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Ar Lietuvoje pakankamai rūpinamasi
lietuvių kalbos ateitimi?
Visuomeniniai Lietuvos krikšto pada
riniai.
Vakaronė su dailininku Vytautu Cip
lijausku.
Žodis gimdo pasaulius — Antano Vai
čiulaičio 80 metų sukakčiai.

BACDANAV1CIUS

Kame glūdi
D.L. Kunigaikštijos
valstybinis pasisekimas

Antano Vaičiulaičio eilėraščiai.
„Grandinėlė" Chicagoje.

i
Ar pakankamai rūpinamasi
lietuvių kalbos ateitimi?

Tokia teorija, bet kokia yra
tikrovė?
Neginčytina,
kad
lietuvių
kalba
nėra
išstumiama
iš
mokyklų.
Skelbiama, kad šįmet truputį
daugiau negu 83 nuošimčiai
visų respublikos moksleivių
lietuvių kalba mokėsi bendro
lavinimo
mokyklose.
Šis
nuošimtis jau kurį laiką g a n a
pastovus,
bet
vis
dėlto
Lietuvoje kyla rūpestis dėl
lietuvių
kalbos
ateities.
,.Lietuvių
kalba
yra
didžiausias mūsų turtas ir
nacionalinės kultūros pagrin
das", pogrindžio spaudoje rašė
Lietuvos
kalbos
gynimo
iniciatyvinė grupė, būgš
taudama, kad rusų kalba
brukama
į mokslo
ir
visuomenės
gyvenimą,
tariamai
siekiant
įdiegti
dvikalbyste, bet iš tiesų norint
po
kiek
laiko
įvesti
vienkalbystę, tai yra, išstumti
lietuvių
k a l b ą iš
tautos
gyvenimo. Piktinamasi dėl
rusų
kalbos
įvedimo
darželiuose bei padidinto rusų
kalbos vaidmens aukštosiose
mokyklose.
Dar
1979
m.
pogrindžio spauda pranešė,
kad Vilniaus universitete buvo
nurodoma
plėsti
rusų
kalbos
vartojimą,
partijos
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Visuomeniniai Lietuvos krikšto padariniai

Šiame numeryje:

Gegužės mėnesį žurnalas
Komunistas
išspausdino
istorijos mokslų
kandidato
•Juozo P a l e c k i o
straipsnį
„Kalbų draugystės principai".
Straipsnyje autorius dar kartą
paaiškina pagrindinius par
tijos kalbos politikos bruožus.
Atseit
reikia
branginti
gimtąją
kalbą, bet
lygiai
puoselėti rusų kalbą, kuri,
pasak Paleckio, „savanoriško
sutikimo pagrindu"
tapusi
tautų draugystės ir bendradar
biavimo kalba, pagrindine
priemone įsisavinti pasaulio
informaciją. Nors dauguma
lietuvių gerai moka rusiškai,
jos mokymą galima pagerinti.
Paleckis pripažįsta, kad rusų
kalbos vaidmuo tarybiniame
gyvenime nuolat didėja, bet
tai esą nereiškia, kad „jai
suteikiamas pranašumas kitų
kalbų atžvilgiu". Rusų
ir
lietuvių kalbos tarp savęs
nerungtyniauja, jos „pasidali
ja
vartojimo
sferomis
ir
papildo viena kitos atliekamas
socialines funkcijas".
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pareigūnams
neoficialiai
siūloma į s a v o kalbas įterpti
ne vien tik rusiškų terminų,
bet net dalį kalbos pasakyti
rusiškai.
Šitokie būgštavimai nėra be
pagrindo. J a u kuris laikas
reikalaujama visas daktarines
disertacijas rašyti
rusų
k a l b a , g a m t o s mokslų ir
matematikos darbus skelbti
vien rusiškai, nes t a d a tie
darbai darosi labiau prieinami
pasaulio mokslininkams. Tad
lietuvių kalbos būklė mokslų
srityje yra
pablogėjusi.
Visuomeniniame
gyvenime
padėtis ne kuo geresnė. Mažė
jant gimstamumui Lietuvoje,
vis
didesnę
gyventojų
prieauglio dalį sudaro ateiviai
iš kitų respublikų ir jų vaikai.
Dabartinėmis
sąlygomis
tūkstančiui Lietuvos respub
likos gyventojų
tenka tik
970 vaikų, per pastaruosius
penkerius
metus
lietuviai
sudarė tik truputį daugiau
negu
pusę
respublikos
prieauglio. O ateiviai lietuvėti
neskuba.
Pats
Paleckis
pažymi, kad 1979 m. tik 23%
Lietuvoje
gyvenančių
nelietuvių
užsirašė
gerai
mokančiais
lietuvių
kalbą.
Dalis jų, pavyzdžiui sentikių
vaikai,
visada
Lietuvoje
gyveno,
lankė
lietuviškas
mokyklas, bet manytina, kad
daugelis
naujų
ateivių,
pavyzdžiui Sniečkaus miesto
gyventojai,
būdami
nelietuviškoje aplinkoje, dar
mažiau
kalbės
lietuviškai.
Didėjant
lietuviškai
nemokančių
gyventojų
skaičiui,
didės
spaudimas
patenkinti
jų
poreikius,
spausdinti
daugiau
nelietuviškų
knygų,
rengti
nelietuviškas radijo ir televizi
jos laidas ir, savaime aišku,
vartoti visiems suprantamą
kalbą,
būtent
rusų.
Pabrėžtina, kad Paleckis ir
kiti
partijos
politikos
apologetai n e r a g i n a nelietuvių
mokytis
lietuvių
kalbos.
Paleckis pažymi, kad Lietuvo
je g y v e n a n t y s kitų tautybių
atstovai „intensyviai mokosi
lietuvių kalbos", bet koks čia
gali
būti
intensyvus
mokymasis, jei mažiau negu
ketvirtadalis jų skelbiasi gerai
moką lietuviškai.
(Nukelta j 4 psl/>
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Lietuvos istorijos pažinimas,
kurj mes turime iš savo mokyklų,
daugeliu atžvilgių yra nepilnas.
T a i p daugelis iš mūsų iš
mokyklos laikų atsimename
pasakymą
apie kronikininką
D l u g o š ą , kad j i s nemėgo
Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos. Taip pat plačiai yra užsilikęs
pasakymas
apie
kardinolą
Olesnickj, kad ir jis nemėgo D. L.
Kunigaikštijos. Tačiau ką šie
pasak; - _.) iš tikrųjų sako apie 1).
L. ku tigaikštiją mums nebuv
paaiškinta. Palikime šiuo atve
nuosaiv Zoignevą Olesnickj.
sustoki*- truputį prie Dlugošo
'"jpTia
-akymas, kuris, aors
~ •' •»
yra neigiamas
l.ir.uvu
lipia, tačiau yra
vertas i . . , ;as analizės.
Taip štai yra plačiai žinomas
Dlugošo pasakymą;;, kad jis
nesupranta, kaip lietuvių tauta,
būdama pagoniška, galėjo valdyti
tokius plačius D. L. Kunigaikšti
jos plotus. Žinoma, šj pasakymą
galima laikyti jo neigiamos
nuotaikos lietuvių tautos atžvilgiu
išraiška, tačiau savo esme iis vra
lietuvių tautos aukšto valsty
bingumo liudijimas.
T a s pasakymas, kaip ano laiko
opinijos liudijimas, yra vertas
mūsų dėmesio. Jis yra liudijimas,
kuriuo galime pasitikėti. Ligi šiol
mes nesame turėję visuomenines
D. L. Kunigaikštijos studijos. U ji
yra reikalinga. Plataus žvilgsnio
Krokuvos
kronikininko
pasakymas, parašytas tuo 'aiku,
kada D. L. Kunigaikštija buv:>
pačioje savo galioje, nėra
laikytinas nepagrįstu istoriškai.
N e g a n a to. Dlugošas buvo
valdančių
Lenkiją
sluoksnių
žmogus ir kaip toks neturėjo
pagrindo sakyti komplimentus tai
valstybinei sistemai, su kuria
I^enkijos valstybė buvo ne vienu
atžvilgiu varžybinėje būklėje.
Taigi klausimas, kuris mums šio

Aleksandras Mareiulionis

pasakymo proga iškyla, yra šis:
kame glūdi D. L. Kunigaikštijos
valstybingumo pasisekimas.
Lietuvos
valstybingumo
klausimas jokiu būdu nebuvo vien
akademinis. Jis buvo plačiai
svarstomas politinis klausimas
šv. Kazimiero laikais. Ir tam
klausimui išspręsti tada buvo
sukurta teorija apie littuvių
tautos kilmę iš romėnų. Nepai
sant
to, k a d l i e t u v i š k a s
valsty b ngumas reiškėsi visiškai
anapus Komos imperijos buvusių
ribų ir kad jis reiškėsi net kaip
gyv:
pasipriešinimas Vakarų
ku
r a i , Romos i m p e r i j o s
p. r uonei, buvo nesivaržyta ban! lietuvišką valstybingumą
:.ietinti su romėniškuoju. Žinoma,
teorija istoriškai nepasitvirtino,
bet ji kaip tokia vieną kitą šimt
metį buvo cituojama.
Ir šiuo metu jokios schemos,
kuri galėtų duoti atsakymą į
mums rūpimą klausimą, mes
neturime. Šio valstybingumo
pateisinimo mes negalime įdėti į
kokią nors doktriną ar ideologiją,
kuri pateisintų, iš vienos pusės,
šio v a l s t y b i n g u m o
nešėjų
ištikimybę senajai
lietuviškai
religijai, o iš kitos pusės, įgalintų
juos būti globėjais krikščioniškų
ir net tam tikru skaičiumi,
islamiškų
t a u t ų . Tai y r a
klausimai reikalingi ramių ir
nešališkų studijų. Bandymas šj
klausimą išaiškinti vien karine
užkariautojų
veikla ar vien
patogia politine
situacija
lietuviams
reikštis
plačioje
Vidurio Kuropos lygumoje, nors
gali k ii ką paaiškinti, tačiau
pilnesr.io atsakymo neduoda.
K u n i g a i k š t i š k a didšeimė
Šio mūs j svarstymo tikslas yra
aiškintis
tą
visuomeninį
pasikeitimą, kurj lietuvių tautoje
padarė priėmimas iš Vakarų
krikščionybės krikšto. Jeigu
ieškome visuomeninės struktūros
lietuvių tautoje laikuose prieš
krikštą,
tai
vienintelė

visuomeninė sistema, kuri sudarė
šio valstybingumo lizdą buvo
Didžiojo kunigaikščio didšeimė,
arba. n a u d o j a n t i s
bendrine
kultūros istorijos terminija, tai
buvo patriarchalinė šeima. Visas
visuomeninis
gyvenimas
gravitavo į Didžiojo kunigaikščio
šeimą ir buvo jos apiforminamas.
Kuri nors viena įtakinga didšeimė
telkė apie save į v a i r i a i s
priklausomybės
ryšiais
kitas
šeimas. Norime ar ne, lietuvių
tautoje nebuvo kito visuomeninio
ryšio organizuoti visuomenei.
Aiškią šios sistemos pakaitą I).
L. K. visuomenė išgyveno po
krikšto, kada buvo įsteigta nauja
visuomeninė
s t r u k t ū r a , bajoriškumas. Apie šį pasikeitimą
teks pakalbėti atskirai, kaip nau
jos visuomeninės struktūros at
siradimą. Tačiau nereikia
užmiršti, kad prieš tai mes
neturime Lietuvos visuomenėje
kitos struktūros,
išskyrus
kunigaikštinę didšeimę. J i ypač
stipriai
yra
užsirašiusi
visuomenėje, kaip Gediminaičių
šeima. Tačiau ji ne Gedimino
buvo išrasta. Lietuvoje prieš tai
vadovaujantį vaidmenį yra turė
jusi Vytenio šeima ir kitos.
Nemažiau stipriai yra paliudyta
Algirdaičių
didšeimė.
Pats
Jogaila yra skundęsis, kad jam
sunku buvo susitvarkyti su labai
plačios jo tėvo didšeimės nariais.
Jogaila, nors yra naujos
visuomeninės sistemos kūrėjas
lietuvių tautoje, tačiau savo
palikuonimis
stipriai y r a
pasireiškęs Europoje kaip
didšeimės tėvas.
S a v a i m i n g a Žemaitijos
v i s u o m e n ė s sistema
Mažiausiai kaip didšeimė yra
pasireiškusi
Kęstučio
šeima.
Galimas dalykas, kad Kęstučio
valdymo sistemoje reiškėsi ne tiek
didšeimės principas, bet kas nors
kito. Tai a.škiai liudija, kad nei iš
Vytauto, nei iš kitų jo brolių
neišaugo dinastija, panaši į
Jogailos. Galimas dalykas, kad šį
pasikeitimą čia padarė jų motina
Birutė, kuri. būdama žemaitė,
galėjo a t s t o v a u t i
savitam
visuomeniniam principui, kuris
reiškėsi Žemaitijoje. Šis principas
nėra moksliškai aptartas, tačiau
istoriškai jis yra labai stipriai
pasireiškęs įvairiais
rezisten
ciniais veiksmais tiek prieš
Kryžiuočius, tiek prieš Vilniaus I).
L. Kunigaikštijos administracijos
pastangas. Taip štai 16 šimtmečio
D. L. Kunigaikštijos žemėlapis,
paruoštas Merkatoriaus, nors
įima Žemaitiją žemėlapin, tačiau
D.L.K. aprašyme ji nėra aprašyta
tarpe kitų vaivadijų, bet aprašyta
kaip atskiras politinis vienetas,
be jos vaidmens D.L. Kunigaikšti
joje aptarimo. Taigi yra pagrindo
manyti.
kad
Žemaitijos
visuomeninis
gyvenimas yra
kitoks. Galima spėti, kad Žemaiti
joje bus išlikę kai kurių
matriarchalinės kultūros liekanų.
Matriarchalinei
šeimai y r a
būdingi kovingi vyrų sąjūdžiai.

I didšeimę, kurią galima vadinti
patriarchaline šeima, žiūrėkime
kaip į visuomeninę sistemą,
susilaikydami nuo jos gyrimo ar
smerkimo. Beveik kiekviena
visuomeninė sistema
gali
f u n k c i o n u o t i g e r a i ir b ū t i
palaiminga žmonėms, gali tačiau
ir įvairiais atžvilgiais iškrypti bei
kenkti tiems žmonėms, kurie joje
gyvena. Tai matome atsitinkant
ir
aristokratinėse
bei
demokratinėse sistemose. Norint
kurią nors visuomeninę sist< mą
teisingai suprasti, reikia saugotis
prikergti
jai kitos
sistemos
bruožų. Dėl to ir patriarchalinei
sistemai nereikia prikergti, pv/.,
kai kurių kapitalistinės sistemos
bruožų. Kapitalistinėje sistemoje
Piemenukas (ma.iolika)
Nuotrauka Algimanto Ke/io reiškiasi kova tarp darbdavio ir
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Sv. Kazimieras (majolika)
Nuotrauka Algimanto K e z i o

darbininko. J i yra kilusi iš
savaimingo šių dviejų veiksnių
reiškimosi,
kurių
kiekvienas
rūpinasi savimi. Patriarchalinėje
sistemoje šitokios diferenciacijos
nėra. Joje veikia ne kovos, o
kaimenės principas. Einant tuo
principu, ši visuomenė, kaip
šeima, su visais savo nariais, yra
sėkminga arba nesėkminga. Taip,
pvz., senosios patriarchalinės
šeimos, kuri kilo iš gyvulių augin
tojų, tėvas rūpinosi plačia savo
gyvulių kaimene. Dar labiau jis
rūpinosi tais žmonėmis, kurie
prižiūrėjo jo kaimenę ir už jį
kovojo. Į savo žmonių gerovę
patriarchas
žiūrėjo su ne
mažesniu dėmesiu ir prestižu,
negu kapitalistas į savo turto
didinimą ar išlaikymą.
K r i k š t a s sukuria naują
visuomeninę struktūrą
Palikime dabar didšeimę, kaip
D.L. Kunigaikštijos
socialinę
struktūrą, ir pažiūrėkime, kas
lietuviškoje visuomenėje pasidaro,
jai priimant krikštą. Tiesiog
staigiai ir beveik tiesiogiai su
krikštu ateina Lietuvon nauja
visuomeninė tvarka, kuri palieka
nuošaly kunigaikštinę sistemą ir
kuria
naują
visuomeninę
struktūrą,
nepriklausomą nuo
ankstesnės. Su Jogailos krikštu
ateina D. L. Kunigaikštijon
vidurinė klasė, kaip visuomeninis
ir vėliau kaip politinis veiksnys.
Tai liudija Jogailos krikšto
privilegija,
paskelbta Vilniuje
1387 metais vasario 20 d. Tai yra
bajorijai
teisių
pripažinimo
įstatymas. Šis įstatymas pakeitė
lietuvių tautos visuomeninį veidą
Dėl to Jogailos krikštą tenka
vertinti
ne vien
religiniu,
politiniu, kultūriniu, bet ir
visuomeniniu požiūriu. Šitoks yra
Jogailos privilegijos turinys:
1. Kiekvienas bajoras, kuris
priima katalikų tikėjimą, kartu su
teisėtais įpėdiniais turi teisę
nuosavybes teisėmis turėti savo
paveldėtu ius miestus, valsčius,
kaimus ir namus, laisvai tuo turtu
n >wdotis ir laisvai su juo elgtis
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pagal savo valią
(parduoti,
dovanoti. įkeisti).
2. Įsteigiami teismai kiekvieno
je kaštelionijoje ir kiekviename
paviete.
3. Garantuojama
šeiminė
laisvė, t.y. leisti dukteris už vyrų
ir tvarkoma našlių klausimas.
4. Bajorai laisvi nuo prievolių,
išskyrus pilių statymą, jų taisymą
ir karo prievolę.
5. Bajorai į karą eina senuoju
papročiu, apsirūpindami ginklais.
Tačiau jeigu reiktų vytis priešą,
tai į žygį turės eiti kiekvienas
vyras.
6. Atsisakant katalikų tikėjimo,
tos teisės yra prarandamos.
(K. Avižonis, Rinktiniai
raštai,
Roma. 1978 m. 27 p.).
I bajorijos įvedimo įstatymą
mūsuose yra žiūrima nepilname
šio
visuomeninio
pasikeitimo
kontekste. Dažniausiai į tai
žiūrima kaip į vergijos įvedimą
visuomenėm Kartais yra žiūrima
kaip į Lietuvos lenkinimo pradžią.
Taip pat kai kas galėtų iš šio
įstatymo išskaityti tolerancijos
trūkumą, nes šion privilegijon
neįjungiama Rytų krikščionys.
Sis į s t a t y m a s t a č i a u y r a
reikalingas
svarstymo.
at
sižvelgiant į visas jo įvedimo
aplinkybes.
Pagrindinė
šio
įstatymo vertė glūdi sukūrime
Lietuvoje
vidurinės
klasės.
nepriklausomos nuo patriarchali
nės šeimos ryšių.
S u k ū r i m a s vidurinės k l a s e s
Į sukūrimą vidurinės klasės, ar
bent į jos stiprinimą ir ligi šiol \ r a
žiūrima
kaip į
labiausiai
pageidaujamą
pasukimą
valstybiniame gyvenime. lokiu
požiūriu mes turime žiūrėti ir į tą
visuomeninį pasikeitimą, kuris
buvo padarytas Jogailos krikšto
metu.
Taip pat tenka atkreipti derv.sį
į tai, kad šis visuomeninis
pasikeitimas buvo
labai
radikalus. Jis buvo
toks
radikalus, kad kunigaikštiška
diduomenė šioje privilegijoje buvo
(Nukelta į 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.)
net nepaminėta ir dėl to savo
teisių atžvilgiu išsyk pasiliko
šešėlyje ir pajuto savo teisių
praradimą
visuomeniniame
gyvenime. Kad ši privilegija iš
tikrųjų
taip buvo tais laikais
suprasta, tai liudija Žygimanto
privilegijoje padaryta pataisa.
Joje 14>4 metais kunigaikščių
teisės buvo tik prilygintos bajorų
teisėms. K. Avižonis rašo, kad
„bajorai
savo
raštiškomis
teisėmis
buvo
pralenkę
kunigaikščius.
Kunigaikščiai
privilegijų atžvilgiu jau buvo
atsilikę" (p. 110).
Šis
krikšto
padarytas
visuomeninis pasikeitimas turėjo
lemiančios reikšmės visam 400
metų
I).L. K u n i g a i k š t i j o s
gyvenimui. Visuomeninės bajori
jos, o vėliau ir diduomenės teisės
netruko taip išaugti įvairiomis
privilegijomis, kad Didžiojo
Kunigaikščio
arba
karaliaus
valdžia pasidarė taip apribota,
jog dėl to ne tik 1). L.
Kunigaikštiją, bet ir I^enkiją
tenka laikyti pasidarius panašią
savo struktūra j mūsų laikų
konstitucines monarchijas. Ir šis
faktas mūsų visuomenėje yra
nepakankamai ir dėl to klaidingai
vertinamas. Pas mus matoma
vien tik šios valstybinės sistemos
netvarkos
apraiškos
ir
priekaištaujama, kad tai privedė
prie valstybės padalinimo. Tačiau
praleidžiama pro pirštus, kad
šioje sistemoje augo ir vystėsi
laisvas ir visuomeniškai aktyvus
žmogus, kuris ilgainiui pasidarė
pavojingas
absoliutizmu
susirgusioms Unijinės valstybės
kaimynėms monarchijoms. Šian
dien, mums iš naujo išgyvenus
tiek komunistinį, tiek nacistinį
totalizmą, pasireiškusį perdėtomis
vienybės pastangomis, kaip tik
yra tinkamas laikas atrasti
užmirštas
vertybes
I).L.K.
tariamoje netvarkoje.
Žinoma, šioje visuomeninėje
sistemoje, labai išryškinant ba
jorų laisves, atsirado proga
įvairiems
visuomeniniams
trūkumams tiems žmonėms, kurie
nebuvo bajorai. J ų teisės pasiliko
neaptartos. Tai sudarė progą
skriaudoms ir išnaudojimams.
Norint suprasti šią visuomenine
problemą, naudinga yra atkreipti
dėmesį į šios problemos spren
dimo sunkumą net ligi šiai dienai.
Ir dabar ši problema
nėra
išspręsta Taip štai moderniose
demokratijose, kur politinės
žmonių teisės yra ne tik apgintos,
bet ir išryškintos, žmogaus turto
teisė daugelyje
kraštų
nėra
lygiagrečiai apginta. Dėl to šian
dien pradedama kalbėti apie
socialinę demokratiją, kuri iš
lengvo pradeda ieškoti savo
formų visuomeniniame gyvenime.
Bet tai nevyksta nei lengvai, nei
paprastai. Komunistų pastanga
išspręsti
žmogaus
turtinį
aprūpinimą atsikeršijo politinių
žmogaus teisių pažeidimu.
Jogailos

privilegija

šių

Vytautas Ciplijauskas ..Kūt t
vaidmenyje". 197.V1977.

problemų nesprendė. Verta yra gyvenimo neigiamybe. J i čia yra
atkreipti dėmesį į tai, kad atėjusi
į tuščią
vietą
po
suteikiant bajoro teises nebuvo k u n i g a i k š t i n ė s
sistemos
s t a t o m a jokių e k o n o m i n i o sugriuvimo, kur žmogus buvo
pobūdžio sąlygų. Tam reikėjo tik l a i k o m a s
esąs
šeimos
vienos
sąlygos,
p r i i m t i priklausomybėje, bet be tikslaus
vakarietišką krikščionišką tikė- to santykio aptarimo. Galimas
jimą. Nei turto, nei kilmės dalykas, kad kai kas iš šeiminio
reikalavimo čia nėra. Nėra čia aprūpinimo filosofijos išliko ir
taipogi kokio dorinio reikalavimo bajoriškame ūkyje. Tai liudija ir
ar ištikimybės priesaikos D. lietuviško ūkininko tvarka ligi
Kunigaikščiui. Šiai privilegijai komunistinės okupacijos. Senagauti užteko paprasto žmogaus jame ūkyje darbininkas kartu
apsisprendimo jungtis į naujai valgė ir gyveno su šeimininko
kuriamą
k r i k š č i o n i š k ą šeima. Didesniuose ūkiuose at
visuomeninę sistemą. Dėl to, s i r a d o a t s k i r i n a m a i ū k i o
tiesiogiai
žiūrint,
Lietuvos d a r b i n i n k a m s ,
vadinami
krikštas nėra palietęs turtinių kumetynais. Galimas dalykas,
santykių problematikos.
kad panaši tvarka buvo ir bajori
Tačiau
t a i s a k a n t y r a jos pradžioje. Nėra reikalo į tuos
pasakoma tik teorinė tiesa. laikus perkelti visų kapitalistinių
Praktiškai tačiau čia įvyko didelis ir socialistinių problemų.
turtinių santykių pasikeitimas.
Jis atsirado iš to, kad čia buvo
V y t a u t o privilegija
sugriauta didšeimės savitarpio
Tolimesnei D.L.K. struktūros
apsirūpinimo sistema, kuri šią
raidai
įtakos turėjo Vytauto
problemą tvarkė kokiu nors
Didžiojo
ir Jogailos privilegija,
savitu būdu, apie kurį mes nedaug
duota
Horodlėje
14113 m. spalio 2 Dailininkas Vytautas Ciplijauskas, svečias iš Lietuvos, d
žinome. Galime sakyti tik tiek.
Magdalenos Stankūnienės studijoje, Chicagoje, su naujais tapomai H
kad kiekviena didšeimė negalėjo d. Pasak Avižonio, ši privilegija portretais — Viktoro Petravičiaus. Magdalenos Stankūnienės, Jono
būti a b e j i n g a s a v o narių buvo Vytauto atpildas bajorijai už Stankūno ir Kmilijaus Holenderio.
dalyvavimą Žalgirio mūšyje ir
ekonominiam aprūpinimui.
Nuotrauka Alg-manto K ežio
apskritai už jo rėmimą. Ji pakar
Su Jogailos privilegija ateina
toja Jogailos privilegijas, bet joje
naujas
šeimininkas,
bajoras,
Grubiai
skamba,
šiame
nuo
valstybinių
yra ir kai kurie nauji dalykai. J i a t l e i d i m a s
kuris neturi nei pavyzdžio, nei
suteikia daugiau teisių našlėms mokesčių. Ką šis atleidimas reiškė paragrafe išreikšta fizinė bausmė,
schemos kaip tvarkvti savo san«...
. . . . . . praktiškai, sunku žinoti. Tačiau tumiau galima manyti, kad anų
tykius su tais žmonėmis, kurie v a l d y t i d v a r u s " Šioje privilegijoje atskirais žodžiais paminėjimas laikų papročiuose tai nebuvo
;
vienu ar kitu atžvilgiu yra jo. To ^ryškėja politinis bajorų vaid valstiečių ir pavaldinių
Taipogi
škia ypatingas žiaurumą"
muo.
Jie
gali
turėti
bajorų
santykio
Jogailos
privilegija
verta
atkreipti
d
'
m
i, kad
visuomenės
diferenciaciją
i
artu
aptarti
krašto
neaptarė. Dėl to neteisinga sakyti, suvažiavimus
įstatymo
leidėjo
dėmesį
i
nv
statymo
leidėjas
atveja
kad Jogaila įsteigė vergiją. reikalams. Šis bajorų veiklos žmonėms, kurie buvo ne bajo
•griarana
įvykusio.terystės
ilgainiui
įgavo
Jogaila galbūt sugriovė seną pripažinimas
.ą būtų padaręs
vien;
Toliau ši privilegija pasą:
milžiniškos
reikšmės
D.L.K.
didšeimės apsirūpinimo sistemą,
liberalistinių
laikr
u
1»':
kaip
kunigaikščiai
ir
bajorai
tun
Šioje
kokia ji bebūtų buvusi, tačiau politinėje struktūroje.
valdyti savo dvarus. Jie gali būti jas, o lik įsak
i^
i
naujos ūkinės sistemos neaptarė. privilegijoje buvo suteikti lenkų valdomi taip, kaip tai yra daroma šaliai
paeiti
at
.ą
šeimoms.
Nepaisant to, ji čia atsirado herbai 47 bajorų
kituose
k r i k š č i o n i š k u o s e katalikybę. I
•<
.
ciau
Avižonis
tai
laiko
lenkiškumo
savaime. Bendriausiu būdu ją
kraštuose.
Anksčiau
matėme,
kad
nereikli!
daryti
,..
t
iimos
būtų galima vadinti tarnavimo stiprinimu. Nors iš to daug ko k r i m i n a l i n ė j e
teisėje
reikia išvados, kad kiekvienas lietuvis
santykiu. Bajoriškas ūkis neturėjo išvesti netenka. Atrodo, nebūtų laikytis Lietuvos papročių, tik su turi būtinai priimti katalikų tikė
pagrindo
manyti,
kad
tik
tie
buvo
galimybės verstis kitaip, kaip
s u s t i p r i n t a p a g a r b a a s m e n s jimą, ar kiekvienas rusas turi
tarnavimo
santykiu.
Šioje laikomi bajorais, kurie priėmė teisėms. O ekonominėje srityje pereiti
vakarų
krikščionybėn.
sistemoje išryškėjo toks žmonių lenkiškus herbus.
yra tik patariama laikytis kitų Avižonio pastabą, kad jis šiame
Daugiau reikšmės tolimesniam
santykiavimo
būdas,
kuris
krikščioniškų kraštų papročių.
potvarkyje
mato
religinę
visuomeniniam
ir
reiškėsi vieno žmogaus tarnavimu Lietuvos
prievartą,
reikia
imti
su
keleriopu
Yra dar vienas pakeitimas Žygi
kitam, o kito žmogaus vienokiu ar politiniam gyvenimui turėjo
m
a n t o privilegijoje, labai reikš apribojimu.
Žygimanto
Kęstutaičio
privilegija,
kitokiu atsilyginimu už tai.
Tiesa, šis paragrafas draudžia
m
i n g a s Didžiajai Lietuvos
lotyniškas žodis aptarti tar duota Trakuose 1435 metais
kunigaikštijai:
tai
rusų
bajorų
ir
mišrias
vedybas tarp Romos
navimui „servus" savo ilgoje gegužės 6 d. Šioje privilegijoje,
kunigaikščių
teisių
sulyginimas
katalikų
ir rusų. Tačiau šis
istorijoje yra praradęs savo pir kaip anksčiau minėta, bajorams
su
lietuvių
teisėmis
(Avižonis,
p.
klausimas
ar greičiau ši problema
minę prasmę. Naujaisiais amžiais suteiktos teisės buvo pratęstos ir
30).
Šis
patvarkymas
dviem
lietuviškoje
visuomenėje
yra
kokį
šis žodis išvirto priklausomybe kunigaikščiams. Žinant,
atžvilgiais
užmena
klausimą,
buvusi
gynimosi
priemone
ilgus
didelį
vaidmenį
kunigaikštiškos
šeimininkui, tuo, kas populiariai
yra vadinama vergija arba šeimos vaidino anksčiau D.L. gyvą ligi šiai dienai. Tie du šimtmečius. Kiekvienas šimtmetis
nelaisve. Pirmine savo prasme šis Kunigaikštijoje, buvo nuspręsta atžvilgiai yra: tautinis ir religinis. kiek skirtingai į šią problemą
atžvilgiu kas nors žiūrėjo, bet ji visada buvo gyva.
žodis reiškia tarnybinę pareigą. jas neišjungti iš visuomeninės Tautiniu
galėjo
gėrėtis
Jogailos pad. y tu Ta r'"oblema buvo gyva šv.
Lietuviškuose
ūkiškuose
san veiklos. Pasak Avižonio, tada
pravoslavų
ir
rusų
išskyrimu š jo Ka
ero laikais ir vysk. M.
tykiuose jo pirminė prasmė yra buvo neramūs laikai ir Žygiman
privilegijos.
Relig-niu
tž riu V; inčiaus laikais. Ir šiais
Kęstutaitis rado reikalo
išlikusi žodyje „servitutas", tai tas
k_ .ne
i s mes jos negalime lengvai
ir
s u kas nors gali t; ne
reiškė, kad kai kurios žemės b e n d r a d a r b i a u t i
įžiūrėti
religinę
>ri
artą
nesti. Mūsų laikais, iškilus
šeimomis.
savininkas turėjo kai kurių kunigaikštiškomis
.rūkuma
meniniam sąjūdžiui, šis
Tačiau kaip tik dėl to ši privilegi religinės toleran
pareigų kuriam kitam ūkiui.
j a liudija tam tikrą grįžimą į Dėl to į Žygimanto
usimas
netenka savo religinio
. įleeiją kt
_
senesnę
tvarką.
.
jtumo,
tačiau
ar jis nustoja ir
n
o
r
s
g
a
l
i
ži'
ti
a
i
p
i
Kaip anksčiau minėjome, jokia
savo
tautinės
problematikos,
lietuviškumo
išsivadėjimą,
bet
visuomeninė sistema nėra saugi
kartu
ir
kaip
į
ekumeninio
są
sunku
pasakyti.
Tai
pasakys tik
nuo perdėjimų ir iškrypimų, vienų
Naujos
idėjos
Ž
y
g
i
m
a
n
t
o
jūdžio
pirmtakę.
at<
itis.
teises plečiant, kitų mažinant. Tai
privilegijoje
Tačiau grįžkime d a r prie
atsitiko slenkant šimtmečiams ir
T a u t i n i s .Jogai. >s p o b ū d i s
Jogailos
galvosenos. Jo stiprus
su bajorijos
įvedimu D.L.
Žygimanto
privilegijos
pir
1
nusistatymas
už vakarietišką
Kunigaikštijoje.
Tačiau
prin majame paragrafe sakoma, kad
Turint šias problei.
prieš akis
cipiškai į tarnavimo pareigos, „nei vienas kunigaikštis, nei ba- yra proga grįžti prie vad. an krikščionybę nėra nei savaime
nors ir nerašytos, įvedimą j o r a s negali būti baudžiamas trosios Jogailos privilegijos, kurią s u p r a n t a m a s , nei l e n g v a i
Jogailos privilegijoje negalima remiantis slaptu įskundimu, bet mes buvome praleidę anksčiau. Ją išryškinamas. Reikia manyti, kad
pažinojo
Rytų
žiūrėti kaip į esminę visuomeninio tik tada. kai teisme, pagal praleidome dėl to, kad šio rašjnio j i s g e r a i
krikščionybę, tiek visuomeniškai,
y r a v i s u o n *ninės tsek šeimiškai. Jo motina juk buvo
Lietuvos teisę, jo kaltė bus t i k s l a s
>gailos
įrodyta" (Avižonis, p. 30). Šis problemos. O antroji
,
(Nukelta į 4 psl.)
buvo
bažnytinė
p a r a g r a f a s liudija, kad su privilegija
būtent
įsteigimas
krikščionybės
p r i ė m i m u privilegija,
lietuviškoje visuomenėje labai Lietuvoje katalikiškos hierarchi
Tačiau
dabar.
kai
gyvai iškilo teisių klausimas. j o s .
Tiesa, šis įstatymas apima tik susipažinome su jos pakeitimu, ar
bajorus ir kunigaikščius, bet verta papildymu, verta grįžti ir prie
privilegijos.
Antroji
nepraleisti iš akių, kad kai p a č i o s
kuriose ^moderniose sistemose ir Jogailos privilegija buvo išleista
ligi šiai dienai net patys įtakingie dviem dienom praslinkus nuo
ji asmenys nėra apsaugoti nuo pirmosios, būtent vasario 22 d.
1387 metais. Nors šios privilegijos
bausmės be teismo.
{ Žygimanto privilegiją galima tikslas buvo įsteigti religinę sant
žiūrėti tam tikra prasme, kaip į v a r k ą , tačiau p a t s p i r m a s i s
grįžimą
į k u n i g a i k š t i š k o s jos paragrafas kalba ne apie
visuomenės galvoseną. Tai liudija bažnytinės organizacijos teises,
moterų
teisių
susiaurinimas, bet apie asmeninius dalykus,
tautiškai
p a l y g i n u s su
ankstesnėmis kuriuos pristato
privilegijomis. Jogailos-Vytauto lietuviška prasme.
Tą pirmąjį paragrafą Avižonis
privilegijoje m o t e r i m s buvo
suteikta
didesnė
paveldėjimo šitaip aprašo: „Nė vienas lietuvis
teisė, o Žygimanto privilegijoje ji nei lietuvė negali vesti rusės ar
yra susiaurinta ta prasme, kad tekėti už ruso, iki tas rusas a r rusė
kataliku
mirusio vyro turtai iš esmės turi prieš tai nepriims
dėsniui
pereiti vaikams, pasirūpinant tik t i k y b o s ; jei t a m
motinos pragyvenimu. Į tai nusikalstų koks rusas ar rusė, tai
galima žiūrėti kaip į didšeimės ne tik grasoma fizine bausme —
visuomeninės
s i s t e m o s rykštėmis, bet jis prievarta turi
pereiti
į katalikų
tikėjimą"
respektavimą.
Yra d a r pora Ž y g i m a n t o (Avižonis, p. 28).
Sis paragrafas vertas mūsų
privilegijos nuostatų, kurie verti
dėmesio visuomeniniu, tautiniu ir dėmesio šiais atžvilgiais. Visų
religiniu požiūriu. Visų pirma pirma jame krinta į akis Jogailos
lietuvių
atžvilgiu.
š: e
privilegijoje
sutinkame šališkumas
ną kartą nebajoriškų asmenų į v y k u s m i š r i o m s vedyboms,
<ių paminėjimą. Einant šia fizinės bausmės įsakomos tik
privilegija, bajorų
valstiečiai ir rusiškai pusei, o ne lietuviškai
v dini.ii yra atleidžiami nuo Šis šališkumas įstatyme yra
d;:rbų ir duoklių D. kunigaikščio vienas iš daugelio liudijmų. kaip
naudai. Pasak Avižonio, tai reiškė jautrus buvo Jogaila lietuvių
Staliliūnaitė B a r r
Ka<lvi
Vvtauta* ( iplij.uisk.itą pat, ką šiais laikais reikštų tautai.
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Vakaronė su dailininku
Vytautu Ciplijausku
Birželio 6 d. Jaunimo centro
kavinėje,
Chicagoje,
vyko
vakaronė
su svečiu
iš
Lietuvos, dailininku Vytautu
Ciplijausku. Vakaronės metu
jis rodė skaidres savo ir kitų
dailininkų
Lietuvoje meno
darbų. V a k a r o n ę surengė
„Galerija".
Dail. Vytautas Ciplijauskas
yra vienas iš šiuo metu pir
maujančių tapytojų Lietuvoje.
Meno kritikas
Algimantas
Patašius
savo įžangoje į
Vytauto
Ciplijausko
monografiją
tvirtina,
kad
Ciplijausko tapybos darbai,
daugiausia
portretai,
yra
„didelis ir unikalus indėlis į
lietuvių portretinę tapybą."
Anot šio kritiko, Ciplijauskas
prik'uuso
viduriniajai
tapytojų
kartai, kuri per
pastaruosius du dešimtmečius
d a u g i a u s i a prisidėjo prie
Lietu.os
tapybos
at
sinaujinimo.
Pats
Cipli
jauskas niekad nesiveržė į
ngardą, tačiau jo kūryba
am ryškią ir savitą vietą
c
rtir-'-je lietuvių tapyboje,
įssiskiidama
artumu
k^ 'sikiniam tapybos idealui,
pergyvenimo
taurumu
ir
aukštu įkvėpimo polėkiu.
Dail. Ciplijausko pažiūras į
meną suformavo neeiliniai
meno mokytojai
— prof.
Stasys Ušinskas ir vėliau prof.
Antanas Gudaitis, kurie padė
jo jam ne tik išmokti tapytojo
amato,
bet
ir
įsigyti
savarankišką
mąstymą
ir
rimtą požiūrį į meną. Didelės
įtakos turėjo liaudies kūrybos
pažinimas. Jis turėjo progos
gilintis j liaudies kūrybos
tradicijas
—
tautosaką,
dainas, papročius. (Jis pats
yra pamilęs lietuvių liaudies
dainą, jas dainavęs koncer
tuose su
profesionalais
muzikais.) J i s tapo ne tik
natiurmortus
su
liaudies
skulptūrėlėmis,
bet
ir
Užgavėnių karnavalo procesi
jas ir kaimo žmonių portretus,
gyvai perduodamas jų jauseną
bei dvasios šilumą. Cipli
jausko dėmesį traukė ir
Lietuvos pajūrio gyvenimas —
žvejai ir pajūrio bangos.
Tačiau pati didžioji jo „silp
nybė" a r , g e r i a u
tarus,
stiprybė, yra jo portretinė
tapyba. Savo
portretuose
Ciplijauskas
nesitenkina
atkurti išorinj žmogaus pana
šumą, o siekia atskleisti tai,
kas sudaro žmogiškąją esmę;
stengiasi v i s a d a perteikti
susimąstymo,
susikaupimo
būseną ar charakterio tiesą.

šienapjūtės
daina
„Valio,
mona dalgelis", o antroji
dzūkų karo daina „Išsprok,
išsprok ūžuolėli". Pažymėtina,
kad jas dainavo sudėtingu
senuoju
liaudies
dainų
atlikimo būdu. Liaudiškai in
tonuodamas ir net giliai at
sikvėpdamas
per
vidurį
žodžio, nukėlė klausytojus į
senovinį Lietuvos kaimą, kur
moterys dar vis panašiai
išdainuoja savo dalią. Ar
puoselėdamas ne vien tapybos
meną,
bet
ir
dainą,
dailininkas neieško sąskam
bio tarp muzikos ir tapybos,
kaip savo laiku bandė daryti
Čiurlionis? Ne, jis nebando
čiurlioniškai jungti tų dviejų
menų. Jį domina liaudies
kūryba,
o tai
kūrybai
priklauso liaudies dainos. Jo
prisirišimas prie lietuviško
kaimo ir liaudiškų papročių
išryškėjo iš parodytų skaidrių
ir nemeluoto šilto žodžio apie
liaudies skulptūrų eksponatus
parodų
salėse
ir
apie
Rumšiškėse
vykstančias
žiemos palydos Šventes, kur
šiemet susirinko apie 15,<y '
dalyvių pagyventi kartu *u
kaukėmis
ir
senovini
papročiais.
Menotyrininkas
Patašius aukščiau minėtame
straipsnyje
įrodinėja,
kad
Ciplijauskui daug įtakos turi
liaudies kūryba, be* tame
pačiame straipsnyje jis tvir
tina, kad šis dailininkas . iš
liaudies kūrybos nepasisavino
nė štricho." Kaip tuos du
teiginius suderinti? Galbūt
šitaip: Patašius yra teisus ta
prasme,
kad
Ciplijauskas
stengiasi
liaudies
kūrybą
suvokti ir ja domisi, bet
n e s i s t e n g i a ją
perduoti
paraidžiui.
Iš
skaidrėse
parodytų
pavyzdžių
buvo
galima pajusti, kad Cipli
jausko tapyboje vis dėlto yra
liaudies
meno
atgarsių,
pasireiškiančių
kolorito,
nuotaikos ar paveikslo struk
t ū r o s k o m p o n a v i m e , pvz.,
dzūkų
dainininkės
Marės
Kuodžiūtės-Navickienės
por
trete ir kai kuriuose kituose.

Toliau ekrane dail. Cipli
j a u s k a s parodė
dabartinių
Lietuvos dailininkų
darbų
skaidres: Antano Gudaičio,
A l g i r d o Petrulio,
Sofijos
Veiverytė8, Algimanto Kuro,
Rimo
Bičiūno,
Jono
Daniliausko,
Mindaugo
Skudučio, Šarūno Saukos ir
daugelio kitų. Po to nušvito ir
jo paties tapybos darbai —
Liongino Šepkos, Stanislovo
Riaubos, solistės Marijonos
Dailininkas
Ciplijauskas, Rakauskaitės ir dailininkoišprovokuotas dainai, ir pradė scenografo
Liudo
Truikio,
jo savo vakaronės programą, K a z i m i e r o s
Zimblytės,
sudainuodamas dvi liaudies dainininkės iš Mockų kaimo
dainas. Pirmoji buvo žemaičių portretai bei kitomis temomis
sukurti darbai — žiemos
šventės,
pajūrio
žvejai,
istoriniai personažai.
Gaila, kad dėl laiko stokos
prelegentas negalėjo plačiau
komentuoti rodomus darbus.
B u v o p a r o d y t a apie 200
skaidrių. Klausytojai bandė
daugiau išgirsti iš paties
kūrėjo lūpų, ypač apie jo
paties savo darbo sampratą.
Užėjus į Jono ir dail.
Magdalenos Stankūnų namus
Chicagoje, kur svečias laikinai
yra
apsistojęs,
nustembi
užtikęs rūsio
kambariuose
šviežiai
nutapytus
dail.
Viktoro Petravičiaus, Emili
jaus
Holenderio ir
pačių
šeimininkų
Jono
ir
Magdalenos Stankūnų por
tretus. Net ir svečiuodamasis
dailininkas nerimsta, kuria
toliau. Gal ruošia naują ciklą
portretų apie sutiktus žmones
šioje šalyje? Jokių pažadų jis
šiuo metu neduoda. Tačiau
reikia tikėtis, kad baigiantis jo
viešnagei
šiame
krašte,
čikagiškė Čiurlionio galerija
ras
galimybę
parodyti
dailininko
Vytauto
Cipli
jausko naujuosius kūrinius
platesnei visuomenei.
.Dainininkė is Mockų kilimo". 1<»72.

A l g i m a n t a s Kezys

D R A U G A S

Šeštadienis, 1986 m. birželio mėn. 28 d.
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MOKSLAS,

Žodis gimdo pasaulius
Antano
80 metų

Antrasis citatos iš „Valentinos"'
sakinys nukreipia mūsų dėmesį kaip
tik į šį romaną (kuriame Geisaties
ežeras yra tam tikra prasme pasako
jamos įvykių eigos pradžia ir pabai
ga bei pagrindinė vaizdinė priemonė,
o ir menas, kaipo toks, reikšmingoj
vietoj Antano lyginamas su ežeru),
nuo kurio išleidimo datos taipgi šįmet
sukanka jau 50 metų. Tad abiejų
sukakčių proga, kadangi ribotose
laikraščio skiltyse neįmanoma nei
paviršutiniškai aprėpti daugiaklodę
Vaičiulaičio kūrybą: a p y s a k a s ,
noveles, pasakas, legendas ir poeziją,
norėtųsi atsigrįžti į „Valentiną" —
romaną, kurį, tik jam pasirodžius,
recenzuodamas Židinyje (XXIV t.,
Nr. 12, 1936) V. Maciūnas iškėlė už
jo subtilų psichologizmą ir dailų
stilių bei „rafinuotesnio literatūrinio
skonio" iš skaitytojų reikalaujančią
architektoniką.
„Valentinoje" pasakojamą istoriją
visi turbūt žinome: tai nelaiminga
jaunuolio Antano meilė, kuri baigiasi
mylimosios mirtimi. L a i k a s —
Nepriklausomybės laikotarpis, vieta
— kur nors Lietuvoje provincinis
miestelis ir kaimas. Tiksliau, kaip
būdinga Vaičiulaičiui, jie ir nėra api
brėžiami. Antanas atvažiuoja iš Kau
no į mažą miestelį per vasaros ato
stogas talkininkauti senam moksli
ninkui Tomui Žiobrui, bet iš tikrųjų
tikėdamasis vėl surasti mergaitę,
kurią tik vieną kartą matė, bet kuri
užvaldžiusi jo vaizduotę. Jis ją ten
randa, jo meilė pilnai išsiskleidžia, ji
jam taip pat jaučia trauką, bet jos
padėtį komplikuoja ankstesnis jos
ryšys su inžinierium M o d e s t u
Būdžiūnu. kuriam jos tėvai yra įsi
skolinę. Antano ir Valentinos pergy
venimai vystosi ne tuo pačiu ritmu —
kai Antanas, pirmosios meilės užsi
degimo pagautas, pasiryžęs ja čia pat
vesti, ji, blaiviau tikrovę matydama,
dar turi išrišti savo tėvų padėties,
inžinieriaus pretenzijų į ją ir naujos,
Antano jai atneštos meilės pynę, ir
tokiu būdu nuspręsti visą gyvenimo
kryptį. Jos dvejojimas nepakeliamas
Antanui ir lemtingu momentu jis ją
atstumia nuo savęs. Kol Antanas su
savo paties sielvartu g r u m i a s i ,
Valentina, jai nelikus kito kelio, tam
pa audros blaškomo ežero auka. Net
gaila, kad taip gerai istoriją žinome
— pakartotinai skaitant romaną veik
kiekviename puslapyje krenta į aki
nelaimingos atomazgos g r ė s m ė s
ženklai, kažkaip pernelyg akivaiz
dūs, per daug aiškūs: ežeras ir jo
dugne slypintys pavojai, eketės, juodi
vėžiai, kuriuos kviečiamas paliesti
Antanas purtosi, vienuolyno varpas,
anksti knygoje kieno nors mirtį pra
nešantis, keisti bičių koriai — Valen
tinos tėvo žodžiais, pranašaujantys
nelaime, audros metu senelio Kosto,
pas kurį ateina Antanas, pradėjęs ne
rimti dėl Valentinos, uždegta grab
nyčia. Reikia sau priminti, jog pirma
kart „Valentiną" skaitantis turi

PRIE ŽALIŲJŲ
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Antanas

Vaičiulaičio
sukakčiai

Centriniame Antano Vaičiulaičio
„Valentinos" skyriuje romano prota
gonistas Antanas rašo pusbroliui
laišką, bandydamas išsakyti didįjį
savo pergyvenimą — įsimylėjimą į
Valentiną: „ligi šiolei", sako jis, , j i
man tarė kuklius, k a s d i e n i š k u s
žodžius, gerus ir paprastus žodžius,
kurie jos lūpose atgyja, gauna nepa
prastą skaidrumą ir žavesį. Vos ji
ištaria „ežeras", tuoj m a n pasi
vaidena visos Geisaties valtys, visi
venteriai ir tinklai dugne, visos
eketės žiemą ir visos lydekos su savo
pelekais, su aštriomis žiotimis ir tam
siomis nugaromis..." (p. 80). Pirmasis
sakinys tiktų aptarti ir p a t i e s
rašytojo Antano Vaičiulaičio meną.
Antanas Vaičiulaitis, kuris šių metų
birželio 23 dieną atšventė savo 80-tąjį
gimtadienį, jau nuo pat rašymo pra
džios p a t r a u k ė s k a i t y t o j u s j o
kūryboje jaučiama meile žodžiui,
galia jį parinkti ir panaudoti taip,
kad gimtų tokie žodiniai deriniai,
kurie neštų skaidrumą ir žavesį —
nuo paskiro sakinio, kurio r i t m a s
užburia įsiklausantį, iki ištisų
apysakų ar romano, kaip „Valen
tina", kuris, nežiūrint tragiškos savo
struktūros, skaitytojui prisistato kaip
sandarus ir savo priemonių išnaudo
jimu reto estetinio grožio pasaulis.
Tokiu būdu ir lietuviškosios prozos
raidoje, kaip pažymi Jonas Aistis,
Vaičiulaičiui tenka svarbi vieta: „ne
priklausomas gyvenimas literatūrai
pastatė uždavinius, kuriuos reikėjo
spręsti, reikėjo kurti patį meną, kaip
organine nepriklausomo gyvenimo
dalį, ir Vaičiulaitis yra ištikimas
savo laiko dvasiai" (LE, XXXII, p.
430).

MENAS,

Vaičiulaitis

Ežerais
nubėga,
Upėmis
nuplaukia
Ligi žemių
tolimųjų,
Kur gyvena
kaukas.

VANDENŲ

Nebijoki
tu
šešėlio.
Aitvare
apžėlęs:
Pas tave beržais
atbėgo
Mano geras
debesėlis.

Kai nueisi
vakare
Prie žaliųjų
vandenų,
Kai iš tolo keterom
Marių putos
atplastės,
Išpažinsiu
tau vienai,
Ką tą naktį
sapnavau:

KRIAUKLĖ

Saulei gulant į marias,
Šiaurėn skrido
gulbinai.
Tu, palinkus prie bangų,
Prie žaliųjų
vandenų.
Aukso skrynią atdarei —
Savo ilgesio dainas.

EISIU

IR

Kriauklė tegu paliks ant marių
krašto:
Iš jūros vandenų
ji gimė,
Žalioj
gelmėj
Ji susikūrė
savo tobuląjį
būstą
Ir okeano dainomis
išpynė,
O nūn pati
dainuoja.
Parnešęs
į
namus,
Priglausčiau
prie
ausies
Jos švelnų,
rausvą
kūną
Ir tylumoj
klausyčiau,
Ką vilnys šlamštė
vasarą ir
žiemą,
Ką šaukė, vėtroj skęsdami,
laivūnai
Ir ką raudojo
Eglė.
Bet tu miegok ant marių
krašto:
Ten vandenuos
gyvena
tavo gentys
Koralai, krabai ir
delfinai,
Ir liūdi
karaliūnas.
Miegok, sapnuok
ir
sužėruok,
Kai auštant
pirmas spindulys
atlėks
Į vingrią tavo
ausį.

PAKLAUSIU

Eisiu ir paklausiu
Marių ir kalnų:
Kur tu,
mylimiausia,
Iš linksmų dienų ?
Kalne
mėlynasis.
Ko gi nuliūdai:
Ar negirksi
žąsys
Debesuos
aukštai,
Ar neklykia
gervės,
Modamos sparnais ?
•Jos man dalią perves
Mariom ir kalnais.
Neprabyla
rūstūs
Ir aukšti
kalnai.
Tik vilnis
sudūžta,
Verkia
Žilvinai.
R a š y t o j a s A n t a n a s Vaičiulaiti?
Nuotrauka Vytauto Maželio
A n t a n a s Vaičiulaitis šiuo metu baigia parengti s a v o naują novelių
rinkinį, kurį šį rudenį išleis Ateities literatūros fondas.
galėti jausti, jog šitaip jungiamas
pasakojimas, šitaip auga jo simboliai.
ir veiksmas įvaizdžių pagalba ve
damas į tragišką savo baigmę.
Kaip tik romano sandarumas, jame
tuo tarpu santykiaujant visiems įves
tiems įvaizdžiams, kelia pasigėrėjimą
ir nuostabą: kaip galima taip gražiai
padaryti? Viena iš „Valentinoje"
meistriškai autoriaus panaudojamų
priemonių yra gamtos įasmeninimas,
žmogiškų pergyvenimų įliejima-^ į
gamtos vaizdą, kuris savo ruožtu
valdo įvykių eigą. Šį esminį Vaičiu
laičio kūrybos bruožą yra išsamiai
nagrinėjusi mūsų kritika (pvz..
Viktorija Skrupskelytė, „Antaną
Vaičiulaiti paskaičius". Ateitis, 1960,
Nr. 9; Rimvydas Šilbajoris, „įspū
džiai iš A. Vaičiulaičio kūrybos".
Aidai. 1968, Nr. 3). Kita priemonė,
dažnai naudojanti tuos pačius gam
tos vaizdus, yra tam tikrų pasakojimo
elementų išryškinimas, jų padary
mas struktūrinėm gijom, per nuo
latinį strateginį jų atkartojimą, aiš
ku, su variacijomis. Jie ne tik orga
nizuoja pasakojimą, bet taip pat kelia
įtampą, nurodydami besiartinančią
tragediją ir tiesiog į ja vedantys.
Skaitytojas tampa jausminiai
p a r u o š i a m a s ir į t i k i n t a s neiš
vengiamu likimu. Ežeras — būsimos
nelaimės vieta, kur jau pirmą vakarą
Antanas susiduria su Valentina, kai
ji priplaukia priėjo valties, palaikiusi
ji inžinierium Modestu, ir supratusi
klaida čia pat dingsta. Giria — An
tano meilės išsiskleidimo erdvė —
pulsuoja vasaros augmenijos ir
gyvūnijos reginiais ir garsais. Tačiau
taip pat ,,iš anapus girių žengia
n a k t i s , sunki ir graudi, naktis
neapmatoma, neišbrendama. —
didžioj; n a k t i s , į savo glūdumą
nešanti klaidžią sielą" (p. 35). Virš
Geisaties visą laika rymo ant kalno
vienuolyno bokštas, Valentiną ir
viliojantis,
ir
atgrasinantis.
Pranokdami savo konkrečią realybę,
tokie elementai kūrinyje veikia kaip
dvasinių pergyvenimų simboliai,
įgaudami pastovumo ir universa
lumo.
Abiejų šitų priemonių — gamtos
įasmeninimo ir pranašaujančių ženk
lu veikimo pavyzdys galėtų būti
ištrauka iš skyriaus „Vaišės". Pasi
vėlavęs į vakarienę pas Žiobrus.
Būdžiūnas kreipiasi į Valentiną,
vadindamas ją „ t u "
„Su šituo ..tu" Antanas nuleido
galvą; nusiminės žiūrėjo j šakutę,
maigė t r u p i n i u s . Nerimastis ir
liūdesys skleidėsi iš lauku, ir lankose
lėtai skambanti daina buvo tokia
nelaiminga. Kerdžius rėkaudamas
ginė karves. ..Jis šiandten pusi
a n k s t i n o " , t a r ė sau v a i k i n a s ,
nugirdės kažkur vėlybą kregžde
čyptelėjus ir bailiai sušnairavo į
Valentiną. Jinai buvo alkūnėmis
pasirėmusi ant stalo, kumščius prie
smilkinių suspaudus ir kalbėjosi su
Būdžiūnu. Jos rankų virbus buvo
nudegęs nuo saulės, dabar bemaž
tamsus, o iš apačios atrodė jos šėmos

..Kaip žuvies nugara", pamanė An
tanas, atsiminė ežerą ir naktį, išgirdo
lengvą laivės dunkstelėjimą. Užsi
kniaubė ant lėkštės, nedrįsdamas nė
vienam žvelgti į akis, ir tyliai plūdo
save: ..Kvailas gi tu, Antanai,
kvailas..." Jis gailėjosi, lyg jam būtu
kas miręs, ir būgštavo, kad kas jo ne
prašnekintų: tada jo balsas ims
drebėti... Ne, tegu jis ramiausiai at
sakys, vis tiek išsiduos — išsiduos ar
giliu atsikvėpimu, ar prilaikomu al
savimu, ar pagaliau netikra, prislėg
ta balso gaida. Jis dar sykį išmulkino
save ir sunkiai rijo kąsnį. Ir jam
niekas netiko. Su piktu džiaugsmu
sakė sau apie inžinierių; „Jo net ir
ausys patenkintos nuo vėžienos: ir tos
raudonuoja". Norėjo keltis nusisukęs
žiūrėti pro langą į girias, grįžti į savo
kambarį ir kalbėtis su Vincuku. Ta
čiau vengė net sukrutėti ar atsilošti,
kad kėdė negirkšteiėtų" (pp. 34-35).
Į šį trumpą Antano pergyvenamą
epizodą jausta viso romano spalvos,
eiga ir veikėjų problematika. Antano
nerimastis ir liūdesys toks didelis,
kad jis skleidžiasi iš laukų; pasianks
tinęs kerdžius, vėlyba kregždė — tarsi
ženklai paties Antano netikrumo
laiko atžvilgiu Valentinos gyvenime:
ankstinasi jis ar jau pasivėlavęs? Va
lentinos laikysena, jai kalbantis su
Būdžiūnu. nurodo į vėlesnį epizodą,
kada Antanui verčiant ją atsakyti į
jo meilę, ji kentės galvos skausmus.
Ežero, nakties ir lengvo valties
dunkstelėjimo pasivaidenimas Anta
nui, atkartodamas jo pirmąjį susi
tikimą su VaLntina, tiesiogiai mena
tragiška jo meilės galą. O jo žodžiai
sau: „Kvailas gi tu, Antanai..."
sudaro jo paties nenutuokiamą, bet
(Nukelta j 1 psl.)

MOTINOS

VEIDAS

Toli kalnų viršūnėje
veidai
Uoliniai stovi. Juos gamta
sukrovė
Iš akmenų. Nesiekia jų aidai
Nei girių giesmės, nei upelių srovės.
Išsilgę žiūri į rytų
kraštus,
Kur saulė keldamosi
žaižaruoja,
Jų skruostus nuplirskia — kantrius,
gerus,
O skardžiuos vėjai lėkdami
dainuoja.
Nors tu mirei, bet man gražiau
švieti
Nei užburti gūdžių kalnynų
seniai.
O tavo žodžių skiemenys
šventi.
Lyg vieversiai, ties manimi
plevena.
Aplink nutviskusi,
skaidri erdvė —
Ir motinos tylių akių gerumas.
Dauson iškelta, kaip šventa
giesmė,
Stebi iš saulės mėlynųjų
rūmų.
Scranton. 1948. XI. 15

ELEGIJA
Aš norėjau prisiglausti prie gelsvos
smiltelės.
Aušrai brėkštant paklausyti, kaip beržynai
šlama.
Aš norėjau pažiūrėti, kaip rasos lašelis
Lino žiede žaižaruoja, kai saulužė teka.
Kur kalneliuos tarp šilojų mūs tėveliai
miega,
Ten lakštutė prie upelio naktį gieda
alksniuos.
Ten Dievulis koplytėlėj taip graudingai
žiūri...
Leiskit, leiskit prisiglausti prie geltos
smiltelės.

DEBESĖLIS
Tesie pagirtas debesėlis ant žolės...
Odysseus Elytis
Mano siela —
debesėlis,
Debesio
šešėlis.
Bėga pievom — ir
pradžiunga:
Žydi
ramunėlė.

ELEGIJA

KIRENĖS

VENERAI

ANADIOMENEI

...scheinest du denn auch Toten, du goldnes!
Hoelderlinas

Kai tu
mirei,
Kai tu dabar žinai Gyvenimą
ir Mirtį,
Kai tu, šešėlis ar
dvasia,
Sugrįžus
stovi ir žiūri
Ir žodžio nesakai
iš savo akmeninės
tylumos
Net
man,
Kuris tavęs ieškojau
šiaurės ir pietų
kraštuos,
Ir smėlių
karalystėj,
Ir tavo tėviškėj
skaidrioj
Eladėj,
Aš vėl prašau
—
Pratarki
ir
kalbėk:
Kas, laimingasis,
iš tavo kilnios
giminės
Dausų
šaly
Pasitiko
tave prie vartų
aukštųjų
Ir rankom
laimingom
iš lūpų
brangių
Priėmė pastarus
tavo
žodžius?
Ir kas. nuolankusis,
su meile
šventa
Suskaitė
tai o dienas
Nuo lopšio, nuo girių
siūbuonių.
Nuo jūros ir žydinčių
sodų
Lig dievų nuožmios
valandos?
Ir kas žemėj juodoj ar moly
raudonam
Tau numetė grumstą
—
Ir niekas tavęs jau
neprikėlė
Skambiais
rytmečiais.

II
Tavo rankos,
lelijos
balčiausios.
Ilsis po
žemėm.
Nutilo lelionės ir
dainos
Ir žingsniai
eiklieji iš saulės dienų —
Vasaros
vėjuos,
Jaunystės
tolioj.
Ir kodėl ateini ir meni tas
naktis
Prie upių, tėvynės
laukuos,
Kai dabar jau žinai, kad niekas, o
niekas
mums
negrąžins
Nei šilo, kur pėdą
{mynei,
Nei mudu aptaškiusios
jūrų
vilnies,
Nei žvilgsnio
žvitraus,
Nei tavo šešėlio ant pievos
gėlių,
Ir žiedo
skaisčiausio:
Tavęs pačiam
atsiskleidime.

III
Neliko rudens nė
žiemos.
Šiaurės
vasarų
groži,
Ištryškęs
žaibų
vaiskumu.
Graike,
kireniete.
Iš marmuro
iškalta
giesmė,
Nuo amžino
slenksčio
pakėlus
Tu vėl spindi
ir švieti.

Nebyli ir kilni.
Kai saulė jau grimzta
Ir gęsta
diena.

^KTFM
Ant
k

o Vaičiulaičio pasakų rinktines „Auksine
MT (Venta. 1957) vir>«-lis - dail. V. K. J o n y n o .

VALENTINA

A n t a n o Vaičiulaičio romano „ V a l e n t i n a " (Kaunas:
S a k a l a s , 19:W) viršelis - dail. Telesforo Kulakaus^^

akis,

už marių

Ak. tavo rankos, lelijos
balčiausios.
Užmigo po žemėm.
Tik sapnas, lyg mažas
šunytis.
Atbėgo ir lydi tave ir mane
Lig anų ilgesingų
aušrų.
O, pakilki iš savo
nakties.
Iš duobės
juodos.
Ir leisk man
palytėti
Tavo šešėlį.
Ir
išpažinki.
Ką tu kuždėjai Idumėjos
naktį
Tyrlaukių
klajūnui
Į ausį.
Bethesda. 1978.1.28
(Iš eilėraščių knygos „Ir atlėkė volungė'. 1980)
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Chicagoje

Balandžio 26-tą dieną į
Jaunimo centro salę suplaukė
visa jūra žiūrovų, nekantriai
laukiančių Clevelando „Gran
dinėlės" koncerto pradžios. Šis
koncertas, pavadintas „Ne
vieni metai, ne vienas šokis",
buvo šio ansamblio 25-rių
metų sukakties žiedas. O salė
je nebuvo matyti nė vienos
tuščios vietos — tai daug
pasako
apie šios grupės
patrauklumą.
I vgiai 7:30 vai. vak.
prasivėrė scenos uždanga ir,
pirmiems muzikos akordams
suskambus, į sceną įžygiavo
jaunas
šokėjas.
Alvidas
Jasinevičius paskelbė koncer
to pradžią, tardamas: „Iš arti
ir t o l i
daug
jaunimo
suvažiavo, Šimtus mylių jie
atjojo." Koncerto pirmoji dalis
prasidėjo greitu, s m a g i u ,
įžanginiu šokiu „Iš aplinkui",
kuris gražiai įplaukė į antrą
šokį
—
,,Viliotinį'\
„Viliotinio"' šokėjai, šešios
mergaitės ir keturi berniukai,
per visą šokį viens kitą
įvairiais būdais viliojo. Sekė
šokis
„Rusnietis",
kuris
pasižymėjo porų pasikeitimu.
O toliau matėme „Jaunimo
žaidimą", juokingą sceninį
vaizdelį, kuriame Renė Motie
jūnaitė ir Alvidas Jasinevičius
gražiai atliko solistų roles.
Pirmąją dalį užbaigė du retai
matomi
šokiai
—
„Tolkašokis", mergaičių šokis
su m e s t u v o s i ū l a i s , i r
„Juostos".
Po trumpos pertraukos sekė
sceninis vaidinimėlis „Duktė
viena namie liko". Šokių

teisingą i š t a r m e dėl jo būsimo
vaidmens įvykių eigoje. Čia taip pat
atskleidžiamos Antano jausminės
savybės, k u r i o s padės n u l e m t i
tragišką atomazgą. Tik sau jis prisi
pažįsta savo pikta džiaugsmą (kaip ir
kitais atvejais romane), o savo
jausmais būgštauja išsiduoti, išlaiky
damas geležinę savitvardą. Kiek ga
linga jo meilė, tiek ir poreikis išsau
goti vyrišką garbe bei noras pažeis
tam atsiskirti nuo kitų, pasitraukti
į savo paties erdve. Vaičiulaičio me
nui būdinga, kad pasakojimo, net ir
viso romano, kaip „Valentina", visu
ma būtų taip tampriai susieta, kad
visi jo elementai gyvai vaidintų net
ir trumpo; teksto iškarpėlėj.
Svarbus „Valentinos" struktūrai
yra ir pasakotojo vaidmuo. Tiesa, kad
pasakojimo prizmė yra A n t a n o
sąmonė — jo pergyvenimai sudaro
beveik visą pasakojimo medžiagą, bet
tai nereiškia, kad pasakojamasis
balsas (autoriaus persona) būtų
visiškai atsisakęs interpretuoti ir
įvykius, ir patį Antaną skaitytojui.
Jis to nedaro tiesiogiai, greičiau jo
ranka jaučiama per strateginį epizo
dų įterpimą, knygos dalių orga
nizaciją. Galbūt svarbiausias toks
posūkis yra įvedimas maždaug per
romano vidurį skyriaus, kurį sudaro
Antano laiškas savo pusbroliui,
išsakantis, kaip jis supranta ir per
gyvena savo meilę. Kadangi Antanui
čia leidžiama kalbėti pirmuoju
asmeniu, o laiško forma suteikia
progą savo jausmus ir patirtį api
bendrintai išreikšti, nors ir su neiš
vengiamu pozavimo sau pačiam
pavojumi, skaitytojas gali suvokti
Antaną iš vidaus ir tiksliau matuoti
jo dvasinę būseną: dalintis jo polėkiu
stiprumu ir grožiu, permatyti jo iliu
zijas, užjausti jo padėtį. Taip pat
apibendrinančiai kalbėdamas apie
Valentiną, Antanas ją interpretuoja
skaitytojui: „kartais man rodos, lyg
jos balse, jos žodžiuose pastebėčiau
abejojimą, nepasiryžimą, baimę
daryti ar nedaryti. Ji man kalba taip.
lyg ateitis prieš ją būtų apniaukta,
lyg ji nežinotu kur dingti. Tie .aš nie
kam tikus' m a n e smarkiai purto ir
graudina"<p. 80) Tai labai svarbu,
kadangi Valentina stebėti iš vidaus
skaitytojas gali tik viename, velės
niame knygos skyrelyje. Būdinga,
kad skyi iaus „Margas raštas" mot
to iš karto perspėja skaitytoja, jog
laiškas nebus išsiųstas, kitaip šitas
Antano atsivėrimas neatitiktų jo
charakterį. Skyriaus gale citata iš

Kertinė

paraštė

(Atkelta iš 1 psl.)
pynės pradžioje tėveliai, Linas
Vyšnionis
ir
Daiva
Petukauskaitė-Madjar, palieka
savo dukrelę, Audrą Gedrytę,
vieną namus valyti. Ji liūdnai
pradeda šluoti kambarius, kai
į namus sugūži visas būrys jos
draugių.
Šios merginos,
gražiai
apsirengusios
violetinės spalvos tautiniais
drabužiais, šokdina
jauną
dukterį. Joms bešokant, at
vyksta jauni vyrukai, kurie
užsuka smagų šokį. Visi
susiporuoja, tik dukrelei lieka
šokti su šluota. Visiems
bešokant atvyksta jaunikis,
Edis Bliumentalis, kuris
š o k d i n a vienišą
dukrą.
Jaunimui
besilinksminant,
grįžta tėveliai. Tėvas supykęs
su šluota išveja jaunimą iš
n a m ų . Po to j a u n i m a s
visokiausiais būdais prašo
tėvų atleidimo. Suminkštėja jų
širdys ir duktė pažadama
jaunajam.
Trečioje programos dalyje
m a t ė m e d a r n i a i supintus
vestuvinius šokius: „Sadutę",
mergaičių atsisveikinimą su
jaunąja,
detalę
iš
„Rezginėlės", kur jaunųjų
draugai palydi juos į naują
gyvenimą, ir „Dovanų šokį",
kuriame jaunieji apdovanoja
tėvus, kvieslį, piršlį ir kitus
vestuvių
dalyvius.
Šias
vestuves baigė, šokdami Liudo
Sagio
choreografuota
„Suktinį".
Toliau scenoje pasirodė vien
mergaitės,
apsirengusios
trumpais, tamsiais tautiniais
drabužiais, su skarelėmis ant
pečių. Jos atliko lyrišką šokį

Žodis gimdo pasaulius
(Atkelta iš t psl.)

Šeštadienis, 1986 m. birželio mėn. 28 d.

Antano skaitomo Nietzschės „Also
sprach Zarathustra" įžambiai, bet
taikliai suformuluoja Antano vidinį
konfliktą: jo troškimas moterystės
turi ateiti iš pergalės prieš save ir
laisvės, ne iš jame bylojančio žvėries,
reikalo, vienatvės ar nesantaikos su
savimi.
K i t a s s v a r b u s posūkis yra
į t e r p i m a s skyrelio, pavadinto
„Valentina", kuriame Valentina
vieną v i e n i n t e l į kartą visame
r o m a n e p a k e i č i a Antaną kaip
centrinė sąmonė. (Subtili ironija —
viso romano pavadinimas „Valen
tina", kada iš tikrųjų jis yra apie
Antaną; bet jis teisingas ta prasme,
kad paties Antano pasaulio centras
yra Valentina ir jis yra Valentinos
kūrėjas.) V a s a r o s pribrendimas
rugiapjūtei, visos gamtos aiški
linkmė į tikslą — „Valentinai rodės,
kad kiekvienas vabzdys ore, kiek
vienas sliekas žemėje žinojo savo
kelią" (p. 111) — yra kontrastas jos
pačios pasimetimui tarp Antano ir
Modesto, noro pasiaukoti dėl tėvų ir
r e i k a l o s u s i r a s t i savo pačios
gyvenimo kelią. Šis skyrius reika
lingas kaip atskleidimas Valentinos
iš vidaus, pateisinant jos elgesį per
visą romano eigą, kuris, tik Antano
akimis jį matant, liktų jo subjektyvi
projekcija, Valentina neįgytų svorio,
kaip antrasis romano polius, reika
lingas, kad skaitytojas Antaną galėtu
aiškiau suvokti, iš šalies ir ironišku
požiūriu, ne vien per jo paties
jausmus. Valentina supranta, kad
Antanas trokšta moters, ir šitas
t r o š k i m a s ją pačią idealizuoja,
išaukština, išskiria iš visų kitų
moterų. Ji jaučiasi padalyta į dvi: tą
išaukštintąją, „vos žemės prisi
lytinčia pirštų galais, tokią leng
vą" ir kitą — paprastąją, kuri čia
„sėdėjo pilna rūpesčio" (p. 113). Va
lentina realistiškesnė: „Koks vaikis
kas tas Antanas! (...) prieš juodu dar
yra laiko, jiems nėra ko bėgti akis
išdegus Antanas ją seniau pažįsta,
jo vaizduotė visą laiką smarkiai klės
tėjo. O ji, Valentina, turi tarti sau;
,Aš nesu dar su juo susigyvenus. Jis
per daug jaunas Aš neįsiskverbiau,
nesupratau jo* " (p. 113). Blaivus jos
žvilgsnis į santykį su Antanu ir pa
g r į s t a s n o r a s palaukti tačiau
nepadeda jai dabar, kada jaučiasi
patekusi kryžkelėn ir turinti rinktis
kelią. Kadangi ji nieko nenutarė,
nieko nerado, „pabūgus jautė, kad
sprendimas pat ari'ja -- nežinia ką
nešdamas. Visi keliai susikirs, susi
muš, kaip įsibėk \ traukiniai ir svi«-s

Yra
teigiamų
poslinkių
lietuvių kalbos vartojime, bet
sunku neprisiminti lietuvių
kalbos likimo Gudijoje, kur ji
beveik išnyko. Akivaizdus ir
gudų
kalbos
vaidmens
smukimas. 1960 m. 52% Gudi
jos laikraščių tiražo buvo
leidžiama gudų kalba, o 1982
m. tik 32%. Taigi padėtis
smarkiai pablogėjo per du
dešimtmečius. Tokio pavojaus
lietuvių kalbai kol kas nėra.

„Grandinėlės" šokėjai a t l i e k a Sokj - žaidimą „Iš a r t i ir iš a p l i n k u i " per savo koncertą Clevelande 1986 m.
gegužės mėn. 2 5 d. „ G r a n d i n ė l ė s " koncertą suruošė Cleveland State University Ethnic Heritage Studies
skyrius Amerikos L a i s v ė s statulom lOO metą jubiliejaus p r o g a .
N u o t r a u k a V. Pliodžinsko
1

.Kuskinėlį"'. Po to matėme
„Dzūkų kadrilį'*
ir vyrų
..Pakeltkojį-",
šoktą
su
medinėmis klumpėmis. Šoke
jai
spektaklį
užbaigė
„Kupoliniu" — Joninių šokiu,
kuriame
pavaizduojamas
Joninių laužas, prie kurio
jaunimas linksminasi.
Publikai smarkiai plojant, į
sceną suėjo visi šokėjai ir
„Grandinėlės"
vadovai.
Koncerto rengėjai — Chicagos
šokių grupės „ G r a n d i e s ' "
dalyviai apdovanojo
visus
gėlėmis:
„Grandinėlės"4
vadovą Liudą Sagį, kapelos
vadovę N a n c y
Santa,
orkestrėlio
dirigentę
Ritą
Kliorienę ir
Aleksandrą
Sagienę, scenos
aprangos

ją netikėta linkme" (p. 114). Tačiau
šitai sušvelnina r y š k ų A n t a n o
trūkumą, būtent, kad jis nepažįsta
tikrosios Valentinos, kadangi ir pati
Valentina dar neįstengia nuspręsti
kuojai pasaulyje būti.
Dar vienas autoriaus sąmoningos
kontrolės pavyzdys: pačiame pir
mame knygos skyriuje įvedimas
„pono inžinieriaus", kurį t i k vėliau
A n t a n a s pažins k a i p Modestą
Būdžiūną, keliaujančio tuo pačiu
autobusu kaip Antanas. Keleiviams
trumpam išlipus, prisiartinęs prie
pakelėje akmenis skaldančių dar
bininkų tėvo ir sūnaus, inžinierius
priekabiauja dėl jaunesniojo daromų
per stambių atšaižų. Kada Antanas
vėliau į jį reaguoja su vidine pagieža,
skaitytojas vis dėlto pasitiki, kad An
tano duodama inžinieriaus charak
teristika yra te:singa. o tai sustiprina
pasitikėjimą ir visų Antano įspūdžių
ir pojūčių teisingumu.
Autorinio balso komentarai ypač
gražiai panaudojami skyrelių už
sklandose, kur pasakotojas lyg atsi
t r a u k i a nuo veikėjų, j u o s in
terpretuoja, žvelgdamas iš viso
romano perspektyvos. Suminėsime
tik vieną kitą: skyrelis apie Valenti
ną baigiamas atsakymu i klausimą,
ką mąstė žemėje likusioji Valentina,
parimusi ant palangės, k a i jos at
skilusi viena dalis keliavo tarp
žvaigždžių: ..Niekas to nepasakys: nei
rūpestinga motė. nei palangės vi
joklis, nei mes patys negalim to
pasakyti*' (p. 115). Tai vienintelis
pasakotojo komentaras savo vardu
(„mes") visoje knygoje, ir todėl reikš
mingas kaip Valentinos vidinės
maišaties patvirtinimas skaitytojui.
Ankstokai knygoje, Antanui ir Va
lentinai antrą kartą susitikus klau
sytis klebono grojant vargonais,
skyrius baigiasi klebono žodžiais: „—
Ech, vaikai, vaikai, — prabilo klebo
nas, giliai atsikvėpdamas. Ir geromis,
tarsi viską atleidžiančiomis akimis
įsižiūrėjo į juodu" (p. 44). Tuo pa
brėžiama jų abiejų nesubrendimas ir
jaunystė, nulemianti romano toli
mesnį klostymąsi. Kitą vakarą pats
vienas išplaukęs pasiirkluoti An
tanas grįždamas „nuo ežero kranto
nešėsi du sraigių n a m e l i u s " (p. 52)
Tai Antano solipsizmo ir jo bei Valen
tinos nesusisiekiančių p a s a u l i ų
užuomina.
Kad ir truputį pasklaidžius romano
konstrukciją, matome, jog jis yra tam
tikra prasme dirbtinis. Atrodytų, kad
n e Lietuvos gamta, ne veikėju per
sonažai ir ne jaunų žmonių meilė
y r a sudėtiniai jo elementai, bet
priemonės, kuriomis jie pristatomi.
Tačiau, nors šitok" skaitymo bud;.s

planuotoją ir reikalų vedėją.
Šokėjų sudėtį sudaro 10 vyrų
ir 21 mergaitė, kurių tarpe
matyti
ir j a u n e s n i ų ,
ir
v y r e s n i ų veidų.
Grupės
vadovas Liudas Sagys gerai
panaudojo, visus šokėjus,
d u o d a m a s visiems progą
pasirodyti, jeigu ne pačiam
šokyje, tai bent perėjime ar
šokio užbaigime. Gaila tik,
kad berniukų tiek mažai, kurių
nuovargis ryškėjo spektaklio
eigoje. Aiškiai matyti daug
įdėtų d a r b o v a l a n d ų —
negalima
skųstis
šokėjų
grakštumu bei vikrumu, nors
kartais atrodė, kad Jaunimo
centro scena buvo per maža,
neleidžianti piinai išsireikšti
smarkiai besisukantiems šokė

jams.
Dėkojame „Grandinėlei" už
jų atsilankymą Chicagoje ir
linkime jiems daug gražių,
vaisingų metų.
R.S.-P.

geriausiai atitinka „Valentinos"
pobūdį, kaip ir did.le dalį 20-to šimt
mečio neosimbolistinės prozos, būtų
klaida visą Jw sf'uktūrą suvesti j
retorines ir kalbines y p a t y b e s .
Nereikia išleisti iš akių, k a d meninė
kūrinio galia taipgi kyla iš to, kad
jame atsiskleidžia patirtinės,
psichologinės ir visuomeninės sąran
gos, randamos jau už kūrinio ribų.
Todėl tikslu, kad „Valentiną"" skai
tant skaitytojui kyla klausimai apie
Antano ir Valentinos, iš dalies ir kitų
veikėjų, psichologinę r e a l y b ę :
kokios traukos juose rungiasi, ko
kiems gyvenimo reikalavimams jie
turi pasiduoti, kur glūdi tragedijos
priežastys? O kitoj plotmėj visas
kūrinys kaipo toks verčia susidurti su
estetikos klausimu: kuo remiasi, ko
siekia kūrinys, kam išvis menas?
Kūrinį suvokdamas kaip savyje už
sklęstą, jo atitra.iktumą nuo gy
venamos tikrovės priimdamas, An
tanas Vaičiulaitis taipgi nori tą atitrauktumą ir peržengti, analogiškai
Tomui Žiobrui, kuris prilygindamas
mokslą menui Antanui dėsto: „aš
noriu, kad mano mokslu tikėtų, jį
mylėtų, sudėtų ir kiti į ji savo jaus
mus ir aistras. Aš nekenčiu tu. kurie
vedžioja nosimi po pergamentus, po
geltonus senų laikų popierius ir nie
ko daugiau nemato, kaip pergamentą
ar popierių. Aš už kiekvienos raidės,
už kiekvieno taško regiu kraują,
r e g i u t ū k s t a n č i u s a l s a v i m ų ir
mirčių'" (p. 24).

į šias lygumas ir, pasirėmus į rikę,
nestebės ji vasarų derliaus" (p. 141)
— galbūt tai ir yra jo pastangų skau
dus vaisius, jeigu jis žino, kad šį kartą
prarado ne idėją, ne „moterį", o gyvą,
mylimą asmenį.
Skaitytojas Antaną patiria, kaip
kaupiantį savyje didelę dvasinę ener
giją — tai liudija jo sugebėjimas su
kurti savo sąmonės procesu tą
gaivališką pasaulį, kuriame jis vei
kia. Iš kitos pusės, jis turi valdyti tos
energijos veržimąsi. Romane jis te
bėra ieškantis derinio tarp šių dviejų
savo prigimties polinkių ir jo dar
neįstengiąs padaryti. Iš prigimties
uždaras („Niekados nereikia atverti
širdies", parašęs laišką ir jį įdėdamas
į savo pastabų sąsiuvinį, nusprendžia
jis), kai pyksta ant žmonių, mintimis
juos suniekina, o pats žino visą laiką,
kad išoriniai liks mandagus. Tuo tar
pu vidiniais savo išgyvenimais jis
pasirodo ryžtingas, siekiantis sau
brangaus tikslo. Jis taip pat tyrinė
ja savo paties motyvus, stengiasi
įžvelgti kitus žmones — senelį
istoriką Žiobrą, nelaimingą kleboną,
randa kalbą su mažu Vincuku, su
žveju Kostu. Šitie Antano kontrastai,
o ypač pergyvenamas konfliktas tarp
užsidarymo ir atvirumo, kontroliuoja
ma jo vidinė audra daro jį patrauklų

Psichologiškai Antaną charak
terizuoja jo idealizavimas Valentinos,
o dar labiau savo paties meilės jai —
ta meile tiesiog svaiginimasis. Valen
tina pasidariusi viso jo pasaulio ašim:
„Visi mano mostai, kiekviena mintis
prasmė^ turi tik sąryšyje su ja, jos
šviesoje...'" (p. 82). I ją jis sukoncent
ruoja visa aplinką, nejausdamas, kad
pats yra ir jos kūrėjas. Bet tai yra
reikalingas procesas — jam reikia
pereiti nuo „moters" siekimo, kurią
knygos pradžioj jis mato „beveik
kaip kokią idėja,nenumaldomai tau
kuždančią ir tvinksinčią tavo gyslose,
bet stovinčią toli ir savo alsavimu
atliepiančią tūkstančiuos širdžių
— visų vyrų a p m ą s t y m u o s ir
troškimuos atliepiančią" (p. 8) iki
vienos, „tos vienos r įergaitės". Tą jis
p a d a r o , s u s i r a s d a m a s ir savo
sąmonėje išskleisdamas Valentiną,
bet jos pačios, kaip atskiro, gyvo as
mens, nesuspėdamas pasiekti, nes
kelias vingiuoja t a r p jo trokštamo
„pirmapradžio vyro ir moters skaid
rūmo" 'p 46) ir rūpesčių prislėgtos
Skaudvilių dukros. Todėl kai r a
manas baigiasi sa'dniu: „B*-t jau
niekados vartuose nepasirodys viena
laivininkė, viena dainuotoja, neišeis

JONO MEKO FILMAS
CUNY TELEVIZIJOJE
Jono Meko filmą „Reminiscences of a Journey to Lithuania" planuoja rodyti CUNY-TV,
Channel A, City University of
New York televizijos stotis, pirmą
ją liepos savaitę. Šis filmas
įtrauktas į seriją filmų apie
Amerikos imigrantų
patirtį,
kuriuos CUNY-TV rodys ryšium
su New Yorke t ą savaitę švenčia
mu Laisvės statulos 100 metų
jubiliejumi.

Bet
mažėjant
lietuvių
nuošimčiui
respublikoje,
lietuvių kalbos padėtis
nepagerės.
Normaliomis
aplinkybėmis
atsakingi
valdžios pareigūnai turi iš
anksto numatyti įvykių raidą
ir jai pasirengti. Antai mažė
jant naftai, pradėta skubiau
eksploatuoti gamtos dujas,
statyti daugiau branduolinių
jėgainių. Kapitaliniai įdėjimai
kartais
planuojami
dešimtmetį iš anksto. Lietuvos
demografai gali apskaičiuoti
būsimą
lietuvių
prieauglį,
todėl Paleckio ir kitų valdžios
politikos
apologetų
straipsniuose
pasigendame
konkrečių ateities planų
svarstymų.
Juk
tada
paaiškėtų, kaip konkrečiai
ketinama tarp lietuvių ir rusų
kalbos padalyti įtakos sferas,
ir koks ateityje bus tėvynėje
gimtosios kalbos vaidmuo? Jei
iš anksto rūpinamasi įvairių
prekių gamyba, tai reikėtų
nemažiau rūpintis ir tautinės
kultūros pagrindinio šaltinio
išlaikymu.
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užuovėjos.
v
alentina, kaip j a u minėta, atsklei
džiama atskirame skyrelyje. Jis
įgalina žvilgsnio dvilypumą —ji nėra
tai, ką Antanas įsivaizduoja, nors ir
pats Antanas dar pradžioje yra paju
tęs, kad ir Valentina „turi kitokį
pasaulį, negu šitas kasdieninis, turi
pasaulį, kuriame jis pats jaučiasi
bejėgis" (p. 30). Panašus žvilgsnio
dvilypumas taikomas ir kitiems
veikėjams. Valentinos šeima Skaudviliai savo ūkyje atrodo kaip kaimo
buities idilė: čia ir geras savo žmonai
ir vaikams, vyriausiai dukrai jautrus
tėvas, ir rūpestinga motina, ir
p i e m e n i š k a s , bet n e s u g a d i n t a s
p i e m e n u k a s J o k ū b a s , darbšti
samdinė Magdė, gudri, kaip pridera
jos metams, Valentinos paauglė
sesuo Izabeliukė, simpatingas, auten
tiškas vaikutis, Valentinos mažasis
broliukas Juozukas. Tačiau po šiuo
plonu paviršium slypi vargas ir
rūpesčiai. Lietuvos ūkinė krizė palie
tusi ir juos; Įsiskolinę inžinieriui yra
skolingi j a m dukrą, kas ir kildina
Valentinos tragišką dilemą. Dvilypis
žvilgsnis veikia ir atvirkščiai:
kleboną pirmąkart sutikęs Antanas
su pašaipa vertino jo gestus ir pasa
kymus, ir tik patyręs klebono santykį
su vargonais praregi: „po nutriušu
— nes visada labiau vilioja asmenybė, siais pavidalais būta liepsnos ir
meilės" (p. 30). Klebonas Motiejus
kurioje jaučiamas galingų polinkių
„vaikščioja taip susiveržęs juosta,
valdymas, dvasinėmis pastangomis
kad
užpakaly klostės atsikiša, lyg
laimėtas santūrumas, negu tokia,
būtų
krakmolytos", rašo Antanas
kuri integruota ir rami dėl to, kad
savo
laiške
ir toliau samprotauja, kad
nuo pradžių buvo lėkšta. Tačiau čia
„žmonės,
kurie
negali bent iš dalies
slypi ir Antano nelaimingos būsenos
eiti
likimo
jiems
skirtu keliu, ir
šaknys — kartkartėmis jis pasijunta
fiziškai
atrodo
ypatingi,
lyg juos
atskirtas nuo savo aplinkos ir kenčia
nuolat
graužtų
ir
kankintų
neregi
„dėl to, kad nei daina, nei gėlė negali
mas
skausmas,
kuris
ilgainiui
atsi
prakalbinti jo. kad nėra ryšio tarp jo
muša
jų
bruožuose.
Ir
klebonas
Mo
paties ir viso, ka jis mato. kad viskas
tiejus,
taip
m
a
n
rodos,
vaikščioja
Kirčia vyksta kaip burtuos, kuriuos jis
stebi pro stiklini, slegiantį gaubtuvą" bynėj lyg tremtinys, nesijaučia savo
(p. 86). Jis dar neradęs būdo pra vietoj, gal kankinasi ir gailisi. Ir dvi
silaužti į tikrovę. O savo prieš dešimt metų — dvidešimt metų jis
taraujančiu? jausmus jis sugeba nuo taip jau eina per pasaulį, niekieno
kitų laikyti lyg už užtvaros: „Bet nesuprantamas — kam čia labai rūpi
matote — pas mane iš tikrųjų nieko jo vargonai, jo muzika. Dėl to jis
nėra. Tik keturios sienos! Maža darosi lyg ir bailus — nenori, kad
nauda iš tokių kaip a š " (p. 132), ta kieno grubūs pirštai šiurpiai pa
ria jis Valentinai knygos gale, nuo jos klebentų į užsidariusią jo sielą, kurio
užsisklendęs. Ir todėl ypač nelaimin je jis visas, s u kūnu ir dvasia, susi
ga, kad jo polinkį atsitverti su traukia, nelyginant ežys į savo spyg
stiprina kaip tik nesėkminga pa lius" (p. 79). Klebono figūra — an
stanga su mylimu žmogum suartėti: kstyvas atspindys vienos pusės paties
kada jis įvykdo troškimą, imdamas Antano sielos. Ir, kaip būdinga Vai
glamonėti Valentiną ir prašydamas čiulaičio veikėjams ir įvaizdžiams, už
ją tekėti, užuot jį priėmusi. Va tvirto fasado gali slėptis yranti
lentina gailiai p r a v i r k s t a , o struktūra, po skurdžia išore — aistra
tada nusuka kalbą. Jis nuoširdžiai grožiui, už nerūpestingos ,,že
nesupranta, kodėl jo veiksmo išdava benkštukės", kaip Valentiną vadina
visiškai kitokia, negu jo logika einant Žiobras, — reikalo nuspręsti savo gy
jis laukė. Tad yra tam tikra simetri venimo kelią draskoma siela, už An
ja tarp šito Valentinos poelgio su juo tano išdidumo — baimė pilnai atsi
ir jo lemtingo jos atstūmimo knygos verti gyvenimui.
pabaigoje, kada ji ateina p., ji
Todėl po penkiasdešimt metų vėl

Visuomeniniai
Lietuvos krikšto
padariniai
(Atkelta iš 2 psl.)
Rytų krikščionė
Jo
valdomų
žemių
didžioji
dalis
buvo
pravoslaviška.
Vilniaus
sosto
ryšiai su Konstantinopoliu buvo
greičiau draugiški, k a i tuo tarpu
su V a k a r a i s toli g r a ž u tokie
nebuvo.
I e š k a n t a t s a k y m o į klausimą,
k a s nulėmė J o g a i l o s apsispren
dimą už V a k a r ų krikščionybę,
reikėtų m a n y t i , kad j a m pasidarė
aišku, jog lietuvių t a u t a i ge
riau yra jungtis į Vakarų
krikščionybę, n e p a i s a n t to, kad
kelias į Rytus buvo l a b i a u atviras.
Galimas dalykas, k a d Jogaila
g a n a gerai pažinojo s a v o meto
aktyviąją lietuvių visuomenę ir
suprato, kad
vakarietiška
g a l v o s e n a jų a s p i r a c i j a s labiau
p a t e n k i n s . Iš viso, reikia liautis
lietuvišką
ano meto
lietuvių
visuomenę laikyti b a r b a r a i s . J ų
p l a t ū s k o n t a k t a i s u Rytų ir
V a k a r ų t a u t o m i s juos bus labai
s u b r a n d i n ę ne tik politiškai, bet ir
visuomeniškai bei kultūriškai. Tai
y p a č liudija vėlesnės
labai
aktyvios
lietuvių
pastangos
a k t y v i a i kurti Lietuvos statutą.
Visai y r a p r a l e i d ž i a m a s iš akių
f a k t a s , kad, n e p a i s a n t Jogailos
a s m e n i n ė s unijos su I^enkija,
Lietuvon nebuvo įvesta Lenkijos
teisinė sistema, o d a u g i a u kaip
per šimtą
metų
vietinėmis
pastangomis
buvo
kurtas
ir
p e r k u r t a s Lietuvos s t a t u t a s .
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LRD
v a l d y b o s p r a n e š i m e a p i e 1985 m.
L R D literatūrinę premiją turėjo
būti: „Premija, 2000 dolerių, bus
įteikta rudenį".

skaitant „Valentiną" kyla klau
simas: ar nereiktų iš naujo pa
s v a r s t y t i susidariusią pas mus
nuomonę, jog Vaičiulaičio veikėjai,
bent šiame romane, yra pasyvūs, receptyvūs, stokojantys sąmoningumo,
kaip tai būdinga impresionistinio
žanro prozai, ir kad pats rašytojas yra
estetas, miniatiūristas, nesiimąs
didesnių gyvenimo temų ir gilesnių
žmonių pergyvenimų (plg. J- Bra
zaitis,
„Antano
Vaičiulaičio
r i n k t i n ė " , Pasakojimai,
1955).
„Vaičiulaitis iš kasdieninio gy
venimo šukelės iškalė ir auksakalio
kruopštumu ornamentavo poetinius
pasakojimus bei v a i z d u s " , rašo
Brazaitis (p. 341). Tai, be abejo, tie
sa, bet jo veikėjus vargiai a r galime
sugrupuoti su pavyzdiniais impre
sionistinio romano herojais — pvz.,
Virginia Woolf Mrs. Dallovvay. Toks
k l a u s i m a s i š k y l a t o d ė l , kad
„Valentinoje" matome siekimą tikro
vės, bet neprasilaužimą į ją tol, kol
nėra sumokėta labai didelė tragedijos
kaina. Antanui pastoja kelią jo dar
nenugalėtas solipsizmas, Valentiną,
nepriaugusią sprendimui daryti, per
greitai ištinka gyvenimo kryžkelė.
Bet tai anaiptol nereiškia, kad jie
smerktini dėl savo silpnybės, nes tai
gi y r a jauni žmonės, k a i p klebonas
Motiejus primygtinai pabrėžia. Abie
juose įkūnijama gyvas reikalas tame
amžiuje kurti asmenišką gyvenimą,
spręsti, nors ir darant fatalines klai
das, aplinkos keliamus reikalavimus.
O tai ir yra viena iš didžiųjų literatū
rinių temų — ir Antano istorija savo
egzistencinės problemos suformu-.
lavimu primena jaunąjį Wertherį ar
ba Stephen Dedalus, kaip aktyvi pa
stanga kurti savo paties pasaulį per
ryšį su aplinka. Tas ryšys gali būti
sutraukomas
jo
pagrinduose
slypinčių prieštaravimų, jeigu juos - '
veikėjams nepavyksta išspręsti, ta
čiau kūrinys pas skaitytoją ateina
kaip integruota meninė visuma,
atskleidžianti gyvenimo kontradikcijas. Tad ir „Valentina" tebėra ne tik •
dailus, savo laiko psichologines ir
estetines nuotaikas a t i t i n k a n t i s •
kūrinys, bet ir išliekantis savo verte
lietuviškas romanas, kurio centre yra .
žmogiškos, o ypač meninės vaizduo
tės santykio su tikrove klausimas. O
tai visada buvo ir liks didžiausia mus
gyvenime pasitinkanti problema, ką
gali patvirtinti kiekvienas iš savo
asmeninės patirties. Vaičiulaičio
ramus pasakojimo tonas, jo subtilus
humoras, racionali prieiga, jo giedra '
ir optimizmas, visa valdanti jo kū
rinių tvarka neturėtų skaitytojui už
slėpti, kad po tuo tobulai kontro
liuojamu paviršiumi y r a ir tikro
skausmo, ir „liepsnos ir meilės".
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