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Teisus karas, branduoliniai ginklai ir Amerikor vyskupai
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Ar Bradūnas ir Brazdžionis 
populiarūs Lietuvoje?
Grupelė senosios lietuvių 

imigracijos stalinistų New 
Yorke tebeleidžia savaitraštį 
“Laisvė”, kurio skaitytojai 
tirpsta dar greičiau, negu či- 
kaginių “Naujienų”. Bendra
darbių teliko keletas, ir tie sa
kinį nelengvai sulipdo, tad 
didžiąją “Laisvės” dalį užpil
do Vilniaus nomenklatūriniai 
agitpropininkai — Lukoševi
čius, Kazakevičius, Bagdona
vičius — ir panašūs “tarybi
nių sielų inžinieriai”. Jų 
straipsniai skiriami ne tiek 
“pažangiais” besivadinan
tiems „Laisvės“ skaitytojams, 
kiek tautinei išeivijai 
Pasisako jie ir tokiomis temo
mis, kurių neliečia “Tiesa” ar 
“Literatūra ir menas”.

Vienas tų žurnalistų už
davinys yra teisinti sovietinę 
cenzūrą, šį ypatingą “tikrojo 
socializmo” tvarinį, toli pra
lenkusį ne tik carinės Rusijos 
cenzūrą, bet ir nacių Vokieti
jos. Šių metų sausio 7 d. “Lais
vėje” išspausdintame straips
nyje, pavadintame “Naivios, 
bet gailios iliuzijos”, Vladas 
Viešintas kalba apie du Lietu
voje uždraustus poetus — Kazį 
Bradūną ir Bernardą Braz- 
džionį. Štai jo tezė: “Tiedu poe
tai nenori bendrauti su savo 
krašto rašytojais, įsijungti 
legaliai į jų kūrybinį gyveni
mą”. Todėl jie, esą, susikūrė 
iliuziją, kad jų kūryba krašte 
labai vertinama ir kad, patek
dami ten neoficialiai, jie užka
riauja poezijos mylėtojų au
ditoriją. Bet Lietuvoje jaunimo 
maBės su Bradūno ar Braz
džionio pasaulėjauta, girdi, 
“nieko bendra” neturinčios. 
Bradūno “iliuzijas” sustiprinę 
“kai kurie perbėgėliai”, kurie 
ėmę “giedoti” apie jo ir Braz
džionio poezijos nepaprastą 
poveikį lietuvių skaitytojams. 
“Tikrai vertingai išeivijos 
poezijai durys į Lietuvos kūry
binį gyvenimą atviros” — su
šunka Viešintas.

Viešinto straipsnyje rikiuo
jasi visos būdingos “tarybinio 
žumalizmo” žymės: “strategi
niai nutylėjimai”, tikrovės iš
kraipymai, rimtu tonu kalba
ma paprasta netiesa. Apie

Amerikos vyskupų tautinės 
konferencijos pareiškimai dėl 
Amerikos branduolinių ginklų 
politikos sukėlė susirūpinimo ir 
nepasitenkinimo kai kuriuose 
vyriausybės ir visuomenės sluoks
niuose. Antrame ganytojiško 
laiško projekte, perspausdintame 
leidinyje Origins 1982 m. spalio 
28 d., vyskupai doroviniu požiū
riu pasmerkė kai kurias šios 
politikos pagrindines gaires. 
Vyskupų nusistatymo šerdį suda
ro keturi tvirtinimai. Pirma, 
doroviškai smerktinas bet koks 
branduolinių ginklų ar kitų 
masinio naikinimo priemonių 
nukreipimas prieš gyvenvietes. 
Antra, doroviniu požiūriu neleis- 

. tina pirmajam vartoti branduoli
nių ginklų. Trečia, nors teoriškai 
nėra uždraustas ribotas 
branduolinis karas (tai yra. 
galima branduoliniais ginklais 
ribotai atsakyti priešo branduoli
niam užpuolimui), numatomomis 
aplinkybėmis šitoksai karas 
veikiai išsivystytų ir pažeistų 
teisaus karo reikalavimus. Ketvir
ta, atgrasinimas branduoliniais 
ginklais doroviškai pateisinamas 
tik jei jis yra priemonė laipsniš
kai nusiginkluoti.

Vieniems asmenims vyskupų 
pareiškimas buvo staigmena, kiti 
pasipiktino, kad vyskupai drįso
kištis į politikos klausimą ir gal | 
net neigiamai paveikė Amerikos 
saugumą. Iš tiesų kai kurie 
vyskupų tvirtinimai yra ginčy
tini, o ganytojiško laiško projekte 
nėra nuodugnesnio problemų 
nagrinėjimo. Tačiau Bažnyčia ne 
tik turi teisę, bet ir pareigą 
pasisakyti esminiais doroviniais 
klausimais. Vyskupų mintis dėl 
branduolinių ginklų sukėlė ne tik 
politinė konjunktūra, nes jos iš 
dalies grindžiamos per šimtme
čius išvystyta teisaus karo 
samprata ir teologija. Teisaus 
karo teorija buvo seniai sukurta, 
siekiant kaip nors suderinti 
kategorišką įsakymą nežudyti su 
valstybės reikalavimais, kad pilie
čiai dalyvautų valstybės gynime. 
Teisaus karo teorija siekia išveng
ti dviejų kraštutinumų, būtent, 
absoliutaus pacifizmo ir nežaboto 
visa pateisinančio karo. Pabrėž
tina, kad per pastaruosius 
penkiasdešimt metų * nemaža 
katalikų pasmerkė Vakarų 
demokratijų vartojamas karo 
priemones, jo taktinius bei strate
ginius siekius. Kitaip sakant, 
vyskupai neprabilo pirmieji.

Jacob van Ruisdael (1628—1682) 
Iš

Pievos su baltinamom drobėm prie Haarlem. 
Chicagos Meno institute vykstančios parodos „Mauritshuis — 17 amžiaus olandų tapyba“.

Bradūno poveikį Lietuvoje kal
bėjo ne kokie paslaptingi “per
bėgėliai”, bet Rytuose ir Vaka
ruose pripažintas poetas bei 
literatūros mokslininkas To
mas Venclova. Bradūno ir 
Brazdžionio poveikį privačiai 
pripažįsta krašto rašytojai, 
dažnai pamini ir lietuvių savi- 
laida, bet to žodžio nėra tary
binių žurnalistų žodyne. O kas 
neegzistuoja tarybiniams pa
reigūnams, tas iš viso neturi 
teisės egzistuoti.

Ką reiškia frazė “legaliai” 
įsijungti į Lietuvos kūrybinį 
gyvenimą? Paprasčiausiai — 
išeivijos rašytojo neutralizavi
mą. Jei jis ar ji nustos kritika
vę kultūros darkymą Lietu
voje, ar pagirs tenykštę 
santvarką, jiems bus leista 
apsilankyti gimtinėje, pasi
matyti su kai kuriais rašyto
jais, bus suteikta vilties, kad 
kada nors ten pasirodys jų 
poezijos ar prozoB rinkinys. 
Tai tokio užmokesnio rei
kalaujama už “legalų” bend
radarbiavimą, kuris neturi 
nieko bendro su nuoširdžiu 
žmogišku ta pačia kalba ku
riančių asmenų bendravimu. 
Dauguma išeivijos rašytojų, 
įskaitant Bradūną ir Braz- 
džionį, tokią kainą atsisako 
mokėti.

“Atviros durys į Lietuvą?” 
Kam? Henrikui Nagiui? Ny- 
kai-Nilūnui? Liūnei Sutemai? 
Ar ir jiems ir daugeliui kitų 
reikės numirti, kaip Mackui bei 
Radauskui, kol jų poezija ar 
proza bus išspausdinta Lietu
voje?

Anot Viešinto, Bradūnas ar 
Brazdžionis gali pralenkti 
Marcinkevičių, Maldonį, Bal
takį ir kitus iškiliuosius Lietu
voje rašančius poetus nebent 
“religiniais ar antitarybiniais 
motyvais”, kurie Lietuvos jau
nimo, esą, nedomina. Su
prask, kad nori, tarybinę in
formaciją. Anilionis barasi, 
Dybenka skundžiasi, net 
Andropovo “Pravda” piktina
si lietuvių jaunimo tautišku
mu ir religingumu, o Viešin
tas jį vienu mostu nutautina ir 
nureligina!

Kaip kreiva yla iš Viešinto

Teisaus karo teorija
Jau nuo Švento Augustino laikų 

Bažnyčia mėgino įvairiais būdais 
apriboti karo veiksmus, padaryti 
karą mažiau nuožmų, sumažinti 
jo poveikį. Jei visada likdavo 
ginčytinų klausimų, tai vis dėlto 
buvo ir visuotinai priimtų 
nusistatymų. Antai, vaikų, mote

straipsnio lenda ir bandymas 
kiršinti krašto bei išeivijos 
rašytojus. Taip, Lietuvoje iš
augo karta gabių ir jautrių 
poetų, kurie sugeba bent iš da
lies patenkinti skaitytojų dva
sinį alkį. Tačiau du esminiai 
poetiniai motyvai, dvi inte
gralios bet kurios šalies poeti
nio organizmo dalys — religi
ja ir pilnutinė tautos meilė — 
Lietuvoje tebėra tabu Ir kol 
tiedu motyvai tebėra raudonų
jų juodajame sąraše, Lietuvos 
skaitytojai Bradūno ir Braz
džionio eilėse ieškos to, apie 
ką Marcinkevičius ir Marti
naitis, Vaičiūnaitė ar Deguty
tė tegali puse lūpų užsiminti.

K. 2.

senelių žudymas niekada 
pateisinamas; galima

rų ir 
nėra 
kariauti tik su priešo kariais, o ne 
su civiliniais gyventojais; negali
ma žudyti belaisvių ir t.t. Per 
laiką išsivystė ir vadinamoji tei
saus karo samprata, kuri 
grindžiama kai kuriais pagrindi
niais krikščionių dorovės prin
cipais bei specialiai karams taiko
mais nurodymais.

Teisaus karo teorija suskirstyta 
į dvi dalis: pirmoji, vadinama ius 
ad bellum, nurodo, kokiomis 
aplinkybėmis galima kariauti, o 
antroji dalis, ius in bello, aptaria, 
kokias priemones galima vartoti. 
Abi teorijos dalys viena kitą 
papildo ta prasme, kad karas tik 
tada teisus, jei jis vykdomas 
atitinkamomis aplinkybėmis ir

I

teisingomis priemonėmis. Vien tik 
priimtinų priemonių vartojimas 
nepadaro karo aus, jei, pavyz
džiui, juo siekiama nukariauti 
kitai šaliai teisėtai priklausan
čias žemes. Panašiai, net ir savo 
šalies nepriklausomybės gynėjai 
neturi teisės naikinti puolančios 
šalies civilinius gyventojus, nors 
tai palengvintų laimėti pergalę.

Pagal teisaus karo teoriją, šalis 
gali kariauti, tik patenkinus tris 
sąlygas: 1. karą paskelbia teisėta 
valdžia, 2. gindama teisų reikalų 
(just cause), ir 3. turėdama 
teisingus siekius.

Normaliomis aplinkybėmis 
modernios valstybės patenkina 
reikalavimą, kad karą paskelbtų 
teisėta valdžia, nes jų konstitu
cijos nurodo, kokie valstybės

Johannes Vermeer (1632—1675) Mergaitės galvutė.

organai gali tai daryti ir kokiu 
būdu. Tačiau klausimas visu 
aštrumu iškyla revoliucinėje padė
tyje, nes reikia nustatyti, kokio
mis aplinkybėmis sukilėliai ar 
revoliucinė organizacija turi teisę 
savo antivyriausybinius žygius 
pavadinti karo veiksmais. Aišku, 
kad maža teroristų grupė be 
jokios paramos tautoje negali tai 
daryti. Bet ką apie Airijos 
respublikos armiją (I.R.A.), ar 
baskų ETA Ispanijoje? Ar tą teisę 
turėjo kiekvienas partizanų vadas 
Lietuvoje?

Reikalavimas, kad kariaujanti 
valstybė turi ginti teisų reikalą, 
yra gana sudėtingas ir jį galima 
suskirstyti į kelias dalis. Antai, 
negana ginti teisų reikalą, bet 
reikia tai daryti atitinkamu būdu, 
užtikrinant priemonių ir siekių 
proporcionalumą arba pusiausvy
rą, ginklą vartojant tik tada, kai 
nepasiseka taikiai pašalinti 
ginčo. Šia sąlyga siekiama užtik
rinti, kad naudojamos karo 
priemonės atitiktų karo tikslą.

Teisus reikalas turi būti 
pakankamai svarus, kad jis 
atsvertų draudimo žudyti negalio- 
jimą. Tradiciškai 
laikomas teisus, 
siekiama apginti 
nuo neteisėto
sugrąžinti neteisėtai pagrobtas 
žemes, ar atstatyti teisingą visuo
meninę ar politinę santvarką. 
Pastaruoju metu tarptautinė teiBė 
tik gynybinius karus laiko teisė
tais, tad neleistina pulti šalies 
vien dėlto, kad ją valdo žiaurus 
diktatorius.

Teisaus karo teorija skiria itin 
didelę reikšmę priemonių ir siekių 
proporcionalumui. Pirma, teisus 
reikalas turi būti pakankamai 
svarbus, kad iš viso būtų galima 
pateisinti ginklų vartojimą. (Gal 
pravartu priminti, kad kadaise 
karaliaus įžeidimas, tikras ar tik 
tariamas, buvo laikomas karo 
priežastimi.) Antra, karo sukeltas 
gėris turi būti didesnis negu 
numatomos neigiamos pasekmės. 
Pavyzdžiui, norint apginti kokį 
nors mažą beveik neapgyven
dintą žemės plotą, negalima 
nusiaubti priešo miestus. Pabrėž
tina, kad apskaičiuojant 
teigiamas ir neigiamas pasekmes

karas buvo 
jei juo buvo 

nekaltuosius 
užpuolimo,

nevartotinas koks nors vienalytis 
utilitaristinis matas. Tai yra, 
privaloma atkreipti dėmesį ne 
vien tik į karo sukc’tus skausmus 
ir nemalonumus, bet ir į dvasines 
vertybes, kaip laisvę, demokrati
jos ir kitų pilietinių teisių vartoji
mo galimybes, dėl kurių kartais 
kovojama. Tradiciškai šitokios 
vertybės yra labai aukštai 
įkainojamos. Trečia, apskaičiuo
jant pasekmes, reikia neužmiršt: 
karo veiksmų poveikio visiems, 
net ir neutralioms, kare nedaly
vaujančioms šalims. Ketvirta, turi 
būti nemaža tikimybė pergalę 
laimėti. Sis reikalavimas labiau
siai galioja, kai kovojama dėl 
praloštų teisių, ar siekiant įtvir
tinti teisingą santvarką. Kai 
šalis gina savo nepriklausomybę 
ir teritorinę neliečiamybę, ypač 
gresiant jos tolesniam egzistavi
mui, leistina kovoti, nors ir 
tikimybė laimėti yra labai maža.

Teisaus reikalo sąlyga taip pat 
nurodo, kad galima griebtis 
ginklo, tik nepasisekus ginčų 
taikiai išspręsti. Be to, ši sąlyga 
reikalauja, kad net prasidėjus 
karui, būtų nuolat imamasi 
priemonių konfliktui taikiu būdu 
pašalinti.

Trečioji pagrindinė ius ad bel
lum sąlyga nurodo, kad kariau
janti šalis privalo turėti teisingus 
siekius. Ne visi siekiai pateisina
mi, net jei karas teisėtai paskelb
tas, ir juo siekiama apginti teisų 
reikalą. Nors kovojanti šalis, 
pavyzdžiui, turi teisę priešą iš 
savo žemių išvaryti, jai neleidžia
ma karo tikslus taip praplėsti, 
kad, antai, būtų mėginama 
panaikinti agresyvios valstybės 
politinę santvarką. Apgynusi 
savo žemes, šalis turi mėginti 
karą nutraukti. Todėl niekada 
negalima reikalauti, kad kita 
šalis besąlygiškai pasiduotų. Be 
to, karo pagrindinis tikslas visa
da turi būti teisingos ir pastovios 
taikos įgyvendinimas, tad 
kovojanti šalis turi gerbti savo 
priešą, esamomis sąlygomis 
rodyti jam meilės. Todėl draus- 
tina toji pirmajam ir antrajam 
pasauliniam karui būdinga 
propaganda, mėginusi priešą 
vaizduoti laukiniu ir nuožmiu 
priešu bei kurstyti neapykantą.

Antroji pagrindinė teisaus karo 
teorijos dalis, ius in bello, nustato, 
kurie karo veiksmai draustini 
doroviniu požiūriu. Teorija nema
ža dalimi remiasi dviem svar
biais katalikų dorovės principais: 
švento Pauliaus nurodymu, kad 
negalima blogio daryti, siekiant 
gėrio, ir vadinamąja dvigubų 
padarinių doktrina (doctrine of 
double effect). šv. Pauliaus nuro
dymas pabrėžia ypatingą dešimt 
Dievo įsakymų ir kitų katego
riškų draudimų vaidmenį kata
likų dorovėje. Jei poelgis yra 
draustinas, tai jis tokiu ir lieka 
net tuo atveju, jei jo vykdymas 
sukeltų daug gėrio. Antai, nevalia 
vieną žmogų nužudyti, nors tuo 
būtų galima :šgelbėti dešimties 
žmonių gyvybę. Pagal katalikų 
dorovės principus, elgesio doro
vinė vertė nepriklauso vien nuo jo 
pasekmių. Tai anaiptol nereiškia, 
kad katalikai neturėtų atsižvelgti 
į savo veiksmų pasekmes; jie turi 
siekti savo ir Įritu gėrio, bet tai 

i darydami, jie pirmoje eilėje turi 
gerbti besąlyginius draudimus. 
Kitaip tariant, gėrio siekimas ir 

[ pasekmių apskaičiavimas apla- 
, mai leistinas tik kategoriškų 

draudimų gerbimo ribose.
, Vadinamoji dvigubų padarinių 
i teorija turi svarbų vaidmenį, 
i nustatant katalikų atsakomybę 

dėl savo poelgių pasekmių. Kaip 
minėta, katalikui kai kurie veiks- 

| mai yra besąlygiškai uždrausti. 
į Tačiau nebūtų įmanoma teikti 

draudimams ypatingą reikšmę, 
jei žmogus būtų laikomas tiek pat

i (Nukelta į 2 psl.)



Nr. 95(19) - psl. 2 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1983 m. gegužės mėn. 14 d.

Teisus karas, branduoliniai 
ginklai ir Amerikos vyskupai
(Atkelta iš 1 psl.) 
atsakingas už visas elgesio numa
tomas pasekmes, kiek jis atsakin
gas už patį veiksmą. Įsivaiz
duokime šią padėtį: teisėjas žino, 
kad jam nenuteisus myriop 
nekalto asmenB, įsiutusi minia 
pakars penkis be pagrindo įtaria
mus asmenis. Jei teisėjas būtų 
atsakingas už visas numatomas 
elgesio pasekmes, tai jam būtų 
priskirta kaltė dėl dešimties 
žtnonių mirties, jei jis atsisakytų 
vieną žmogų nuteisti myriop. Šiai 
padėčiai išvengti katalikai varto
ja dvigubų padarinių teoriją. 
Pagal šią doktriną doroviniu 
požiūriu yra labai svarbus skirtu
mas tarp elgesio, kuris priveda 
prie nekalto asmens mirties, kai 
jo mirtis yra elgesio tikslas arba 
priemonė kitam tikslui įgyven
dinti, ir elgesio, kuris priveda prie 
mirties kaip kito siekio pasekmė. 
Net jei žmogaus mirtis yra 
neišvengiamas ir numatomas 
elgesio padarinys, elgesys nėra 
būtinai smerktinas. Tad dvigubų 
padarinių teorija teigia, kad doro
viniu požiūriu žmogui kartais 
leistina savo veikimu sukelti šalu
tinius padarinius, kurių jam neva
lia tiesiog sukurti arba kaip 
priemonę kitiems tikslams 
įgyvendinti.

Teisaus karo teorija nurodo, 
kad negalima tiesiog pulti civi
linius gyventojus ir nekarinius 
taikinius, žudyti nekaltus asme
nis. šis draudimas galioja net tuo 
atveju, kai kariaujančiai šaliai 
būtų labai naudinga tai daryti, o 
civilinių gyventojų užpuolimas 
užtikrintų, kad ilgainiui būtų 
mažiau aukų. Tačiau reikia 
pabrėžti, kad teorija nenurodo, jog 
civiliniai gyventojai niekada 
neturėtų nukentėti, ar kad jų 
nužudymas visada ir visomis 
Aplinkybėmis doroviškai neleis
tinas. Čia svarbų vaidmenį turi 
dvigubų padarinių teorija. Civi
linių gyventojų mirties negalima 
siekti nei tiesiogiai, nei kaip 
priemonės kitiems tikslams 
įgyvendinti; tačiau jų mirtis gali 
būti neišvengiamas ir numa
tomas padarinys kitų karo veiks
mų. Juk leistina bombarduoti 
priešo karių telkinius ir jo karo 
pramonę, nors numatoma, kad dėl 
bombardavimo žus ir civilinių 
gyventojų, nes dalis bombų 
veikiausiai pataikys į jų namus. 
Bombardavimu siekiama doro
viškai priimtino tikslo, būtent, 
karo pramonės sunaikinimo, o 
civilinių gyventojų mirtis yra 
neišvengiamas ir numatomas 
padarinys. Tačiau atominės bom
bos vartojimas ar tokie masiški 
miestų naikinimai, per kuriuos 
žuvo dešimtys tūkstančių Vokie
tijos ir Japonijos gyventojų, yra 
smerktini veiksmai, nes jų tikslas 
buvo nužudyti kuo daugiau civili
nių gyventojų ir tuo būdu 
užtikrinti greitesnę pergalę. Civili
nių gyventojų mirtis buvo priemo
nė tikslui įgyvendinti.

Skirtumą tarp karo pramonės 
gamyklų naikinimo ir masinio 
įmestų bombardavimo. galima 
šitaip išryškinti. Karo pramonės 
sunaikinimas yra tikslas, kurį 
būtų galima pasiekti be civilinių 
gyventojų aukų. Tačiau masinis 
bombardavimas, siekiąs priešą 
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demoralizuoti, nebus veiksmin
gas be šių aukų. Tad vienas elge
sys yra kategoriškai uždraustas, o 
kitas yra doroviškai pateisina
mas. Pabrėžtina ir tai, kad kar
tais ir karo pramonės gamyklų 
užpuolimas būtų neleistinas, jei iš 
to būtų mažai naudos, bet žūtų 
daug žmonių. Taigi, propor
cionalumo reikalavimas galioja 
ne tik visam karai aplamai, bet ir 
atskiriems karo veiksmams.

Katalikų pasisakymai 
prieš masinį civilinių 
gyventojų naikinimą

Per pastaruosius penkiasde
šimt metų katalikai Vakaruose 
yra daug kartų pasisakę prieš 
savo valstybės karo politiką, net 
ir tuo metu, kai tokios pastabos 
neatitiko laiko dvasiai. Antai, 
1939 metais filosofė Elizabeth 
Anscombe, kartu su Norman Da
niele, savo lėšomis išleido brošiū
rą The Justice of the Present War 
Examined (Dabartinio karo 
teisingumą įvertinus). Išdėsčiusi 
teisaus karo teoriją, ji suabejojo, 
ar tuometinis Anglijos karas su 
Vokietija buvo teisus. Anglija 
nebuvo detaliai paskelbusi nei 
karo tikslų, nei sąlygų, kurias 
patenkinus, ji nutrauktų karo 
veiksmus. Todėl, Anscombe 
nuomone, Anglija kovojo, netu
rėdama teisingų siekių. Tačiau 
filosofė labiausiai būgštavo, kad 
dėl miestų bombardavimo ir įves
tos jūros blokados žus nekalti 
gyventojai. Ji atmetė tvirtinimus, 
kad tuometinėmis karo sąlygo
mis nebuvo galima atskirti karei
vių nuo civilinių gyventojų, nes 
pastarieji savo ūkine ir visuo
menine veikla padeda kariuo
menei kovoti, ir tad juos galima 
pulti lygiai taip pat, kaip puolami 
kariai.

1944 metais jėzuitas John Ford 
paskelbė svarbų straipsnį „The 
Morality of Obliteration Bom- 
bing“ (Naikinančio bombardavi
mo dorovė). Jis nurodė, kad net 
didžiausiuose pramonės mies
tuose gal tik koks šeštadalis visų 
gyventojų dirba karo pramonėje. 
Kadangi masiniu bombardavimu 
buvo sąmoningai siekiama sėti 
baimę ir terorą tarp Vokietijos 
gyventojų, sukelti vieką naiki
nančius gaisras, bei nuniokoti 
darbininkų gyvenamuosius 
kvartalus, šitie veiksmai buvo 
besąlygiškai pasmerktini. Be to, 
Ford bijojo, kad masinis bombar
davimas buvo tik pirmas žings
nis į totalinį viską pateisinantį 
karą, į barbarizmą.

Profesorė Anscombe 1956 
metais savo lėšomis išleido dar 
vieną brošiūrą, pavadintą Mr. 
Truman’s Degree, šį kartą protes
tuodama prieš Oxfordo univer
siteto nutarimą garbės daktaro 
laipsnį suteikti buvusiam 
Amerikos prezidentui Tramanui. 
Jos nuomone, Tramanas yra 
atsakingas už masines Hirošimos 
ir Nagasakio gyventojų žudynes 
ir tokiam žmogui nereikia suteik
ti universiteto apdovanojimo. Ji 
aiškino, kad nereikėjo vartoti 
atominių ginklų, net jei tai būtų 
išgelbėję daug Amerikos karių 
gyvybių, ir, karui tęsiantis, dėl 
„normalaus“ bombardavimo būtų 
žuvę ir daug Japonijos gyventojų.

Jan Steen (1626—16979)

Be to, Anscombe pažymėjo, kad 
„nekaltieji“, kurių negalima žudy
ti, nėra tie asmenys, kurie nėra 
nusižengę dorovės taisyklėms, bet 
visi gyventojai, kurie nėra nei 
kariai, nei kariams telkia ar 
gamina karo priemones. Tad net 
jei Vokietijos piliečiai būtų buvę 
atsakingi už Hitlerio įsitvirtini
mą valdžioje, ar su entuziazmu 
rėmę jo vidaus ir užsienio poli
tiką, jie vis tiek laikomi „nekal
tais“, prieš kuriuos negalima 
tiesiog nukreipti ginklą.

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje 
jėzuitas John Courtney Murray 
nagrinėjo teisaus karo teoriją, 
ypač dėmesį kreipdamas popie
žiaus Pijaus XII pareiškimams 
šiuo klausimu. Murray nebuvo 
joks pacifistas, nes, pavyzdžiui, 
jis teigė, kad neteisingumo 
pergalė yra blogesnis dalykas net 
už karą. Tačiau jis buvo labai 
nepatenkintas tuometine Ameri
kos strategine politika, pagrįsta 
tik masiniu priešo miestų puoli
mu. Pasak Murre v, šitokia strate
gija leidžia ta uiti rinktis tik 
visuotinį sunaikinimą ar 
pasidavimą. Totalinis branduoli
nis karas yra doroviniu požiūriu 
visai nepriimtinas, todėl Amerika 
turi pareigą išvystyti riboto 
branduolinio karo teoriją; ne tik 
teoriją, bet ir šitokiam karui 
vykdyti reikalingus ginklus. 
Murray pažymi, kad būtina 
priešintis smurtui, bet reikia šiam 
tikslui sukurti priemones, kurios 
nepažeistų pagrindinių dorovės 
reikalavimų.

Amerikos vyskupų 
ganytojiškas laiškas

Kaip minėta, Amerikos vysku
pų tautinės konferencijos antra
sis ganytojiško laiško projektas 
sukėlė nepasitenkinimo, nes jis 
pasmerkė kai kuriuos Amerikos 
strateginės politikos aspektus. 
Buvo nepasitenkinimo dėl išva
dų, nors dokumento didžiausias 
trūkumas yra gilesnių ir įtikimes- 

nių argumentų stoka, įvairūs 
nenuoseklumai, vienašališkas 
argumentais nepagrįstas pritari
mas tariamiems pacifistiniams 
krikščionybės polinkiams, bei 
palyginti nevykęs mėginimas 
išvadas paremti teisaus karo 
teorija, kuri dažnai lieka užmirš
ta, sprendžiant pačius kebliau
sius klausimus. Kitaip tariant, 
nors ganytojiško laiško projekte 
yra apstu katalikų vadovų citatų, 
jis didžia dalimi nesiskiria nuo 
šių metų madingų pasisakymų dėl 
branduolinio karo.

Pirmoji vyskupų išvada yra ši: 
jokiomis aplinkybėmis negalima 
vartoti branduolinius ginklus ar 
kitas masinio žudymo priemones, 
siekiant naikinti, gyvenvietes ar 
taikinius, kurie didžiausia dalimi 
nėra karinio pobūdžio. Tiesio
ginis civilinių gyventojų užpuoli
mas yra besąlygiškai smerktinas, 
nes juo siekiama naikinti nekal
tus žmones. Neleistina pulti 
priešo miestus atominiais 
ginklais, siekiant atkeršyti už jų 
jau įvykdytą civilinių gyentojų 
užpuolimą. Vyskupai pripažįsta, 
kad gerokai sudėtingesnis yra 
klausimas, ar galima pulti priešo 
miestus, kuriuose yra karinių 
taikinių ar daug karo pramonės. 
Problema dar paaštrėja, jei 

| priešas sąmoningai telkia savo 
branduolinius ginklus miestuose, 
jų gyventojus padarydamas 
savotiškais įkaitais. Vyskupai 
pavadina reikalą kontroversišku, 
nes Bažnyčia besąlygiškai 
draudžia tik tiesioginį žmonių 
žudymą. Vis dėl to Amerikos 
vyskupai teigia, kad negalima 
pulti netoli didesnių gyvenviečių 
esančių karinių taikinių, nes per 
branduolinį puolimą proporciona- 
liai žūtų per daug civilinių 
gyventojų.

Pažymėtina, kad šie tvir
tinimai nėra nei radikalūs, nei 
nesuderinami su tradiciniu 
Bažnyčios mokymu. Civilinių ' 
gyventojų neliečiamumas visada 
buvo vienas teisaus karo sampra
tos pagrindinių ramsčių. Be to, 
tarybinių miestų naikinimas yra 
ypač neleistinas, jei manoma, kad 
Tarybų Sąjunga yra nuožmi 
diktatūra, išsilaikanti prieš 
gyventojų norą tik policijos ir 
kariuomenės galia. Pavyzdžiui, jei 
Lietuva laikoma okupuota šalim, 
o jos gyventojai tarybinės 
priespaudos aukomis, tai Vil
niaus ar bet kurios kitos Lietuvos 
dalies sunaikinimas būtų tokios 
pačios rūšies iškrypimas, koks 
būtų įvykęs antrame pasauli
niame kare, jei Vakarai būtų 
naciams atkeršiję, bombarduoda
mi koncentracijos stovyklas ir 
žydų getus. Nėra klausimo, kad 
neleistina branduoliniais ginklais 
pulti tarybinius miestus, kerši
jant dėl Amerikos miestų 
sunaikinimo. Juk nenorint 
paskęsti barbarizme, baudžiamas 
nusikaltėlis, o ne jo šeima, pažįs
tami, kaimynai ar tauta. Ta 
prasme lietuviai gali didžiuotis, 
kad Venclovos ir Cvirkos žmonos, 
Salomėjos Nėries vyras nesulau
kė Raštikio dukrelių likimo.

Dėl netiesioginio civilinių 
gyventojų naikinimo, puolant 
karinius taikinius, reikalai yra 
daug miglotesni. Galima primin-

išspręsti ginčą, bet tai nereiškia, 
kad užpultajai šaliai nevalia gin
tis.

Amerikos vyskupai taip pat 
pasisakė dėl branduolinių ginklų 
telkimo, siekiant atgrasinti 
užpuolimą. Ir šiuo klausimu 
vyskupų nuomonė nėra labai 
aiški. Jie kartais rašo lyg bet koks 
viešai išreikštas ryžtas vartoti 
branduolinius ginklus yra doro
viškai nepriimtinas, o kitais atve
jais lyg uždrausta grasinti 
branduolinių ginklų nukreipimu 
prieš miestus ir civilinius 
gyventojus — o skirtumas tarp šių 
dviejų veiksmų yra labai didelis. 
Ilgainiui vyskupai lyg pritaria 
popiežiui, kad atgrasinimas 
branduoliniais ginklais pateisina- 

kad dorovinių klausimų | mas tik jei jis nėra tikslas savyje, 
bet yra priemonė laipsniškai nusi
ginkluoti.

Kiek radikalus vyskupų nusi
statymas atgrasinimo branduoli
niais ginklais atžvilgiu nemaža 
dalimi priklauso nuo to, kaip šis 
nusistatymas yra sietinas su 
branduolinių ginklų vartojimu 
aplamai. Jei leistina juos nukreip
ti prieš karinius taikinius kare, 
kuriame priešas pirmasis juos 
vartojo, tai vyskupų tvirtinimas 
neturėtų sukelti ypatingų ginčų. 
Tada galima laikyti branduoli
nius ginklus su viltimi, kad 
nereikės jų vartoti ir po kiek laiko 
bus galima juos sunaikinti. 
Tačiau, jei vyskupai laiko kiekvie
ną branduolinio ginklo vartojimą 
doroviškai nepateisinamu, tai net 
grasinimas jais naudotis yra 
smerktinas, o ir pačių ginklų 
laikymas tampa doroviškai 
nepriimtinas. Tad reikėtų viena
šališkai ir nedelsiant nusi
ginkluoti.

Kritiškos pastabos
Tad Amerikos vyskupų gany

tojiško laiško projektas yra 
tradicinių ir gana naujoviškų 
teiginių mišinys. Tvirtinimai, kad 
negalima tiesiog pulti civilinius 
gyventojus, ir kad pirmasis 
branduolinių ginklų vartojimas 
yra nepateisinamas, yra lengvai 
suderinami su teisaus karo teori
ja. To negalima sakyti nei apie 
draudimą visiškai vartoti 
branduolinius ginklus, nei apie 
nusistatymą atgrasinimo strate
gijos atžvilgiu, kuris pasmerktų 
kiekvieną viešai išreikštą ryžtą 
šios rūšies ginklus vartoti.

Kad dalis vyskupų pasiūlymų 
yra radikalūs ir naujoviški, 
nereiškia, kad jie klaidingi. Juk 
ganytojiško laiško projekte 
vyskupai primygtinai pabrėžia 
reikalą Bažnyčios mokymą 
nuodugniai permąstyti. Doro
vinių teiginių priimtinumas nepri
klauso nuo jų skelbėjų kilnių norų 
ir nuoširdumo, jie turi būti 
racionaliai pagrįsti. Deja, 
vyskupų pareiškime yra daugiau 
patoso negu naujų įžvalgų, 
daugiau nepateisintų apibendrini
mų, negu detaliai išvystytų 
argumentų. Paminėsiu tik kelis 
pareiškimo nesklandumus.

Pirma, vyskupai labai mažai 
mini tradicinę dvigubų padarinių 
doktriną, kuri pabrėžia skirtumą 
tarp skirtingų kurio nors elgesio 
pasekmių. O vyskupai daugiau
siai kalba apie pasekmes apla
mai, kaip žmonija nukentėtų nuo 
branduolinio karo. Bet katalikų 
dorovėje bendros elgesio 
pasėkmės neturi lemiamo vaid- 
menes, nustatant jo priimtinumą 
doroviniu požiūriu. Bažnyčia tebe- 
draudžia įvairias gimdymo kon
trolės priemones, net kai įrodinė
jama, kad per didelis žmonių 
skaičius sukels badą, ligą ir kito
kių rūšių kančias ir nemalo
numus. Bažnyčia nepritaria abor
tui, net kai nustatyta, kad gims 
nesveikas kūdikis. Todėl kyla 
klausimas, kodėl vertinant 
branduolinį karą ypatingas dėme
sys skiriamas katalikų mokymui 
nebūdingam bendrų pasekmių 
apskaičiavimui.

Antra, vyskupų nusistatymas 
nemaža dalimi remiasi prielaida, 
kad mirtis yra didžiausia blogy
bė. Bet Bažnyčios mokyme yra 
baisesnių dalykų. Juk Senajame 
Testamente rašoma, kaip pats 
Dievas tvanu sunaikino visus 
žmones, išskyrus Nojų ir jo šeimą, 
o Apreiškime Jonui pranašau
jama didelei žmonijos daliai 
siaubinga mirtis ir kančios. Be to, 
jei vyskupai taip rūpinasi karo 
sukeltomis pasekmėmis, ypač mir
timi, jie turėtų panašiai rūpintis ir 
tuo, kas atsitiktų tikintiesiems, jei 
komunizmas įsigalėtų pasaulyje. 
Mat, jei gyvenimas pasaulyje yra 
tik amžinybės akimirka, ir jei 
žmogus, atsisakęs tikėjimo, yra 
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priemones ar sumažinus jų 
naikinamąją galią, jų pirmasis 
vartojimas nebūtų uždraustas. 
Juk nėra jokio dorovinio principo, 
besąlygiškai uždraudžiančio 
nukreipti branduolinius ginklus 
prieš priešo kariuomenę, ypač jei 
būtų įmanoma išvengti neigiamų 
šalutinių pasekmių. Vyskupų 
išvada remiasi įsitikinimu dėl 
katastrofiškų pasekmių neiš
vengiamumo. Pasikeitus priežas
tingumo ryšiamB, gali pasikeisti 
ir pasiūlymai.

Trečioji vyskupų išvada, lie
čianti ribotą reagavimą į priešo 
branduolinį užpuolimą, yra visai 
neaiški. Vyskupai skeptiškai 
įvertina tikimybę vesti ribotą 
branduolinį karą, tačiau jie pabrė
žia, 
specialistų nuomonė dėl reaga
vimo į priešo užpuolimą yra nevie
noda. Vyskupai būgštauja, kad, 
prasidėjus karai, ginkluotųjų pajė
gų vadovai neturės tikslių žinių 
apie kovų eigą, nepajėgs didelio 
įtempimo sąlygomis padaryti tuos 
jautrius sprendimus reikalingus 
užtikrinti, jog karas nepasidarytų 
nežabotas. Bijoma, kad civilinių 
gyventojų aukų skaičius sieks 
milijonus, o dar daugiau nekaltų 
žmonių nukentės nuo branduoli
nių ginklų sukeltų ligų, bado, ūkio 
suirutės ir taip toliau. Kadangi 
yra rimtų priežasčių suabejoti, 
ar ribotas branduolinis karas yra 
iš vis įmanomas, „nėra jokio 
pateisinimo (branduoliniu karu, - 
K.G.) rizikuoti žmonijos bendri
ja“. Vyskupai baigia šio klausimo 
svarstymą, cituodami popiežiaus 
Jono Pauliaus pareiškimą neva 
dėl „nepateisinamos dorovinės 
rizikos ryšium su branduolinio 
karo slenksčio peržengimu“. 
Tačiau citatoje popiežius kalba 
apie reikalą abipusiškai apriboti 
ir sumažinti branduolinius 
ginklus sutartimis ir įsipareigoji
mais, kurių vykdymą galima 
sumažinti.

Šiuo klausimu vyskupų pasi
sakymas yra gerokai miglotas ir 
gana nevykęs, nes jie nebando 
rimtai grumtis su pagrindiniu 
klausimu, būtent, ar leistina 
branduoliniais ginklais reaguoti į 
priešo branduolinį antpuolį. Atro
do, kad Amerikos vyskupų 
nuomone, toks reagavimas negali 
būti pateisinamas dėl neigiamų 
pasekmių. Iš to sektų, kad 
branduoliniai ginklai yra visai 
nevartotini, ir priešo branduoli
nio užpuolimo atveju galima arba 
tuojau pasiduoti, arba kovoti 
nebranduoliniais ginklais. Nors 
vyskupai visai nutyli šias dvi 
savo nurodymų vykdymo 
pasekmes, pabrėžtina, kad bandy
mas nebranduoliniais ginklais 
priešintis juos vartojančiam 
priešui būtų bergdžiai aukas suke
lianti beprotystė. Priešo pergalė 
yra užtikrinta, tad karo veiksmai 
yra beprasmiai. Tad lieka tik 
pasidavimas.

Šitokią radikalią savo svarsty
mų implikaciją vyskupai turėtų 
viešiau išreikšti, o ne mėginti ją 
paslėpti miglotomis bendry
bėmis. Be to, popiežiaus pareiški
mo pacitavimas ir įteigimas, kad 
vyskupai tik papildo jo mintis ar 
išryškina jos logines implika- 

ti, kad civiliniai gyventojai, 
kuriais siekiama apsiginti nuo 
užpuolimo, juoB vartojant kaip 
skydus ar įkaitus, šiuo atveju 
nėra laikomi asmenimis, kurių 
žudymas yra besąlygiškai 
uždraustas. Juk kitu atveju visa
da būtų galima Bavo raketas 
apginti nuo užpuolimo, pavyz
džiui, netoli raketų šachtų angos 
pastatant ligoninę. Be to, galima 
įsivaizduoti sąlygų, kuriomis ypač 
svarbią karinę pramonę turinčių 
miestų sunaikinimas nepažeistų 
proporcionalumo reikalavimo, jei 
per puolimą žuvusius atsvertų tie, 
kurie liktų gyvi, priešo smogia
mąja! galiai gerokai susilpnėjus. 
Tačiau vyskupų tvirtinimas yra 
suprantamas, prisiminus gene
rolų polinkį pervertinti tokių 
užpuolimų naudą bei pateisinti 
kone visus karo veiksmus kaip 
karinę būtinybę.

Vyskupų antroji išvada yra 
šita: negalime įsivaizduoti sąly
gų, kuriomis būtų galima doro
viškai pateisinti nutarimą 
sąmoningai pradėti, net ir ribo
tai, naudoti branduolinius 
ginklus. Nebranduoliniams kitos 
šalies užpuolimams reikia priešin
tis nebranduoliniais ginklais.

Vyskupai paaiškina, kad 
dabartinėmis sąlygomis dėl 
taktinių branduolinių ginklų 
technologinių savybių bei dėl 
žmonijos silpnybių ir nuodėmin
gumo yra labai maža tikimybė 
apriboti taktinių branduolinių 
ginklų vartojimą. Pradėjus vienai 
pusei juos vartoti, jų naudojimas 
greitai išplistų iki tokio laipsnio, 
kad nukentėtų daug civilinių 
gyventojų ir labai rimtai grėstų 
nežaboto branduolinio karo pavo
jus. Todėl vyskupai išreiškia savo 
įsitikinimą, kad jokie racionalūs ' cijas, galima laikyti beveik dema- 
politiniai tikslai nepateisintų 
nutarimo pirmajam vartoti 
branduolinius ginklus.

Reikia pabrėžti, kad ši Ameri
kos vyskupų ganytojiško laiško 
išvada gana atsargiai sureda
guota, būtent, „mes neįsivaiz
duojame sąlygų...“ Galima prileis
ti, kad kitokiomis aplinkybėmis, 
pavyzdžiui patobulinus taktinių 
branduolinių ginklų valdymo Į

gogija. Juk popiežius kalbėjo apie 
apipusišką pareigą patikrina
mais įsipareigojimais panaikinti 
branduolinę ginkluotę, apie reika
lą neperžengti branduolinio karo 
slenksčio, o vyskupai bent teoriš
kai svarsto, ką galima daryti, kai 
viena pusė jau vartoja branduoli
nius ginklus. Be abejo, Bažnyčia 
dažnai skatino savitarpy 
besivaidijančias Šalis taikiai

Laivai vandens keliuose.Willem van de Veide, jaunesnysis 
(1633-1707)
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Mauritshuis - 17 a. olandų tapybos paroda Lidija Šimkutė
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Tokiu pavadinimu iki šių 
metų gegužės 22 d. Chicagos 
Meno institute vyksta meno 
paroda, atvežta iš Hagos, 
Olandijos. Mauritshuis — pa
statas, kuriame dabar yra lai
koma Karališkoji paveikslų 
galerija. Šis pastatas specia
liai suprojektuotas ir pastaty
tas grafui ir princui Johan 
Maurits Hagoje. Ši dabartinė 
karališkoji paveikslų galerija 
yra puikus pavyzdys 17-jo 
amžiaus olandų klasikinio sti
liaus, kaipo architektūrinis kū
rinys. Nuo to laiko kai šiame 
pastate sutelktas meno kūri
nių rinkinys 1816 metais buvo 
padovanotas Olandijos vals
tybei — karališkoji paveikslų 
galerija virto sinonimu ją lai
kančiam pastatui — Mau
ritshuis. Dabartiniu laiku šis 
pastatas yra remontuojamas, 
todėl geriausių paveikslų ko
lekcija keliauja po platųjų pa
saulį. Tai yra pirmoji šio mu
ziejaus paroda, išsiųsta už 
Olandijos valstybės sienų.

Paroda yra nedidelė, susi
dedanti iš 40 paveikslų. Jų au
toriai yra labai gerai žinomi 
dailininkai, kaip Rembrandt, 
Vermeer, Hals, Steen, ir ma
žiau žinomi, kaip Van de Vei
de, Ter Borch, Van Beyerin, 
Bol, Metsu, Brugghen, Potter.

Šios parodos dailininkai gy
veno tuo metu, kada po Refor
macijos, bažnyčioms nebeuž- 
sakant meno kūrinių, jie 
vertėsi privačiais užsaky
mais. Tuo metu Olandijos 
Amsterdamas, Rotterdamas, 
Haga buvo prekybos miestai, 
kuriuose gyveno praturtėję 
pirkliai. Dailininkai gaudavo 
užsakymus iš tų pirklių nu
piešti jų arba jų šeimų portre
tus ir paveikslus jų namams 
papuošti. Šios parodos temati
ka kaip tik yra portretai, bui
tinio gyvenimo scenos, gam
tovaizdžiai, natiurmortai.

Didysis dailininkas Rem
brandt “dalyvauja” parodoje 
su trimis mažais kūriniais. 
Viename matome patį dai
lininką — jauną, energingą, 
žiūrintį su pasitikėjimu į gy
venimą. Antrame matome pa
tį dailininką — seną, pavar
gusį, žiūrintį susimąsčiusiu 
žvilgsniu į praėjusį gyvenimą. 
Tai tiktai du jo autoportretai, 
kurių jis nutapė daugiau kaip 
šešiasdešimt. Žymusis Johan
nes Vermeer tapė portretus, 
vaizduodamas žmones kuo 
nors užsiėmusius, dirbančius. 
Šioje parodoje matome “Mer
gaitės galvą”, kuri yra pagau
ta veiksme, ką tik atsisukusi, 
žiūri į mus. Dailininko Frans 
Hals “Berniuko galva” vaiz
duoja išdykusį vaiką, links
mu, žaismingu veidu.

Parodoje matome keletą 
gamtovaizdžių. Peisažisto 
Paulus Potter kūrinys “Kar
vės atsispindi vandenyje” at
kuria ramų, pastoralinį vaiz
dą. Karvės, įbridusios į 
vandenį, gurkšnoja; po me
džiais ramiai ilsisi ožkos; fone 
du vyrai, besimaudantys van
deny. Willem Van de Veide ta
po žavius burinius laivus, iš
plaukiančius ir atplaukiančius 
į erdvių vandenų uostą. Abra- 
ham van Beyeren puotos na
tiurmortas atvaizduoja ne
paprastai turtingą, gėrybėmis 
apkrautą stalą — nuo kumpio 
iki egzotiškų vaisių. Jan 
Steen, pasižymėjęs kaip humo
ristinis olandų tapytojas, pie
šia buitinio gyvenimo scenas. 
Vienas pavyzdys yra “Links
ma kompanija”. Tai tikrai 
linksmas, humoristinis, nerū
pestingas savo elgesiu ir apsi
rengimu žmonių gyvenimas. 
Dailininkas drobę perpildo 
žmonėmis, kuriuos jis vaiz
duoja su ironija ir su sąmo
jum. Jo veikėjai juda tai į de
šinę, tai į kairę. Jie yra pilni 
gyvenimo entuziazmo, kuria
me dalyvauja visa šeima su

vaikais ir jų draugu šuneliu. 
Šis Steen paveikslas yra prie
šingas Gabinel Metsu kūri
niui “Muzikalioji kompanija” 
kuriame žmonės apsirengę 
puošniais, tipiškais tų laikų 
rūbais, yra santūrūs savo el
gesiu ir laikysena.

Septynioliktojo amžiaus 
menininkai, tapydami priva
čių miesto gyventojų užsaky
mus, pamilo naują tapybos 
siužetą, iškėlė kasdienybės ob
jektus, kurie yra paprasti, 
asmeniški, intymūs ir žmogiš
ki. Šio žanro pavyzdžių yra 
gausu šioje Parodoj e. ,

Apžvelgę šią olandų dai
lininkų tapybos parodą, pa
stebime du charakteringus 
bruožus. Pirmas bruožas pa
rodo, kad šie menininkai buvo 
labai gabūs “chiaroscuro” — 
šviesos — šešėlio meistrai. 
Naudodami šią techniką, jie 
išgauna įvairių spalvų tonus 
ir niuansus. Antras bruožas — 

| šie menininkai buvo iliuzinio 
meno, duodančio tikro daikto 
iliuziją, atstovai. Jaučiame ak
somo minkštumą, kailio šiltu
mą, vyno skaidrumą, stiklo 
trapumą, vėžlio kiauto kietu
mą, apsiausto šiurkštumą.

Šioje olandiškos tapybos 
meistrų parodoje matome tik
tai mažą dalelytę mažos tau
tos meno, kuri pasižymi gau
siais menininkais ir gausiais 
meno kūriniais, užimančiais 
svarbią vietą meno istorijoje.

Olandijos Karališkoji paveikslų galerija „Mauritshuis“ Hagoje.

Rembrandtas Chicagoje
DALIA KOLBAITĖ

Olandų Karališkoji paveiks
lų galerija yra viena žymiau
sių pasaulyje galerijų. Jos ko
lekcijos buvo sudarytos 
vėlyvajame 16-tame šimtme
tyje Orange karališkosios gi
minės pastangomis. Šiuo metu 
Chicagos Meno institute vyks
tančioje parodoje, kuriai Olan
dų Karališkoji paveikslų ga
lerija paskolino 40 olandų 
tapytojų darbų iš savo kolek
cijų, įdomu itin pabrėžti du 
Rembrandto kūrinius, kurie 
sudaro šios parodos širdį.

Rembrandto paveikslai 
(nedidelio formato autoportre- 

1 tai), įdomūs tuo portretų tapy
boj, kad jie vaizduoja šio dai
lininko kūrybinių galių 
pradžią ir pabaigą. Pirmasis 
autoportretas sukurtas, kai jis 
buvo jaunas, o antrasis jo gy
venimo paskutiniais metais. 
Matosi du kūrybiniai poliai: 
ne tik stiliaus atžvilgiu, bet ir 
požiūriu į siužetą.

Pirmasis kūrinys rodo itin 
savim pasitikintį jaunuolį, net 
gal per daug save vertinantį. 
Jis stačiai žiūri į žiūrovą be- 
kompromisiniu žvilgiu. Lūpo- 

|se nenuolaidus šypsnys. Tuo
met su pasisekimu 

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606—1669) 
Autoportretas ilgais plaukais.

Rembrandtas pradėjo savo 
karjerą. Turėjo daug užsaky
mų. Stilistiniu atžvilgiu čia 

[jaučiasi italų Caravaggio įta
ka. Stipri iliuminacija vienoj 
veido pusėj, itin realistiškas 

j apipavidalinimas veido struk
tūros, apšvietimo kontrastai, 
chiaroscuro technika.

Antrasis autoportretas at
sveria pirmą.:# nes jaučiasi 
žinovo ranka: ne tik techni
koj, bet ir siužeto supratime. 
Tai vienas iš giliausiai su
prastų žmogaus būties pavyz
džių tapyboje. Tapytas po gi
laus smūgio (jo sūnus Titas 
veda ir palieka namus; Remb
randtas po to tegyvena tik 7 
mėnesius), jis vaizduoja gy
venimo džiaugsmų ir skaus
mų išvagotą veidą. Aplamai, 
prieš kiek metų mirus žmonai, 
jis labai blogai laikėsi finan
siniai, nesulaukdamas daug 
paveikslų užsakytojų ar pirkė
jų. Auportrete tačiau matosi, 
kad ranka nesudrebėjusi ir 
akis tokia pat žvali, be preten
zijų ir baimės. Jis, atrodo, įsi
savinęs mintj, kad norint būti 
pilnai gyvenus, reikia žvelgti i 
gyvenimą tokį, koks jis yra, ir 
priimti jį kaipo tokį. Autopor
trete į žiūrovą žiūri akys daug 
žinančio asmens su tam tikru 
giedrumu, teigiančios, kad ki
toj pusėj vargo ir nusivylimų 
yra kažkas pozityvaus — žmo
giškumo vertybės. Tad visas 
dėmesys sukoncentruotas į 
žmogaus vidų — tą jo būties 
išraišką, kuri remiasi ne vien 
žinojimu, bet išmintimi. Šia
me autoportrete nieko nėra 
atsitiktino — aistros supras
tos, sublimuotos; veidas spin
di savęs pažinimo, supratimo, 
priėmimo šviesa. Stilistiniu at
žvilgiu šioje tapyboje nėra 
“įtakų”. Rembrandtas visiš
kai savarankiškas — savyje 
susiformavęs, neturįs pirmta
kų. Jis tapė detales atsargiai 
ir su meile: matosi ne tik dra
bužio raukšlės, bet ir plaukai 
bei odos nelygumai taip trak
tuojami. Figūros reljefas pri
klauso ne tik nuo jautraus 
šešėliavimo ant veido, kaklo, 
bet ir nuo fono subtilių varia
cijų.

Tad olandų natūralizmui 
Rembrandtas atnešė vidinio 
gyvenimo tikręvės atvaiz
davimą. Bet tai jis padarė ne 
tik atvaizduodamas tai, kas 
akim apčiuopiama, bet tai, kas 
ir širdim ir gilia intuicija jau
čiama. O čia jau daug kas lie
ko nesuprantamo ir randasi 
žmogiškosios paslapties sfe
roje.

VARDU PAŠAUKĘ KRAUJĄ

Virpančio lapo šešėlis
Blaškosi šiurkščiame kaktos lauke. 
Vėjas

įsėlina per langą,
kūno pasaką seka. 

Hipnotiškame svaigulyje 
Užmiega kambarys, 
Kerojosi nežinojimas.

Nevalia išduoti 
Kūno paslapčių.

Vardu pašaukę kraują,
gimdome panieką,
puikybę, kerštą ir pavydą.

Kūnas neturi paslapčių,
Tik vėjas,

įsėlinęs per langą,
pasakas seka.

PASKUTINIS ATODŪSIS

Žiūriu į gulinčio žmogaus
pageltusias akis.

Matau jo artritišką ranką, 
iškraipytus pirštus, 
siekiančius 
nepasiekiamo vandens, 
norinčius atgaivinti 
karščio išdegintas lūpas 
prieš paskutinį atodūsį.

Vilties šiurkštūs sparnai
plasnoja aortoj, 
užkertantys kraujo apytaką. 

Venų įtampa pažadina 
Mirties tikrumą.

ŽAIDIMAS STIKLO KAROLIAIS

Kai esi atviras, 
Pagarbos vertas 
Dažnai jos nustoji.

Liepsnodamas džiaugsmu,
Virsti pelenais.

Dalindamasis savimi,
Prarandi kas Tavo.

Pilnas prieštaravimų pasąmonės teismas. 
Logika — žaidimas stiklo karoliais, 

sudūžtančiais delne.

RAUDONI ŽIEDAI

Ištęsti pašnekesiai 
nebeturi krypties 
pilkoje kryžkelėje.

Nekantrus balsas
neaiškiais gestais 
vejasi neištartas svajones, 

O naktis —
pasmaugusi mintis 
laukia taikos.

Išbėgus,
Nulauždama japonikos šaką, 
Pasisėmiau saulės 
Bijodama prarasti 
Nesulaikomą laiką.

Raudoni žiedai
Priminė rytojų.

BEPRASMIS JUDESYS

Buvau pripratusi prie savo sienų, 
Sugriovęs, uždarei mane savyje.

Supratau, kad nebežavi manęs
Rytdiena.
Mūsų pokalbis išblyško.
Mūsų balsas — beprasmis judesys, 

neklausiantis, 
nelaukiantis 
ir neatsakantis.

(Iš rinkinio Prisiminimų inkarai)

Lidijos Šimkutės antrasis žingsnis
Lidija Šimkutė, PRISIMINIMŲ 

INKARAI. Išleido 1982 metais Algi
manto Mackaus Knygų leidimo fon
das, 7338 South Sacramento Avė., 
Chicago, IL 60629. Tiražas 500 egz. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 3001 
59th St., Chicago, IL 60629. Knyga 
kietais viršeliais, su aplanku, 80 psl., 
kaina 6.00 dol. Gaunama ir “Drau
ge”.

*

Australijoje gyvenančios poe
tės Lidijos Šimkutės Prisiminimų 
inkarai yra jos antroji poezijos 
knyga. Rinkinio aptarimą pradė
sime iš atbulo galo, kuriame po ei
lėraščių, prieš turinio puslapį, au
torė dar įrašo tokį lyg ir 
pasiteisinimą, tartum nujausda
ma būsimus priekaištus: “Nerei
kalauk iš mūsų formulės, galin
čios tau atverti pasaulį, tenkinkis 
keletu susuktų, kaip šaka sudžiū
vusių skiemenų”. Nors tai yra, 
kaip ten ir pažymėta, žymaus ita
lų poeto Eugenio Montale frazė, 
bet ji vis tiek autorės čia kuria 
nors prasme siejama su savąja 
knyga.

Jei tai pasiteisinimas, tai ar jis 
tikroviškas? Pokario dešimtme
čių hermetiškos poezijos kūrėjui, 
Nobelio premijos laureatui Euge- j 

Rembrandt Harmensz. van Rijn Autoportretas kaip seno žmogaus.

nijui Montale tos "susuktų, kaip 
šaka sudžiūvusių” sąvokos tikrai 
nereiškė kokio nors poezijos pras
tumo. Atvirkščiai, tai reiškė pa
čią gryniausią poeziją, nusunktą 
nuo viso nereikalingo vandenio. 
Tai ne kas kita, o grynojo žodžio 
pastatymas j tokią vietą ir tokia
me kontekste, kad jis sužėrėtų nie
kad neregėta spalva ir atsilieptų 
visai nauju balsu, tarsi visai nau
ja žodžio branduolio kalba.

Ar Lidijai Šimkutei šitai pasi
seka? Ar aplamai pasiseka visai 
jauniausiajai čionykščių mūsų 
poetų, tiksliau gal būtų poečių 
kartai, rašančiai po Sutemos, 
Mackaus, Sadūnaitės ir Bogutai- 
tės?

Prisipažinsiu, kad, turbūt be iš
imties visų už Bogutaitę jaunes
niųjų poeziją skaitant, man vie
nur kitur kyla įspūdis, lyg 
skaityčiau kokius nors vertimus iš 
svetimos kalbos. Tiesa, minties, 
formos ir aplamai viso eilėraščio 
struktūros prasme šių jauniausių
jų poečių eilėraščiai pasižymi kaip 
tik savo hermetiškumu. Tačiau 
šios krypties blizgančių viršūnių 
nepasiekiama. Ir kas čia kliudo? 
Mano įsitikinimu, kliudo nepa
kankamas lietuvių kalbos visų 

- plonybių žinojimas, tuo pačiu trū
kumas įgimto ir natūralaus suge
bėjimo šimtaprocentiniu kalbos 
turtu pasinaudoti. Eilėraštis ima 
atrodyti, lyg būtų verstas iš kitos 
kalbos, parašytas ne gimtąja, o 
kokia nors vėliau išmokta kalba.

Už tokių slenksčių užkliūvame 
ir Lidijos Šimkutės eilėraščiuos. 
Apvalant žodį nuo jam nereika
lingo balasto, vis tiek jame turi 
pasilikti tai, kas vadinama poezi
ja. Hermetiškumo siekdama, poe
tė tai šen, tai ten eilutėje nuskuta 
pačią poeziją. O reikalavimus at
leidusi, žiūrėk, palieka jau gero
kai senstelėjusias banalybes:

Juk toluma neišskiria
žmonių (17 psl.).

Neišsipildžiusių
svajonių jūroje (31).

Nuogos medžio šakos 
niūniuoja nedarnią gaidą (36).

Supratau, kad nebežavi
manęs 

Rytdiena (37).

Ištrynusi 
Nebeatšaukiamas dienas, 
Surinkau liūdesį ir

džiaugsmą (40).
Priskynus glėbį magnolijos 
. žiedų,

Apsvaigau (47).

Anksčiau užsimintą bendrąjį 
kalbinį nepriteklių detaliau iliust
ruoja konkretūs kalbiniai neapsi
žiūrėjimai:

Manyje auga rugiai,
Tavo pasodinti rugiai (9).
Lietuvių kalboje rugiai niekada 

nėra sodinami, o tik sėjami.
Lietaus šokis
Nuplauna veidą
Sulipina plaukus (58).
Lietuvių kalboj tačiau ne lietus 

sulipina plaukus, bet nuo lietaus 
sulimpa plaukai.
Atgimsta spalvų esybė (69).
Ta "esybė” čia nuskamba tokiu 

archaiškumu, lyg eilutė būtų pa
imta iš kalbos problemomis ka
daise besirūpinusios Aušros pus
lapių.

Keliose vietose neapdairiai var
tojamas gudiškas žodis “stovy- 
la”, o ne "statula”. Skyryba taip
gi neišlyginta. Žinoma, šiandien 
mėgstama eilėraščius rašyti visai 
be jokių skyrybos ženklų. Supran
tama, jog ženklų buvimas ar ne
buvimas pačios poezijos nei page- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Jeronimas Kačinskas — 1982 metų 
Kultūros tarybos Muzikos premijos laureatas

Jeronimas Kačinskas — 
kompozitorius ir dirigentas — 
yra vienas iš ryškiausių lietu
vių muzikos pasaulio atstovų. 
Jo atliktų ir tebevykdomų dar
bų vaga yra gili, dvilypė ir ly
giaverčiai reikšminga. Abiejo
se plotmėse J. Kačinsko veikla 
stebina savo išimtinu tęstinu
mu, krypties pastovumu ir gy
vybingumu.

Jeronimas Kačinskas pir
mąsias muzikos žinias gavo iš 
savo tėvo Jeronimo Kačins
ko, Viduklės (Raseinių apskr.) 
vargonininko. 1923 m. įstojęs 
Klaipėdos muzikos mokyklon, 
studijavo fortepijoną pas pro
fesorius Jaschiną, Schroederį, 
Neuman’ą ir Ig. Prielgauską. 
Metams persikėlęs Kaunan, 
mokėsi pas L. Dauguvietytę — 
Malko ir studijavo harmoniją 
pas J. Bendorių. Grįžęs Klai- 
pėdon, papildomai mokėsi gro
ti viola, studijavo teoriją pas 
St. Šimkų ir kompoziciją pas 
J. Žilevičių. Dar studentu bū
damas, organizavo kameri
nius ansamblius ir juose pats 
dalyvavo, koncertuodamas 
Klaipėdoj ir kituose miestuo
se. Bendromis pastangomis su 
Vytautu Marijošium suorga
nizavo pajėgų mokyklos stu
dentų chorą. 1929 m. baigęs 
Klaipėdos muzikos mokyklos 
pedagoginį skyrių, išvyksta 
Prahos konservatorijon tęsti 
studijas kompozicijos ir diri
gavimo srityse. Mokosi pas 
profesorius J. Kričką, Doležil, 
P. Dedeček ir A. Habą. Su pas
taruoju studijuoja pačią nau
jausią (moderniausią) ketvir- 
toninės sistemos kompozicijos 
teoriją. Baigiamam darbui su
kūrė plataus užsimojimo sty
ginį kvartetą, trio triūbai, vio
lai ir fortepionui bei koncertą 
triūbai su orkestru. (Kauno 
Valstybiniam teatre įvykęs 
gaisras 1931 m. sutrukdė pas
tarojo veikalo ruoštą atliki
mą.).

Baigęs studijas Prahoje,
1931 m. grįžta Lietuvon ir nuo
1932 metų pastoviai įsikuria 
Klaipėdoj. Dėsto Muzikos mo
kykloje ir aktyviai įsijungia į 
Klaipėdos muzikinį gyve
nimą. Per trumpą laiką suor
ganizuoja styginį kvartetą ir 
simfoninį orkestrą. Prie tos 
veiklos netrukus prisijungia 
įsikūrusi Opera, kuri per porą 
metų savo trumpos veiklos at
lieka, J. Kačinskui diriguo
jant, 30 Traviatos ir 15 Faus
to spektaklių.

1938 m. J. Kačinskas paski
riamas Valstybės Radiofono 
dirigentu Kaune. Orkestras vė
liau perkeliamas į Vilnių ir 
perorganizuojamas į Valsty
bės Filharmonijos orkestrą. 
Vilniuje J. Kačinskas beveik 
išimtinai pasišvenčia diriga
vimo veiklai. Į to laikotarpio 
didžiulį koncertinį repertuarą 
J. Kačinskas įtraukia visus iš
kilesnius lietuvių kompozito
rių simfoninius kūrinius, nuo 
M. K. Čiurlionio ligi Bacevi
čiaus, Pakalnio, Nabažo ir ki
tų.

Rusų komunistinio tvano 
bangos nublokštas, J. Kačins
kas bu žmona Elena pastoves
niam gyvenimui įsikuria 
Augsburge ir pasineria kūry
biniame darbe. Parašo daug 
religinių giesmių, originalių 
dainų bei orkestrinių veikalų. 
Vadovauja lietuvių stovyklos 
chorui ir, tris kartus kviečia
mas, diriguoja Augsburgo 
miesto orkestrui.

Prel. Pr. Varmauskui išrūpi
nus dokumentus, atvyksta į 
JAV, apsigyvena Bostone ir 
pradeda eiti vargonininko pa
reigas Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje. Suorgani
zuoja pajėgų chorą, su kuriuo 
plačiai koncertuoja Bostone ir 
apylinkėse.

1958 m. J. Kačinsko veikla 
išsiplečia už lietuviškos kolo
nijos ribų — jis kviečiamas di
riguoti pajėgiam, gerai suor
ganizuotam Melrose

Jeronimas Kačinskas Nuotrauka Vytauto Maželio

simfoniniam orkestrui, kurio 
vadovu išbūna beveik dešim
tį metų. Pakartotinai į koncer
tų programas įtraukia Čiurlio
nio “Miške” ir kitus lietuvių 
kompozitorių veikalus. Taipo
gi kviečiamas diriguoti New 
Yorke, Washingtone, Brockto- 
ne ir Chicagoje.

Pakviestas diriguoti Bosto
no universiteto orkestrui, ku
rio programą sudaro iš moder
nios lietuvių muzikos kūrinių. 
. Nuo 1968 m. profeso
riauja Berklee College of Mu- 
sic, kur dėsto kompoziciją, di
rigavimą ir vadovauja ko
legijos orkestrui. (Pažymėti
na, kad J. Kačinsko pakviesti 
ir jo diriguojami instrumenti
niai ir choriniai ansambliai, 
susidedą iš Berklee kolegijos 
profesorių ir studentų, dažnai 
dalyvauja ir lietuvių rengi
niuose bei Šv. Petro bažnyčios 
iškilmėse ir, atlikdami vokali
nius lietuvių kompozitorių kū
rinius, dainuoja ir gieda lietu
vių kalba...).

Šalia minėtos veiklos, J. Ka
činskas nenuilstamai tęsia kū
rybinį darbą, praturtindamas 

Pianistas Andrius Kuprevičius Nuotrauka Vytauto Maželio
Šios savaitės penktadieni, gegužės 20 d., per Chicagos klasikinės 
muzikos stoti WFMT (98.7) maždaug 9:45 v.v., tuoj po Minnesotos 
orkestro koncerto transliacijos, bus girdimas Juozo Gruodžio kūrinys 
„Rytietiškas šokis“, atliekamas Andriaus Kuprevičiaus (Advent AK-3- 
790).

lietuviškos muzikos lobyną 
įvairių formų ir paskirties vei
kalais. Bendras Jeronimo Ka
činsko kūrinių sąrašas ilgas 
ir įvairus. Instrumentinės mu
zikos veikalų tarpe — “At
spindžiai” ir “Variacijos” for
tepionui, trys kompozicijos 
vargonams, šešiolika kameri
nės muzikos veikalų, jų tarpe 
du styginiai kvartetai, none- 
tas ketvirtatonių sistema 
(1938 m. priimtas Tarptauti
nio Festivalio Komisijos Lon
done ir dažnai atliekamas Va
karų Europoje ir Pabaltijy.). 
Nemažai stambių simfoninių 
kūrinių: jų tarpe “Triptikas” 
orkestrui ir solo balsui, muzi
ka Vydūno dramai “Anga” 
(orkestrui su choru), Simfoni
nė fantazija, Poema “Giesmė į 
šviesą”, Velykų apmąstymai 
(1956), “Lento” simfoniniam 
orkestrui, opera „Juodas lai
vas”. Daugiau 50 vokalinės mu
zikos kūrinių — jų tarpe stam
būs veikalai: “Te Deum”, “Te 
Lucis Ante” ir Mišios Karaliaus 
Mindaugo ir Lietuvos Krikšto 
700 metų jubiliejui žymėti.

Užbaigiant šią Jeronimo

Poezijos dienos 
artėja

Kasmetinės pavasarinės Poe
zijos dienos Chicagoje šiemet 
įvyks gegužės mėn. 27 d. (penkta
dienį) ir gegužės 28 d. (šeštadienį) 
Jaunimo centro kavinėje; abidvi 
dienas programos pradžia 8 vai. 
vak. Tai jau dešimtoji tokia poezi
jos šventė Chicagoje. Jubiliejinė 
dešimtmečio programa šiemet 
suksis apie dvi temas: apie „Auš
ros“ šimtametinę poeziją ir apie 
Lietuvą dabarties mūsų poezijoje. 
Tai vis bus paskaitos, rečitalių, 
muzikinių intarpų ir atitinkamų 
komentarų įvairumai, kurie litera
tūros, ypač poezijos, mėgėjams 
bus intelektualinė ir pramoginė 
atgaiva.

Chicagos teatruose
Oscar Wilde komedija

Chicagoje veikiantis Passage 
teatras yra apsisprendęs į sceną 
išvesti klasikinius dramos veika
lus, kaip Shakespearo, Ibseno, 
George Bemard Shaw, graikų 
dramaturgų kūrinius. Pradėję sa
vo veiklą 1982 metais su Maeter- 
lincko “Peleas ir Melisanda”, pas
kiau perėjo prie Gogolio 
“Vedybų”, o dabar iki gegužės 28 
d. (Atrium teatro patalpose, 3544
N. Clark) stato Oscar Wilde ko- ■ 
mediją “The Importance of Being 
Earnest“. Rūpestingas pasiruoši
mas vaidmenyse ir kostiumuose. 
Komedija perteikia britų aris
tokratiškas manieras, romantiš
kus susikryžiavimus, vardų pa
keitimus, kas žiūrovuose sukelia 
mielų šypsenų. Matyti patyrusi 
režisieriaus Scott Guy ranka. Jis ( 
studijas išėjęs Northwestem ir 
Kalifornijos (Los Angeles) uni
versitetuose. Daugelis aktorių —, 
įvairias tarnybas turintieji sce
nos entuziastai, bet jau įgavę pa
tyrimą pakartotinuose vaidini
muose, taip kad šiame pastatyme 
buvusį žiūrovą lydi malonūs pri
siminimai. |

Dramos autorius Oscar Wilde — 
airis, gyvenęs 1854 - 1900 m. | 
Poetas, romanistas, dramatur
gas. Jo pasakų rinkinys “Laimin
gas princas” yra išverstas ir į lie
tuvių kalbą. Apie jo komedijas 
sakoma, kad jose “žvilgąs dialo
gas, sąmojingi aforizmai, taikli 
frazė, grakštus laviravimas, bet 
jose slypi ir aštri visuomenės kri
tika". Ir tai tiesa.

Gera vaidyba, 
blogas veikalas

Chicagos universiteto Court 
teatre surežisavęs apie 40 dramoB 
veikalų, James O’Reilly dabar The 
Body Politic teatre, 2261 N. Lin- 
coln, Chicagoje, stato kanadiečio 
autoriaus dramą “Zastrozzi”. Vai
dyba stipri, dalyvaujant John 
Reeger (Zastrozzi), kuris už ge
riausią tų metų vaidybą yra ga
vęs Jeff žymenį. Aktorė Lisa A. 
Dodsen (Julia) baigusi Wesleyan 
universitetą, Jeffry Steele (Vic- 
tor) išsimokslinęs Goodman teat
ro mokykloje ir kiti įgudę. Veika
las iš italų banditų gyvenimo. 
Gyvi dialogai su intriguojančio-

Kačinsko kūrybinės ir visuo
meninės veiklos apžvalgą ir 
trumpai apibūdinant Jeroni
mo Kačinsko kūrybinio įnašo 
reikšmę lietuviškos muzikoB 
kūrybos pasaulyje, reikia pa
brėžti, kad jo kūrybinės asme
nybės vieta ir reikšmė to pa
saulio įvairiaspalvių ir 
daugiakrypčių orbitų sankry
žose bene bus arti paties bran
duolinio centro. Ten jau dau
giau kaip šimtmetį skaitingos 
lietuvių kompozitorių kartos 
krauna pačių savičiausių, lie
tuviškiausių muzikinių gijų lo
byną.

Artėja laikas, kada ateinan
čių lietuvių muzikų kartos, is
torinės perspektyvos padeda
mos, sugebės daug ryškiau 
įžiūrėti tame lobyne amžinuo
sius, nekintančius mūsų tau
tos muzikinės sielos bruožus 
ir pasisėmę įkvėpimo ir apsi
šarvavę gilesne kūrybinės 
krypties sąvoka, tvirtai žengs 
savito, lietuviško garsų pa
saulio keliais.

Andrius Kuprevičius

Lidija Šimkutė Nuotrauka R. Dichavičiaus.

L. Šimkutės antrasis žingsnis
(Atkelta iš 3 psl.)

rina, nei pablogina. Tačiau jeigu 
skyrybos ženklai vartojami, tai 
reikia laikytis priimtos sistemos. 
Šimkutė skyrybą pripažįsta, kab
lelius, taškus vartoja. Bet daug 
kur aiškus šalutinis sakinys neat
skiriamas kableliu nuo pagrindi
nio.

Dabar, atvertus antrąją vertini
mo pusę, reikia taipgi pasakyti, 
kad tikros poezijos deimančiukų 
Lidijos Šimkutės knygos pusla
piuose vis dėlto netrūksta. La
biausiai pačiuose trumpiausiuose 
eilėraščiuose, kone haiku minia
tiūrose. Žodžių hermetiškas tau
pumas ir minties įtampa čia ne 
kartą susilydo į1 puikų metaforinį 
palyginimą:

Tu nutilai
Kaip lankas,
Kuriame virpa 

mirtį 
nešanti

Strėlė (29).
Spalva, nuotaika, dinamika, net 

filosofinė potekstė blykstelia tik

mis staigmenomis, bet daug bru
talumo, vulgarumo, cinizmo ir 
drama pasitarnauja nebent išryš
kinti, kaip šitoks gyvenimas niek
šingas, ypač, kad scenoje tiek nu
žudymų. Kardų kovos gerai 
specialisto surežisuotos.

Nobelio laureato 
O’Neill drama

Nobelio ir keliomis Pulitzer 
premijomis apdovanoto amerikie
čių rašytojo Eugene O’Neill 
paskutinė prieš mirtį (1953 m.) 
parašytoji drama „A Moon for the 
Misbegotten“ (Mėnulis nevykė
liams) dabar yra Chicagoje stato
ma Steppenwolf teatre, 2951 N. 
Halsted St. O’Neill buvo airių 
kilmės, tai ir ši drama iš airių 
gyvenimo. Vaizduoja įsikaušti 
mėgstantį tėvą, jo palaidą dukrą, 
tuos nuomininkus lankantį žemės 
savininką, bei kitus. Gausu 
klystkelių, stipri romantika, lydi
ma svyravimų. I pabaigą 
atsiminimuose apie motinos mirtį 
atsigaunama į tiesesnį gyveni
mą. Aktoriai su plačiu scenos 
patyrimu. Tom Irwin yra dramos 
dėstytojas Columbia kolegijoje, 

Moira Harris (Josie) ir Riek Snyder 
(Jim Tyrone) Steppenwolf te'atro 
„A Moon for the Misbegotten“ pa
statyme.

ros poezijos švytesiu tokiose nusi
sekusiose eilutėse bei posmuose:

Virš galvos ošia 
Sparnų ugnis, 
Plunksnų gaisre 
Skrenda
Vakaro paukščiai (58).
Sustingusi šviesa, 
Priėjusi prie lango, 
Žaidžia tylos kamuoliais (75).
Nemiga persunkta pagalvė
Dvelkia neapykanta laikui (77).
Ir ne vien dėl šitokių radinių Li

dijos Šimkutės knygą malonu pa
imti į rankas, bet ir dėl to, kad 
knyga išleista gražiai, su tikru 
respektu rašytam lietuviškam žo
džiui, ypač poezijai. Kai tuo tarpu 
ne kartą dar gyvuojančių leidyk
lų ir atsitiktinių leidėjų esame 
pratinami prie pigiai ir atkištinai 
išleistos knygos, tai Algimanto 
Mackaus Knygų leidimo fondas 
dar nei knygos, nei skaitytojo ne
nuvertina, knygas išleisdamas 
apgalvotai gražaus pavidalo.

k. brd.

Alan Wilder — dramos moky
tojas Steppenwolf teatre ir Colum- 
bia kolegijoje, Riek Snyder — 
baigęs Illinois universitetą, 
vienintelė aktorė moteris Moira 
Harris (Josie) — įgudusi New 
Yorko ir Chicagos scenose. 
Pažymėtina, kad O’Neill „Marco 
milijonus“ statė Kauno dramos 
teatras, o „Anna Christie“ — J. 
Blekaitis 1952 m. Chicagoje.

Texas Pipe Dreams

Monologinė komedija
Performance teatras, 1225 W. 

Belmont, Chicagoje, stato veikalą 
“Texas Pipe DreamB”. Jį sukūrė 
Brian Reich, pereitais metais lai
mėjęs Crawford premiją, baigęs 
dramos studijas Northwestem 
universitete, pats vaidinęs dauge
lyje pastatymų Chicagoje ir New 
Yorke. Šis pastatymas yra vadi
namas ir drama, ir komedija; tik
rumoje tai dviejų veiksmų mono
logas su įvairių Texas valstijos 
charakterių impersonacija. Visą 
vaidinimą atlieka vienas pats au
torius Brian Reich, su gyvu ryš
kumu vaizduodamas įvairius Tex- 
as valstijos įvykius ir žmones, 
daugiau ribodamasis jų kasdie
nybėmis. Veikalas žiūrovo nenus
tebins, bet susipažinimas su tuo 
kitokiu žanru gali būti įdomus.

J. Pr.

Teisus karas...
(Atkelta iš 2 psl.) 

pasmerktas amžinoms kančioms, 
tai tūlam silpnos valios žmogui 
geriau mirti kare, negu gyventi 
santvarkoje, kurioje jis praloš 
savo tikėjimą. Netikintiesiems šie 
argumentai sukels šypseną, bet 
vyskupai negali jų taip lengvai 
atmesti.

Trečia, vyskupai siūlo realis
tiškai įvertinti branduolinio karo 
pasekmes, įsisąmoninti jo neregė
tą baisumą. Tuo pačiu jie gana 
naiviai įsivaizduoja pacifizmo 
pasekmes. Vienoje vietoje jie siūlo 
nenuvertinti taikaus pasiprieši
nimo veiksmingumo. Tačiau rei
kia prisiminti, kad didžiausios tai
kaus pasipriešinimo pergalės 
buvo laimėtos prieš palyginti 
doras ir demokratiškas šalis. 
Žydų likimas antrajame pasauli
niame kare šiek tiek nušviečia, 
kas įvyksta, kai galią turi 
nuožmus ir negailestingas 
priešas. Manyčiau, kad nėra 
pagrindo tikėtis, jog Tarybų 
Sąjunga nemėgintų išnaudoti 
Vakarų nusiginklavimo, arba kad 
pradėję visur viešpatauti komu
nistai staiga taptų žmogaus teisių 
gerbėjais.

Ketvirta, vyskupai pažymi, kad 
katalikų mokymas taikos reikalu 
yra pagrįstas žmogaus orumo 
gerbimu. Savo taikos politika 
Bažnyčia, esą, siekia apginti ir 
puoselėti kiekvieno asmens oru
mą. Bet tada vyskupai turėtų bent 
iš dalies išaiškinti, kodėl jų 
konkretūs pasiūlymai nepakirs 
kelio įgyvendinti tikslą, kuris 
neva grindžia visą Bažnyčios 
mokymą dėl taikos. Kitaip 
tariant, kuo remiasi vyskupų 
viltis, kad Maskva nei puls 
nusiginklavusius Vakarus, nei 
juos puolimu nešantažuos, bet 
staiga pradės gerbti žmogaus 
teises ir orumą.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, 
kad mano kritiškos pastabos 
susietos su gana radikaliu 
vyskupų minčių inerpretavimu. 
Dėl ganytojiško laiško įvairių 
svyravimų ir nenuoseklumų nevi
sai aišku, kokB galutinis vyskupų 
nusistatymas kai kuriais 
klausimais. Ir nors nemaža dalis 
jų tvirtinimų nėra argumentais ar 
tradicišku Bažnyčios mokymu 
pagrįsti bei remiasi optimistinių 
taikos įgyvendinimo įvertinimu, 
jie laiku priminė tautai, kad kai 
kurie karo veiksmai niekada 
nepateisinami, kad priešo miestai 
ir civiliniai gyventojai normalio
mis aplinkybėmis negali būti 
taikiniais.

* Kadangi nesu labai gerai susipa
žinęs eu teologų bei popiežių pasisaky
mais branduolinio ir teisaus karo 
klausimais, vartojau filosofinius 
šaltinius. Keli Anscombe straipsniai 
išspausdinti knygoje G.E.M. Anscom
be, Ethics, Religion and Politics: 
Collected Philosophical Papers, Vol. 
III, Oxford, 1981. Fordo straipsnis, 
kartu su kitais apie karo proble
matiką, perspausdintas Richard A. 
Wasserstrom (ed.), War and Morality, 
Belmont, CA, 1970. Teisaus karo 
teoriją nagrinėja šie veikalai: Paul 
Ramsey, The Just IVar: Force and 
Political Responsibility, New York, 
1968; J.T. Johnson, Just War Tradi- 
tion and the Restraint of IVar: A 
Morai and Historical Inųuiry, Prince- 
ton, 1981; William O’Bnen, The Con- 
duet of Just and Limited War, New 
York, 1981. Analitinės filosofijos 
požiūriu karo dorovė nagrinėjama 
šiuose veikaluose: Marshall Cdhen, 
Thomas Nagel, and Thomas Scanlon 
(eds.), War and Morai Responsibility, 
Princeton, 1974; Michael Walzer, Just 
and Unjust War, New York, 1977.

NAUJI LEIDINIAI

• Vytis vol. 69, nr. 4 (1983 balan
dis). Mėnesinis Lietuvos Vyčių 
žurnalas. Vyriausia redaktorė — 
Aldona Ryan, 6591 McEwen Rd., 
Centerville, OH 45459. Adminis
tracija — G. A. Mack, 2461 W. 
45th St, Chicago, IL 60632. Pre
numerata metams — 8 dol.

Prisimenama istorinė šv. Jur
gio. lietuvių parapija Shenan- 
doah, Pennsylvanijoje (įsteigta 
1891 metais) ir jos dabartinis kle
bonas mons. Juozapas Neveraus- 
kas, švenčiantis 45 metų kunigys
tės sukaktį. Minimas Lietuvos 
Vyčių steigėjas Mykolas Norkū
nas (1869 — 1951), palaidotas 
Lawrence, Massachusetts. Kun. 
Juozas PrunBkis rašo, kaip yra 
viešai smerkiamas sovietinis ko
lonializmas. Kitos temos: šv. Jur
gio dienos papročiai, Žalgirio mū
šis, lietuviškieji asmenvardžiai, ir 
žinios iš įvairių vietovių Lietuvos 
Vyčių skyrių veiklos.
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