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Nupasaulėžiūrinta veikla 
politikoje

Krikščionišku pagrindu mąs
tančių politinėje arenoje veikian
čių užsienio lietuvių tarpe yra 
socialdemokratų, tautininkų, 
liaudininkų ir, žinoma, krikščio
nių demokratų bei Lietuvių fron
to bičiulių. Rasime nemažai libe
rališkai nusiteikusių katalikų. 
Su krikščioniškos minties prima
tu labiausiai mūsuose sutapati- 
r. įmos krikščionių demokratų ir 
Lietuvių fronto bičiulių politinės 
organizacijos.

Pastarųjų ideologinis bei orga
nizacinis tarpusavyje nesutari
mas išeivijoje ilgą laiką kenkė 
tiek visai lietuvių katalikų visuo
menės vienybei, tiek ateitininkų 
organizacijai. Dabar, atstačius 
Lietuvai nepriklausomybę, gera 
valia ir vieni kitų supratimas 
kelia norą suvienyti politinę 
energiją ir bendromis jėgomis 
remti mūsų tėvynėje asmenis ir 
grupuotes, kurie dirba krikščio
niškos minties puoselėjime ir 
tokio nusiteikimo politinėje 
veikloje.

Žengdami į tokią galimą ben
drą veiklą, išeiviai duoda signalą 
savo bendraminčiams Lietuvoje, 
kad vienybė galima ir siektina. 
Tas, atrodo, tačiau pas mus ne
įvyks, jei nepasižiūrėsime į keletą 
pamatinių galvosenos skirtumų. 
Tiksliau pasakius neišaiškintų 
skirtumų, kurie gal iš viso nėra 
skirtumai.

Tie skirtumai gali pasirodyti 
tada, kada pati ideologija politi
niame galvojime remiasi liberalia 
viešąja veikla iki tokio taško, kad 
individo laisvė viršija visas kitas 
vertybes. Kitoje politinės veiklos 
spektro pusėje matome daugybę 
nusiteikimų, įstatymų ar viešų 
moralės dėsnių, kurie turi dažnai 
pirmenybę prieš paskiro piliečio 
siekius ar norus. Krašto tvarky
me ir politinėje veikloje kaip tik 
lieka pati svarbiausia problema: 
kiek savo politinės pasaulėžiūros 
gali ir turi įvesti piliečių dau
guma.

Vakaruose politika pripažįsta, 
kad viešasis gyvenimas vyksta, 
remiamas įvairių pasaulėžiūrų, 
kurios turi sugyventi, siekiant 
bendrų nuostatų ir tikslų. Nepai
sant to, nemažai krikščioniškos 
minties piliečių norėtų matyti 
daugumos tautos remiamas viešo 
gyvenimo gaires, kurios būtų 
pasaulėžiūriškai tai daugumai 
priimtinos. Tas reikštų, kad kai 
kurios mažumos turi nusilenkti 
daugumos ideologiniam-pasau-
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lėžiūriniam imperatyvui tam, 
kad viešajame gyvenime vieno 
asmens laisvė neatimtų iš visos 
bendruomenės galimybės jai nor
maliai gyventi. Pavyzdžiui, per
dėtas individo laisvės supratimas 
JAV-ėse padarė didmiesčių par
kus vakaro laiku visai bendruo
menei labai nesaugius.

Turime, žinoma, išjungti kai 
kurias veiklos sritis iš „suben- 
drinimo” arba daugumos man
dato valdymo poveikio. „Valdan
čiųjų pasaulėžiūra politinės siste
mos pagalba neturi būti primeta
ma grynai ‘pasaulėžiūrinėse’ 
asmens gyvenimo ir veiklos srity
se, kurios turi būti apsaugotos 
nuo valstybės politinio kišimosi” 
(Česlovas Stankevičius, „Demo
kratija Lietuvoje”, Į laisvę, 1995 
Nr. 120, p. 18).

Ideologiniai neaiškumai Lietu
vos katalikų politikos mintyto- 
juose juos dažnai verčia žiūrėti į 
mūsų praeitį, o ne mokytis iš kitų 
kraštų patirties. Kaip tikintys ir 
kai kurie kaip ateitininkai gali
me didžiuotis katalikų padaryta 
didele įtaka kultūriniam ir apla
mai intelektualiniam gyvenimui 
tarpkarinėje Lietuvoje. Šiais 
laikais tačiau galime atpažinti 
apie politinę tvarką ir ekonomiką 
mąstančių lietuvių katalikų dide
lius trūkumus. Pirma, tai mūsų 
egocentrizmas, nuteikiantis mus 
taip, kad galvojame, lyg būtume 
pasaulio dėmesio ir įvykių centre. 
Kitas minusas, tai kad daugelis 
lietuvių tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje neranda ar nemato, ar 
neieško patirti, kas vyko ir 
vyksta pasaulyje per pastaruo
sius 50 metų. Kas irgi gal kyla iš 
to savęs įsimylėjimo.

Šiomis dienomis beveik klasiš
kas tokios padėties pavyzdys 
būtų studijavimas „Pilnutinės 
demokratįjos” ar, net dar blogiau, 
„Organiškos valstybės” idėjų, 
užuot įsigilinus į tai, kas pa
daryta ir pasakyta Vakaruose 
pastaraisiais dešimtmečiais, 
įskaitant Centesimus annus 
encikliką.

Daugumas kad ir išmintingiau
sių žmonių yra savojo laiko ir 
aplinkos produktas. „Organiškos 
valstybės” sumanytojų išreikšta
me galvojime pasirodo tuometi
nių Vakarų Europos įvairių ideo
logijų įtaka. Katalikiškoji mąsty
sena sėmėsi iš praėjusio šimtme
čio galo svarstymų kaip atsakyti 
į supramoninto ir kapitalistinio

(Nukelta į 4 psl.)

Dainų ir dainininkų kraštu Lie
tuvą vadina. Net Dainavos krašto 
Lietuvoje beesama. Nostalgiškos, 
ilgesingos dzūkų dainos. Nesvar
bu, kad vienbalsės, o aukštaičių 
plačios, atviraširdės daugiabal
sės. Suvalkiečiai save bando iš
reikšti trankia, šmaikščia, su hu
moru, daina. Na, tokia, kaip „Ša
lia kelio vieškelėlio gyveno šalty- 
šius”. Tai apie Alvito „didmies
tį”. Buvusio raudonplyčio malūno 
pirmojo aukšto viename kampu
tyje dabar pakankamai jauki ka
vinukė.

Nuo čia ranka pasiekti Kudir
kos Naumiestį. Greta ir Žalioji — 
Stasio Baro-Baranausko gimtoji 
vieta. Tėvelis Mielčių dvaro savi
ninkas. Mamytė — Sofija Pflantz. 
Ar ne todėl pasaulinio lygmens 
talentas dar jaunystėje greitai 
išmoko vokiškai. Kai per Antrąjį 
pasaulinį karą Tauragėje vokie
čiai jau buvo atkišę „bormaši
nes”, kad nekaltai sušaudžius vos 
ne visą kaimą — išgelbėjo visų 
mylimas ir gerbiamas Stasiukas. 
Už padorumą, taktą ir jį, dvari
ninko sūnų, 1941 metais nuo iš
vežimo irgi išgelbėjo dvasingas 
žydas. Nežinau, iš kur išmokta 
rusiškai. Čia, Čikagoje, iš
bandėme Lietuvos „vyresnių bro
lių” kalbą. Stasys Baras visai ne
sutriko. Pranciškonų gimnazijoje 
Kretingoje pramoko senutės loty
nų. Bestudijuodamas Italijoje — 
itališkai. O Standard Federal 
Savings banko vyresnis vicepre
zidentas reikalus tvarkė angliš
kai. Pažįstu Lietuvoje meno žmo
gų, pedagogą, kuris per 40 soviet
mečio metų neišmoko kiek pado
riau kalbėti rusiškai. Garsaus pa
saulyje Estįjos Valstybinio vyrų 
choro meno vadovas G. Ernesak- 
sas, nors buvo pabėgęs nuo vokie
čių su komunistais į Rusiją, grį
žęs, su rusais kalbėjo per vertėją. 
Sako, kad tie, kurie kalbų mokosi 
sunkiai, priskiriami prie mažiau 
gabių.

Ekonomistas ir stulbinęs Šiau
rės Ameriką dainininkas-tenoras 
nuo scenos nulipo per anksti; nei 
60-ies nesulaukęs. Kodėl — klau
siu. Nenorėjau būti Beniamino 
Gigli ir Kipro Petrausko, šiuo 
požiūriu, „dubleriu” — buvo at
sakymas. Gaila buvo klausytis 
garsiojo italo. Šių eilučių autorius 
nuo savęs norėtų pridurti, kad 
dar apmaudžiau buvo ne tik klau
syti, bet ir žiūrėti į 70-metį Pet
rauską.

Taigi mūsų didysis lietuvis jau 
seniai nebedainuoja, nors galėjo. 
Vokalo meistras banke konsul
tuoja jaunesniuosius. Nuo 1992 
metų renkamas Lietuvių fondo 
valdybos pirmininku. Su visais 
drauge džiaugiuosi sėkme šiame 
atsakingame darbe (Fondas re
mia ir Lietuvos kultūrą bei moks-

lą), bet šių pareigų nelinkęs per
vertinti. Man Stasys Baras pir
miausia nepakartojamas daini
ninkas — menininkas, bet ne fi- 
nansistas. Nemanau, kad ir jo 
širdis kitaip sako. Kuo būti daž
niausiai pasufleruoja gyvenimas, 
sutikti sunkumai, kliūtys. Kur 
tai matyta — kai dar Lietuvoje 
Jono Butėno mokiniui pranašavo 
pasaulinio masto karjerą, kai 
1947 metų viduryje Augsburg’e 
(Vokietijoje) baigta oficiali jo dai
navimo studija, kai iki 1949 me
tų du kartus koncertuota Angli
joje, atsidūrus Dėdės Šamo kraš
te, tolimame Čikagos priemiesty
je, plieno gamykloje griebtasi už 
kūjo, mašinų remonto darbų ir kt. 
Dainavimui tik laisvalaikis. Visi 
rėkia, kad pasaulis jau turi ant
rąjį Caruso, bet tas„Caruso” auk
sines balso stygas „gaivina” dul
kėmis, dūmais ir dažų tvaiku. 
Laimei, ištiesia ranką didelis dai
nininko (bet kol kas darbininko) 
talento gerbėjas, bankininkas lie
tuvis, Standard Federal Savings 
and Loan Association direktorių 
tarybos pirmininkas Justinas 
Mackevičius. Stasį Barą pakvie
čia pas save tarnautoju. (Vėliau 
tėvas ir sūnus paskolins pinigų ir 
pirmajai plokštelei išleisti.) Bet 

į lukterėkime. Ar šis, tuo metu ma
lonus, momentas neturės ir kai 
kurių negatyvių pasekmių jo — 
dainininko kaijeroje? Pažįstu Lie
tuvoje ne vieną apdovanotą pui
kiu balsu, bet pasirinkusį kitą 
kelią vien todėl, kad inžinieriaus 
ar pedagogo darbe pajutęs tarsi 
palaimingą ramybę, o kitas ir 
materialinę gerovę, pabūgo daug 
ryžto, ištvermės, begalinio darbo 
reikalaujančios ir nuolat nepasi
tikėjimą ateitim diegiančios dai
nininko kaijeros. Nesiekiu api
bendrinančios išvados. Aišku 
viena: šitaip ir panašiai Lietuva
„užkasė” ne vieną gal busimąją 
žvaigždę. Kodėl apie tai kalbu? 
Todėl, jog spėju, kad ir mūsų šios 
apybraižos herojui panašios min
tys irgi galėjo ateiti į galvą. Prieš 
mane 1990 m. gegužės 19 d. dien
raštis Draugas. Didelis straipsnis 
sukakties proga. Trys nuotrau
kos. Pati pirmoji, centre — prie 
mikrofono Lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas Stasys Baras. Pusė 

j straipsnio skirta jo —dainininko 
' biografijos bruožams. Likusioji 

dalis — finansininko, visuomenės 
veikėjo darbui iškelti. Nuovokes- 

I nis skaitytojas supras, kodėl lyg 
bandau į pagalbą pasitelkti svars
tykles. Taip, aš šiandien norėčiau 
pasverti ir pamėginti atsakyti 
Lietuvos išeivijos lietuviams, 
kuri nuotrauka turi būti pirmiau, 
ar Stasio Baro, finansininko, prie 
mikrofono, ar Metropolitan teat
ro scenoje (kur privalėjo būti jo 
tikroji darbovietė), ar Radameso 
vaidmenyje Verdi operoje „Aida”. 
Šis pavyzdys ne todėl, kad mūsų 
Kipras, išgirdęs Stasio Baro įdai
nuotą įrašą, pasakęs, jog jis (Kip
ras) „gali ramiai mirti”, kada iš
eivijos lietuviai turi tokį tenorą, 
kaip Stasys Baras” (Draugas, 
1965 m. gruodžio 27 d.). Šį kartą 

t mūsų Kipras Petrauskas pasida
vė... Gal todėl, kad jis jau nebe
dainavo. Smalsu, ką Kipras būtų 
kalbėjęs pačiame savo karjeros 
zenite, kai Kauno valstybės teat
re vietoj A. Kutkaus būtų buvęs

Šių metų gegužės 26 dienų Stasiui Barui sukanka 75-eri metai. Sukakties proga nuoširdžiai 
sveikiname. Ilgiausių metų!

Stasyt Baras! Kipro Petrausko 
amžininkai nė kiek neabejoja, 
kad jei į Kauną gastrolių atvyko 
net pats Fiodoras Šaliapinas, bet 
nė vienas garsus pasaulio teno
ras, tai Kiprijono „nuopelnas”.

Viename Amerikos dienraščių 
skaitau anonsinį straipsnį apie 
Stasį Barą. Rašinys, pačia geriau
sia prasme, panegiriškas. Kitoks 
ir negali būti. Bet štai... pirmiau
sia baltaplaukio Kipro nuotrau
ka, o jau toliau Stasys Baras su 
žmonele ir dukrelėmis. Po Kipro 
nuotrauka taip parašyta: „...jo 
vietą... užėmė Stasys Baras”. 
Taigi drąsios nelabai atsargių 
rašytojų išvados. Kiprą Petraus
ką girdėjau dainuojant tuoj po 
karo, kai jau buvo apie 60 metų. 
Aš teturėjau šešiolika metų. Tad 
ne viską suvokiau. Ir, apskritai, 
man buvo per anksti vertinti jį 
kaip dainininką. Vėliau, kai jis 
jau negalėjo dainuoti, bet dai
navo, teko jam akompanuoti 
„Traviata”. Žinau, kad tai buvo 
išimtinai lyrinis tenoras, kaip ir 
jo įpėdinis Virgilijus Noreika. 
Tokie tenorai pasirenka ir savo 
balsui operas. Kaip Ispanijos 
austras, garsusis tenoras Kraus, 
visą gyvenimą dainavęs vos še
šias operas. Kipras, kaip ir Norei
ka, imdavosi ir Otelo, Radameso. 
Bet čia juos gelbėjo muzikalumas 
ir vaidyba. Stasys Baras — tai ne 
Kipras Petrauskas ir ne Virgili
jus Noreika. Jis yra Stasys Baras. 
Neišpasukytos jėgos, reto grožio 
ir žėrinčių aukštų garsų dievaitis. 
Tokio Lietuva neturėjo ir neturi, 
tad ir netapatinkime su niekuo,

neveskime paralelės, nes Stasys 
Baras pelnytai gali užsigauti. 
Taigi „bylą” Kipras Petrauskas- 
Stasys Baras padėkime į archyvą, 
kol vokalinio meno kiti tyrinė
tojai suras argumentų vienam ar 
kitam savo teiginiui paremti.

Šiaurės Amerikos meno žmonės 
taip gerbia ir myli savo lakštin
galą, kad nesusilaiko ir nuo kito
kių epitetų. Štai Toronto The 
Telegram keleto lietuvių solistų 
koncerto recenziją pavadino: Ba
ranauskas — lietuviškas Caruso. 
Kai ką pacituosiu: „Tenorinį Sta
sio Baranausko balsą tikrai gali
ma pavadinti herojišku. Caruso 
niekad neišlaikė tikresnės linijos, 
nei išnešė operetines aukštumas 
lengviau, negu šis lietuvis daini
ninkas”. Šis pasamprotavimas 
man artimesnis. Nors už Caruso, 
kaip ir už Paganini, dabar yra ge
resnių dainininkų ir smuikinin
kų. I praeities garsiąsias asmeny
bes paprastai žiūrime kaip į te
kančią ir nusileidžiančią saulę, 
kuomet ji yra gerokai didesnė ir 
rausvai nudažyta, nei tada, kai ji 
būna virš mūsų galvų. Gal ir 
klystu, bet manau, jog Caruso 
šiandien yra Pavarotti, Domingo 
prietemoje arba lygus. Vienam 
savo kolegai menininkui daviau 
paklausyt jam nežinomų Stasio 

aro įdainavimų: iš Puccini „Tu- 
randot”, iš Giordano „Andrea 
Chenier” ir dar kažką italų kal
ba. Jis tarė: geriau pats pasakyk, 
kuri čia dabartinė italų žvaigždė. 
Velniai žino, gal Pavarotti. Sau 
klausimas: ir vis dėlto, kas tas 
Stasys Baras? O gal nei Domingo,

nei Caruso. Tai gal Gigli, Geda ar 
Atlantovas? Vėlgi, manyčiau, 
kad tai unikalios, sudėtingos ir, 
žinoma, prieštaringos biografijos 
Stasys Baras. Taigi dar kartą per
spėju — neskubėkime daryti iš
vadų apie Stasį Barą daininin
ką. Knieti paklausti, kodėl mo
kęsis Kauno konservatorijoje 
dainavimą (drauge studijavęs 
universitete mediciną — rimtą 
specialybę...). Kaip minėjau, bai 
gęs tokio puikaus pedagogo kaip 
Jonas Butėnas studiją jau Vokie
tijoje, nepasuko iš Augsburg’o j 
Milan’ą tęsti studijų iš karto. 
„Kalk geležį, kol karšta”, sako
ma. Jono Butėno studija baigta, 
kai turėta tik 27-erius. Stasys 
Baras pateko į Romą studijuoti 
dainavimo ne tiesiai, bet tik iš 
plieno fabriko 1956 metais, kai 
jau buvo praėję devyneri metai ir 
stuktelėjus 36-erius. Nenuostabu 
— vyrų dainininkų balsai galuti
nai subręsta, kai 35-eri. Po to, iki 
55-erių raškomi vaisiai, po 60 ies 
lyg ir saulėlydis. Bet neretas at
vejis, kai balsas gerai skamba ir 
80-mečiui. Anot suomių satyriko 
Lami, visada išlieka jaunos tik 
moterys. Balsai, deja...

Mūsų gerbiamas apybraižos 
„kaltininkas” skaito, kas čia 
mano rašoma ir, matyt, patyliu 
kais galvoja: priglušęs Arminas 
rengia „kaltinamąjį aktą” už 
mano blaškymąsi. Šiek tiek būtų 
tiesos. Aš turiu vienokią ar k i 
tokią literatūrą apie garsiausius 
pasaulio dainininkus, pradedant 
18-uoju amžiumi ir baigiant da

(Nukelta į 2 psl.)
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Stasio Baro fenomenas
(Atkelta iš 1 psl.)
bartimi. Gerai išstudijavau 
Enrico Caruso, Mattia Battistini, 
Polina Viardi, Fyodoro Šaliapino, 
Tito Ruffo, Beniamino Gigli, Ni- 
kolai Gedos, Placido Domingo, Je
lenos Obrascovos, Jevgenij Neste- 
renko, Luciano Pavarotti ir kitų 
biografijas. Pavarotti pasakoja, 
kad po Beniamino Gigli koncer
to užėjęs j užkulisį „pasiteirauti” 
kaip tapti tokiu dainininku kaip 
jis (jam tuomet buvo trylika metų 
ir labiau mėgo futbolą, kaip ir 
Stasys Baras, nei dainavimą). 
Gigli jam maloniai pataręs nepra
sidėti su dainavimu, nes norint 
dainininku tapti reikia beprotiš
kai dirbti. Caruso pats kasdien 
dainuodavo daug ir sunkių prati
mų. Placido Domingo į Metropoli
tan ir La Scala kelias ėjo per Tel 
Aviv’ą, nors tuo metu jau buvo 
laikomas geru dainininku. Jele
na Obrascova rašo, kad ji suvo
kusi savo dainavimo trūkumus, 
kai išklausė garsiosios italės Cos- 
sotto įrašus. Ji tuomet jau ket
virti metai dainavo pagrindinę 
partiją Maskvos Didžiajame teat
re. Eitų išvada: turint neeilinį 
talentą ir norint tapti garsenybe, 
kuri stebintų pasaulį, dainavimui 
reikia pašvęsti visą gyvenimą. 
Net pats mažiausias savęs daliji
mas absoliučiai nepriimtinas. 
Kartais sakoma: iš ko gyvens šei
ma, vaikai ir 1.1. Grubus pavyz
dys, bet estrados žvaigždė M. 
Matje net netekėjo, nes dainavi
mas jai buvo svarbiau. Šaliapinas 
rimtai nesimokė dainavimo. Jį 
gelbėjo genialus artistiškumas ir 
muzikalumas. Šiandien jo voka
lines spragas (gal, kad iš įrašų) 
gali lengvai pastebėti. Tapti labai 
geru gydytoju, mokslininku, ko
mersantu ir pan. reikia didelių 
sugebėjimų, bet gal nebūtinai ta
lento. Dainininkas, kompozito
rius be gamtos dovanos — talen
to neįsivaizduojamas. Plius — su
gebėjimas be atodairos dirbti. 
Daug gyvenime pastebime tų ga
bių, gal ir talentingų veiklos, 
verslo, mokslo žmonių, bet 
žvaigždžių: aktorių, dainininkų, 
dailininkų, kompozitorių — vie
netai. Vaizduotėje regiu paveiks
lą (neatsimenu autoriaus), kai 
Beethoven’as paklaustas, ko jis 
nenusilenkiąs praeinantiems pro 
jį muzikos užsakytojams, kuni
gaikščiams, atšovė trumpai drū
tai: „Ponų daug, o Beethoven’as 
vienas”.

Taigi muzikos kritikas kompo
zitorius Vladas Jakubėnas prasi
taręs, kad bankininkų, kaip Wei- 
mar’e didikų, irgi daug, o Barų 
deja.., tėviškai, kaip tikras lietu
vių tautos kultūros attache JAV, 
sušuko: „Gelbėkime lietuvišką 
talentą” [aš dar pridurčiau, visų 
talentai (Draugas, 1955 m. kovo 
25 d.). Jakubėnas rašė apie dar 
tik šeštuosius metus Amerikoje 
gyvenančio Gary, Indiana, fabri
ko darbininko (koks baisus žodis), 
Stasio Baro pirmąjį vienos dalies 
rečitalį. Taigi dar net ne banki
ninko, o tik darbininko! Jakubė
nas susijaudinęs, sunerimęs. Jis 
pats jam akompanavo koncertuo
se dar 1949 metais Anglijoje. Ra
šo toliau: „Čikagos lietuvių kolo
nijos tarpe turime asmenį, apdo
vanotą balsu, kurių yra mažai pa
saulyje; su tokiu balsu jo savinin
kui būtų natūrali vieta didžiau
siose pasaulio operose, tarp 
pirmųjų šios rūšies meno atsto
vų”. Bet Jakubėnas nebūtų Jaku
bėnas Jis Stasį Barą nori matyti 
toki ir tik ten, kaip tik ką pacita
vau. Todėl ir skambina visais 
varpais: „Stasys Baras gali dirb
ti dainavimo srityje, gali žengti 
pirmyn, gali nors po lašelį pa
ruošti ką nors naujo...” (pabrauk
ta -V.J.). Lemtingo straipsnio pa
baigoje Vladas Jakubėnas krei
piasi: „...gal atsiras užsimojimo 
sudaryti komitetą Stasio Bara
nausko talentui gelbėti. Dar yra 
ne vėlu tuo susirūpinti, bet ateis 
laikas, kai bus jau nepataisomai 
vėlu”. Nežinau, ar po Vlado Ja
kubėno straipsnio, ar dar prieš, 
tuo susirūpinta pirmiausia Kana

doje. Įkuriamas fondas studijoms 
Italijoje remti. Atsiranda aukoto
jų, negailinčių ir po 300 dolerių 
(tais laikais!). Ir pagaliau 1956 
metų rugpjūčio pabaigoje Stasys 
Baras Romoje. Sugrįš po studijų 
1957 metų rugpjūčio pabaigoje. 
Šiek tiek didaktikos. Tarp voka
listų neretai nugirsti, — girdi, 
bosas turi mokytis pas pedagogą 
bosą, moteris pas moterį ir pan. 
Su tokia nuomone aš seniai nesu
sitaikau. Svarbiausia, ne pas ką 
mokeisi, o pas kokios kompeten
cijos pedagogą. Prisigalvojame, 
kad moterys dainuojant kvėpuoja 
vienaip, vyrai kitaip ar dar ką 
nors. Lyg moterys būtų gimusios 
su kitokiais plaučiais ar diafrag
ma nei vyrai. Visų apmaudui 
Stasys Baras pasirinko moterį 
Maria Cascioli. Ji žinoma ne tik 
Romoje. Pas ją ilgai mokėsi dabar 
pasaulio garsenybė Boris Chris- 
toff, mezzosopranas Rina Corsi. 
Matyt, moteris pedagogė Stasiui 
Barui balso nepagadino, jei, be 
pasiūlymų dainuoti Italijoje, gar
sus vokiečių impresarijus F. Ball- 
hausen siūlo 1,200 markių mėne
siui (tuo metu dideli pinigai). At
sisakyta. Bet, o paradokse! Į Či
kagą jis grįžta tarsi baigęs ne 
dainavimo, o komercijos mokslus. 
Tiesiai pas Justiną Mackevičių į

Stasys Baranauskas — Baras savo dainavimo karjeros pradžioje.

jau minėtą banką. Vėl, kodėl? 
Kaip anuomet, po karo, iš Vokie
tijos ne į Italiją tolimesnėms stu
dijoms, o į JAV plieno fabriką.

Matau, kad Lietuvių fondo ta
rybos pirmininkui p. Stasiui Ba
rui aš pradedu įkyrėti su tais 
savo „kodėl?” Knygos, straips
niai, apybraižos apie didelius 
žmones yra pamokantys. Istorija 
— mokytoja, sakoma. Prašau būti 
atlaidžiu.

Manau, kad gera pradžia ban
ke, sėkmė darbe ir kopimas hi
erarchijos laiptais ir nulėmė to
lesnę Stasio Baro, jo kaip meni
ninko, ateitį. Padalyti save — 
reiktų kurią nors sritį šiek tiek 
apleisti. Tai ką? — banką? Ne — 
čia pragyvenimo šaltinis. Jei 
dainavimą — žingsnis iki diletan
tizmo. Taigi mūsų gerbiamas šios 
apybraižos herojus visą gyve
nimą, gerąja žodžio prasme, lavi
ravo. Nikolai Geda, Placido Do
mingo — ne. Jie mūzai į glėbį 
atidavė save visą. Ir vis dėlto, jei 
pasiekta tokių meninių aukštu
mų, tai Stasys Baras neliko (nuo 
ko norėjo pasergėti Vladas Jaku
bėnas) vien išeivijos numylėtiniu. 
Ar eis dainuoti su bet kuo garsioji 
koloratūra, prancūzė, ilgametė 
Metropolitan operos solistė Lily 
Pons? O tai buvo tik sugrįžus iš

Stanys Baran nu Dana Stankaitytė Č ikagon Idėtuvių operon „Aidoje'

Italijos Čikagoje. O kur koncertai 
su garsiomis vyreąniosiso kartos 
lietuvaitėmis, irgi iš Metropoli
tan: Anna Kaskas, Polyna Stoš- 
ka, jaunesniąja Lilija Šukyte. 
Vien šis štai straipsnio pavadini
mas ką reiškia: „Baras į Austra
liją - Šukytė į Kanadą” (Dirva, 
1969 spalio 22 d.). O kiek dainuo
ta su viena žymiausių JAV daini
ninkių Zuzana Griškaite? Pats 
Stasys Baras pasakys, kad čia dar 
ne viskas, palaukit, aš dar paro
dysiu! Pasitikėjimas ne gęsta, o 
auga. Juk dar tik po Italijos; iš tos 
ponios, mielos ir puikios pedago
gės Maria Cascioli! 1958 metai — 
The Chicago Tribūne muzikos 
festivalis — konkursas. Iš visos 
Amerikos keli šimtai pretenden
tų laimėti aukso medalį. Sėkmė 
lydi vieną — Lietuvos sūnų Stasį 
Barą. Vyrų grupėje I vieta ir 
aukso medalis. Tikras triumfas. 
Lietuvos ir visų lietuvių vokali
nio meno istorijoje tokie atsitiki
mai tik keli. Pirmąją vietą yra 
pelniusi Sovietų Sąjungoje ren
giamame Glinkos vardo konkur
se kamerinė dainininkė Sigutė 
Trimakaitė (dabar jaunosios kar
tos populiari vokaliste) ir Vaclo
vas Daunoras, laimėjęs Grand 
Prix Toulouse (Prancūzijoje). Ne
miniu mūsų dainininkų, tarptau
tiniuose konkursuose pelniusių 
II-III vietas

Tribūne festivalio užbaigos 
koncertas Čikagos Soldiers’ Field 
arenoje. 72,000 čikagiečių ir iš 
toliau atvykusių, visokiomis kal
bomis kalbančių. Aukščiausias 
pasaulyje dangoraižis Sears 
Tovver dar labiau siūbuoja nuo 
Stasio Baro dramatinio tenoro už
plėštų arijų: iš Verdi „Aida” ir 
Puccini „Turandot”. Pabaigai la
bai pritiko ir Curtis „Sugrįžk į 
Sorrento”. Iš saulės nutviekstos 
Italijos, Sorrento, Stasys Baras 
tik buvo grįžęs. Atgal irgi važiuo
ti nesirengė. Negrįžo ir į Lietuvą. 
Gėležinę uždangą tėptamušdavo 
tik.etevio bangos, -t v v

Apie jo sensacingą dainininkiš- 
kosios karjeros pradžią girdėjo ir 
Lietuva. Tik girdėjo, bet nematė. 
Stasio Baro labai reikėjo ir Lietu
vos operai. Kai stadione triumfa
vo Stasys Baras, Lietuvoje dar tik 
pabaigė konservatoriją Virgilijus 
Noreika. Akompanuoju jam kon
certe. Kodėl tik lia bemol? Pra
šyk, kad leistų į Italiją (tarp La 
Scala ir Maskvos Didžiojo teat
ro tik buvo prasidėję mainai: vo
kalistai — baleto artistai). Vėliau 
jau maestro Virgilijus prisipa
žins, kad mano bičiuliškas pata
rimas buvo lemtingas. Kryžiaus 
kelius praėjęs (Maskva siuntė sa
vus), jis atsidūrė Milan’e pas Ge- 
raldą Barą (taigi Barą...). Lietu
vos operoje suspindo nauja 
žvaigždė — lyrinis, nuostabus 
Virgilijaus Noreikos tenoras. Bet 
dar 1965 metais jo balso Stasys 
Baras nebuvo girdėjęs. Dabar jie 
geriausi bičiuliai. Noreika sa
kydavo man: „Žinai, Čikagoje yra 
toks Stasys Baras. Ot, tai tenoras, 
— ką aš ten prieš jį”. Stasys Ba
ras man irgi sako, jog lenkiąs gal
vą prieš nuostabų Virgilijaus No
reikos tenorą. Nėra nieko gražiau 
už iškiliausių lietuvių tautos sū
nų būtent panašaus turinio dia
logą. Nuo seno kuklumas žmogų 
puošia.

Pasirodymas avanscenoje, skir
toje geriausiam Šiaurės Ameri
kos tenorui, nebuvo netikėtas. 
Prieš tai daug dainuota ne tik 
JAV, jau nekalbant apie Čikagą. 
1950 m. balandžio 16 d. New Yor- 
ker Hotel, New York’e. Tų pačių 
metų vasario 22 d. su profesorium 
Vytautu Bacevičium Boston’e ir 
Brockton’e. 1951 m. sausio 27 d. 
Montreal’yje. 1953 m. spalio 19 d. 
su profesoriaus Jeronimo Kačins
ko vadovaujamu Šv. Petro para
pijos choru Boston’e. 1954 metais 
Baltimorėje. 1955 metais su Zu
zana Griska Montreal’yje ir Čika
goje, 1957 m. spalio 19 d. Dętroi- 
t’e.

Po laimėto Čikagoje konkurso 
Stasio Baro — dainininko autori
tetas dar labiau išaugo., Visur 
kviečiamas dainuoti. 1959 m. ge
gužės 16 d. Cleveland’e, 1959 m. 
vasario 1 d. Webster Hali, New 
York’e, 1960 m. sausio 29 d. vėl

Stasys Baras Čikagos Lietuvių operos Leoncavallo „Pajacuose

rečitalis Jordan Hali, Boston’e. 
1961 metais gastrolės Pietų Ame- 
rikojeį 1962 metais dalyvauja, at
liekant Beethoven’o Devintąją 
simfoniją. 1965 m. gegužės mėne
sį — Verdi „Reųuiem” pastatyme, 
diriguojant Aleksandrui Kučiū- 
nui. 1966 metais dainuoja solo 
partiją Dariaus Lapinsko „Canta- 
ta Declamata”. 1970 metų pra
džioje laukia kelionė į Australija. 
Tolimame žemyne per 10,000 lie
tuvių kolonija. Yra keletas chorų, 
solistų, šokių ratelių. Kas dveji 
metai surengia net nedideles dai
nų šventes. Maestro Stasys Baras 
vyko dainuoti specialiai lietu
viams. Bet priima ir kvietimą da
lyvauti Australijos meno festiva
lyje Scott Theatre, Adelaidėje. 
Mūsų gerbiamas Stasys Baras la
bai draugiškas, kaip sakoma, 
mėgsta kompaniją. Visuomet pa
geidauja, kad scenoje šalią stovė
tų jo verta ar vertas partneris. Šį 
kartą kūrybos prietelka dramati
nis sopranas nuo Joniškio, Dana 
Stankaitytė. Jiedu atliko Micha- 
elos ir Jose duetą iš Georgės Bizet 
operos „Carmen” ir Chenier ir 
Maddalenos duetą iš Umberto 
Giordano operos „Andrea Che
nier”. Didžiulis pasisekimas fes
tivalyje, meilės ir pagarbos gestai 
nuo Australijos tėvynainių. Kri
tikai parašė: „Labai plačios ska
lės dramatinis tenoras, laikomas 
vienu žymiausių dabarties teno
rų pasaulyje”. Teisingai parašė.

1957 m. kovo 30 d. antrosios lie
tuvių operos gimimo diena. Tik šį 
kartą ne Lietuvoje, o Čikagoje. 
Lietuvoje 1920 m. gruodžio 31 d. 
buvo Giuseppe Verdi „La Travia
ta” — čia „Rigoletto”. Operas 
Verdi sukūrė beveik kartu. Tik 
„II trovatore” jas perskyrė. Yra 
geras pagrindinis herojus Vladas 
Baltrušaitis. Labai gaila, bet nė
ra tenoro — Hercogo. Šį kartą dai
nuos latvis Valdemaras Šalna, 
nes Stasys Baras dar Italijoje. Bet 
nieko, po kelių mėnesių jis grįš ir 
dainuos visas operas, kur tik bus 
reikalingas tenoras. Bene Char
les Gounod „Faustas” — pirmoji. 
Toliau eis Georgės Bizet „Car
men” (Don Jose), Giuseppe Ver
di „II trovatore” (Manrico), Ver
di „Aida” (Radamesas), Giacomo 
Puccini „Tosca” (Cavaradossi), 
Jurgio Karnavičiaus „Gražina” 
(Liutauras), Ludwig van Beetho- 
ven „Fidelio” (Florestanas), Rug- 
giero Leoncavallo „Pajacai” (Ca- 
nio), Mascanni „Cavaleria Rusti- 
cana (Turiadu), Juliaus Gaidelio 
„Dana” (Stanaitis), Verdi „Liki
mo galia” (Don Aivaro), K. V. Ba
naičio „Jūratė ir Kastytis”, Vy
tauto Marijošiaus „Priesaika” 
(Švitrigaila), Dariaus Lapinsko 
„Lokys” (Meškis) ir „Maras” (ku
nigas pranciškonas).

Stasio Baro dainuotos operos 
yra vienos sunkiausių pasaulinė
je literatūroje. Kuklesni teatrui 
kai kurių operų nestato vien to
dėl, kad neturi dramatinio teno

ro. Apie Stasio Baro vaidmenų at
likimą, matyt, reikėtų atskiro 
didelio straipsnio, o greičiau stu
dijos. Viena reikėjo: Stasiui Barui 
vertėjo parinkti repertuarą ir tik 
dėl jo vieno. Kaip kino filmų ga
myboje. Kino žvaigždėms neretai 
specialiai rašomi scenarijai, no
rint parodyti būtent aktorių. Tad 
kodėl su Baru nepastatyta „And
rea Chenier”, „Otelio”, vėliau 
„Turandot” ir kitų operų? Norė
čiau pasakyti: Stasio Baro feno
meną reikėjo, kaip galima pil
niau išnaudoti ir jo balsą įamžinti 
operų įrašuose. Galima buvo iš
leisti vieną kitą plokštelę ar 
audiokasetę. Yra operų ir vie
naveiksmių. Kad ir Puccini „Ap
siaustas”, kur puiki Luigi — dra
matinio tenoro partija. Anot Vla
do Jakubėno, gaila, kad neturėta 
čia lietuviškos „vyriausybės” ar 
kokios švietimo ministerijos, kad 
kultūros - meno reikalai priva
čiai tvarkomi. Ir vis dėlto mestel
ti į mūsų brangaus dainininko 
daržą akmenėlį, kodėl mažokai 
dainuota operos teatrų scenoje, 
nebūtų teisinga. Jis pats geriau 
žino viską. Kaip jau anksčiau iš
sitariau, pramuštgalvis futbolui 
buvo ir Pavarotti. Jam pasisekė. 
Prieš kiek laiko girdėjau, kad 
kažkur futbolistas žaidynėse už
simušė.

Šiandien mes galime pasi
džiaugti tik viena, nors ir unika
lia Stasio Baro įdainuotų operos

... ir vėlennių dienų Stanys Baran, kokį pažintame ligi Aiol.

arijų plokštele. Jo tenoras skam
ba ir K. V. Banaičio trijų veiksmų 
operoje „Jūratė ir Kastytis”. 
Grįžtant prie to, kas anksčiau už
siminta, noriu pasakyti — mažai. 
Nebūtinai arijų įrašų. Visko ma
žai. Plokštelės — dainininko (visų 
dainininkų) kūrybinės ataskai
tos, kvintesencija. Jaunesnioji, 
net vidurinioji, o tuo labiau busi
moji karta apie Stasio Baro feno
meną kalbės ir vertins, tik iš
klausę balso įrašus. Ir man pa
čiam Stasio Baro balso vertinimo 
šaltinis būtent įrašai. Gyvo atli
kimo scenoje aš negirdėjau. Mūsų 
brangaus maestro Lietuvoje ne
buvo. Geležinė uždanga neleido ir 
mums atvažiuoti. Taigi norint 
bandyti tarti žodį nuo savęs apie 
balsą, įmanoma tik sukant plokš
telę.

Taip — Stasys Baras itališkojo 
bei canto vienas ryškiausių atsto
vų (rusiškos ir kitokios susikomp
romitavusios vokalo mokyklos 
mano, kad gali būti ir kitokių bei 
canto...). Visoje jo vokalisto ska
lėje garsai išlyginti absoliučiai. 
Lyg neegzistuotų jokie ten regist
rai, apie kuriuos pedagogai mėgs
ta kalbėti, bet kurių visai nepri
pažino (nei teorijoj, nei praktikoj) 
Enrico Caruso. Visos gaidos ža
vios, prisodrintos obertonų, pil
nos, kaip sako, metalingos, be 
„siūlių”, kupinos jėgos ir slopi
nančio piano. Vien pabandymas 
ieškoti krislų būtų nuodėmė. Bal
sas nusipelno tik pasigėrėjimo. 
Kalbant atskirai apie Vokietijo
je įrašytą plokštelę (dirigentas 
Darius Lapinskas), greta puikiai 
grojančio orkestro, nepakarto
jamo balso skambėjimo, norėčiau 
kai ką pažymėti. Kas originale, 
ypač italų kalba — nuostabu, lie
tuviškas vertimas neretai nutei
kia liūdesiui. Neapgalvotas lietu
viškas balsis, dvigarsis „drasko” 
vokalą nepageidaujama linkme. 
Taigi vėl „Andrea Chenier” — 
kaip žavu! O kur vertimas — vie
tomis lyg kažin ko trūktų. Nema
nau, kad repetitoriai, rengdami 
Stasį Barą įrašams, nežinojo, kad 
Puccini, Verdi siūlydavo net porą 
variantų, idant pas dainininką 
susidraugautų garsas, žodis su 
gaida. Jei tau nesmagu, jei gaida 
yra lyg kontra su balsiu — to būti 
negali. Tad jei kas nors kiek pa
kenkė čia mūsų didžiojo maestro 
balsui, tai tik panašūs dalykai. 
Vienaip ar kitaip — plokštelė 
aukščiausio lygio. Gal tiksliau 
dainininko balsas plokštelėje. Ji, 
kaip minėjau, tas dokumentas, 
kuris visiems ir visada bylos apie 
Asmenį, kurio tema aš čia ban
džiau kūrybiškai paimprovizuoti. 
Tikrą iškiliojo dainininko studiją 
— nėra abejonės, dar kas nors 
greitu laiku parašys.

I t
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Stasys
DAR IR DABAR

Dar ir dabar girdžiu našlaičių raudą,
Dar ir dabar žmogaus širdis — akmuo-----
Bet aš mačiau, kaip Motina Tave aprauda 
Ir aukso lapais man užsidega ruduo...

Dar ir dabar nebėgam mes nuo melo,
♦ Dar ir dabar nėr meilės mūsų širdy-----

Bet aš pažįstu Nusidėjėle Magdalo,
Regiu, kaip laisvėn Tu per minią ją vedi...

Dar ir dabar aušra per kraują brenda
Dar ir dabar tokia klaiki naktis-----
Bet girdim: vėl pavasaris padangėm

skrenda —
Ir mūsų stogus vėl užlieja pilnatis...

»
Dar ir dabar matau aš rūstų Kainą,
Dar ir dabar jo rankose mirtis-----
Į amžių gelme nužudyti broliai eina,
Kaip voras tinklą pina mum sunki lemtis...

Dar ir dabar mes, vargšai ir užguiti,
Širdy žvėries negalim nugalėt-----
Karalius davė mum didingą buitį,
Tik jos mes neišmokome mylėt...

So. Boston, 1951.IX.11.

Santvaras (1902-1991)
GIESMĖ

Lėkit, balti Silkasparniai drugeliai, 
Žemė visa tegu apsidengia sniegu/
Jau sulinko pavargę keleivio keliai 
Ir neskraido saulė anapus langų...

Girią, lankas ir gyvenimo sodą 
Vėtrų ilgom naktim nualino ruduo. 
Dingo, tartum dūmai, vasaros paguoda, 
Mūsų būtis — tik drumzlinas vanduo...

Lėkit, balti Silkasparniai drugeliai, 
Žemė visa tegu apsidengia sniegu! — 
Gal smagiau bus išeit į pavasario kelią 
Ir pasveikint saulę anapus langų!..
MMH
X954.XH.21
MMH = Massachuets Memorial Hospitals 
750 Harrison Avė., Boston, Mass.

LAIDOTUVIŲ VARPAI

Trys metai apsisuko kaip ratai,
O aš tebegirdžiu laidotuvių varpus-----
Nebėr vilties, nebėr užuobėgos širdy — 
Tavęs nebėr ir jau nebus...

Kaip šmėkla aš kląjosiu pamary — 
Girdėsiu, kai pro šalį laikas bėgs skubus - 
Baisi vienatvė mano, tartum praraja,
Tavęs nebėr jau ir nebus...

Ir mintys, tartum juodvarniai, kyla 
Aš dar tebegirdžiu laidotuvių varpus — 
Nebėr vilties, nebėr užuobėgos širdy — 
Tavęs nebėr jau ir nebus...

Ir žiedo nebekraus jau obelėlė —
Viršūnę jos nulaužė viesulas siaubus-----
Aš neturiu kam savo širdį dovanot —
Tavęs nebėr jau ir nebus...

Stasys Santvaras (1902-1991) Kazio Daugėlos nuotrauka

Šių metų gegužės 27 dieną Stasys Santvaras butų šventęs savo 93-ią 
gimtadienį. Poetas mirė 1991 m. balandžio 12 d.

Išsakyti žmogaus 
buvimo prasmę

« TEISĖJAS

Prie vandenynų ir kalnų,
Kur tiek dainų, o broli, tu girdėjai,
Kur buitį, tartum debesį, sudraskė vėjai,
Kur prisapnuota tiek sapnų —

Ateis diena, didinga ir baisi/
Valdovai Jam turės parodyt savo kelią, 
Vergai kils nešti didžio vargo dalią,
Prie Tėvo kojų puls visi...

Ir žydrame danguj prabils varpai, 
i Ir ant svarstyklių bus padėti svarsčiai,

Ir nuo žaizdų nukris ligonių tvarsčiai —
Ir atsivers daubų kapai..

Teisėjas, modamas Ganytojo lazda,
Pratars: Sustokit, nuodėmių ir pykčio dienos,
Sustokit visos mano skausmo dienosi-----
Ir mes atgal negrįšim niekada...

So. Boston, 1951.IX.18 
(Aukos taurėn neįdėta)

SODAS TARP KALNŲ

Menu tą sodą, vaismedžių ir saulės pilną,
Tą rojų tarp kalnų-----
Menu ir sodininko veidą, taurų ir prakilnų, 
Upelį, riedantį tarp klonio akmenų...

Menu piliakalnį, didingą kaip senovė,
Kur sentėvių kapai-----
Tenai į dangų kilo brolių statoma šventovė, 
Senam dvare aidėjo vakaro varpai...

Menu ir dainą, graudžią sesių dainą,
Tarp vasaros tyrų žiedų-----
Ir ilgesio sparnais per naktį žvainą 
Į šalį tą, širdy nemirštančią, skrendu...

Tenai vaikystė tolių saulėm žaidė,
Ten budi milžinai-----
Tik ten, kur mano godos, lyg balandžiai,

skraidė,
Kelionės pabaigoj atgulsiu amžinai...

It paukštė tam sode lakioja mano siela — 
Tam rojui tarp kalnų! —
Tiktai kada, o Dieve, paskandinsiu

dalios gėlą
Upely, riedančiam tarp klonio akmenų f..

Pfullingen, 1947 
So. Boston, 1961.IX.26

ATVAIZDAS

Apsiniaukė namai tartum rudenio saulė, 
Nusigando širdis abęjonių pilna:
Ar nebuvo ta meilė kančia ir apgaulė,
Ar ne pražūtį skelbė skardi vyturėlio daina?..

Tu tik vakar mane palikai vienui vieną,
O jau nūdien lyg šmėkla esu-----
Gal jau niekad per žemę neplauks mėnesiena, 
Gal aušra neatlėks iš nakties debesų...

Pasvirau aš prie atvaizdo tavo saulėto,
Kaip andai aš žvelgiu į tavąsias akis;
Ir pradėjo vaizdai praeities kilt iš lėto,
Aš klausau, ką tavoji širdis man iš tolo sakys...

Buvo vasara tokia giedri ir ugninga,
Skendo laimės ugny žali žemės kraštai!-----
Sodo obelis tūkstančiu saulių apsninga,
Kai dvi širdys svajonių simfoniją groja karštai.

Prarymojau prie atvaizdo tavo lig ryto,
Neperbrendama kyla iš rūko brasta-----
Rasos krinta ant pievų (man veidą apkrito) — 
Didį skausmą girdžiu: Tu ne ta! Tu ne ta!.. 

MMH
1955.VH.08.

LAPKRIČIO 13 DIENA

Septyniolika metų mes ėjom kartu.
Buvo laimės, buvo vėtrų, buvo skriaudų.
Betgi mano širdy nuostabiausias paveikslas 

Nuostabesnio tikrai nerandu.

Man negaila sudužusių šukėm dienų —
Jos nuskendo juodam praeities šuliny!
Tik apraudu širdim, kad ne aš princas

tavo sapnų,
Kad stebuklo surast negalėjai many...

Jei išeičiau kada ir tu liktum viena —
Tegu būna tau laikas palaima gausus, 
Teliepsnoja ilga ir giedri tavo laimes diena 
Ir rytojus, kaip saulė, šviesus...
MMH
1966.XI.13.

MALDA

Dieve mano, Dieve mano,
Mirusiam kaului tu gali grąžint gyvybę, 
Vėtromis pažadint gelmę okeano,
Kalnus sudegint saulių galybe —

Tarki, kad pradžiugtų vėl širdis mana,
Kad žydėtų vėl pavasario diena!..

Savo kančią, savo dalią
Ir maldą raudančią dedu prie tavo kojų! —
Leiski išgyvent jaunatvę, linksmą ir žalią,
Būtį kaip tulpės žiedą aukoju-----
MMH
1966.VI.01.

MMH
1960. IX. 15.
(Prie Raudų Aukos taurėn, jei būtų leidžiama antrą 
kartą...)

LA CANZONE DALBA

Kokia tu patogi, kokia aistringa!
Ir paslaptį širdy laikyti moki! —
Tarytumei atletai, mes išėjome į ringą —
Ir šokam meilės ir jaunatvės šokį...

Liepsnų tvanai užlięja linksmą žemę,
Geismu liepsnoja tavo žalios akys!-----
Godžioj aistroj, lyg nuostabioj nirvanoje aptemę, 
I ugnį puolam kaip dausų plaštakės!..

Anapus žalio sodo mėnuo teka —
Nerodyk tu jam nuogo kūno grožio!-----
Nueis gandai per sodą ir pakils į saulės taką — 
Išduos mus jazminai ir krūmai rožių...

Geriau kaimynų ir draugų netekti,
Abiem slapčia, lyg marių putom, tirpti-----
Apgausim tavo poną tūkstantį ir vieną naktį,
Tik pradeda mūs meilė meilėj sirpti!..

Kokia tu patogi, kokia aistringa!
Ir paslaptį širdy laikyti moki! —
Tarytumei atletai, mes išėjome į ringą —
Ir šokam meilės ir jaunatvės šokį!..

MMH
1961.IV. 13.

DOVANOS

O, kaip lėtai į dangų kopia ryto saulė —
Auksiniai ratai sunkiai mala debesėlių žvyrą! —
Su nerimu ji pro užuolaidas pažvelgia gatvėn,
O valandos lėtai, kaip rudeninės kriaušės, byra..

Sekundė kiekviena — laukimo kupina,
O laukti, lyg prieš srovę plaukt — sunku-----
Jei saulės nebijotų — bėgtų pasitikt jo tekina — 
Širdy taip karšta ir tvanku...

Ateis jisai, tiesus kaip liepa,
Atneš jai pilną širdį dovanų:
Daug meilės, daug aistros, daug žodžių
Ir daugel, daugel glamonėsiu alkanų...

Nemoka niekas taip nuogom krūtim apsvaigti 
Ir taip gražiai pagirti grožį mylimos, —
Ir lyg girtumo meilės troškuliu svaiginti,
Pripildyt širdį šilumos...

O, kaip lėtai į dangų kopia ryto saulė —
Auksiniai ratai sunkiai mala ūko žvyrą/..
Laiškų nešėjas ėjo ir su vėju gal pas kitą jau nuėjo, 
Ir ašaros greičiau, kaip valandos, per veidus byra..

MMH
1961.VI.21 22.

Nuostabiai vientisas gilumi
nėm tiesom yra Stasio Santvaro 
poetinis pasaulis. Galima jame 
matyti simbolizmo laikotarpį — 
Saulėlydžio maldų (1924) būseną, 
kada viskas vienu mostu padalo
ma į kasdienybę ir dvasinę erdvę, 
kurioje sakralinė simbolių pras
mė artima ir suprantama ne vi
siems. Galima išskirti Stasio 
Santvaro neoromantizmo stilis
tikos eilėraščius — jų atidumą 
subtiliausiems psichologiniams 
išgyvenimams, elegiškai intona
cijai, jausmu persmelktam empi
riniam konkretumui. Galima ap
tikti dar vieną poeto kūrybos mo
mentą, ryškiausią jo paskutinių
jų metų kūryboje, kurį būtų gali
ma pavadinti donelaitiškuoju po
ezijos atvirumo realybei skirsniu. 
Tačiau per visus laikotarpius ne
nutyla balsas apie nesuardomą 
pasaulių vienovę, kur vienodas 
teises turi atviras žiedas ir atvira 
siela.

Poeto kūryboje giedruoja vienas 
didelis tikslas — išsakyti žmo
gaus buvimo prasmę. Visa kita — 
vien kelionė į tikslą.

Išskirtinis Stasio Santvaro eilė
raščių bruožas — natūralus, ati
dus balsas, nesiekiantis sudėtin
gų išvadų raiškos per sudėtin
gas poetines formas. Ir amžinųjų 
būties klausimų švytėjimas gre
ta kasdieniškų reikmių, buitiš- 
kiausio regėjimo. Ir eilėraščio 
skambesys, artimas giesmei. Kū
rinyje užslėptas graudulys tik dar 
labiau paryškina žmogiškąją nuo
statą: priimu, kas man skirta, tik 
leiskite suprasti, kur yra mūsų 
viltis. Ši nuostata smelkiasi per 
visus Dar ir dabar rinkinio 
eilėraščius. Jie surasti poeto ar
chyve, niekur neskelbti, prie kai 
kurių pažymėta: „Aukos taurėn 

neįdėta”, „Prie Raudų Aukos tau
rėn, jei būtų leidžiama antrą kar
tą”, „Nespausdinti”. Arba palik
tos trys raidės — MMH (Massa- 
chusetts Memorial Hospital, 750 
Harrison Avė., Boston, Mass.). 
Galima tas tris raides priimti 
kaip abreviatūrą, talpinančią at
sisveikinimą, ar ženklą, kurį 
kiekvienas suprasime vis kitaip. 
Bet susikaupimas, nė akimirkos 
nepaliekantis šių eilėraščių lyri
nio herojaus, palies ir skaitytoją. 
Vieni įžvelgsime, kad poetas, vis 
priartėjantis prie lemtingos ribos, 
neteigia, kad per liūdesį galima 
neįžvelgti žmogaus būties paslap
čių. Kiti kaip didžiausią įspėjimą 
sutiksime mirties nuojautą, mir
ties, kuri didingoje begalybėje ne 
visados atrodo užtarnauta. Bet 
svarbiausia mus lydės nuo pirmo
sios iki paskutiniosios eilutės — 
žmogiškosios dvasios tvirtumo

nuostatos: mes esame nemirtingi, 
nes siela palydi mūsų laikinumą 
iki nebūt ’ ir atveria amžinatvę. 
Čia pat i. irsime ir paprastą at
sakymą į tūkstantmečiais nety
lantį ginčą: kas laikinas? kas 
amžinas?

Dvasinė erdvė yra begalinė, ir 
dvasinio buvimo dėsniai nepaval
dūs gamtos diktatui.

Tačiau kaip sunku tą paprastą 
atsakymą priimti, kada mūsų lai
kinieji pavidalai tiek daug apglė
bia šiame pasaulyje, kada net 
snaigė, tyliai sutirpstanti ant del
no, tiek daug žada švariu tobulu
mu...

Laiške profesoriui Vytautui 
Kubiliui 1988 metų pabaigoje 
Stasys Santvaras rašė: „Kažka
da, berods, Vydūnas yra pasakęs, 
kad lietuviai dar niekad neturėjo 
laiko, kad niekieno netrukdomi ir 
neapgrobiami galėtų savo dvasios 
lobius sukrauti savo krašte į vie
ną saugią vietą”. Ir tame pačia
me laiške priduria laimindamas: 
nesudeginkime širdžių ir vilčių, 
pagaliau atraskime žmogų!

Koks prasmingas palaimini
mas: ką gali padėti modernios 
saugyklos ir kitos dvasios lobių 
sankaupos, jei nebus atrastas 
žmogus?

Priimkime tai kaip pačią svar
biausią Stasio Santvaro testa
mento, skirto mums, dalį.

Robertas Keturakis

(Poetas Robertas Keturakis, nese 
niai Lietuvoje išleisto pomirtinio Sta
sio Santvaro eilėraščių rinkinio Dar 
ir dabar sudarytojas, šiuo metu ren
gia spaudai Stasio Santvaro rinkti
nius raštus.)

STASYS SANTVARAS

DAR IR DABAR

• Stasys Santvaras. DAR IR 
DABAR. Eilėraščiai. Kaunas: 
„Atmintis”, Rezistencinio paveldo 
archyvas, 1994. Sudarė Robertas Ke
turakis. Viršelio dailininkė Jūratė 
Pikčilingytė. 24 puslapiai.
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Dainava” visų dainų dar neišdainavo
STASYS SLIŽYS

Lietuvos dukterų draugija Det- 
roit’e, viena iš pirmųjų organi
zacijų išeivijoje, balandžio 30 
dienų pasikvietė „Dainavos” an
sambli, švenčiantį auksinį jubi
liejų, į Detroit’o apylinkę, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
kultūrinį centrų, Southfield, Mi- 
chigan. Draugijos pirmininkė Jū
ratė Pečiūrienė su valdyba ir 
draugijos narėmis yra vertos 
padėkos, kad šalia nelengvų lab
daros darbų draugijos veikla pasi
reiškė kultūrinėje srityje, kur šį 
kartų buvo reikalinga ir pras
minga. Garbingi jubiliatai daina- 
viečiai atvažiavo su širdyje tiek 
daug metų nešiotu lietuvių 
menu, kurį stengėsi klausyto
jams perteikti kaip kilnią mūsų 
tautos pasaulėžiūrą, slypinčią 
giliai liaudies dainose, kurios 
vienintelės inspiruoja mūsų kom
pozitorius kurti tikrą lietuvių 
tautos muziką. Dainaviečių 
atsilankymas buvo kartu jų 
chorinio darbo atgaiva, kuri kon
certo metu palaikė jaukią nuotai
ką ir šiltą kontaktą tarp atlikėjų 
ir publikos.

Pirmoji koncerto dalis skam
bėjo harmonizuotom mūsų kom 
pozitorių dainom, kurios daug 
kartų girdėtos, bet išlikusios 
nenustojusios tautinės ir muzi
kinės vertės. Broniaus Budriūno 
„Pradės aušrelė aušti” labai 
sumaniai parinkta kc.*certo pra
džiai, nes perkurt. iaudies 
daina, su įdomiu mote. ų ir vyrų 
partijų balsų vedimu, ir su klasiš
kos faktūros akompanimentu, 
nuskambėjo vertingų kompo
zicijų gretose. Jono Švedo „Anoj 
pusėj Nemunėlio” su kiekvieno 
dainos posmo pradininke (Aldona 
Underiene) dvelkė mūsų kaimo 
dainų atlikimo stiliumi, kuris 
mums lygiai brangus ir mielas. 
Juozo Žilevičiaus „Vaikščiojau” 
ir Alfonso Mikulskio „Aviža 
prašė” — būdingos liaudies dai
nos, kuriose žodis, sujungtas su 
garsu, tampa lengvai supran
tama muzikos meno rūšimi. Tarp 
liaudies dainų Jono Švedo „Linelį 
raunu” priminė užsienio lietuvių 
mėgstamą dainą, prieš daugelį 
metų atkeliavusią iš Lietuvos, 
kai nepriklausomybės siekimas 
buvo tik svajonėse. Jono Švedo 
„Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”, 
liaudies daina su maldos at
spalviu ir pavyzdingu balsų 
partijų balansu, mus visus pri
vertė susimąstyti, nes dainos žo
dinė prasmė taip sukonkretino 
muziką, kad sukūrė vientisą 
meninį, bet kartu mums, lietu
viams, skausmingą vaizdą. Be to, 
chorui meniškai niuansuojant, 
Juozas Polikaitis pasigėrėtinai 
atliko baritonu jam skirto posmo 
dainos melodijų. Daina užbaigta 
maldingai besitęsiančiu decres- 
cendo. Broniaus Jonušo „Eisim 
girion paklausyti”, Jono Švedo 
„Tykus buvo vakarėlis” ir Bro
niaus Kutavičiaus „Papartis” 
buvo atlikti a capella. Šis

Keturi dainavieėiai po koncerto Dievo Apvaizdos kultūros centre: 
ir Kastytis Aoliūnas.

Aras Norvi Ins, Marius Polikaitis, Marius Tijūnėlis

„Dainavos ” ansamblis koncerto metu 1995 m. balandžio 30 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos kultūriniame 
centre, Southfield, Michignn.

chorinio atlikimo būdas yra 
vienas iš sunkiausių, reikalau
jantis tikslios intonacijos. Balio 
Dvariono „Kupolinis” labai tiko 
pirmosios koncerto dalies užbai
gai: ekspresyvus dirigentas, duo
dantis ryškų foną ir kuriantis 
nuotaiką fortepijono akompani
mentas, išjudino vokalistus, 
kurie parodė savo balsais pakan
kamą veržlumą ir akcentavimą 
kulminaciniuose dainos taškuose 
ir jos finale.

Antroje koncerto dalyje daina- 
viečiai tautinius rūbus pakeitė j 
koncertinę aprangą: moterys 
tamsiai žaliomis suknelėmis, o 
vyrai juodais kostiumais. Visa tai 
kėlė abejonių dėl antros dalies 
repertuaro. Labai džiaugiamės, 
kad ir antroje dalyje buvo atlie
kamos liaudies dainos ir mūsų 
kompozitorių kūriniai. Ir štai 
Broniaus Budriūno „Tėviškėlę” 
su švelniu fortepijono akompa
nimentu atliko ansamblio moterų 
kamerinis vienetas su pagirtina 
artikuliacija ir švaria intonacija. 
Algimanto Bražinsko (Marceli
jaus Martinaičio žodžiai) „Žemai
čių plentas” (a capella) buvo 
atliktas ansamblio kamerinio 
vieneto, kurį sudarė aštuonios 
moterys ir penki vyrai. Ta pati 
sudėtis su fortepijono akompani
mentu vykusiai atliko sudėtingą 
Stasio Šimkaus „Oželį”. Kompo 
zitorius šitai liaudies dainai davė 
įdomų pobūdį su komplikuota 
struktūra. Kamerinis vienetas 
tai dainai buvo žinoviškai pa
ruoštas ir vertas pagirti už įvai
ruojančią ritmiką, už meniškai 
atliktą griežtą ir staigią 
dinamiką ir lankstų melodinių ir 
harmoninių intervalų šuolia
vimą. Ritos Kliorienės harmo
nizuotą „Dar nejok, dar sustok” 
Vidas Neverauskas palydėjo 
gitara, o „Saulutė nusileido” 
akordeonu. Tų liaudies dainų 
nuotaiką palaikė ir pagyvino 
gerai valdomas instrumentinis 
pritarimas. J. Neimonto harmo

nizuota „Pasisėjau žalią rūtą” iš
ryškino moterų ir vyrų partijų 
vaidmens pajutimą, kuris buvo 
jaučiamas intriguojančiame dia 
loge, palaipsniui vedančiame į 
kulminacija, kuri intrigos ato 
mazgoję baigėsi vyrų laimėjimu. 
Nors ši daina daug kartų girdė 
ta, bet savo tekstu ir sandara te
bėra įdomi ir vertinga. G. Savi 
nienės „Lietuva”, savo žavia me
lodija ir būdama pilna ornamen 
tikos ir vokale, ir akompanimen
te, nuskambėjo kaip dainaviečių 
repertuaro skoninga puošmena.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)
pasaulio sudarytas problemas. 
Atsakydami į nesuvaldytą ir po 
didžiosios depresijos paliegusį 
kapitalizmą, daug kas siekė vi
suomenę gelbėti valstybei tar
naujančių institucijų priemonėm. 
Kilo komunizmo, nacizmo ir fa
šizmo populiarumas.

Katalikai irgi buvo paveikti 
„vadizmo” (pvz. ateitininkų 
„vadas”, o ne pirmininkas), ko
lektyvizmo („organiška valsty
bė”) ir elitizmo (stoka pagarbos 
eiliniam Lietuvos piliečiui). Tik
tai šiandien galime matyti, kur 
nuveda „organiškai” suformuota 
politika, kuri taip gražiai skam
ba raštuose. „Organiškos valsty
bės” kūrėjai tada sugalvojo palik
ti sau — tai yra kultūrininkams 
— visišką laisvę, o kitiems siūlė 
visokias nepatikrintas viešojo gy
venimo gaires ir suvaržymus, 
kurie savo aiškiu autokratizmu ir 
visuomenės per jėgą surūšiavimu 
primena fašistinę nesėkmę Auto- 
kratizmas kultūros, aukštos mo
ralės ar patriotizmo vardan vis 
tiek lieka autokratizmu.

„Organiškos Valstybės” suma
nytojai — profesoriai ir in
telektualai su negirdėta arogan
cija sugalvojo sistemą, kuri būtų 
pati palankiausia jiems patiems,

Stepo Sodeikos, ilgamečio 
„Dainavos” dirigento, „Šiaurės 
pašvaistė” jautriais ir pranašin
gais Bernardo Brazdžionio žo 
džiais, efektingu akompanimentu 
ir išraiškingais balsais didingai 
skambėjo, pabrėždama meno an
samblio tikrąjį charakterį. Ir te
būna ši daina kaip būtinybė 
dainaviečių repertuare, nes ji yra 
išeivijos dainų daina, sukurta 
„Dainavos” ansamblio brandžia
me laikotarpyje. Koncertas 
baigtas tradicine J. Gudavičiaus 
„Kur giria žaliuoja”, kurią su

nekreipdami dėmesio į bent 95% 
krašto piliečių norą ir teisę 
patiems apsispręsti dėl daug ko 
kitko, ne tik kultūros.

Iš tų „organiškų” svarstymų 
tačiau išėjo viena gera mintis: 
kur galima, reikia sumažinti 
pasaulėžiūrinius argumentus, 
sprendžiant viešuosius krašto 
klausimus. Žinoma, neatsisakant 
savo ideologijos, bet valstybiškai 
ir tolerantiškai, kaip tai priimta 
Vakarų Europoje, veikti krašto 
tvarkyme. Kadangi toks, pava
dinkime jį „nupasaulėžiūrintas”, 
veikimas politikos lauke tarpka- 
rinėje Lietuvoje buvo naujenybė, 
tai jis buvo su nepasitikėjimu pri
imtas konservatyviosios krikščio
nių demokratų daugumos. Many
čiau, kad tos idėjos pradininkai 
nesiskelbė, kad jie yra „be pasau
lėžiūros”, tik siūlė valstybiškiau 
susikalbėti su kitų pasaulėžiūrų 
partijomis. Atrodo, kad dėl pačios 
idėjos supaprastinimo buvo ne
lemtai panaudotas „nepasaulė- 
žiūrinė politika” pavadinimas, 
tuojau iškeliantis įtarimą, kad tie 
mintytojai nepripažįsta, jog poli
tinės partijos turi savo pasau
lėžiūrą — ideologiją. Reaguodami 
į šitaip deklaruotą ir propaguotą 
„partijos be pasaulėžiūros” sąvo
ką, lietuviai krikščionys demo
kratai pokaryje pasisakė prieš 
tokį nusistatymą.

Jei tačiau jie būtų atidžiau 
pasižiūrėję į Vokietijos krikščio
nių demokratų pastaraisiais lai
kais nusiteikimus viešosios kul
tūros bei krašto ūkio valdymo 
reikalu, tai būtų aiškiai pastebėję 
didelį vokiečių politinės veiklos 
„nupasaulėžiūrinimą”. Vokieti
jos krikščionys demokratai turi 
aiškią pasaulėžiūrą, bet daugeliu 
atvejų nesiekia jos primesti ki
taip manantiems piliečiams. Pa 
našias politines gaires siūlė ir 
siūlo Lietuvių fronto bičiuliai. 
Kita vertus, Fronto bičiuliai 
negali būti laikomi, nei patys 
negali savęs laikyti „nepasaulė- 
žiūriškais” — be ideologijos 
politikoje, nes jau 1958 metais („J 
Laisvę” leidinys Nr. 1) pačiam 
pirmam „I Laisvę” judėjimo pa
sisakyme skelbiama, kokiais kri
terijais jie siekia vertinti savo ir 
kitų veiklą: „LFB kriterijai yra 
krikščioniškoji moralė, princi
pingumas, idealizmas, tiesumas, 
kūrybiškumas”. Tai labai „pa- 
saulėžiūriška” ideologijos bazė.

Kaip tik šituo klausimu yra pa

dainaviečiais dainavo buvę an
samblio nariai: A. Stašaitienė, M. 
Abarius ir Z. Pajaujis.

Jubiliejinis koncertas aiškiai 
parodė, kad dainaviečiai dar ilgus 
metus gali gyvuoti, žinoma, pasi
telkdami vis naujų dainos 
mylėtojų. Juk mūsų praeities ir 
dabarties dainos dar nėra išdai
nuotos, jos ir toliau turi gaivinti 
mūsų priaugančias kartas, kad 
mes išliktume sveika Lietuvos 
dalimi taip, kaip dirigentas Da
rius Polikaitis ir visi dainavie- 
čiai, vyresni ir jauni. Yra vilčių 
pratęsti mūsų tautinį gyvastin
gumą per lietuvių kalbą, tikrą 
lietuvių muziką bei dainas ir tau
tinius šokius, nes čia glūdi mūsų 
tautinis atsparumas ir nenuga
lima jėga.

Baigdamas koncerto apžval
gą, dirigentui Dariui Polikaičiui 
ir jo partneriui akompaniatoriui 
Manigirdui Motekaičiui, pa
reiškiu teigiamą nuomonę apie 
kūrinių interpretaciją. „Daina
vos” ansamblis buvo ryškus diri
gento asmenybės atspindys, kuris 
matomas ir jaučiamas choro 
intonacijoje, ritmo pojūtyje, 
kūrinių atlikimo stiliuje, niun- 
savime. Matyt, dirigentas daug 
dėmesio į tai yra atkreipęs, kas jį 
reprezentuoja turintį gerus diri
gento privalumus. Labai svarbus 
dirigento partneris akompania
torius, kuris pagal dirigento 
sumanymus mokėjo surasti 
atlikime vienijančią pagrindinę 
liniją, pabrėždamas prasminius 
dainų akcentus, pratęsdamas 
vokalinės muzikos mintis, palai
kydamas ansamblį kulminacijose 
ir duodamas spalvingą foną ir ku
riančią nuotaiką kiekvienai 
dainai skirtingai. Linkiu „Daina
vai” dar ilgus metus gyvuoti!

sisakęs kun. Vytautas Bagdana- 
vičius (Į laisvę, 1992, Nr. 113) — 
„Svarstant nepasaulėžiūriškumo 
klausimą, reikia nepraleisti iš 
akių dviejų skirtingų veikimo 
sričių: Bažnyčios ir valstybės. 
Bažnyčia turi pirmaeilį uždavinį 
atstovauti galimai pilnam Kris
taus palikimui ir aiškiai pasaky
ti, kur tas palikimas nėra pilnai 
išlaikomas. Bažnyčios atstovai 
turi aiškią pareigą tiksliai pasa
kyti, kas yra su ja, kas ne. 
Valstybinis gyvenimas, net 
krikščioniškai suprastas, pana
šios pareigos neturi. Jis turi 
rūpintis visais piliečiais, net ir 
netikinčiais ir nekrikščionimis. 
Ta, atrodo, ir buvo mintis tų, 
kurie pasiūlė frontininkų nepa
saulėžiūriškumo principą. Šitaip 
suprastas nepasaulėžiūriškumas 
nesudaro kliūties frontininkams 
bendradarbiauti su kitais”.

Galime gal net sakyti, kad nėra 
priežasties, kodėl katalikai vieni 
su kitais galėtų ne tik bendra
darbiauti, bet ir eiti išvien. Tuo 
labiau, kad atidžiai perkėlus 
praeities politines nuostatas į 
dabartį ir jas koregavus pagal 
esamą kitų kraštų krikščioniškos 
minties partijų patirtį, rastume 
tikriausiai, kad esminių ar pa
saulėžiūrinių skirtumų beveik 
nėra.

Dėl stiprių ir sunkiai sukalba
mų abiejose ginčo pusėse asmeny
bių katalikuose, dėl jaunatviškų 
ir politiniame darbe nepatyrusių

„Dainavos” ansamblio chormeisteris Audrius Polikaitis (viduryje) po koncerto bendrauja su Aeimininkais. Dešinėje 
— Anatolijus Viskantas.

Detroiti&kis Vidas Neverauskas akompanuoja gitara „Dainavai” koncerto metu 
balandžio 30 dieną.

LFB vadų ir dėl neužtektinai ge
ros valios, ilgais dešimtmečiais 
nebuvo rastas labai galimas 
ideologiškai politinis sutarimas. 
Iš to kilusios organizacinės pro
blemos tik apsunkino padėtį.

Jei norėtume pasižiūrėti (ben 
dro išsilavinimo dėlei ir iš siauros 
lietuviškos perspektyvos) į tik 
mums istoriškai įdomias mintis, 
tai galima pakalbėti apie „nepa- 
saulėžiūrinę politiką”, vienaip 
pristatytą „Organiškoje valstybė
je”, o jau daug rimčiau „Pilnuti
nėje demokratijoje”. Sunku būtų 
tačiau apginti tezę, kad politiko
je galima apsieiti be pasaulėžiū
ros. Užtat Lietuvių fronto bičiu
liams galima siūlyti atsipalaiduo
ti nuo visiškos „nepasaulėžiū- 
ros” ir kalbėti apie „pilnutinę 
demokratiją”, kurioje politinė 
veikla būtų nupasaulėžiūrinama 
(veikloje sumažinama pasaulėžiū
rinė įtaka). Tas „nupasaulėžiūri- 
nimas” turėtų būti ne tik kultū
ros, bet ir ekonomikos srityje.

Vokietijoje krikščioniškosios 
politinės grupuotės, nors jos są
moningai „įsikūrė kaip religiškai 
pasaulėžiūrinės formacijos, jos 
taip pat tvirtai pripažino, jog 
pliuralistinėje visuomenėje, kur 
egzistuoja daugybė idėjiniu sro
vių, vertybių sistemų, pasaulėžiū
rų, grynai krikščioniškoji moralė 
negali būti privaloma visiems 
visuomenės nariams, f...] Ką tai 
reiškia? Pliuralizmas, kuris nau
jųjų amžių pradžioje reiškė krikš
čioniškų tikėjimų pliuralizmą, 
tapo mūsų laikmečio ir jo speci
fiškai liberalios valstybės ir 
visuomenės santvarkos neat
skiriamu elementu. Jis atsirado 
iš ilgų kovų tarp religijų bei tarp 
jų ir valstybiškai sekuliarių 
jėgų”. (Rudolf Uertz, Tėvynės 
sargas 1994 Nr. 3-4, p. 103 — žr. 
„Socialioji rinkos ekonomika- 
demokratinė teisinė valstybė — 
pliuralistinė kultūra).

Jei kam dar iš krikščioniškosios 
minties puoselėtojų yra abejonių, 
kad reikia nupasaulėžiūrinti po
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litinę veiklą, kaip labai įžvalgiai 
kad siūlė „organiškos valstybės” 
žmonės, tai prisiminkime vieną iš 
vėliausiųjų Jono Pauliaus II pa
sisakymų: „Pasaulis, pasibodejęs 
ideologijomis, pradeda atsiverti 
tiesai” (Crossing' the Threshold 
of Hope, 1994). Galima suprasti, 
kad ir politinėje veikloje turime 
ieškoti tiesos, neužsideję savo 
ideologijos spalvos akinių Mūsų 
tačiau nusiteikimas realybei ir 
mūsų gyvenimo būdo siekiai gali 
mus rūšiuoti pagal pasaulėžiūras. 
Kad ir perskaičius šį popiežiaus 
tvirtinimą, ar galėtume pagalvo
ti, jog jis neturi pasaulėžiūros?!

Atrodo, kad niekas negali išsi
vaduoti iš ideologiškai-pasaulė- 
žiūriškai pagristų nusiteikimų 
vienu ar kitu klausimu viešajame 
krašto gyvenime. Ar vaikai gali 
melstis mokykloje, ar jie neturi 
teisės ten melstis, yra aiškus tėvų 
nusiteikimas pagal tai, kokią 
pasaulėžiūrą jie yra susiformavę. 
Įstatymas, apsaugantis mažumą 
vaikų nuo reikalo klausyti, kaip 
kiti meldžiasi klasėje, favoritizuo- 
ja individo laisvę, bet atima 
daugumai laisvę melstis mokyk
loje. Nuoširdūs mėginimai kiek 
galint apsaugoti individo teises 
suliberalintuose kraštuose daug 
kur yra nuvedę visuomenę į 
kartais sunkiai suprantamą ir 
pakenčiamą netvarką arba perdė
tą individo išaukštinimą. In
divido, kuriam reikia sudaryti 
visas sąlygas laisvai gyventi, bet 
kuris neturėtų savo teisėmis 
diktuoti, kaip didžioji visuomenės 
dauguma turi gyventi. Užtat ka
talikuose, politinėse diskusi
jose, baikime bergždžias kalbas 
apie kažkokias reikalingas ar 
nereikalingas pasaulėžiūras, o 
nustatykime, kur yra ta jautri 
riba tarp piliečio laisvo apsispren
dimo ir daugumos piliečių pasau
lėžiūros, kuria turėtų vadovautis 
viešasis gyvenimas.

(Straipsnio pagrindas — autoriaus 
pastabos, pasakytos LFB konferenci
joje gegužės 12-13 d. Čikagoje.)
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