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A. a. Antanas Maceina (1908-1987)

Antaną Maceiną 
„namolei” palydint

Nelengva susitaikyti su jokio 
žmogaus mirtimi, o ypač sunku 
su tokio, kuris visam savo gyve
namam amžiui įstengė šviesti 
nuostabia savo proto ir širdies 
šviesa, perskverbti ja mūsų laikų 
ūkanas, žmogiška šiluma lydyti 
jų gruodą ir kviesti kiekvieną iš 
mūsų susitikti dygiam savo gyve
nimo kely su dieviškąja Paslap
tim — matyti „Jį kiekvieno smė
lio kibirkšty” ir laukti Jo atei
nant „pro liūdinčias vagas ari
mo”, kol „mūs diena kalnelyje 
dar rymo / Ir ulbina dūdele 
grubiažieve” (Antanas Jasman- 
tas, „Pakeleivis”; „Malda”, Gruo
das, 1965).

Praėjusią savaitę, per savo 
79-tąjį gimtadienį, sausio 27 
dieną miręs mūsų filosofas, teolo
gas ir poetas Antanas Maceina 
buvo akivaizdus dieviškosios 
malonės ženklas mūsų tautos 
žmonėms lemtingais jos istorijos 
laikais. Kiek jo netekimas mus 
liūdina, tiek jis yra ir proga per
gyventi dėkingumo jausmą už jo 
gyvenimą tarp mūsų ir už jo do

Šiame numeryje:
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nio eilėraščiai • „Paskutinis” (?) trečiafrontininkas • 
Saulius Tomas Kondrotas Chicagoje

vanas, kurias jis mums taip dos
niai dalijo.

Pati didžioji iš jų — liudijimas, 
kaip savo visuomenei galima tar
nauti, ištikimai vykdant protinio 
darbo pašaukimą. Jis už mus gal
vojo, sklaidė ir svėrė pačius svar
biausius gyvenimo klausimus: 
visuomeninę santvarką, socialinį 
teisingumą, tautinį auklėjimą ir 
tautinę tapatybę (Asmuo ir isto
rija), laisvę (Didysis inkvizito
rius), kančią (Jobo drama), blogį 
(Niekšybės paslaptis), o svarbiau
sia — Dievo ir žmogaus santykį 
(Saulės giesmė, Didžioji padėjėja, 
Dievo avinėlis, Bažnyčia ir pasau
lis, Religijos filosofija, Dievas ir 
laisvė). Jis taipgi buvo ir grynas 
filosofas, kuriam rūpėjo išsiaiš
kinti žmogiškos galimybės pa
žinti tikrovę pagrindus, sąlygas ir 
apraiškas (Filosofijos kilmė ir 
prasmė). Bet ką jis bedarė ir kuo 
besirūpino, jis niekada nebuvo 
pasitraukęs iš „šitos žemės rin
kos”, kuriai jis visada buvo 
ambivalentiškas, tačiau kurioje, 
jis sakė, „Juk gražu — / Ar ne? —
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Dainininkių enciklopedija — jų biografijos. 
Senų laikų prisiminimai. Kodėl dabar 
Lietuvoje nebedainuoja?

DR. JONAS BALYS

Mano mergelės skardus balselis, 
Kaip Kretingos varpelis. j

Iš žemaičių dainos

Prieš mane storoka knyga: Aš 
išdainavau visas daineles. Pasa
kojimai apie liaudies talentus — 
dainininkes ir muzikantus. Su
darė ir parengė Danutė Krišto- 
paitė. Vilnius: Vaga, 1985. 431 
psl. ir 16 psl. fotografijų. Iliust
ravo Algimantas Švažas. Tiražas 
10,000 egz. Spauda pakenčiama, 
tik įrišimas blogas, daug kur pus
lapiai prie nugarėlės sulipę.

Knyga padalyta į du skyrių: 
„Gražūs gyvenimai” ir „Atsimi
nimai”. Pirmąjį sudaro biogra
fijos arba kūrybiniai portretai, 
aprašyti tautosakos rinkėjų apie 
savo surastas dainininkes (-us), o 
antrasis skyrius — dainininkų ir 
tautosakininkų atsiminimai, jų 
pačių surašyti arba įkalbėti į 
juostas ir vėliau nurašyti.

Biografijas ir apybraižas surašė 
27 asmenys, kurių seniausias yra 
tautosakininkas Stasys Paliulis, 
gimęs 1902 m., ir jauniausi yra 
tautosakos studentai, gimę 
1963-64 m. Dar knygos gale 

dar kiek pabūti” („Gruodas”). 
Krikščioniškąją tradiciją steng
damasis atskleisti ir jos gelmes 
tyrinėti, jis nuolat ją suvesdavo 
su mūsų gyvenamų laikų reika
lavimais. Todėl iš jo rankų 
gavome ir dabartinių Katalikų 
Bažnyčią aižančių klausimų 
sklaidą (Didieji dabarties klau
simai, Išlaisvinimo teologija), o 
svarbiausia — vieną iš įtaigiausių 
kultūros teologijų mūsų šimt
mečiui, kokios reta sutikti net 
pačių svarbiųjų jo bendraamžių 
krikščionių teologų raštuose — 
tai jo 1973 metais išleistas vei
kalas Krikščionis pasaulyje.

Būdinga, kad ji., buvo savo am
žiaus filosofas ta prasme, jog jis 
žinojo, kad kartu su įžvalgomis 
yra be galo svarbūs ir žodžiai, 
kuriais jos išreiškiamos — ir to
dėl vienas jo didžiųjų įnašų buvo 
mūsų ligtol skurdžios filosofinės 
kalbos kūrimas, jos turtinimas ir 
skaidrinimas. Jis mums dovano
jo žodžius, ir tuo pačiu sąvokas, 
kurių iki tol neturėjome ir todėl 
negalėjome ir daugybės žmogiš
kos minties klodų užgriebti. Ne 
veltui jis buvo ir vienas iš 
pirmųjų mūsų modernios reli
ginės poezijos kūrėjų — savo 
rinkiniuose Gruodas (1965) bei
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pridėta anketa, kurioj yra 
klausimų, į kuriuos laisvai 
sako 7 iš tų garsiųjų tautosakos 
teikėjų. Visa medžiaga sut
varkyta pagal sritis: aukštaičiai, 
suvalkiečiai, dzūkai, žemaičiai. 
Tai labai vertingas leidinys, nes 
senieji tautosakos rinkėjai retai 
tokias žinias paduodavo: kartais 
tik pažymėdavo kaimą ar 
parapiją arba dainininkės pa
vardę, bet nieko daugiau apie jos 
amžių, kur gyvenimą nugyveno 
ir koks jis buvo, kur savo dainas 
išmoko ir kada jas dainuodavo, 
kokiom progom ir t.t. Visa tai 
labai svarbu dainų tyrinėjimui. Ir 
ką pačios dainininkės galvoja 
apie dainas.

Dainų rekordavimas
Jei dainų rinkimas, užrašant 

žodžius ir net melodijas, buvo pra
dėtas 19 amž. pradžioj, tai 
mechaniškas arba tikslus užrašy
mas buvo galimas tik šimtmečiu 
vėliau. Edisono fonografą, 
užrašantį garsus į vaško cilin
drus, įsigijo Lietuvių mokslo 
draugija Vilniuje apie 1910 m.,

Ir niekad ne namolei (1980) 
atskleidęs jau nebe dievobai
mingos kaimiečio lietuvio sielos, 
bet dvidešimto šimtmečio egzis
tencinių rūpesčių draskomo 
krikščionio žmogaus vidinį 
pasaulį.

Be abejojo gyvenimą ir kūrybą 
lydėjo ir tam tikra mąstytojui bū
dinga tragiką. Nieko jis taip 
nenorėjo kaip būti išgirstas ir įsi
dėmimas tų, dėl kurių jis sielo
josi, kuriems jis kalbėjo ir rašė. 
Jis taip nuoširdžiai džiaugėsi, pa
tyręs kad ir menką jo minties 
pasaulio atgarsį, jam atoliepį iš 
jaunesnių žmonių, ir tuomet 
drąsino ir skatino: ir jūs junkitės 
į šį darbą, jis reikalingas ir svar
bus, o Dvasia dvelkia ten, kur ji 
no»i — ji lydės ir jus. Džiugu, kad 
jo mąstysena pagaliau pradeda 
susilaukti rimto dėmesio Lie
tuvoje (žr. Kęstučio Skrupskelio 
„Ateitininkai ir moralinė kapi
talizmo kritika” praėjusios savai
tės Draugo priede). O mes išei
vijoje? Turbūt ne tiek jo klau
sėmės ir su juo kalbėjomės, kiek 
būtų mums patiems pravertę. 
Ateitininkai, kurių sąjūdžiui 
idėjiškai pagrįsti, jo siekių kryp
čiai išvystyti jis padarė nemažiau 
negu Pranas Dovydaitis ar Stasys 
Šalkauskis, pastaruoju metu 
nepanorome ar neįstengėme jam 
prideramo dėmesio skirti. (Tiesa, 
jo mintys nuolat sunkėsi į sąjūdį 
iš apačios — stovyklų ir kursų 
programose jo temoms būdavo 
vietos; tikimės, jog šis procesas te
bėra nesustojęs.) Bet po Antrojo 
Vatikano suvažiavimo gal kar
tais ir per daug pradėjom kliau
tis ypač šiame žemyne suklestėju
siom „pop spirituality” apraiš
kom, religinio gyvenimo centran 
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bet juo mažai tebuvo naudotasi, 
užėjo karas. Juo pasinaudojo 
kelionėse 1943 m. Z. Slaviūnas. 
Buvo išrastos geresnės prie
monės. Švietimo Ministerija, 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
raginama, 1934 m. nupirko 
vokiečių „Telefunken” firmos du 
aparatu užrašyti garsus į plokš
teles. Vyriausybė įsteigė Lietuvių 
tautosakos archyvą, kurio pirmu 
vedėju aš buvau paskirtas 1935 
m. vasarą. Tada buvo pradėtas 
planingas tautosakos rinkimas. 
Kadangi tie aparatai tada buvo 
dideli ir sunkūs, reikėjo specialių 
įrengimų, tai suorganizavome 
tautosakos teikėjų kvietimą į 
Kauną ir užrašėme jų dainas ir 
kt. į plokšteles, iš karto į metali
nes, vėliau plastikines. Iškvies
tiems asmenims apmokėdavome 
kelionę traukiniu ar autobusu ir 
mokėjom dienpinigius (nebeatsi
menu po kiek) ir žmonės buvo pa
tenkinti. Buvo garbingas dalykas 
būti pakviestiem dainuoti į Kau
ną, garsas plačiai pasklisdavo 
visoje apylinkėje. Parsiveždavo 
ne tik garbę, bet ir saują litų. Mat 
jie atsiveždavo savo maisto, išvir- 
davom jiems arbatos, tik už 
nakvynę kelionių namuose 
turėdavo užsimokėti po 4 litus už 
naktį iš tų dienpinigių. Senesnieji 
arba nebeprimatą ir neįpratę ke
liauti asmenys galėjo pasiimti 
palydovą, kuriam irgi buvo 
apmokama.

Aparatūrą vartoti pasimokė 
Berlyne Z. Slaviūnas. Užrašytinų 
dalykų atranką padarydavo 
muzikai St. Šimkus, vėliau J. Ka
rosas ir J. Čiurlionytė, kuri buvo 
pasamdyta nuolatiniu muzikos 
ekspertu Tautosakos archyve. 
Rašydavom tik tikrai liaudiškas 
arba senoviškas dainas. Nera
šėme naujoviškų sentimentalių 
romansų, iš knygų išmoktų 
dalykų, žinomų autorių kūrybos. 
Atsiveža dainininkė, sakysime, 
160 dainų pradžių sąrašą, kurio 
mes iš anksto reikalaudavome, 
bet užrašome tik 40, nes muzikai 
išklausę nusprendžia, kad dėl 
kitų neverta gaišinti laiką ir 
eikvoti medžiagą. Žinoma, 
dainuotojui nenupeikėme, kad 
kitos dainos negeros arba negra
žios, bet diplomatiškai pasaky
davome, kad tas kitas dainas jau 
turime užrašytas. Tokiu būdu iki

Kompozitorius Stasys Šimkus, nuo kurio gimimo šių metų vasario 4 dienų sukako 100 metų, su liau
dies dainininkėmis Nepriklausomybės laikų Lietuvoje.

Tautosakininkas dr. Jonas Balys

1940 m. sausio 1 d. Archyvas jau 
turėjo prirašęs 1,206 plokštelių, 
kuriose buvo užfiksuota 8,328 
dalykai. Ir šioje knygoje daugelis 
dainininkių pasisakė, kad buvo 
„prie Smetonos” pakviestos į 
Kauną dainuoti į mašiną Tau
tosakos archyve (žr. ps. 20, 88, 
198, 273, 311, 361).

Karo metu užrašymas beveik 
sustojo, kai atsirado svarbesni 
reikalai, vargai ir ašaros. Vokie
čiai 1943 m. kovo 17 atėmė 
fonografus. Vėliau sugrąžino, bet 
buvo sugadinti, gal tyčiomis, 
matyt, bijojo, kad neužrašytume 
užsienio radijo laidų (BBC) ar 
panašių dalykų. Po karo, kai 
buvo išrasti magnetofonai, dainas 
į juosteles užrašinėjo Vilniuje 
Tautosakos rankraštynas (buv. 
Tautosakos archyvas, kurio rin
kiniai išliko) ir Valstybinės kon
servatorijos Liaudies muzikos 
kabinetas. Ekspedicijų metu 
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rinkėjai nusiveždavo lengvus 
magnetofonus į provinciją. Viena 
dainininkė gyrėsi, kad ji tiek 
daug dainų mokėjusi, jog rinkėjai 
pritrūkę juostelių ir turėję kitą 
kartą atvažiuoti. Ten medžiagos' 
visados trūksta, net ir paprasto ', 
popieriaus.

Folkloristinis sąjūdis 
„atlydžio” metu

Po karo, šiek tiek atsigavus, 
apie 1960 m., vėl atgijo susi-1 
domėjimas tautosaka. Tiesa, • 
Lietuvių tautosakos archyvas • 
kaip savarankiška įstaiga buvo « 
panaikintas, padaryta tik Tauto- ■ 
sakos sekcija prie Akademijos ■ 
Lietuvių kalbos ir literatūros in-1 
stituto. Tautosakos rinkiniai, ' 
rankraščiai ir plokštelės, per karo ’ 
veiksmus nenukentėjo. Vietoj ‘ 
Tautosakos archyvo buvo duotas ' f 

(Nukelta j 2 p<«l.'
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Aš išdainavau visas daineles...
(Atkelta iš 1 psl.)

Tautosakos rankraštyno vardas. 
Vedėju paskirtas K. Grigas. Pri
augo jaunoji tautosakininkų kar
ta, kaip Donatas ir Leonardas 
Saukos (broliai?), B. Kerbelytė, D. 
Krištopaitė ir kt. Buvo daromos 
kompleksinės arba sudėtinės 
tautotyros ekspedicijos į pro
vinciją, su visu būriu studentų 
kraštotyrininkų. Kiekvieną 
kartą buvo pasirinkta tam tikra 
vietovė. Ekspedicijose surinkta 
medžiaga buvo paskelbta at
skirose knygose apie tą vietovę.

Susikūrė ir pasidarė populiarūs 
folkloriniai ansambliai iš tikrų 
liaudies dainininkų pagal vietas: 
Marcinkonių, Puponių (kupiškė
nų), Luokės, „Sadaujos” (Vil
niuje, vardas pagal sutartinės 
refreną) ir kt. Pirmoji etnogra
finių ansamblių šventė jvyko 
Liaudies buities muziejuje Rum
šiškėse. Buvo išleistos serijos 
grynai folkloristinių plokštelių: 
„Lietuvių liaudies dainų anto
logija” (1966-68), „Dzūkų melo
dijos” (1981) ir kt. Buvo išleista 
tautosakos tekstų rinkinių ir 
studijų.

Tie folkloristiniai ansambliai 
plačiai gastroliuodavo, dai
nuodavo per radiją, pasirodydavo 
TV, net viename filme „Kraitis”. 
Dabar viso to nebėra. Seni tikrie
ji liaudies dainininkai išmirė. 
Kraštotyrininkus pradėjo per
sekioti. Jiems prikišama, kad per 
daug garbiną senovę ir etniš
kumą, sukelią patriotinius jaus
mus. Tą patį darė lenkai Vilniaus 
krašte okupacijos metais su tau
tosakos rinkėjais. Pagaliau 
sąjūdis prigeso ir dėl jaunosios 
kartos sumiesčionėjimo, dvasinio 
nuskurdimo, girtavimo ir sava
naudiškumo. Etnografiniai an
sambliai sunyko.

Kodėl Lietuvoje dabar 
nebedainuoja?

Pirmiausia klausimas, kodėl 
žmonės iš viso dainuoja? Į tai at
sako pačios dainininkės. Magda
lena Ratkevičienė iš Dubyčių 
apylinkės pasakė: „jei nebūt 
dainų — neduok dievuli, būt kap 
kalėjiman. Dainuoji žmogus, tai 
pats save ramini. Su dainom 
gyvenimas visai kitoks” (394). 
Marija Salatkienė iš Suvalkų 
Kalvarijos pasakė: „Su dainom 
pragyvenau visą gyvenimą. Be 
dainų man būt l’ūdna, kaži ko

A. Makūnaitė „Aš padainuosiu dainų dainelę”
(linoraižinys)

trūktų” (397). Daugelis daininin
kų turėjo sunkų, vargingą gyve
nimą, todėl dažnai rinkėjams yra 
pasakę: „Jei nebūčiau dainavus, 
būčiau išprotėjusi”. Juzė Jurko- 
nienė iš Leipalingio parapijos 
pasakoja: „Dainavau rudens ir 
žiemos vakarais verpdama, aus
dama ir mažesniųjų broliukų lop
šius linguodama, dainavau pa
vasarį ir vasarą, galvijus 
ganydama. Ir atrodė, kad be dai
nos gyventi nebegalima” (321). 
Dzūkė nuo Simno pasakė: „Neži
nau, kaip ten būtų buvę be dainų. 
Net nesuprantu, durnas gyve

nimas būtų” (331). Būdinga, kad 
anksčiau dainuodavo žmogus ir 
pats sau vienas, dėl savo paties 
malonumo ar paguodos. O kai 
sueidavo keli, geriausias bend
ravimo būdas būdavo daina. 
Dažnai dainavo visa šeima. 
„Buvom trys seserys Lietuvoje, 
pagirtos dainininkės”, pasakė 
man V. Kundrotienė, Naugatuck, 
Conn. Ji čia turi keturias duk
teris, kurios irgi lietuviškai dai
nuoja. Kadangi muzikiniai ga
bumai ir klausa yra paveldimi, 
tai dažnai visa šeima dainuoja ir 
sudaro savo „ansamblį”, kaip 

garsios dainininkės Zaukienės 
nuo Obelių duktė Kuzavinienė: 
dainavo ji pati, jos duktė ir du 
anūkai Vilniuje 1972 m. (63-69). 
Lietuvoje buvo gausios šeimos, 
daug vaikų, nors beveik pusė jų 
maži išmirdavo nuo difterito ir 
kitų ligų, dėl blogos medicinos 
pagalbos. Bet vis šeimoje užaug
davo 5-6 vaikai. Kaime būdavo 
gražaus jaunimo.

Pripažįstamas liūdnas dalykas, 
kad šiandien Lietuvos laukuose 
nebegirdi dainuojant. „Bet dabar 
jau nebeskamba šio kaimo laukai 
dainomis, kaip skambėjo seniau... 
Jaunesnieji čia nebedainuoja ir 
tėvų dainomis nesidomi... O mes, 
būdavo, seniau an lauko dirbam 
ir giedam, ir linksminamės... tai 
laukai skamba. O dabar kas 
skamba? Niekas neskamba” 
(218-19).

„Taigi kodėl dabar niekas ne
dainuoja kolūkių laukuose ir 
fermose?” — keliamas knygoje 
klausimas ir bandoma atsakyti 
(172-73). Daug kas kaltina tą patį 
televizorių, esą prisiklausius 
garsių dainininkų, kažkaip 
nepatogu nemokšiškai plyšoti net 
girtam... Daina gyva kultūros 
namų scenoje, festivaliuose, repe
ticijose, apžiūrose... bet tai jau 
organizuota daina, visuomeninis 
darbas, atsiskaitymas prieš 
publiką, valdžią ar prieš oficialų 
svečią. Tai jau pusiau profesio
nalus menas. Dainuoja ir groja 
daugiausia plokštelė, įmagne
tinta juosta, ne gyva burna. Taip 
aiškina dainavimo nykimą A. 
Bernotas. Liaudies daina pasi
darė „atgyvena”.

Yra ir kitų gilių priežasčių. 
Pasikeitė žmonių psichologija ir 
visa ekonominė bei socialinė 
buitis. Nebeliko Lietuvoje 
gražiųjų kaimų ir vienkiemių, 
medžiuose skęstančių ant stataus 
upės kranto. Namai sugriauti, 
medžiai ir sodaj,Iškirsti. Žmonės 
suvąryti i naujus kumetynus, 
vadinamas „gyvenvietes”, kur 
vienodi nameliai pastatyti 
eilėmis iš silikatinių plytų, be 
jokio estetinio grožio. Q visur 
aplink — Stalino dvarų bekraš
čiai laukai. Melioratoriai sunai
kino gražų gamtovaizdį ir 
ekologinį darnumą. Svarbiausias 
dalykas yra išspausti iš žemės 
kuo daugiau grūdų ir naudos 
„plačiajai tėvynei”. Tačiau pla
nuotojai dažnai apsigauna, kaip 
su kukurūzais. „Kartais užtenka 
tik pravažiuoti traktoriui, ir ima 
džiūti medžiai, nupustomos kal
vos — visas per šimtmečius už
dirbtas dirvožemis. Suyra eko
loginė sistema, dažnai stebintis — 

kodėl?... Pasirodo šiukšlynai, 
žmogus su žmogum nustoja kal
bėtis, pasakoti (jau nesakau — 
dainuoti!), kažkaip baugiai 
pasižiūri užklausti jauni žmo
nės...” (379). Taip nusiskundžia 
poetas Marcelijus Martinaitis.

Net ir kalba sugedo. „Vargu ar 
po metų kitų vyksime į kaimą 
mokytis gražios, taisyklingos, 
sodrios kalbos. Kaimo žmogaus 
specializavimasis neišvengiamai 
keičia jo kalbos jausmą. Jis pra
deda prasčiau kalbėti nei miesto 
žmogus... Ar nebus pradėta ten 
[provincijoj] kalbėti blogiau nei 
geležinkelių stotyse?..” (372) 
Žmonės kalba tik kas būtinai 
reikalinga.

Folklorininkas klausia pats 
savęs: „Ką rinksime po 20 ar 30 
metų? To, ką šiandie renkame, 
jau nebebus”. Kiek toliau ra
šoma: „Pastebėjome, kad 'dai
nininkės privengia dainuoti, gir
dint anūkams ar šiaip jaunimui. 
Prūdiškėse studentai turėjo bėgti 
palikę šnekią, guvią, daug dainų 
mokančią senučiukę, kai į kiemą 
įsiveržė žentas su šake... Viduk
lėj duktė taip ir pasakė apie savo 
motiną: „Ko jūs ją šnekinat — juk 
ji nieko nesupranta!” O kiek ji 
mums padainavo, vis žvilgčio
dama į užraudusią dukrą!” (371). 
Kai pačios dainininkės paprastai 
mielai sutinka dainuoti, tai kiti 
šeiinos nariai dažnai nepaten
kinti tautosakos rinkėjų „truk
dymu”. Būdavo šeimoje nesu
tarimų dėl dainų. „Tėvas nuog 
pat mažens drausdavo [dainuoti], 
liepdavo poteriaut. Nenorėjau aš 
tų poterių ir gana” (392). Faktas, 
kad poteriavimas yra laikomas 
senų žmonių užsiėmimu. Ir dainoj 
sako: „Ne dėl Dievo meilės einu 
į. bažnyčią, Savo mergužėlę 
(bernužėlį) kad tik pamatyčia”. 
Buvo kaime populiarios „moja
vos” (gegužinės pamaldos), nes 
paskum buvo proga savo simpa
tijas iki namų palydėti. Sakmė 
pasakoja, kaip velnias bažnyčioje 
į jaučio odą rašo žmonių 
nuodėmes, kurie nesimeldžia, bet 
dairosi, kalbasi, apie ką kita 
galvoja. Net vietos pritrūksta ir 
velnias nori tą jaučio odą ištemp
ti didesnę.

Geros dainininkės, mokančios 
300-400 dainų, pasižymi nepa
prasta atmintimi ir gera muziki
ne klausa. Nuolatos sutinkame 
tokį tvirtinimą: „Aš, jei sykį už
girstu naują dainą, tai ją ir moku 
— ir natą, ir žodžius. Jei tuomsyk 
neatsimenu, tai naktį išsibudus 
prisimenu. O po tam jau visam 
laikui moku” (325). Geri balsai 
irgi nebuvo retenybė: „Gausdavo, 

skambėdavo Šventosios [upės] 
pakrantėj šešių gražiabalsių mo
terų daina — motinos ir penkių 
dukterų Kairyčių” (19).

Ką veiks tautosakininkai 
ateityje?

Kai kurie tautosakos rinkėjai 
susirūpinę klausia: „Ką rinksime 
po 20 ar 30 metų? To, ką šiandie 
renkame,jau nebebus. O ar pasi
baigs liaudies kūryba?” (370) 
Žinoma, rinkėjai iš ekspedicijų 
nenori grįžti tuščiomis rankomis. 
„Tiesa, užrašome beveik tik ži
nomų dainų variantus. Naujas 
motyvas, o juo labiau daina — re
tenybė. Nesutinkame neapklaus- 

A. Makūnaitė „Aš padainuosiu dainų dainelę”
(linoraižinys)

tų: įdomesnį žmogų randi iš visų 
pusių apvaikštinėtą, iškalbintą... 
Bet ar ne prasminga iš to paties 
žmogaus po 10 ar 15 metų vėl 
užrašyti tą pačią dainą?” (369) 
Taip, prasmė yra. Tada paaiš
kėja, kaip daina vystosi, kinta, 
gerėja ar blogėja (yra „nudai
nuojama”), kaip atsiranda 
variantai. Taip darė suomiai 
rinkėjai ir aš pats. Gauta įdomūs 
rezultatai.

Žinome, kad rekordinis rinkėjų 
derliaus pasisekimas pasibaigė. 
„Senovę baigia užgožti senti
mentali romansinė daina, į 
archaišką įsiterpę miesčioniški 

(Nukelta j 4 psl.)

Jorge de Sena

Prarastas rojus
Adomas jautėsi patenkintas. Jo neslėgė nė 

mažiausias nuovargis. Amžino pavasario rojus 
jam teikė gyvastį savo prinokusiais vaisiais, 
savo tankiais miškais, tyru vandeniu, dabar 
tekančiu jam po kojom. Intensyvaus mėly
numo, visad giedras dangus prielankiai žvelgė 
į jį; net saulė meiliai jį žadino kiekvieną rytą, 
patekėdama iš už Edeno kalno ir paversdama 
visą rojų šviesos rožynu. — O tos saulės skais
tumas! Jis ją būtų ėmęs garbinti, jei nebūtų 
žinojęs, kad Jahvė jį seka kiekvieną akimirką. 
Visa, kojis tik prašė, jam buvo duota: mintis, 
kalba, Ieva.

Štai ten jo palydovė — tikrai jo, nes ar tai 
ne ji buvo vienas iš tų kietų daiktelių, kuriuos 
jis nešiojo savyje?

Buvo beveik vidudienis. Sugulę medžio pa- 
unksmėje, jie ilsėjosi nuo rytmetinių žaidimų: 
bėgiojimo, slėpynių, akmenukų krovimo į 
upelį, kad nukreipus jo vagą.

Kai dievišką sodą užgulė tyla, Adomas 
užmigo. Matydama jį miegant, Ieva atsikėlė 
ant pirštų galiukų — kad tik Jahvė jos neišgirs
tų! — perbrido upeliūkštį ir pasuko miško 
gelmės link; sudžiūvę lapai džiugiai traškėjo 
po jos kojom.

' Priėjo prie nedidelio, bet tokio patrauklaus, 
tokio dailaus, ir taip griežtai uždrausto 
medžio...

Ji gerai prisiminė tą dieną, kai Jahvė, pa
griebęs ją ir Adomą už rankų, juos nuvedė prie 
to medžio ir, sušaukęs taip pat ir gyvulius, 
visiems tarė:

— Šis medis vadinasi gėrio ir blogio 
medžiu. Tik tas gali sužinoti, kas gera ir kas 

bloga, kuris paragaus jo vaisių. Vargas tam, 

kuris tą padarytų! Aš jį išvysiu iš rojaus! Jūs 
net neįsivaizduojat, kas yra už šių ribų. Tam, 
kuris turės ten išeiti, apkars šio vaisiaus 
saldumas.

Tiek gyvuliai, tiek Adomas labai greit 
užmiršo uždraustą medį, bet ji, pirmiau jokio 
dėmesio į jį neatkreipusi, dabar praleisdavo il
gas valandas įsisteibelėjus į jį.

Koks galėtų būti to vaisiaus skonis? Ir kas 
jie tokie, gėris ir blogis? O gal nutraukti vieną 
obuoliuką? Bet jei Dievas pamatytų? Išvarytų 
iš rojaus. Na ir kas? Rojuj taip nuobodu, kas
dien tas pats. Žaist su vandeniu, su 
akmenukais, su gyvuliais, žaidimai, kurie kas
dien kartojasi be jokio įvairumo.

Tuo momentu ji dar dvejojo. Pagaliau 
prisiartino prie medžio ir ištiesė ranką. Ir tuoj 
pat ją vėl nuleido. — O jei Dievas mato? Ne, 
dabar nemato — ir truktelėjo vaisių.

Ilgai į jį žiūrėjo — toks apvalainutis, tokių 
auksinių varsų! Pakvėpino. Koks aromatas! Ir 
jame glūdi gėris ir blogis!

Miške kažkas sutraškėjo. Ieva numetė 
užgintą vaisių, pritūpė, užklojo jį sausais lapais 
ir laukė, širdžiai besidaužant vis greičiau ir 
garsiau.

Bet niekas neatėjo. Gal tai būta kokio gai
džio. Pagriebė vėl vaisių ir greitai suleido į jį 
dantis, kartą, ir dar, ir dar kartą.

Staiga ji pasijuto lengvesnė, aukštesnė, 
visai kitokia. Karštas drebulys suvirpino jos 
odą. Aikčiojant nuo keisto džiaugsmo, jai užėjo 
noras pasivoliot ant žemės.

Ji prisiminė savo draugą. Nunešiu ir jam 
vieną, kad pamatytų, koks jų gardumas! 
Nuskynė ir bėgte sugrįžo pas Adomą.

Jį papurčius iš miego, viską jam papasako
jo; rodė jam vaisių ir juokėsi, nežinodama, kas 
su ja darosi. Apkabino jį, priartino savo burną 
prie jo burnos.

— Ach, Ieva! Ką tu padarei? Kas dabar 

bus?
Ji trynėsi į jį, apsėsta naujo troškimo.
— Kas tau užėjo? Palik mane!
Karštos ir drėgnos lūpos užslopino jo žo

džius. Jis ją atstūmė.
Bet Ieva įsikabino į jį ir įspraudė uždraus

tą vaisių jam į burną, -u Valgyk, Adomai! Kad 
pajustum tą patį, ką aš...

Jis kando kartą, kitą, ir staiga jam pasirodė, 
kad jis tik dabar visai sugrįžo į save. Plikinan
tis karštis supurtė jį visą, ir nesąmoningai ją 
apkabino. Beveik dusdami nuo to naujo 
paslaptingo išgyvenimo. Jie raitėsi ir voliojosi 
ant pageltusių lapų.

Prieš saulę besikaitinanti gyvatė viską 
matė. Žinia pasklido po visą rojų, ir dangaus 
bei žemės gyvūnai apsupo medį.

— Adomas ir Ieva suvalgė vaisių ir yra lai
mingi! — šaukė jie vieni kitiems.

Dramblys išvertė medį, ir ant jo, po juo, iš 
visų pusių jį čiulpė, draskė, suplėšė į skutukus.

Upių ir jūrų žuvys prašė, kad ir joms duotų 
nors gabaliuką. Liūtas sviedė joms visą šaką, 
ir peštynės persimetė į vandenis.

Kai gėrio ir blogio medis buvo surytas, visi 
ėmė daryt tą patį, ką Adomas su Ieva, ir iš to 
kilęs didžiulis triukšmas iš rojaus pasiekė 
dangų.

Jahvė, apsuptas daugybės angelų, pažvelgė 
iš aukštybių žemyn ir išvydo fantastišk4 
bachanalę, pripildančių visa, kas jo sutverta. 
Tiesiog išsižiojo iš nustebimo, bet atgaudamas 
savivaldą, sušuko:

— Visa šita bus nubausta! — ir atsigręžė 
atgal į angelus.

Bet jam buvo telikęs vos pustuzinis senų 
angelų — tolumoj bolavo gausybė sparnų, 
kurie, negalėdami atsispirti pagundai, plasno
jo link rojaus.

To tai jau buvo per daug! Peržengti rojaus 
ribas!

— Lauk! — riaumojantis balsas sudrebino 
visą žemę.

Ir lyg viesulas, nuo bėgimo sutaršytais plau
kais, su nusmukusia ant vienos ausies aureole, 
išdraikyta barzda, ugnį svaidančiom akim, 
plasnojančia tunika, Jahvė nusileido į rojų.

— Lauk! Lauk! Visi lauk!
Jo tvariniai dairėsi susigėdinę viens į kitą. 

Nusikaltę angelai įbedė akis į žemę ir pajuto 
milžinišką svorį ant savo suteptų sparnų.

Aukščiausioji būtybė pirmiausiai užpuolė 
savo buvusius bendrus:

— O, jūs, netikėliai mano sutverti angelai! 
O, jūs, bjaurybės! Jūsų kaltė didesnė! — ir 
akimirkai nutilo, uždusintas įniršio. Po to ir 
vėl sugriaudė:

— Visi į pragarą! Būkit velniais! Pradinkit 
man iš akių! Begėdžiai! — Ir su staigia 
pranašumo antgaide: — Ar dar drįs kuris nors 
pažvelgt į mane? — Iš visų tarpo iššaukiančiai 
pakilo žalios akys: — Aš!

— Tu, Liuciferi! — subliovė Jahvė 
kulminaciniam įtūžimo taške. — Gerai, tu būsi 
šėtonu. Tapsi visos grupės vadu. Garmėk į 
peklą!

Liuciferis pradėjo pamaži grimzti žemėn. 
Kiti angelai tebestovėjo nejudėdami.

— O jūs, ko laukiat? Paskui jį! Nešdinkitės 
iš mano akių!

Nuo dabar jau nebe angelai prasmigo 
kiaurai žemę nuleistom galvom.

Susitvarkęs su nemirtingaisiais, Jahvė 
atgręžė savo nuo grasinimų trūkčiojantį veidą 
į mirtinguosius.

Adomas, tebelaikęs rankoje gabalėlį 
uždrausto vaisiaus, automatiškai jį prinešė 
prie burnos.

— Niekše! Mano akyse! Lauk! Visi lauk! 
Sulauksit mano pasmerkimo pasaulyje, kurį 
pasirinkot. Nešdinkitės!

Išsigandęs, pirmasis žmogus užspringo visai 

amžinybei.
Gyvuliai pradėjo slinkt virtine pro Dievą 

link durų, kurias ištikimieji angelai buvo ką 
tik atvėrę rojaus mūrinėje sienoje.

Tada, nedrąsiai, bet su ryžtu, graži, kaip 
niekad, banguojančia krūtine, lengvai aistros 
sutaršytais plaukais, prisidengdama kūną sau
ja vynuogių lapų, Ieva susirado patį švel
niausią šypsnį, kurio ją išmokė gėrio ir blogio 
medis, ir sučiulbėjo, dar pusiau apkvaitus:

— Nebūk per daug rūstus mums, Viešpatie!
Jahvė pajuto savyje melodingą jausmą, išsi

gando, nesušukęs, ir tarė pats sau, stebėdamas 
ją atsitolinant šalia Adomo minios viduryje:

— Ach, ta Ieva!
Tai dėl to po daugelio metų Dievas tapo 

žmogumi ir gyveno tarpe mūsų. Bet pasaulis 
jau buvo labai išprusęs — buvo paragavęs vai
siaus nuo gėrio ir blogio medžio — tuo tarpu 
kai Dievas, kuris į jį buvo tik žiūrėjęs ir kuriam 
nebuvo likę net sudžiūvusio lapelio, liko gailes
tingu visiems amžiams — buvo galima 
pramatyti, kad jis taps apgautu.

Vertė Birutė Ciplijauskaitė

Jorge de Sena (1919 1978), laikomas vienu iš 
geriausių portugalų poetų, pasižymėjęs savo plačios 
apimties ir didelės erudicijos kritika , pastaruoju 
metu susilaukia vis daugiau dėmesio savo 
romanams, iš kurių labiausiai pasisekusiu laikomas 
Sinais de fogo (Ugnies ženklai). Čia spausdinama 
satyra parašyta 1937 metais. Su 1938 m. išleistu 
„Kainu” (kur panašiai „išverčiama” ši biblinė fi
gūra) sudaro knygelę Genesis. Abiejuose pasako
jimuose vartojama itin „paprasta” kalba, kurion 
betgi sutelkiama daug dvilypumo. Tai atitinka jų 
pagrindinę intenciją: parodyti, kad bet kokiam 
rašinyje slypi daugiaprasmės galimybės.

Vertėja

(Vertimas spausdinamas su Mėcia de Sena, 
rašytojo Jorge de Sena našlės, leidimu.)
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„Paskutinis” (?) trečiafrontininkas

Kelios mintys apie

Kostą Korsaką

BRONYS RAILA

Sugrįžkim dar valandėlei prie 
liūdnos praėjusių metų žinios 
apie lapkričio 22 dieną 
pasimirusį, 78-sius metus ėjusį 
sovietinės Lietuvos liaudies 
rašytoją, literatūros kritiką, li
tuanistikos mokslininką a.a. 
Kostą Korsaką.

Platoką pranešimą su velionio 
darbų ir nuopelnų aprašu tada 
paskelbė ir pasirašė net 52 
komunistų partijos viršūnių, 
vyriausybės ir įvairių valstybinės 
kultūros sluoksnių atstovai. 
Tatai parodė, kad velionio darbai 
ir talentai sovietinės kultūros 
raidai puoselėti buvo aukštai ver
tinami. Tuo požiūriu jis neabe
jotinai šitiek nusipelnęs, o kita 
vertus, sovietinės aplinkos 
sąlygomis jis galėjo būti laikomas 
beveik visai padoriu žmogumi. 
Kiek jį pažinau, jis visuomet buvo 
atsargus ir labai apdairus, nors

Rašytojas, literatūros mokslininkas Kostas Korsakas (1909-1986)

kartais gal kiek per bailokas.
Gyvenęs vis su 

ta pačia armatūra
Dar žaliojoje jaunystėje Kor

sakas gabiai pasireiškė, kaip 
1930 metais pasirodžiusio jaunų 
kairiųjų rašytojų Trečio Fronto 
žurnaliuko reikšmingas bendra
darbis, o vėliau kaip tos pat 
kairiosios krypties Kultūros 
mėnraščio faktiškasis redakto
rius, literatūrinės kritikos straip
snių ir jų rinkinių autorius.

Nuo 1940 metų vasaros jis, de
ja, skubiai sutiko paklusti komu
nistų ir sovietinių okupantų 
įsakam, pėr karą dėl to atsidūrė 
Sovietijoje, rašė jos interesų pro
pagandai, bet pokario dešimtme
čiais daugiausia pasiskyrė uni
versitetinėm lietuvių literatūros 
ir kalbotyros studijom arba jų 
organizavimui ir vadovavimui.

Mano jaunystės poros metų 
geras ir artimas draugas, Kostas 
kartais „sukurdavo” ir eilėraš
čių, karo metais dargi agitacinės 
„lyrikos”, bet skaitytojam aiškiai 
įrodęs, kad gerą poeziją daug 
sunkiau rašyti negu kitiem 
nurodinėti kūrybos pažangumo 
principus. Šiaip jau didžiumą jo 
raštų sudarė recenzijos, kritika, 
apybraižos, margi etiudai 
lietuvių literatūros bei 
baltistikos temom, problemas 
visada nagrinėjant bemaž socio
loginiu — vadinamu marksistiniu 
ar kompartijos aprobuotu socia
listinio realizmo metodu. Iš 
tikrųjų tai buvo tik pagražinta ir 
apdūminta tendencija arba meno 
kūrybos kreipimas tos rūšies po
litinių ir ideologinių siekimų 
išraiškos linkui, išvis mėginimas 
pateisinti tos pasaulėžiūros 
tariamąjį teisingumą.

Tiek ana ideologinė, Adomo 
Jakšto stiliumi išgalvota Korsa
ko neva poezija, tiek ir visa jo 
marksistinė literatūros kritika 
šiandien atrodo jau atgyvenusi

savo dienas, banali kartojimusi, 
gerokai sustabarėjusi, nebeįdomi 
net tokiem lenininiam laureatam 
ar stribų augintiniam, kaip 
Eduardui Mieželaičiui ar Vytau
tui Petkevičiui, išdrįsusiem ir 
pradėjusiem dar anksčiau skelbti 
nebemarksistines ir itin heretiš- 
kas pažiūras į meno kūrybos 
procesą ir paskirtį (žr. 1984 metų 
Nemuno nr. 9, 10, 11...).

Tradicinė Korsako ideologinės 
ir meninės „estetikos” armatūra 
su visom jo Dobroliūbovų, 
Belinskių, Černiševskių, 
Koganų,' Plechanovų, Ltinačar- 

‘kkitį ar teartais 4* Lėrfind citatom 
jau skęsta, kaip į balą, pažanges
nių sovietistų ir net partinių 
komunistų jausenoje. Tad norom 
nenorom geroka Korsako litera
tūrinių dėsnių ir gelžbetoninių 
principų dalis, atvirai kalbant, 
turbūt netrukus priklausys 
„liaudies buities muziejui” 
Rumšiškėse...

Būta vertingų ir 
išliksiančių nuopelnų

Ne taip gal bus su kitais jo 
erudicijos ir darbuotės ryškiais 
indėliais, krautais veik per 
keturis dešimtmečius, vadovau
jant Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutui bei 
kitokiom specialiom komisijom. 
Jei ir ne visi, tai daugumas 
sutiksim pripažinti Korsako 
veiklą čia buvusią ir liksiančią 
gan našią ir vertingą, ypač 
lietuvių literatūros istorijos, 
lietuvių kalbos ir jos žodynų, 
lietuvių tautosakos tyrimų 
srityse, kai kurių senųjų mūsų 
raštų išleidimais ar ir rūpestinga 
jaunųjų lituanistų mokslininkų 
ruoša.

Žinoma, tą Korsako veiklą ir jo 
raštus pokario metų politrukai ne 
visuomet tik glostė. Jis ne 
kartą būdavo užpuolamas dėl 
klaidų ar „nukrypimų” ir ne

kartą, dargi viešai, turėjęs teisin
tis prieš bukagalvius aparačikus, 
prisipažindamas klydęs, pasiža
dėdamas pasitaisyti. Tai įprasti
nė viena iš bjauriausių ir kvai
liausių sovietinės sistemos inte
lektualinio smurto procedūrų, 
laimei, po Stalino kulto gadynės 
šiek tiek suretėjusi.

Literatūros ir meno savaitraštis 
(nr. 48, 1986.XI.29) Kostą 
Korsaką palydėjo net keliais 
nekrologiniais pasisakymais, 
kaip tokiu atveju dera, su 
pastiprintais pagyrimais bei pa
sivėlinusių pataikūnų liaupsėm. 
Vienas isiš tokių prakalbų 
sakytojų', Jtiozas Baltušis, 
t,kukliai” putotai save pavadi
nęs Korsako draugu ir bendražy
giu, kaip jam vis pasitaiko, ir čia 
niekaip negalėjo apsieiti be 
prasimanymų ir aiškiausių 
absurdų.

Trys nesąmonės
Jei ir valdinis pranešimas, ir 

kiti nekrologininkai velionį 
būtinai prisiminė jaunystėje da
lyvavusį Trečio Fronto literatų 
sambūrio pasiskardenimuose, tai 
liaudies rašytojas Baltušis 
neiškentė nuo savęs nepridėjęs 
dar trejeto niekalų.

Pavyzdžiui, pirma, jis gailavo, 
kad štai pasimiręs jo senas 
draugas, tos šauniosios literatų 
grupės bendražygis, buvęs jau 
„paskutinis trečiafrontininkas”... 
Netiesa! Dar ne paskutinis. Aš gi 
buvau vienas iš to žurnalo trijų 
redaktorių, gal kiek artimesnis 
bendražygis, tosios grupės 
dalyvis ligi jos sutirpimo. Ir jei 
Baltušis mano, kad aš jau 
anksčiau esu pasimiręs, tai toks 
stipriai perdėtas įsitikinimas 
būtų neatsakingas tarybinės 
liaudies klaidinimas.
Antra, — panašiai jis 

• prasimano, kad, girdi, anų laikų 
(Nukelta į 4 psl.)

POEZIJA, KURI ESI

Kokiuo pavidalu tu vadinies, 
Jaunyste,

šešiasdešimt rudenų praėjus? 
Ugnyje — sniego tirpstančio, pavasary — ugnies 
Uždegusios ir debesis ir vėjus?

Kokiuo pavidalu tu ateini, 
Pirmoji meile,

kai imu ilgėtis
Aušros — vidurnakty, gyvybės — senkančio upelio vandeny, 
Kūryboje — eilėraščių, neparašytų Goethės!

Kokiuo pavidalu, poezija, tu man kalbi
Iš lūpų žemės ir žmogaus,

kad žvaigždės ima aikčiot, 
Kad žaluma ir žiedauja apsipila žiema žvarbi 
Ir eina eglės Lietuvos miškais, 

tartum sidabro togom kunigaikščiai.

Poezija (kuri buvai), poezija (kuri esi), poezija, — 
Tavęs kaip maldininkas vardo Viešpaties šaukiuos: 
Kokiuo pavidalu atėjusi ir vėl, deja,
Tu nueini, tu nueini kokiuo?..

Tu ateini 
pavidalu pakalnių ir kalnų,

Ugniakalnio ugnies ir žingsniais uragano...
Tu nueini 

pavidalu pirmojo žiedo ir pirmų sapnų 
Ir kuo gyva,

ir kuo gyva
žmogaus širdis gyvena.

* * *

Jei visa žydėtų, jei visa kvepėtų,
Ir vynas, ir žemė, ir dangūs aukštieji, 
Nereiktų svajotojų, ergo poetų, 
Kurie kaip amforos, tuščiai ištuštėja.

Vilnius, 1985 Nuotrauka Stasio Žilevičiaus
Iš Lietuvių fotografų išeivijoje penkioliktos metinės parodos 198«.X.24-XI.2 Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje.
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Ir jeigu nebūtų upelio, kurs bėga
Per gimtąją Žalią senolių sodybą, 
Kuris kaip genimo dlfa-omega, ' ' 
Tarytum sidabras iš Sutemų žiba,

Jei kregždžių nebūtų, lengvų, kaip raketų, 
Dienų kibernetikoj žvalios kur nardo, 
Jauni išradėjai, išrast jas reikėtų, 
Tarytumei liėtų meteoritų mansardoj...

Jeigu
gegužyje — vyšniom, baltaisiais sapnais jei nesnigtų 

žiemom, 
jei rudenį — derlium, o vasarą saule nelytų, 

Po gimto pašelmenio gegnėm žemom
Kad Rūpintojėliai, lyg viltys dievotos, skurdžiai nepelytų, —

Reikėtų kitų archyvarų, kitų astronomų, 
kurie įžiūrėtų nematomą žvaigždę mažiausią

Visatos palatoj, ar Vilniaus senoj bibliotekoj
tarp miesto archyvinių tomų

Kaip laimę pergamento lapuos palietą, va, 
pavyzdžiui, Lietuvą, — 

lobiais (ne grobiais!) gyvą ir gausią!

Kad visa žydėtų, kad visa kvepėtų, 
Nereikia botanikų, reikia poetų.

SAN JUAN CAPISTRANO MISIJA

O, Viešpatie, kokios raudonos 
Poinsetijos nuo šelmenų dangun veizdį!.. 
Kregždžių lizdeliai klostėse drabužių 

antikos Madonos,
Kaip žemės žaizdos Kūdikio širdy...

Skardus pagonių įdaužto varpelio aidas
Atgaudžia iš nutolusių pasaulių, iš ne šių, 
Žegnojasi abatas, it piktas dvasias nubaidęs 
Po vėlyvųjų rytmečio mišių.

Gegužio ryto trupinius laimingi lesa
Po Junipero Serra misijos palaimintais skliautais
Jauni balandžiai lovelasai 
Domininkonų abitais baltais.

SUGRĮŽĘ KREGŽDĖS

Sugrįžę pirmos kregždės 
Melsvam pergamente pavasario dangaus 
Parašė daug,

parašė daug,
Linksmai dainuojančiais sparnais 
Parašė daug dainų.

Ir nuostabųjį raštą
Aš visą vasarą skaitau 
Pergamente padangių mėlynų. 
Ir jų sanskritui ieškau žodžių 
Senoj lietuviškoj kalboj, 
Verčiu tarmės aukštaitiškos kalbon 
Sanskritą sintaksės dainuojančių sparnų.

Poetui Bernardui Brazdžioniui šių metų vasario 2 dieną suėjo 80 metų. Sveikin
dami poetą, sukakties proga spausdiname pluoštą jo naujų eilėraščių iš spaudai 
paruošto rinkinio „Po aukštaisiais skliautais”.

Nuotrauka Vytauto Maželio

TA VASARIO DIENA
’TT

Ta vasario diena man nušvito nti<
Pačiame vidury vėlumos — 
Ant palangės snaigės krito 
Speigui spaudžiant pirštais žiemos.

Buvo vakaras. Švilpė lyg tyčia 
Pasiklydęs šiaurys kamine, 
O iš kampo spinksulė grabnyčia 
Apibėrė šešėliais mane...

Į marškonį nakties suvystę 
Kai apkrito tamsos spinduliai.
I šešėlių-sapnų karalystę
Paguldytas pravirkau gailiai.

„Cit, neverk!... — man mama pasakė, —
Už tave jau atsiverkiau aš...
Tegu dega lig ryto žvakė,
Tegu sninga lig ryto, dievaž, —

Kad ant sniego duknų miegotų 
Mano kūdikio šviesūs sapnai, 
Prie verdenės gyvenimo guotų 
Kad linguotų žali putinai...”

... Rytas, deimantais, perlais nusėtas
Ir sutirpęs ant skruostų mamos,
Nepasakė, kad gimė poetas
Išnešiotas žemės žiemos,

Nepasakė, kad jo horoskopas
Parašytas tremties likime,
Nepasakė, kad širdžiai susopus 
Reikia gydyt gimtąja žeme.

VAKARINĖ
l vakarę žarą mano akys krypsta, 
Ieškau tolių toliuos vakaro prasmės, 
Kol pro mūsų sodo aukštą eukaliptą 
Man vakaris vėjas naktį atšlamės.

Man vakaris vėjas slaptą žodį neša 
Iš aukštų padangių, iš gilių gelmių, 
O aš jį kaip sūrų okeano lašą
Dienai nusilenkęs sielon sau semiu.

Dienai nusilenkęs vakarui pamoju,
Kai žara prigęsta žėrinčiam skliaute, —
Nei šešėliai dunkso, nei dangus grūmoja. 
Tik sumirga žvaigždės po nakties skraiste.

Tik sumirga žvaigždės, tik suošia marios, 
Tiktai atsišaukia kaip seni varpai, 
Dienos stebuklingos ir stebukladarės, 
Kad tu pats kaip aidas tų dienų tapai.

Kad tu pats kaip aidas visą naktį šviesią,
Visą naktį tamsią belstes omeny
Ir žodžiu kalbėsi ir tyla kalbėsi,
Kad tik mirksniui miršti, amžiams gyveni.
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Aš išdainavau visas daineles...
(Atkelta iš 2 psl.) 

motyvai” (394). Taip, seni žmonės 
išmirė, kaimai išnyko, liko tik 
plokštelės ir juostelės archy
vuose. Jau kuriasi ir netrukus 
bus galima rinkti miestiečių ir 
fabrikų darbininkų tautosaką.

O vis dėlto dar galime užtikti 
staigmenų. Štai 1981 m. vasarą 
Čiurlionio meno mokyklos folklo
rinio ansamblio dalyviai užsuko i 
buv. Mardasavo kaimą, kur Ūla 
įteka į Merkį. Ten užtiko Vero
niką Sviklienę, jau 104 metų 
senutę (g. 1877 m.), kuri kai įsi
kalbėjo, „tai tokia gyvybės jėga iš 
gelmių įsisiūbavo, kad nė nesu
stabdysi”. Ji padainavo bent pus
šimtį dainų, o jų mokėjusi daug 
daugiau (218-19). Jai padėjo 
dukra, kuri pasirodė gera pri
tarėja. Atsiminė gražiąsias senas 
dzūkų dainas, kaip „Vai aš pjau
nu, pjovėjėlė”, „Linelius roviau, 
rankas mazgojau”, „Pas šaltų šal
tinėlį, pas gilų dunojėlį”, „Siun
tė anyta jauną martelę” ir kt. Ži
noma, jos visos jau užrašytos 
daug kartų, bet nauji variantai 
yra tikras džiaugsmas 
tautosakininkui.

Beje, geras dainininkes reikia 
aplankyti bent 3 ar 4 kartus, nes 
jos vis ką nors nauja atsimena. 
Juk „kai užsistovėjusį vandenį 
pajudini, tai ima plūsti iš gelmių 
nesibaigianti versmė” (219). 
Jeigu tik moka kiek rašyti, tai ir 
pačios dainininkės, vis ką nors 
nauja prisiminusios, bando užra
šyti. Taip Ona Bluzmienė, g. 1905

„Paskutinis” (?) trečiafrontininkas

(Atkelta iš 3 psl.)
buržuaziniai vadeivos Trečio 
Fronto kaklą „užsmaugę” ir tada 
„išvaikę” jo i bendradarbius... 
Kad buržųązįnis karo cenzorius 
kapitonas Juozas Vilutis iš 
ruošiamo paskutinio numerio 
tada viską išbraukė ir tuo 
faktiškai sustabdė žurnalo spaus
dinimą ir tolesnį leidimą, tai 
buvo visai netoli tiesos. Bet jokie 
vadeivos neišvaikė iš Kauno 
žurnalo bendradarbių; niekas iš 
jų nebuvo už tai įkalintas, nei iš
tremtas į kokį gulagą. Nė vienas! 
Jie ir toliau, jei kuris panorėda
vo, vėl užeidavo pasėdėti ir pasi
plepėti į Konrado kavinę. Lyg 
tyčia, tą vasarą, „frontą 
išvaikydami”, mes visiškai 
grakščiai savo noru ir lėšomis su 
Petru Cvirka, Valiu Drazdausku 
ir Salomėja Nerimi buvom 
nukakę Palangon pasimaudyti. 
Drazdausko tėvas turėjo ten vilą 
prie Rąžės upelio...

Pagaliau Baltušis išpost- 
ringavo tokį savo emocinį 
solidarumą velioniui: kai po 
žurnalo uždarymo Kultūroje 
paskaitęs Korsako straipsnį apie 
„Fronto išsisklaidymą”, tai tasai 
rašinys jam padaręs „gaivinantį 
įspūdį”... Matyt, kad jis visiškai 
užmiršo, ką ten skaitė prieš 50 
metų su viršum. Reikėjo paskai
tyti dabar Amerikoje išeinančius 
Metmenų žurnalą ir Akiračių 
mėnraštį (specialiai jų 1982 metų 
rugsėjo, spalio ir lapkričio nume
rius), kur mes trise, po pokalbių 
Taboro farmoje, su prof. Bronium 
Vaškeliu ir Tomu Venclova pla
čiau nušvietėm Trečio Fronto 
pasmaugimo tragikomediją ir 
vėliau pakartojom anuo metu 
(1932-33 metais) rašytus Kap
suko, Korsako ir mano straip
snius, kaip įrodymus, kaip visa iš 
tikrųjų buvo, ir kas „pasmaugė” 
žurnalą, ir kas išsklaidė jo litera
tų sambūrį.
Būta dar įžūlesnių puolikų 

ir už cenzorių...
O tame Baltušį „gaivinusiame” 

straipsnyje Korsakas kaip tik 
dėstė, kad Trečias Frontas sužlu
go toli gražu ne vien dėl cenzo
riaus raudono pieštuko, bet svar
biausia, kad jam nepritarė anų 
metų apatiška mūsų liberalioji 
inteligentija ir nesidomėjo dargi 
pati darbininkų visuomenė. Ir 
dar ypač, kad žurnalas be reikalo

Muzikas Balys Pakštas Nuotrauka Petro Aleksos

Iš Lietuvių fotografų išeivijoje keturioliktos metinės parodos 1985.X.25-XI.3 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

m. Talačkonių kaime, atrasta 
1965 m. tautosakininkų ekspedi
cijos prie Pasvalio ir Pakruojaus 
rajonų ribos, buvo retas atradi
mas. Ji buvo pakviesta į Vilnių, 

pradėjo per daug jaudintis, pasi
duoti reikalavimam ir 
kurstymam mūsų anuometinių 
komunistinių emigrantų, kaip V. 
Kapsuko, kuris su savo 
„žiurkiška meile’* per Maskvoje 
išleidžiamą Priekalo žurnalą ir 
kitą kompartijos pogrindžio 
spaudą tada įžūliausiai niekino 
visus tos grupės jaunuosius rašy
tojus (A. Venclovą, Cvirką, 
Šimkų, Borutą, Butkų Juzę, S. 
Nėrį, Korsaką ir, žinoma, mane).

Įdomu priminti, kad tame 
straipsnyje Korsakas, pvz., pagir- 
damas Kazį Borutą už jo kūrybinį 
švarumą ir idėjinį principingu
mą, kaip jam priešybę įsakmiai 
iškėlė didėjanti kitų kairiųjų 
literatų polinkį į meninę bei 
moralinę prostituciją, išminėda
mas slapyvardžius kaip tik tuo 
keliu pasukusių kai kurių trečia- 
frontininkų, pvz., Pakštirankos 
(Jono Šimkaus) arba Pavilonio 
(Petro Cvirkos) — pirmojo, 
aktyviai „kuriančio” bulvarinėje 
Kauno spaudoje, gi antrojo — net 
smetoninio Lietuvos Aido atkar
pose (dargi su plagiatais)...

Tiesa, kad aname straipsnyje 
Korsakas sakėsi tvirtai tikįs, jog 
pažangiosios literatūros sąjūdis 
Lietuvoje vėliau atgimsiąs, bet 
pabrėžė: tatai galės įvykti tik 
tada, kai rašytojų kūryba ir 
literatūra glaudžiai sutaps su 
savojo krašto visuomenės progre
syviom pajėgom, kai ji bus 
savaiminga ir principingai atmes 
jai iš pašalio mėginamus primesti 
(bolševikinius) šūkius ir diktavi
mus.

1940 metų veikėjai — 
nebe trečiafrontininkai.

Trumpai susumuokim, kaip 
buvo ir kas vėliau įvyko.

— Nė vienas iš Trečio Fronto 
redaktorių ir bendradarbių 
nebuvo komunistų partijos narys 
ar bent koks „nepartinis komu
nistas”. Visa jų pasaulėžiūrinė 
politika reiškėsi daugiausia kaip 
svąjonė apie šviesią socialistinės 
demokratijos ateitį Lietuvoje. 
Valstybinė Lietuvos nepriklauso
mybė visiem buvo savaime aiški 
tikrovė ir nediskutuotinas dėsnis.

— Nei Korsakas, nei niekas 
kitas tame žurnale nerašė ir (kiek 
tikrai žinau) negalvojo, kad (a) 
Lietuvoje reikėtų sukelti revoliu
ciją komunistinei santvarkai ir 
kompartijos diktatūrai įvesti, ar
ba kad (b) Lietuvą reikėtų įjungti 

dainavo Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute ir Konservatorijoj 
muzikos specialistams. Vėliau ir 
ji pati ėmėsi užrašinėti dainas, 
pasakas, mįsles ir viską, ką jautė 

į Sovietų Sąjungą, arba kad (c) 
būtų pageidautina, jei Kremlius 
užimtų Lietuvą, sujungtų ją su 
Rusija ir kitom sovietinėm respu
blikom.

— Niekas iš trečiafrontininkų 
nei žurnale, nei kokiame pogrin
dyje, niekur tais laikais 
(1930-1932 metais) neturėjo pana
šių idėjų ir jų neskelbė. Niekur 
neatrasite tokių įrodymų; nebent 
vėl reikės išgalvoti naujų iškrei
pimų ar falsifikatų, kaip 
anksčiau ir dabar tebepraktikuo
jama.

Ir tik po aštuonerių metų, kai 
Kremliaus Raudonoji armija 
okupavo Lietuvą, iš tos 
šauniosios literatų grupės buvę 
penki, ar pusšešto, „bendražy
giai”, vieni gal iš baimės, kiti su 
tuščių iliuzijų kvaituliu, sutiko ar 
ir patys uoliai šokosi talkon 
okupacijai remti.

Betgi, kaip minėjau, tokia 
nebuvo ankstyvesniųjų trečia
frontininkų gairė, politinė 
sąmonė ir ...sąžinė! Dabar, 1940 
metų vasarą ir vėliau, jie elgėsi 
ir reiškėsi jau ne kaip anie 
jaunieji trečiafrontininkai, 
kairiosios krypties maištininkai, 
o kaip apgailėtini sovietinio ir 
maskolinio imperializmo 
įrankiai, tiesiog kaip pigūs 
pervaržyti sraigtukai, visiškai 
atšokę nuo laisvosios lietuvių 
tautos dvasinių versmių ir Lietu
vos valstybinės nepriklausomy
bės idealo.

Ieškojo palūžėlių ir, 
deja, rado...

Bolševikinė 1940 metų 
Lietuvos okupacija buvo toks 
regimai plikas svetimos jėgos 
smurto aktas, tokia dvasiškai 
šiurkšti nuogybė, taip be plates
nio kultūrinio užnugario, taip ne
priimtina visų pasaulėžiūrų lietu
viam kultūrininkam, kad sovietų 
okupacijos politiniai komisarai, 
Pozdniakovas ir Dekanozovas, 
skubiai ir žūt būt, gražiuoju ar su 
grasinimais, stengėsi surasti nors 
keletą žinomesnių rašytojų, kurie 
pasveikintų „Stalino saulę”, o 
tautos pavergimą ir valstybės 
išardymą pavadintų „išlaisvini
mu”, parodydami, kad Lietuvoj 
gyventa ir tokių, kurie iš svetur 
laukė „išvadavimo”, kurie netru
kus skris Maskvon liaudies var
du prašyti (!) Lietuvos okupaciją 
ko skubiau paversti „teisėta” 
aneksija, „įsijungimu” į broliškų 
sovietinių respublikų šeimą...
Ir tokių atsirado. Deja, atsirado 

ne vien tarp literatų. Ką jau čia

esant vertinga. Senam žmogui
kartais nelengva miegoti. „Aš, 
žinai, numiegu pirmą miegą ir at- 
bundu... tai aš patamsy [viensė
dis be elektros] su pieštuku brai
žau ir braižau. Labiausiai tai pa
tarlių, Grigas [Tautosakos rank
raštyno vedėjas] buvo prašęs. 
Išlipu iš lovos ir parašau patam
sy, iš ryto randu, parašau į sąsiu
vinį... Rašau apie visas tradicijas, 
visus darbus” (54). Tie sąsiuvi
niai, primarginti ne visai tvir
tom, „kuprotom” raidėm, dabar 
yra Tautosakos rankraštyne. Su 
ja dar kalbėtasi 1984 m. sausio 
14 d.

Lygiai taip pat darė suvalkietė 
Uršulė Žemaitienė (1890-1971) iš 
Lankeliškių parapijos, kurią aš 
suradau Chicagoje 1949 metais. 
Ji man ir kitiems įdainavo į juos
teles kelis šimtus dainų. Paskum 
pati užrašinėjo savo mokamas 
dainas ir pasakas, patarles ir 
mįsles, aprašė savo gimtąjį 
kaimą Šukius, aprašė suvalkie
čių vestuves, linų darbus, raudas 
prie mirusiųjų. Jos rankraščiai 
dabar Putname, Tautosakos 
kambary. Daug jos rašinių aš 
išspausdinau išeivių spaudoje: 
Drauge, Dirvoje, Ateityje ir 
atskirai.

Tautosakos rinkimas nėra pats 
sau tikslas. Surinktą medžiagą 
reikia tyrinėti istoriniu, litera
tūriniu, kalbiniu ir sociališkai 
kultūriniu požiūriu. Darbas dar 
tik pradėtas. Bus kas veikti 
daugeliui kartų. Praktiškam 
reikalui muzikai ir literatai jau 
seniai naudoja tautosaką savo 
kūryboje.

beminėti: nestigo dargi garsesnių 
vardų už trečiafrontininkus. Su
sirado po vieną kitą ir beveik iš 
visų buvusių politinių ir ideologi
nių srovių iliuzionistų, netrukus 
apsirikusių, kentėjusių ar ir 
karčiai nukentėjusių. Žinoma, 
Liudą Girą, Justą Paleckį, keletą 
pulkininkų ir*'generolų; išsky
rus...

Iš visų anų vienas kitas gal ir 
ligi mirties pasiliko toks 
užkietėjęs. Bet vienas antras jau
triau ir kitaip išgyveno savo 
gūdžias dramas, vėliau, nors ir 
nebeišvengiamos sovietinės prie
spaudos rėmuose, stengdamasis 
doriau suprasti mūsų tautinio 
išlikimo garbę, tautos savitumo 
troškimą ir laisvės ilgesį.

Protarpiais atrodydavo kai 
kuriais atžvilgiais tokį buvus ir 
tarybinį akademiką Kostą 
Korsaką — savo būdu itin atsar
giai išvairavusį jo grumsluotą ir 
ilgą gyvenimo kelią, taigi nupel
niusį šviesesnio dėmesio ir gal- Los Angeles 1987.1.3

Fleitos ir pikolo solistė Asta Šepetytė atliks meninę programą Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventės minėjime Washingtone sekmadieni, vasario 15 dieną. 
Minėjimą rengia Washingtono Lietuvių Bendruomenės apylinkė. Pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos garbės konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza.

Saulius Tomas 
Kondrotas Chicagoje

Kas seka naujausiąją okupuo
tos Lietuvos literatūrą, bus, be 
abejo, girdėjęs apie Saulių Tomą 
Kondrotą. Vieni rašytojai bręsta 
palengva, kiti iš pirmo šūvio 
pataiko į taikinį taip, kad paskui 
net visa vėlesnė jų kūryba ma
tuojama pagal tą jaunystės 
„rekordą”. Tokiu fenomenu ko 
gero pasirodys besąs Saulius 
Tomas Kondrotas. Jo 1981 metais 
išėjęs debiutinis romanas Žalčio 
žvilgsnis iš karto atkreipė prozos 
mėgėjų dėmesį kaip mūsų rašti
joj kažkas visiškai naujo. 
Autorius susyk tapo „sąvoka”, o 
karštesnieji entuziastai jį net 
pakrikštijo lietuvių literatūros 
„klasiku” —- vien tik ano „žvilgs
nio” jėgos dėka. Apžavėtais ger
bėjais netrukus paseka, tik, 
žinoma, iš kiek atokiau, ir soc- 
realistinio establišmento sargai, 
nenorėdami dar kartą atsilikti 
nuo to, kas šiandien akivaizdžiai 
jaudina skaitytojus. Geriau gal 
taip, negu iš karto tarnybiškai (ir 
tarybiškai) prakeikti, o tik 
vėliau, papūtus „naujiems 
vėjams”, kaip ir Pasternako at
veju, staiga atrasti „tarybinės 
literatūros laimėjimą”.

Na, tie „nauji vėjai” ilgai 
nelaukė, su Gorbačiovo atsisė
dimu Kremliaus sostan jie pra
dėjo švilpti kaip reikiant. Sovie- 
tijoj pragysta tokie balsai, kurie 
tik vakar jų savininkus būtų 
nuvedę į katorgą. Bet štai, kita 
staigmena — užuot dėkingai įsi
jungęs į gorbačiovinio „glasnos- 
to” chorą, Saulius Tomas Kon
drotas 1986 meti} vasarą gauna 
leidimą išvykti — ir nebegrįžta. 
Pasiprašo Vakarų Vokietijoj po
litinio prieglobsčio, netrukus atsi
duria jau ir Amerikoje. O estab-

u<ų j-'f-otOF“.:-"' .a ',’Sevl — 
būt tam tikro tautos atlaidumo.'

* * *
Kaip regim, Trečio Fronto istori

joje ir vaidmenyje toli gražu ųe 
viskas buvo taip, kaip vėliau 
„gražinosi” jie patys ir kaip 
skelbė Vilniaus agitpropo litera
tūrologai.

Ir jei Praamžius man dar būtų 
palankus kiek prailginti žemišką 
kelionę, manyčiau, kad tatai ne- 
šališkiau nušviesti būtų mano, 
kaip dabar jau tikrai paskutinio 
trečiafrontininko nepaneigiama 
teisė, maloni likimo privilegija ir 
kartu — sunki pareiga...

Saulius Tomas Kondrotas

lišmentinio socrealizmo tarnams 
— naujas uždavinys: skubiai ir be 
išlygų prakeikti tą, kurs 
anksčiau „per apdairumą” liko 
neprakeiktas. Ir vėl vargšeliams 
nepavyksta išvengti apsivertimo 
kūlversčiomis...

Saulius Tomas Kondrotas — ne 
tik romanistas, bet ir filosofijos 
dėstytojas, kritikas, publicistas. 
Užtat džiaugiamės galėdami pra
nešti, kad vasario 13 d., 7:30 v.v., 
Chicagos Jaunimo centre rengia
mas su juo viešas pokalbis plačia 
kultūrinių temų skale. Pokalbį 
praves literatūrologas Liūtas 
Mockūnas, ir į diskusijas kvie
čiama įsitraukti publika. Rengia 
šviesiečiai-santariečiai.

mdr.

Arūno Žebriūno 

filmas Chicagoje

Chicagos Meno instituto mo
kyklos filmų centre (Film Center, 
School of the Art Institute, Col- 
umbu&Drive and Jaėkson Boule
vard) šią savaitę rodomaš Lie
tuvos filmų režisieriaus Vytauto 
Arūno Žebriūno filmas „Riešutų 
duona”, angliškai pavadintas 
„The Nutbread”. Filmas trunka 
70 minučių. Pirmasis seansas 
buvo ketvirtadienį, vasario 5 d., 
antrasis šiandien, vasario 7 d., 4 
vai. popiet.

Režisierius Arūnas Žebriūnas, 
gimęs 1930 m., yra sukūręs 
nemažai kino ir televizijos filmų 
bei parašęs scenarijų meniniams 
ir dokumentiniams filmams. Kai 
kurie jo filmai buvo premijuoti 
Lietuvoje ir užsienyje. Filmas 
„Gyvieji didvyriai”, statytas 
drauge su Vytautu Žalakevičium, 
apdovanotas aukso medaliu 
Čekoslovakijoje. „Mergaitės 
aidas” arba „Paskutinė diena” 
1971 metais laimėjo didžiąją pre
miją (grand prix) Cannes filmų 
festivalyje. Savo filmų tematikai 
pasirenka daugiausia suaugu
siųjų ir vaikų santykių problemą, 
poetiškais vaizdais rodo gėrio ir 
blogio sandūrą vaikų ir su
augusiųjų pasaulyje, atskleidžia 
vaikų psichologiją. Taipgi ir fil
mas „Riešutų duona” sukurtas 
Romeo ir Julijos motyvu pasi
remiant — vaizduojama jaunų 
žmonių meilė konflikto su tėvais 
fone.

ALOYZO BARONO
NOVELĖS KONKURSAS

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba sudarė Aloyzo Barono 
vardo novelės konkurso verti
nimo komisiją iš Dalios Sruogai- 
tės-Bylaitienės, Adolfo Markelio 
ir dr. Alfonso Šešplaukio-Tyruo- 
lio. Novelės rankraščius siųsti 
pasirašius slapyvardžiu, į atski
rą užlipintą voką įrašant vardą, 
pavardę ir adresą. Nereikalau
jant, nelaimėję premijos rankraš
čiai nebus grąžinami. Rankraš
čius siųsti iki 1987 m. rugpjūčio 
1 d. šiuo adresu: Adolfas Mar
kelis, 1836 South 49th Avenue, 
Cicero, Illinois 60650.

Premija už novelę — 500 dol. 
Jos mecenatas bus paskelbtas vė
liau.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

dėdami asmenišką maldingumą, 
o kaipo lietuviai — persekiojamų 
Lietuvos tikinčiųjų mistiką (o tuo 
pačiu ant mūsų krintantį kaltės 
jausmą). Abu šie akcentai svar
būs, bet jie neturėtų išstumti iš 
akiračio pamatinę ateitininkų 
sąjūdžio sampratą — kad už 
pasaulio likimą visom savo laiko 
intelektualinėm ir kultūrinėm iš
galėm atsakingas krikščionis. 
Kaip tik ši samprata visada buvo 
mums po ranka Antano Maceinos 
raštuose. Gal gyvendamas Vokie
tijoje jis mums buvo per toli, nie
kada jo čia savo tarpe nematėme 
ir gyvojo žodžio negirdėjome — be 
abejo, jeigu būtų jam buvęs įma
nomas asmeniškas bendravimas 
su jaunesnėm kartom Amerikoje, 
jo įtaka gal būtų buvusi stip
resnė. Tačiau mūsų laikais gyve
name rašytinėje kultūroje ir Ma
ceinos mintys mums tiek arti, 
kiek jo knygos mūsų lentynose — 
jos mums visą laiką prieinamos, , 
jei mes jų norime. O ateitininkai 
tikrai turėtų į savo sąjūdžio ka- “ 
noną įglausti bent jo Krikščionis 
pasaulyje — jų buvimo patei- ■ 
sinimą ir jų veiklos sklaidą — 
visiškai greta Stasio Šalkauskio 
Ateitininkų ideologijos, Juozo 
Girniaus Prano Dovydaičio ir „„ 
Idealo ir laiko bei Stasio Yloslrto 
Ateitininkų vadovo. .į,,

Kada nors, neabejojame, ture-, 
sime gražiai išleistą Antano Ma- ..— 
ceinos raštų pilną rinkinį, kaip 
jau turime Juozo Brazaičio. Šito 
labai laukiame. Bet šiuo metu tai ' 
uždavinys jo bendraminčiams ir 
visai išeivijos lietuvių visuome- „J 
nei. O kas ligi tol? Koks bus gy
vas Antano Maceinos poveikis „7J 
mums? Manytumėm, jog tai bus.u» 
ir toliau jo įlietos į mūsų bendrą 
gyvęnįmą orientacijos puoselėji-- V 

imas.:-pagarba žmogiškajam pro- , ~ 
tui; minties reikalingumas (jos — 
neatstos jausmingas religinis ~ 
gyvenimas); drąsa — jis mums pa
rodė, kad nėra netyrinėjamų žmo
giškų problemų; pasišventimas •• 
kūrybai — gyvenimo baisių 
sunkenybių nugalėjimas (atplėš- ” 
tas ne tik nuo tėvynės, bet ir savo r ” 
šeimos, daugiau kaip 40 metų, 
ligos kankinamas, jis nepalūžo, 
nesusirietė ir dvasiškai nenu
mirė, o dirbo ir mąstė, rašė ir 
spausdino), ir tai ne kaip nors ’ ” 
dramatiškai, o tik per nenuilsta
mas pastangas, atsisakant su- '' 
gniužti.

Pirmajame rinkinio Ir niekad 
ne namolei eilėraštyje, „Biogra
fija”, Antanas Jasmantas (An
tanas Maceina) viename posme 
sako:

Tu nesiuntei manės pas faraoną, 
Ir aš lazdos nepaveriiau į žaltį. 
Ėjau tik kamarėlėn kruopų malti 
Linamynės mergaičių vakaronei.

Čia filosofas ir poetas per daug 
kukliai nusako savo gyvenimo 
užduotį, išsižadėdamas pranašo 
ar vado paskirties (beje, nuosta
biai sujungdamas šventraščio 
įvaizdį su pirmykštės lietuviškos 
patirties motyvais — ką jis darė 
ir kitoj savo kūryboj). Bet taip pat 
taikliai, nors ir elegiškai, išreiš
kia mūsų laikų žmogaus jauseną, 
ieškant tikėjimo į savo buvimo ir 
darbo prasmę. Ir kaip tik todėl 
šios eilutės veikia kaip iššūkis 
mums — jo bendraamžiams, taip 
pat žydų-krikščionių tradicijos 
paveldėtojams, lietuviams. Ar 
mes irgi sutiksime eiti kama
rėlėn kruopų malti — kiekvienas 
savo prozaišką gyvenimo užda
vinį vykdyti, tikintis, jog iš to bus
kokia nors nauda kitiems, jau po 
mūsų ateinantiems? Tai daryti 
mums padės Antano Maceinos 
mums padovanotas žvilgsnis į pa
saulį — kaip liudijo Bažnyčios 
tėvai pirmaisiais krikščionybės 
amžiais, Dievo sukurtas, jis yra 
šventas savo gelmėse, jis laukia, 
kad mes visi tą jo šventumą pa
žintume, jį brangintumėme, 
ugdytumėme ir skleistumėm, iki 
visi pareisime „namolei”, kaip 
dabar yra parėjęs Antanas 
Maceina.

(a ll.)
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