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Kai kurie šiuolaikinių kapitalistinių bei
komunistinių ekonominių sistemų bruožai
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Žvilgsnis iš lyginamosios perspektyvos

VALDAS SAMULEVIČIUS

Ne taip lengva bus atitaisyti žalą

Vienas naujausių ženklų, kad 
vyksta pasikeitimai Lietuvos 
kultūriniame gyvenime — tai š. 
m. sausio 10 d. Literatūroje ir 
mene išspausdintas pranešimas 
apie LTSR Rašytojų sąjungos 
valdybos plenumą, kuris skyrė 
daug dėmesio lietuvių literatūros 
palikimui. Labai teisingai paste
bėta, kad tebegyvuoja nuo poka
rio metų besitęsiantis nepasitikė
jimas skaitytojais, nenoras duoti 
jiems į rankas idėjiškai priešta
ringus veikalus. Tačiau dabar 
siūloma moksliškai paruošti ir iš
leisti pilnus Maironio, Kudirkos, 
Vaižganto, Sruogos ir Putino 
raštus, plačiau supažindinti skai
tytojus su Pietario, Lindės-Dobilo 
ir kitų praeities rašytojų kūri
niais. Šis žingsnis sveikintinas, 
nors jau ir 40 metų pavėluotas. 
Sveikintini ir kiti bandymai 
apriboti cenzūros ir visokiausių 
ideologijos grynumo sergėtojų 
galią. Tačiau būtų didelė klaida 
manyti, kad, panaikinus įvairius 
suvaržymus, staiga dingtų ir toji 
žala lietuvių literatūrai, kurią 
padarė 40 kūrybos laisvės apribo
jimo metų.

Nutarimas reabilituoti litera
tūros praeitį visiškai supran
tamas. Nuostabu tik tai, kad 
partija taip ilgai mėgino šią 
praeitį neigti ir iškreipti. Pa
rašytas ir spausdintas žodis 
nedingsta, nelengvąjį sunaikinti. 
Net specfonduose laikomos kny
gos prasiveržia į laisvę, dažnai 
istorikų ir literatūros kritikų 
užuominose, o kitos gyvuoja 
tautos atmintyje. Tarybinė cen
zūra kelis kartus tikrai apsi
kvailino. „Lituanistinės bibliote
kos” serijoje išleistas Vinco Pie
tario raštų rinkinys, bet be svar
biausio jo veikalo, pirmojo 
lietuviško romano Algimantas. 
Antano Baranausko raštuose to
je pačioje prestižinėje serijoje 
nėra jo svarbaus eilėraščių ciklo 
Kelionė Petaburkan. Ir romanas, 
ir eilėraščiai neišleisti, nes nepa
kankamai teigiamai vaizduoja 
rusus, nors tiesiog sunku supras
ti, kodėl tuo metu pavergtos 
tautos sūnus būtų turėjęs teigia
mai vaizduoti pavergėjus. Paver
gėjo liaupsinimas nerodo interna
cionalizmo principų įsisavinimo, 
bet veikiau liudija paprasto žmo
giško ir tautinio orumo stoką. 
Kita komunistams jautri tema — 
tai 1905 metų revoliucija. Net du 
veikalai šia tema — Lazdynų 
Pelėdos Klaida ir Lindės-Dobilo 
Blūdas — pateko į cenzūros 
nemalonę, nes jie neva klaidingai

kūrybos 
šiandien

Žėkaitės

vertino revoliucijos įvykius. 
Atrodytų, lyg abu rašytojai turėjo 
iš anksto numatyti istorijos eigą 
ir jai nusilenkti. Blūdas buvo itin 
vertingas veikalas, pirmasis lie
tuviškas psichologinis romanas, 
kurio, pasak kritikės Janinos 
Žėkaitės, kompozicija ir siužetas 
buvo gana naujoviški net pagal 
aštunto dešimtmečio pradžios 
standartus, o autorius išplėtė psi
chologinio traktavimo galimybes 
ir sumodernino patį 
metodą. Blūdas net 
neperspausdintas.

Pravartu įsidėmėti
žodžius. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą parašytas romanas savo 
kompozicija ir siužetu prilygo po 
50 metų parašytam ir sensacijų 
sukėlusiam Mykolo Sluckio 
romanui Adomo obuolys, kuris 
neva pasuko tarybinį lietuvių 
romaną nauju keliu. Manytina, 
kad jei Blūdas ir Vakarų rašytojų 
— Faulkner, Joyce, Proust roma
nai būtų buvę lengviau pri
einami, tai ir lietuviai romanis
tai būtų anksčiau išmėginę įvai
rias priemones įtikinamiau per
duoti savo veikėjų psichologinius 
pergyvenimus. Bandydama ap
saugoti tarybinį skaitytoją nuo 
ideologiškai nepriimtinų minčių, 
cenzūra ne vien apribojo romanų 
tematiką, bet ir vaizdavimo prie
mones, dėl ko nukentėjo lietuvių 
romanas aplamai. Labiausiai 
nukentėjo gabiausieji rašytojai, 
kurie turėjo ką pasakyti ir ne 
vien kartojo agitatorių žodžius. 
Geras pavyzdys — Jonas Avyžius. 
Įdėmiau paskaičius jo romanus 
Kaimas kryžkelėje ir Sodybų 
tuštėjimo metas, matyti, jog ant
roje romano dalyje radikaliai 
pasikeičia pagrindinių personažų 
bruožai vien dėl to, kad romano 
siužetas, lig šiol vystęsis pagal 
savo vidaus logiką, baigtųsi taip, 
kaip reikalauja partijos dogmos.

Dabar priekaištaujama, kad ra
šytojai negvildena degančių da
barties problemų ir nerodo 
pakankamai drąsos. Bet anks
čiau už šią drąsą nukentėdavo. 
Avyžiaus mėginimas atviriau 
vaizduoti partijos pareigūnų ir 
inteligentijos gyvenimą roma
nuose Chameleono spalvos ir De
gimai susilaukė kritikos, nes esą 
romanai buvo per daug publicis
tiniai, męgino atlikti žurnalisto 
užduotis. Juozui Apučiui buvo 
priekaištaujama, kad apysakoje 
„Prieš lapų kritimą” jis nepakan
kamai pabrėžė skirtumą tarp 
vokiečių ir komunistų okupacijų. 
Būta daug kitų pavyzdžių.

Pati giliausia ekonominės siste
mos esmė glūdi nuosavybės san
tykių nustatyme arba, imant 
paviršutiniau, jų teisiniame su
reguliavime. Lemiamos reikšmės 
čia turi ta nuosavybės santykių 
dalis, kuri tiesiogiai liečia vadi
namas gamybos priemones. Pa
prastai prie šių pastarųjų priskai- 
toma visa tai, kas yra materialu 
ir tarnauja gamybiniame procese 
(pvz., kasyklos, fabrikai, žemės 
ūkio įmonės ir pan.). Mūsų 
amžiuje egzistuoja du pagrindi
niai gamybos priemonių nuosavy
bės nustatymo būdai: privačioji 
nuosavybė ir valstybinė nuosa
vybė. Pirmąja yra paremtos šiuo
laikinės kapitalistinės sistemos, 
antrąja — komunistinės (socialis
tinės) sistemos.

Tad ekonominę sistemą galima 
apibrėžti kaip tam tikrais nuo-

•Paskaita, skaityta „Ateities” 
akademinio savaitgalio programoje 1986 
m. lapkričio 7-9 d. Chicagoje.

Tiek apie neigiamą cenzūros 
poveikį parašytoms knygoms. Ta
čiau negalima užmiršti nepara
šytų knygų, tų sumanymų, kurių 
rašytojai atsisakė, nujausdami, 
kad knyga niekada nebus iš
spausdinta arba, kad užjos rašy
mą galima patekti valdžios 
nemalonėn, o Stalino siautėjimo 
laikais net tapti liaudies priešu. 
Pirmaisiais pokario metais parti
jos ir rašytojų sąjungos vadovai 
dažnai vartojo žodį „tylenis”, ku
riuo buvo priekaištaujama Ne
priklausomybės metų rašy
tojams, nesiryžusiems dabar 
rašyti pagal partijos nurodymus. 
Būta ir kitų tylenių, tų, kurie 
neatsisakė savo sąžinės ir įsitiki
nimų, kad taptų sielų inžinie
riais, ir dėl to atsisakė savo sva
jonių prabilti į tautą savitu žo
džiu. Lindės-Dobilo, Vinco Kudir
kos, Pietario raštai seniai para
šyti, parašyti prieš Lietuvos oku
pavimą. Jei partija leis, tai bus 
galima juos išspausdinti be jokių 
sunkumų ir tuo būdu pašalinti 
vieną cenzūros padarytą skriau
dą lietuvių literatūrai. Bet 
neįmanoma atkurti neparašytų 
darbų ir tų, kurie išvydo dienos 
šviesą tik po visokiausių kompro
misų su tiesa. Tad džiaugiantis 
naujais vėjais, svarbu neužmiršti 
kiek daug žalos lietuvių litera
tūrai padarė tie, kurie taip įky
riai skelbėsi rūpinusi lietuvių li
teratūra ir tautos gerove. Ne
galima keliais mostais pašalinti 
per 40 metų sukauptų negerovių, 
ir nedora kitaip vaizduoti.
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savybės santykiais paremtą 
visuomenės ekonominio gyve
nimo suorganizavimą. Žiūrint iš 
kitos perspektyvos, ekonominė 
sistema apsprendžia ką gaminti, 
kaip ir kam.

Kokį vaidmenį ekonominė 
sistema atlieka visuomenės gyve
nime? Viena vertus atrodytų, kad 
neesminį. Juk šiaip ar kitaip eko
nomiškai suorganizuotoje visuo
menėje reikia atlikti tuos pačius 
uždavinius, surištus su ekono
minių ir neekonominių žmonių 
poreikių patenkinimu. Čia 
galima išvardyti maisto, drabu
žių gamybą, namų statybą, svei
katos apsaugą ir t.t. Iš tiesų, 
žiūrint iš bendrų visuomenės 
funkcionavimo tikslų taško, eko
nominė sistema esminės reikš
mės neturi. Tačiau ji atlieka tų 
tikslų pasiekimo priemonės vaid
menį. Ir čia slypi jos svariausia 
bei labiausiai apčiuopiama 
reikšmė.

Ekonominiu sistemų vertini
mas ir lyginimas yra grindžiamas 
vaidmeniu, kurį jos atlieka vi
suomenių gyvenime. Kadangi 
ekonominė sistema atlieka prie
monės visuomenės tikslams 
pasiekti vaidmenį, tai ir ją ver
tinti bei lyginti su kita reikia 
pagal pagrindinį visų priemonių 
vertinimo kriterijų — efektyvu
mą.

Ką reiškia ekonominės sis
temos efektyvumas? Kaip jį 
matuoti? Čia pravartu panagri
nėti dvi pagrindines šio efekty
vumo pasireiškimo plotmes:

1. ekonominę (gamybos bei iš
dalijimo srityse)

2. sociologinę-politinę (koks yra 
laisvės bei galimybių diapazo
nas).

Šiame straipsnyje apsiribosime 
pirmosios plotmės nagrinėjimu. 
Ypač svarbu ilgiau sustoti ties 
efektyvumu gamyboje. Jo anali
zavime labai gerai pasitarnauja 
kai kurie novatoriškumo teorijos 
(innovation theory) elementai. Jie 
ir taps pagrindiniu tolimesnės 
analizės įrankiu.

Šalia nuosavybės klausimo, čia 
labai naudinga išsiaiškinti skir
tumus tarp kapitalistinės ir ko
munistinės sistemos gamybinių 
procesų reguliavime. Kapitalis
tinėje sistemoje gamybinius pro
cesus reguliuoja rinka (pasiūlos ir 
paklausos dėsniai). Ji yra galuti
nis įmonėje daromų ekonominių 
sprendimų vertintojas. Rinka nu
sprendžia, ar įmonė veikia efek
tyviai ar ne (ir to efektyvumo ar 
neefektyvumo laipsnį). Todėl iš 
šio taško kapitalistines sistemas 
tikslinga vadinti rinkos principu 
paremtomis ekonomikomis arba 
trumpiau rinkos ekonomikomis 
(market economies).

Šiuolaikinio komunizmo sis
temas (šalis) galima padalyti į dvi 
pagrindines grupes;

1. ortodoksinis (tradicinis) 
komunizmas

2. reformuotasis komunizmas 
Toliau nagrinėsime visų pirma

ortodoksinio komunizmo šalis, 
kadangi šiais laikais jos dar 
smarkiai dominuoja. Jų grupei 
priklauso: Sovietų Sąjunga, Ru
munija, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Rytų Vokietija bei Lenkija. Kiek

Dr. Valdas Samulevičius (University of Toronto) kalba per „Ateities” 
akademinio savaitgalio programą 1986 m. lapkričio mėn. 8 d. Chicagoje.

Nuotrauka Jono Kuprio

reformuotam komunizmui pri
klauso Jugoslavija ir Vengrija.

Komunistinėje sistemoje gamy
binius procesus reguliuoja pla
nas. Planą čia reikia suprasti 
kaip tam tikram laikotarpiui 
(penkmečiui, metams ir pan.) 
numatytą gamybinių uždavinių 
(dažniausiai išreikštų fiziniais, 
rečiau vertės matais) bei priemo
nių jiems pasiekti sistemą. Be žy
mesnio prasilenkimo su reikalų 
tvarka praktikoje galima teigti, 
kad plano uždavinius bei priemo
nes jiems pasiekti nustato centri
niai ekonomikos valdymo orga
nai. Jų tarpe yra visų pirma ko
munistų partijos štabo tipo orga
nai kaip planavimo komisija ir 
pan. Šie organai taip pat vertina 
įmonių veiklą, tarp jų įmonių da
romus sprendimus. Jie nulemia 
įmonių efektyvumo ar neefekty
vumo laipsnį. Todėl ortodoksinio 
komunizmo sistemas iš mus do
minančio taško tikslinga vadinti 
centriniai planuojamomis eko
nomikomis (centrally planned 
economies).

Rinkos ekonomikoje įmonėje 
daromų (paprastai vadovybės) 
ekonominių sprendimų tinka
mumą (racionalumą) nusprendžia 
paklausos ir pasiūlos jėgų sąvei
ka, kitaip sakant, rinka. Tai pasi
reiškia tų sprendimų įtaka įmo- macijų telkimo srityje nėra rim- 
nės padėčiai konkurentų atžvil- 

Į giu. įmonės veiklos finansinis re
zultatas (pelnas) yra išdalijamas 
jos savininkams (akcijų savinin
kams) ir valdymo personalui (va
dovybei). Taigi, bent iš dalies, 
žmonės, kurie daro sprendimus 
įmonėje, vėliau pajaučia materia
lines tų sprendimų pasekmes. 
Galima teigti, kad šis sąryšis ska
tina rinkos ekonomikoje aukš
čiausio egzistuojančio lygio opti
mumo siekimą, tai yra optimumo 
įmonės lygyje. Mat rinkos ekono
mikoje neegzistuoja aukštesnio

lygio optimalizacija (kaip, pvz., 
ekonominis programavimas viso 
krašto ekonomikos lygyje arba 
dar toliau siekiantis). Tiksliau 
apibrėžiant, kai kurie jos elemen
tai yra praktikuojami, bet jie at
lieka gan skirtingą vaidmenį ir 
vis dar yra bandymų fazėje. 
Vadovybės, žinodamos aukščiau 
minėtą sąryšį, jaučia stiprų 
paskatinimą daryti tokius spren
dimus, kurie pagerintų įmonės 
ekonominę būklę. Na, bet neuž
tenka norėti, reikia dar ir žinoti 
kaip. Čia svarbus yra reikalingų 
informacijų surinkimo mechaniz
mas. Jis rinkos ekonomikoje yra 
paprastas ir efektyvus. Jo papras
tumas glūdi tame, kad jis veikia, 
pasiremdamas konkurencijos me
chanizmu, kuris įgalina nuolati
nį įmonės padėties konkurentų 
atžvilgiu vertinimą bei identi
fikavimą tų žingsnių, kurie sąly
goja tos padėties pagerinimą. In
formacijų rinkimo mechanizmo 
efektyvumą užtikrina pats fak
tas, kad informacijas tiesiogiai iš 
rinkos renka tas pats organiza
cinis vienetas, kuris, pasirem
damas jomis, daro reikalingus 
sprendimus. Abiem atvejais tai 
yra Viena ir ta pati įmonė (jos va
dovybė). Taigi, kitais žodžiais ta
riant, rinkos ekonomikoje infor-

tesnių barjerų.
Centriniai planuojamoje ekono

mikoje įmonių vadovybės yra ver
tinamos pagal ideologinius-poli- 
tinius kriterijus bei plano įvykdy
mą. Planus, kaip jau minėta, nu
stato politinis-ekonominis cent
ras, atstovaująs valstybei. Tas 
pats centras kontroliuoja ir planų 
vykdymą. Taigi dėl to jis vertina 
įmonių vadovybių padarytus 
sprendimus, tiksliau sakant, jų 
priimtinumą iš aktualių politinių 
-ekonominių uždavinių taško. Vi
sa tai vyksta maždaug šiuo būdu:

Centras bendrus ekonomikos 
vystymo planus suskaldo į plano 
uždavinius paskiroms įmonėms. 
Įmonių vadovybės administraci
niais paliepimais ir premijomis 
yra skatinamos tuos uždavinius 
įvykdyti ir perviršyti, tai yra 
maksimalizuoti centro nustaty
tus įmonių veiklos rodiklius. Ta
čiau finansines tų vadovybių pa
darytų sprendimų pasekmes pri
siima tų įmonių savininkas — 
valstybė. Įmonei grąžinama 
gamybos savikaina ir duodama 
centro nustatyta (dažniausiai be 
griežtos formulės, pagal nuožiū
rą) premija už plano įvykdymą. 
Jeigu padaryti sprendimai yra 
blogi, įmonei čia negresia bank
rotas, kaip kad yra rinkos eko
nomikoje. Visa tai pasireiškia va
dinamų negriežtų biudžeto apri
bojimų (soft budget constraints) 
egzistavimu. Galima teigti, kad 
pagal priimtus sisteminius spren
dimus valstybė privalo ir gali 
padengti bet kokius įmonės nuo
stolius. Privalo, nes valstybinė 
įmonė yra tik sąlyginai išskirta 
viso valstybinio aparato dalis. 
Centras reguliuoja įmonės fondus 
ir nustato jos gaminių kainas. Be 
to, oficialioje galvosenoje nuola
tinio prekių trūkumo sąlygomis 
susiformavo požiūris, kad bet 
kokia gamybinė veikla yra svei
kintina iš visuomenės taško. 
Gali, nes valstybė turi neribotą 
teisę spausdinti pinigus ir leisti 
juos apyvarton.

Kaip matome, čia jau nebėra 
taip kaip rinkos ekonomikoje, 
kur sprendimus daro tie patys 
žmonės (bent iš dalies tie patys), 
kurie vėliau turi prisiimti tų 
sprendimų materialines pasek
mes. Taigi, centriniai planuoja
moje ekonomikoje tarp įmonės 
vadovybės asmeniškų pajamų ir 
tos įmonės veiklos ekonominių (fi
nansinių) rezultatų neegzistuoja 
paprastas, betarpiškas ir stiprus 
sąryšis, kuris skatintų įmonės 
ekonominės būklės gerinimui 
kelių ieškojimą. Ta pačia linkme 
veikia ir ideologinių-politinių kri
terijų (su visu jų nepastovumu ir 
kaprizingumu) egzistavimas įmo
nių vadovybių vertinimo siste
moje. Šios aplinkybės turi kerti
nės reikšmės centriniai planuo
jamų ekonomikų įmonių, apla
mai imant, žemesnio efektyvu
mo paaiškinimui.

Šalia to tenka pastebėti, kad 
įmonių vadovybių skatinimas 
premijomis įvykdyti nustatytus 
plano uždavinius neša tam tikrų 
esminių pavojų. Centras negali 
visų svarbių ūkininkavimo 
aspektų išreikšti įmonėms skirtų 
plano uždavinių forma, net jeigu 
tų uždavinių yra daugiau negu 
vienas. Taigi yra rimtas pavojus, 
kad įmonių vadovybės apleis tuos 
įmonių veiklos aspektus, kurie 
pilnai, formaliai ar neformaliai, 
neatsispindi plano uždaviniuose. 
Kaip rodo sovietinis bei kitų Rytų 
bloko šalių patyrimas, tie apleis
tieji aspektai tai paprastai veiks
mai, kurie atneša rezultatus tik 
po ilgesnio laiko (pvz., naujų pro
duktų išvystymas) arba kurių 
rezultatai nėra matuojami (pvz., 
produktų kokybė).

Kitais žodžiais tariant, ortodok
sinėje centriniai planuojamoje 
ekonomikoje įmonė yra ska
tinama (administraciniais palie
pimais ir premijomis) maksimali-

(Nukęlta į 2 psl.)
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zuoti jos tikslo funkciją (centro 
nustatytą įmonės veiklos rodiklį 
arba jų kombinaciją) per tam tik
rą laikotarpį (dažniausiai metų 
arba kvartalo) su sąlyga, kad bus 
pasiekti (kaip ribojančios sąlygos) 
kai kurie kiti tikslai. Praktikoje 
dauguma ribojančių sąlygų, ypač 
tos, kurios nėra išreikštos kieky
biniais vienetais, neturi didesnės 
reikšmės įmonių ir jų vadovybių 
vertinimo sistemoje. Dėl šios 
priežasties, ypač neformalioje 
plotmėje, jos nėra laikomos sais
tančiomis. Įmonių vadovybės 
smarkiai susikoncentruoja į tas 
veiklos sritis, kurios tiesiogiai ir 
trumpesnėje laiko perspektyvoje 
apsprendžia plano vykdymą bei 
ideologini ų-politinių kriterijų pa
tenkinimą. Jos tokiu būdu mini- 
malizuoja savo pastangas, maži
na darbo krūvį. Taigi iš savo ma
tymo taško elgiasi racionaliai.

Bet koks naujų veiklos galimy
bių ir būdų svarstymas bei ieško
jimas ne tik kad neatneštų įmo
nių vadovybėms apčiuopiamos 
naudos, bet dargi pasunkintų pla
nų vykdymą ateityje dėl reikalin
gų pakitimų. Ojos gerai žino, kad 
planų neįvykdymas gali reikšti 
ne tik premijos, bet neretai ir 
aukštos vietos bei politinės „šlo
vės” praradimą. Mat čia įsiterpia 
rizikos klausimas. Bet kokie 
pakitimai yra iš esmės rizikingi, 
o jų atnešti rezultatai nevienodi 
Vieneriais metais persistengus ir 
smarkiai planą perviršijus, gali
ma susilaukti žymiai didesnių 
plano' uždavinių ateinantiems 
metams. O tada kaip tik kad ir 
nuoširdžiausios pastangos gali 
duoti nepakankamų rezultatų. 
Tokiu būdu galima tik pasunkin
ti gyvenimą sau bei visam įmonės 
kolektyvui. Ir tai pastoviai, nes 
centras, sužinojęs apie neišnaudo
tus rezervus, prie pirmykščio 
įmones plano uždavinių lygio jau 
nebesugrįš. Čia veikia vadina
mas terkšlės arba reketos prin
cipas (rątchet principle). Jis iš pa
grindų ir sukelia antinova- 
toriškus nusistatymus įmonių va
dovybių tarpe.

Pagal centriniai planuojamose 
ekonomikose egzistuojančias 
rašytas ir nerašytas taisykles, 
kuo didesnė įmonė, tuo paprastai 
didesni vadovybės, o labai dažnai 
ir darbininkų atlyginimai (pla
čiąja prasme, įskaitant aprūpi
nimą butais ir pan.) Tad vadovy
bės savo interesus stengiasi pa
tenkinti paprasčiausiu, tiesiog 
mechanišku būdu, būtent plėsda
mos savo valdas ir sukaupdamos 
savo žinion kuo daugiau resursų 
bei rezervų ir tą faktą nuslėp- 
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Iš lietuvių dailininkų Vasario 16(1987) parodos, šiuo metu vykstančios Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje.

damos nuo centro. O tai padaryti 
nėra sunku, kadangi įmonės, 
nors praktiškai ir nedalyvauja 
planų nustatymo procese, tačiau 
atlieka informacijų teikėjo vaid
menį centro atžvilgiu. Kito kelio 
toms informacijoms surinkti cent
ras praktiškai neturi. Tas faktas, 
kad įmonės teikia centrui infor
macijas, kurios yra vartojamos 
joms pačioms skirtų plano už
duočių sudarymo procese, yra 
pagrindinė įmonių suboptima- 
laus elgesio priežastis. Čia veikia 
savotiška taisyklė: ką bepasaky
tum, tas turės įtakos paliepi
mams, kuriuos gausi iš centro.

Jeigu dar pridėsime biurokra
tijai įprastas tarporganizacines 
užtvaras, tai ryškiai matome, kad 
informacijų rinkimo mechaniz
mas centriniai planuojamoje eko
nomikoje, palyginus su rinkos 
ekonomika, yra labiau kompli
kuotas ir mažiau efektyvus. 
Įmonių vadovybės paprastai grei
tai išmoksta žaidimo su centru 
taisykles ir jas panaudoja savo in
teresams užtikrinti. Tuomet ne
sunku yra elgtis „padoriai”, tai 
yra viršyti planą, sakysim, kokiu 
0,2% Visi, įskaitant centrinius 
politinius bei ekonominius orga
nus, tokiu „precizišku” planų nu
statymu bei įvykdymu būna 
patenkinti. Bėda tik ta, kad 
tokioje sistemoje ekonomika vys
tosi sulėtintai pagal galimybes. 
Ekonominiai procesai tokiomis 
sąlygomis nustoja pačios reikš
mingiausios savo ypatybės, 
būtent kūrybiškumo. Be jo jokia 
žmogaus veikla neduoda ir negali 
duoti laukiamų rezultatų. 
Antinovatoriškumas kaip tik ir 
yra kūrybiškumo stokos eko
nominiuose procesuose pasi
reiškimo forma. , Šiais aukštos 
technologijos ir organizacinių pa
siekimų laikais antinovatorišku
mas yra pati reikšmingiausia 
centriniai planuojamų eko
nomikų silpnybė.

Makroskalėje, arba visos ekono
mikos mastu, visa tai pasireiškia 
įvairaus tipo trūkumais. Trūku
mai — prekių, darbo jėgos, kapi
talo ir visokie kitokie — yra toks 
tipiškas reiškinys centriniai pla
nuojamose ekonomikose, kad 
vienas iš žymiausių tos sistemos 
žinovų, Janos Komai, šias eko
nomikas pavadino trūkumų tipo 
ekonomikomis (shortage-type eco- 
nomies). Trūkumai centriniai 
planuojamose ekonomikose yra 
tos pačios ligos simptomas kaip 
infliacija rinkos ekonomikose — 
būtent neefektyvumo. Jeigu pasi
naudoti kibernetiniais terminais, 
tai būtų:

Ivona Kaz-Jepsen „Rūkas tarp šakų” (kreida)
Iš šiemetinės Vasario 16 parodos Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicago- 
je. Parodoje, kuri buvo atidaryta vakar ir tęsis iki kovo 8 dienos, dalyvauja 
28 lietuviai dailininkai iš JAV, Kanados ir Europos.

būdu trūkumai

kas aukščiau 
kilti klausimas,

Jeigu prie esamų kainų (daž
niausiai centro nustatytų ir tik 
retkarčiais keičiamų) sąnaudos 
yra didesnės negu gamyba (S»G), 
šalies ekonomikoje iškyla trūku
mai. Jie plinta ir gilėja kaip snie
go griūtis, nes vieni trūkumai 
sukelia kitus, o prie to dar 
prisideda dirbtinė spekuliatyvinė 
paklausa. Žmonės kaupia prekes 
iš dalies tik todėl, kad jos rytoj, 
kaip spėjama, gali būti neprieina
mos. Ir tokiu 
aštrėja.

Perskaičius, 
pasakyta, gali 
kodėl centriniai planuojamos eko
nomikos dar iki šiol galutinai 
nesugriuvo. Kartais jos yra lygi
namos su vabzdžiu, vadinamu 
kamane. Kaip teigiama, pagal 
aerodinamikos dėsnius kamanė 
neturėtų būti pajėgi skristi. 
Tačiau, kaip galima prileisti, 
kamanė nieko nėra girdėjusi apie 
aerodinamiką, nežino, kad ji ne
pajėgi skristi, ir dar vis šiek tiek 
paskraido, kad ir vargais ne
galais. Centriniai planuojamų 
ekonomikų atveju šį paradoksą 
didžia dalimi galima paaiškinti 
„antrosios ekonomikos” egzis
tavimu. Šiuo terminu yra api
brėžiami visi procesai, kurie ne
telpa į aukščiau nubrėžtą centri
niai planuojamos ekonomikos 
funkcionavimo schemą. Šie pro
cesai prieštarauja ideologi- 
niams-filosofiniamš sistemos 
principams. Tačiau tas prieštara
vimas, kaip rodo praktika, nebū

tinai rišasi su „antrosios eko
nomikos” pastatymu už įstatymo 
ribų. Anaiptol, yra daug atvejų, 
kai šie procesai yra toleruojami, 
šen bei ten pragmatizmo vardan 
yra daromos ideologinės nuolai
dos, norint išsaugoti sistemos 
pagrindus. Iš labiau žinomų 
„antrosios ekonomikos” pasi
reiškimo formų čia paminėsime 
privačius žemės sklypus, privačią 
iniciatyvą kai kurių patar
navimų srityje»įei neformalius 
sandėrius tarp įmonių vadovybių. 
„Antroji ekonomika” veikia kaip 
tepalas, kuris nuolat tepdamas 
ekonominės mašinos ratus apsau
go ją nuo visiško sutrikimo.

Nauji leidiniai
• AIDAI Nr. 4 (1986). Keturis kar

tus per metus išeinantis kultūros žur
nalas, leidžiamas Tėvų pranciškonų. 
Redaguoja Leonardas Andriekus, 
OFM. Administruoja Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Metinė 
prenumerata — 20 dol.

Lietuvos krikšto jubiliejaus proga 
Vytautas Volertas žvelgia į 
klausimą, ar lietuvių tautos lenkė
jimo pradžios priežastimi buvo 
krikščionybė. Spausdinamas Kazio 
Bradūno naujausių eilėraščių ciklas 
„Krikšto išvakarėms”. Tęsiamas 
Valdemaro M. Cukuro straipsnis „Iš
laisvinimo teologija: jos kilmė ir 
ištakos”.

Prisimenamas rašytojas Jurgis 
Jankus jo 80 metų amžiaus sukakties 
proga ir spausdinamas jo apsakymas 
„Juanita”. Antanas Rubšys pateikia 
plačią teologinę ir istorinę Islamo 
studiją.

„Iš minties ir gyvenimo” skyriuje 
spausdinama Popiežiškosios komi
sijos emigrantų bei turistų reikalams 
vyskupui Pauliui Baltakiui suteiktos 
pastoracinės teisės; rašoma apie 
Tarptautinio PEN klubo suvažia
vimą Hamburge praėjusiais metais; 
prisimenama Religinės šalpos 25 me
tų sukaktis. M. J. Adomaitis ko
mentuoja 1926 metų perversmą 
Lietuvoje, 60 metų nuo jo sukakus. 
Aleksandras Radžius informuoja, ką 
rado erdvėlaiviai, perskridę Halley 
kometą. „Mūsų buityje” skyrius pa
teikia išeivijos kultūrinio gyvenimo 
kroniką.

Knygų skyriuje Kazimieras 
Barėnas recenzuoja Jurgio Jankaus 
pasakojimų rinkini Klajojančios 
liepsnos. Marija Stankus-Saulaitė — 
Aldonos Veščiūnaitės poezijos knygą 
Aidinčios upės. Alfonsas Tyruolis — 
Česlovo Grincevičiaus pasakojimų ir 
pasakų rinkinį Vidudienio varpai, 
Vladas Kulbokas — Jurgio Gliaudos 
istorinį romaną Kovo ketvirtoji. Taip 
pat supažindinama su Vidurio 
Europos kultūros metraščio Crosscur- 
rents (leidžiamo Ann Arbor, Michi- 
gan) vėliausiu numeriu, kurio viena 
dalis skirta lietuviškoms temoms.

Felicija
VACYS KAVALIŪNAS

Temsta. Ir tylu — nesujuda nė vienas medžio 
lapas. Apsnūdusiuose darželio gėlių žieduose kur 
ne kur sudūzgia susivėlinusi bitė.

Sėdžiu su Jonu Aviža jo namo verandoje, tingiai 
šnekučiuojamės ir pro gatvės medžius žiūrime į 
tolumas. Saulė paskęsta mėlynai rausvame debesy, 
kylančiame nuo pat vakarų horizonto pakraščio.

Debesys vis tamsėja, sparčiai kyla dangaus 
skliautu ir artėja prie mūsų.

— Žiūrėk! — pakelia akis Aviža.
- Kur?
— Argi nematai? Žaibuoja.
— Tai kas?
— O man, žinai, nejauku.
- Kodėl?
— Nuo to laiko... — nebaigia Aviža.
Staiga pūstelia galinga vėjo banga. Medžiai 

pašoka, palinksta į mūsų pusę ir linguodami 
išsigandusiomis viršūnėmis gūdžiai ošia.

Žaibai plieskia be jokio sustojimo, ir vis ryškes
nės ugnies vilyčios raižo juoduojantį dangaus 
skliautą. Atrodo, kad kažkokios pikto jėgos at
sipalaidavo ir grasindamos bėga išsigandusia ir 
dundančia nuo perkūnijos žeme.

— Kaip tada... Visai kaip tada, — kartoja Aviža 
išbalusiu veidu ir žiūrėdamas į dvasines tolumas.

— Kas kaip tada?
— Verandoje nebūkime. Einame į vidų. 

Papasakosiu. Sėskis. Gal čia kur ant sofos. Toliau 
nuo langų. '

Perkūnija nesiliauja. Ir žaibai plieskia ir plies
kia, o mes sėdime ir tylime.

— Tai kas gi, Jonai, buvo, sakai, kaip tada?

Chicagos teatruose
Šiaurės Airijos 

tragedija scenoje

Vienu iš stipriausių šio sezono 
dramos teatrų pastatymų yra 
Body Politic teatralų grupės 
(2261 North Lincoln) spektaklis 
„Remembrance”. Čia gyvai ir 

jautriai pavaizduojamas Šiaurės 
Airijos tarpusaviu kovų tragiz-’ 
mas, kaip jis atsispindi šeimų gy
venime. Scenoje matome protes
tantą, 68 metų amžiaus, buvusį 
karį, našlį, kuris belankydamas 
vidaus kovose nužudyto sūnaus 
kapą, susitinka su katalike moti
na, kuri tose pat kapinėse lanko 
savo sūnaus, taipgi žuvusio tose 
kovose, kapą. Ilgesio kankinami, 
juodu suartėja ir ima planuoti ve
dybas, bet čia susiduria su karš
tu savo šeimų prieštaravimu. 
Našlės dukros negali suprasti, 
kaip jų motina gali ištekėti už 
vyro, atstovaujančio prieš juos ko
vojančiai pasaulėžiūrai; tas pats 
ir su našlio šeima.

Scenoje išryškėja visa slegianti 
kraštą ištikusi nelaimė, tikybinių 
kovų kruvini padariniai^ susi
kryžiavimai tarp įsitikinimų ir 
širdies jausmų. Autoriui pavyko 
sukrečiančiai pavaizduoti tuos 
Airijos konfliktus, meilės susi
kryžiavimą su netolerancija, 
kapinėse gimusio romano gesi
nimą šeimų priešiškose nuotai
kose. Dramos autorius Graham 
Reid yra sėkmingai kūrinį supla
navęs, išpuošęs gyvais, sąmojum 
perpintais dialogais, tik viena 
nelaimė — (ar dėl autoriaus, ar 
dėl režisieriaus kaltės) gana 
gausu vulgarinio purvo. Autorius 
pat| gimęs ir augęs Belfaste, ten 
baigęs universitetą. Jo dramos 
yra laimėjusios kelias premijas, 
transliuotos per radijo, televizijos 
tinklą. Režisierė Pauline Brail- 
ford yra ir pasižymėjusi aktorė. 
Belinda Bremner — vaidinusi fil
muose. Lucy Childs vaidinusi 
televizijoje ir pati režisavusi dra
minius pastatymus. Maureen 
Gallagher studijavo Syracuse 
universitete, o taip pat Goodman 
dramos mokykloje. Ir kiti ak
toriai: Larry Brandenburg, Edgar 
Meyer, Joan Spatafora — su 
didele vaidybine praktika. Ši 
tragiška, bet ir romantiška Airi
jos drama numatyta scenoje 
laikyti iki kovo 8 dienos.

Generacijos drama

Goodman teatras, Chicagoje 
veikiąs jau septynis dešimt
mečius (įsteigtas prie Meno in-

stituto 1925 m.), mėgsta parinkti 
klasikinius ir naujus veikalus ir 
yra pirmaujantis mūsų mieste. 
Turi geriausius scenos įrengimus. 
Gali greit sceną pakeisti, įstu
miant už jos jau visiškai paruoš
tą kitą tam vaidinimui. Šios 
žiemos sezoną pastatė Michael 
Weller dramą „Ghost on Fire”.
Autorius muziką ir dramą studi--» jaus ir .ironijos, bet vaizduojant 

” ’ ’ .................. dabarties visuomenę, ganą gausu
ir vulgarizmų.

Pastatymas dar tuo ypatingas, 
kad tarp besikeičiančių scenų, 
laiko tarpelį užpildyti išeina iš 
eilės vienas po kito aktoriai su sa
vitais monologais, taigi publika 
nenuobodžiauja.

Pastatymas stiprus. Vaisingai 
pasidarbuota režisieriaus Les 
Waters, kuris jau yra režisavęs 
Londono karališkame teatre. Ak
toriai įgudę. Dawn Arnemann da
lyvavusi filmuose, Peter Aylvvard 
vaidina tuoj išleisimame filme 
„The Untouchables”, Bill Cobbs 
yra atėjęs iš Broadvvay teatrų.

Juoz. Pr.

javo Brandeis universitete, dra
minės kūrybos mokslo laipsnį pa
siekė Manchester universitete 
(Anglijoje). Režisavo veikalus 
Anglijoje, Italijoje ir Vokietijoje, 
ten juos ir kurdamas. Nuo 1973 
m. apsigyveno New Yorke ir čia 
dirbo Broadway, New Yorko 
Šekspyro pastatymuose, taip pat 
režisavo statant filmus „Hair” ir 
„Ragtime”. Laikomas vienu iš 
pirmaujančių dabarties JAV 
dramaturgų.

Savo trim dramos veikalais 
(„Moonchildren”, „Loose Ends” 
ir „Ghost on Fire”) jis, kaip kriti
kai skelbia, sukūrė dabarties ge
neracijų kroniką. Dabar čia pa
statyta drama „Ghost on Fire”

Marija Strasevičiūtė-McBride Be pavadinimo
(spalvoti pieštukai) 

Iš Vasario 16 parodos, šiuo metu vykstančios Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre, Chicagoje.

— Kas? — pakartoja mano klausimą Aviža. — 
Laukiau savo sužadėtinės Felicijos. Viskas buvo 
sutarta. Kitą dieną turėjo būti mūsų sutuoktuvės. 
O, Antanai, tu negali įsivaizduoti, kaip ir su kokiu 
šviesiu džiaugsmu laukiau tos dienos!...

— Suprantu.
— Ji turėjo atskristi apie dešimtą valandą. Ir 

žinai?...
- Ką?
— Kyla baisi audra. Perkūnija, žaibai, lietus... 

Ir mane apima baimė. O jei neatskris? — perbėga 
baisi mintis. O jei lėktuvui kas atsitiks?... — Ir 
Aviža nutyla.

— Ar atskrido?
— Laukiau ligi vidurnakčių. O jos kaip nėra, 

taip nėra. Atskridusi turėjo paskambinti iš 
viešbučio. Tenai buvau užsakęs jai kambarį. 
Nesulaukęs skambinu pats. Ir... Ir teiraujuosi. 
Nieko, sako, nėra. Niekas neatvyko. Po keliolikos 
minučių ir vėl skambinu ir teiraujuosi. Atsakymas 
toks pat:

— Nėra.
— Jau kur kas po vidurnakčių, niekur 

nerasdamas vietos ir kaip nesavas parvirstu ant 
lovos. Bet miegas neima. Ir nei akių nesudedu. Vis 
žiūriu... Audra kiek aprimsta — nutolsta. Bet 
netrukus atidunda kita — dar piktesnė. Staiga vir
pantis žaibas. Visas kambarys nušvinta. Žiūriu — 
ji, Felicija, stovi prie mano lovos galo.

— Felicija, ar tu čia? — pašoku ir atsisėdu.
— Atskrido? — nustembu.
— Atėjo... Atėjo... — Tas jų lėktuvas audroje 

nukrito ir sudužo. Ji atėjo atsisveikinti, — sako 
Aviža labai tyliai.

Po ilgos ir tamsios tylos paklausiu:
— Ar tu, Jonai, tikras, kad tenai buvo Felicija?
— Tikras. Ji buvo vestuvine suknele.
— Balta?
— Juoda.

vaizduoja porą kolegijos mokslo 
draugų, svajojusių kurti filmus, 
bet laikas išblaškęs jų svajones. 
Dabar jie susitinka New Yorko, 
South Carolina ir Los Angeles 
apylinkėse ir bando vėl užkurti 
svajotą filmų kūrybos ugnį. Čia 
įsijungia ir daugiau šeimų bei 
žmonių. Jų tarpe vystosi draugys
tė, o taip pat ir įtampa, bet rezul
tatai neakivaizdūs. Autoriaus su
kurtuose dialoguose yra sąmo-
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Fantazija mylimam miestui
PR. VYSVYDAS

Paulius Jurkus. Kai Vilniaus liepos 
žydi. Žibunto sakmės apie Vilnių. Viršelis 
ir vinjetės autoriaus. New Yorkas: Var
duva, 1986. 160 psl. Kaina — 10 dol.

♦

Prozoje nesvarbu koks žanras — 
novelė, romanas, esė, pasakėčia, 
legenda ar pasaka, — tekstas vi
suomet įtaigesnis, jei dvelkia 
gyvenamo amžiaus menine 
mąstysena.

Tai natūralu. Juk rašytojas 
rašo nūdieniam žmogui. Rašo jam 
tokiu būdu, kad sudomintų, 
užangažuotų, stebintų, žadintų 
mintis, įgalintų gėrėtis stiliaus 
grožiu. Volteras yra pasakęs: visi 
žanrai geri, išskyrus nuobodų.

Neseniai atidžiai perskaičiau 
Pauliaus Jurkaus knygą Kai Vil
niaus liepos žydi, paties autoriaus 
iliustruotą ir „Varduvos” lei
dyklos Brooklyne išleistą. Pa
antraštė — „Žibunto sakmės apie 
Vilnių”.

Autorius prisiuntė man šį 
veikalą su bičiulišku įrašu „tai
kiam kritikui”. Gavau ir mielą 
laiškutį: „Žinau tavo aštrų sko
nį, gal per daug nerūstausi per
skaitęs, knygą parašiau pakan
kamai padoriai, su reikiamu 
dėmesiu grožinei literatūrai. Ji 
pilna meilės žmogui, gamtai, 
pilna svajonių, nes visa tai nešė 
anos nutolusios dienos”. Kalėdų 
sveikinime pridūrė: „Tai poezija 
pavfersta praeitis, jaunystė, palik
tos šVajonės. Norėjau įtvirtinti 
Vilnių, kad jis būtų savas 
visiems”.

Už tokį nuoširdų atvirumą 
autoriui reikia padėkoti. Juk kur 
kas lengviau pradėti laikraštinę 
recenziją, kai žinai, kuriuo keliu 
turi pasukti, kad nebūtų aplenk-* 1 
tos kūrinio esminės vertybės, jub 
labiau bičiuliškas optimizmas.

O knyga yra tikrai optimistiš
ka, veržli ir šviesi. Paulius 
Jurkus, nelyginant šių sakmių 
stebukladaris profesorius Žibun
tas, yra ne tik geravalis, veiklus, 
atviras žmogus, bet ir keliais ta
lentais apdovanotas menininkas. 
Jo kūrybingumo nenustelbia net 
ir polinkis į sentimentalumą.

Mylėjo ir myli Jurkus Lietuvos 
sostinę Vilnių. Ten kelerius 
metus gyveno. Universitete baigė 
humanitarinius mokslus. Iš
vaikščiojo gatves, skersgatvius, 
užeigas, šventoves, kalvas. Su
sipažino su apylinkėmis. Žino 
dažną kertę Prisimena, kaip 

, miestas atrodė rudenį, žiemą, pa
vasarį, vasarą. Saulei šviečiant, 
vėjui pučiant, sningant... Tai jau 

. ne pirmas sykis, kai jis legen
domis šlovina Vilnių. Prisi
minkime rinkinį Ant Vilnelės til
to (1968).

Oro permainos, taip ryškios 
Lietuvos gamtoje, naujoje kny
goje tampa pagrindiniu varikliu. 
Gamtos apraiškų įasmeninimas 
(prozopopėja) čia savo mastu pra
lenkia bet ką panašaus sukurto 
mūsų literatūroje. Peržengia liau
dies dainų, pasakėčių, pasakų 
ribas.

Jei Donelaičio besijuokianti 
saulė tik budina svietą, o Kaziui 
Binkiui vėjas tampa žirgu lenkty
nėse su pavasariu, tai Paulius 
Jurkus žmogiškus bruožus sutei
kia ir gamtos būsenoms, net lai
kotarpių sąvokoms. Jo metų 
laikai yra kiaurai sužmoginti 
charakteriai. Nuo jų elgsenos 
priklauso miesto gyventojų 
buitis.

Metų laikų sakmėse, kurios 
vieningai sudaro knygos pirmąją 
dalį, gerų darbų orkestrui diri
guoja nemirtingasis profesorius 
Žibuntas, kilęs nuo Žaliųjų ežerų. 
Tai keista mitinė būtybė, pusdie
vis, magas. Žibunto nurodymams 
paklūsta gamta. Šnekasi jis su 
bet kuo: židiniu, laikrodžiu, žirnio 
ankštimi, Vasara, Žiema, vė
jais...

Įžanginėje sakmėje Žibuntas iš
aiškina ką tik išrinkto karaliaus 
Stepono Batoro sapną (paukščio

Rašytojas Paulius Jurkus

suokimą): būtinai reikia įkurti 
Vilniaus universitetą; bus tai „di
džio karaliaus graži valdymo pra
džia ir mūsų dovana miestui”. Ši 
legenda, susieta su Gedimino sap
nu ir su keliais istoriniais faktais, 
mano manymu, yra įtikinamiau
sia knygoje. Taip pat labiausiai 
vilnietiška.

Ypatinga energija bei drąsiais 
akvareliškais įvaizdžiais trykšta 
sakmės apie „Didįjį dailininką” 
Rudenį, „Baltąją valdovę” Žiemą, 
geriausius žmonių draugus „Pa
vasario vėjus” ir „Darbščiąją tar
naitę” Vasarą. Visur išsijuosęs 
darbuojasi profesorius Žibuntas 
— daro viską, kad metų laikai 
būtų tokie, kaip visuomet būna.

Tai beskaitant vis dėlto kaž-
koks ožiškąs prieštaringumas ne- verkė, net kukčiojo, o vėjas nešė
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Fotografas žiemą

K. DAUGĖLA

Humoras fotografijoje buvo 
pernykštės Penkioliktosios lie
tuvių fotografų išeivijoje parodos 
tema Chicagoje. Atrodė, kad šiai 
temai siužetai turėjo būti lengvai 
randami. Bet, kai nuotraukos 
buvo iškabintos Čiurlionio galeri
joje, parodos lankytojai pasigedo 
humoro. Pasirodo, kad rašytinis 
humoras, kuriuo laikraščiai gali 
užpildyti ištisus puslapius, skiria
si nuo vaizdinio — fotografinio. 
Parodos rengėjai, nutarę iška
binti nuotraukas be pavadinimų, 
pateikė žiūrovui papildomą 
mįslę: koks vaizduojamos temos 
turinys? Paprastą humoristinį 
šaržą laikraštyje dažnai matome 
su trumpu komentaru. Nuo
traukos pavadinimas tikrai pa
dėtų žiūrovui orientuotis, kur 
slepiasi vaizdinis humoras.

Kiek pernykštės parodos 
tema buvo sunki, tiek šių metų 

Neringos stovyklavietė Vermonte Studentų ateitininkų sąjungos 1986-1987 m. žiemos stovyklos metu. 
Nuotrauka Lino Daukšos

Nuotrauka Vytauto Maželio 

duoda ramybės. Jautiesi, lyg bū
tum įveltas į nuolat atnašau
jamas apeigas, kurių eiga yra 
perdėm žinoma ir todėl gerokai 
įgrisusi. Nėra pagaunančios 
įtampos. Padėtį šiek tiek gelbsti 
paviršiaus butaforija: spalvos, pa
vidalai, judesiai, žodžiai.

Gyvastingo dailininko Ru
dens nuotykiai Vilniuje, many
čiau, tiktų kaip libretas operetei 
ar baletui. Autorius jaučiasi sa
vas entuziastingo pašlovinimo si
tuacijose, juo labiau kai reikia iš
ryškinti kokį nors sentimentą. 
Pavyzdžiui, įsitvirtinus gaiviam, 
maloniam pavasario orui, mer
ginų akys išvilioja studentus į 
gatves. Vienas jų, staiga ap
kabinęs beržą, pravirksta: „Jis 

lengva: Keturi metų laikai. Tai 
tema, kurioje mes gyvename, 
kuri automatiškai kas trys mėne
siai nesulaikomai ir permai
ningai keičiasi. Stebėdami ketu
ris metų laikus, rasime du pa
grindinius besikartojančius moty
vus — gamtovaizdį ir žmogų. Tie 
motyvai gali būti atskirti vienas 
nuo kito arba sujungti, papildy
dami vienas kitą.

Besiruošdamas šių metų šešio- 
liktajai Budrio vardo Lietuvių 
foto archyvo parodai, jau dabar 
fotografas turi pradėti ieškoti 
žiemos motyvų. Geros žiemos 
nuotraukos pažymys yra skais
čios, tikslingai panaudotos švie
sos įjungimas į motyvą. Sniego 
gamtovaizdį su pilku dangumi 
beveik neįmanoma fotografuoti. 
Saulėtas rytas po audros, kai 
kiekvienoje snaigėje spindi saulė, 
o nusidriekė šešėliai įgauna 
kompozicinę vertę, yra idealios 
sąlygos gerai žiemos nuotraukai. 

jo ašaras ir laistė žemę”.
Beletristinio pasakojimo, kad ir 

poetizuoto, visiškas įmurkdymas 
prozopopėjoje metų sakmėse 
Jurkui nėra sėkmingas. Jaučia
mas dirbtinumas. Panašia manie
ra galima gi būtų sukurti sakmes 
apie Dieną, Parą, Savaitę, Mė
nesį ir t.t. Pasakiška proza reika
lauja tam tikros pusiausvyros 
tarp fantazijos ir tikrovės. Tik 
meniškas tikrumas gali padėti 
skaitytojui patikėti tuo, kas vyks
ta. Tuo tarpu „Bokšto” legendos 
pabaigoje net ir autorius suabejo
ja savo vaizduotės kūrinio tik
rumu: „Vargiai toks bokštas 
buvo”.

Fantazavimo skolintis Pauliui 
Jurkui iš niekur nereikia. Išra
dingų triukų itin gausu antroje 
knygos dalyje „Pirkliai pardavė 
gelumbę”. Čia sudėti penki pasa
kojimai: „Pirklys ir jo trys 

‘ sūnūs”, „Drąsusis jūrininkas”, 
„Bokštas”, „Žibintas” ir „Snai
gė”

Lyriškiausiame knygos pasako
jime — „Snaigėje”, kaip ir 
„Žibinte”, totaliai negyvi objek
tai — snaigė Snaigūnė ir žibintas 
— žmogiškai gyvena miestiečių 
džiugesiui bei geroveisDėl to sie
lojasi. Čia proza tirpte tirpsta 
jautrioje moralėje. Plazda 
sentimentai. Ar jais bus žavi
masi, parodys ateitis. Juk yra ir 
bus švelniasielių skaitytojų, 
galinčių įsijausti į bet kokio hero
jaus sielvartus, juo labiau į gat
vės vartuose sušalusio benamio 
(būtinai poeto) likimą. „Ant jo 
drabužių spindėjo sušalusios aša
ros, prasimerkusios akys žiūrėjo 
į dangų, o ant kaktos žėrėjo 
Snaigė”.

Turiu prisipažinti, netikėjau 
nei „Drąsiojo jūrininko” nuoty
kiais, nei „Bokšto” stebuklais, 
kuriuos per trumpą laiką įtaisė 
architektas Lukas Matematikus, 
savo abrakadabromis giminingas

Kai pievos augalai miega po gilia 
sniego danga, maža belapė 
krūmelio šakutė, Su trigubai 
ilgesniu šešėliu, žvalgosi po bal
tą lauką — štai žiemos motyvas. 
Ant rogučių pasodinto vaikiūkš
čio, mamos šalikais apvynioto, 
matyti tik dvi nustebusios akytės 
ir raustelėjusi nosytė, — štai kita 
žiemos „besniegė” tema. Mieste 
tarp dangoraižių prasiskverbęs 
saulės spindulių pluoštas nu
krenta ant apleisto snieguoto 
parko suolo, sukarpyto medžio 
šakos šešėliais, su (ar be) 
pašiurpusiu karveliuku, pasi
metusiu nuo savo draugų pulko, 
— kitas žiemos vaizdas. Kad ir be 
saulės, mieste visuomet galima 
rasti slenkančių baltų garų ar dū
mų kamuolius, pro kuriuos fono 
pastatai atrodys nutolę. Priekyje 
parodytas žmogus, žlegsėdamas 
per šlapią sniegą, papildys žiemos 
nuotraukos temą. Miesto gatvės 
benamių varganas gyvenimas 
žiemos metu yra žurnalistinė te
ma, kurią fotografas turi medžio
ti. Skarmalius su visu savo tur
tu, susidedančiu iš mažo

Žibuntui. Šiose pasakose autorius 
jam vienam suprantamu būdu su
raitė veikėjus ir įvykius tik tam, 
kad išeitų kažkas įspūdingo ir 
alegoriškai pamokančio (itin 
„Bokšto” atveju). O išėjo rašiniai 
su išpūsta hiperbole.

Tradicinėje pasakoje „Pirklys ir 
trys jo sūnūs”, vaizduojant 
neigiamus charakterius, sugriū
va logika. Būtent: ar gali gobšūs, 
pikti, klastingi nedorėliai broliai 
Aleksandras ir Eustachijus drau
ge būti ir nepaprasti didvyriai? 
Aleksandras juk pasižymėjo nar
siai kovodamas su turkais. Eus
tachijus Lenkijoje nuo stumbro iš
gelbėjęs karaliaus dukrą. Argi 
tokio nuožmaus mosto vyrams 
lemta būti niekšais? Iš pasakoji
mo nematyti, kad jie apie savo žy
gius pasaulyje tėvui porino 
meluodami.

Aišku, šitoks fantazijos per
teklius nieko nenutukins ir nie
kam širdperšos neįvarys. Pasakos 
ar sakmės turi savo dėsnius, 
kurių aš, realizmą dažniau ra
gavęs, recenzentas, beveik nesu
vokiu. Paulius Jurkus, rašyda
mas apie mums brangų miestą, 
siužetą apgaubė legendiniu šydu, 
daug ką jurkiškai idealizavo, pa
gražino, persmelkė etikos dvasia.

Kaip tik knygos etika didžiai 
tinka jaunimui, jei tik šiuolai
kinis jaunimas prisivers šito
kias senovei būdingas fantazijas 
skaityti. Teigiamieji herojai pade
da skriaudžiamiems, vargšams; 
jie yra kuklūs, nesiveržia į turtą, 
gerbia išmintį, skaistumą, sąži
ningą darbą, amatą. Tekste itin 
pabrėžiama veiklioji meilė žmo
nėms. Imkime centrinę figūrą 
Žibuntą. Jis gi yra žmonių ir 
gamtos draugas. Stebuklingas 
geradarys. Visiškai sutinku su 
Paulium Jurkum:

„Žibuntas ir dabar profe
soriauja, nes jo reikia Lietuvai, ir 
Lietuva jam taip pat labai 
reikalinga”.

ryšulėlio, besišildąs pakilusioje 
vasario mėnesio saulutėje, tarp 
niūrių tamsių sienų. Arba, vėl, 
toks pat tipas, mėginąs laikraščiu 
prisidengti nuo šlapių snaigių, 
kurios gali būti sustambintos, 
sumažinus aparato ekspozicijos 
trukmę.

Geros žiemos nuotraukos gau
namos tiksliai apšvietus filmą. 
Motyvuose, kur žvarbi žiemos 
saules šviesa ant sniego nuvaro 
eksponometro (šviesos matiklio) 
rodyklę aukštyn, priekinio fono 
šešėliai bus nepakankamai 
apšviesti. Tokiu atveju, nesi
gailint filmo, reikia apšviesti 
kelis rėmus su skirtingomis 
diafragmomis. Fotografuojant 
šaltyje, aparatą reikia nešioti pri
dengtą rūbu. Prie žemos tempera
tūros užrakto mechanizmas, jei 
jis nėra paruoštas žiemai („win- 
terized”), sulėtėja. Filmo pa
sukimas turi būti lėtas. Šaltam, 
sausam ore, greitai sukant filmą, 
statiškas įelektrinimas gali pa
gadinti emulsiją. Panchromati- 
niam filmui vidutiniškai gelsvas 
filtras pagerina nuotrauką. Li
pant aukščiau į kalnus, patartina 
naudoti šviesiai geltoną filtrą, o 
būnant aukščiau kaip 3,000 pėdų 
reikalingas UV (ultravioletinis) 
bespalvis šviesos filtras, skirtas 
fotografinei medžiagai apsaugoti 
nuo kenksmingo ultravioletinių 
spindulių poveikio. Šis filtras 
ypač naudingas spalvotosios foto
grafijos praktikoje.

Šių metų rudeninės Chicagos 
parodos taisyklės dar nepaskelb
tos. Žinoma, kad bus priimtos mo
nochromatinės (baltai juodos) ir 
spalvotos nuotraukos. Parodos 
tema „Keturi metų laikai” iš 
tikrųjų susideda iš keturių 
atskirų temų. Užtat patartina, 
kad kiekvienam metų laikotar
piui būtų leidžiama pristatyti 
po dvi nuotraukas, kuriose foto
grafas galėtų parodyti žmogų ir 
aplinką, kurioje jis gyvena.

Vasario mėnesį dienos ilgėja. 
Saulė, kopdama horizontu aukš
tyn, kviečia fotografą pasi
žvalgyti ir pamatyti rudeninės 
Chicagos parodos pirmą temos 
dalį — žiemą.

Žiema Nuotrauka K. Daugėlos

Henry Wadsworth Longfellovv

Medžiai žiemą

Tarp vėjų ūžiančių, smarkių 
Ir besiblaškančių laukuos

Tyliai kalnelin aš žengiu, 
Pakalnė skendi vien ūkuos.

Bet štai vėl lygumos, keliai 
Ir medžiai vieniši, liūdni 

Nušvito — saulės spinduliai 
Pasklido rymančiam slėny.

Kur stovi stiprūs ąžuolai, 
Kur tvinko kekė sirpdama

Ir dvelkė pietrytys mielai, 
Dabar varvekliai ir žiema.

Ir kur upelis sau tykus
,, Šnarėjo vienišas laukuos, I

Nūn ledas džiugina vaikus
Ir balsas aidi sau miškuos.

Betgi ne taip, ak, buvo, kai 
Dar paukščiai suokdavo dainas, 

Švelnus pietys, žali miškai 
Mums nešė žydinčias dienas.

O, šaltas vėjau, o žiemy. 
Klausyt tave pamėgau aš — 

Tu naują metą mums lemi. 
Kuris pavasarį atneš.

Vertė A. TYRUOLIS

Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) - vienas populiariausių 19-to šimtmečio amerikiečių romantinių poetu. ypač pagarsėjęs savo sonetais ir epinėmis poemomis „E angeline" < 1817> — apie britų ištremtus Akadijos (Nova Scotia) gyventojus ir „Hiatvatha" (1855) — jo „indėniškąja Edda". Jis yra vienintelis JAV poetas, kurio garbei buvo pastatytas biustas „Poetų kertėje" Wertminster Abbev. Londone. Jo poetinis balsas švelnus, saldžiai malonus ir tyras — dėl šių savybių jis iškilo, būdamas gyvas, ir dėl jų jo reputacija smarkiai krito, jam mirus. Jam taipgi buvo prikišama primygtina didaktika ir nenuosaikus simbolizmas. Tačiau šiuo nei u jis susilaukia daugiai akademinio dėmesio iš amerikiečių literatūros istp -ik i ir kritikų.
NAUJI LEIDINIAI

• METMENYS Nr., 52 (1986). Kūrybos ir analizės žurnalas, leidžiamas AM & M Publications dukart per metus. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, Pennsylvania 17013. Administruoja Marija Paškevičienė, 3308 West 62nd Place, Chicago, Illinois 60629. Prenumerata metams — 10 dol. Šio numerio kaina — 5 dol.Naujausiame Metmenų žurnalo numeryje spausdinamas poeto Marcelijaus Martinaičio straipsnis „Tautosaka lietuvių poezijoje”, autoriaus paruoštas pasiremiant jo pranešimu 1985 m. Santaros Šviesos Federacijos suvažiavimo programoje. Tautosakos elementus Algimanto Mackaus kūryboje nagrinėja Rimvydas Šilbajoris. Algirdas Julius Greimas studijoje „Vėlinąs ir Kalevelis” sprendžia vieno iš trijų suvereninių lietuvių religijos dievų, užimančio indiškojo Varūnos poziciją, problemą. Algis Mickūnas trumpai aptaria tris išeivijos filosofus: Juozą Girnių, Antaną Maceiną ir Algirdą Greimą.Ilona Gražytė-Maz'iliauskienė ir Violeta Kelertienė, atskirai atrinkusios, pateikia kai kurių naujųjų išeivijos romanų apžvalgą: „Kažkas, 

kažkas... ir triukšmas aplink save". Čia supažindinama su romanais, kurie tikrai švieži mūsų li'eratūroje, pasižymintys tiek originalia ir sudėtinga struktūra, tiek gilia prieiga prie išeivijos kaipo dvasinės 1 aklės problemų. Juos taip pat jungia bruožas, kad jie dar neparašyti; pabaigoje sužinome, jog čia recenzentės dar tik ieško galimų romanų. Nuotaikingai parašyta apybraiža skaitoma su dideliu malonumu, bet pro žaismingą stilių prasiskverbia kritikių keliami labai rimti klausimai apie išeivijos dabartinę ir tolimesnę prozą. Viktoras Nakas straipsnyje „Lietuvių veikla ir gyvenimas amerikietiškoj aplinkoj" žvelgia j aplinkybes, lemiančias išeivių gyvenimą ir tuo pačiu specifines išeivių veiklos formas.Numeryje gausu kūrybos: Antano Gustaičio ir Rimo Vėžio satyriniai eilėraščiai: ištraukos iš Kosto Ostrausko „Eloiza ir Abelardas: His- toria calamitatum”; Alfonso Nykos-Niliūno išverstas Friedrich Hoelderlin „Patmos”: Eglės Juodvalkės ir Prano Visvydo eilėraščiai. Rimvydas Šilbajoris recenzuoja Tomo Venclovos Tekstai apie tekstus, o Vincas Trumpa Prano Čepėno Naujųjų 
laikų Lietuvos istoriją, antro jos tomo pasirodymo proga. Numeris iliustruotas Algio Norvilos fotografijomis ir Stasio Eidrigevičiaus bei Žibunto Mikšio dailės darbais.
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Tremtis ir savęs pasmerkimas neveiklumui
į

PETRAS MELNIKAS

-

Dalia Aleknienė „Kiauto” serija — portretas 
(graviūra ir intalija, 22'-j x 30)

Žmonės būna įvairiopai vieniši. 
Vieni uždaryti kalėjinĮe.jtita 
išvažiavę ar išeiviai Iš savo ri'Ml 
to, treti savo krašte į „užkartai* 
ištremti.

Plačiai nesidairant, apie Vie
natvę tremty yra rašęs 
kis. Pas mus išeivio ’rfe 
užsidarymą yra pagavęs Jurgis 
Gliaudą Šikšnosparnių soste. 
Ištrėmimą savo krašte į „už
kampį” gerai aprašė dtatafe > 
Cesare Pavese romane Kalsimas 
(1938-1939), kuris labai primena 
mūsiškio išeįvio gyvenimą. Mat 
jo „kalėjimas” yra tik savotiškas 
ištrėmimas į kažkokį Calabrįjos, 
kaimelį, netoli jūros, faŠitftĄ 
laikais.

Tai lengva pabauda inžinie
riui Stefanui, nežinia kuo 
nusikaltusiam. Apie tai nerašo
ma ir tai nesvarbu, rpat rbrtlsdM* 
koncentruojasi tik į tai, kmp 
jaučiasi toks ištremtasis į krašto 
„užkampi”. Jis gan laisvas. 
Gyvena netoli kalėjimo nuomo
tam namelyje, kur kartais užeina 
patikrinti policininkas. StefanaB 
lanko kaimo smuklę (osteria), 
maudosi jūroje, šneka su žmo
nėm, susidraugauja su kai ku
riais, eina net medžioti, policijos 
maršalui užmerkiant akis. Bet 
Stefanas yra vienišas, nes visi 
žino, kad jis tremtinys.

Jam patinka ir jo mintis užima 
viena basa kaimo tarnaitė, Con- 
cia, bet jis nedrįsta j*i įprUl* 
pažinti. Jis tremty pasidanp 
neveikliu ir nesiryžta siekti to, 
kas jam labai patinka; susideda 
su Elena, kurios nemyli, nors nuo __ ____ _ __ ____________
to nepasidaro lengviau. Jis ir ta kalinio gyvenimas galų gale 

tikrai jam pasidaro kalėjimu, 
nors jis ir gali naudotis beveik 
visom laisvėm. Jis nesupranta, 
kad ne aplinka, bet jis pats save 
pasmerkia vienišumui, neveiklu
mui, nors žmonės jį ir mylėtų. Bet 
kitaip elgtis jis negali.

Kol buvo galima maudytis jūroj 
ir pasivaikščiojimams buvo šiltos 
dienos, jis dar šiaip taip egzis
tavo, bet atėjus žiemai, lyjant be
veik kasdieną, keliams pabjurus 
ir be žmogiškos šilumos savo

rvisų žmonių akys per daug jo 
elgesį stebi ir todėl jis negalėjo 
priimti jokio jų nuoširdumo (nors 
ir savame krašte).

Gal todėl toks ištremto laisvo

kaip ištrūkti iš tremties. Tačiau 
nuspręsdavo, kad geriau likti 
tremty negu svajoti kaip iš jos 
išeiti.

Net gaudamas iš draugų iliust
ruotas atvirutes, stebėdavosi 
savimi, kad pa vaizduoto) žinomoj 
aikštėj, peizaže jis kažkada gyve
no. Jis jaučiasi atskirtas ir nepri
tampa prie kaimelio, jam viskas 
laikina. Kai policijos maršalas 
jam praneša, kad jis yra laisvas 
ir gali važiuoti namo, jis tampa 
kaip pažadintas iš sapno ir nepa
tenkintas. Užvožia jau seniai tam 
paruoštą lagaminą, bet vėl 
atvožia, kad išimtų iš jo kojines. 
Eina atsisveikinti su kaimelio 
žmonėmis, kurių nesuprato, bet 
kurie dabar jam mieli. Norėtų 
praeiti bent pro mylimos basos 
tarnaitės Concios namus, bet 
leidžiasi sutrukdomas draugų, 
kurie palydi jį į stotį.

Traukiniui atėjus, į galvą jam 
ateina iliuzija, kad garvežio 
sukeltas vėjo sūkurys iššluoja, 
kaip lapus, veidus ir vardus tų, 
kurių perone nebuvo. Autorius 
turbūt čia turi omeny Concią ir 
Eleną, abi dėl tremties neryžtin
gumo ištrintas, -vieną — 
nesiekiamą, kitą — nemylimą.

♦ * *

Pokalbis vasario 13 d. Chicagoje, Jaunimo centro mažojoje salėje: (iš kairės) Liūtas Mockūnas, Mykolas Drunga, 
rašytojas Saulius Tomas Kondrotas. Nuotrauka Jono Kuprio

Vakaras su Saulium Tomu Kondrotu

moteris kenčia, nes jis jos nemyli.

Kartą patekęs į tremties vie
natvę, žmogus pasikeičia, jo ne
kaltumas, tikras suartėjimas su- 
žmonėmis ir žmogiška šiluma ne
kenčia. Atrodo, kad ir jis pats 
save pasmerkia vienišumui, ne
veiklumui, nežiūrint, kad kai 
kurie jį supantys žmonės jį ir 
raylėtų:

Jam patiko sveikinti Ir būti sveiki
namam pažįstamų veidų. Finansų 
policininkas, geriantis kavą prie 
staliuko, jam mandagiai pasakė 
„labas". ,

— Esate sėslys, — pridūrė Kt iė* 
nija. — Matau jus vtanomet «MtMi 
čia prie stalo ar ant uolos prie Jūros. 
Pasaulis jums nedidelis.

— Mane čia pasiuntė, -r atsakė 
Stefanas, — ir atvykau iš tpH- Zį

Policininkas juokėsi: — Mšh 
pasakojo apie jus. Maršalas yra prie
kabus, bet žino, su kuo turi reikalą. 
Jums leidžia sėdėti net smuklėje, kur 
neturėtumėte. .u «.

Stefanas nebuvo tikras, ar finansų 
policininkas juokavo, ir jo aiškiame 
balse jautė uniformą.

Dažnai ir mūsų išeivis nėra tik
ras, ar svetimšali 
kalba (Vokietijai 
juokauja ar ne. Ir gdTtodė 
labai įdomu skaityti šį romaną. 
Stefanas savo tremty jautėsi ir 
keistai atitolęs nuo žmonių. Jis 
jautė, kad apie jį yisi 
kaip apie tremtinį, kad 
ir todėl net jų juokeliai jam 
visuomet atrodė įtartini.

Jis daug kuo buvo skirtingas. 
Kaimelio žmonės 
kasdien prie jūroCaurl $eniį 
nieko nereiškė, tik šaltį. O jis pra
leisdavo ten ilgas valandas. 
Puikiai aprašoma jūra, kaip Knu- 
to Hamsuno romane

Smuklėj jauntiolis Gjm#*|šo 
plepėdamas iš pradžių kažkaip 
vengė Stefaną įtraukti į savo juo
kelius, lyg iš pagarbos jam. Tik 
vėliau kartą nuoširdžiai palietėj 
ranką ir pasakė;. „Ir 
meskite tą knygą (Stofann 
nešiojosi). Čia neturime moky 
Jūs dabar atostogose”.

Tokie rankos palietimai (drau
giškumas) Stefanui per visą rtj- 
maną yra labai netikėti. Jis rttfc 
galėjo prileisti, kad kas nors 
tremty jam būtų tikrai draugiš
kas. Jis atstumdavo žmonių jam 
rodomą simpatiją ir tai jam sek
davosi. Jam visada atrodė, kad

„Amadeus”
ALFONSAS NAKAS

Prieš keletą savaičių rašiau 
apie varganą Panama City, Flo
rida, dramos teatrėlį ir jame pui
kiai pastatytą komediją „Chea- 
ters”. Sausio vidury tas pats Ka
leidoscope teatras statė Peter 
Shaffer dramą .Amadeus”, su pa
staba prie pavadinimo, kad tai — 
„an historical speculation”. Šia

.. „istorine prielaida” prieš porą 
metų daugelis gėrėjotės kino teat
ruose, tad nebereikia daug aiš
kinti, o tik priminti, kad drama 
sukasi apie 18-to šimtmečio ant
rosios pusės — 19-tojo pradžios

i garsų muziką Antonio Salieri ir 
18-to šimtmečio antros pusės dar 
garsesnį — Wolfgang Amadeus 
Mozartą. Spekuliuojama gandu, 
kad Mozarto genijaus temdomas, 

Pabijodamas prarasti Austrijos 
imperatoriaus rūmų kompozi
toriaus ir dirigento vietą, intri
gomis nepajėgęs sužlugdyti, 
Salieri jį nunuodijęs. Istorija šią 
prielaidą yra visiškai paneigusi.

Su keturiomis Sunny Hills tau
tietėmis nuvažiavome į sausio 
22-sios spektaklį, žinodami, kad 
miegoti tikrai neteks, nes tai 
buvo bene septintas ar aštuntas 
spektaklis iš dešimties ir jau bu
vome prisiskaitę giriančių recen
zijų. Ką patys matėm, girdėjom, 
išgyvenom — prašoko visas viltis. 
Tai buvo tikras šedevras!

Kas spektakli tokiu padarė? 
Tai režisierius ir trys pagrin
diniai aktoriai. Apie aktorius 
kiek vėliau. Režisierius Charles 
Wil8on tarp jų visų pats didžiau
sias, nesgi jo angažuota ir su juo 
tardamasi Jayne Layne pasiuvo
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namely, jis laukia atsakymo į 
savo paduotą prašymą, kad jį pa
leistų. Bet atsakymas vis neatei
na. Tada jis pasiekia vienišumo 
dugną. Niekas jo nedžiugina.

Nueidavo bent į smuklę išgerti 
vyno, užsimiršti, bet kai niekas 
nelydi apsvaigimo ir neduoda 
reikšmės, vynas tampa absurdiš
ku. Iš ryto pabunda lyg kalinys 
kalėjime, kuris sapnavo laisvę ir 
užmiršo sapne vienatvę. Pabėgti 
iš vienatvės be veiklumo yra 
sunku.

Net vasarą, vaikščiodamas pa
tenkintas, kad nesėdi kalėjime, 
matė debesis, jūrą, stogus, dėl 
karščio uždarus langus, buvo 
saldu ir gera, bet ir tada galvojo

Meno kūriniai eina savo keliu, 
bet čia paaiškinimą viso to 
galima gal rasti psichologo Albert 
Ellis studijoje Psychology Today 
žurnale (1987 vasaris). Jis yra įsi
tikinęs, kad ne tiek blogi įvykiai, 
situacijos žmogaus gyvenime jį 
daro nelaimingu, kiek iraciona
lūs įsitikinimai apie tuos įvykius 
ir situacijas. į ’

Kad jie išgytų, jis pataria savo 
pacientams save keisti, bet jo pa
cientai nesikeičia. Bijantis kel
tuvų jų nevartoja. Bijantis žmo
nių kompanijoje būti atstumtas 
susideda ir šneka tik su „sau
giais” žmonėmis.

Taip tokie neduoda sau net pro
gos save pakeisti ir save nuverti
na. Jo pacientai yra „talented 
screwballs”, sako Ellis, mokantys 
pasipriešinti, kad liktų nelaimin
gais. Būti kitokiu, smarkesniu, 
reiškia būti nebijančiu, nedaran
čiu kompromisų... Bet tai sunku.

Ir Stefanas panašiai gal norėjo 
likti nelaimingu čia aprašytame 
įdomiame Cesare Pavese romane.

Vasario 13 dienos vakarą Santa
ros-Šviesos Federacijos skyrius Chi
cagoje surengė Jaunimo centre pokal
bį su rašytoju Saulium Tomu Kond
rotu, praėjusią vasarą pasitraukusiu 
iš Lietuvos į Vakarus. Rašytoją trum
pai apibūdino Mykolas Drunga. Po
kalbį vedė Liūtas Mockūnas, pateik
damas Akiračių redakcijos anksčiau 
paruoštus klausimus, o Saulius To
mas Kondrotas kalbėjo, pasirem
damas tam interviu paruoštu tekstu. 
(Pokalbis bus išspausdintas se
kančiame Akiračių numeryje.)

Liūto Mockūno keliami rašytojui 
klausimai siekė nuo tiesiogiai 
asmeniškų: kodėl pasitraukėte iš 
Lietuvos? ar Vakarai jus nustebino 
ar apvylė? kokie ateities planai? iki 
platesnių: kaip jis supranta savo 
paties kūrybos pobūdį? kokį 
vaidmenį skiria kritikai? kaip ver
tina visą dabartinę Lietuvos literatū
rą? kokia rašytojų padėtis ir koks jo 
paties potyris ryšium, sų partinę 
cenzūra? koks dabartinės lietuvių li
teratūros santykis su kalba — ar 
pereinama iš „kaimo” kalbos į „mies
to” kalbą? koks pramatomas tolimes
nis marksistinės filosofijos poveikis 
pasaulinei kultūrai?

Saulius Tomas Kondrotas gal la
biausiai atsivėrė, bandydamas pa
aiškinti savo pasitraukimo iš so
vietinės santvarkos motyvus. Taip,

materialiai jis buvo aprūpintas, jo 
raštai buvo spausdinami, su cenzūra 
jis buvo išvystęs susidorojimo būdą, 
jis toliau būtų galėjęs tikėtis ir svar
bių privilegijų: pvz., teisės keliauti į 
kitas pasaulio dalis. Tačiau, kaip tik 
šitokio rašytojo įjungimo į santvarkos 
aparatūrą proceso norėdamas iš
vengti, jis apsisprendė, kai proga 
pasitaikė, rinktis savo, kaip rašytojo, 
sąžinės laisvę. Vakarai jo nei nuste
bino, nei apvylė, nes jie atitinka jo 
anksčiau susidarytąją vaizdą, gal tik 
turėjęs atsisakyti kai kurių Vakarų 
dekadencijos mitų — pvz., Holivudo 
ar Las Vegas.

Liūtui Mockūnui patvirtino, kad 
cenzūra Lietuvoje tikrai veikia — yra 
dalykų, kurių rašytojams nevalia 
liesti. Dabartinė lietuvių literatūros 
padėtis ne visai džiugina — vertina
mi tie rašytojai, kurie visos tautos 
suprantami, kaip, pvz., Justinas Mar
cinkevičius, kurie savo kūryboje 
atliepia publikos jausmus. Tuo tarpu 
tikrą poeziją, vertą pasaulinio 
dėmesio, šiuo metu kuria tik saujelė 
jaunesniųjų poetų. Kalbos atžvilgiu 
jis kėlė reikalą ją demistifikuoti — ne 
literatūra yra kalbai, bet kalba 
literatūrai. Kalba yra priemonė, tiek 
verta, kiek ji įgalina 
tikrovę ir vaizduotės 
išreikšti.

Viena pasikartojanti

aplinkinę 
procesus

pokalbio

(vėliau ir su auditorija) gija, kuri 
neramino kai kuriuos klausytojus, 
buvo rašytojo pabrėžtas reikalas 
kūrėjui būti atsakingam tik sau, tik 
savo vaizduotei ir inspiracijai, būti ‘ 
nepriklausomam ir nuo šeimos, ir 
nuo tautos, nuo kurios nors klasės ar 
bet kokio kito žmonių telkinio. Ar tai 
jau reikštų, kad jis nemyli Lietuvos, 
jam nerūpi tauta, nei jos dabartinė,: 
priespauda, nei jos laisvės pastangos?; 
Vargu, bet tai temos, kurioms čia 
nebuvo progos tinkamai išvystyti ir 
niuansuoti. Kas svarbu, tai, kad 
Saulius Kondrotas šį vakarą atsi-' 
skleidė, kaip asmuo, mylintis galbūt 
už viską labiau žmogiškąją kūrybą. 
Vertėtų atsiminti, kad ši pozicija 
nėra unikali — ir prieš kokius 30« 
metų ji buvo ne tik intelektuališkai 
garbinga, bet turbūt ir valdanti 
estetinė laikysena Vakarų pasaulyje. 
Kūryba buvo suprantama kaip iš 
esmės individualaus kūrėjo savi
raiška, atsietina nuo visokių 
bendruomeninių interesų. Šią pažiū
rą meninė ir kritinė galvosena Va
karuose jau yra gerokai peržengusi, 
bet nereikėtų stebėtis, jog ji kaip tik 
paveiki Rytų Europos menininkų ir 
rašytojų sluoksniuose, nes suteikia 
jiems intelektualinę atramą, prieši
nantis santvarkos ideologinei kont
rolei. Tad tenka džiaugtis, kad Sau
liaus Tomo Kondroto atvykimas į 
mūsų tarpą žada įnešti nors ir kontro
versiškų, bet gaivių prošvaisčių į 
mūsų minties gyvenimą. (a.11.)

Kaleidoscope teatro šedevras
puikius 18-to šimtmečio vieniečių 
kostiumus, James Warren ir 
Jonathan Meek parūpino ir vi
sada labai laiku įpynė Mozarto 
muzikos gražiausius gabalus, o jo 
paties, Wilsono, taupus sceno
vaizdis su mažais pakeitimais pa
skirose mizanscenose (baldų 
perkilojimai, uždangos kilo- 
jimai-nuleidinėjimai scenos gilu
moj, durelių scenos šonuose 
transformavimas į balkonus-ložes

žiūrovui rodė čia imperatoriaus 
rūmų menę, čia Salieri kamba
rius, čia imperatoriškąjį teatrą).

Tarp 30 aktorių kalbančių buvo 
gal 10 ar 12. Kiti — statistai. Kai 
kuriems statistams gal ir trūko 
kiek grakštumo, elastiškumo, 
laisvumo. Jutai, kad visgi jie nėra 
profesionalai, kad kai kurie į sce
ną subėgę momentui sustingsta, 
godžių žiūrovų akių pabūgsta. 
Bet tai nebuvo avelių būrys ir

masinėse scenose kiekvienas ži
nojo savo vietą.

Tarp svarbiųjų šalutinių, bet 
nemažas roles turinčiųjų aktorių 
kiek silpnokas atrodė Nate Hol- 
mer, vaidinęs imperatorių Juo
zapą II — jam trūko imperatoriš
kos didybės. Gerai suvaidinti kiti 
trys svarbūs didikai, ypač ba
ronas Van Swieten, kurio rolę 
atliko Paul Klespis.

Ir štai trys didieji, tinkami ge
riausių didmiesčių teatrų sce
noms: Barry Brunetti, vaidinęs 
Antonio Salieri; Harry Schaeffer, 
atlikęs Mozarto vaidmenį; ir
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Nijolė Palubinskienė Temstant Dainavoje (intalija)
Iš lietuvių dailininkų Vasario 16(1987) parodos, šiuo metu vykstančios Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje.

Laura Leigh Walsh — gavusi 
Mozarto žmonos Constanze We- 
ber rolę. Salieri pradžioje išvy
dom seną, susikūprinusį, žilutėlį, 
gergždžiančiu balsu pasakojantį 
apie seniai mirusį varžovą Mo- 
zartą. Stebėjomės, kodėl tam 
kiekvienu gestu ir žodžiu įtikina
miausiam seniui pagailėta grimo 
— toks jaunas jo veidas. Greit 
turėjom susigėsti, kai pažai nu
vilko jo apsiaustą, nuėmė žilą 
peruką ir atsisuko jaunas, žvalus, 
tiesus, gal trijų dešimčių metų 
vyras. Aha! Šitaip jo vaidmuo 
keitėsi keletą kartų ir neteko pa
stebėti, kad kur nors jis pasimes
tų. Nežinau, kiek jis panašus į 
tikrąjį Salieri, bet ne tik jo, Barry 
Brunnetti, pavardė, o ir plaukai, 
veidas, akys rodė grynakraujį 
italą. Jo vaidyba negalėjom 
atsidžiaugti!

Harry Schaeffer sukurtas Mo- 
zartas tai neapsakomo tempera
mento, degančių akių blondinas, 
čia suklinkąs laukinišku juoku, 
čia paskęstąs melancholijoj, čia 
didybės jausmo apimtas šaukiąs, 
kad jis — didžiausias muzikos ge
nijus, čia vėl kuklus, rezignuojąs. 
Panašų Mozartą matėme ir filme. 
Nežinia, ar tikrai didžiausio mu
zikos genijaus tokio ir būta, bet 
kai tokio norėjo dramaturgas ir 
režisierius, tai Harry Schaeffer į 
tokį transformavosi visa esybe, 
kūnu ir jausmais.

Kiek mažesnėj, bet lygiai svar
bioj Constanze Weber rolėje Lau
ra Leigh Walsh pasirodė kaip ge
riausia Salieri ir Mozarto tragiš
kos dramos partnerė. Matėme ją 
sensualią patelę, trokštamą ne 
tik Mozarto ir Salieri, bet turbūt 
ir kiekvieno dramos žiūrovo. Ma
tėme išdidžią, liūdinčią, cinišką, 
maldaujančią, vėl vaikiškai 
linksmą. Sėdėdamas pirmoje eilėj

negalėjau atsistebėti, kaip toje 
pačioje scenoje pagal reikalą kelis 
kartus keitėsi jos veido išraiška, 
nei ryškių grimasų, nei gestų ne
naudojant. Drąsiai atliko būtiną 
vulgarią sceną su Salieri (siūly
dama kūną už patarnavimą savo 
vyrui), bet taip, kad kuklesniems 
žiūrovams netektų užsimerkti.

Šio pastatymo kiekvienas spek
taklis buvo išpirktas iki pasku
tinės kėdės, o sausio 25 pridėtas 
dar vienas dieninis — matinee. Ir 
tų kėdžių, užuot šimtinės, kai žiū
rėjome „Cheaters”, dabar pri
grūsta netoli pusantro šimto. Spė
ju, kad „Amadeus” bus pamatę 
apie pusantro tūkstančio žmonių, 
arba pusantro procento iš Pana
ma City bei artimose apylinkėse 
gyvenančiųjų. Sunny Hills tau
tiečių vargu ar šiuo nuostabiu pa
statymu pasinaudojo bent tuzinas 
(tikrai žinau, kad dalyvavome 
septyni). Gaila, gaila...

Šešiolikos puslapių programoj 
pusė puslapio skirta režisieriui 
Charles Wilson. Tai esama vieno 
iš Kaleidoscope teatro steigėjų ir 
dabartinio jo prezidento (koks 
pompastiškas titulas!). Jo sureži
suota beveik pusantro tuzino vei
kalų, o keliolikoj ir vaidinta. Iš ko 
jis duoną valgo? „An employee of 
Creative Printing and Screen 
Designs”. Štai iš ko! Kas per 
paukščiai Harry Schaeffer, Barry 
Brunetti ir Laura Leigh Walsh, 
kur jie taip nuostabiai vaidinti 
išmokę, kada, kur anksčiau pasi
reiškę ir ar turim vilties vėl juos 
matyti — anei žodelio.

Scenos stebuklus palikę, žen
gėme į tamsią gatvelę, į šlapią 
smėlyną. Sako, kad iš šio ba
rakėlio Kaleidoscope tikrai ne
trukus išsiveršiąs į jaukų, šviesų 
pastatą. Dieve duok, kad tai kuo 
greičiau įvyktų.


	1987-02-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000217
	1987-02-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000218
	1987-02-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000219
	1987-02-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000220

