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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Leidžiasi uždanga

Dievo įsikūnijimo
VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS

reikšmė žmogaus sampratai

Tai, kas vyksta dabar Sovietų 
Sąjungos miestų gatvėse, yra 
politinis teatras. Jj režisuoja seni 
vyrai pilkais veidais. Pilkais — 
nuo rūpesčio ir baimės. Su 
kiekvienu praeinančiu mėnesiu 
jie darosi vis labiau vieniši. 
Vieniši! — sušuks skaitytojas. Ar 
nematote, kad tie vyrai pilkais 
veidais turi tankus, turi tūks
tančius jaunų smogikų juodomis 
uniformomis! Ar negirdite 
tarškančių tankų vikšrų ant 
Vilniaus gatvių grindinio? Ar ne
baisu žaibus mėtančio pilko veido 
vyro su Kaino ženklu?

Baisu. Tačiau tai paskutinis 
veiksmas blogai režisuotai 
dramai, iš kurios bundame kaip 
iš blogo sapno. Sąjungoje leidžia
si uždanga daug dešimtmečių 
besitęsusiam vaidinimui. Sep
tynis dešimtmečius žmonių gyve
nimas buvo režisuojamas klaikių 
teatro teorijų. Žmonės nešiojo 
kaukes. Kalbėjo žodžius, kurie 
turėjo slaptas reikšmes. Padarai 
su kaukėmis statė stiprią, 
cementinę ateiti. Cementinėse 
aikštėse vyko savaitiniai 
laimėjimų paradai. O tačiau 
niekas nepastebėjo, kad to cemen
to plyšiuose pradėjo augti žolė. 
Pažiūrėkit: cemento aikštėse 
auga pieva. O taip: cemento aikš
tėse dar negali arti ir sėti, bet 
žalia žolė per metus kitus suardys 
cementą, vėjas atpūs juodžemio 
dulkes, ir gal vėl vietoj cemento 
aikštės bus dirbama žemė.

Šiuo metu mes esame pririšti 
prie televizijos ir radijo, nes 
mums svarbu, kas dedasi Lietu
voje. Ir gerai, kad rūpinamės. 
Gerai, kad skambiname mūsų at
stovams Kongrese, kad reikalau
jame Lietuvai paramos žodžių iš 
politikų. Tačiau mūsų rūpestis 
Lietuva, kuris atneša tiek šird
gėlos ir įtampos, neturėtų mus 
apakinti tam, kas dedasi toje 
apmaudo Sąjungoje. Gal įžvalgos 
padės nugalėti liūdesį, kuris tik 
mus paraližuos. Gaila, kad, 
mums patiems nenorint, tarsi ir 
mes esame rusiško romano 
veikėjai — o tas romanas blogai 
parašytas ir labai ilgas.

Suprasti tam, kas Sąjungoje de
dasi, padeda naujausias žurnalo 
The Neu> Republic numeris 
(1991.1.21). Lietuviai tiesiog 
turėtų bėgte bėgti į kioskus šį 
numerį įsigyti. Numerį lengva 
atpažinti: ant jo viršelio yra 
byrantis į šukes Sovietų Sąjungos 
žemėlapis su žodžiais „The End”. 
Tikrai apsimoka tris dolerius 
investuoti žurnalui, nes beveik 
visas numeris yra apie Sovietų 
Sąjungą. Išjunkime televiziją, 
užsukime radiją nors valandai, ir 
pavartykime šį žurnalo numerį.

Labai įžvalgus numerio ve
damasis „Let the Peoples Go”. 
Komunistinė sistema buvo grin
džiama klaidingomis pažiūromis 
į žmogaus prigimtį ir civilizaciją. 
Priešingai marksistinei doktri
nai, neatėjo galas istorijai, ne
buvo materializmo triumfo, reli
gija nebuvo išrauta, neįvyko 
tarptautinė proletarinė revoliu

cija. Laisvė, šeima, religija, tau
ta —jie visi buvo paaukoti paver
giančiai, išsemiančiai utopijai. 
Komunistai sistemingai neigė, 
kad tautos yra. Sovietų valdžia ci
niškai rėmėsi ant tokio pat im
perializmo, kurį jie rituališkai 
smerkė užsienyje. Šiuo metu atei
ties pradžia tam žemės plotui, 
kurį dabar vadiname Sovietų 
Sąjunga, yra ne dabar esanti 
imperinė sistema, bet tautos, 
kurias jie pasigrobė. Joms — ne 
Maskvai — yra teisė nuspręsti, 
kas toliau dėsis.

The Neu> Republic redaktoriai 
pasisako prieš stabilumo vardu 
besitęsiančios sovietų hegemoni
jos racionalizavimą. Jų nuomone, 
bandymas išgelbėti- griūnančią 
Sąjungą dar labiau paaštrins 
jėgos tuštumą, užuot jį pripildęs. 
Redaktoriai klausia: ką mes 
galime daryti? Tautų išsilais
vinimas yra azerų ir armėnų, 
ukrainiečių ir lietuvių, totorių ir 
uzbekų rankose. Mes, amerikie
čiai, turime užmegzti ryšius su 
naujai kylančiais vadais sovie
tinėse respublikose ir eiti į 
diplomatinius santykius su gims
tančiomis tautinėmis valsty
bėmis. Redaktoriai pažymi, kad 
jei tai atrodo radikalu dabar, tai 
už metų atrodys savaime supran
tama. Penkerius metuB JAV mo
raliniai ir strateginiai interesai 
buvo rišami su Michailo Sergeje- 
vičiaus Gorbačiovo pasisekimu. 
Dabar jie rišasi su jo nesėkme.

Neseniai miręs anglas filosofas 
Michael Oakeshott kartą api
brėžė totalitarizmo istoriją kaip 
valdžią iš knygos. Valdovai skai
to iš knygos, bet kartais, kai 
realybė įsiterpia, jie turi pakelti 
akis nuo knygos, kad galėtų 
valdyti realų pasaulį. Kai realu
sis pasaulis keičiasi ir fikcija vis 
mažiau rišasi su įvykiais, val- 
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„Lietuvai jau bundant" — eiaena naktį į Gedimino pilie* kalną Vilniuje 1M8 
metai*.

Liudviko Ruiko nuotrauka

Norint teisingai suprasti Kalė
das, reikia turėti prieš akis vieną 
sąlygą, kuri yra pagrindinės 
reikšmės jų supratimui. Kalėdos, 
kaip žinome, yra šventė, skirta 
pagerbti faktui, kad Dievas 
priima žmogaus prigimtį. Reikia 
atsisakyti pastangų Kalėdas iš
aiškinti natūraliu būdu. O mes, 
modernių laikų žmonės, esame 
palinkę tikėjimo tiesas suvokti 
taip, tarsi mes patys būtume jas 
atradę. Taigi lyg jos būtų vienu 
ar kitu atžvilgiu mūsų natū
ralaus gyvenimo dalykas. Su 
Kalėdų tiesa mes taip negalime 
išsiversti. Nors mes čia turime 
reikalo su tokiu būtinu kiek
vienam žmogui dalyku, kaip žmo
gaus gimimas, tačiau paprastu 
gimimu Kalėdos yra neišaiški
namos. Net priešingai, Kalėdų 
studijavimui geriau yra pradėti 
nuo to, kad mes čia turime 
reikalo ne su natūraliu dalyku, 
bet net, natūraliai žiūrint, su ne
galimu dalyku. Kalėdos, natū
raliai žiūrint, yra negalimybė. 
Dievo gimimas žmogumi, na
tūraliai žiūrint, yra negalimybė. 
Ir šios sąlygos yra geriau ne
praleisti iš savo dėmesio lauko, 
norint geriau pažinti Kalėdų pa
slaptį.

Sustokime tik prie dviejų pa
grindinių Kalėdų faktų. Pirmasis 
faktas yra žmogus, kurį mes 
pažįstame savyje ir kituose, su jo 
visomis gyvenimiškomis pro
blemomis, prasidedančiomis jo 
gimimu ir besibaigiančiomis mir
timi.

Iš kitos pusės, paimkime Dievo 
sąvoką, kuri, jei yra verta to var
do, yra tai, jog jis yra tokia būtis, 
iš kurios yra kilęs visoks buvimas 
ir kuriai neturi reikšmės nei 
gimimas, nei mirtis. Paimkime 
Dievą, kuris yra suvokęs žmogų 
ir jį sukūręs ir jį nuolat palaiko. 
Ir dabar sudėkime šias abi būtis 
kartu, kaip tam atstovauja ka
talikiškas tikėjimas, būtent, 
sujungtas viename asmenyje, tai 
ir gausime tokį akibrokštą, tokį 
nuostabą keliantį faktą, kuris 
žmogaus gyvenimą pastato visai 
kitoje būklėje. Tai ir bus to užda
vinio sąlygos, kurį mums kelia 
Kalėdos.

Kas atsitinka per Kalėdas? Čia 
įvyksta žmogiškai negalimas 
dalykas. Dievas priima žmogaus 
prigimtį. Tai yra natūrali 
negalimybė. Jokia prigimtis pati 
iš savęs to negali padaryti. Joks 
augalas negali priimti kito 
augalo prigimties, ir joks gyvulys 
negali priimti augalo prigimtį 
ir pasilikti savo paties prigimtyje. 
Taip pat joks gyvulys negali pasi
keisti su kitu gyvuliu prigimtimi 
ir kartu pasilikti savo paties pri
gimtyje. Dar nuostabiau, kad tas, 
kuris yra padaręs visas prigimtis 
su jų dėsningumais, pats priimtų 
vieną iš savo sukurtų prigimčių, 
pasilikdamas tuo, kuo jis yra, 
būtent Dievu. Štai dėl ko į Kalė
dų paslaptį tenka žiūrėti kaip į 
tokio pobūdžio dalyką, kuris 
viršija mūsų natūralias gali
mybes.

Kalėdų paslapties aiškinimas 
bus gilus uždavinys žmonįjai, kol 
žemėje gyvens koks žmogus. Dėl 
to ir mes negalime tikėtis pilno 
šios paslapties išaiškinimo. 
Tačiau labai svarbu, kad pačios 
problemos mes nesuprastintu
me, kad ir sakydami, jog mes čia 
turime reikalo ne su pilnu žmo
gumi ir ne su pilnu Dievu. Reikia 
pasilaikyti tas abi sąlygas, kad 
mes čia turime reikalo ne tik su 
Dievu, bet ir su konkrečiu žmo
giškumu. Prie šių abiejų faktų 
mes ir norime pasilikti ir juos 
pasiaiškinti.

Pradėkime nuo kūniškos mūsų 
prigimties. Kalėdų paslaptis yra 
ir kūniškos žmogaus prigimties 
tiesa. Dievas, priimdamas žmo
gaus kūną, aiškiai parodo, kad jis 
nėra apsivylęs ta žmogaus pri
gimtimi, kurią jis yra sukūręs. 
Jis tą žmogiškumą vertina ligi 
tokio laipsnio, kad pats jo 
prigimti priima sau. Dievo bu
vimas kartu žmogumi ir Dievu 
nepaprastai daug sako apie žmo
gaus prigimtį. Apie tą nuostabą, 
kad Dievas priima žmogaus pri
gimtį, buvo labai daug disku
tuota pirmaisiais penkiais 
krikščionijos šimtmečiais.

Mintis, kad Dievas priimtų 
žmogaus prigimtį, daugeliui atro
dė tiesiog negalimas dalykas. Dėl 
to nemažai pirmųjų amžių krikš
čionių mąstytojų, ypač graikiškos 
kultūros, labai sunkiai galėjo su 
ta tiesa susitaikyti. Jie ieškojo 
įvairių priemonių šios tiesos 
realumą susilpninti. Viena iš 
tokių realizmo sumažinimo 
priemonių buvo išdirbta pažiūra, 
kad Kristaus kūnas nebuvo 
tikras medžiaginis kūnas, bet 
buvo tik vadinamas dvasinis 
kūnas.

Ypačiai reikšmingas Kristaus 
kūno žmogiškumo gynėjas buvo 
popiežius Leonas Didysis. Jis la
bai energingai mokė, kad Kris
taus kūnas buvo tos pačios pri
gimties, kaip mūsų kūnai. Dievo 
Žodis pats tapo mūsų kūnu. 
Tikras Dievas pradėjo gyventi 
žmogišku kūnu. Kad Kristaus 
kūnas buvo mūsiškas kūnas, tai 
liudija faktas, kad jis gimė iš 
moters, panašiai kaip mes visi 
gemame iš moters. Kitaip žmo
gumi negalime būti, kaip gim
dami iš moters. Išimčių šiame 
reikale nėra. Taigi ir Jėzaus 
kūnas atėjo iš moters. Tačiau dėl 
to jis nenustojo savo dieviškos pri
gimties. Žinoma, tai gali padaryti 
ne kas kitas, kaip tas, kuris yra 
sukūręs žmogaus prigimtį. Taigi,

• Fra Fillipo Lippi. Marija, garbinanti Vaikeli, *u jaunuoju Jonu KriUtytoju ir šventuoju Bernardu (?) arba Pagarbi
nimas girioje, ca. 1459. Gemaeldegalerie, Berlynas.

nors priimdamas mūsų prigimtį, 
Dievo Žodis pasiliko Dievu. Tai 
yra krikščioniško tikėjimo griau
čiai. Kas juos turi, tas yra krikš
čionis, o kas juos suminkština, tas 
neturi pilnos krikščioniškos 
sampratos.

Iš šios tiesos seka tiesa, lie
čianti mūsų prigimtį. Tai yra 
konkrečios mūsų prigimties iš
aukštinimas. Žmogaus prigimties 
išaukštinimą popiežius Leonas 
Didysis ne mažiau realiu, bet 
įspūdingu būdu mums pristato. 
Štai kaip grubiai jis tai pasako. 
Jis paima šv. Rašto tiesą, kad Jė
zus, po mirties ir prisikėlimo 
buvo pakviestas sėstis šalia Tėvo. 
Tačiau tokio pakvietimo ne
reikėjo Kristui kaip Dievui, nes 
jis visada ten buvo. Su Kristumi 
šiuo atveju šalia Dievo atsisėdo 
žmogus, su savo kūniška pri
gimtimi.

Popiežius Leonas Didysis drįs
ta klausti: „Kas buvo tas, kuris 
išgirdo Dievo žodžius: sėskis 
mano dešinėje ir būk mano dali
ninku? — Tai buvo ta pati pri
gimtis, kuri buvo girdėjusi žo
džius: tu esi dulkė ir į dulkę pa
virsi”. Koks kontrastas. Aišku, 
kad negalima didesnio dalyko 
pasakyti apie mūsų prigimtį, 
kaip šie Leono Didžiojo žodžiai.

Išklausę šiuos didingus žodžius 
apie mūsų prigimtį, atkreipkime 
dabar dėmesį į pačią mūsų 
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prigimtį. Pasisavinkime papras
tą, bet be galo reikšmingą tiesą, 
kad Dievas, priimdamas mūsų 
prigimtį, nei kiek jos nepakeitė. 
Jis jos dirbtinai nepagerino. Jis 
priėmė tokią žmogaus prigimtį, 
kokią jis iš pradžių buvo sukūręs. 
Mes ne kartą neturime daug pa
garbos mūsų prigimčiai. Mes 
esame linkę norėti ko nors geres
nio. Dabar kylanti jaunų žmonių 
savižudybių banga liudija jų 
apsivylimą savo prigimtimi. 
Tačiau Dievas nėra apsivylęs 
mūsų konkrečia prigimtimi. Tas 
skatina ir mus su didesne pagar
ba žiūrėti į mūsų prigimtį.

Šia proga aš kviečiu atkreipti 
dėmesį į šias keturias mūsų pri
gimties vertybes: 1. į mūsų 
kūnišką gimimą, 2. į mūsų 
lytinių skirtumų palaimą, 3. į 
mūsų tarpusaviu santykiavimų 
vertybę ir 4. į mūsų kentėjimų 
vertybę ta prasme, kad mūsų 
nelaimės neatskiria mus nuo 
Dievo ir kad jos nereiškia Dievo 
malonės sumažėjimo.

Pradėkime nuo gimdymo verty
bės. Mes esame žmonės tik dėl to, 
kad esame gimę. Tačiau ši tiesa 
kažkaip iškrinta iš mūsų galvo
senos. Gal to iškritimo priežastis 
yra ta, kad mes iš tėvų gauname 
tik savo visą biologiją, o mūsų 
siela — yra betarpiškas Dievo 
dovis. Tačiau nepaisant to, be 
mūsų tėvų pradėjimo mes nega

lėjome tapti žmonėmis. Mes 
paprasčiausiai nebūtumėm gimę. 
Dėl to ir Dievo Sūnus nebūtų 
galėjęs tapti tuo, kuo jis yra, jei 
nebūtų gimęs iš moters.

Žmogaus galia gimdyti yra ver
ta daug didesnės pagarbos, negu 
mes jai turime. Galią išleisti iš 
savęs sau panašią būtybę turi tik 
Dievas ir žmogus. Jos neturi 
angelai. Angelai nieko negimdo. 
Gyvulių galia gimdyti yra tik tos 
nuostabios galios nesąmoningas 
simbolis. Gyvulys nežino, kad jis 
gimdo, ir to jis negali nei žinoti, 
nei suprasti. Tai yra žmogaus 
protingos dvasios privilegija.

Pagarba gimdymui ir gimimui 
yra vienas pagerbimas, kurį 
mūsų prigimčiai suteikia Dievo 
įsikūnijimas. Kitas pagerbimas, 
kurį mes gauname iš šio inty
maus ir naujo santykio su Dievu, 
yra mūsų lyčių skirtingumo pri
pažinimas. Mes dažnai kalbame 
apie lytines nuodėmes, o ne apie 
lyčių skirtingumo palaimą mūsų 
gyvenimui. Iš tikrųjų kaip daug 
palaimos mes turime iš to, kad 
mes vieni esame vyrai, kitos — 
moterys!

Kokiu būdu Dievo Žodžio 
įsikūnijimas pagerbė mūsų lytinį 
gyvenimą? — Jis tai padarė 
paprasčiausiai tuo būdu, kad jis 
nepriėmė sau kartu vyriškos ir 
moteriškos prigimties. Jei tai
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Susitikimas su Lietuvos PEN klubu Vilniuje
STASYS GOŠTAUTAS

Lietuviškam PEN klubui greit 
sueis dveji metai. Rodos, dar ne 
taip seniai, 1989 metų kovo mė
nesį, Romualdo Lankausko dė
ka, pirma lietuviška organizacija 
tapo tarptautiškai pripažintu 
savarankišku vienetu.

Tarptautinio PEN klubo pa
grindinis tikslas yra ginti 
rašytojo laisvę kurti be jokių 
varžtų, pagal savo talentą ir įsi
tikinimą. PEN ištiesia pagalbos 
ranką kiekvienam persekioja
mam nariui. Kai Tarptautinio 
PEN klubo vardu siųsdavom te
legramas Brežnevui iš Rio ar 
Caracas, neturėjom daug vilties, 
kad kada nors pamatysim Vik
torą Petkų ar Balį Gajauską; 
nežinojom, ar jie žino, kad mes 
apie juos žinom. Dabar žinom, 
kad jie girdėjo ir žinojo.

Pernykščių metų spalio 15 
dieną Vilniuje įvyko visuotinis 
Lietuvos PEN centro posėdis, 
kuriame dalyvavo 25 Lietuvos 
nariai ir trys svečiai iš Amerikos 
skyriaus: Aušra Jurašienė, 
Tomas Venclova ir Stasys Goš
tautas. Tai buvo labai darbinga 
sesija, per ją aptarta ir išspręsta 
daugelis klausimų.

Susirinkimui pirmininkavęs 
Romualdas Lankauskas supažin
dino dalyvius su bendra Lietuvos 
ir Lenkijos PEN centrų rezoliuci
ja dėl įvykių Eišiškėse ir išreiškė 
viltį, kad Lenkija prie jos prisi
dės. Taip pat buvo pritarta Algir
do Statkevičiaus prašymui padėti 
surasti kažkur KGB archyvuose 
įstrigusį rankraštį. Lankauskas 
taip pat pranešė, kad Norvegijos 
PEN klubas išpildė savo pažadą 
ir atsiuntė Lietuvos PEN centrui 
15 tonų popieriaus ir gerą kopi
javimo mašiną.

Kornelijus Platelis, naujai išrinktas Lietuvos PEN centro pirmininkas 
Vytauto Maželio nuotrauka

Susirinkimo dalyviai sutiko su 
pasiūlymu leisti metinį almana
chą. Tai daugelio PEN centrų tra
dicija — reguliariai išleisti savo 
narių ir/ar geriausių savo šalies 
rašytojų vertimus į anglų, vokie
čių, ispanų ir prancūzų kalbas. 
Lietuviams neatidėliojant reikia 
tokių almanachų. Ričardas Gave
lis sutiko tam sudaryti'ad hoc 

komitetą, kuris padarytų atran
ką ir pasirūpintų išleidimu. Ypač 
skubiai reikėtų paruošti vokiečių 
kalba, nes ateinantį rudenį PEN 
Kongresas bus Viennoje. Lan
kauskas paminėjo du pažįstamus 
Vokietijos profesorius, kurie ne
blogai moka lietuviškai ir galėtų 
versti, pasinaudodami pažodi
niais vertimais.

Lietuvių literatūros vertimai 
yra viena geriausių „propa
gandos” priemonių. Atmenu, 
kaip Madeiroje, Portugalijoje, 
Barcelonoje ar New York’e 
daugelis vietinių rašytojų prašė 
mūsų literatūros pavyzdžių, o 
mes, deja, beveik nieko neturime. 
Taip pat būtų labai svarbu 
skubiai paruošti Norvegijos 
literatūros kūrinių vertimų į 
lietuvių kalbą rinktinę. Lietuvo
je, berods, yra net du ar trys 
norvegų kalbos žinovai! Tokia 
rinktinė būtų tinkama padėka už 
norvegų parodytą palankumą ir 
dovanas. Poezijos pavyzdžiai 
turėtų būti spausdinami abiem, 
norvegų ir lietuvių, kalbom, kaip 
tai įprasta daug kur pasaulyje.

Kalbantis su Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininku ir valdyba, 

• o paskui su PEN klubu, iškilojau 
seniai pribrendęs mūsų litera
tūros vertimui į anglų kalbą 
reikalas. Per 45 metus JAV, 
Anglijoje, Australijoje ar Ka
nadoje neįstengėme paruošti nė 
vieno profesionalaus vertėjo. Tai 
keista, bet ir suprantama. Vertėjo 
menas (ne amatas) duoda nedaug 
garbės ir dar mažiau pinigų. 
Niekas vertėjui neatlygina už 
sugaištą laiką ir negerbia jo už 
pasišventimą. Atėjo laikas į tai 
pažiūrėti rimčiau ir praktiškiau. 
Juk JAV turime Lituanistikos 
Katedrą, turim jau paruoštus 
profesionalus, kurie moka abi 
kalbas (pvz., Violeta Kelertienė). 
Kodėl prie esamų Katedros kursų 
nepridėti dar vieną seminarą, 
kuriame vertimas būtų nuolatos 
dėstomas kaip garbinga discip
lina, už kurią studentas gautų 
įskaitas (kreditus) ir matytų savo 
darbo vaisius išspausdintus. Sa
vanoriškai gerų Vertėjų neat
siras, kaip tai įrodė 45 metų 

gyvenimas Amerikoj. Turi būti 
skiriamos stipendijos, ruošiami 
seminarai, studentų darbai 
turėtų būti išspausdinti. Ti
kėkimės, jog Katedra sutiks būti 
tos vertimų programos branduo
liu.

PEN susirinkimo Vilniuje me
tu buvo nutarta išrinkti naują 
valdybą, kurios kadencija pra
sidėtų 1991 metų kovo mėnesį. 

pirmininkas Vytauto Maželio nuotrauka

Dabartiniam pirmininkui norint 
atsistatydinti, buvo pasiūlyti keli 
kandidatai, ir po slapto balsavimo 
paaiškėjo, kad daugiausia balsų 
surinko poetas Kornelijus Pla
telis. Daug sėkmės jam, mokan
tis kalbų! Taip pat buvo iš
rinkta ir vienbalsiai patvirtinta 
nauja valdyba.

Už savo nuopelnus, įsteigiant 
Lietuvos PEN centrą, ir už sunkią 

pirmųjų dvejų metų darbo naštą 
Romualdas Lankauskas buvo 
vienbalsiai išrinktas nuolatiniu 
vicepirmininku ir Amerikos sky
riaus garbės nariu. Lietuvos ir 
Amerikos skyriai vienbalsiai pri
tarė tam sumanymui.

Išvengti nesusipratimų ir pa
sekant tarptautiniu pavyzdžiu, 
buvo sutarta dėl procedūros nauju 
PEN narių priėmimui. Norint 
įstoti į Lietuvos PEN centrą, 
reikia vieno nario rekomendaci
jos ir bent dviejų išspausdintų 
knygų bei kritikų komentarų. 
Valdyba balsuoja slaptai, ir 
kandidatas turi gauti bent tris 
balsus. Taip pat buvo nuspręsta, 
kad Amerikos ir Lietuvos skyriai 
turi teisę balsuoti drauge kaip 
vienas centras.

(Sis yra pirmasis ii dr. Stasio 
Goštauto „Draugo” kultūriniam 
priedui paruoštų trijų straipsnių seri
jos apie padėti Lietuvoje, jam buvojus 
tėvynėje praėjusių metų ankstyvą He
mą. Toliau šiuose puslapiuose bus 
spausdinamos dr. Goštauto Lietuvos 
politinio/ekonominio ir kultūrinio 
gyvenimo apžvalgos.)

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 

dovai kartais turi visiškai atidėti 
knygą. Sovietų Sąjungoje Gor
bačiovas dar savosios knygos nėra 
užvertęs, kaip matyti iš pastarųjų 
dienų įvykių. Bet ateina neiš
vengiamai laikas, kada savo isto
rijas pasakos kiti. a.v. 11.

(Skaitytojai nesunkiai įsivaizduos, 
kokia sunkia nuotaika laikraščio dar
buotojai ruošia šios savaitės dienų 
laidas. Palyginus su tuo kas vyksta 
šiomis dienomis Lietuvoje, atrodo, 
viskas kita yra netekę prasmės. O 
tačiau — ir iš šio Draugo priedo — 
numerio pasisemkime stiprybės — 
Dievas yra mūsų pusėje, lietuviškoji 
poezija yra galinga ir nemari, isto
rikai dirbs ir muzikai skambins 
miostdbią mdzikiį. Gyvuokime, kad 
gyvuotų mūsų tauta. — Red.)

Julija Švabaitė

Pilėnų dramblys Dainavoje
Šiais metais jau miegame Baltuosiuose rū

muose. Nesvarbu, kad lovos siaurutėlės, kad 
čiužiniai pernelyg minkšti — įkrenti kaip į 
duobę. Bet mus pamokė — pasiieškokite lentų, 
pakiškite po tais čiužiniais ir miegosite kaip 
ponios...

O anais metais studijų savaitėje buvo tiek 
daug stovyklautojų, kad Baltuosiuose rūmuose 
neįmanoma gauti kambarių, jei iš anksto 
neužsisakei. Taip mudvi su bičiule, globojamos 
simpatingųjų ciceriškių, leidomės kelionėn — 
kaip nors susirasime pastogę...

Simpatingieji ciceriškiai! Automobily visą 
kelią kvepėjo kava, o atsiminus praėjusius 
metus, visoki skanėsiai, paįvairinti pasako
jimais, kaip raugti sūrius, daryti raudoną vyną 
taip, kad galva greitai apsisuktų ir vėl atsisuk
tų, kaip džiovinti obuolius be ugnies, kaip 
pasiūti tokį drabužį, kad uždengtų visas nege
ras linijas, kaip sutvarkyti pasaulį, išleidžiant 
naujus įstatymus, na ir išgirsti niekados negir
dėtų daugybę anekdotų, iš kurių susidarytų 
nemaža knyga...

Šiais metais vėl radome visą bičiulišką 
bičiulių šeimą, susiieškojome tas lentas, 
radome ir visos stovyklos spiritus movens — 
skardžiai giedantį Cicero gydytoją (ir iš viso la
bai dosnius medicinos atstovus!). Radome 
gražiomis kojomis redaktorių, nevalgantį liežu
vio, su alaus bokalu, foto aparatu ir gėlių 
puokšte ant baltų marškinėlių krūtinės. Jau 
pirmą rytą išgirdome virš lubų viena koja ant 
čiužinio besimankštinantį stovyklos ekonomą, 
radome vėl gausiai apkrautus valgio stalus... 
Atsidūsėdami krovėmės į lėkštes — nenu- 
mesim čia svorio, — nenumesime...

Radome naujas, nuostabias Lietuvos diev- 
dirbio medžio skulptūras, išraiškingą, mus 
pasitinkantį ant kalnelio piemenėlį su rageliu, 
radome Lietuvos išminčius, filosofus, politikus, 
apie kuriuos jau rašys kiti.

Na, bet grįžkime prie praėjusių metų.
Ieškojom tada tos ramios, ramios vietelės, 

kad miegotume be jokio triukšmo, kad tikrai 
pailsėtume. Ir suradom. Nes galima, pavyz
džiui, įsiprašyti bent porai parų kad ir 
Pilėnuose, nuostabioje stovyklavietėje, visai 
netoli nuo Dainavos, kur tarp miškelių ir 
kalnelių retai išsimėčiusios ir lietuvių gražios 
sodybos.

Nudžiugom. Puikiai paklotos lovos, 
veidrodžiai, prie lovų spintelės, kilimėliai... 
įsitaisėme karališkai, susidėjome daiktelius, 
siikahinnmp riihiis Tšėinmp kieman ansidairvt.i 

— aplinkui gražu — tie miškeliai, krūmai, 
laukinės gėlės, raudoni balti dobiliukai — visai 
kaip Lietuvoj... Grįždamos apsižiūrėjom, kad 
mūsų namelyje nėra moterų kambario... 
Nuėjom į vieną koridoriaus galą, į kitą. Nėra. 
Vėliau atsiminėme — mums gi sakė — reikia 
pereiti per kiemą į atskirą namelį. Nenu
siminėme. Pasivaikščioti juk sveika.

Visą pirmąją dieną praleidome Dainavoje, 
klausėmės paskaitų, susipažinome su sto
vyklautojais. Vakare, jau labai sutemus, ge
rieji ciceriškiai atvežė mudvi iki pat didžiųjų 
Pilėnų vartų, užvertų sunkiomis grandinėmis. 
Ciceriškiai ieškojo, ieškojo ir kažkokioj 
slėpynėj rado didelį vartų raktą. Sudžiržgėjo 
sunkios grandinės, mus įleido, vartus už
rakino ir, tarę sudiev iki ryto, nuvažiavo į 
vilą, kur patys buvo apsigyvenę.

Visur tylu, tamsu, mūsiškis ir kiti nameliai 
stūkso vieniši, be žmonių.. Savaitgaliais čia 
susirenka, suūžia apylinkių šauliai. 
Gegužinės, suvažiavimai, šventės, laužai... 
O dabar tik mudvi. Atsidarėme duris, 
patikrinome užraktą. Gana silpnas... Bet ko 
mums bijoti, esam dviese, aplink tik laukai, 
miškai, krūmai, tankiai suaugę medžiai, 
pelkės... Saugu.

Saugu tai saugu, bet nerimas lyg koks įky
rus uodas krebždena kažkur arti širdies. 
Tačiau nė viena neišsiduodam. Kaip čia pri
sipažinsi, kad baimė kutena paširdžius...

O nusiprausti prieš miegą juk reikia... Na, 
eikime kartu. Mosuodamos rankšluosčiais, 
tyliai šlepsenam į patogumų namelį. Užside- 
gam šviesą. O siaube, durys čia beveik 
neužrakinamos! Užramstome jas keliomis kė
dėmis, šiukšlių dėže, staleliu...

Paskui tyčia garsiai juokiamės, pūškaujame 
po šiltu dušu — nebijom, nebijom, juk aukšti 
vartai užrakinti, grandinėmis užkabinti...

Nieko neatsitiko. Tylu, ramu, mėnulis tik 
nedrąsiai išlenda iš po retų debesų, švysčioja 
švento Jono vabalėliai, pelkėje kurkia varlės... 
Tikrai, ramybė neišpasakyta.

Grįžusios į savo palocius, užsklendžiame 
duris. Pasirodo, užraktai čia menki, bet užrams- 
tę jas dar keliomis kėdėmis, apsiraminam.

Migdykimės — sako bičiulė. Taip, 
migdykimės, bet kad miegas visai neima. 
Vartaisi ant vieno šono, ant kito, ir vis vien 
neužmiegi. Tada pradedi galvoti apie stovyklą, 
apie elegantiškus jaunus ir pagyvenusius 
stovyklautojus, iš veidų ir plaukų spalvos ban
dai atarėti in mAtim ipfilcAi drniipiškn. hesišvn- 

sančių veidų. Ilgiau sustoji prie vieno iš jų — 
tai stovyklos ekonomo amžinai besišypsanti 
gyvenimo draugė... Gera pažinti tokius žmo
nes, sakai sau...

Vėliau bandai prisigretinti prie garsių 
veikėjų, ypač jei jie teikiasi tave pasveikinti, 
prakalbinti. Analizuoji girdėtas paskaitas, 
supyksti, atsileidi, vėl supyksti ir dar labiau 
išsibudini. Mintyse ginčijiesi su visais, pyks
ti, kai jaunas, simpatingas veikėjas iliustruoja 
savo paskaitą gamtiškomis iliustracijomis, dar 
labiau pyksti, kai bando įrodinėti — kas gi tas 
Lemont’as, Lietuvą vaduoja? Neišvaduos, neiš
vaduos... O Lemont’o atstovas, ilgai, taktiškai 
tylėjęs, pagaliau nuslopina įaudrintą nuotaiką, 
ramiai paaiškindamas apie tą puikų Pasaulio 
lietuvių centrą, kur daugiausia susibūrę jau
nos šeimos taip nuoširdžiai pluša, dirba, puoš
dami ir gerindami tą lietuvybės židinį...

Šitaip įsigalvojus, jau nerimsti, jau vėlu, 
vėlu, laikas užmigti — juk pasaulio, nei savų 
kuprų neištaisysi, nors ir kaip stengtumeis. 
Juk tai mūsų charakteris — nesugyventi, 
priešintis vienas kitam, neieškoti to, kas jun
gia, o kas skiria...

Skaičiuoji iki šimto, dviejų, meldiesi, ban
dai prieš save įsivaizduoti plevenančią žvakės 
liepsnelę, kuri, pagal daktarų patarimus, 
turėtų greitai tave užmigdyti, ir vis vien 
neužmiegi.

Staiga už lango sukrebžda. Bičiulė tyliai 
sako— ar girdi? Girdžiu, girdžiu... Tai turbūt 
vėjas, miegokim, pasimelskim ir miegokim — 

Dainava. Manchester. Michiffan. Virtriliiaus Kaulio nuotrauka

ramina ji. Taip, taip, sumurmu — bet ne
užmiegu... Žinau, ir ji nemiega, galbūt atvi
rom akim žiūri į tamsą, lyg ten ką baisaus 
regėtų.

Tada vėl grįžti savo mintyse pas stovyk
laujančius Baltuose rūmuose, gailiesi, kad 
nepasirinkai Dainavos namelių ant kalniuko, 
pavydi, kad gal ten jie visi jau seniai sapnus 
sapnuoja... Mąstai vėl apie stovyklaujantį gera
darį daktarą, šypsaisi, kaip jis gydo ligonį, dar 
priedo jam įdėdamas kišenėn savo laikrodį, jei 
pasitaiko, kad pacientas jo neturi. Arba 
atiduoda jam savo neseniai nusipirktą 
švarką... Mąstai apie suvalkietį dievdirbį, 
kurio kryžiai puošia Dainavos kalnelį, mąstai 
apie didžiojo poeto pergalę tėvynėje, jautriu 
poezijos žodžiu sujungusį visą tautą, apie 
gyvenimišką jauno Lietuvos kunigo pamokslą, 
apie tremtinio kunigo skaudžiai išgyventas 
dienas Sibiro lageriuose...

Ir įsiskaudini, ir neužmiegi...
Už lango smarkiai suūžia. Lyg susitarusios, 

abi pašokam iš lovų. Ir tu nemiegojai, ir tu... 
O jau aušta. Bus sunki diena...

Staiga bičiulė surinka: žiūrėk, žiūrėk, 
dramblys!

Dramblys?!
Prispaudžiu veidą prie lango. Tikrai! Di

džiulis dramblys juda, artinasi... Dramblys 
Pilėnuose? O kodėl ne? Kaimyniniam mieste 
rusų cirkas, o jų drambliai tai oho! Daugybę 
kartų skaitėm, kaip drambliai ir kitokie žvė
rys pabėga iš cirko. Gal čia ir yra pabėgęs... O 

siaube!... Neseniai Chicagoje tik kiaulė pabė
go, o visi išsigando. Čia gi dramblys!

Jaučiu, jau dreba kojos. Nepajudu iš vietos. 
Akyse tamsu. Ką darysim? Durys užramstytos 
net keliom kėdėm, bet kas drambliui durys, 
kas kėdės? Nosies galu nuneštų visą šį namelį 
su mumis ir mūsų gražiais drabužiais, kuriais 
žadėjome čia stovykloje pasipuošti... O vartai? 
Vartai, tai vartai, bet kas gi tos vartų 
grandinės rusiškam drambliui? Aplink jokių 
tvorų, pelkė, tankūs krūmai — bet kas 
drambliui pelkė?...

Perskrodžia baisi mintis — gal jau nebema- 
tysim rytojaus, gal jau rašys laikraščiuose, 
kaip mudvi nusinešė dramblys su visais 
nameliais, lovomis ir prie lovų kilimėliais... 
Drebu. Dreba turbūt ir mano bičiulė. Matome 
tik į mus pamažu, pamažu besiartinantį 
didžiulį Maskvos cirko dramblį...

Tačiau dramblys sustojo vietoje. Stovi sau, 
nejuda, tik plačia uodega mosuoja. Mudvi 
sunkiai atsidustam — kas bus, tas bus, jau vis 
vien niekur neišbėgsime. Tyliai sunešam prie 
durų visas likusias namelio kėdes ir laukiam. 
Apie miegą jau nė nesvajojam, kad tik greičiau 
tas rytas ateitų... Staiga džekšt, džekšt... 
Ateina, ateina — surinku nesavu balsu — jau 
lūžta medžių šakos, visas medis, jau artyn, ar
tyn... Ateina, ateina — kartoju mechaniškai — 
o ten už lango jau atsiskiria dramblio nosis, 
uodega, vėliau jau ir visas kūnas skyla pusiau. 
Mums jau kažkas vaidenasi, lyg kokiam 
transe... Kas gi čia darosi? — Dramblys krin
ta, kniumba — gal atsivijo jį cirko medžiokliai 
su botagais ir kardais? Dramblys velka dar ko
jas, kyšteli dar ilga uodega...

— Rūkas, rūkas, brangioji, rūkas! — staiga 
sušunka bičiulė. — Tai didžiuliai rūko ka
muoliai!... Mūsų dramblys tai Dainavos pelkių 
rūkas! — šokinėja ji iš džiaugsmo, ir mudvi abi 
šokinėjam lyg kokios mergiščios, kartodamos 
— dramblio rūkas, dramblio rūkas!... Ir 
juokiamės, ir juokiamės, ir juokiamės, kol ne
tekusios jėgų sukrintame ant lovų beveik 
uždususios...

O Afrika, Afrika, o baltosios dramblio 
iltys!..

Išbėgame vienmarškinės į lauką, kur jau 
pradeda raudonuoti dangus, kur už kalnelių, 
už miško jau rengiasi atsikelti saulė, kur 
laukinės gėlės ir krūmai prausiasi tirštoj, 
miglotoj rasoj. Ir sakome tada viena kitai — 
niekam, niekam neprasitarkim apie tą 
dramblį... O kitais metais būtinai apsigyven
kime Baltuosiuose rūmuose arba Dainavos 
nameliuose. Ir nebijosime tada nei dramblių, 
nei meškų, nei kitokių baisulių, nes toks spie
čius stiprių vyrų — fronto bičiulių — mus 
apgins!
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Kazio Bradūno poezijos rinktinė Lietuvos jaunimui Kazys Bradūnas

VYTAUTAS A. JONYNAS

Marmuras gulėjo ir laukė...
Henrikas Radauskas

Poeto, kritiko, žurnalų redakto
riaus Kazimiero Bradūno pavar
dė turėtų būti, jei ne žinoma, tai 
bent girdėta kiekvienam raštin
gam išeiviui. Kitaip yra Lietuvo
je... ir tai ne žmonių kaltė. Per iš
tisus dešimtmečius jiems buvo 
slapstoma išeivijos politinė, 
visuomeninė ir kultūrinė veikla. 
Varžomi tiesioginiai kontaktai su 
„atplaišomis”. Kas be ko, retkar
čiais pranirdavo tenai pro muiti
ninkus ir fariziejus vienas kitas 
išeivijos leidinėlis. Kokia nors to 
paties Bradūno sudaigstyta poezi
jos antologija (Vytauto Mačernio 
lyrika, „Žemės” antologija, Lietu
vių poezijos III tomas) ar litera
tūros istorija (Lietuvių literatūra 
svetur), o gal koks jo redaguoto 
žurnalo (Aidų, Literatūros lankų) 
numeris. Bet tokie dalykai bū
davo nedažni; veikiau atsitik
tiniai. Įvykę dažniausiai kokių 
nors tenykščių „atodrėkių” tarps
niu.

Šiaip oficialiai Bradūnas buvo 
aiškiai įrašytas i pati juodžiausią 
sąrašą. Tai patvirtino atvykęs 
Amerikon gyventi Tomas Venclo
va. Bradūno lyrikos svarba buvo 
aiškiai menkinama. Kai 1967 
metais globėjiškoji „Tėviškės” 
draugija, kuri tada vadinosi 
„Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto” vardu, 
išleido Vytauto Kazakevičiaus 
redaguotą poezijos chrestomatiją
— Graži tu, mano brangi tėvyne, 
Bradūno lyrikai buvo joje atsto
vaujama vos keturiais eilėraš
čiais, nors tuo metu jis buvo 
septyneto rinkinių autorium. 
1971 metais pasirodžiusioj te
nykštėj Lietuvių literatūros isto
rijoje Bradūno pavardė iš viso 
neminima.

Derėtų tačiau sutikt, kad iš da
lies dėl to tylos boikoto kaltas ir 
paties Bradūno neveržlumas, jo 
stoka ryžto kopti „per skausmus 
į garbę”. Kiek prisimenam, būta 
anais niūriais laikais ir trumpa
laikių atošylių, kada čionykš
čiams rašytojams būdavo siūloma 
siųsti ten redaguojamiems Poezi
jos pavasariams pluoštelį eilių. 
Kai atsilankiusius tėvynėn vežio
jo po tos šventės iškilmes perjuos
tus tautinių juostų perpetėmis.

Ar tokių šnekinimų Bradūnas 
nesusilaukė, ar išklausęs jų, jis 
neparodė deramo kovingumo, 
lankstumo bei autoreklamos, 
sunku mums nustatyti. (Dar visai 
neseniai, 1988 metais, jis buvo 
Drauge paneigęs, kad gandai, jog 
būsią leidžiami jo lyrikos rinki
niai Vilniuj, neatitinka tikreny
bę.) Tikriausiai jo nepaslankumą 
bus nulėmęs tvirtas įsitikinimas, 
kad jo kūrybinis palikimas anks
čiau ar vėliau pareis į laisvą 
tėviškę, ir kad jam, kaip tam Ra
dausko marmurui, nebaisu pagu
lėti ir palūkėti.

Dabar tie lūkesčiai realizavosi. 
Priešais mane guli nedidukė, sko
ningai išleista, nors kukliais 
kartoniniais viršeliais, Bradūno 
poezijos rinktinė, pavadinta 
skambiai ir prasmingai Įaugom 
Nemuno upyne. Leidinio išdės
tymas rūpestingas. Korektūros 
klaidų ne per daugiausia. Prie
šingai ten išleistai Alfonso 
Nykos-Niliūno Būties erozijai, 
šriftas šiuokart be priekaištų. 
Iliustracijos savotiškos, moder
nistinės; primenančios Giorgio de 
Chirico manekenus, tik šiuokart 
su sparneliais; angelaitiškus. Bet 
juos padarė bičiuliška kito poeto
— Leonardo Gutausko — ranka. 
Jaudinantis, kolegiškas mostas. 
Tačiau be staigmenų neapsi
einama. Bradūno eilėraščių 
nepalydi nei knygoj, nei viršelio 
aplanke (jo nėra) — joks te
nykščio kritiko žodis. Ir paties 
Bradūno pratarmėlė, priešingai 
Henriko Nagio Grįžulo įvadui — 
trumpa ir techniško pobūdžio. 
Tiesa, skaitytojas daug sužino 
apie poeto kūrybinės raidos

1

lt I jaugom Nemuno upyne

Vyturio leidyklos Vilniuje 1990 metais išleistos Kazio Bradūno poezijos rinktinės „įaugom Nemuno upyne” viršeliai.
Knygos dailininkas — Kazimieras Paškauskas. Iliustracijos — Leonardas Gutauskas. Poeto nuotrauka — Onos 
Pąjėdaitės.

etapus iš leidinio gale įdėtos 
poeto knygų bibliografijos. Tai 
perimtas iš Krikšto vandens Joni
nių naktį aplanko sąvadas, išvar
dijantis visas poeto knygas (15) 
bei laimėtas premijas (10). Neabe
jotinai, padedantis tenykščiam 
skaitytojui suvokti poeto interesų 
įvairybę, bet ne kažin kaip ati
dengiantis jam jo lyrikos sąvastį. 
Bet tai tik neaiškumų pradžia.

Rinkinį Įaugom Nemuno upyne 
išleido Vyturio leidykla. Metrikoj 
pažymima, kad tai rinktinė jau
nimui. Tai patvirtina savo pra- 
tarmėlėj ir pats autorius. Ir ten 
leidinys aptariamas, kaip „mo
kyklai ir jaunimui skirta au
torinės serijos knyga”. Tačiau ten 
pat skaitytojas perspėjamas, kad 
kita leidykla — Vaga — publikuo
janti antra tiek Bradūno eilė
raščių ir kad abi tos knygos suda
rysiančios „lyg ir du Kazio Bra
dūno poezijos tomus”. Kad taip 
faktiškai yra, liudija Bradūno 
paaiškinimas, jog „vienoje ir kito
je rinktinėje pasikartojančių eilė
raščių palyginti nedaug”. Kam 
tada praminti Vyturio leidinį 
„jaunimui skirta knyga”, 
Bradūnas aiškina tuo, kad jo 
ši jo rinktinė pradedama pačių 
ankstyviausių, niekur neskelbtų, 
eilių pluoštu. Taip pat sako, kad 
aplamai atranką nulėmęs temų, 
struktūrų bei nuotaikų kaitos 
įvairumas, o ne pačių eilėraščių 
formos tobulumas. Skaitytojui, 
pasitinkančiam bet kokią rink
tinę kaip puošniausių žiedų 
girliandą, įpratusiam matyti 
mažulėlius maitinamus skaniau
siais poetinės kulinarijos skanės
tais, šie poeto pasisakymai skam
ba pernelyg akademine kazuis
tika.

Žvelgiant į Įaugom Nemuno 
upyne kaip į Kazio Bradūno kūry
binės raidos spektroskopiją, ten
ka pripažinti, kad leidiniu iš
gaunamas rezultatas pozityvus. 
Knygoj reprezentuojami visi po
eto rinkiniai, nors atrenkamų 
„eilėraštinių vienetų” skaičius 
įvairuoja. Kartais tai aštunta
dalis rinkinio (Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio), kartais apy
tikriai — ketvirtadalis (Devynios 
baladės, Donelaičio kapas) kar
tais — pusė (Vilniaus varpai). 
Pastaruoju atveju proporcija 
ypačiai pasiteisina. Juk nebū
tinai juokaudamas, Justinas 
Marcinkevičius yra pasiūlęs 
užduoti kiekvienam kandida
tuojančiam į Rašytojų sąjungą 
eilėkaliui sukurti visų pirma so
netą, idant būtų galima „patik
rinti jo profesinius sugebėjimus” 
(Dienoraštis be datų, 1981). Žo
džiu, žvelgiant į rinkinio sandarą 
statistinio ešantijono („siamplio”) 
požiūriu, vargu ar galima būtų

paneigti jo reprezentatyvumą.
Tam tikra prasme rinktinė 

iliustruoja ir poeto tvirtėjantį for
mos įveikimą. Kadangi sudeda
mas nemažas (18) pluoštas jau
nystės eilėraščių, galima, be abe
jo, atsekti debiutanto vadavimąsi 
iš skolintų, nudėvėtų romantinės 
lyrikos atributų. Jo, sakytumėm, 
staigų persimetimą į konkrečių, 
„žemiškų” metaforų vaizdyną. 
„Gražų rašymą”, tą sunkiai 
pašalinamą poezijos varputį, 
dekoratyvią retoriką pakeičia 
išjaustos kontempliatyvinės ly
rikos, ateinančios iš gilios savi
stabos, dermė. Panteistinės 
savimonės darna. Emocinis Bra
dūno imlumas nesumažėja ir kai 
jo pasišaunama poetiniu žodžiu 
komentuoti stambiųjų Lietuvos 
asmenybių, jei ne genijų, sukaktis 
(Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino, M. K. Čiurlionio, Kris
tijono Donelaičio). Arba, kai jis 
panūsta perteikti savo minčių 
sąšaukas su šventraščio tekstais.

Kodėl tada, nežiūrint visų šių 
dalykų, išeivis skaitytojas pasi
genda Įaugom Nemuno upyne 
„tikrojo”, jam artimo Bradūno? 
Atsakytumėm, priežastis yra 
paprasta, lengvai atspėjama. Vy
turio leidyklos knygelėje jau
nimui tėra vos 200 eilėraščių, tuo 
tarpu kai pratarmėje Bradūnas 
sakos parašęs jų arti tūkstančio. 
Bet juk atrinkti Bradūnui savo 
posmus antologijoms nėra jokia 
pirmiena. Jų prireikė (tiesa, 
senokai, 1950 metais) Žemės an
tologijai, paskui, vėliau, reda
guojant Lietuvių poezijos trečiąjį 
tomą. Kiekviename tų leidinių 
buvo apie pusšimtį Bradūno 
„eilėraštinių vienetų”. Jie įsirėžė 
mūsų atmintyje. Tačiau tik devy
ni iš 54 eilėraščių, radusių prie
globstį Žemėje, aptinkami Vy
turio leidyklos leidinyje. Dar 
mažiau, vos 5 iš 53, įdėtų Lie
tuvių poezijos trečiajam tome, 
pakartojami rinktinėj Įaugom 
Nemuno upyne. Kodėl?

Rasit per daug nesumeluosiu, 
pasakęs, kad, nežiūrint, kaip bū
tų dantyta poeto kūrybinės raidos 
kreivė, visados būna paprastai 
koks vienas rinkinys, kuris pil
niausiai išsako jo dvasinį tūrį. 
Įsikerta skaitytojo atmintyje, 
kaip nepakartojamo vientisumo 
pavyzdys. Tokiais būtų, sakykim, 
Henriko Radausko Strėlė dangu
je, Alfonso Nykos-Niliūno Orfė- 
jaus medis, Marcelijaus Marti
naičio Saulės grąža ir t.t. Mano ir 
dar kai kieno nuomone, Bradūno 
atveju tokiu rinkiniu būtų Devy
nios baladės. Bradūno rinktinėj 
jaunimui Įaugom Nemuno upyne 
ši knyga anaiptol nėra igno
ruojama. Iš jos paimtas netgi 
ketvirtadalis „eilėraštinių viene

tų”. Formaliai žiūrint, viskas 
gerai. Peržvelgus tačiau pačią at
ranką, akivaizdu, kad esama 
kažkokios manipuliacijos ar, 
nūdieniais terminais kalbant, 
„perestroikos”. Kai vietoj „Vitra
žo” parenkamas „Grabadirbio” 
ciklas, vietoje „Milžinkapių” — 
„Prologo” ar „Variacijų” 
skyreliai, pagaliau iš dviejų 
rinkinyje esančių „Knygos” va
riantų parenkamas ne pirmasis, 
kovingas, tribūninis, o užsklandi- 
nis, skendintis „gražaus 
kalbėjimo” vatoj, skaitytojo 
sąmonėje ir vaizduotėje pro- 
filiuojasi skirtingi poeto siluetai. 
Galimas daiktas, kad to „fade- 
out”, kaip sakoma kinematogra
fijoj, efektas tėra vien mūsų prie
raišumo „žemininkiškai” jo po
ezijai (jis pats tą terminą nau
doja Sietyno VI knygoj, 1989) pa
dariniu. Optine apgaule. Bet ka
dangi Įaugom Nemuno upyne ski
riamas jaunimui, sunku iš to įta
rinėjimo malversacijom išsiva
duoti.

Beviltiška, žinoma, būtų mė
ginti nusakyti keliais žodžiais 
Bradūno lyrikos esmę ar net aks
tinus, stumiančius jį kurti. Ne
bent pasakius, kad jinai, kaip 
kiekviena autentiška poezija, 
gimdoma vienatvės pajautos ir 
noro suprasti žmogų. O tai, kaip 
aiškina Justinas Marcinkevičius 
savo Dienorašty be datų, „be galo 
daug, tai beveik nepasiekiama, 
nes kiekvienas supranta tik 
tiek, kiek randa savyje, kiek turi 
savyje”.

Rasit Bradūno laimė buvo toji, 
kad jis aptiko savyje tą radio
aktyvų elementą, save kaip jot
vingių palikuonį, labai anksti:

Aš, pravertas dobilienos plutą, 
Tūkstančius pėdų po ja randu...

Svarbu, kad tas savojo identi
teto nustatymas egzilės ūkanose 
tolydžio vis gilėjo, intensyvėjo. 
Bent toks laukiniškas, religinio 
(ne bažnytinio, liturginiais aprė- 
dais pasirėdžiusio) poeto, sujun
giančio savyje pagoniškosios ir 
krikščioniškosios pasaulėjautos 
pradus, profilis buvo Žemės 
antologijos ir Lietuvių poezijos 
trečiojo tomo puslapiuose. Ir 
mūsų atmintyje. „Žemininko” 
avant la lettre įvaizdis. Ne kokio 
žemdirbio-gaspadoriaus, kaip kai 
kas mėgina jį nupiešti, bet auten
tiško sau-žmogaus. Posmų kaip:

Žemės valgymu prisiekiu šventą 
neapykantą.

Ji galioja prieš ir po mirties, 
Žemė vedasi mane kaip įkaitą, 
Užrištom akim, velėna prie 

širdies.
autoriaus. Tai buvo visiškai nau- 
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TIKTAI PER PAUKŠČIO SKRYDĮ
Ten mūsų tėviškės tiktai per paukščio skrydį, 
Tie patys debesys ir ta pati tarmė.
Aš tik seku didžiulį tavo bryde, 
Ieškodamas, kur viso to versmė,

Kur pabaiga, kuri visus išbarsto, 
Kaip smiltis prie neperžengtos varčios. 
Aš ateinu prie užmuštojo Pričkaus karsto 
Ir būro lūpomis meldžiuos...

Ne. Aš nesimeldžiu — aš melstis negaliu, 
Aš tik atsiklaupiu ir kaip žemė tyliu...

Klausydamas pavasario skambėjimo 
Ir svaigdamas nuo vasaros žolynų kvapo, 
Aš ieškau Donelaičio kapo —
Jis turi būti čia — o rasti negaliu, 
Todėl atsiklaupiu ir kaip žemė tyliu...

Ir kai jau vėju atūžia ruduo,
Kada pusnynuos ima stūgauti vilkai, 
Kai po žole ir mano palaikai, 
Aš jį randu, jau nesusietą 
Nei su laiku, nei su erdve, 
Ne užkastą Tolminkiemy poetą, 
O žemį, gimdančią save.

TOLMINKIEMIO VAKARO ATODŪSIS

Jau lapai sugulė — viršūnės nori miego. 
Antra diena jas daužė vėtrų spragilai.
Dabar vėl žvaigždės debesų briaunom atbėgo, 
Kaip švytintys sidabro vabalai,

Kurių nesurenka čiulbėdama lakštingala, 
Kurių ranka nubraukti negali — 
Laiminga tik ir nelaiminga,
Širdie poeto, ko tyli,

Klausydama, kaip kalnan kopia rūkas, 
Netilpdamas upelio daubose, 
Kaip virptelia pabudįs vyturiukas 
Ir medžiai atsidūsta sapnuose.

ŽODŽIAI

Pasislėpė žodžiai po medžiais, 
Po javais, po pakelio žole — 
Pavarai tu arkliuką pavadžiais 
Ir išlipįs žingsniuoji šalia.

Karštą žodį po žodžio atrasdamas, 
Ridinėji delnuos kaip kaštoną, 
Čia pat iš tų žodžių iškepdamas 
Šiltą hegzametro duoną...

O mes dabar, tartum patrakį, 
Tarškam ratais kitais,
Žodžius lyg arklius užplakį
Devyniais prakaitais,

Kol nugriūva jie užkapoti 
Pakelio akmenyse — 
Ir Donelaitis ima raudoti 
Žodžio šermenyse.

DONELAITIS LOŠIA KORTOMIS
SU MIRTIMI

Kai šiaurėn paršvilpė kregždės, 
Atvėrei tu langą į šaulį
Ir kortas padalinai 
Tarp savęs ir mirties.

O, kaip tau sekėsi 
Vasaros popiečiais, 
Kada javų brandumu 
Mirčiai kortas sumaišei.

Bet slapta jai ruduo
Žemėtu pirštu
Pradengė juodąjį tūzą...
Dieve, dabar pamačiau — 
Tavo rankos ėmė drebėti...

Ir jau šaltis žiemos
Užėmė žadą,
Kai, partiją baigiant,
Buvo atvožtas
Dočio parvežtas karstas...

SAULES APEIGA

Tu įnešei man šaulelį
Pro durų aprūkusią staktą —
Dabar vos atminti galiu,
Kai pabeldei akmenėliu
Mano lopšin —
O aplinkui kaip sapnas, kurio netekai, 
Jau budo Romintos miškai.

Padėjai tada man šaulelį,
Lyg perkeistą duoną, ant stalo —
Ir drobė išbalo.
Paskui prasidėjo ilga
Gyvenimo apeiga,
Kurioje, kaip kodylo grūdai, 
Kvepėjo Romintos žiedai.

Kur tu dabar, saulele,
Užpūsta, išnešta, užkasta?
Ar paliesiu ten žemį kakta 
Klausdamas, ar galiu 
Pasibelsti akmenėliu
Tavo karstan
Tenai, kur vėlai vakare
Šlama Romintos giria.

DONELAIČIO KAPAS

Į drėgną, dubų kapą susigėrė
Kraujas ir prakaitas, gyvybė ir mirtis — 
Pakelk nuo varpučio negyvą vyturėlį, 
Bečiulbantį ant rankų nebūties,

Kur lyg šaltinis, iš kurio jis gėrė,
Pro kapą vėl prasiveržia būtis —
Ant varpučio rasų karoliais žėri 
Kraujas ir prakaitas, gyvybė ir mirtis.

KRISTALAS

Liepos baigia žydėti —
Jau po medonešio.
Lieka tik vaško kvapas
Žemdirbio svirne.

Dienos trumpėja —
Vėsta darbymetis,
O degančiam delne
Tik prakaito druskos
Mažas kristalas.

ŠVENTO IZIDORIAUS VAKARIENĖ

Alkani angelai prašo duonos, 
Tikros, ruginės.
Laimingo angelo rankos
Dreba iš džiaugsmo,
Ir dangiška giesmė
Pavirsta į darbo dainą,
Kietąją plutą
Lūpom palietus.

BADAS

Mano protėvis mirė badu — 
Nežinau už ką keršijo žemė. 
Dabar, kada sūnų vedu 
Pirmosios Komunijos, 
Žinau, kodėl mirįs badu
Mano protėvis vėl man prisiminė.

Mūsų ainiai troškuliu mirs.
Bet gentis šaltiniu neužanka, 
Tik vaitodama pakelia ranką 
Pirmagimių Krikštui,
Bado Komunijai.

Tada tu metei
Viską laiminčią kortą — 
Paklojai METUS.

MALIMO MALDA

Viešpatie, leisk man byrėti 
Grūdu į Tavo klėtį...

Kad tik pasemtum,
Kad tik užpiltum
Sauja pirmąja
Ant girnų akmenio.

Noriu pavirsti duona, 
Raugu ugnyje.
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Disertacijai apie išeiviją pavirtus knyga
Autoriaus retrospektyvinis žvilgsnis į savo veikalą
ANTANAS ADOMĖNAS
Po ketverių metų studijų Chica

go’s universitete, kurios apėmė 
tris istorijos šakas: Europos 
intelektualine istoriją, Rusuos in
telektualinę istoriją ir Amerikos 
intelektualinę istoriją, susifor
mavo mano disertacija daktaro 
laipsniui gauti „Lithuanian Dias
pora: Koenigsberg to Chicago”, 
kuri 1990 m. spalio mėnesį rin
koje pasirodė knygos forma. Kai 
apie šią disertaciją spaudoje pa
sirodė straipsniai (Vincas Valka- 
vičius, Draugas 1987.10.24 ir 
1988.6.18, Romualdas Kriaučiū
nas, Draugas 1987.12.12 ir kt.), 
nemačiau reikalo atsakyti, nes 
tuo laiku disertacija dar nebuvo 
rinkoje ir daugeliui neprieinama.

Lithuanian Diaspora: Koenigs
berg to Chicago nėra Lietuvos 
istorija ar definityvi studija apie 
lietuvius imigrantus ar išeiviją, 
nes čia nagrinėjama tik jų dvasi
nė būklė. Knyga taip pat nėra 
lietuviškų organizacijų biulete
nis. Jei taip būtų, knyga būtų 
rašoma etninės monografijos rė
muose ir mąstytojui šiais klausi
mais nebūtų tinkama. Lithua
nian Diaspora vaizduoja lietuvių 
ideologijos susidūrimą su diame
traliai priešinga ideologija; šiuo 
atveju, tai pagrindinių tautišku
mo principų susidūrimas su Ame
rikos tautiškumo pagrindiniais 
principais. įžanginiam apibrėži
mui, kas yra tie tautiškumo prin
cipai, reikalinga atsakyti į tris 
Prano Dovydaičio iškeltus klausi
mus: Kuo mes save vadiname? ir 
kodėl? Ką mes aplink save mato
me? Kokios mūsų priedermės ir 
keliai?

Dėl žodžio „diaspora”. Žodis 
kilęs iš graikų kalbos ir reiškia 
„išmėtymas, išsklaidymas”, 
anglų kalba — „a scattering”, 
lietuvių kalba — „sėti, kultivuoti, 
ugdyti”; „dia” angliškai 
„through”, lietuviškai — „per”. 
Taigi, ir išsklaidyti, kurkime! 
Terminas „diaspora” naudojamas 
žydų tautos išsisklaidymui po Ba
bilono nelaisvės apibrėžti. Žydai 
ir diasporoje išlaiko savo žydišką 
sąmonę per savo kalbą, savo kul
tūrą, savo religiją... Kalbant apie 
žydus, pažymėtina, kad jų tauty
bė ir religija sutampa, kas 
jau yra ne taip kitose tautose. 
Žydai žinojo, kad jie tokiais ir 
išlikti privalo, ir šitai pasiekia. 
Jie turėjo savą ideologiją. Jie 
visur atpažįstami, kaip tokie.

Mano knygoje žodis „diaspora” 
naudojamas tik antrajai lietuvių 
bangai į JAV (1948-1952), nes 
pirmoji lietuvių banga (1867- 
1914) dar neturėjo savo ideologi
jos, didesnio išsilavinimo ir savo 
noru ar dėl kitų sąlygų paliko 
savo kraštą. Daugiausia tai eko
nominiai imigrantai. Antrosios 
bangos lietuviai vyko iš savo 
krašto nenorėdami, buvo išsila
vinę, profesionalai ir tikėjosi 
grįžti į savo tėvynę, nes jautė, kad 
jų šaknys ten. Louis Wirth savo 
disertacijoje University of Chi
cago „The Ghetto” (1926) tyrinėja 
dviejų skirtingų žydų bangų dva
sinę įtampą Chicago’je. Tai ir 
suteikė mano tyrinėjimui kon
cepcinius rėmus: nagrinėti tų 
dviejų lietuvių bangų dvasinę 
būklę, ideologiją, vienos tautos, 
bet skirtingų bangų, sąmonę. Čia 
istorija tarnauja tik kaip prizmė, 
kuri atspindi mintijimą, tikslus, 
ideologiją. (Kas aš esu, lietuvis ar 
amerikietis? Ar esu, kaip 19 am
žiaus Lietuvos bajorai, „gente li
tuanus, natione polonus”?) Inte
lektualinė būklė yra kelrodis, 
nurodantis į atpainiojimą tos ne
matomos vertybių konfigūracijos, 
lemiančios lietuvio tautinį apsis
prendimą ir jungimąsi prie 
savųjų.

Ligi dabar terminas „išeivija” 
į anglų kalbą verčiamas ,,exiles” 
arba „exile community”. Istori
niu atžvilgiu šitas apibrėžimas 
baigiasi, kai gimsta nauja karta 
jau už Lietuvos ribų. Čia gimęs 
jau nėra „exile”, bet „native”, t.y.

Antanas Adomėnas

jau diasporos lietuvių naujoji kar
ta — „vietiniai”, vokiečių kalba 
— „eingeboren, einheimisch”. 
Kaipgi šitie apsisprendžia tau
tiškumo atžvilgiu? Ar jie jaučiasi 
lietuviais, ar amerikiečiais. Čia į 
pagalbą ateina tautiškumo prin
cipų tyrinėjimas, ideologijos pasi
reiškimas. Juk tautiškumo prin
cipai yra susiję ir remiasi tautos 
kultūra, kalba, religija, tradici
jomis, etc., kas ir parodo skirtumą 
tarp diametraliai priešingų tau
tiškumo apibrėžimų.

Terminas „Lithuanianism” yra 
naudojamas ten, kur jau atpa
žinta ideologija, ir skiriasi nuo 
kitų „izmų”, (pvz., paganism, 
communism, etc.) Trumpai — 
„Lithuanianism” yra lietuvišku
mas, lietuvio tautiškumas.

Kai kalbu apie tautiškumą, tai 
nekalbu apie nacionalizmą, kaip 
sąjūdį, kurio tikslas iškelti savo 
tautybę, savo tautą, skelbiant 
neapykantą kitoms tautoms bei

Dievo įsikūnijimo reikšmė 
žmogaus sampratai

(Atkelta iš 1 psl.)
būtų įvykę, būtų buvęs sukurtas 
tam tikras antžmogis, kuris būtų 
ir vyras, ir moteris. Tada iš 
tikrųjų būtų buvęs sukurtas 
žmogaus monstras. Kristus, gim
damas vyriškos lyties, pagerbė 
moterišką lytį, kaip vyras. Jis 
net savo vaidmenį žmonijos 
gelbėjime suprato, kaip jaunikio 
santykį su sužadėtine. Taip jis ne 
kartą pats save yra aptaręs. 
Pakanka prisiminti nors vieną jo 
pasakymą apie apaštalų laiky
seną pasninko atžvilgiu. Jie tada 
galės pasninkauti, kai jaunikis iš 
jų tarpo bus paimtas. Kristaus 
kaip jaunikio samprata buvo 
gyva ir Senojo Testamento rašti
joje. Knyga Giesmių Giesmė 
atvaizduoja būsimą žmonijos 
gelbėtoją net per daug ryškiais 
erotiniais pasakymais. Dėl to mes 
turime pagrindo į Dievo įsikū
nijimą žiūrėti ir kaip į žmonijos 
lyčių skirtingumo pagerbimą. Ly
tinio skirtingumo negalima pa
gerbti, lytis suplakant į vieną.

Pereikime dabar į tą mūsų pri
gimties pagerbimą, kurį Jėzus 
suteikia mūsų socialiniam 
bendravimui. Mūsų visuo
meninius santykius jis pagerbė 
tuo būdu, kad savo dievišką 
mokslą jis perteikė žmonijai 
paprasto žmonių santykiavimo 
būdu. Tikėjimo tiesas jis skelbė 
paprastu žmogiško žodžio būdu.

Ir taip jis sutvarkė savo ap
reiškimo palikimą, kad jo moks
las būtų perteikiamas vieno žmo
gaus kitam paprasto santykia

neigiant jų teigiamumą. Tautiš
kumą reikia išlaikyti neagresy
viu būdu, įsiliejant į pagrindinę 
srovę, kad tauta išliktų gyva. 
Gvildenimo procese iškeliu lietu
viškumo reikalus ir leidžiu dia
logo forma, nenubrėždamas nei 
laiko, nei erdvės ribų, ideologijos 
pasirinkimo ar savosios išlaiky
mo klausimais reikštis mąstyto
jams, gretinu lietuvių mąstytojus 
su kitais. Pavyzdžiui, Stasį Šal
kauskį gretinu su kitais žymiais 
mąstytojais, kaip Chadayev, 
Fichte, Soloviev, Deutch, Hansen, 
Herder, Kallen, Hegel, Kohn, 
Lerner, Mannheim, Vierick, 
Wirth, Zangwill, Zimmern ir kt. 
Tai palengvina tą taip sunkiai 
pasiekiamą tautiškumo principų 
suformulavimą, kur jau negalima 
apsieiti be intelektualinės istori
jos pagalbos.

Ryšium su išleista knyga norė
čiau čia padaryti vieną pastabą. 
Kai disertacijoje rašiau apie 

vimo būdu. Jėzus aiškiai vengė 
stebuklais grįsti savo atsto
vaujamą tiesą, nors ne kartą buvo 
prašomas ir net reikalaujamas 
tai daryti. Savo stebuklais jis 
rodė savo meilę žmonėms. Ste
buklus jis darė greičiau tam, kad 
žmonėms pagelbėtų, o ne tam, 
kad juos nustebintų. Taigi 
žmonių santykiavimas yra na
tūrali priemonė gauti pačias 
aukščiausias tikėjimo tiesas. Ta 
savo mokslo skelbimo metodika 
Jėzus pašventė mūsų nuosavus 
pasikalbėjimus. — Gal sakysite 
tai mažas dalykas? — Anaiptol 
ne. Mes gyvename realiame pa
vojuje, kad mūsų pokalbiai gali 
išvirsti tik vienų kitiems me
lavimu ir vieni kitų apgaudi
nėjimu, net klaidinimu. Ir žmo
nijos filosofijos istorijoje tai iš
ryškėja kaip didžiulė kliūtis 
tikėjimo tiesų perdavimui. Yra 
sukurtos filosofinės sistemos, 
įrodinėjančios, kad žmogiškos 
sąvokos nesiekia aukščiau, negu 
mūsų žemiški reikalai. Yra 
stengiamasi įrodyti, kad priežas
tingumo dėsnis, kuris yra toks 
reikšmingas religiniuose pasi
kalbėjimuose, galioja tik gamtos 
moksluose, bet nesiekia aukš
čiau. Kristus tačiau, paprastos 
kalbos būdu, pristato žmonijai ne 
tik Dievą, bet ir savo dieviškumą. 
Tokiu būdu suteikdamas žmo
gaus pokalbiams dieviškumą sie
kiantį išaukštinimą. Su Dievu 
žmogus gali santykiauti papras
to pasikalbėjimo būdu. Žmogaus 
religiniai pasikalbėjimai yra 
kelias į tai, kad žmogaus pri

Amerikos Lietuvių Tarybos susi
tikimą su JAV prezidentu Frank- 
lin Roosevelt 1940 m. spalio 15 
d. (Lithuanian Diaspora, p. 74), 
minėjau, kad Eufrozina Mikužiū- 
tė yra vienintelė dar gyva iš tos 
atstovų grupės. Dabar esu įvedęs 
pataisą, — Eufrozina Mikužiūtė 
jau mirusi, o iš tada ALT’ai ats
tovaujančių dar gyvas ir gražiai 
reiškiasi visuomeninėj veikloj 
Juozas Laučka. Turėjau progos jį 
sutikti ir turėjau garbės jausti jo 
rankos paspaudimą.

Tikiuosi, kad mano pastangos 
rašant šią knygą bus impulsas, 
kuris pažadins kitus parašyti kitą 
knygą, kurios svarbiuoju punktu 
būtų — kaip išlaikyti lietuvybę. 
Drauge būtų praturtinama mūsų 
kolektyvinė ir individuali veikla 
dabar ir ateityje. Tai yra svarbu 
ne tik čia, bet ir anapus Atlanto. 
Knyga suteikia galimybę lietu
vių sąmoningumą suprasti ir pa
dėti jam vystytis. Knyga įgalina 

gimtis būtų pakviesta atsisėsti 
paties Dievo soste.

Tačiau didžiai praktiškos reikš
mės mūsų žmogiškos prigimties 
išaukštinimą Jėzus padarė, 
išmokydamas mus teisingai žiū
rėti į savo kentėjimus. Požiūris 
į kentėjimus žmonijoje yra pa
kibęs tarp dviejų priešingų 
teorijų. Populiaru yra manyti, 
kad, jei tau nesiseka, tai tu esi 
Dievo apleistas ar net nubaustas. 
Jėzus tuo tarpu, priimdamas žmo
gaus prigimtį su jos visais 
kentėjimais bei nelaimėmis, jokiu 
būdu nebuvo praradęs savo 
dieviškumo.

Tačiau yra ir priešinga pažiūra 
į nelaimės įtaką žmogui. Ji yra 
labai išdidi. Ji mokė, kad kentėji
mas yra bereikšmis dalykas žmo
gui. Ji sakė, kad su kentėjimu 
reikia nesiskaityti. Jeigu mano 
kūnas kenčia, tai mano sielai tai 
nieko nereiškia. Jeigu kas mane 
niekina, tai man visai nerūpi. Tai 
yra stoikų filosofijos pažiūra į 
nelaimes. Ji buvo populiari 
Viduržemio jūros tautose Kris
taus laikais. Kristus nepriėmė 
šios filosofijos. Jis priėmė 
kentėjimą, kaip savo prigimties 
dalį. Negana to, jis kentėjo ne tik 
už save, bet ir už visą žmoniją. Jis 
nebuvo šaltas didvyris. Jis verkė 
dėl savo mirusio draugo. Jis grau
dinosi dėl savo mylimo miesto 
likimo. Kristus, nepasidary
damas šaltu antžmogiu, pagerbė 
realią mūsų prigimtį. Kas gyvena 
medžiaginiame pasaulyje, tas 
turi dalytis medžiagos dėsnin
gumu. O medžiagai yra būdinga 
gadintis. Ir to dėsningumo Kris
tus neatmetė, priimdamas 
žmogaus prigimtį. 

skaitytoją persiorientuoti ir 
matyti save tose ar kitose aplin
kybėse. Skaitytojo mintys turi 
galią keisti, plėsti, gilinti ar net 
visai naujai sukurti idėją, kryptį, 
mintį, ideologįją, prasi lenkdamos 
su knygos autoriaus samprotavi
mais, kas yra labai naudinga 
apsisprendimo atžvilgiu.

Savo knygos skyriuje ,,Acknow- 
ledgements” dėkoju asmenims už 
suteiktą man pagalbą, knygą 
rašant. Jų yra kur kas daugiau, 
negu šimtas. Visiems, visiems 
širdingai dėkoju. Noriu išreikšti 
dar ir padėką tiems, kuriems 
taip pat priklauso didelė padėka, 
nors jų jau nėra gyvųjų tarpe: 
Jonui Adomėnui, mano dėdei, ku
ris parūpino dailininko Adomo 
Varno paveikslo „Mindaugo 
krikštas” reprodukcįją, dabar 
puošiančią knygos viršelio 
antrąją pusę, Albert J. Aukers, 
Stanley Balzekui, Sr., Kaziui 
Barzdukui, Jozefinai Daužvardie- 
nei, Joseph Gribauskui, Juozui 
Jurkėnui (mano patėviui), išbrai
žiusiam reikalingas diagramas, 
Vincentui Liulevičiui, Eufrozinai 
Mikužiūtei, Alfonsui Norkui, 
seseriai Anna-Marie Rakauskas, 
Alicijai Rūgytei, Marijai Sta- 
šaitienei, Jonui Vasaičiui, Al- 
phonse Wells, kun. Stasiui Ylai.

Antanas J. Van Reenan. LIT- 
HUANIAN DIASPORA: KOE
NIGSBERG TO CHICAGO. JAV 
gaunama: University Press of Ame- 
rica, 4720 Boston Way, Lanham, 
Maryland 20706, tel. 301-459-3366. 
Kaina — 46.75 doleriai. Didžiojoje 
Britanijoje ir Europoje: European 
Publishers, 3 Henrietta Street, Lon- 
don WC2ELU, England. Kituose kon
tinentuose iš: Baker and Taylor In- 
ternational Publishers, Grace 
Building, 1114 Avenue of the Ameri- 
cas, New York, New York 10036- 
7794.

Kazio Bradūno 
poezijos rinktinė 
(Atkelta iš 3 psl.) 

ja gaida mūsų lyrikoj, net pavei
kusi kai kuriuos jaunus poetus 
Lietuvoj, nors gal tai būtų vien 
Zeitgeist. Dabar Jaugom Nemuno 
upyne rinkiny tų drumsčiančių 
lietuvį eilėraščių koncentracija 
kur kas mažesnė. Beveik nebe
girdėti, sakytumėm, pirmykštį 
mitologinį klodą atveriančių 
užvardavimų, užkerėjimų, magiš
kąją žodžio galią išsakančių eilių. 
Pernelyg, sakyčiau, dominuoja 
pastanga išryškinti Bradūno lyri
koj neabejotinai apčiuopiamą, 
kontempliatyvinį momentą, bui
ties laikinumo ir nepastovumo 
pajautas. Gal net demonstruoti jo 
klasikinės eilėraščio struktūros 
monumentalumą, išbaigtumą. 
Bet, kadangi leidinys skiriamas 
jaunimui, kažkaip apmaudu.

Žinoma, galima pasiguosti pla
čiai žinoma šalyje formule „Pa
laukite, draugas sekretoriau, kol 
kas čia tik lapeliai. Žiedai iš
siskleis, kai pradės eiti ant sta
lo karšti užkandžiai” (Jonas 
Avyūus, Degimai, 1982). Atseit 
pasiguost faktu, kad esama ir 
pilnesnės, Vagos leidyklos išleis
tos rinktinės Prie vieno stalo. 
Sakyti sau, kad rimti poezijos 
gerbėjai ar lituanistikos stu- 
restauruoti spalvingesni, ra
dioaktyvesnį Bradūną. Tai tie
sa. Lygiai kaip tiesa, kad skė
limą jo kūrybinio palikimo pu- 
skėlimą jo kūrybinio palikimo pu
siau nulėmė ne kas kita, kaip 
biurokratiniai, sąskaitybiniai, 
sąmatiniai motyvai. Formaliz
mai. Vyturio leidyklai yra paves
ta knygų vaikams ir jaunimui 
leidyba. Užtat kiekvienas jos lei
dinys yra ipso facto ne kitoks. Tai 
visiškai racionali, manding, 
prielaida. Bet ar tokio Bradūno 
lyrikos grįžimo tauton, per ka
tilinę, per neaiškias priemenes, 
mes jam linkėjom?

ATITAISYMAI
Kalėdų ir Nauju metų švenčių sa

vaitės sutrumpina laikraščio leidybos 
darbą i dvi tris dienas ir tampa 
įtemptu maratonu. Sąlyga, kad laik
raštis turi būti laiku išspausdintas ir 
nuvežtas i paštą, kartais padaro 
nebeįmanomu įprastąjį paskutini

Sonata ir Rokas Zubovai

Sonatos ir Roko Zubovų 
koncertas Chicago’je

Du jauni pianistai, gimę 1966 
ir 1968 metais, susipažįsta 
Vilniuje Lietuvos Valstybinėje 
konservatorijoje, kurią abu bai
gia 1980 metais, susituokia ir iš
važiuoja į užsienį toliau gilinti 
muzikos studijas. Vokietijoje 
tobulinasi B. Ringeisen’o veda
mame seminare, o po to pas pro
fesorę E. Yellin Zuerich’e. Daly
vauja Maria Callas tarptau
tiniame pianistų konkurse 
Atėnuose ir kitame Ženevoje. Tai 
Sonata Deveikytė, kurios mama, 
fortepijono dėstytoja, pradėjo ją 
mokyti skambinti, jai būnant 
trejų metukų, ir Rokas Zubovas, 
M. K. Čiurlionio dukters vaikai
tis. Abu debiutuos Chicago’je, 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje, sekmadienį, sausio 20 dieną.

Jauni pianistai aktyviai 
dalyvavo Lietuvos muzikiniame 
gyvenime. Sonatos pirmasis soli
nis koncertas surengtas, jai 
būnant 13 metų. Besimokydama 
mokykloje, ji dalyvavo trijuose 
Lietuvos jaunųjų atlikėjų koncer
tuose ir visuose tapo laureate. 
Rokas 1986 metais dalyvavo VI 
M. K. Čiurlionio pianistų konkur
se, kuriame laimėjo pirmąją 
premįją ir garbės raštą už geriau
siai atliktą Čiurlionio kūrinį. 
Būdami konservatorijos studen
tais, abu koncertavo Lietuvos

• Chicago Lawn Branch Lib
rary, 6120 South Kedzie Avenue, 
yra pakvietusi dr. Antaną J. Ado
mėną (Van Reenan) viešai pa
skaitai tema „Skirtumas tarp 
lietuviško ir amerikietiško tau
tiškumo”. Dr. Antano Adomėno 
paskaita šios Chicago’s biblio
tekos skyriaus auditorijoje bus 
ateinantį šeštadienį, sausio 19 
dieną, 2 v. p.p. Norintiems dau
giau informacijų biblioteka jas 
suteiks tel. 312-476-0639. Kaip ir

viso priedo maketo patikrinimą. Taip 
įvyko ir su sausio 5 dieną Draugo 
kultūrinio priedo laida.

Dr. Stasio Vanagūno straipsnio 
„Apie Sovietų Sąjungos kelią į 
teisinės valstybės statusą” pabaigo
je berenkant buvo sukeistos teksto 
dalys. Minimalių žingsnių, reika
lingų Sovietų Sąjungai, norint 
pasiekti teisinės valstybės būklę, 
straipsnyje buvo penki poskyriai. 
Penktasis (ir paskutinis) „Pertvar
kymas baudžiamojo proceso į adver- 
sarinį (priešininkų) modelį” turėjo 
sekti ketvirtąjį — „Sukūrimas 
konstitucinio teismo ir nepri
klausomos juristų profesijos”. Jis 
atsidūrė straipsnio pabaigoje. 
Straipsnio užsklanda įsiterpė tarp 
ketvirtojo ir penktojo poskyrio: 
„Baigiant, noriu pažymėti keletą 
kliūčių, kurios gali pastoti kelią į 
Sovietų teisės reformą [...] Štai ir 
lieka klausimas, ar, pavyzdžiui, Rusi
jos bei Ukrainos žmonės — po septy
nių dešimčių metu socializmo ir. prieš 

miestuose ir užsienyje, o 1990 
metais grojo su J. Domarko vado
vaujamu Lietuvos Filharmonijos 
simfoniniu orkestru. Sonata 
atliko Liszt’o koncertą fortepi
jonui ir orkestrui Nr. 2, o Rokas 
Prokofiev’o Nr. 3.

Be to, Sonata ir Rokas groja 
daug kamerinės muzikos. Su 
smuikininku P. Sondeckiu Sona
ta sėkmingai pasirodė 1989 
metais David Oistrakh’o tarptau
tiniame seminare. Rokas yra pa
rengęs Boccherini, Brahms, 
Debussy kūrinius violončelei ir 
fortepijonui bei kitų kompozitorių 
kūrinius fleitai ir fortepijonui. 
Šiuo metu Zubovai gyvena Chi
cago’je ir planuoja tęsti muzikos 
studijas M.F.A. programoje, De 
Paul universitete.

Šiuos jaunus, bet jau daug 
muzikoje pasiekusius meni
ninkus išgirsime Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus rengia
mame koncerte sausio 20 dieną, 
3 vai. p.p. Programoje pianistai 
interpretuos M. K. Čiurlionio 
Chopin’o, Brahms’o, Debussy ir 
Liszt’o kūrinius. Tai puiki proga 
Chicago’s visuomenei išgirsti juos 
skambinant ir toliau sekti jų 
meninį brendimą. O muzikos sri
ty jų ateitis šviesi.

Nijolė Martinaitytė

visų Chicago’s bibliotekos skyrių 
programoms, įėjimas yra laisvas. 
Laukiami visi, besidomintys 
europiečių imigracijos į Ameriką, 
ypač lietuvių, klausimais.

Dr. Antanas J. Adomėnas taip 
pat yra pakviestas Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
Chicago’je skaityti paskaitą vi
suomenei jo naujai išleistos 
knygos Lithuanian Diaspora: 
Koenigsberg to Chicago proga.

tai, po šimtmečių autokratiško pat
riarchalinio carizmo — sugebės pri
tapti prie Vakarų racionalizmo ir 
demokratinės santvarkos.” Šios dvi 
pastraipos, sudarančios pabaigą vi
sam straipsniui, turėjo būti pačiame 
jo gale.

VI Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
medalio iš Lietuvos Vytauto Pluko 
nuotraukos buvo įdėtos ne ta eile: pir
miau atbula, paskiau priešakinė 
pusė.

Lietuvos Respublikos Kultūros ir 
švietimo ministerijos kreipimasis į 
Amerikos lietuvius mokytojus „Ame
rikos mokytojai — Lietuvos mokyk
lai” buvo pasirašytas Lietuvos 
Respublikos Kultūros ir švietimo 
ministro Dariaus Kuolio.

Birutės Ciplijauskaitės vertimuose 
Maria Victoria Atencia eilėraščiu 
Mana Victoria Atencia eilėraščių 
ciklo liko nepridėta autorės vardui 
palikta tekstuose viena kita klaida.

Autorius ir skaitytojus nuoširdžiai 
nfflinrainmp
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