad tavodievas vienin
telis tikras Dievas?

JONAS SKARBEKAS. Kunigaikšti! Nedera taip kalbėti tam, kurį 
Krokuvoje krikštino patsai primas, kaip ir tavo brolį. Perkūno ir kitų die
vų visai nėra. Tai piktoji dvasia tavo sielą gundo.

SKIRGAILA. Kaip nėra? Argi tu niekuomet nesi girdėjęs rūstaus Per
kūno balso? (Nusijuokęs). O kas girdėjo nors vieną balsą iš tavo nebylių 
dievų?

JONAS SKARBEKAS. Matau, kunigaikšti, kad tu vis darėsi stabmel
dys ir tiki senus dievus. Vai, nusimins tavo dievobaimingo brolio širdis, 
kai sužinos, kad Dievo malonė tavęs darnepasiekė. (Iškilmingai). Žinok, 
kunigaikšti, kad pikti velniai — tavo seni dievai. Dievas yra tik vienas. 
(Rodydamas ranka į dangų ir žemę, o paskui mostelėjęs rankom aplin
kui). Jis sukūrė dangų ir žemę ir visa, kas yra danguje ir žemėje.

SKIRGAILA (juokdamasis). Tu vėl sumelavai, pope. Jeigu dievai bū
tų galėję patys sukurti dangų ir žemę ir girias, ir žmones, ir žvėris, kam gi 
jie kovotų tarp savęs dėl j ųjų? Aš gi nesiginčiju su savo smirdu dėl jo liesų 
arklių, nes turiu jų gausingas bandas ir panorėjęs galėtau dar gausin
gesnes turėti.

JONAS SKARBEKAS. Kunigaikšti!..
SKIRGAILA (nekantriai). Tylėk, pope, ir nekalbėk man daugiau nie

ko: aš tavim netikiu. Aš suteikiau tau nūnai didelę garbę, leidęs kalbėti su 
savim, bet savo kvaila kalba tu man jau įkyrėjai; dabar eik sau.

JONAS SKARBEKAS. Ne, valdove, aš neisiu, aš kalbėsiu, kaip tavo 
sielos draugas ir paties Dievo pasiųs tas, kuris tau gero nori. Tu—plačios 
šalies valdovas, tu — Jo išrinktasis, ir neturi tiesos tamsybėje klaidžioti, 
kai visa tauta pažino tikrąjį Dievą ir laiko apkabinusi Jo sužeistąsias ko
jeles...

SKIRGAILA (nekantriai). Tuščios kalbos. (Atsikeldamas). Aš patsai 
tapau valdovu ir nežinau, kad mane kas būtų rinkęs.

JONAS SKARBEKAS. Karaliai ir kitų tautų valdovai — Dievoišrink- 
tieji. Jie viešpatauja Jo malone.

SKIRGAILA (nusijuokęs). Bloga: renka tavo dievas, jei paskyrė būti 
valdovais mane ir mano brolį Jogailą. Stardas doresnis už mus; gali bū
ti, kad ir tu geresnis už mus, ir dar yra daugel kitų.

JONAS SKARBEKAS. Nerūstink, kunigaikšti, Dievo piktžodžiavi
mu ir galingo brolio nepaklusnumu Tau jo pagalba dar bus labai reika
linga. Leisk laisvai vykti Lydos kunigaikštytei, kur ji nori, ir tuo įsigysi 
Lenkų karalių ir Mozūrų kunigaikštį kaipo draugus. Jūs gi visi trvs turi
te vieną piktą priešą, ir kam jums dar rietis tarp savęs?

SKIRGAILA (stovėdamas šalia skobnių šonu į Skarbeką). Tu kalbi 
apie vokiečius? (Kiek pamąstęs). Taip, jie mūsų priešai, bet ir jūs, lenkai, 
irgi nedraugai mums. Katrie piktesni, ateitis parodys, o dabar aš dar 
nežinau.

Skurdulis ir ištikimasis kar
vedys Daugaila. Duonutės 
meilės ir pasiaukojimo konflik
tas suintensyvinamas sugre
tinant Duonutės vaidmenį su į 
Kelerį įsimylėjusia Olige ir 
Lenkijos karaliene Jadvyga, 
pasiaukojusia dėl tautos gero
vės.

Skirgailos tragiškumas
Konfliktų ir intrigos tri

kampiniu komponavimu Krė
vė sukūrė veikalo dramatiš
kumą. Tačiau šis drama
tiškumas tėra viena kū
rinio pusė, tiksliau, išorinė dra
mos plotmė, nes dramatiškoji 
personažų konfrontacija ir 
dauguma konfliktų vyksta 
tarp personažų, o ne pačiuose 

personažuose. Giluminė dra
mos plotmė yra užslėpta ir 
tik protarpiais, kaip gaiva
linga povandeninė srovė, iš
siveržia į paviršių. Tai dramos 
„Skirgaila“ tragiškoji pusė, su
kaupta Skirgailos — valdovo ir 
Skirgailos — žmogaus asme
nybėje.

Dramaturgijoje tragišku
mas reiškia tokią situaciją, į 
kurią kovoje prieš blogį hero
jus patenka per savo paties 
veiksmus bei sprendimus; jis iš 
esmės yra geras, nors toli gra
žu ne visuomet teisus. Šie 
veiksmai sukelia jo dvilypėje 
asmenybėje pasibjaurėjimą ar 
gėdą. Per kančią jis ima 
suvokti savo tragiškąją padėtį.

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 247(45) - psl. 4 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 4 d.

Struktūriniai ir draminiai „Skirgailos“
būdingumai

(Atkelta iš 3 psl.)
Jo suvokimas pasiekia tragiš
kumo viršūnę, kada jis siekia 
užakcentuoti žmogaus dvasios 
orumą ir žmogaus gyvenimo 
vertę.

Iš dramos „Skirgaila“ eks
pozicijos matyti, kad Krėvė 
nuo pat pradžios komponuoja 
tragedijos žanro kūrinį. Būti
nas 'tragedijos elementas — 
blogis čia yra atstovaujamas 
svetimtaučių — lenkų ir vokie
čių ir jų religijos. Pažymėtina, 
kad to blogio baisumas ir jo 
grėsmė Lietuvai Krėvės akcen
tuojamas pakartotinai ekspo
zicijoje net per tris personažus 
— Stardą, Skurdulį ir Skirgai
lą.

Dramatiškoje kompozicijoje 
Krėvė įvedė dviejų pusių per
sonažus: garbinguosius, kurie 
vadovaujasi daugiausia šir
dimi, ir pragmatikus, kurie 
pasikliauja protu. Tragedijos 
plotmėje Krėvė suveda šias abi 
priešiškas jėgas į Skirgailos 
asmenybę. Kaip valdovas, 
blaiviai protu įvertindamas 
Lietuvos padėtį jis priėmė 
krikštą ir dabar politikoje bei 
diplomatijoje turi vadovautis 
protu bei logika. Bet kaip 
žmogus, mylįs tiesą, atvi
rumą, neapkenčiąs veidmai
nystės ir klastos, jis dažnai 
mėtomas ir siaubiamas gaiva
lingų aistrų.

Krėvė dramos veiksmo 
nepradeda nuo pat tragedijos 
užuomazgos — Skirgailos 
svarstymų ir apsisprendimo 
apsikrikštyti, o uždangai atsi
skleidus, jau matome Skirgai
lą krikščionį. Nuo pat pra
džios, kaip ir paprastai 
tragiški herojai, Skirgaila gau
biamas paslaptingumo. Iš 
vienos pusės jis griežtas, 
ryžtingas ir atrodo pasitikįs 
sayimi, o iš kitos — vengia 
santykiauti bei komunikuoti 
su kitais, tarsi bijodamas 
atverti savo jausmus ir mintis. 
Pvz., į Stardo gundymus grįžti 
į lietuvių tikėjimą, Skirgaila 
atsako pastabomis apie Lie
tuvos situaciją ir atrodo, lyg 
tai jis nelinkęs atsisakyti 
krikščionybės. Tačiau puotos 
scenoje jis visa, kas susieta su 
krikščionybe viešai žemina, o 
pagonybę aukština. Tik vėliau 
pokalbyje su Duonute išaiš
kėja dalis Skirgailos užslėpto
sios asmenybės: vidinis dvily- 
piškumas, jo poelgių ir emocijų 
priešiškumai — išdidus ir 
griežtas valdovas, ir gėdos, ir 
bejėgiškumo persekiojamas 
žmogus.

Krėvė virtuoziškai parodo 
Skirgailos dvilypumą. Scenos 
pradžioje Skirgaila valdoviš- 
kai praneša kalinei Duonu
tei, kad ji bus jo žmona, nes 
yra valdovo pareiga saugoti 
Lietuvos žemes ir jos suve
renumą. Jis ne tik sprendžia 
žmonių likimus, bet net norėtų 
kalaviju susiremti su naujuoju 
dievu, nes, anot Skirgailos, per 
jį Lietuva pateko į vargus. 
Tačiau kada Duonutė pa
brėžia Skirgailos žmogišką 
kilnumą ir prašo jos pasi
gailėti, jis staiga pasikeičia — 
pasirodo atviras ir nuoširdus, 
bet labai nelaimingas ir bejė
gis individas:

„Aš visuomet noriu gero, bet 
nemoku jo pasiekti. Ką aš 
manau, kad gera yra, visuomet 
pasirodo, kad pikta ir todėl 
nusiminimas mane graužia, ir 
todėl aš geriu. Aš matau, kad 
bloga gyventi pasauly, bet kas 
tuo kaltas, aš nenumanau. Aš 
norėtau panaikinti visa, kas 
yra pikta, ir nežinau kaip. Man 
sunku taip kalbėti su tavim, 
kaip aš kalbu, bet kaip kitaip pa
sielgti, aš nežinau“. (Vincas 
Krėvė, Raštai, tomas IV; psl. 
42.)
Šią savo „išpažintį“ Skirgaila 
užbaigia savęs įvertinimu: 
„esu niekšas“. Priimdamas 
krikštą jis išdavė savo tikėjimą 
ir savo įsitikinimus ir, sąžinei 

pasipriešinus, Skirgaila 
pateko į tokią nepakeičiamą ir 
neišvengiamą situaciją — ken
čia gėdą dėl savo niekšiš
kumo, o dar skaudžiau, kad ir 
toliau verčiamas niekinti 
lietuvių dievus, naikinti jų 
buveines — šventuosius ąžuo
lynus ir žmonių akivaizdoje 
„garbinti nepakenčiamos tau
tos piktą ir neteisingą dievą“ 
(p. 42). Bekalbant apie savo 
gėdingą, skausmingą ir 
nepakeičiamą situaciją, Skir
gailoje ima telktis pyktis, kuris 
vėl sugrąžina Skirgailą į pir
mykštę valdovišką būseną: 
„Nekalbėk man! Tu moteris, tu 
nieko nenusimanai“ (p. 43). 
Jame net žybteli viltis, kad atsi- • 
ras jėga, kuri nugalės krikščio
nių Dievą, o gal dar ir Perkūnas 
neapleis „nedėkingos Lie
tuvos“.

Valdovo ir žmogaus nesu
derinamais priešiškumais 
Krėvė sukūrė tikrai tragišką 
situaciją. Kuo toliau, tuo dau
giau gilėja Skirgailos tragiš
kumas, jam besiblaškant tarp 
pareigos — būtinybės ir impul
sų — aistrų. Valdovo pareigos 
jis yra verčiamas paimti Duo
nutę už žmoną, bet, jai pasi
priešinus, jis lūkuriuoja. Tik 
Duonutei pareiškus, kad ge
riau ji būtų vergo, o ne Skirgai
los žmona, pykčio įsiūtyje jis ją 
prievarta veda. Matydamas 
Mazoviečio ir Vartenbergo 
klastingas užmačias ir diplo
matines gudrybes, Skirgaila 
supranta, kad yra būtina jam 
prieš juos pasipriešinti. Tačiau 
jis impulsyviai nuo jų dažniau
sia šalinasi ar net vengia, o 
susitikęs stačiokiškai ir aro
gantiškai jiems replikuoja.

Sekantis Skirgailos tragiš-

Vinco Krėvės tėviškės apylinkių 
tautodailė: kryžiaus ornamentai 
Puvočių kaime, netoli Merkinės. 
(Nuotr. K. Tarabildos)

kūmo tarpsnis dramaturgijoje 
žinomas tragiškojo suvokimo 
išgyvenimo vardu. Tas su
vokimas ar savotiškas savo 
tragiškosios situacijos pra
regėjimas Skirgailai įvyksta 
po dviejų didelių smūgių: pra
laimėjimo kunigaikščiui Vy
tautui kovos lauke ir prara
dimo tikėjimo žmogaus 
kilnumu ir dorumu. Tai galu
tinis sugniuždymas kaip val
dovo ir kaip žmogaus. Pralai
mėjimas Vytautui išplaukė iš 
Skirgailos vidinės būklės. Pri
ėmus krikštą atsivėrė skaudi 
dvasinė žaizda. Ji atvira ir 
negyjanti. Nenorėdamas jos 
gilinti ir draskyti, santykiuose 
su lenkais ir vokiečiais jis nesi
leidžia į jokius kompromisus ir 
net į derybas. Jo kančia ir gėda 
jį tarsi paraližavo kaip valdo- 
vą-politiką, valdovą-diplo- 
matą. Kada Skirgaila atmetė 
nesvarstęs vokiečių siūlomą 
pagalbą prieš lenkus ir net 
Lietuvos karaliaus karūną, tuo 
tarpu Vytautas be jokių 
skrupulų nuėjo pas vokiečius ir 
su jų pagalba tuoj užims 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
sostą. Dar daugiau sukrečia 
Skirgailą žinia, kad pagonis 
Stardas prieš mirtį tapo krikš
čioniu. Skirgaila Stardą laikė 
doriausiu žmogumi, kuris, anot 
Skirgailos, turėtų būti valdo
vu, o ne Jogaila ir ne Skirgaila. 
Daug kuo nustojęs tikėti savo 
ilgame praradimų kelyje Skir
gaila kartą viešai deklara
vo, kad Stardu „dar tikiu“, t.y. 
jo kilnumu, dorumu ir princi
pingumu, ir tuo pačiu tikėjo 
į gėrį — pagonybę. Ir štai tokį 
principingą ir giliai tikintį 
pagonį privertė naujasis 
dievas į jį įtikėti! Koks galin
gas turėtų būti naujasis 
dievas! Staiga Skirgaila pajun
ta, kad jo gyvenimas prarado 
esmę, ir pradingo dvasinė atra
ma, teikusi stiprybės jam 
gėdos ir kančios kelyje. Staiga 
nebegali atskirti kur tiesa ir 
kur melas. Nėra kuo bepa- 
sitikėti — nei savaisiais 
dievais, nei žmonėmis: „visur 
niekšybė, visur tik smarvė. 
Sliekai, esame, šliužai, rupū
žės!“ (p. 73). Tokiu nevilties ir 
pasimetimo momentu iškyla 
dar baisesnis klausimas: gal 
visi teisūs, „gal aš vienas 
klystu...“

Kaip paprastai tragedijose, 
taip ir čia tragiškąjį savo padė-

Krėvė šiapus ir
(Atkelta iš 2 psl.) 

kietoko bei sukto charakterio, 
bet Krėvei jis visada likęs tik 
“mielas tėvulis”, o kai miręs, 
tai jo taip pasikūkčiodamas 
verkęs, jog net kaimynai ste
bėjęsi, kad toksai mokytas ir 
garsus žmogus šitaip kūdikiš
kai rauda.

Iš motinos, sakoma, Vincu
kas paveldėjęs ir moterišką 
švelnumą, ir gerumą, ir, apla
mai, net vaikiškai jautrią sie
lą. Antai, rašytojo giminaitis 
Jurgis Kinderis atsimena, ketip 
Krėvė, grįžęs iš kunigų semi
narijos atostogų, žaisdavęs su 
vaikais, vaidindamas kunigą, 
— kaip, įsilipęs medin, nuo tvo
ros ar kelmo sakydavo jiems 
pamokslus, skelbdavo užsa
kus, duodavo šliūbą, o tie jau 
keldavo “veseilią”. O sesuo 
Veronika pasakoja, kaip, par
vykęs į Subartoms, su namiš
kiais pjaudavo ir grėbdavo šie
ną, rišdavo pėdus, statydavo į 
gubas, mėžė mėšlą, mėgo bul
vinius blynus, skilandį, šalti- 
barščius, rūgusį pieną su bul
vėmis.

Kitų atsiminimuose regime 
Krėvę išmaningą ir įdomiai 
kalbantį profesorių, kultūri
ninkų draugą, ministerį, savo 
dzūkelių globėją, proteguo- 
toją, pinigų dalintoją, pa
slaugų savo žmonos vyrą, 
benamį išeivį ir tėvynės ilge
sio pagraužtą senelį. Pieš- 

ties suvokimą seka savotiškas 
prašviesėjimas. Švysteli min
tis, kad tuoj Vytautas užims jo
— valdovo vietą ir nukris nuo 
jo paties pečių ši skausmingoji 
valdovo našta. Pajunta, kad jo 
didysis konfliktas, niekaip 
nesuderinami priešiškumai
— valdovo ištikimybė tautai ir 
žmogaus ištikimybė savo 
sąžinei — tarsi lyg nebeegzis
tuoja. Galės dabar būti žmo
gus sau — nereikės veidmai
niauti, kitų prievartauti ir už 
kitus būti atsakingu. Šis išsi
laisvinimas atveria naują iki 
šiol Skirgailos — valdovo 
nepatirtą būseną — žmogaus 
vienišumą. Skirgaila, kaip 
valdovas, buvo visuomet 
vienas ir pasikliaudavo vien 
tik savimi — nei dievais, nei 
tradicijomis, nei patarėjais. 
Dabar, kaip žmogus, pasi
genda žmogaus.

Staiga išganinga mintis, 
kaip švieselė tamsią naktį: dar 
yra Duonutė, yra jo prievarti
nė žmona. Ši mintis jį vėl pri- 

j kelia gyvenimui. Atradimo 
džiaugsmo momente pamatęs 
Duonutės nepaprastai spindu
liuojančią šypseną Skirgaila 
pirmą kartą savo gyvenime 
pajunta didelį troškimą mo
ters meilės. Stovi prieš Duo
nutę kaip vyras prieš moterį, 
prieš vienintelę viltį naujam 
gyvenimui. Siūlo būti jo gyve
nimo dalimi, gyventi su juo iš 
tėvo paveldėtoje pilyje, atsi
skyrus nuo viso pasaulio.

Šioje scenoje Skirgailos jaus
mų ir minčių kaitą Krėvė per
teikia palaipsniu įtampos suin- 
tensyvinimu. I pirmąją 
Duonutės pastabą, kad jis 
klysta — ne jam skirta jo šyp
sena, Skirgaila reaguoja 
ramiai, nes jis įpratęs klysti. 
Tik kada Duonutė primyg
tinai pabrėžia, 4cad „aš tau ne 
žmona ir ja niekuomet nebū
siu“, vėl išsiveržia pirmykštis 
nuožmusis ir impulsyvusis 
Skirgaila: „Būsi, kai aš pano
rėsiu“. Tik kada Duonutė vėl 
pareiškia, kad jeigu jai lemta 
būtų pasirinkti, ji rinktųsi 
Kelerį, o ne Skirgailą, įžeisto, 
pažeminto vyro nuoskauda ir 
pavydas išsilieja į aistringą 
įsiūtį ir norą savo konkurentą 
Kelerį sunaikinti. Vietoj nuo
širdaus ir nusižeminančio žmo
gaus, kuris tik ką siūlė drau
gystę, išauga despotas: „Būsiu 
tau, — sako Duonutei, —

anapus
darni Vinco Krėvės asmens 
portretą, jo sielos tapytojai 
panaudoja plačiausią net ir 
nesiderinančių spalvų paletę. 
Atseit, jis buvęs ir nuolaidus, ir 
užsispyręs, taikus ir maištin
gas kertukas, savarankiškas ir 
iš šalies paveikiamas, sanarie- 
tiškai paslaugus ir ambicin
gas, u* 'liepsnojantis staigia 
pyktimi, egzaltuotas romanti
kas ir kritiškas realistas, blai
vus ir į linksmumą nulenkian
tis taurelę, aukšto intelekto ir 
čia pat prąsčiokiškas, kar
tais mėgstąs papasakoti rie
bius anekdotus, o net ir nuo 
moterų nesitraukiantis ata
tupstas, nors ir yra pasakęs: 
“Kas per moterį ir dėl moters 
dirba, tasai vien žemės darbus 
gali atlikti, o ne dangaus”. Be 
to, dar mėgęs dėstyti pasian
są, nešiodavęsis kišenėje ma
žą brauningutį ir, būdamas be
veik “žmogus be Dievo”, 
Censtachavoje už visus pasi
meldęs...

Aišku, kad Vincas Krėvė ne
buvo koks perdžiūvęs medinės 
klumpės padas, iš kurio, net ir 
plaktuku daužydamas, neiš
gausi nei smuiko ir nei kank
lių muzikos. Bet iš tiek jį cha- 
rakterizuojančių spalvų 
galima lygiai gerai pavaizduo
ti dar keletą ir niekad negy
venusių Krėvių, o tarpe jų ir 
ateistinį kunigą, ir giliai reli
gingą komunistą.

Telesforas Valius K. Bradūno poemos „Maras“ iliustracija

valdovas ir viešpats. (...) Iš 
manęs pasigailėjimo nesu
lauksi nei tu, nei kiti“ (p. 82).

Išlaisvintas iš valdovo parei
gos jausmo, bet dar turėdamas 
jo valdžią ir galią, egoisto ir 
budelio įsiūčiu persekioja 
Kelerį- Jį gena jo duotasis 
pažadas Duonutei nužudyti 
Kelerį ir taip pat net didesnis 
variklis — jo baimė vėl pralai
mėti. Finalinėje scenoje Skir
gaila nugalėtojas: susidėjęs 
rankas ant krūtinės, pastatęs 
koją ant gyvo pakasto Kelerio 
kapo, su mefistofeliška šyp
sena kreipiasi į Duonutę: „Jis 
čia, po mano koja druni!“ (p. 
100). Skirgailos žodžių tonas ir 
jo visa poza kalbėte kalba: 
žiūrėk, aš išpildžiau tau paža
dą. Bent šį kartą aš neklydau!

Didingas Skirgaila savo 
laimėjimu ir baisus savo žiau
rumu. Nusisuka nuo apalpu- 
sios ant Kelerio kapo Duonu
tės ir nueina išdidus ir rūstus. 
Jis nueina ir nuo tautos, bet 
atgavęs pasitikėjimą savimi ir 
pagoniškai pademonstravęs 
žmogaus orumą ir nenugali-

Man iš daugelio kitų įvykių 
išliko amžinai atmintin įsirėžę 
trys šio buvusio mano profeso
riaus gyvenimo momentai.

Vilniaus vidurdienio atmos
feroje virpantis nerimas ir slo
gi baimė. Tuščia Žaliojo štra- 
lio kavinė. Prie lango sėdėjome 
tik Balys Sruoga, didelėmis pa
stangomis iš bolševikinio ka
lėjimo ištrauktas dr. Juozas 
Pajaujis, prof. Mykolas Roe- 
meris ir Vincas Krėvė - Micke
vičius. O pro mus už storo stik
lo Gedimino gatve sunkve
žimiuose riedėjo Sibiro trem- 
tin enkavedistų šautuvais 
aptverti vyrai, moterys, se
neliai. Ir, šluostydamiesi aša
ras, mojavo šaligatvio praei
viams paskutinįjį sudie...

Jums reikėjo tada matyti tas 
dideles ir mėlynas Vinco Krė
vės akis. Ir tą jo padribusių 
poakių skaudų ir nesuvaldo
mą trūkčiojimą.

Vėliau dar jis naiviai bandė 
veržtis prie tremtinių vagono, 
norėdamas gelbėti kažkurį sa
vo giminaitį, bet sargybinių 
nebuvo prileistas.

Jums reikėjo matyti Krėvę 
vokiečių okupacijos dieną dėl 
jam įprasto neapdairumo ir už- 
simąstymo vos neatsitrenkusį 
kakta į nacių pakabinto paka- 
ruiklio kojas Katedros aikštės 
pakrašty, kai mudu su Baliu 
Sruoga jo laukėme susitikti. 
Pamatyti tą išgąstį, jį tiesiog 
ištrenkusį į vidurį gatvės, tą 

mumą.
Finalas, kaip ir kitose tra

gedijose, pabrėžia žmogaus gy
venimą, kaip paradoksinę si
tuaciją — pralaimėjimą ir 
pergalę. Katarsinis efektas, iš
plaukęs iš paradoksinio finalo, 
sukelia užuojautą, kad pralai
mėjo sąžiningas ir mylįs tautą 
valdovas, kuriam tautos atei
tis buvo svarbiau negu morali
niai principai ir asmeniška 
laįmė ir tuo pačiu sukrečia 
pakilusio iš nevilties ir bejė
giškumo žmogaus baisus 
triumfas.

Krėvė iškėlė dramoje „Skir
gaila“ valdovo ir žmogaus 
tragiškąją situaciją: Skir
gailai nepavyko suderinti 
pareigos su impulsais, proto su 
sąžine. Jautrios sąžinės 
sukeltą vidinę audrą slopino 

( vyrišku-karišku griežtumu, bet 
dažniausia vyraudavo aistros 
ir impulsai. Situacija reika
lavo pragmatiško politiko ir 
sukto diplomato, o jis tebuvo 
tiesus, atviras vyras-karys. Jo 
tragiškoji silpnybė — valdovas 
su per jautria sąžine.

sielvarto užlietą veidą ir ran
koje virpančią lazdelę.

Jums reikėjo pamatyti Vin
cą Krėvę, abiem delnais užsi
dengusį ausis, kad bent jose su
mažėtų į mirtį gatve varomos 
ir dar mušamos minios dejavi
mas ir klyksmas.

Čia buvo mums atsiskleidęs 
tasai tikrasis ir jokiais žo
džiais nenupiešiamas Krėvė, 
liudininkas tokių istorinių įvy
kių, apie kuriuos gal tik būsi-, 
mų senų žmonių padavimai 
mūsų vaikų vaikaičiams 
tepasakos.

Na, jeigu ir būtų kada jūsų 
pageidaujamas Paskutinysis 
Teismas, kuriame Dievo sar- 
gybinai stumdys mus irgi ga
nytojų lazdomis tiktai į kairę ir 
į dešinę, aš tvirtai tikiu, kad to
je juodoje teisiamųjų minioje 
Vinco Krėvės tikrai nesutik
sime.

Nes tik už kūrybos nuopel
nus jo sielai jau dabar yra leis
ta per amžių amžius regėti vien 
tą jo išsvajotąją Dainavos ša
lį, kuri jam buvo — “gražiau
sia ir garsiausia ir savo aukš
tais kalneliais, ir žemais 
kloneliais, savo tamsiomis gi
riomis, didžiais tankumynais, 
kuriais nei žmogus nepraeina, 
nei žvėris nepralenda, tik ma
ži paukšteliai čiulbonėliai pra
lekia, tik raibosios ten gegulės 
ir lakštingalėlės ankstų rytą ir 
vėlų vakarėlį lakštuoja ir niau
rią girelę linksmina”.

Telesforo Valiaus 
monografija

Šių metų gruodžio 1 d. suėjo pen- 
keri metai nuo grafiko Telesforo 
Valiaus mirties. Buvo gimęs 1914 
metais. Mirė 1977 m. Toronte, 
Kanadoje. T. Valius priklaiusė tai 
mūsų grafikų kartai, kuri nepri
klausomybės metais nutiesė lietu
viškajai grafikai pagrindus, at
palaiduojant jos moderniąją 
raidą ir nuo istorinio rusiškojo rea
lizmo ir nuo vokiečių tada madin
go ekspresionizmo. Tai buvo Vik
toro Petravičiaus, Pauliaus 
Augiaus, Vaclovo Rato, Telesforo 
Valiaus ir kitų jų bendraamžių 
karta, savo šaknis giliai įleidusi į 
lietuviškos dvasios ir lietuvių liau
dies meno klodus.

Jau pirmajame savo kūrybos 
etape Telesforo Valiaus sukurtieji 
darbai įeina į klasikinį naujosios 
mūsų grafikos lobyną. Tai ne
pamirštamas medžio raižinių cik
las, pavadintas “Tragedija Balti
jos pajūry”, “Velykų rytas 
Lietuvoje”, “Badas”, “Moterys”, 
“Gaisras Lietuvos bažnytkaimy” 
ir kt. Vėlesnis Telesforas Valius 
pasuko kiek kitokių struktūrų bei 
spalvinių niuansų keliais. Bet ir 
šiuose darbuose jo tėviškės Žemai
tijos temos ir likiminiai rūpesčiai 
žmogumi neišnyksta.

Minint penkmetį nuo grafiko 
Telesforo Valiaus mirties, malonu 
yra išgirsti, kad yra leidžiama di
delės apimties Telesforo Valiaus 

. monografija. Jos autorius yra 
taipgi plačiai žinomas grafikas 
Romas Viesulas. Monografijai 
įvadą parašė kanadietis meno kri
tikas Paul Duval. Monografijos 
puslapiuose bus akademiškai ap
tarta ir puikiose nuotraukose pa
rodyta visa geriausioji Telesforo 
Valiaus grafika. Monografiją lei
džia ir visu kuo rūpinasi dailinin
ko žmona Aldona Valiuvienė. 
Monografijos tekstas spausdi
namas dviem kalbom: lietuvių ir 
anglų.

k. brd.

Lietuvoje paminėta 
Balio Sruogos 35 metų 

mirties sukaktis
Balio Sruogos vardo muziejaus 

vedėja Kaune buvo suorganizavu
si ekskursiją į poeto, rašytojo, tė
viškę, Panevėžį, Pasvalį, kur yra 
jo vardo mokykla ir prie jos rašy
tojo muziejėlis. O Sruogos mirties 
datos išvakarėse, spalio 15 d., bū
rys senų bičiulių ir jaunų gerbėjų 
keliais automobiliais išvyko į Vil
nių. Rasų kapuose prisijungė vil
niečiai ir 3 vai. p.p. įvyko prie ka
po minėjimas.

Laiške iš Lietuvos rašoma:
“Stovėjom tyliai susikaupę. Bu

vo pasodinta balta chrizantema, 
paskui visi ėmė dėti gėles — bal
tas ir violetines astras — rudeni
nes kapų gėles... Kai vėl sustojom 
prie kapo — pasigirdo paties Ba
lio Sruogos žodžiai:

„Numylėta, numylėta, tu, 
žemele”...

Deklamavo Rimeikis. Jo balsas 
švelnus, lygus, kalbėjo negarsiai
— atrodė tartum girdime patį po
etą... Po to sekė kiti labai tinka
mai parinkti eilėraščiai: “Mano pi
ly nėra laiko”, “Mes ateinam kaip 
šešėliai”, “Vėjas vasaros gaivus”, 
“Kaip žynys senų dievų”... Buvo ir 
“Supasi, supasi lapai nubudinti”
— ir tuo pat metu klevo lapai pa
lengva nusileido ant kapo... įspū
dis buvo toks gilus, kad niekas 
daugiau netarė nė žodžio. Ilsėkis 
ramybėje — mes Tavęs neužmir
šom!

Kapinėse išbuvom apie pusant
ros valandos, aplankėm mūsų įžy
miuosius tautos žmones, Basana
vičiaus, Čiurlionio, Višinskio ir ki
tų kapus“.

J. P.

Parodos „Galerijoje“
Gruodžio 3-23: Algimanto Kezio 

foto paroda Chicagos miesto te
ma, pagal jo naują knygą CHI- 
CAGO/KEZYS.

Sausio 4-22: Romo Viesulo — 
grafika.

Sausio 25 - vasario 5: Manuel 
Blanco-Gonzalez — tapyba ir 
akrilika, ir jo naujos knygos 
pristatymas „Venice Sinking“.

Vasario 8-26: Vandos Balukie- 
nės tapyba.

Kovo 1-26: grupinė trijų 
menininkų paroda — Arthur Ler- 
nėr (tapyba), Carole Harmel 
(fotografijos) ir Klaus Steinbren- 
nėr (skulptūra).
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