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Emmanuelis Levinas ir „kito žmogaus“ teologija
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Tarptautinis rašytojų kongresas
ir aparačikų smėlio pilys
Jokiame tarptautiniame
rašytojų suvažiavime Lietuvos
vardas neskambėjo taip dažnai
ir įtaigiai, kaip sausio mėnesį
New Yorke įvykusiame PEN
Klubo kongrese. Devyni
lietuviai rašytojai ir
savilaidininkai buvo išvardinti
PEN Kalinamų rašytojų
komiteto pranešime. Kongreso
dalyviai pasiuntė telegramą
Michailui
Gorbačiovui,
prašydami paleisti Gintautą
Iešmantą iš konclagerio. Apie
Lietuvą kalbėjo Tomas
Venclova, Arthur Miller ir kiti.
„Lietuva yra okupuota
šalis“, — Kalinamų rašytojų
komiteto spaudos konferen
cijoje ir vėliau
diskusijose
nedviprasmiškai pareiškė
Miller. Šis žymaus amerikiečių
dramaturgo pareiškimas yra
istorinės reikšmės. Iki šiol
amerikiečių rašytojai ir in
telektualai retai teužsimindavo Lietuvą, o patsai Miller
dar prieš 35-rius metus gynė
stalinizmą ir net nesapnavo,
kad vieną dieną jis užstos
Stalino įpėdinių tebeokupuotą
Pabaltijo šalį.
Kas atsitiko? 1950 metais
Sovietų Sąjunga nebuvo tokia
karinė ar ūkinė galybė, kaip
šiandien, bet ją rėmė daugybė
užsienio rašytojų bei
menininkų. Kai netrukus po
Antrojo pasaulinio karo anglų
rašytojas George Orwell išlei
do savo alegorinį romaną
„Gyvulių ūkis“, kuriame buvo
kritikuojamas
stalinizmas,
daugelis Vakarų rašytojų jį
iškoneveikė.
Atsitiko taip, kad užsienio
rašytojai ir intelektualai
pamatė tikrąjį sovietinės
sistemos veidą. Jie suprato,
kad jie žavėjosi ne realia
Sovietų Sąjunga, o savo pačių
iliuzijomis, ir gynė neegzistuo
jančią utopiją. Rytų Europos
šalių pavergimas, sukilimai
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir
Lenkijoje, kitamanių ir
rašytojų
persekiojimas,
dusinanti cenzūra Maskvos
valdose bei Afganistano už
puolimas atvėrė akis buvu
siems Sovietų Sąjungos gerbė
jams.
Arthur’o Miller’io
pareiškimas apie Lietuvos
okupaciją taip pat buvo an
tausis
Lietuvos agitpropo
vežimą
stumiantiems
aparačikams. Kai lapkričio

mėnesi Vilniuje lankėsi
amerikiečių rašytojų delegaci
ja, nesigailėta laiko ir išlaidų
išnaudoti tą įvykį — liaupsinti
sovietinę santvarką ir teisinti
Lietuvos nelaisvę. Šimtai
rašytojų, žurnalistų, fotografų,
pareigūnų zujo nuo aušros iki
vidunakčio, nenuilsdami statė
Potemkino kaimus, lipdė
smėlio pilis, norėdami įtikinti
amerikiečius, kad Lietuva
„laisva“ ir „klesti“. Lietuviams
buvo mėginama sudaryti
įspūdį, kad amerikiečiai žavisi
sovietine santvarka, nieko
nežino apie Lietuvos praeitį, ir
kalba kaip amerikietiški
Kazakevičiai ar Lukoševičiai.
Užteko keturių Miller’io žodžių
—■ „Lietuva yra okupuota šalis“
— ir visa ta aparačikinė fan
tastika supliuško kaip muilo
burbulas, smėlio pilys subyrė
jo, Poteinldno kaimai pasirodė
esantys senos stalininės
operetės fasadas.
Kongreso metu paaiškėjo,
kad Vilniuje apsilankiusių
rašytojų pastangų dėka,
sovietinės delegacijos vadovas
Fedorenka pagaliau pripažino,
kad bent viena konclageryje
marinama kalinė, Irina
Ratušinskaja, yra poetė.
„Vyresniajam
broliui“
Fedorenkai prisipažinus, ar ne
eilė
dabar
Lietuvos
literatūriniam aparatui? Ar
lietuviai
aparačikai
prisipažins, kad konclageryje
egzistuoja toksai Gintautas
Iešmantas? Ar jie pagaliau
paminės, už ką jis tikrai buvo
nuteistas? Ir kokią išvadą iš to
viso susidarys lietuvių rašyto
jai? Kokia jų pareiga šio
kankinamo, sunkiai sergančio
lietuvio atžvilgiu? Ar pakanka
tylėt, nuduot nieko nežinant,
ar, patraukus pečiais, pasiteisint: „Juk mes tokie bejėgiai...”
PEN Kongrese Tomo
Venclovos skaitytą pranešimą
apie utopiją ir Lietuvą
dienraščio The New York
Times knygų skyriaus
redaktorius John Gross
pavadino vienu geriausių
visame kongrese. Tai dar
vienas antausis uoliesiems
lietuvių
aparačikams!
Lapkričio mėnesį Nemuno žur
nale Sigitas Krivickas būdingu
ždanovišku stiliumi išdergė
tarptautinės poezijos premija
apdovanotą ir garsiajame Yale
universitete dėstantį lietuvių

ANDRIUS VALEVIČIUS
Siek mit Platonismus und
Proph.eti8m.us beschdftigen heisst.
„auf der Menschheit Hdhen”
uandeln. Ja, es heisst zu ragenden
Gipfeln im Landė dės Geistes
aufsteigen, die vom Hauch der
Euiigkeit umiveht sind, deren
Firnenglanz das menschliche
Augę zu blenden droht, deren
HOhenluft fūr menschliche
Existenzbedingunen fast zu
Htherisch ist.

Tokiais žodžiais vokiečių
religijos filosofas Johannes
Hessen pradeda savo 1939 m.
išleistą knygą Platonismus
und Prophetismus („Platoniz
mas ir pranašystė“).
Lietuviškai išvertus, sakinys
skambėtų taip: „Užsiimti
platonizmu ir pranašyste
reiškia klajoti
žmonijos
aukštybėse. Tai reiškia kopti į
pačias aukščiausias dvasines
viršūnes, kurias siaučia
amžinatvė, nuo kurių
akinančios šviesos žmogus gali
apakti ir kurių oras yra jam
beveik per daug eterinis.“
Emmanuelis Levinas tuo ir
užsiima — platonizmu ir
pranašyste ir stengiasi tokiu
būdu prieiti prie Transcen
dentinio, prie begalybės, prie
Dievo. Skirtumas yra tas, kad
jo pasirinktasis kelias neveda
skaitytojo
į
minėtas
aukščiausias viršūnes, bet
pasilieka labai pažemiui, labai
žemiškas. Levinas yra sykį
pasakęs, kad jo noras būtų
išversti Šventą Raštą į „graikų
kalbą“, ty. į filosofų kalbą.
Išversti Šventą Raštą į tą
analitinę, racionalią kalbą,
kurią mes, graikų įpėdiniai,
šiandien naudojame. Paimti
Švento Rašto transcendenciją,
kaip ji buvo pranašų supran
tama, ir ją perteikti mums
„graikams“
platoniškais
žodžiais, t.y. ją išversti į
filosofinę imanenciją, kad mes
galėtume ją geriau šiandien
suprasti.
Jo pasirinkta priemonė yra
kito žmogaus analizė. Levinas,
buvęs Husserlio mokinys, yra
ką
filosofai
vadina
fenomenologu. Levinas savo
raštuose duoda labai detalią ir
labai technišką „kito

žmogaus“ fenomenologinę
analizę. Ką reiškia, kai tas
„kitas žmogus“, mano artimas,
prieš mane atsistoja ir mes
žiūrim viens kitam į veidą?
Levinas pasakys, kad tada, kai
aš į jį žiūriu kaip į kitą asmenį,
o ne kaipį grasinančią pamėklę
(kaip karo metu), aš suprantu,
kad aš esu už jį atsakingas, kad
esu savo brolio globėjas, kad jo
buvimas yra man etinis
įsakymas. Kad jis nėra
paprastas mano laisvos valios
arba manipuliacijos objektas,
kad jame slypi savotiška
begalybė, jis yra „aukštesnis“
už mane ir šitoje jo begalybėje
atsiskleidžia pati didžiausia
Begalybė — Dievas.
Šitos mintys paaiškės
vėliau. Dabar laikas supažin
dinti su Emmanueliu Levinu ir
kai kuriomis jo mintimis,
kurios yra daugumui lietuvių
nežinomos, bet kurios, pagal
patį Leviną, yra „lietuviškos
dvasios“.
Emmanuelis Levinas yra
senos Kauno žydų šeimos
sūnus, gimęs tame mieste 1906
metais. Jo tėvai turėjo
knygyną. Lietuvos žydai
visuomet
save
laikė
pranašesniais už kitus Rytų
Europos žydus. Jie buvo
daugiau „pažengę“, „moderniškesni“ negu Lenkijos arba
Rusijos žydai. Jie nebuvo tiek
pasinešę į mistinius žydų są
jūdžius kaip kiti Rytų Europos
žydai, hasidistai, bet
didžiavosi savo intelek
tualumu.
Aštuoniuoliktame
ir devynioliktame šimtmetyje
Vilnius garsėjo kaip svarbus
žydų mokslo centras, kadangi
turėjo vieną iš Europos ge
riausių rabinų mokyklų,
vadinamą „Goan“. Iš Lietuvos
žydų tarpo buvo jau iškilęs
vienas garsus filosofas,
Solomonas Maimonas, kuriB
pasižymėjo Vokietijoje Kanto
laikais. Tokioje intelektualinė
je aplinkoje užaugo ir jaunas
Levinas. Jis rašo savo knygoj
apie žydiškumą Difficile libertė
(Sunki laisvė), kad jo pirmas
intelektualinis brendimas buvo
surištas su hebrajų Biblija.

poetą, kaip... nemokšą,
savimylą ir „grafomaną“.
Besistengdamas sumenkinti
Venclovą, Krivickas griebėsi
dezinformatoriams įprastinės
klastotės, iškreipdamas
literatūros mokslininko Algir
do Greimo straipsnį apie
Venclovą. Aukštas Venclovos
įvertinimas
tarptautinės
rašytojų organizacijos
kongrese yra geriausias at
sakymas Vilniuje veikiančiam
klastotojų kolektyvui.
Savarankiškai
galvojantys
rašytojai ir menininkai
Lietuvoje taip pat įvertins savo
kolegos užsienyje pasisekimą.
Lietuvos literatūriniams
aparačikams nesiseka.
Tautiečiams krašte ir išeivijoje
jie tapo pajuokos objektu. Gal
susilauksim veteranų valymo:
yra jaunesnių propagandistų,
kuriuos vilioja tie gerai ap
mokami išeiviologų postai.
Didžiausia problema tačiau,
kad totalitarinėms sant
varkoms būdingą „Didįjį
melą“ neįmanoma reformuoti,
net ir tada, kai jis jau at
M. K. Čiurlionis
siduoda kaip sena žuvis.

Algirdas Landsbergis

Emmanuel Levinas

Lankydamas gimnaziją Ki
jeve, jis susipažino su rusų
literatūros klasikais, su
Puškinu, Dostojevskiu, Tolsto
jum ir kitais, kurie nuolat
kankindami save gyvenimo
prasmės klausimu labai
paveikė jauną Leviną.
Jau 1923 metais Levinas
paliko Lietuvą ir iškeliavo į
Prancūziją siekti aukštojo
mokslo. Jis dar ir dabar
tebegyvena Paryžiuje. Tačiau
jis dar vis lankėsi vasaros metu
Lietuvoj iki 1936 metų. Karo
metu jo šeima ten žuvo nuo
nacių rankų.
Vakaruose Levinas su
sipažino su Husserlio ir
Heideggerio filosofijomis,
klausė kurį laiką jų paskaitų ir
jie abudu turėjo didelės įtakos
jo formavimuisi. Tokiu būdu jis
pats irgi tapo fenomenologu
ir jau labai anksti pasižy
mėjo Prancūzijoje kaip vie
nas iš pirmųjų to krašto
fenomenologu,
išversdamas

Husserlio „Kartezianiškus
mąstymus“ (Die Kartesianische Meditationen) į
prancūzų kalbą 1928 metais.
Kai karas prasidėjo 1939
metais, Levinas jau buvo tapęs
Prancūzijos piliečiu ir buvo
pašauktas į kariuomenę.
Netrukus jis buvo vokiečių
paimtas nelaisvėn ir ištremtas
į žydų kalinių stovyklą, kur
išbuvo ligi karo galo. Išlaisvin
tas po karo jis grįžo atgal prie
savo filosofinio darbo, bet
didžiai pasikeitęs vienu
atžvilgiu.
Dėl
karo
pergyvenimų jis buvo tapęs
labai religingu žmogumi, jis iš
naujo atrado Talmudą ir jį
užsidegęs skaitė iš naujo ir
komentavo.
Kiek būtų galima vadinti
Leviną žydišku mintytoju ir
kokia prasme? Tiek, kiek
leistina būtų vadinti Hegelį
krikščionišku mintytoju. Taip
kaip Hėgelis filosofavo apie
šventą istoriją, bendruomenę ir

Pills- Pasaka. 1909

Šių metų kovo mėn. 28 d. sueina 75 metai nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties.

trejybę, taip pat ir Levinas
kartkarčiais filosofuoja apie
religines sąvokas kaip
sutvėrimą iš nieko (creatio ex
nihilo), parinktystę, įstatymus
ir pranašystę. Tokiais atvejais
norisi pavadinti Leviną
teologu, bet jis pats Bavęs
teologu nelaiko. Tiesa, jo raštai
yra judaizmo ir Biblijos įkvėpti,
bet net ir kalbėdamas apie
religiją Levinas visuomet
stengiasi
išsireikšti
filosofiniais terminais.(l)
Antanas Maceina yra
pavadinęs Leviną prancū
ziškuoju Heideggeriu.(2) Ši
tas palyginimas gal tiktų tik
Levino rašymo stiliui. On
tologiškai vienas labai skiriasi
nuo kito. Levino rašymo stilius,
kaip ir Heideggerio, yra
nelengvas ir dažnai net tiesiog
neaiškus. Jis dažnai vartoja
dviprasmiškus
terminus.
Pavyzdžiui,
tikrąjį reli
gingumą jis vadina ateizmu
ir visuomeninę atsakomybę jis
pavadina anarchija. Kai jis
rašo apie būtį, jo žodžiai dažnai
artimesni poezijos skambesiui:
„fttre en tant que laisser une
trace, c’est passer, partir, s’absoudre”. (Būti tolygu palikti
ženklą, tai yra save pralenkti,
iškeliauti,
išsivaduoti).
Levinas vadina asmenį įkaitu
ir jį aptaria kaip būtybę, kuri
yra apsupta, surakinta, už
pulta, nugalėta. Bet asmuo yra
jėga, kuri išsiskleidžia, įsitvir
tina, pasišalina, pasitraukia,
kuri išduoda arba gali būti
išduodama, gali būti sutremp
ta, pavergta, ir kuri pasiduoda.
Antra vertus, asmuo yra tas,
kuris išsilaisvina, kuris laikosi,
iškenčia, ištveria ir priešinasi;
tas, kuris gali pasislėpti arba
išeiti atvirumon, kuris gali būti
anarchiškas,
pavojuje,
užrakintas, priremtas prie
sienos, sužeidžiamas, neap
saugotas nuo užgavimo ir
sužalojimo; kuris gali įsakinėti
ir būti įsakinėjamas ir t.t.
Taip pat Levinas savo
filosofiniuose raštuose labai
daug skolinasi iš religinės
kalbos. Jis rašo apie atleidimą
— išsivadavimą (absolutio),
liturgiją (etika yra liturgija),
diakonystę,
apsireiškimą
(visitatio), epifaniją, kerigmą,
eschatologiją, pranašystę, ad
ventą, įsikūnijimą ir
taip
toliau. Jis aiškina, kad šitie
žodžiai neturėtų būti supran
tami teologiškai, bet skaityto
jui vis tiek neįmanoma
nematyti jų teologinės
prasmės, nežiūrint, kad jie
naudojami
pasaulietiškame
kontekste.
Iš esmės, Levino galvosena
yra etika, kuri veda ginčą su
šiuolaikine galvosena. Moder
nioji filosofija paruošė dirvą
individo suniokojimui.
Vienybė yra tapusi išardyta
pasaulyje. Tiesos vienybė,
asmens vienybė, pasaulio
vienybė, net ir pati protavimo
vienybė šiandien yra sunaikin
ta įvairių istorinių ir politinių
teorijų. Žmogus, stengdamasis
kaip nors vėl iš naujo atstatyti
šitą prarastą vienybę, yra
išradęs humanizmą. Tai yra jo
vienintelis atsakymas sugriu
vusiai idealizmo tradici
jai. Modernus žmogus
humanizmo vardan yra tapęs
sociologijos ir psichoanalizės
objektu, technologijos
žaisliuku,
ideologijos
pėstininku.(3) Levinas išsako
(Nukelta į 2 psl.)
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atskirai. Sužiedėlis su tuo
pasiūlymu nesutiko ir paliko
prie savos nuomonės, kad tik
Gimbutienės Proistorę
skyrium spausdinti, o likusias
dalis jungti į vieną tomą —
Lietuvos istoriją nuo seniausių
(Mindaugo) laikų iki
paskutinio padalijimo (1795).
Dar kėlė reikalą samdyti
lituanistą kalbai patikrinti ir
sulyginti. . 1983.V.10 laiške
pakartojo
Gimbutienės
sutikimą leisti jos „Proistorę“
atskirai ir priminė Trumpos
pageidavimą spausdinti
atskira knyga jo XIX a. Sakėsi
parašęs dr. Tomui Remeikiui,
„kaip stumiamės į priekį“. Čia
pat Simas pažymėjo, kad prof.
Remeikis „dar praėjusiais
metais mane kalbino, kad
pajudinčiau
užsidelsusį
veikalą, bet į mano laiškus dar
neatsakė“. Bet štai mane
pasiekė Sužiedėlio laiškas
1983.VI.10, kur jis rašė: „Po
Jūsų laiško (V.15) netrukus
atsiliepė ir dr. T. Remeikis,
pranešdamas telefonu, kad
yrą apsispręsta Lietuvos
istoriją leisti trim tomais.
Sakosi susisiekęs su Gim
butiene ir kitų dalių autoriais.
Pirmuoju tomu eitų Gim
butienės ‘Lietuvos proistorė’.
Mano siūlymas buvo leisti
atskiru veikalu ir tokio for
mato, kaip jos The Balts
(1963)“.
1983. VII. 1 laiške rašė:
„Atskiru ryšuliu išsiunčiau
Jūsų rankraštį. Du kartus
perskaičiau, bet žiūrėjau
daugiau kalbos [...] Kai
peržiūrėsite,
rankraštį
pasiųskite tam mūsų pir
mininkui.
.Gimbutienės
‘Proistorę’ pasiunčiau jam
tiesiai. [...] Reikėtų pagalvoti
apie žemėlapius ir iliustraci
jas. Dr. T. Remeikis man
minėjo, kad jis turįs
braižytoją. Tektų tik pagamin
ti žemėlapių metmenis. Aš čia
neprieinu
prie
geresnių
bibliotekų. Harvardas

prašalaičių neįsileidžia arba
nori stambaus negrąžinamo
užstato. Gal J. Damauskas
galėtų Jums patalkinti. Ir
man bus ta pati problema.
Dabar kibsiu į savo rankraštį,
gi daugiausia triūso bus su R.
Misiūno rašiniu.“
1983.IX.16 rašė prisimin
damas mano liepos 18 laišką.
Sužiedėlis rašo: „Atsiprašau
užtrukęs atsiliepti į Jūsų
laišką. Senatvė darosi vis
lėtesnė, o laikas bėga srauniai.
Imi ir atsilieki nuo darbų.
Galimas daiktas, kad mano
kai kur ir neapsižiūrėta su tais
kryžiuočiais. Sutinku, kad
reikia rašyti Kryžiuočių,
Kalavijuočių, Vokiečių or
dinas, bet vieni tie riteriai jau
yra bendrinis vardas. Tokie
pat vardai yra ordinas, orda,
imperija ir k. Reikėtų turbūt
rašyti ir Didžioji Lietuvos
Kunigaikštija, turint galvoje
valstybės
vardą, nors
kunigaikštija, kunigaikštystė
yra bendrinis vardas, kaip
valstybė,
ordinas. Bet
pakaitomis,
man rodos,
nebūtų klaida parašyti ir
Lietuvos valstybė“.
„Užbaigiau tvarkyti abi
savo dalis. Iš tikrųjų seniau
beveik buvo baigtos, bet
laukiau pastabų, kai buvo
išsiuntinėtos, ir ypač
Damausko dalies. Gavau prieš
savaitę [...] Lieka dar tvarkyti
dr. R. Misiūno parašytą XIX a.
Labiausia lygintina lietuvių
kalba. Kalbinsiu dr. T.
Remeikį, kad duotų kokiam
lituanistui. Man sutaupytų
laiko ir darbo“.
1983.XI.25 rašė: „Jūsų
laiškas mane pasiekė ligoninė
je. Iš jos išėjęs, nesu dar
atgavęs jėgų ir vargu jas
beatgausiu. Stiprus širdies
priepuolis ir amžius gerokai
pakirto sveikatą. [...] Su
Lietuvos istorija tokia dalia.
Savo abi dalis, sutvarkęs ir
įrišęs, kaip ir Jūsų, spėjau
išsiųsti T. Remeikiui prieš
išvežant į ligoninę. Gavau
pašto įrodymą, kad jį pasiekė.

klausimas,
niekuomet
nepasirodo. Bet nežiūrint to,
skaitant Leviną yra aišku, kad
Dievybė slypi kiekviename
puslapyje. LevinaB aiškina,
kad kokį begalybės troškimą
žmogus beturėtų, jis bus
visuomet nukreiptas į kitą
žmogų, o ne į Dievą, ir nors
Levinas save pristato filosofu,
o ne teologu, jis vis tiek nuo
lat priveda skaitytoją prie
Dievybės slenksčio.
Dievo sąvoka Levino
raštuose yra „religiniai pati
aiškiausia, filosofiniai pati
neaiškiausia“.(4) Religinė
Dievo sąvoka yra aiški, nes ją
gauname iš Apreiškimo.
Filosofinė Dievo sąvoka nėra
tokia aiški, nes ji proto
padaras. Bet šita sąvoka
nebūtinai turi pasilikti neaiški,
kadangi ją galima geriau
suprasti, žvelgiant į etinę
žmogaus padėtį. Tokia yra
Levino pozicija, taip jis pristato
alternatyvą idealizmui ir
aplamai visoms ontologijoms.
Turėti žmogaus etinę padėtį
kaip pirmąjį mąstymo išeities
tašką reiškia atmesti visus
teosofinius bandymus.(5)
Levinas yra prieš visas
pamaldžias teosofijas. Jis nori
apvalyti dangų nuo visų
įvairių dievybės atvaizdų,
parodydamas, kad Dievo
egzistencijos
neįmanoma
įrodyti ontologijomis arba
pavaizduoti
antropomorfiz
mais. Bet jis irgi žino, kad
žmogus turi surasti kokią nors
tvarką, kuri suteiktų jam
tikrumo, kad Dievas egzistuo
ja. Šitas tikrumas neturi būti
kokia nors projekcija ir neturi
peržengti žmogaus galimybių.
Šitas tikrumas randamas
etikoje.

Levino „Gottesbild” arba
Dievo atvaizdą geriausiai
pavaizduoja jo posakis, „Bega
lybė nedegina akių, pakel
tų į ją”. Žmogaus santykis
su absoliutu yra ateistiškas, be
dieviškas santykis, kuris yra
švento dūksmo išgrynintas
(purifi4 de la violence du sacr^).
Absoliutas nėra numenąs (le
numinieux), asmuo, kuris
prie jo prisiartina, nėra
nuengiamas
ir
nėra
perkeliamas į kokią nors kitą
sferą. Transcendentinis, kaip
toks, turi būti skiriamas nuo
vienybės su Transcendentiniu
dalyvavimo būdu. Monoteiz
mas yra metafizinis ateizmas.
Dieviškas pradas atsiskleidžia
žmogaus veide. Santykis su
Transcendentiniu, kuris ne
ribojamas. jokių varžtų, yra
socialinis santykis.
Levinas daro skirtumą
tarp sakralinio elemento (le
sacre) pašventinimo prasme ir
šventojo elemento (le saint)
pasišventinimo prasme. Lietu
vių kalba nelabai gerai išreiš
kia tokį skirtumą. Tad verčiau
naudoti anuos prancūziškus
terminus šitoje vietoje. „Le
sacr6“ yra iš esmės
išaukštinimas gamtinių
dalykų į dieviškąją plotmę,
kaip kompensacija už nepa
jėgumą juos racionaliai
išaiškinti. „Le saint“ yra
begalybės troškimas. „Le
sacre“ mums duoda magiką,
„le saint“ priveda mus prie
Transcendentinio.
Numeno
sąvokos atmetimas, kaip ji yra
suprantama „le sacrfe“ sąvoko
je, palieka žmogų vieną, be
dievų, be dievybės. Čia ir
turime ateizmo riziką.
Nežiūrint to, žmogus turi priim
ti šitą riziką, nes tik tokiu būdu

Mirė istorikas, pasiguodęs rudenėjančio gyvenimo dienose
JUOZAS JAKŠTAS

Kai menamas kūrybiško
asmens nueitas gyvenimo
kelias, aplekiama vaizduote jo
darbai, suskirstyti jo
gyvensenos momentais. Susto
jama ties tais momentais,
kurie palikę gilesnius pėd
sakus. Jie svarstomi pagal
turimus duomenis. Juk
svarstymas neįmanomas be
duomenų.
Menamas istorikas buvo
Simas Sužiedėlis (miręs 1985
m. rugsėjo mėn. 22 d.). Jam
pasiguosti lėmė 1984 m. prieš
septynerius metus a.a. Jono
Puzino
suorganizuota
kolektyvinė Lietuvos istorija.
Po Puzino tragiškos mirties
susitrikdė jos rašymo pro
jektas, bet jis nebuvo
palaidotas. Vyko ne vienas
bendradarbių
susirinkimas,
kuriuose vis tartasi kaip pro
jektą įgyvendinti. Bandyta,
nors taip nežymiai, nustatyti
terminą bent rankraščiams
paruošti. Rodos, pasiūlymas
kad ir tacitu consensu buvo
priimtas. Kilo ir leidinio
redaktoriaus klausimas.
Kolektyvas sutartinai
nusprendė prašyti ben
dradarbį Simą Sužiedėlį
redaguoti leidinį. Praėjo vėl
gerokas laikas, kol Simas
ėmėsi įsipareigoto uždavinio.
Tuo tarpu iškrito ir du ben
dradarbiai: Dovydas Fajnhauzas ir Benediktas Mačiuika. Pirmas turėjo rašyti
XIX a. istoriją, antras
okupacijos laikus. Fajnhauzo
daliai rašyti buvo pakviestas
Vincas Trumpa.
Sužiedėlis
ėmėsi
redaguoti,
išleisdamas
1983.11.18 šešiems bendradar
biams aplinkraštį 5 puslapių.
Aplinkraščio turinys: pataisos
ir pastabos prie 1977.V.21-22
pirmo bendradarbių posėdžio
protokolo. Aplinkraščiu
siūlomi kai kurie protokole

Simas Sužiedėlis (1903-1985)

sutarti pakeitimai. Į Sužiedėlio
aplinkraštį atsiliepė tik du
bendradarbiai: Juozas Jakštas
ir Vincas Trumpa. Nuo
redagavimo pradžios keitėmės
laiškais ir man jų išliko 9. Iš
jų matyti, kaip stropiai ir
dalykiškai svarstė redaktorius
mūsų būsimą istoriją ir kokias
vertingas pataisas įnešinėjo į
jąPradėjo redaguoti gavęs
trijų
bendradarbių
rankraščius ir dar paruoštą
savąjį. Lietuvos istorija juose

Nuotrauka Vytauto Maželio

parašyta iki 1795 m. Simas
pradėjo darbą nuo Marijos
Gimbutienės
Lietuvos
proistorės.
Ją
peržiūrėjęs
pasiuntė dr. Tomui Remeikiui,
pasiėmusiam vadovauti istori
jos rengimui. Pradėjęs iš eilės
skaityti manąją dalį, parašė
man 1983.IV.23 laišką.
Paminėjo pasikalbėjimą su
Jonu Dainausku, grįžusiu iš
Kalifornijos ir kalbėjusiu su
bendradarbiais Gimbutiene ir
Trumpa. Jie abu siūlė leisti
kiekvieno autoriaus istorijas

Emmanuelis Levinas ir „kito žmogaus ” teologija
(Atkelta iš 1 psl.)
nūdienę padėtį, pristatydamas
savo principus, pagrįstus kito
žmogaus radikalios išorinės
išvaizdos samprata, kurią mes
sutinkame toje nepaprastoje
būtinybėje, iš kurios susideda
visuomeninis
gyvenimas
(L’exterioritė radicale de
l’autre personne comme rencontrė dans l’exigence exceptionelle de la vie sociale).
Levinui etika nėra vertybių
sistem a, jinai nemoko žmogaus
sekti kokių nors trancendentalinių arba istorinių įstatymų
arba vidinių principų. Etika
yra pagrįsta žmogaus santykiu
su begaline būtybe. Moralinė
patirtis (l’experience morale)
nėra tiek absoliuto suvokimas,
kiek pats išgyvenimas šito
suvokimo. Levinas vadina
etiką „optika“ ir tokiu būdu
nori pasakyti, kad pati etika
yra percepcija sui generis ir ne
vien antraeilis mokslas,
priklausantis
ontologijai,
kosmologijai arba filosofinei
antropologijai. Etika yra
„užbūtybinis“ reiškinys (au
dela de l’fetre). Etika pereina į
filosofiją kaip bandymas
suvokti skirtumą tarp būties ir
anapus būties.
Levinas nori atskirti on
tologiją nuo metafizikos ir tai
daro pašalindamas ontologiją
iš jos tradicinės privilegijuotos
vietos. Tai pasiekęs jis tada
gali nustatyti sąryšį tarp
metafizikos ir etikos. Šitą
sąryšį interpretuoti yra jo
pastangų ir mintijimo esmė. Jo
tikslas yra pakreipti tradicinę
filosofijos slinktį ir atremti
metafiziką į etiką, o ne
išvystyti etiką, kuri būtų

paremta jau anksčiau
nustatytų
metafizinių
pagrindų. Šio tikslo siekiant jo
priembnė yra „kito žmo
gaus” fenomenas arba,
fenomenologijos
kalba,
„kitoniškumo sąvoka“ (le conceptdel’alterite). Ką tai reiškia,
aiškinant paprastais žodžiais,
yra, kad kitas žmogus yra
visiškai kitas ir kitoks. Kaip
tokį aš turiu jį gerbti, jis negali
būti mano manipuliuojamas,
jis nėra vien tik mano konstruktas kaip idealizme, bet
lieka atsietas nuo manęs, visai
kitoks. Tas kas mus riša vieną
su kitu yra etika, atsakomybė ir
įsipareigojimas vieno kitam. Ir
kaip paaiškės vėliau, šita etika
yra pagrindinė ir vienintelė
metafizika.
Kitas pradmuo Levino
mintijime yra
„begalybės
idėja“ (l’idee de l’infini), kurią
jis perima iš Dekarto. Pagal
Dekartą, begalybės idėja
skiriasi nuo visų kitų idėjų ta
prasme, kad jos „ideatum“
pranoksta pačią idėją, yra
tobulesnis už ją. Čia Levinas
prieštarauja
klasikinei
fenomenologijai, kuri laiko,
kad tas „cogitatum”, reiškia,
kad ta mintis yra koreliatas
anosios „cogito”,
anojo galvojimo akto. Bet kai
pažvelgiame į begalybę, viskas
yra kitaip. Čia mes turime
kitokį intencionalumą, kuris
nepajėgia suvokti savo inten
cijos objekto. Kada aš susiduriu
su begalybės idėja, aš tuo pačiu
metu galvoju daugiau, negu aš
galvoju. Begalybė nėra
talpinama begalybės idėjoje.
Begalybė yra radikaliai,
visiškai, absoliutiškai kitokia.

Begalybė yra atsieta nuo
manęs, kuris ją galvoja, ir
šitas atsaj urnas yra ženklas
begalybės. Ta prasme
begalybės idėja nebuvo man
įpūsta arba įdėta, j inai neki lo iš
manęs. Begalybės idėja yra
gryna patirtis. Yra autentiškas
santykis su kuo nors kitokiu,
kuris yra visai kitoks negu aš,
ir kurį mes galime patirti mūsų
santykiuose su artimu.
Metafizika dabar turėtų
būti suprantama begalybės
idėjos šviesoje. Tas, kuris
stengiasi galvoti begalybę,
peržengia savo galvojimą ir
jam savotiškas jo galvojimo
išoriškumas
paaiškėja,
pasireiškia jo žinojime.
Levinas šitą išoriškumą
vadina
,,metafiziniu
išoriškumu“
(l’exterioritė
metaphysiąue).
Tokiomis sąvokomis kaip
radikalus išoriškumas ir kito
žmogaus kitoniškumas
Levinas artinasi prie Dievo.
Kito žmogaus fenomenas man
atskleidžia Dievybę. Santykis
su Dievu prasideda santykyje
su kitais žmonėmis. Paprastais
žodžiais būtų galima sakyti,
kad aš patiriu savotišką
begalybę kitame žmoguje ir
šita jo begalybė man išspin
duliuoja tą visišką Begalybę,
kuri yra Dievas.
Tas, kas padaro Levino
filosofiją tokia įdomia yra, kad
ji vėl įveda Dievą į rimtas
filosofines diskusijas, tuo pačiu
metu labai mažai tiesiogiai
kalbėdama apie patį Dievą.
Nežiūrint, kad jo filosofija yra
judaizmo, senojo ir modernaus,
įkvėpta, Dievo egzistencijos
klausimas, kaip atskiras

Šeštadienis, 1986 m. kovo mėn. 8 d.
R. Misiūno dalį perskaičiau
dar prieš ligą, bet išsiunčiau
tik dabar, nesiėmęs kalbos
taisyti. [...] man rodos, kad
gavęs visą medžiagą dr. T.
Remeikis turėtų sukrusti ir
rūpintis spausdinimu. Ketinu
tuo reikalu parašyti dr. K.
Ambrozaičiui, kad pajudintų
ir Lietuvių Fondą. Kas nors
turėtų paklibinti Lituanistikos
Institutą, o gal ir spaudą?“

O štai 1984.V.22 laiškas
po ilgos pertraukos. „Ačiū už
mano knygelės [apie šv.
Kazimierą—J.J.] recenziją
Tėv. Žiburiuose. Nieko tam
mano rašinyje naujo nėra.
Reikėjo ką nors jubiliejui
duoti, komitetas prašė. [...]
Mane buvo prigriebę šir
dies priepuoliai. Nuo praėjusio
rudens teko keturis kartus
skubėti greitąja mašina į
ligoninę. Dabar vėl stoviu ant
kojų, tačiau pirmykštės
sveikatos nebėra. Tenka visus
darbus mažinti. Taip liko
galutinai neparuoštas ir dr.
Misiūno rankraštis. Jį būtų
reikėję perrašyti. Pasiunčiau
tik apgraibomis šį tą
pataisydamas. Ką su juo darė
dr. T. Remeikis, neturiu žinių.
Apskritai nei parašo, nei
paskambina. Neaišku, ar dr.
M. Gimbutienės darbas ban
doma spausdinti ar ne; jam
mažai kas reikėjo pridurti.
Nieko nesigirdi ir apie mud
viejų parašytų tekstų likimą.
Atrodo, lyg būtų reikalas
miręs. Tik Lietuvių Fondas
tebesigarsina, kad Lietuvos
istorijai rašyti davęs 30.000
dol. Beje, dėl savo ligos
nebeparašiau ir dr. K. Am
brozaičiui. Bandysiu rytoj tai
atlikti“.
O štai paskutinis gautas
velionio laiškas (1984.VI.18):
„Man buvo naujiena, kad
mūsų pirmykštį projektą taip
suskaldė. Tiesa, matėme, kad
su vienu tomu neištiksime [sic;
gal neišsiteksime?], bet dviejų
būtų pakakę. Mudu maždaug
laikėmės tos proporcijos, kuri
buvo nustatyta ir Dainausko
užprotokoluota, [...j Kažkas
nuo tos krypties nuvedė į šalį.
[...] Sukliuvo ir kiti, apsiėmę

Andrius Valevičius gimė Hamiltone.
Kanadoje, 1957 m. Studijavo teologiją ir
filosofiją Toronte, Romoje, Muenchene ir
dabar ruošia doktoratą iš filosofijos Montrealio universitete. 1985 m. gavo filosofi
jos magistro laipsnį iš McGill uni
versiteto, parašydamas tezę apie Emmanuelio Levino religijos filosofiją.

jis galės prieiti prie dvasinės
transcendencijos sąvokos.
Tikras monoteizmas turi
patenkinti
ateizmo
reikalavimus.(6) „Metafiziko
ateizmas reiškia, kad mūsų
santykis su Metafiziniu yra
etinis, o ne teologinis. Nėra
tematizacija, paremta Dievo
ypatybių analogijomis.“(7)
Pagaliau Dievas užima
savo sostą, ten kur yra
teisingumas kitiems žmonėms.
Nėra įmanoma tiesiogiai
suvokti, kas yra Dievas ne dėl
to, kad mūsų protas yra ribotas,
bet todėl, kad santykis su
begalybe priima visišką Kito
transcendenciją be jokių kerų ir
dėl to, kad galimybė ją sutikti
kitame žmoguje toli peržengia
kiekvieną supratimą, kuris
tematizuotų savo objektą. Yra
begalinis santykis. Kaip
Levinas pats rašo: „Dievo

parašyti apie naujuosius ir
naujausius laikus. Mačiuika
kažko
užsirūstino
ir
pasitraukė. Dr. Remeikis
greičiausiai savo dalies nei
nepradėjo. Gal čia ir slypi viso
delsimo priežastis. Apskritai,
nesiseka mums su Lietuvos
istorija. Z. Ivinskis mirė irgi
uždelsęs po sutarties
pasirašymo.
J.
Puzinas
netikėtai iškrito, ir jo nebuvo
kam
atstoti.
Taigi
pasiguodžiau, bet kas iš to?“

Prierašas
Sužiedėlis paskutiniame
laiške
paminėjo
du
nepasisekimus su Lietuvos
istorija. Buvo dar ir trečias —
Dr. Griniaus Fondo valdytojo
Liudo Šmulkščio suorganizuo
tas Nepriklausomos Lietuvos
istorijos rašymas, berods 1966
m. Pakviestas redaktorium
Pranas Čepėnas sutelkė ben
dradarbius ir jiems paskyrė
temas. Dėl kitų įsipareigojimų
Čepėnas negalėjo tuojau imtis
redaguoti. Tad bendradarbiai
būtų turėję pakankamai laiko
savo dalims paruošti. Tačiau
pasirodė, kad tik du ben
dradarbiai ištesėjo pažadą ir
savo dalis parašė. Kas liko
redaktoriui daryti šiuo atveju?
Nieko kito, kaip imtis pačiam
rašyti. Ir ėmėsi, tik pakeitęs
temą;
vietoje
Nepri
klausomybės laikotarpio
rašyti naujųjų laikų Lietuvos
istoriją net trijų tomų. Parašė
pirmą tomą, XIX a. istoriją iki
Pirmo Didžiojo karo; antrą
tomą — iki 1923 m. Baigė 1980
m. ir išsiuntė spausdinti. Tų
pačių metų gale mirė. Čepėno
antras tomas su Nepriklau
somybės pradžia iki šiol ne
pasirodė.
Kaip Puzino, taip ir Šmul
kščio suorganizuotos istorijos
neprivestos iki galo, neištesė
jus pasižadėjusiems ben
dradarbiams.
Matyt
lengvapėdiškai pasižadėjo ir
paskui numojo ranka. Jiems
svetimas
kantiškas
supratimas pareigos, kurią
filosofas tokiais sparnuotais
žodžiais šlovino. Telieka tik
pasiguosti su mirusiu Kolega,
daugiau nieko.

suvokimas, kaip dalyvavimas
šventame gyvenime, kuriame
Dievas būtų tiesiogiai
matomas, yra neįmanomas,
nes dalyvavimas yra Dievybės
atmetimas, kadangi mums
nėra nieko daugiau tiesioginio
kaip žiūrėti viens kitam veidu į
veidą, — o tai yra pati atvirybė.
Nematomas Dievas nereiškia
vien tik neatvaizduojamo
Dievo, bet tai, kad Dievas yra
suvokiamas teisingume. Etika
yra dvasinė optika“ .(8)
Ta „vizija“, kuri veda prie
Dievo, sutampa su teisingumu,
veidu į veidą atvirumu. Negali
būti jokio žinojimo apie Dievą,
atskirto nuo santykiavimo su
žmonėmis. „Kitas žmogus nėra
Dievo įkūnijimas, bet jo veide,
kuriame jis yra neįkūnytas,
atsiskleidžia
Dievo
aukštybė“ .(9)
Baigdamas vėl trumpai
apibrėšiu Levino tikslus. Pir
mas yra, kad jis nori vėl įvesti
diskusiją apie Dievą į filosofiją,
kuris filosofams kažkada 19tame šimtmetyje mirė. Gerai
žinomas yra Nietzschės
posakis: „Dievas yra miręs, nes
mes jį užmušėm“. Jis mums
daugiau nereikalingas. Mes
esame neva atradę žmogų. Mes
turėjome idealizmą, dabar
turime humanizmą. Bet faktas,
kad ir pats humanizmas yra tik
daugiau išardęs žmogaus,
pasaulio ir protavimo vienybę.
Žmogus yra praradęs savo
subjektiškumą ir yra tapęs
visokių socialinių mokslų ob
jektu. Kaip reikėtų jį išgelbėti?
Iš naujo atrasti jo dievišką
foną.
Graikų laikais ir
viduramžių laikais žmogus dar
galėjo atrasti Dievą,
(Nukelta į 4 psl.)
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Arnoldas Voketaitis šen, ten... visur!
Žvilgsnis i artėjanti ,,Draugo” koncertą ir jo pagrindini ramsti

MYKOLAS DRUNGA
Arnoldas Voketaitis moka
ne tik dainuoti, bet ir kepti.
Savo plonais, svogūningais,
puikios konsistencijos
bulviniais blynais jis
„paperka” draugus ameri
kiečius. Bet ir kiekvienas
jų paragavęs lietuvis turbūt iš
karto prisimena „mamos vir
tuvę“.
Taip ir reikia muzikui.
Ypač operos dainininkui, taigi
priklausančiam brolijai, kurios
nariai pagarsėję savo
kulinariniais sugebėjimais. Ir
ypač — Arnoldui Voketaičiui,
garsiajam Rossini inter
pretatoriui... Rossini, kaip žino
me, nesulaukęs nė 50 m. am
žiaus, metė savo itin sėkmin
gą kompozitoriaus profesiją,
leidusią jam susikrauti didelius
turtus, ir likusius du savo
gyvenimu dešimtmečius at
sidėjo virimui bei kepimui,
šioje
srityje
tikriausiai
pralenkdamas visus savo
amžininkus. Skirtumas tarp
Rossini ir Voketaičio gal būtų
tik toks, kad pirmasis virė ir
kepė visų pirma sau pačiam, —
ir tai buvo matyti iš jo
stuomens, — tuo tarpu antra
sis, kitus vaišindamas, pats iš
liko ilgas ir plonas, kaip ietis.
Be to, Voketaitis dar nė
nemano mesti dainininko kar
jeros, nors jau yra joje sukoręs
28 metus. Apie tai, ką per tuos
28 metus jis yra nuveikęs ir ką
dar ketina nuveikti ateityje,
teko sužinoti vieną ilgą
šeštadienio vakarą, prie
bulvinių blynų ir dar kai ko,
malonioje solisto ir jo žmonos
Nijolės kompanijoje.
v

Stygų kvartetas — ir kas
toliau?
Akstiną pasisvečiavimui
pas Voketaičius suteikė
būsimasis Draugo koncertas,
kuriam kaip tik Arnoldas, kun.
Viktoro Rimšelio paprašytas,
suorganizavo atlikėjus ir
sudarė programą. Tai jau an
tras Voketaičio Draugui
„kepamas“ renginys. Kaip ir
anąkart prieš septynerius
metus, taip ir šįkart mūsų
impresarijus siekia pateikti ką
nors originalaus. Pirmajame
koncerte Voketaitis palydai
įvedė du
fortepijonus;
šiemetiniame naujovė bus
styginis kvartetas.
Mintį pasitelkti styginį
kvartetą Voketaitis gavo,
neseniai išklausęs Čiurlionio
tai sudėčiai parašytą kūrinį.
Nėra turbūt žmogaus, kurio
nepaveiktų šio kvarteto (ypač
pirmosios jo dalies) paprastas,
gracingas grožis. Nutarta:
koncerto pagrindinė įdomybė
bus Čiurlionio styginis. Bet ką
duoti prie Čiurlionio?
Voketaitis pasakoja, kad
jis klausęs savo gero draugo,
St. Louis simfoninio orkestro
dirigento Leonardo Slatkino,
kokių jis žinąs kūrinių
styginiam kvartetui ir žemam
vyriškam balsui (kad ir pats
Voketaitis galėtų dalyvauti!).
Tas atsakęs: nė vieno. Bet
mūsų solistas nenuleido rankų
ir netrukus vis dėlto iškasė
keletą įdomybių. Tarp jų —
vokiečių kompozitoriaus Kari
Marxo keturių dainų ciklą
bosui ir styginiam kvartetui, iš
kurio Draugo koncerte bus
atliktos dvi dainos, Alfonso
Tyruolio specialiai šia proga
išverstos į lietuvių kalbą. Tas
Kari Marxas, beje, ne liūdnai
pagarsėjusio savo ben
dravardžio giminė, o 1897 m.
Muenchene gimęs ir ten dar
dabar gyvuojąs vokalinės
muzikos kūrėjas ir pensijon
išėjęs kompozicijos profesorius.
Rašo nuosaikiu neoromantiz
mo stiliumi.
O ką prie Čiurlionio ir
Marxo? Čia į talką atėjo
žymiausias Kanados kom
pozitorius Jean Coulthard su
savo „Tarantela“
bosui,

Arnoldas Voketaitis

styginiam kvartetui ir...
fortepijonui (be fortepijono
tokiam koncerte vis tiek neap
sieisi). Voketaitis šiuo
Coulthard veikalu ypač
džiaugiasi, nes jis duosiąs jam
progos parodyti savo balso
platų, dviejų oktavų diapazo
ną. Bet tai dar ne viskas? " >
Kad koncertas būtų dar
spalvingesnis,
Voketaitis
paprašė dalyvauti ir Bostone
gyvenančią, , solistę., Daivą
Mongirdaįtę. Gęrai, bet ar yra
kūrinių sopranui, bosui,
styginiam kvartetui ir fortepi
jonui? Ne, tokio nesuieškpta,
bet užtai pasipainiojo John
Beckvvith labai lengvos, po
puliarios (kaip kontrastas
lig
šiol
minėtiems
„sunkėlesniems“ kūriniams)
dainos apie Didžiuosius ežerus,
iš kurių Mongirdaitė,
Voketaitis, styginio kvarteto
čelistė, pianistas ir...
klarnetistė pasirinko dainas
apie Erie ir Michigan ežerus.
Taigi, atsirado taip pat ir
klarnetistė! O jeigu jau esama
soprano,
klarnetistės ir
pianisto, tai, aišku, kurlink tai
veda: - į Schuberto „Der Hirt
auf dem Felsen”. Grynai
asmeniška mano nuomone,
vien dėl šios neapsakomo
grožio šubertinių melodijų
skrynelės apsimoka šių metų
Draugo koncerto nepraleisti.
Tai, ką čia suminėjome,
užims apie pusę koncerto laiko.
Likusioji dalis skirta
kūriniams, kuriuos tik su
fortepijono palyda atliks
Voketaitis ir Mongirdaitė
atskirai arba duetu. Iš pirmojo
išgirsime pavasarišką gabalėlį
iš Haydno oratorijos „Metų
laikai“, taip pat vieną žinomą
Giovanni Paisiello meilės
dainą ir... Šmeižto ariją iš
Rossini „Sevilijos kirpėjo”.
O antroji žada atvežti
Mendelssohno, Banaičio ir
Gaidelio dainų bei piiino
veiksmo Mimi ariją iš Puccini
„Bohemos“. Galop, abiejų
solistų balsai susilydys net
trijuose puikiuose duetuose iš
Mozarto „Figaro vestuvių“,
kuriuose Voketaitis pasirodys
paeiliui ir kaip tarnas Figaro, ir
kaip grafas Almaviva.
Jeigu tad koncerto bosas
(dvejopa prasme) siekė
nemonotoniškos ir originalios
programos, turinčios ką
pasakyti įvairaus muzikinio
skonio klausytojams, tai
galima drąsiai spėti, kad jis
savo tikslą bus pasiekęs. Tiek
repertuaro, tiek jo atlikėjų
prasme nepagailėta išradin
gumo ir kokybės. Voketai
tis prašė pabrėžti, jog Čiurlio
nio, Marxo, Coulthardo ir
Beckwitho veikalai Chicago

je ne ti k tarp Ii etuvi ų, bet iš viso
girdimi pirmą kartą. Ir jis prašė
itin pabrėžti, kad j o pasikviesti
talkininkai yra pirmos klasės
profesiniai muzikai. Pianistas
bus William Brovvning,
klarnetistė <— Giselle StancicHenry, o styginis kvartetas
sudarytas iš dviejų Chicagos
simfoninio orkestro ir dviejų
Lyric operos orkestro narių. Tai
William Schoen, Otokar
Sroubek (abu iš CSO), Ęlaine
Scbtt Banlcs ir Mona Reisman
Schoen (abi iš LOO). Kas
seka mūsų miesto muzikinį
gyvenimą, tam visos šios
pavardės yta žinomos.

Tarp Meksikos ir
Barcelonos
Toks
dinamiškas
muzikinių
renginių
organizatorius, kaip Arnoldas
Voketaitis, be abejo, skatina
susidomėjimą ir jo paties
muzikine asmenybe. Čia net
sunku žinoti, nuo ko pradėti
pasakoti. Užklaustas, ką jis per
savo gyvenimą yra dainavęs,
solistas atsakė, kad praktiškai
viską. Jis yra pasirodęs ir
bažnyčiose, ir muzikinėse
komedijose (miuzikluose), ir
radijo bei televizijos
programose, ir pramonės
parodose, ir operinėje scenoje,
ir su simfoniniu orkestru, ir
solo
rečitaliuose... Toks
daugiapusiškumas
tai
vienintelis būdas išsilaikyti,
paaiškino jis.
Žinoma, stambiausia jo
muzikinių pasireiškimų dalis
skirta operai. Voketaičio reper
tuare — 135 su, viršum skir
tingų rolių! JAV beveik nėra
didesnio operos teatro, kuriame
jis nebūtų dainavęs. Jo
debiutas įvyko New Yorko
miesto operoje (tai antrasis
New Yorko operos teatras, ne
ką
atsiliekantis
nuo
Metropolitan), kur jis pasirodė
tada pirmą kartą Amerikoje
statomoje Richardo Strausso
operoje „Die Schvveigsame
Frau“. Su šia operos kompanija
jis yra, tarp kitko, dainavęs ir
„Fausto“ Mefistofelį, ir keturis
plėšikus „Hofmano pasakose“,
o taip pat įdainavęs ir savo
pirmąją plokštelę. Tai
amerikiečių
kompozitoriaus
Douglas Moore opera „Carrie
Nation“, kurioje jis atlieka
pagrindinę tėvo rolę.
Šiaip jis yra pasirodęs
Philadelphijos, San Francisco,
Bostono, Miami, New Orleane,
Houstono, Cincinnati,
Pittsburgho, Washingtono ir
kt. operose. Lyric Operos
Chicagoje lankytojai jį nuolat
mato nuo 1968 metų. Jis yra
keliavęs aplink Ameriką ir su
nacionaline
Metropolitan

operos trupe, atlikdamas Olin
Blitch rolę Carlisle Floyd
operoje „Susannah“ ir Don
Magnifico rolę Rossinio „La
Cenerentola“. Pastarąja proga
The Netv York Times recenzen
tas išsitarė, kad .toji „inter
pretacija galėtų puošti bet kurį
operos teatrą“.
Be abejo, didžiausią
pasisekimą iš Rossini
vaidmenų susilaukė Voketaičio
sukurtasis Don Basilio „Sevili
jos kirpėjuje“. Sunku tikėti,
tačiau šią rolę jis yra atlikęs jau
59 skirtingose produkcijose!
Ir su šia role jis itin sėkmingai
debiutavo 1967 m. Europoje,
Barcelonos didžiajame teatre.
Beje, suformuoti savitą ir
išraiškingą Don Basilio jam
padėjo inspiracija iš didžiojo
italų buffo meistro Salvatore
Baccaloni, kurį jis asmeniškai
pažino, taip pat commedia
dell’arte tradicijų įsisavinimas,
na, ir vaidybiniai sugebėjimai,
ypač mokėjimas sukurti vaizdą
ir perduoti nuotaiką
gyvatiškais rankų judesiais. O
Voketaičio balsas — lyriškas,
bei canto basbaritonas — tai
rolei kaip nulietas.
Tai ir privedė prie
klausimo: o kokie iš tos 135
vaidmenų gausos jam pačiam
la iausiai prie širdies? Jo at
sakymas buvo trumpas: tie,
kurie prašosi teatrinės vaiz
duotės. Užtai jį mažiau traukia
Verdi, kurio rolės, be tam tikrų
išimčių, esančios dramatiniu
požiūriu blankios, bet traukia
Mozartas, Rossini, Donizetti ir
kiti 18 a. bei 19 a. pradžios italų
kompozitoriai, o taip pat 19 a.
prancūziškoji
mokykla.
Didžiausią asmenišką triumfą
ir pasitenkinimą jis patyrė, kai
Mexico City didžiajame Bellas
Artės teatre 1982 m. atliko
titulinį (F. Šaliapinui parašytą)
vaidmenį J.ulęs Massenet
operoje „Don Kichotas“. Tai
vaidmuo, kuris apima visas
emocines dimensijas ir suteikia
jam absoliučią satisfakciją
vokaline bei vaidybine prasme.
Spektaklis buvo nufilmuotas, ir
Voketaitis buvo paprašytas
vaidmenį pakartoti tarp
tautiniuose Monterrey ir
Guadalajara festivaliuose.
Meksikoje jis taip pat
pakartotinai
atliko Rocco
vaidmenį
Beethoveno
„Fidelio“, diriguojant gar
siajam dirigentui Eduardo
Mata. Spektaklis buvo
transliuojamas per Meksikos
nacionalinę televiziją.
Meksika
natūraliai
primena tenorą Placido
Domingo, su kuriuo Arnoldas
Voketaitis dalijosi scena New
Yorko Carnegie salėj, atliekant
J. Massenet operą „Le Cid“.
(Pagrindinę moters rolę atliko
nemažiau žinoma Grace Bumbry.) Šis spektaklis buvo
užrekorduotas ir Columbia
Records firmos išleistas
plokštelėmis.

Kalbant apie Voketaičio pa
sisekimus, nereiktų užmiršti ir
rusų operinės literatūros. Nors
savo paties prisipažinimu jis
mažiau teturi rusiškam
dainavimui tipingo .juodojo
boso”, vis dėlto jį žavi tų
vaidmenų teatrališkumas ir jis,
padedamas geros tarties, yra
nemaža jų įtikinančiai atkūręs,
gilindamasis į Stanislavvskio
vaidybos ir Šaliapino vaidybos
bei vokalo tradicijas. Voketaitis
kviečiamas ne tik kaip Borisas
Godunovas, bet neseniai Aspeno
festivalyje prisistatė ir kaip
Salieri Rimskio-Korsakovo
operoje „Mozartas ir Salieri”, o
1986 arba 1987 m. rudenį
dalyvaus to paties kom
pozitoriaus „Caro nuotakos”
spektaklyje Washingtono Ken
nedy Center, vadovaujant
dirigentui M. Rostropovičiui.
Ar yra tokių rolių, kurių
solistas dar nėra parodęs, bet
norėtų parodyti scenoje? Taip,
atsako jis: Karalius Pilypas ir
Falstafas. Tai dvi sultingos Ver
di rolės, kurios ir vėl leistų pri
taikyti voketaitiškąjį operinį

„credo”: žodžiai padaro charak
terį, muzika jį pabrėžia.
Dabartinės
jaunesnės
klausytojų-žiūrovų kartos iš
operinių atlikėjų daugiau
reikalauja, sako Voketaitis.
Reikia būti ne tik geru
dainininku, bet ir nemažiau
geru aktorium. Mūsų maestro
bando
šį
reikalavimą
visapusiškai patenkinti. Ir ne
tik pats jį realizuodamas kaip
užbaigtas scenos artistas, bet ir
pedagogiškai perteikdamas jų
realizavimą kitiems: duoda in
dividualias pamokas, o šį
pavasarį Northvvestern univer
sitete dainavimo studentams
dėstys du kursus iš vaidybinės
technikos ir charakterizacijos.

Su garsiaisiais orkestrais
ir dirigentais
Kai jo nėra operinėj scenoj,
Voketaitis didelę dalį savo laiko
praleidžia kaip solistas sim
foninio orkestro koncertuose.
Štai, jis yra atlikęs Belos Bar
toko „Mėlynbarzdžio pilį” su
Pittsburgho, Detroito ir
Pasadenos orkestrais. O kai
pirmą kartą Chicagoje suskam

Vytautas Plukus
Čikagoje
PLAZA
atžalos
rodės
klestės
rūtos
žaliuos
bijūnai
užaugs
sapnai
tiršti
koriai
varvės
avily
bitės
dūzgės
paežery
trimitas
skardės
sausroje
upelis
sėklus
be krantų
dykuma
driekias
vargana
ąžuolo
šaka
skursta
pražilus
praeitis
tirpsta
viltis

PARKE

Senas parkas
dvi galvos lakūnų
plėšiasi iš granito
aplink zuja
juodi
šunys ir vaikai
nesavi
žvilgsniai žvairi
mitas savas
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bėjo Dmitrijaus Šostakovičiaus
13-oji simfonija („Babi Yar”), jos
sunkiąją solo partiją atliko ne
kas kitas, kaip Voketaitis (gro
jo
Chicagos
simfoninis
orkestras, dirigavo R. Roždestvenskis). Vėliau tą pačią sim
foniją pakartojo Minneapoly ir
Dallase (kur dirigavo Šostakovi
čiaus į Vakarus pasitraukęs
sūnus Maksimas). Pittsburghe
pakartotinai atliko Beethoveno
9-osios simfonijos boso partiją,
diriguojant tai W. Steinbergui,
tai A. Previnui. Verdi Rekviemo
bosinę partiją yra atlikęs ir su
Utah simfoniniu orkestru bei
garsiuoju Mormonų tabernakulo choru, diriguojant S.
Skrovačevskiui,
ir
su
Milvvaukee simfoniniu orkestru,
diriguojant Lukas Foss. Be jau
minėtųjų veikalų, yra pa
sirodęs Haydno, Mahlerio,
Rachmaninovo, Schoenbergo,
Stravinskio, Prokofievo, Pendereckio ir kitų, ypač moderniųjų
kompozitorių
stambiuose
kūriniuose balsui su orkestru, o
taip pat dalyvavęs daugelio
operų koncertiniuose atliki
muose. Ir šalia jau minėtų or

miršta
vakarykštė diena
STEBUKLAS

kasdieną
moterys ir vyrai
šviesūs
pavakariais
uždega žibintą
dalina
sesėms broliams
šviesą
arti
pirkiose
toli
šviečia
63 čios gatvės
stebuklas
LA ŪKINIAI S VOG ŪNAI

Įsišakniją
balti
laukiniai svogūnai
juodi
klesti
Robert Taylor
Soįveto
tvhitey’s hands
nou> rūsty
supraskit
ašarų pylimas
skundų siena
signs rustic
Lithuanian ghetto
visokių
gali rasti
turistai visi
tarsi
Georgės Seurat
sukviesti
La Grande Jatte
suaugą
vaikai
žaidžia
spalvomis
apaką
linijų nebėra
padrika vienuma
tyla
que serh. šerti

Dariaus ir Girėno paminklas žiemą Marquette parke, Chicagoje.

kestrų, yra dainavęs ir su New
Yorko filharmonija ir Bostono,
Buffalo, Denverio bei Indianapolio simfoniniais orkestrais,
paminint tik žymesniuosius.
Ypač vaisingas jo bendradar
biavimas su dirigentu Leonar
du Slatkinu. Tai smarkiai
kylanti žvaigždė jaunųjų
Amerikos dirigentų tarpe.
Slatkinui diriguojant Voketaitis
yra koncertavęs ne tik su jo
vadovaujamu St. Louis sim
foniniu orkestru, bet ir su
Clevelando orkestru (pvz., 1984
m. garsiajame Blossom festi
valy). Su Slatkinu Voketaitis
yra įrekordavęs dvi plokšteles.
Vienoje yra Prokofievo siuitos
„Leitenantas Kidže” ir „Jonas
Žiaurusis”, antrojoj Rachmani
novo „Varpai” ir „Pavasario
kantata”. Šios dvi plokštelės, o
taip pat ir trečioji — su James
Levine diriguojamu Chicagos
simfoniniu orkestru Voketaičio
įrašytos Stravinskio „Vestuvės”
— visos buvo nominuotos Grammy premijai (ir šiandien dar
gaunamos gerose plokštelių par
duotuvėse).
Tarp
kitko,
(Nukelta į 4 psl.)

skąsta vėliava
nesuprato
tėvai
nepramatė
vadai
nematė
žvaigždėse
mėlyna
balta raudona
svajones
gesina
dvejonės
viešai
skandina
visus
aikštėje
kvatojasi
plikas Picasso
šešėliai
grasina
geležys piktos
akis bado
numirą namai
gintaro
iš bado
kremtasi
Perkūnas
pabąląs
kai kas
susipratąs
minioje
dar ieško
Jūratės
nebedieviškos
mažyčiai
Kastyčiai
belyčiai
išsislapstą
tyčia
aplinkui
siaučia
pelenų audra
juoda
paauksuotų
laukinių svogūnų
lauke
pamišo
laukime
ilgesys
žemė
bergždžia
užmigdys

Nuotrauka Stasio Žilevičiaus
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Emmanuelis Levinas
ir „kito žmogaus”
teologija

Menininko pasaulėjauta
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Lietuvių kalbos žodynas ilgiausią eilėraštį.
Menininkas
pasaulio
sako, kad pasaulėjauta yra
žmogaus j au sminis santykis su viziją išgyvena vaizdais ir
aplinka. Priešingai negu emocijomis, kuriais jis išreiškia
pasaulėžiūra, kuri apima platų savo sielos santykius su
požiūrį į visą pasaulį ir pasauliu ir gyvenimu. Savo
gyvenimą, pasaulėjauta vizijoje menininkas išreiškia
glaudžiai santykiauja su tiktai dalį santykiavimo su
kiekvienos dienos objektais ir pasaulio tikrove, tiktai vieną
kurį nors jo aspektą. Ir kadangi
įvykiais.
Žmogus, būdamas socialus pasaulėjauta yra išauginta
sutvėrimas, nuolatos turi ben išviršinių įspūdžių ir vidinių
drauti su kitais žmonėmis dėl patyrimų, todėl ji kiekvienam
individuali,
įvairių priežasčių. Vien tik, kad kūrėjui yra
išsilaikytų fiziniai, jis yra nuo asmeniška, išreikšta vis kitaip.
kitų priklausomas. Jis kasdien Jis gali savo emocijas
susitinka su savo šeimos realizuoti racionaliai, sen
nariais, bendradarbiais, timentaliai, subjektyviai ir kar
draugais, kaimynais ir net tais net naiviai. Pvz., jeigu
priešais. Bendraujant, atrodo, palyginsime ta pačia tema
kad jie vienas kitą gerai nutapytus paveikslus,
pažįsta, žino vienas kito pamatysime juose skirtingą
laimes, rūpesčius, pasisekimus, autorių jausmą. Pažiūrėkime į
Vakarais vis skaičiau to, kad mūsų kenčiančiai tautai
nuomones, įsitikinimus. Bet iš Monet gamtovaizdį ir į Van žodžius — tuos jaudinančius vis sunkėja likiminė kova.
tikrųjų taip nėra. Anot poeto Gogh. Monet gamtą vaizduoja septynis paskutinius Kristaus Kristaus, kaip žmogaus, kova
Justino
Marcinkevičiaus, ramiai ir pasyviai. Van Gogh žodžius — lietuvio maldose. Ir ant kryžiaus irgi atrodė
žmogus turi du gyvenimus. peizažas yra gyvas ir
kaip nebūtų buvę graudūs tie beviltiška, o pažiūrėkim, kas iš
Vieną, kuriame mato tiktai dinamiškas. Arba palyginkime
paskutiniai žodžiai, mintis tos kovos išėjo iki šių dienų!
juoda ir balta, o kitą, kuriame Donatello ir Michelangelo
Ateina gražioji Prisikėlimo
praskaidrėjo, nuotaika pakilo,
jaučia pilka, su įvairiais niuan Dovydą. Pirmojo skulptoriaus
šventė ir visose bažnyčiose vėl
apėmė
keistas
vilties
ir
sais, smulkmenomis, patir Dovydas yra išglebęs ir
džiaugsmo svaigulys. Ne skambės Velykų varpai. Los
tomis jo vieno minčių pasauly neveiklus jaunuolis, kai tuo
Angeles lietuviai Verbų sekma
tarpu antrasis Dovydas yra viskas žuvo, ne, jei iš tolimų ir
je...
nepažįstamų
širdžių, lie dienį susirinks Gavėnios ir
Savo
asmeniškas, stiprus, energingas, ryžtingai tuviškų širdžių, galėjo su rekolekcijų užbaigos koncertui,
privataus gyvenimo mintis pasiruošęs eiti į dvikovą.
siklostyti tokie, sakyčiau, kuriame išgirsime tuos
galime išreikšti įvairiai. Jas Pasiklausę dviejų kom
nesugriaunami
poezijos paskutinius septynis Kristaus
galima papasakoti paprastai, pozitorių gedulingų (reųuiem)
žodžiai,
prisiglaudę
prie
beveik žodžius, bet kitaip, ne įprastoje
kasdieniškai, ūkiškai. Taip pat mišių, pastebėsime jų nuotaikų
prieš
du
tūkstančius
metų Dubois oratorijoje, bet mūsų
galima jas realizuoti įmantriai, skirtumus. Verdi triukšmingai mirštančio Kristaus širdies Dramos sambūriui deklamuo
meniškai, poetiškai. Dabar atvaizduoja žmogaus pomirtinį
išsiveržimo. Ten irgi juk kentė jant lietuvišką tų septynių
mums į pagalbą ateina gyvenimą, kai tuo tarpu Faurė
jo
ir mirė žmogaus kūnas, žodžių versiją, parašytą poeto
menininkai: tapytojai, apie mirusiuosius savo viziją atiduotas
visoms Balio Gaidžiūno, tikiu, tikrai
grafikai, kompozitoriai, rašyto išreiškia ramiai, galima sakyti,
žmogiškosioms
kančioms,
o nuostabioje įkvėpimo valan
kone lyriškai.
jai, poetai.
laimėjo
ne
tie,
kurie
suvarė
ietį
į doje, dabar tuos žodžius paly
Poetai, kaip dailininkai,
Ne visi menininkai
šoną,
o
Tas,
kuris
tyliai
kalbė
 dint mūsiškiams jauniems
vienodomis
priemonėmis skulptoriai ir kompozitoriai,
muzikams Kristinai Mickutei
josi
su
Tėvu.
Ir
štai,
galų
gale,
išreiškia savo vidinį gyvenimą. savo pasaulėjautą realizuoja
fleita, Raimundui Mickui
vėl
laimėjo
ne
kardas,
o
dvasia.
Vieni ima į rankas teptuką ir individualiai ir asmeniškai.
Mus vis dažniau užpuola smuiku, soliBtei Birutei Vizgir
tapo ant drobės. Kiti Rašytojas Aloyzas Baronas
neviltis.
Vis aiškiau matom, dienei ir Vyrų kvartetui, o prie
pasinaudoja gaidų simboliais, apie savo motiną rašo šitaip:
kad stovim ant bedugnės kran vargonų Aloyzui Jurgučiui.
o dar kiti plunksna rašo kalbos Regi, kaip iš vaikystės motina atkopia
Čia pacituosiu iš pirmojo žodžio:
simbolius — žodžius. Ne visos Su bėrio rykštėm mokyti ir baust.
šios menininkų priemonės yra Ir nėra kito žemėj filosofo,
Kai sunkų kryiių nešdamas Tu suklupai Golgotoje,
vienodai
auditorijai Kaip ji, taip išmintingo, teisingo ir Kai Tave prikalė prie kryžiaus ir kėlė pajuokai...
Manieji protėviai tada tik kūrėsi prie gintarinio jūros kranto.
prieinamos.
Turbūt
švelnaus.
Nesmerk, kad mano protėviai kitaip vaizdavosi dievybe,
dailininkas su žiūrovu supran
tamiausiai ir artimiausiai san Poetė Edita Nazaraitė ta pačia Kad temokėjo garbint ugnį, ąžuolynus, paslaptis gamtos
Bet jie tikėjo, kad žmogaus kelionė žemėj nesibaigia.
tykiauja. Ant drobės teptuku tema taip rašo:
išvedžiotos linijų ir spalvų Mylinčios mano mamos rankos:
Ir štai prašom mes prie kryžiaus prikaltojo kairėje mirštančio
formos, vaizduojančios at Vaikyste mano išglamonėjo,
nusikaltėlio žodžiais: — Užtark mane, kai būsi savo karalystėj!
pažįstamus
objektus, Jaunyste per pečius apkabinus lydėjo, Daug šimtmečių praėję,
Tave ten niekino,
dailininką ir žiūrovą suveda Dabar rašo meile išbučiuotus laiškus. Bet mano žemėje dar ir dabar nedžiūsta kraujas.
tiesiogiai, be tarpininko. Kom Vėjas renka mano ašaras,
Išniekintos bažnyčios, išniekinti jų bokštai, jų didybė.
O Viešpatie, o Kristau, užgniaužk to persekiojimo kvailybe.
pozitoriui yra sunkiau O aš mokausi
pasigauti klausytoją. Jis savo Iš savo mamos rankų.
Mes jungiam savo rūpestį prie Kristaus:
mintis
ir
jausmus
Prie
Tavo amžinybės kryžiaus verkė Tavo motina.
Šie
abu
poetai
kalba
aiškiai,
realizuodamas gaidų sim
Ji
viską
Tau norėjo atiduot, kad tik skausmai mažėtų...
suprantamai
kiekvienam
boliais, reikalauja tarpininko,
Rūpinais ir Tu ant kryžiaus, kad lieka motina,
skaitytojui.
Kiti
poetai
nėra
kad kūrėjas prakalbėtų į
tokie aiškūs. Jie yra labai Kas jai padės užbaigti žemišką kelione.
klausytoją. Šis tarpininkas turi
subjektyvūs,
hermetiški, O Viešpatie, ir mūsų motinos kančioje alpo,
būti specialistas: muzikas,
Kai laisvės vyrų nužudytus kūnus niekino,
užsidarę, rodos, jie tik patys Kad tik išniekintų tą ilgą laisvės kelią,
dainininkas, dirigentas. Tiktai
jie gali prakalbinti nebylias kalba su savimi, nenorintys Kuriuo manieji broliai eidami mirties nebojo.
gaidas, surašytas ant penkių dalytis su kitais savo jausmų
Ir Tu kalbėjai paskutiniuose žodžiuose: Mano Dieve, mano
linijų. Kad Beethovenas pasauliu.
Dieve, kodėl mane apleidai! Klausiame ir mes:
Ar
moters
poetės
pasaulė

prakalbėtų į klausytoją,
reikalingas Georg Solti su visu jauta skiriasi nuo vyrų poetų, O, Viešpatie, kodėl mus palikai tarp kryžkelių,
Čikagos simfoniniu orkestru. sunku pasakyti. Kai skaitome Kodėl iš Azijos atėję gali niekint mūsų žeme,
Tuo tarpu Da Vinci su žiūrovu eilėraščius, parašytus apie Kodėl mes turim mirti iš namų išvyti?
žmogaus įgimtus jausmus kaip
kalbasi asmeniškai.
Jau nuosavoje aštuntoje maldoje mes kreipiamės savais
Rašytojas yra tarp meilę, mirtį, tėvą ar motiną, žodžiais:
dailininko ir kompozitoriaus. tėvynę, gimtinę, rodos, tiek
Jo išsireiškimo priemonė — vyrai, tiek moterys poetės pa Praėjome mąstydami apie Tavąjį ilgą atpirkimo kelią...
žodžiai, sudarantys kalbą, yra našiai išgyvena. Gal lengviau Ateik mūsų žeme, kur tiek numirusių už laisve,
visiems prieinami ir supran yra atrinkti, ar poema yra Kur tiek vilties sudėta į Tavo šventus kryžius,
tami. Skaitytojas gali pats parašyta vyro ar moters, Palaimink mūsų žeme, mūsų žmones laisvės šaukiant.
tiesiogiai santykiauti su atkreipiant dėmesį į pasirinktą
Prasminga ir dvasią pakelianti bus toji popietė,
rašytoju, arba jam gali tar temą. Atrodo, kad tik moteriai apipavidalinta rež. Petro Maželio, tikra atgaiva mūsų surambė
pininkauti aktorius. Dramą pritiktų rašyti:
jusiose religinėse apeigose, einanti su laiku, bet pasilaikanti tą
mes patys galime pasiskaityti,
pačią prasmę, jauna ir amžina tuo pačiu metu, taip tinkanti
Ai pasodinsiu vijokli
bet taip pat aktoriai gali mums po virtuvės laikrodžio kojom,
Prisikėlimui.
..
,,,
Rūta Klevą Vidžiūnienė
ją interpretuoti scenoje.
teauga, tėvijoja,
Rašytojo kūrinys gali būti puodam šnypščiant
išspausdintas
knygoje,
ir grojant.
pavojus būti sudegintai kaip
Chicagos teatruose
padaugintas tiek, kiek jam yra
raganai, nes ji vieną senelį paver
Bet ir čia galime suabejoti. Kad
paklausos. Skaitytojas ją gali
tusi šunimi. įsijungia ir pasauliu
Moteris
ne
nebūtų abejonių, patys įsitikin
su savimi nešiotis arba laikyti
nusivylęs kareivis, kuris prašosi
sudeginimui
knygų spintoje. Ji skaitytojui sime, atsilankydami į Putnamo
valdžios pareigūnų, kad jį pakartų.
seserų rėmėjų ruošiamą poezi
Viename iš pirmaujančių
Tačiau atsiranda gyvas tas
prieinama kiekvienu momentu.
Turbūt todėl literatūra yra jos vakarą, pavadintą „Moters Chicagoje — Court teatre, 5535 S. senukas, kuris neva buvęs
pasaulėjauta“. Čia turėsime Ellis Avė., dabar iki kovo 30 d. paverstas šunimi, o ir karys, kuris
labiausiai studijuojama ir
progos pabendrauti su pa statoma neįprastu pavadinimu prašosi pakariamas, ima pasakoti,
nagrinėjama. Romanus,
čiomis poetėmis: Danguole komedija: „The Lady’s Not for kad juk ne ta tariamoji ragana, o
noveles, dramas gali visi
Sadūnaite, sės. Ona Mikailaite, Buming“, kurią su gera poetiško jis kaltas, senuką nudėjęs. Viskas
skaityti ir juos asmeniškai
Julija Švabaite-Gyliene, Vitali pobūdžio doze sukūrė Christopher baigiasi romantišku dviejų porų
įvertinti. Mažiausiai, pasakyti
Fry, gimęs 1907 m. Bristol, Anglijo susidarymu.
ar patiko, ar nepatiko. Kiek ja Bogutaite, Liūne Sutema. je. Mintį šiam kūriniui autoriui
Ši komedija jau 1950 m. buvo
Aktorė Laima Šulaitytė-Day, davė vokiečių pasakojimas apie pastatyta Bostone ir New Yorke,
sunkiau yra su literatūros šaka
Daina Antanaitytė-Velasquez nusikaltėlį, kuris melagingai joje daug humoro, kalbos
poezija. Poetas išsireiškia labai
ir Audronė Kižytė patar prisipažįsta nužudyme ir prašosi puošmenų, jaunatviškos meilės.
subjektyviai ir paslaptingai.
pininkaus toms poetėms, būti pakariamas.
Sudarytas geras aktorių
Poema apie vieną dalyką ar
kurios pačios nedalyvaus
Šioji romantiška komedija kolektyvas, ryškus ne tik sugebė
įvykį gali sutilpti į kelias
vaizduoja moterį, kuriai susidaręs jimais, bet ir išvaizda — jaunatšiame poezijos vakare.
eilutes, arba ji gali išsitęsti į

Gavėnios pabaigai

į
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mąstydamas apie pasaulio
sutvėrimo stebuklingumą. Bet
kas iš mūsų stebisi šiandien?
Gamtos mokslai ir technika
yra neva viską išaiškinę.
Todėl Levinas mato
praktišką etinį gyvenimą kaip
vienintelį kelią į Dievą. Tame
atsakingume, kurį mes
jaučiame, kada stovime viens
prieš kitą veidu veidan. Jis
dažnai cituoja Dostojevskį,
kuris parašė Broliuose
Karamazovuose: „Mes esame
visi atsakomingi už viską ir už
visus ir aš daugiau negu visi
kiti“.
Žinoma,
idealizmas
bandė atrasti Dievą etikoje, bet
ir tas nelabai pavyko, ta
prasme, kad Dievas tapo tiktai
proto postulatas, kaip Kanto
filosofijoje. Idealizmas iš esmės
pasiliko „egologizmas“;
žmogus kalba su savim ir apie
patį save. Pasaulis buvo jo
konstruktas.
Levinas rašo, kad tiesa
mums ateina iš lauko; iš kito
žmogaus, būtų galima sakyti.
Kad kitas žmogus netelpa į tas
kategorijas, į kurias mes
visuomet bandome jį įkišti. Jis
jas vis peržengia. Jis yra visai
kitas žmogus, visiškai atskir
tas nuo manęs ir šitame skir
tingume yra savotiška
begalybė, kuri mums
atskleidžia Dievo begalybę.
Kitas Levino tikslas yra
mums
duoti
biblišką
pasaulėžiūrą graikiškomis
sąvokomis. Levinas nori
pašalinti tą graikišką
pasaulėžiūrą, kuri jau daugiau
kaip du tūkstančius metų
viešpatauja Vakarų pasaulyje
ir kurią jis vadina totalitarine.
Visa filosofija, visas
protavimas prasideda ir
baigiasi „savęs įtakoje”.
V akarų intelektualinė isto
rija yra Odisėjo istorija. Jis
pradeda savo odisėją įtakoje ir
per visas savo keliones ir
nuotykius jis vis stengiasi
sugrįžti į savo paliktą įtaką.
Pagal Leviną, mes tą patį
vis dar darome filosofijoje. Mes
visuomet pradedame savim
arba būtim, ir nuolat
stengiamės sugrįžti pas save
arba prie būties. Tai dėka
graikų,
kurie sukūrė
totalitarinę galvoseną, viską
pašvęsdami protavimui.
Sokratinis žmogus pasižymėjo
ta prasme, kad jis buvo lo
giškas. Jo tikslas buvo pačiam
išaiškinti būtybės įvairovę
pagal universalines logikos
taisykles. Viskas, kas mums
pasirodo kitaip, kas nesupran
tama, turi tilpti į tas taisykles.
Būtybės misterija yra proto
varžoma. Žmogus daugiau
nekalbėjo, nedialogavo su
begalybe, nes net ir begalybė
buvo sumažinta, kad tilptų į
logikos taisykles. Dialogas
tapo monologu, žmogus kalbėjo
su savim.. Ontologija tapo
egologija, jos aukščiausias
aforizmas buvo „pažink save”.
Tiesa tapo žinovo totalizacija ir
daugiau žmogui neatėjo

višku grožiu, ar (teisėjo ir damos
vaidmeny) korpulentiškumu.
Daugelis aktorių dalyvavę
filmuose ar televizijoje: Stephanie
Dunnam, Chris Karchmar,
Kenneth Northcott (profesorius
Chicagos universitete, Martha
Webster (dainavusi ir Lyric opero
je). Virginia A. Harding su
bakalauro laipsniu iš Chicagos
universiteto, Donald liko baigęs
American teatro konservatoriją
San Francisco mieste, Bradley
Mott dėsto Columbia kolegijoje.
Mare Silvia yra meno direktorius
Econo-Art teatro bendrovėje. Pats
režisierius Nicholas Rudall su
dideliu patyrimu, Chicagos univer
siteto profesorius.
Pastatymas aukšto lygio. Ge
rai įruošta scena — bažnytinės ir
valstybinės įstaigos jungtis,
puikus vaizdas už lango, žaibų,
griaustinio, ketaus ryškūs gar
siniai efektai, o jau viduramžiški
kostiumai ypačiai išradingi.
Vaidinimas švarus, linksmas,
labai vertas pamatyti.
J. Pr.

Šeštadienis, 1986 m. kovo mėn. 8 d.

išoriniai. Kitas žmogus kaip
tiesos šaltinis buvo užmirštas
ir pati begalybė vis labiau ir
labiau išbluko. Žmogaus
totalitarinis žinojimas vis augo
ir augo. Rezultatus matom
šiandien politikoje.
Levinas nori sugrįžti prie
minėto dialogo, išeiti iš tos
totalizadjos, išsilaisvinti iš to
homeriško rato. Kaip alter
natyvą Odisėjo istorijai, kuris
vis keliauja iš įtakos į įtaką,
Levinas mums duoda Abraomo
istoriją. Abraomas palieka
savo gimtąjį kraštą ir žengia
link Dievo pažadėtos, bet
nepažįstamos žemės, žino
damas, kad jis niekuomet
negalės sugrįžti atgal į tą
kraštą, kurį jis paliko.
Paprastais žodžiais
tariant, Levinas nori įrodyti,
kad žmogus pats vienas nėra
tiesos šaltinis, kad tiesos nėra
kokiose jo sukurtose on
tologinėse sistemose arba
sociologinėse teorijose. Tiesa
ateina išoriniai, ji yra be
galinė, nesulaikoma ir yra
atskleidžiama mūsų ar
timajame, kitame žmoguje.
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Paskaita, skaityta Penktajame mokslo ir
kūrybos simpoziume, teologijos sekcijoje,
1985 m. lapkričio mėn. 29 d.

Arnoldas Voketaitis
šen, ten... visur!
(Atkelta iš 3 psl.)

Voketaitis savo draugus, gar
siuosius orkestrų vadovus,
supažindina ir su lietuvių
muzika. Leonardas Slatkinas
yra pažadėjęs netolimoje ateity
je į St. Louis simfoninio orkest
ro repertuarą įtraukti ir Čiurlio
nio „Jūrą”.
Taigi, mūsų solistas atiduoda
savo duoklę ir lietuviškosios
kūrybos propagavimui. Viena
tokia jo atiduodama duoklė bus
sekmadienį, kovo 16 d., 4 vai.
popiet Maria High School salė
je. Tikimės, kad šiuo žvilgsniu
į koncerto programą ir į jo pa
grindinio atlikėjo gyvenimą
būsime paskatinę savo skaity
tojus kuo gausiau juo
susidomėti.

KOMETOS BIULETENIS
NR. 3

Kovo 8 d. Japonų
erdvėlaivis Planeta A pralėks
pro Halley kometą 200,000 km
(124,000 mylių) atstu.

Kovo 10 d. Besileidžiantis
mazgas. Kometa kerta eklip
tikos (t.y. Žemės orbitos)
plokštumą, pereidama iš
šiaurinės ekliptikos pusės ;į
pietinę.
Kovo 11 d. Antrasis
japonų erdvėlaivis Sakigake
pralėks pro Halley kometą
7,000,000 km atstu.

Kovo 13 d. Europos ESĄ
erdvėlaivis Giotto perlėks per
Halley kometos komą 500 km
(300 mylių) atstu nuo bran
duolio.
A.R.

Jurašas režisuoja
Gento, Belgijoje, pagrin
diniame teatre vyksta Maurice
Maeterlinck’o pjesės „Princesė
Malena“ repeticijos. Šį
spektaklį režisuoja Jonas
Jurašas.
Nederlands Toneel Gent
(NTG) teatras susidomėjo
Jurašo režisūra, kai teatro
vadovai atsitiktinai pamatė
Yale repertuariniame teatre,
Amerikoje, Jurašo pastatytą
kitą flamandų klasikinį
veikalą, Crommelynck’o
„Didžiadvasį apgautąjį“ (Le
Cocu Magnifiųue).
Maeterlinck’as,
vienas
žymiųjų šio šimtmečio
dramaturgų ir Nobelio premi
jos laureatas, geriausiai ži

Maeterlinck’ą

nomas savo pjese „Mėlyna
paukštė“, kuri buvo ne sykį
perkelta į ekraną. Jo subtili
įtaka tebėra jaučiama moder
nioje dramoje. Gentas yra jo
gimtasis miestas, kuriame jis
parašė vieną iš pirmųjų savo
gausių scenos veikalų,
„Princesę Maleną“, kuris iki
šiol dar nebuvo statytas teatro
scenoje.
NTG teatro trupė pastovi,
bet režisieriai kartkartėmis
kviečiami iš viso pasaulio.
Veikalai statomi flamandų
kalba; kviestiniai režisieriai
paprastai režisuoja angliškai.
Su šiuo spektakliu NTG
teatras žada lankytis
Antverpeno mieste.
y

Jono Jurašo režisuojamo „Prinses Maleine" spektaklio programos viršelis.

