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Šaka nedžiūsta, o nokina 
vaisius

RELIGIJA - KULTŪROS STABDYS, PARTNERIS

Išeivijai kartais primeta
mas “Sakos” sinonimas nebū
tinai turi būti priimamas vien 
tik kokia nors neigiama pras
me. IS tikrųjų ir esame lietuvių 
tautos Saka svetimuose pa
sviečiuose. Blogumas gali čia 
atsirasti tik tada, kai Saka ne
žaliuoja, o džiūsta. O mūsiSkė 
dar ne tik žaliuoja, bet ir neSa 
vaisius.

Visa tai labai gerai matyti 
prie senųjų ir naujųjų metų 
slenksčio. Praėjusieji 1982 m. 
dar toli gražu nerodė, kad išei
vijos kultūrinės veiklos šaka 
jau sunkiai sprogsta. Ji ne tik 
gražiai sulapojo, bet ir subran
dino gražius vaisius:netrūko 
dailės parodų, koncertų, moks
lo ir grožinės literatūros kny
gų, grynai mokslinio pobūdžio 
susibūrimų, svarstybų, minė
jimų. Ir kiekybine, o neretai ir 
kokybine prasme čia galėtume 
dar gražiai pasidžiaugti.

Labai gerai, kad rūpinamės 
išeivijos ateitimi. Bet tas rū
pestis neturėtų nustelbti da
barties darbų. Jie privalu atlik
ti gerai, kad turėtų išliekamąją 
vertę. Gi išliekamoji vertė vi
sada buvo ir bus vien tik koky
bėje. O šitai užmiršti kultū
riniame gyvenime yra baisi 
klaida.

Rūpesti Čia kelia tai, kad 
kiekvienam krustelėjimui jau 
įprantama pridėti kultūrinę 
etiketę. Jau ne tik mūsų namai 
virto “rezidencijomis”, bet ir 
kiekvienas mokąs rašyti “ra
šytoju”, kiekvienas balsinga
sis “solistu”, spalvas atski
riantis “dailininku”, gaidas 
pažįstantis “kompozitorium” 
ir kiekvienas minėjimukas 
“akademija”. Žinoma, visais 
tais dalykais verstis čia lais
vajame krašte niekas negali 
uždrausti. Ir nereikia drausti. 
Bet tik reikia skirti kas ko ver
ta. Ypač viešai apie tai kal
bant ar rašant. Kitaip mes pa
tys brisime ir kitus trauksime į 
kultūrinio nuosmūkio liūną. O 
jį dar lengva aplenkti ir žengti 
tikruoju, aukštai išpiltu, kul
tūros keliu.

Kūrybiniame išeivijos gy
venime vis dėlto reikėtų gintis 
ne tik nuo perdėtos didybės, 
bet ir nuo menkavertiškumo 

komplekso. Neretai mums 
atrodo tik tai didu ir verta dė
mesio, kas padaroma sveti
mųjų. Net ir mūsų veiklos at
žvilgiu. Sakysim, kiekvienas 
amerikietis politikas, kokia 
nors proga ir kokiu nors iš
skaičiavimu užsukęs pas mus, 
jau nešiojamas ant rankų. O 
savasis, nors ir parašęs ar 
suredagavęs anglų kalba aps
čiai mokslinių knygų Lietuvos 
reikalais, taip ir lieka beveik 
nežinomas, ko gero dar apiba
ramas, “viską žinančių” atstu
miamas.

Štai šių metų vidurvasarį 
Chicagoj bus viso pasaulio lie
tuvių sulėkimas. Kiek, ir svar
biausia, kokiame lygyje bus 
demonstruojami, be kita ko, ir 
išeivijos šakos kultūrinio der
liaus vaisiai? Neabejojame, 
kad opera “I Lituani” blizgės. 
Bet dar geriau būtų buvę, jei to
kiai neeilinei progai būtų bu
vus užsakyta ir pastatyta vi
sai nauja lietuvio lietuviškoji 
opera. Tai būtų ne vien kar
tojimas svetimo, bet ir naujas 
indėlis į savąjį kultūros aruo
dą. Gal to jau neįstengiama pa
daryti? Tokiu atveju būtų pri
sipažinimas, kad šaka džiūsta. 
O toli gražu dar taip nėra.

Prisimenu, kai vieno pana
šaus sulėkimo Chicagoje pro
ga iš kitur atvykę tautiečiai 
ieškojo Jaunimo centre M.K. 
Čiurlionio galerijos, norėdami 
išvysti jos saugojamus turtus. 
Ir labai nusivylė — galerija, 
lyg pavasaryje ūkininko kluo
nas, stovėjo tuščia, plikomis 
sienomis. Būtų gera, kad šitai 
nepasikartotų šią vasarą. Tegu 
atvykusieji pamato rinktinę 
galerijos kolekciją, tegu patal
pos būna atdaros visas dienas 
visiems. Žinoma, spūsties gale
rijoje nebus, kaip ir jokiose pa
saulio galerijose spūsties ne
būna. Juk čia ne beisbolo ar 
futbolo stadionas. Bet muzie
jai ir galerijos dėl to neužsida
ro nei Chicagoje, nei Paryžiu
je, nei Florencijoje. 
Neuždarykim saviškės ir mes.

Jeigu dabar peršokčiau į 
pliusinę pusę, tai ji būtų kur 
kas ilgesnė už čia parašytąją. 
Tiek pereitais metais buvo 
džiuginančio ir padrąsinančio 
ateičiai, kad net etatinis Vii

AR KELRODIS?
KĘSTUTIS K. GIRNIUS-

Tema: religija — kultūros stab
dys, partneris, ar kelrodis — yra 
labai sudėtinga.* Net nemėginsiu 
duoti atsakymo į klausimą, 
verčiau pasitenkindamas nurodyti 
bent dalį tų šalutinių problemų, 
kurias reikia nagrinėti, siekiant 
įvertinti religijos vaidmenį kultū
riniame gyvenime. Klausimas yra 
sudėtingas dėl įvairių priežasčių. 
Pirma, yra įvairiausių religijų, 
kurios pačios kinta, besikeičiant 
vietos ir laiko aplinkybėms. Toji 
pati religija gali turėti ir teigiamų, 
ir neigiamų pasekmių. Krikščio
nybės dėka Europa papuošta 
didingomis katedromis, architek
tūros šedevrais, religiniu menu ir 
t.t. Bet krikščionybės vardan buvo 
vykdomos inkvizicijos, rengiami 
kryžiaus karai. Tariamai siek
dami pagonis apkrikštyti, kryžiuo
čiai išnaikino prūsus, siaubė 
Lietuvą. Antra, religija yra pa
veikusi beveik visas dvasinio gy
venimo sritis. Tai pripažįsta 
vienas iš vyraujančių Lietuvos 
ateizmo teoretikų Jokūbas 
Minkevičius. Knygoje Religijo
tyros įvadas jis rašo:

Religija yra vienas iš įstabiau- 
, šių istorinių reiškinių... Jokia kita 
fantazija nėra tokia didinga erd
vės ir laiko atžvilgiais. Kelias
dešimt tūkstančių metų ji buvo pa-1 
vergusi visos žmonijos protus ir 
jausmus, sudarydama vieną iš 
reikšmingiausių visuomeninės 
sąmonės struktūros kompo
nentų... Ji organizavo, reguliavo, 
jungė individus, socialines grupes, 
klases, gimines, gentis ir tautas... 
Ji sankcionavo ekonominius, poli
tinius ir ideologinius santykius bei 
interesus. Ji įsipynė į teisę, 
moralę, meną ir filosofiją. Ji pasi
darė neatsiejama kultūros dalimi; 
menininkai ir liaudis, tautos ir 
valstybės kūrė kultūrines verty
bes ir motyvavo jas religija... 
Apėmusi visą žmoniją, religija 
tapo jos protu, tikslingos veiklos ir 
visos realistinės būtieB paradoksu 
(pp. 177—78). Trečia, siekiant 
įvertinti religijos vaidmenį, reikia

*Paskaita skaityta Vokietijos lietuvių 
kultūros draugijos suvažiavime 1982 
m. birželio mėn. 5 d.

Lietuvių tautos šventovė Vilniaus katedra. Architektas Laurynas 
Stuoka-Gucevičius (1753—1788) Nuotr. A. Augustino

niaus “išeiviologas” J. Kaza
kevičius turbūt raustų meluo
damas, kad išeivijos šaka jau 
džiūsta.

Štai net ir “Draugo” kultūri
nio priedo atveju. Pasikeitė 
redaktoriai, ir lyg niekur nie

nustatyti priežastingumo ryšius 
tarp religijos ir kitų reiškinių. Šis 
uždavinys yra itin sunkus, ir kol 
kas nei istorikai, nei sociologai 
neturi vieningos nuomonės net dėl 
tokio esminio ir plačiai nagrinėto 
klausimo, kaip santykis tarp kapi
talizmo ir krikščionybės. Galima 
tvirtinti, kad tik neseniai pradėta 
daryti reikalingus istorinius 
tyrimus. Ketvirta, net ir nustačius 
religijos priežastingumo ryšius su 
įvairiais reiškiniais, skirtingų 
ideologinių ir dorovinių įsi
tikinimų šalininkai kitaip vertins 
tą patį reiškinį. Savo kalboje aš tik 
prabėgomis ir be jokių išsamumo 
pretenzijų paminėsiu dalį tų klau
simų, kuriuos reikėtų iškelti ir iš 
dalies atsakyti, siekiant nustatyti 
religijos vaidmenį žmonijos gyve
nime.

Ankstyvoji krikščionybė 
ir kultūra

Iš pradžių stabtelkime prie 
krikščionybės pirmųjų kelių šimt
mečių. Koks tada buvo krikščio
nybės įnašas Vakarų kultūrai? 
Savo gyvavimo pradžioje krikš
čionybė buvo daugiausia varguo
menės religija. Krikščionys netu
rėjo otsckingų valstybinių 
pareigų, jie buvo persekiojami, jie 
plačiai nesireiškė Romos Impe
rijos kultūriniame ir meniniame 
gyvenime. Antai krikščionių filo
sofų iki trečio šimtmečio veik 
nebuvo, nors jau pradėjo reikštis 
teologai. Vis dėlto krikščionybė 
vis giliau leido savo šaknis į 
Romos gyvenimą, ir ketvirtame 
šimtmetyje iškovojo vyraujantį 
vaidmenį šalies religiniame 
gyvenime. Šitoks kelių sakinių 
krikščionybės apibūdinimas yra 
gana trafaretinis, bet jis patei
sinamas dviem atžvilgiais. Pirma, 
jis primena istorinių žinių svarbą, 
svarstant religijos ir kultūros 
sąlytį. Antra, šis apibūdinimas 
bus vartojamas kaip pavyzdys 
nurodyti problemas, susietas su 
mėginimu atskleisti priežastin
gumo ryšius bei vertinti įvairius 
reiškinius.

Sakykime, kad per pirmuosius 
du savo egzistavimo šimtmečius 
krikščionybė neprasimušė į kultū-

ko: puslapiai kas šeštadienį ku
pini medžiagos, daug kuo švie
ži, įdomūs. O pasikeitė ne tik 
redaktoriai, bet ir kaitos, kas 
žada “Draugo” kultūriniam 
priedui šviesią ir kūrybingą 
ateiti- k. brd.

Vatikano dalies vaizdas iš oro. Priekyje šv. Petro bazilika, įspū
dingiausias Michelangelo (1475—1564) architektūrinis projektas.

rinio ir visuomeninio gyvenimo 
viršūnes, kurios liko pagonių ran
kose. Būtų galima sakyti, kad 
krikščionys, kaip paprastai dar
bininkai, net ir vergai, prisidėjo 
prie įvairių materialinių gėrybių 
kūrimo. Atseit, jie statė namus ir 
tiltus, augino grūdus, vaisius ir t.t. 
Tačiau veikiausiai nepravartu 
šitokį krikščionių darbą laikyti i 
krikščionybės nuopelnu. Juk tie 
darbininkai, dažnai neturėdami 
pasirinkimo laisvės, būtų turėję tą 
patį daryti, net ir nebūdami krikš-Į 
čionimis. Nors kas nors gal mė
gintų teigti, kad krikščionys buvo 
drausmingesni, sąžiningesni ir 
t.t., abejoju, ar yra pakankamai 
duomenų šį teigimą patvirtinti ar 
paneigti.

Manyčiau, kad netikslu krikš
čionybei priskirti visas materia
lines gėrybes, kurias pagamino 
net ir visai krikščioniška visuo
menė. Tiesa, kad šiuo atveju darbi
ninkai buvo krikščionys, tačiau jų 
konkreti gamybinė veikla dažnai 
buvo tik paviršutiniškai susieta su 
tikėjimu, o veikiau buvo sukelta 
grynai sekuliarinių priežasčių. 
Pravartu prisiminti, kad mes gana 
skeptiškai vertiname tarybinių 
propagandistų nuolatinius tvirti
nimus, jog visi dabartiniai Lie
tuvos ūkiniai laimėjimai yra 
komunizmo ir lenininės tautų 
draugystės politikos išdava.

Ar krikščionybė sužlugdė 
Romos imperiją?

Imperatoriaus Konstantino val
dymo laikais krikščionybė tapo 
pilnateise Romos religija ir netru
kus išstūmė pagonybę. Bet ne 
vienas istorikas apkaltino krikš
čionybę dėl Romos imperijos 
žlugimo ir sukritimo, jų žinomiau
sias turbūt aštuoniolikto šimtme
čio anglų istorikas Edward Gib- 
bon. Anot jo, krikščioniškosios 
dorovės įsigalėjimas išstūmęs iš 
viešojo gyvenimo tas pagonybės 
tradicijas, kurios stiprinusios | 
Romos imperijos karinį pajėgumą 
ir jos laisvesnį kultūrinį gyveni
mą. Romai žlugus, nebebuvo jėgų 
kovoti prieš įvairių barbarų 
antpuolius, o Vakarų pasaulis per
gyveno kultūrinio nuosmūkio ir 
merdėjimo laikotarpį. Pasak Gib- 
bono ir kitų, krikščionybė buvo 

kalta dėl to kultūrinio nuosmūkio.1 
Gibbonas net rašė, kad savo 
veikale „aptariau religijos ir bar
barizmo pergalę“. Vadinasi, religi-i 
ja, supraskite krikščionybė, ma
žai skyrėsi nuo barbarizmo.

Tik Romos istorijos specialistai 
yra kompetentingi šiuo klausimu 
plačiau pasisakyti. Bet šiuo pa
vyzdžiu noriu tik atkreipti dėmesį į 
vertinimo ir priežastingumo ryšių 
nustatymo problemas. Apskai
čiuojant krikščionybės nuopel
nus, dažnai skiriama dėmesio jos 
doroviniam mokymui ir jo povei
kiui žmonių elgesiui. Evangelijos 
skelbiama visų meilė visiems, ra
ginimas elgtis su kitais kaip mes 
pageidaujame, kad jie su mumis 
elgtųsi, krikščionybės visuo
tinumas — visa tai liudija didelę 
pažangą žmonių santykiuose. 
Krikščionybės apologetikai nesi
liauja nurodyti tikėjimo nuo
pelnus dorovės srityje. Gibbonas ir 
kiti panašiai galvojantys mums 
primena, kad jokia dorovinė teori
ja nėra laimėjusi visuotinio pripa
žinimo. Aristotelio apibrėžtam kil
niam žmogui krikščionio 
kuklumas būtų visai svetimas, jo 
rūpinimasis kitais — orumo stokos 
ženklas. Kai kurie kairieji ir mark
sistai smerkia krikščionybę, nes. I 
diegdama paklusnumą valdžiai, ji 
netiesiog įteisina neteisingumą, 
remia išnaudotojiškas santvar
kas. Kiti galėtų tvirtinti, kad vie
nomis aplinkybėmis krikščiony
bės dorovė nešė žmonijai naudos, 
o pakitusiomis sąlygomis padeda 
blogiui išsilaikyti.

Dorovinių tvirtinimų logika yra 
gana savotiška. Jų teisingumo 
negalima įrodyti mokslui būdinga 
empirine metodologija, pavyz
džiui, nustatant kurios nors visuo
menės elgesio normas. Net jei ir 
visi kažkurios visuomenės nariai 
meluotų ir būtų įsitikinę, kad 
melavimas yra doroviniu požiūriu 
priimtas elgesys, tas faktas neįro
dytų melavimo priimtinumo. 
Geriausiu atveju būtų įrodyta tik 
tai, kad šioje visuomenėje mela
vimas laikomas doroviškai patei
sinamu elgesiu. Pabrėžtina, kad 
yra loginis plyšys tarp socio
loginių faktų ir doroviškai tei
singų nurodymų, kurį reikia 
įveikti, arba bent įsisąmoninti,

prieš tvirtinant, kad vienas ar 
kitas nurodymas yra teisingas. 
Juk tas, kas daroma, nėra būtinai 
sutapatinama su tuo, kas dary
tina.

Nėra vieningo nusistatymo net 
dėl pagrindinės religijos orienta
cijos pasaulio atžvilgiu. Max 
Weber skirstė pasaulio religijas į 
dvi grupes, pagal tai kaip jos rea
gavo į pasaulį. Viena grupė reli
gijų skatino žmogų kovoti su gy
venimo sunkumais ir 
negerovėmis, mėginti juos kaip 
nors šiame pasaulyje įveikti. 
Kitos, daugiau Rytų, religijos ra
gino žmones nusigręžti nuo pasau
lio skausmų ir malonumų ir ieš
koti laimės antgamtiniame 
pasaulyje, gal kokioje nors nir
vanoje. Priklausant nuo žmogaus 
nusistatymo, vienos religijos gir
tinos dėl pastangų šį pasaulį su
tvarkyti, o kitos yra peiktinos dėl 
pasaulio problemų vengimo. Ta
čiau kitas, labiau mistiniais reika
lais susirūpinęs asmuo gali šito
kias religijas smerkti, kaip tik 
todėl, kad jos skatina žmogų giliau 
įsivelti į jo sielos išganymui ne
esminius reikalus, savo ruožtu 
daugiau vertindamas antgamtinį 
pradą pabrėžiančias religijas.

Neperšu dorovinio reliaty
vizmo, tik noriu priminti, kad 
mums įprasti vertinimai gali būti 
kitiems svetimi, ir kad kol kas 
neišspręsti pagrindiniai klau
simai apie dorovinių teiginių 
objektyvumą.

Gibbonas duoda suprasti, kad 
krikščionybei tenka atsakomybė 
už Romos imperijos žlugimą. Dėl 
visa ko sakykime: Gibbonas teigė, 
kad krikščionybė buvo tiesioginė 
smukimo priežastis, atseit, kad be 
krikščionybės plėtros Roma 
nebūtų kritusi. Bet labai 
sunku nustatyti priežastingumo 
ryšį tarp įvairių įvykių, daugiau
sia dėl dviejų priežasčių. Pirma, 
dauguma svarbiausių istorinių 
įvykių yra vienkartiniai reiš
kiniai: istorikas negali sugrįžti į 
laboratoriją ir kaip mokslininkas 
mėginti juos pakartoti. Antra, įvy
kyje dažnai susipina tiek daug 
įvairių elementų, kad beveik ne
įmanoma nutarti, kuriam elemen
tui reikia kuriuos poveikius pri
skirti. Be to, du įvykiai gali 
lygiagrečiai įvykti, nors tarp jų 
nėra priežastingumo ryšio. Pavyz
džiui, tuo laiku, kai aš kas rytą 
keliuosi, milijonai žmonių kituose 
žemynuose eina gulti. Bet mano 
pabudimas nėra jų gulimo prie
žastis, nei atvirkščiai. Galimas 
dalykas, kad kokie nors du įvy
kiai yra susieti, bet neaišku, kuris 
iš jų yra kito priežastis ir kuris 
yra padarinys. Gaidys gieda— 
bent taip esu girdėjęs — aušrai 
artėjant, nors gal kokia čiabuvių 
gentis galvoja, kad gaidys yra 
aušros kvieslys, be kurio ir saulė 
nepasirodytų.

Nors krikščionybės įsigalėji
mas ir Romos žlugimas buvo 
lygiagretūs procesai, tai nereiš
kia, kad krikščionybė sukėlė 
RomoB žlugimą. Juk yra dar ir 
kitų galimybių. Antai, gal Roma 
žlugo dėl su religija visai nesu
sietų ūkinių priežasčių. Gal sava 
rankiškai vystantysis Romos žlu
gimas buvo būtina krikščionybės 
išsiplėtimo sąlyga. Vadinas, 
Romos imperijai nepradėjus irti, 
krikščionybė nebūtų buvusi 
pakankamai stipri imperijoje 
įleisti savo šaknis. Yra dar kits 
galimybė, būtent, kad imperijos 
smukimas sudarė sąlygas krikš 
čionybės plėtrai, bet didesniam 
įvairių gyventojų skaičiui tapus ti 
kinčiaisiais, imperija sustiprėjo, 
nors trumpam laikui tapo atspa 
resne.

Kapitalizmo ir krikščionybės 
ryšiai

Priežastingumo ryšiai daugiau 
šiai svarstomi, nagrinėjant Ma> 
Weberio tezes apie kapitalizme 
išsivystymą Vakarų Europoje 

(Nukelta į 2 psl.)



r
L.arch.

ANTROJI DALIS / lb83______________
SAUSIO MĖN. 15 d. / Jannary 15, 1983
PART TWO - Nr. 10(2)

Šiame numery:
Diskusija apie lietuvių romaną.
Vainikas išeivijos muzikui Juliui Gai
deliui.
Tęsiame diskusiją: Vatikano II povei
kis lietuviams.
Saint-Denys Garneau eilėraščiai.
Nijolės Jankutės novelė „Ir ko šitame 
mieste nepasitaiko!“
Po „Sakalo“ sparnais.
Česlovui Grincevičiui 70 metų.

Romo Viesulo grafika Chicagoje.

Diskusija apie lietuvių romaną
Iš paprastų pasibadymų dėl 

Avyžiaus romano “Degimai”, 
ypač dėl šiandienos negeroves 
vaizduojančių puslapių, “Lite
ratūroje ir mene” pernai įsi
liepsnojo erdvi diskusija apie 
lietuvių romaną apskritai. 
Paskutinį sykį taip karštai ir 
išsamiai diskutuota prieš kokį 
penkioliką metų, kai rašto 
žmones sujaudino “sąmonės 
srauto” tema. Dabar diskusijų 
objektas — pati lietuvių “ro
mano esmė”.

Nuolat laidojamas, vis prike
liamas iš numirusiųjų, roma
nas visad buvo “nervingas” 
žanras — krizės glūdi pačioje 
jo prigimtyje. Jo problematika 
ypač paaštrėjo pastaraisiais 
dešimtmečiais, kai ėmė blėsti 
didysis moderniojo romano im
pulsas. Tad ginčų apie roma
no esmę ir ateitį nebūtų buvę 
išvengta net ir laisvoje, sovie
tinės santvarkos nepatyrusio- 
je Lietuvoje. O dabar tokioms 
diskusijoms dar didesnė pa
skata Vengrų filmo režisie
rius Peter Baczo neseniai rašė, 
kad “kino mene mes tu
rime kalbėti apie tokius daly
kus, apie kuriuos negalime 
pasisakyti politikos ar mokslo 
srityse”. Jo žodžiai galioja ir 
Rytų Europos romanui, įskai
tant lietuviškąjį. Nenuostabu, 
kad diskutuojant lietuvių ro
maną, plačiau ir giliau pasisa
kyta apie lietuvių visuomenę, 
negu “Tiesos” “visuomeni
niuose” straipsniuose.

Diskusijų įkarštyje susipai
niojo ir partinių komentatorių 
linijos: vieni “subėgo badyti” 
Lenino premijos laureato kny
gą, o kiti stojosi jos ginti. Pasi
rodė ir oficialios marionetinės 
figūros: ,,liaudies balsą 
atstovaujantis “vairuotojas 
Dagilis” pasipiktino, kad 
“Degimų” veikėjai — “gerian
ti, lėbaujanti šutvė” — nėra bū
dingi “tarybinės liaudies” 
atstovai, nes jie nesigrumia su 
blogybėm. Mindaugas Akelai
tis lietuvių rašytojams pasiūlė 
mokytis iš Čilės kompartijos 
pareigūno Volodios Teitelboi- 
mo, kurio knyga “Vidaus ka
ras” esąs šiolaikinio romano 
modelis. Taigi, išganymo 
ieškokit agitprope!

Visai kitaip apie lietuvių ro
maną kalbėjo kritikai ir auto

riai: Kubilius, Zalatorius, Gra
nauskas, Mikelinskas ir kiti. 
Jie peržvelgė praeities iliuzi
jas, blaiviai įvertino dabartinę 
padėtį ir išreiškė savo pagei
davimus ateičiai. Zalatorius 
ironiškai priminė, kad, paly
gint, neseniai dar buvo tvir
tinama, jog lietuvių romanis
tai pralenkę ir Proust’ą ir 
Joyce’ą ir Kafką, nes jie esą 
įveikę anų “vienpusiškumą” — 
sujungę psichologinį momen
tą su socialiniu. Ši arogancija, 
aiškina Zalatorius, kilo iš “pa
viršutiniško... tarybinės, pa
saulinės ir mūsų pačių ikikari
nės literatūros pažinimo”. O 
kokia padėtis šiandien? Akira
tis praplatėjo, paviršutinišku
mo mažiau, “tarybinės” litera
tūros per akis, bet nemaža 
pasaulinės literatūros terito
rija dar tebėra “uždrausta zo
na“. Lietuviai tebėra atitverti 
ir nuo savo išeivijos literatū
ros.

Diskusijų metu išreikšta vil
ties, kad romanistąms suteiks 
pagalbos istorikai, sociologai 
ir filosofai. Kažin. Kaip rašo 
Mikelinskas: “Juk iki šiol mes 
dar neturime autentiškesnio 
lietuvių istorijos vadovėlio, 
naujų procesų, vykstančių vi
suomenės organizmo gelmėse, 
mokslinio, sociologiniais tyri
mais pagrįsto vertinimo”. Ar 
gali būti kitaip? Ar totalita
rinė sistema gali toleruoti ne
priklausomą istoriją, sociolo
giją, filosofiją, kurių duomenys 
ir išvados gali nesutikti su par
tijos iš anksto nubėžtais atsa
kymais? Net ir, palyginti, libe
ralioje Vengrijoje drąsesnių 
sociologų veikalai buvo kon
fiskuoti, o jų autoriai paraga
vo kalėjimo. Kaip ne sykį Rytų 
Europos istorijoje, rašytojams 
tenka pasikliauti vien Bavo ži
nojimu ir vaizduote, drąsa ir iš
radingumu.

Kalbant apie ateitį, disku
sijoje dažnai pasigirdo ne tik 
meniškai pakilaus, be ir vi
suomeniniai autentiško, neme
luoto romano ilgesys. Tokio ro
mano, kuriame, kaip rašė 
Mikelinskas, “Kuo akivaiz
džiausiai atsispindėtų, kaip 
mes gyvename, kas tame gy
venime yra tikra, pastovu, tei
singa, o kas netikra, laikina, 
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Vainikas išeivijos muzikui Juliui Gaideliui
A. KUCIŪNAS

Julius Gaidelis buvo dar 
visai mažas, kai mirė abu jo 
tėvai. Gyveno jie tada Švenčio
nių aps., lenkų okupuotoje 
Lietuvoje. Kadangi našlaičio 
giminės patys vos duonos 
plutą užsidirbdavo, Juliaus 
te t mažytį slapta pervedė per 
demarkacijos liniją ir paliko 
Kaune, našlaičių prieglaudoje.

„Esu, matai, išeivis nuo pat 
vaikystės“, juokavo Gaidelis.

„Tai gal todėl, Juliau, tavo 
muzikoje tiek daug disonansų, 
įniršio, tiek daug graužaties? ‘ 

Jisai nieko į tai neatsakė, tik 
nervingai iškratė peleninėn 
išrūkytą pypkę.

1

Buvom susitikę 1981 m. 
pavasarį, kai mudu su sūnum 
važinėjome po Amerikos ryti
nį pakraštį. Aplankėm ta 
proga Julių ir Feliciją Gaide
lius Holbrooko miestelyje, 
netoli Bostono.

Atsimenu, kai privažiavom 
jų mūrinuką, mano bičiulis, 
išėjęs pro duris, jau laukė 
mūsų. Smarkus ir šaltokas 
balandžio vėjas draikė žilus jo 
plaukus ir rusvo švarko skver
nus. Atrodė jis man pernelyg 
suliesėjęs, nuvargęs ir senstelė
jęs. įstrigo atminty toks vaiz
das: stovi įkainiui Julius 
Gaidelis, tarsi lyg pranašas 
Vydūnas — asketiškas ir rūs
čiai rimtas. Intensyviai stebi 
atvažiavusius ir bando šypso
tis.

Jo namai buvo visiems 
mums pažįstamo „bungalow“ 
tipo; išvien svetainė ir valgo
masis, čia pat virtuvė, o nuoša
liau miegamieji ir vonios 
kambarėlis. Mano dėmesį 
patraukė nepaprastai didelis 
fotelis prie svetainės lango, 
greta jo būtinas tropiškas 
augalas, berods oleandras ir 
ant sienų nemaža paveikslų, jų 
tarpe ir kompozitoriaus por
tretas.

Valgomajame dominavo 
labai aukštas, senoviškas 
pianinas. „Nebandyk juo 
skambinti“, perspėjo šeiminin
kas. „Jis visiškai išgveręs. 
Man, žinoma, beveik nereika
lingas, nes komponuoju muzi
ką be instrumento“.

Manding Gaidelis išvis 
nesuko sau galvos dėl daiktų ar
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Kompozitoriaus Juliaus Gaidelio Ketvirtosios simfonijos rankraščio ištrauka.
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aplinkos patogumų. Net ir dėl 
maisto. Kai susėdom pietų, 
pastebėjau, kad jis tesuvalgė 
sriubos lėkštelę. Pypkę tačiau 
rūkė ir rūkė.

Nemėgo ir tuščio užstalės 
šnekučiavimo. Rodos 
atsipalaidavo tik tada, kai 
mudu pasitraukėm pokalbiui į 
kambą tarp kartono dėžių, 
prikrautų be tvarkos kompozici
jų rankraščiais.

Buvo mažakalbis. Žiūriu 
dabar į savo anos kelionės 
užrašus ir matau, kad Gaidelis 
nedaug ką pasakojo man apie 
savo vaikystės ir jaunystės 
dienas. Gal nerasdavo žodžių 
savo mintims, o gal išvis nemė
go apie save kalbėti. Žinau, 
kad dievai netausojo nė 
kompozitoriaus, nė jo Seimo 
visą gyvenimą.

Bet kaip muzika? Kada pa
juto norą komponuoti?

„Neatsimenu, kada nebū
čiau norėjęs rašyti muziką“, 
tvirtino jisai. „Kai tik baigiau 
suaugusių gimnaziją, tučtuoj 
pradėjau muzikos mokslą. 
Buvo ypatingai šventiška 
diena, kai pirmusyk įžengiau į 
Juozo Gruodžio kabinetą. 
Žinai, mokiausi ir Bostone pas 
labai gerus mokytojus, bet 
Gruodis buvo man lyg koks 
švyturys“.

„Kuo pasižymėjo jo moky
mas?“

„Negalėčiau daug pasakyti. 
Gal tik tai, kad įkalė galvon, 
jog būtent talentas ir įkvėpi
mas (įkvėpimas — šiaudai, 
sakė) tai toli gražu ne viskas. 
Svarbiausia, liepė dirbti kas
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dien, nežiūrint ar yra noras, ar 
ne. Na, ir dirbau, netingėjau“.

Tikra teisybė: Julius 
Gaidelis nelaukdavo nei įkvė
pimo, nei užsakymų, nei 
užmokesčio. Jis rašė, nes 
negalėjo nerašyti.

Skaitau savo užrašuose, kad 
mūsų pokalbio metu kartkar
tėmis įterpdavau ir vieną kitą 
kritišką pastabėlę dėl jo muzi
kos, bet jisai, kaip ir dažnas 
kūrėjas, pasikliaunantis 
savimi, vis lakoniškai man ką 
nors atkirsdavo. Kai, pavyz
džiui, paminėjau, kad dažnai 
jo veikaluose, ypač dainose, 
pernelyg daug sentimen
talumo, tai taip atsakė: „Na, 
kartais juk apima toks ypatin
gai sentimentalus jausmas. 
Kas čia blogo?“

Arba kitąsyk pakritikavau, 
kad jo orkestrinėje muzikoje 
labai didelis, gausus garsų 
srautas, mano manymu, daug 
pašalinių, gal net bereikšmių 
gaidų...

„Matai, — pertraukė mane, 
— būna tokių dienų, kad tary
tum skruzdės širdį graužia... 
Rašau, kaip išeina!“

Ir staiga nusikvatojo. „Nei aš 
pats, nei mano muzika nebu
vom labai populiarūs“.

Papasakojo man tada 
atsitikimą dar iš konservatori
jos laikų. Mokyklos styginis 
kvartetas „rimą vista“ grojo jo 
vieną pirmųjų veikalų. Pergro
jus vargais negalais kompo
ziciją, violončelistas Mykolas 
Saulevičius prišokęs prie jo ir 
piktai sušukęs: „Kitąsyk padėk

Kompozitorius Julius Gaidelis (1909.IV.5—1983.1.6)
Nuotrauka Vytauto Maželio

Švarų gaidų lapą ant palan
gės, kad musės apdergtų — 
išeis geresnė muzika!“

Šiandien tas styginis kvarte
tas turbūt net senoviškai 
skamba, pagalvojau. „Baisiai 
konservatyviai!“ — pridūrė jis.

Galiausiai kalba pakrypo į 
Gaidelio Ketvirtąją simfoniją, 
kurią jis laikė labiausiai 
pasisekusiu savo kūriniu. Ir aš 
jam nuoširdžiai pritariau: ši 
milžiniška (200 partitūros 
puslapių) kompozicija yra ne 
tik Gaidelio muzikinė kvinte
sencija, bet didžiai originali, 
romantiškai moderni. Gaide
lis, ikšiol užsisklendęs savyje, 
niekad nesivaikęs muzikinių 
madų, su šiuo veikalu pasiro
dė tikras mūsų laikų kūrėjas.

Istorija apie Gaidelio 
pastangas gauti iš mūsų 
organizacijų finansinės 
paramos simfonijos įrašymui, 
turbėt visiems yra žinoma, čia 

jos nekartosiu. Be abejo, 
kompozitorius buvo pilnas 
kartėlio: „Žiūrėk, dalinam tiek 
daug premijų, net ir už nežinia 
ar užbaigtas operas, o čia buvo 
jau pagrotas ir gerai įvertin
tas veikalas. Gal ir nebūčiau 
gavęs premijos iš tos Pulitzer 
Prize komisijos, bet buvo 
proga, o svarbiausia, būtų 
pasilikusi įgrota lietuviška 
simfonija“.

(Beje, tuo metu Pulitzer Prize 
laimėjo David Dėl Tredici už 
simfoninį veikalą — „Memory 
of a Summer Day“, apie kurį 
įžymus kritikas Andrew Por- 
ter rašė, kad ši kompozicija 
esanti , .unnecessarily 
flamboyant in style, and 
dangerously thin in content“. 
Kad Gaidelio simfonija yra 
skysto turinio, tikrai negalima 
būtų pasakyti).

Kitą dieną išvažiavome. 
Atsisveikinome, vieni kitiems 
sudiev mojuodami.
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Scenos milžinas — Henrikui Kačins
kui 80 metų.
Nuomonės ir pastabos.
Nauji leidiniai.

Argi Čiurlionis abstraktistas?
ROMAS VIESULAS

Parutė;
Muzikos kritika yra 
mokslas ir menas
Mūsų spaudoje vietinių ir gas- 

tro)įjiojančių meno vienetų spek
takliai ir koncertai yra gana pla
čiai aprašomi. Kartais tie rašiniai 
yra tik programų nukopijavimai 
su kai kuriomis rašančio nuom 
nėmis apie atlikimų. Ir labai daž
nai daug prirašoma, bet mažai pa
sakoma,. Dar blogiau, kai 
pasitaiko rašinių, kurių net ne
galima priskirti nei vienam žur
nalistikos žanrui. Jeigu kritikos 
žanras kiek sunkokas, tai bent ap
žvalginis Žanras turėtų būti ap- 
valdomas, nes muzika yra menas. 
Gi apie meną rašyti ir net jį įver
tinti neužtenka gerų pagrindų kal
bos ir rašybos žinojime, bet reikia 
muzikos mokslo ir talento. Reikia 
skirti paminėtus žanrus, nes ver
tinimai oe mokslinio įžvalgumo 
nėra recenzijos, bet rašiniai, pri
skirtini apžvalginiam žanrui.

Išeivijoje moksliškai rašančius 
lengva suskaičiuoti. Pirmaujan
čiu muzikos kritiku laikytinas 
muz. Aleksandras Kučiūnas, ku
ris savo straipsniais atlieka tie
siogines muzikos kritikos funk
cijas. Muzikos kritika turi pareigą 
teisingai orientuoti klausytoją ir 
prilaikyti besiveržiančius į sceną 
menininkus, kurių drąsa viršija jų 
išsimokslinimą ir talentą. Kritika 
be principo menkina meninius kri
terijus ir pratina klausytojus prie 
atlaidumo bespalviams atlikė
jams. Juk negalima atsilikti ir nuo 
kompozitorių kūrybos, kuri daž
nai yra daug vertingesnė, negu tai 
interpretatoriai parodo. Supran
tame, kad tokiu atveju interpreta
torius stokojo intuicijos, tos vi
dinės nuojautos suvokti esminius 
meno dalykus, kurių kompozito
rius negali nei gaidomis, nei atli
kimo ženklais išreikšti. Jau ne kar
tą muz. A. Kučiūno kritika 
suaktyvino visuomenės nuomonę 
ir iššaukė polemiką. Kaip visur 
taip ir čia diskusijos turi vertę, kai 
ginčijamasi specialistų, gerai 
nusimanančių apie rašomąjį daly
ką: jie skaitytojams padeda priar
tėti prie tiesos.

Muzikos menas skiriasi nuo ki
tų meno rūšių savo abstraktumu. 
Taigi analizuoti abstraktų meną 
jau yra menas savyje’. Ypač da
bar, turint tiek daug kūrybos ke
lių, muzikos kritika vis apima pla
tesnes meno sritis. Muzikos 
kritikui tenka orientuotis dabarti
nių kompozitorių kūryboje su skir
tinga analize, nes jų pirminiame 
plane dominuoja kūrinio technika 
bei architektoninė struktūra ir tik 
antroje vietoje kūrinio idėja, jo

emocinis turinys ir estetiniai kri
terijai. Panašių kūrinių analizei 
neužtenka paklausymo, bet rei
kia mokėti ir partitūrą skaityti.' 
Išklausyti koncertą, sekant parti
tūrą, yra tikras moksliškas kon
certo klausymasis, kuris atsklei
džia veikalo struktūrą, 
panaudotus efektus, o kartu ir atli
kėjų nukrypimus nuo kompozito
riaus muzikinės linijos. Šalia to, 
koncerto metu ypač reikalinga 
akies pagalba ausiai, nes mes visi 
turime nevienodą muzikinės klau- 
diapazoną. Todėl, sprendžiant 
apie muzikinio garso kokybę, gali
ma suklysti, jeigu garsai pasiekia 
jautriąją klausos zoną, nes tada 
net keliais hercais aukštesni tonai 
gali būti vertinami, kaip tokio pa
ties aukštumo tonai. Suminėti pri
valumai yra būtini kiekvienam 
vertinančiam operas, oratorijas, 
simfonijas, vargonų ar pianino 
koncertus ir chorinius pasirody
mus, nes kiekvienas teigiamas ar 
neigiamas pasisakymas turi būti 
moksliškai motyvuotas.

Prie mokslinės kompetencijos 
reikia ir talento — tos dovanos, ku
ri neįsigyjama, bet gaunama įgim
tu būdu. Muzikos kritikui neužten
ka sąlyginės klausos, kurią turi 
choristai, muzikos mylėtojai ir 
klausytojai. Jam reikia muzikalu
mo dovanos, kuri padeda užgirsti 
harmoniją, intonaciją, tembrus ir 
pajusti ritminius pasikeitimus bei 
niuansų sudėtingas formas. Jam 
nėra būtina absoliuti klausa, kuri 
labai retai tepasitaiko, tačiau pa
tartina siekti netikrosios absoliu
tinės klausos per mokslą ir praty
bas. Jeigu muzikos kritikas tiek 
išsilavinęs, kad turi net perspek
tyvinę klausą, tai jau daug laimė
ta, nes jis numato būsimus sąs
kambius į priekį ir jaučia, kad 
dainuojančiam vienetui ar solis
tui artinasi kritiški momentai, ku
riuos dėmesingai ir pasiruošęs ga
li išklausyti. Nepaslaptis, kad, ką 
muzikos kritikas girdėjo ir matė, 
ne viską parašo į spaudą. Tam 
priežasčių gausu, tačiau vieną ki
tą verta paminėti. Kai kalbama 
apie muzikos meno verty: s ir jų 
perteikimą auditorijai, yra ne
lengva visa tai išreikšti tiksliais ir 
taikliais žodžiais, jeigu pastabo
mis nenorima įžeisti atlikėjų, bet 
yra noras juos užvesti ant tikres
nio kelio, siekiant kūrybingos dar
bo nuotaikos. Kritikas už savo 
straipsnius yra labai atsakingas, 
nes ir nebuvę koncerte pasiskaito 
ir susidaro nuomonę, tiki, kas re- 
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Aleksio Rannito praneši- duomenų, kuriuos reikia 
mąs '. .
kritikų kongrese Paryžiuje 
1949 m. „M. K. Čiurlionis — 
abstraktaus meno pionierius“ 
(„M. K. Čiurlionis — pionnier 
de l’art abstrait“), kuriame 
buvo iškelti nauji aspektai 
abstrakčios dailės vystymesi, 
padarė savo rūšies furorą. 
Meno kritikų sluoksniuose tai 
sukėlė nuostabą, nes, kaip 
pranešime buvo teigiama, būta 
abstraktizmo pirmtako, kuris 
dar prieš visų pripažintą 
abstraktizmo pradininką V. 
Kandinskį yra nutapęs 
abstrakčių ir pusiau abstrak
čių paveikslų. Kandinskio 
šalininkuose ir lietuvių 
išeivijoje ta pati ixnia sukėlė 
pasipiktinimo audrą. Kandins
kio „stovykloje“ pasipiktinta 
todėl, kad va, tūlas Čiurlionis 
savinasi abstraktizmo 
pradininko garbę. Ši "žinia 
priimta, sakytumėm, lyg ir 
meno istorinis iššūkis, 
abstraktizmo pradų šventva
gystė. Tai būtų lyg ir Kandins
kio istorinio paminklo 
desekracija, kai nepagarbiai 
rausiamasi po jo seniai 
sucementuotais pamatais. Gi 
lietuvių išeivijoje 
pasipiktinimas dėl 
diametrališkai priešingų 
priežasčių: kam iškiliausiam 
mūsų meno istorijos dailinin
kui užtraukta abstraktizmo 
negarbė. Taigi, kūrėjui, kurio 
darbuose yra tiek dvasin
gumo simbolikos, misticizmo, 
gilios minties ir dvasinių gel
mių, kažkas ėmė ir prisegė 
abstraktizmo kokardą. Fui! 
Susieti Čiurlionį kokiu nors, 
kad ir mažiausiu sąryšiu su 
abstraktizmu, tai kaip iešmu 
durti į pačią emigracinę širdį. 
O apšaukti jį abstraktizmo 
pionierium — tai jau, saky
tumėm, blasfemija.

Neliečiant tuo tarpu pačios 
abstraktizmo pradų proble
mos, pati reakcija į iškeltą 
klausimą yra labai įdomi. 
Bendrosios kritikos reaga
vimas į Rannito teigimus buvo 
atviras, nes sužinota naujų

Tarptautiniame meno | vienaip ar kitaip integruoti į

kilo 
visai

jau turimas žinias. Gi 
Kandinskio apologistų ir 
daugelio mūsų, lietuvių, reakci
ja j visa tai buvo kategoriškai 
negatyvi. Kandinskio šalinin
kų atliepas yra suprantamas, 
nes jų labai gerbiamo dailinin
ko nusistovėjusi ir pionieriška 
pozicija nuo naujų teigimų gali 
tik susilpnėti. Mūsų negatyvi 
reakcija pati kelia klausimą: 
kodėl gi mūsų taip reaguota? 
Juk niekas nesikėsino iš 
Čiurlionio ką nors atimti: grei
čiau tai gal kokį naują aspek
tą jo kūryboje iškelti, kurio 

Į anksčiau neįžvelgėm, arba pro 
tai buvo praeita tylomis. O 
mūsų dėl to visko pašokta, 
tarytum kas didį žmogų ir 
kūrėją kėsintųsi perkrikštyti į 
klaidatikį.

Tokiam mūsų reagavimui 
gali būti pora priežasčių. 
Viena jų gali būti ir ši: tai 
mūsų nusistovėjęs požiūris į 
Čiurlionį. Mat mes visi taria
mės apie Čiurlionį žiną „vis
ką“ ir jį matom tik „taip“. 
Čiurlionis yra mums pasida
ręs užbaigta ir nekvestio
nuojama sąvoka. Užbaigta, 
vienalypė byla, tarytum dog
ma, kurioje tolimesnio 
klausimo negali būti. Gi 
Čiurlionis, anaiptol, nėra 
atbaigta meno istorinė byla. Ji 
vos pradėta. Jo kūrybos 
interpretacijoje ir aspektuose 
galima laukti staigmenų.

Antra priežastis gal ta, kad 
abstraktizmas aplamai viso
se kūrybos šakose, o ypač 
dailėje, daugumos mūsų senes
nės kartos galvosenoje turi 
tam tikrą įtartiną prieskonį. 
Tai lyg būtų koks tai kūry
binis nužmoginimas, kūryba 
su machinaciniu, mechaniš- 
kumo atspalviu. Ten kur nėra 
didelio emocinio užsian
gažavimo, mes dažnai liekam 
skeptiški, klausdami, ar tai iš 
viso kūryba. (Mat esam 
„poetų“ tauta ir abstraktuoto 
bei analitinio daikto ar elemen
to kūryboje nemėgstam. 
Negaliu prisiminti nė vieno

Pablo Picasso Studija „Saltimbankams“, 1905

M. K. Čiurlionis Pavasaris, 1807

abstraktaus dailininko ir 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpio dailėje, nors jų 
galėjo ir būti). Šis mentali
tetas buvo atneštas į išeiviją ir 
jis formavo mūsų nusistovėju
sią, nekompromisinę, beveik 
kanoninę reakciją į Čiurlionį, 
neleidžiančią mums atvirai, 
analitiniai į jo kūrybą pažvelg
ti.

Reikia pasakyti, kad 
pokarinės meno raidos 
poveikyje visame pasaulyje, o 
ypač Amerikoje, mūsų galvo
sena apie menus yra žymiai 
pasikeitusi, ir abstraktizmas 
ar pusiau abstraktizmas yra 
pasidarę kasdienos įvykiai. 
Net ir tie dailininkai, kurie 
anais laikais, nuo Vytauto 
kalno žvelgdami, piešė Kauno 
stogus, dabar varosi kubais ir 
dryžiais, o tie, kurie piešė 
grybus su bliūdais, dabar 
taško dažus it šluotom, 
pasiguldydami drobes ant 
priemenės grindų. Mes visi 
pasikeitėm. Net ir pensininkai 
ir močiutės, jei tik gali 
„pendzelį“ rankoje dar išlaiky
ti, tapo abstrakčiai ar jau bent 
„modemistiškai“. Ach, pasikei
tė laikai! Tik mūsų galvose 
nepasikeitė Čiurlionis. Jis guli 
mūsų atminties lentynose toks, 
kokį jį ten padėjome prieš ketu
riasdešimt metų. Jis keistis 
negali, bet jis peržengia vieno 
laikotarpio ir vienos siauros, 
griežtai apibrėžtos sąvokos 
reikšmę. Jis komplikuotesnis, 
negu mes jį norime matyti. 
Daugialypumą Ciurlionyje 
mums kažkaip yra sunku 
priimti.

Taigi, grįžkime prie pa
grindinio mūsų klausimo — 
argi Čiurlionis yra abstraktis
tas? Žinoma — ne! Nėra jokios 
abejonės, kad jo pagrindinė 
kūrybos pozicija yra simbolis
tinė. Tai kaip abstraktizmo 
klausimas gali kilti iš viso, 
kalbant apie Čiurlionį? Ir 
kodėl gi visa eilė svarbių 
autorių ir leidinių vienu ar 
kitu būdu sieja jį su 
abstraktizmu? Sunku būtų 
patikėti, kad tai būtų šio 
šimtmečio meno srovėse ar 
meno istorijoje nesiorien-

Atsakymo reikia ieškoti kaip 
tik Čiurlionio kūrybos 
daugialypume, jo išraiškos 
dualizme. Šalia aiškaus 
simbolizmo, jo kūryboje yra 
visa eilė kitų XX a. modernaus 
meno atspalvių, ir ta prasme 
Čiurlionis nesiduoda grynai 
klasifikacijai. Jis nėra vienaly- 
pis, „nuklasifikuojamas“ ir 
meno istorikų juostele apriša- 
mas pakietėlis. Ši grynos 
klasifikacijos stoka ar negali
mybė palieka jį ir toliau atviru 
klausimu. Ir čia slypi Čiurlio
nio kūrybos sampratos 
komplikacijų pradžia.

Žvelgiant į Čiurlionio saitą 
su abstraktizmu, jei toks saitas 
iš viso būtų, turime bent trum
pai aptarti pačią abstraktizmo 
sąvoką. Abstrakčios dailės 
definicijų yra daug ir kiekvie
nas žodynas turės joms kiek 
kitokį atspalvį, nes čia nėra 
visai nusistovėjusios termi
nologijos. Pakaitomis naudoja
ma keletą terminų — abstrak- 
čioji, nedaiktiškoji, 
nefigūraty vinė dailė 
(„abstract“, „nonobjective“, 
„nonfigurative“, ,,non-re- 
presentational“). Tą sąvoką 
galima , taip apibendrintai 
apibrėžti: tai yra vaizdinė 
išraiška dailėje, kurioje nėra 
konkretaus, identifikuojamo 
objekto nė bendroje vaizdinės 
erdvės sąrangoje, nė detalėse.

tuojančių žmonių nuomonės.

nesilaiko, 
nuo reiškia- 

jo paveikslų 
elementai — 

abstraktusis

erdvės sąranga 
o joje pilna 

detalių. Taigi, 
dvi koncepcijos 
tame pačiame

Pažvelgę į Čiurlionio kūrybą, 
matome, kad jis tos grynos 
definicijos 
Nepriklausomai 
mos minties, 
sąrangoje du 
konkretusis ir
dažnai naudojami pakaito
mis. Taip mintis dažnai 
simbolistinė, o vaizdo struktū
ra abstrakti, visai nebūdinga 
klasiniam simbolizmui. Arba 
didžioji
abstrakti, 
konkrečių 
dažnai tos 
naudojamos 
paveiksle. Jo kūryboje yra
aiškiai reprezentacinių ir 
pusiau abstrakčių, ir tokių dar
bų, kuriuos galima klasifikuo
ti, kaip gryną abstrakciją. 
Taip, pavyzdžiui, „Raigardo“ 
triptikas“(1907-1908) ir „Žemai
čių koplytstulpiai“ (1909) yra 
beveik 
žai, o 
ciklas 
dalimi
„Fugoje“ (iš diptiko 
das ir Fuga“, 1907-1908) yra 
abiejų elementų: pusiau, 
abstrakčioje peisažo sąrango
je yra visa eilė eglučių 
prisodinta, o pagrečiui su 
jomis, lyg melodinis kontra-

konvencionalus peisą-, 
„Pasaulio sutvėrimo“ , 

(1905-1906) yra didele 
pusiau abstraktus.

„Preliu-

punktas eina abstrakčiai 
modeliuotas kontūras, kurią 
neturi konvencionalios realis
tinės logikos. Kaip buvo jau 
minėta, neretai Čiurlionio 
monumentaliai abstrakčioje 
paveikslo sąrangoje yra įjung
ta daugybė atpažįstamų 
detalių,.kaip pvz. ,,Rex“(1909), 
arba labai suabstraktintoje 
vaizdinėje erdvėje įdėta viena 
atpažįstama detalė, kaip pvz. 
„Žvaigždžių sonatoje“ (Andan
te, 1908) praeinantis angelas. 
Tuomi beveik visai suabstra- 
huota sąranga pastatoma ant 
pusiau abstraktizmo ribos. 
Taip dangiškos būtybės, mūsų 
žemiškomis sąvokomis galvo
jant, yra gana abstrakčios... O 
tos pačios „Žvaigždžių sona
tos“ „Allegro“ (1908) objekto 
galima jau ir su žiburiu ieškoti 
ir reikia geros valios jį ten 
surasti. G įima sakyti, kad 
Čiurlionio mintis specifinė, 
nors ir didžiai intuityvi, bet 
žodynas neretai būna abstrak
tus. Žinoma, galima būtų saky
ti, kad tai nenuosekli kūryba, 
kurioje „nesilaikoma“ vienos 
pažiūros ir vieno vaizdinio 
principo. Kai kas sakytų — 
nesilaiko taisyklių, nemokša!.. 
Visa bėda (ir visa laimė!), kad 
dideli kūrėjai atneša savo 
taisykles ar senųjų nepaiso. 
(Ko gero, jei Varšuvos
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M. K. Čiurlionis Fuga, 1908
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Spaudos ar humoro mėnuo?
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Išskirtinas kūrybiniu našumu — Anta
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Antano Jasmanto eilėraščiai.

Su knyga iš Lietuvos: religinės ir mark
sistinės spaudos kontrabanda.

Nauji leidiniai.

Spaudos ar humoro mėnuo?
Jau keturios savaitės, kaip 

baigėsi JAV LB Kultūros tary
bos skelbtas spaudos mėnuo. 
Tam karštligiškam laikraščių 
prenumeravimo ir knygų pir
kimo laikotarpiui praėjus, gal 
jau metas pažvelgti į jį iš toli
mesnės perspektyvos.

Pirma mintis: apie praėjusį 
spaudos mėnesį geriau tiktų 
šnekėtis ne šioj skiltyj, o ki
tam dienraščio lape, vadi
namam “Spygliai ir dygliai”. 
Gal ne tiek tiktų, kiek būtų 
lengviau, nes apie juokingus 
dalykus kalbėti rimtai iš tik
rųjų sunku. Bet antra vertuB, 
nelengva ir juoktis, kai liūdna. 
Tad gal tie liūdni žodžiai apie 
juokingus reikalus tiks ir čia.

Kol kas niekas nepaskelbė 
spaudos mėnesio išvestinės: 
kiek mūsų laikraščiai, žurna
lai susilaukė naujų skaitytojų, 
kokiu laipsniu pakilo prekyba 
mūsų knygų rinkoje. Nesiti
kiu, kad tokia išvestinė kada 
nors pasirodys. Rezultatų ne
žinant, bet apie juos spren
džiant pagal tai, kaip spaudos 
mėnesis buvo organizuoja
mas, pasidaro aišku, kad ini
ciatoriai, jei statistiką ir turė
tų, nenorėtų garsintiB dideliu 
nuliu.

Kad toks dalykas, kaip spau
dos vajus, pavyktų, reikia vie
no paprasto (bet sunkiai pasie
kiamo) dalyko. Reikia įvaryti 
pleištą tarp dolerio ir lietuvio. 
Reikia jį įtikinti, kad būtina 
pildyti savo tuščias ar ne
samas knygų lentynas, kad bū
tina prenumeruoti dar vieną 
laikraštį. Pažiūrėkime, kaip šio 
nelengvo tikslo buvo siekia
ma.

LB Kultūros taryba paskel
bė spaudos mėnesį trumpu 
(ačiū Dievui, kad trumpu) ap- 
linkraštuku, proklamacija, ku
ri buvo atspausdinta daugu
moj laikraščių. Kai kurie 
laikraščiai savo ruožtu atpylė 
spaudos mėnesio vedamuo
sius. Tai viskas. Apie kitokią 
akciją nesigirdėjo.

Tokia tad, masyvi pro
paganda turėjo sujudinti 
Amerikos lietuvius, bakstelt! 
jiems į minkštas vietas, su
graudinti, kad visi šoktų rašy
ti čekius redakcijom ir knygų

leidyklom. Laikraščių čia kal
tinti neverta, nes gi jie turi ty
lius metodus medžioti sau nau
jus prenumeratorius. O kai 
vedamiesiems temų nėra toks 
jau perteklius, tai kodėl nepa
sinaudoti Bendruomenės pa
siūlyta proga? Atsakomybė už 
spaudos mėnesį tuomet krinta 
to mėnesio paskelbėjams.

Tikėtis, kad deklaracijos ir 
paraginamieji straipsniukai 
stumtels atskirus lietuvius į ko
kį nors veiksmą, švelniai išsi- 
reiškus, yra naivu. Visokių 
graudenimų, įspėjimų, bau
ginimų ir maldavimų mūsų 
žmonės jau yra tiek ir tiek 
prisiklausę, ir net jei juos pa
skaito, tai dėmesio visai ne
kreipia. Na, žinoma, nieko pik
to tokios proginės deklaracijos, 
kuriomis šaukiama į kovą, iš 
anksto žinant, kad nei kas ten 
eis kautis, nei yra su kuo. Bet 
kai proklamacijomis šaukia
ma į realų ir galimai pasiekia
mą tikslą, pasidaro neaišku, ar 
čia juokai krečiami, ar stebuk
lo laukiama. Kiek milijonų, sa
kykite, turėtų dabar Lietuvių 
Fondas, jei iniciatoriai būtų 
vajų paskelbę tik keliom gra
žiom deklaracijom ir, sudėję 
rankas, būtų laukę suplau
kiančių dolerių?
Kad įtikintum lietuvį leistis į 

jam nebūtiną ir dar pinigo kai
nuojantį veiksmą (šiuo atveju 
laikraščių, knygų pirkimą), rei
kia dviejų dalykų. Pirma, rei
kia masinės, išradingos pro
pagandos, kuri įtikintų, jog 
toksai veiksmas jam socialiai 
reikalingas (visi daro, tai gal ir 
man reikėtų neatsilikti). Ant
ra, rasti būdą prie to, jau psi
chologiškai paruošto, lietuvio 
betarpiškai prieiti ir jį į tą 
veiksmą kuone fiziškai pa
stumti.

Proklamacija ir savanoriš
kai pasirodę vedamieji, tai jo
kia propaganda. Savo skel
bime LB Kultūros taryba 
ragino: “Visus lietuvius ir laik
raščių redakcijas bei leidėjus 
prašom aktyviai įsijungti į 
spaudos mėnesio garsinimą ir 
jo tikslų realizavimą’’. Toks 
viešas kreipimasis, tai ne pro
pagandos organizavimas, o 
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Kauno vokiečių saugumo 
policijos ir SD vado Lietuvoje 
pranešimas Reicho saugumo 
policijos vadovybei Berlyne ir 
vokiečių civilinės valdžios 
pareigūnams Rygoje, Taline ir 
Kaune apie lietuvių pogrindį 
vaizduoja, kokiose aplinky
bėse ir kokiomis nuotaikomis 
vyko Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto kūri
masis ir kokios Vliko veiklos 
detalės pasiekė vokiečių 
saugumo policiją.

To pranešimo turinį sudarė 
vieno pačioje pradžioje suimto 
Vliko nario tardymo duo
menys bei pas jį rasta slapta 
Vliko veiklos medžiaga. Šalia 
nemažai tikrų faktų, ten yra 
gausu tardomojo išsipasako
jimų, suminint daug pa
vardžių, kurios pranešimo 
tekste savaime susiriša su gau
sia inkriminuojančia 
medžiaga. Lyg galima buvo 
tikėtis, kad suimtas pogrin
džio veikėjas turėjo sugebėti 
daug ką nutylėti, detališkai 
neatsiverti tardytojui ir neduo
ti jam duomenų suimamųjų 
skaičiui didinti bei kaltinama- 
jai medžiagai telkti. Kodėl taip 
neįvyko, per anksti tai aiš
kintis.

Kad dokumentuose minimi 
faktai būtų geriau supran
tami, čia bus suminimos kelios 
aplinkybės bei nuotaikos, 
organizuojant vyriausi anti- 
nacinei rezistencinei vadovau
jantį organą.

Kaip bus matyti iš doku
mentų turinio, kai kurių poli
tinių partijų vadovybės bai- 
nninosi, parodymo žodžiais 
tariant, „katalikų per didelės 
įtakos rezistencijai vadovąu- 
jančiame organe“. Nors jie 
jautė, kad nepalankiose oku
pacijos sąlygose reikia visuo
tino tautos atstovavimo rezis
tencijoje, bet nepajėgdavo 
vadovaujančio organo for
mavimui naudoti savo pasi
rinkto principo be diskrimi
nacijos. Tose pastangose buvo 
juntamas kažkoks nelogiškas 
blaškymasis. Vienu atveju

konfesinės liberalinės, konfesi
nės socialistinės partijos, 
konfesinės indiferentinės par
tijos baiminosi konfesinių 
krikščioniškųjų partijų. Kitu gi 
atveju visus sąmoningus teis
tus stengėsi įsprausti į vieną 
konfesinę partiją ir tai be jų 
sutikimo ar noro. Kitaip 
sakant, tokios padėties ir tokių 
teisių kaip sau nesugebėjo 
lygiai pripažinti ne antikatali- 
kiško nusistatymo politiniams 
sambūriams. Savo vaizduo
tėje jie bandė sukurti niekad 
neegzistavusią ir neeg
zistuojančią katalikų partiją ir 
į ją Budėti visus sąmoningai 
krikščioniškai apsispren
dusius asmenis.

O tuo tarpu aiškios krikščio
niškosios orientacijos jaunuo
menė antrojo pasaulinio karo 
metu ir po karo neskubėjo 
jungtis į kurią nors nepriklau
somoje Lietuvoje veikusią poli
tinę partiją, ir tai ne iš priešiš
kumo politinei veiklai, bet 
daugiau iš blaivaus svars
tymo. Ji noriau jungėsi į 
okupacijų metais susikūrusius 
rezistencinius sambūrius. 
Jaunuomenės tarpe vis kil
davo klausimas, ar yra tiksli 
mūsų politinė diferencijacija 
religiniu
pagrindu? Ji turbūt buvo 
reikalinga 
Lietuvos gyvenimo metu, kai 
tautoje vyko idėjinis lūžis, ir 
krikščioniškoji idėjinė kryptis 
siekė jai priklausomo įsitei- 
sinimo viešajame gyvenime. 
Dabarties gi sąlygose tokia di
ferencijacija nukreipia politinę 
veiklą nuo jos pagrindinių 
pirminių uždavinių. Politinis 
sektorius, bergždžiai eikvo
damas energiją prieš atskirų 
asmenų bei auklėjimo organi
zacijų ar net politinių partijų 
sąžinės apsisprendimus, įkarš
tyje primiršta socialinio tei
singumo, piliečių ekonominio 
aprūpinimo problemas, ne
skiria pakankamai dėmesio 
kitoms svarbioms politinio 
gyvenimo sritims bei savo 
pirminiams uždaviniams.

bei antireliginiu

»

nepriklausomos

Nuotr. Gyčio Liulevičiaun
Vakaro kryžiai Dainavoje, Manchester, Mich.

Todėl suprantama, kodėl jau
nuomenėje kildavo noras 
ieškoti tikslesnio politinės dife- 
rencijacijos pagrindo. Be abe
jo, būtų tiksliau šaltai šį ky
lantį klausimą svarstyti ir jo 
neignoruoti.

Dabarties audringoje kovoje 
už mūsų tautos gyvybę vyksta 
suprantama, natūrali ir svei
kintina sintezė tarp tautinių ir 
religinių įsitikinimų ir tikslų. 
Žiauri mūsų tautos tikrovė juos 
sulydė į vieną pajėgią, atspa
rią visumą. Tas nereiškia, kad 
liberalinis indiferentizmas ar 
ateizmas neturės vietos mūsų 
tautoje. Bet tas reiškia, kad 
religinis sąmoningumas ir 
vertingas teistinis įsi
tikinimas mūsų tautos nelai
mių sąlygose gavo progos įsi- 
pilietinti tautos sąmonėje, kaip 
drąsus efektyvus veiksnys. Iš 
šių pasaulyje vykstančių apo- 
kaliptinių audrų iškilo drąsus, 
savimi pasitikįs, pajėgus kovo
tojas lietuvis krikščionis. Jis 
jaučiasi mūsų tautos gyve
nime ir jos kovoje už laisvę 
lygiateisis ir tikrai nemažiau 
naudingas tautai, kaip ir likęs 
ištikimas indiferentas ar ateis
tas. Ir jis jau nėra ir nenori būti 
ribojamas viena organizacija,
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vienu rezistenciniu sąjūdžiu 
bei viena politine partija.

Ši trumpa įžanga yra iš
šaukta tų mūsų nesutarimo 
reiškinių, kurie aprašomi 
vokiečių saugumo policijos 
vado pranešime, pagal vieno 
suimtojo Vliko nario tardymo 
duomenis. To nesusikalbėjimo 
rezultate susidarė du antinaci- 
nės rezistencijos vadovau
jantys organai: Tautos taryba 
ir Vyriausias lietuvių komi
tetas. Jų organizavimo detalės, 
kurių nėra policijos vado pra
nešime, čia schematiškai yra 
pateikiamos.

Tautos taryba
Prof. Juozas Ambrazevi- 

čius-Brazaitis 1942 metaiB 
ankstyvą pavasarį ėmėsi ini
ciatyvos suorganizuoti anti- 
nacinės rezistencijos vadovy
bę — Tautos tarybą. Jo 
nuomone, į tarybą turėtų įeiti 
asmenys ne politinių grupių 
atstovavimo pagrindu, bet 
daugiau ryškūs savo autori
tetu, kurie turėtų būti sutar
tinai parinkti taip, kad paten
kintų tautos daugumą. Pirmą 
susitarimą šaukiant, sąstato 
klausimas buvo paliktas at
viru. Trys pakviestieji atsi
sakė net ateiti į pasitarimą, tuo 
nepritardami nei principui, nei 
pačiai iniciatyvai.

Kadangi tuo metu jau veikė 
suorganizuota plati pogrin
džio spauda, kaip „Į Laisvę“, 
„Atžalynas“, „Lietuva“, „Lie
tuvių Fronto Biuletenis“ ir 
kraštas buvo apjuostas gana 
plačiu rezistencinių dalinių 
tinklu, reikėjo veiklaus vado
vaujančio organo. Todėl Tau
tos taryba, sudaryta iš įta
kingų asmenų iš įvairių 
visuomenės sluoksnių, įtrau
kiant atstovus ir iš karinių 
dalinių, pradėjo veikti. Tautos 
taryba, savo pirminiu užda
viniu laikydama kovą už Lie
tuvos valstybingumą, kartu 
per gausią pogrindžio spaudą 
orientavo lietuvių tautą svar
biaisiais momento klau
simais, kurių neatidėliotinų vis 
daugėjo.

I

tete atstovauja protestan
tams, pravoslavams, ateis
tams bei indiferentams. Gavęs 
atsakymą, kad komitete yra 
atstovaujami socialdemok
ratai, liaudininkai, tau
tininkai, nacionalistai, prof. 
Juozas Brazaitis paaiškino, 
kad tokio sąstato komitete jis 
tiktų atstovauti rezistencinį 
sąjūdį Lietuvių Frontą. Bet tai 
sutiktų svarstyti tiktai tada, 
jeigu nebūtų diskriminuojami 
kiti politiniai vienetai kaiįT 
Krikščionys demokratai, Dar
bo federacija, Ūkininkų są
junga bei rezistencinis Vieny
bės sąjūdis.

Toks visai logiškas atsaky
mas ir patarimas prof. Tadui 
Petkevičiui, Vyriausio lietuvių' 
komiteto organizatoriui, buvo 
visai nepriimtinas. Čia ne
laimėjęs, po to jis atsilankė pas 
prof. Zenoną Ivinskį ir vėliau 
pas Adolfą Damušį, jiems 
siūlydamas komitete atsto
vauti katalikus. Ir iš šių pasta
rųjų gavo tokį pat atsakymą 
kaip ir iš prof. Juozo Brazai
čio. Dr. Adolfui Damušiui jis 
pasakęs, kad kitų adresų iš 
katalikų tarpo jis neturįs ir 
nieko daugiau nekontaktuos. 
Taip kurį laiką veikė du anti- 
nacinei rezistencijai vadovau
jantys organai: Tautos taryba 
ir Vyriausias lietuvių komi
tetas.

Vyriausio lietuvių komiteto 
pirmininkas Jonas Fledžins- 
kis gyveno gretimame name 
šalia manęs. Iškilus kuriai 
svarbiai problemai, mudu susi
tikdavom ir pasitardavom. 
Taip, kad ir toks neoficialus 
ryšis tarp Vyriausio lietuvių 
komiteto ir Tautos tarybos 
buvo. Apie pasitarime palies
tus klausimus informuodavau 
tarybos pirmininką prof. 
Juozą Brazaitį. Ar komiteto 
pirmininkas Jonas Fledžins- 
kis darė tai savo iniciatyva, ar 
kitų komiteto narių ra
ginamas, nežinau, Vėliau iš 
abiejų rezistencinės vadovy
bės organų buvo paskirti 
oficialūs ryšininkai susi
tarimui pasiekti: iš Vyriausio 
lietuvių komiteto Juozas Au
dėnas ir Bronius Bieliukas, iš 
Tautos tarybos Stasys Lūšys ir 
Adolfas Damušis. Be to tais 
susitarimo klausimais man 
keletą kartų teko kalbėtis su 
Baliu Gaidžiūnu ir su pora kiti; 
komiteto narių.

1943 metais rudeniop 
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ištrauka i6 Gestapo dokumentų apie Lietuvos antinacinį pogrindį — Vliko narių sąstatas.

Vyriausias lietuvių 
komitetas

1942 metais vasaros gale 
prof. Tadas Petkevičius orga
nizavo Vyriausį lietuvių komi
tetą. I tą komitetą jis kvietė 
prof. Juozą Brazaitį kaip 
katalikų atstovą. Pastarasis 
pasiteiravo, kas tame komi-
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Mūsų tapytojai Europoje.

Genetinė inžinerija.

Birutės Pūkelevičiūtės „Viešnagė už
sienyje“.

Iš naujosios šveicarų poezijos: Max 
Bolliger eilėraščiai.

Rašytojui Vytautui Tamulaičiui 70 
metų.

Vandos Balukienės paroda Galerijoje.

Mūsų tapytojai Europoje
“Russische Malerei heute” — 

taip pavadinta Vokietijos di
džiuosiuose miestuose dabar 
eksponuojama šiuolaikinio ta
pybos meno darbų kolekcija iš 
Sovietų Sąjungos. Iš Vokie
tijos paroda keliaus dar į Briu
selį, Paryžių ir Romą. Kaip ir 
reikia tikėtis, iš tų 36 “rusų” 
menininkų, kurių darbai buvo 
vakariečio parodos rengėjo 
Henri Nannen atrinkti, vienas 
yra estas, du yra latviai, net 
penki yra lietuviai: Ionas 
Antanovich Cheponis, Antas 
Martino Gudaitis, Vladis Niko- 
laevich Karataius, Augus
tinas Savitskas, Ionas Kasio 
Shvazhas.

Tas pats Henri Nannen 
parodą apibūdina, kaip labai 
nesensacingą — nė meniniu, 
nė politiniu požiūriu. Ir tas tei
sybė, jeigu lankytojas joje pasi
genda to, kas vadinama nau
jos meninės išraiškos 
ieškojimu, tai pasiges ir įpras
tinio socialistinio realizmo 
konvencijų. Kodėl taip yra, 
įvade į parodos katalogą svars
to meno kritikas Hans 
Platschek, bandydamas aiškin
ti dabartinę menininkų padėtį 
Sovietų Sąjungoje ryšium su 
valdiška politika meno atžvil
giu, statančia meną priešais 
visuomeninių uždavinių sumą 
ir lengvai maišančia meną su 
agitacija. Šioje parodoje, sako 
Platschek, vis dėlto užčiuopia
mas kitoks meno supratimas, 
negu tuose patetiško natū
ralizmo pavyzdžiuose, kurie 
dar tebekaba daugelyje sovie
tinių muziejų ir viešųjų įstai
gų, kaip sienos dekoracija ar 
dokumentas, jeigu dar nebuvo 
nugabenti į sandėlius. Už iš
saugotą sveikesnę pažiūrą į 
meną Sovietų Sąjungoje reikia 
dėkoti Anatolijui Lunačars- 
kiui, kuris dar nuo revoliucijos 
laikų priešinosi valdžios pas
tangoms diktuoti meninin
kams, kritikavo “herojinį rea
lizmą,” ir globojo naujas meno 
kryptis sekančius dailininkus 
nuo bandomų jiems uždėti 
grandinių. Lunačarskio tei
gimu, menas ir gyvenamoji tik
rovė autentiškai susitinka tik 
tada, kai subjektyvaus meni
ninko kūrybinė drąsa sutam
pa su visuomenine drąsa. O tai 

reiškia, pasak Platschek, kad 
“galima buvo kažin kiek pri
kalbėti apie oficialųjį, t.y. vie
šąjį, meną, bet tuo pačiu metu 
reikėjo ir kaip nors sau išsiaiš
kinti, kad ne Leonidas Brež
nevas nutapė šiuos paveiks
lus, bet dailininkai, kaip 
Natalija Nestorowa ar Igor 
Obrosow, ir kiti tapytojai tarp 
30 ir 40 metų amžiaus.”

Parodai būdingi, anot Pla
tschek, trys nauji bruožai, iš ku
rių galima kai ką patirti apie 
sovietinio meno dabartinį po
būdį aplamai. Pirmiausia, 
pagaliau vėl grįžta tapyba 
kaip tapyba, nustojusi būti tik 
pakaitalu filmui, fotografavi
mui ar televizijai. Tapyba vėl 
ieško savo pačios temų ir jas 
apipavidalina pagal vaizduo
jamojo meno technikos rei
kalavimus. Antra, dauguma 
šios parodos menininkų žvel
gia atgal į moderniojo meno 
tradiciją, lyg į primirštą meni
nę kalbą. Siužetuose jie kar
tais sąmoningai atkartoja 
ankstesnius menininkus, kaip 
Natalia Gončarova ar Mare 
Chagall. Arba socialistinio 
realizmo konvencijos panau
dojamos išvirkščiam tikslui — 
kaip pastebi vienas iš meni
ninkų: Mes norime paradi
niams paveikslams su jų opti
mizmu priešpastatyti tokį 
stilių, kuris parodo žmogaus 
gyvenimo sunkumą ir jo tiesą. 
Ir trečia, nemažai parodos dar
bų, kadangi jie yra tapyba, o 
ne fotografija, linksta į aba- 
traktizmą.

Bendras parodos įspūdis la
bai nevienodas. Kai kur techni
ka gan primityvi, netrūksta ir 
politinių paveikslų, netrūksta 
idealizuotų visuomenės vaiz
dų (pvz. viename paveiksle la
bai gražūs jaunuoliai, susėdę 
pajūry prie laivelio, ilgesingai 
žvelgia į tolį), nei dailių gam
tos vaizdelių, ar gėlių pu kščių 
salidnų dekoracijai. Iš ki s pu
sės, gyvai jaučiasi dailininko 
privatus savo siužetų pasirin
kimas — Nestorovvos “Pusry
čiai parke” rodo nusisukusią 
moters figūrą ir jos šone dvi 
rankas, piaustančias lėkštėje 
mėsą, toliau tiesiasi parko ta
kelis su statulų pjedestalais —

(Nukelta į 2 psl.)

Genetinė inžinerija
BRONIUS POVILAITIS

(Straipsnis parašytas pagal paskaitą, 
skaitytą Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos XII suvažiavimo Gamtos 
mokslų sekcijoje, St. Petersburg 
Beach, Florida, 1982 m. lapkričio mėn. 
25 d.).

*
Žodžių derinys „Genetinė 

inžinerija“ prieš kokią dešimtį 
metų dar buvo iš viso nežino
mas. Šiandien ši sąvoka jau 
atstovauja gana plačiai biolo
gijos mokslų sričiai. Tačiau šią 
mokslo sritį vis dažniau ima
ma vadinti paprastesniais ir 
daugiau aprašančiais termi
nais, kaip „Genetinė bran
duolinių rūgščių manipulia
cija“, „Branduolinių rūgščių 
manipuliacija“ ar „Rekom- 
binuotos DNR technika“.

Pačioje pradžioje s aitytojui 
bus naudinga susipažinti ar 
prisiminti vieno kito termino, 
vartojamo biologijos moksluo
se, trumpą apibrėžimą ir 
paaiškinimą. Kiekviena 
organizmo celė yra sudaryta iš 
bent dviejų pagrindinių dalių, 
citoplazmos ir branduolio. 
Augalų celės dar turi gerai 
išvystytas sieneles. Branduo
lyje randami tam tikri siūle
liai, arba chromosomos. Tai 
aukštesnieji organizmai, arba 
eukariotai. Vienaceliai 
organizmai, kaip bakterijos, 
branduolio neturi ir vadinami 
prokariotais. Jie savo citoplaz- 
moję turi tik vieną žiedo 
pavidalo chromosomą — 
bakterijose.

Organizmo paveldėjimo 
vienetai yra vadinami genais 
ir jie užima fiksuotą poziciją 
ant chromosomos. Genai turi 
specifinį 
Chemiškai 
maža, 

efektą fenotipui, 
genas tai labai 

gerai organizuota

Augustinas Savickas Kristus (aliejus, 130x155.5 cm) 1981
IA Aiuolaikinės tapybos Sovietų Sąjungoje parodos, vykstančios Aiais metais Vakarų Europoje.

sraigtinę 
dvigubą 

struktūros

medžiagos dalelė, aukšto 
molekulinio svorio, ir yra 
deoksiribozės branduolinės 
(nukleinės) rūgšties molekulė, 
arba sutrumpintai „DNR“. Ši 
molekulė yra sudaryta iš fosfo
ro rūgšties ir pentozės cukraus 
skeleto, prie kurio tam tikra 
tvarka yra prisijungusios 
pirimidino ir piurino bazės: 
piurinai — adeninas ar guani- 
nas, ir pirimidinai — citozinas 
ar timinas. Dvi virvelių 
pavidalo molekulės yra laiko
mos viena prie kitos vandeni
lio ryšiais tarp adenino ir 
timino, ir tarp citozino ir 
guanino. Tokia porinė DNR 
erdvėje sudaro 
struktūrą arba 
spiralę. Porinės
fragmentas, sudarytas iš 
vienos piurino ir vienos pirimi
dino bazės, yra vadinamas 
nukleotidu. Viename gene 
priskaitoma tokių nukleotidu 
nuo kelių šimtų ligi kelių 
tūkstančių. Cheminis net ir 
vieno nukleotido pakeitimas 

I gali ir kurią nors organizmo 
savybę pakeisti. Tai mutacija.

DNR yra visuose gyvuose 
organizmuose randamas 
cheminis paveldėjimo kodas. 
Tūkstančiai tokių genų yra 
prijungta prie celės branduoly
je esamų chromosomų. Pilnas 
genų ir chromosomų komplek
tas randamas kiekvienos 
aukštesniųjų organizmų celės 
branduolyje.

Genetika yra biologijos 
mokslo šaka, tirianti organinę 
variaciją ir paveldėjimą, tuo 
būdu genetika yra mokslas 
apie genus. Genetikos mokslui 
rūpi veisimosi procesas, evoliu
cija ir pati gyvoji medžiaga.

Dr. Bronius Povilaitis

Šis mokslas padeda pagrindus 
augalų ir gyvulių selekcijai, ir 
kai kurioms medicinos 
šakoms. Gi esminė inžinerijos 
žymė yra planavimas, arba 
projektavimas, ir todėl gene
tine inžinerija pavadinta tik 
ką išvystyti ir suprasti genų 
manipuliacijos metodai, pagal 
iš anksto sudarytą žmogaus 
planą sukuriant naujas, 
seniau dar negalimas, genų 
kombinacijas.

Genetinės inžinerijos pradžia 
laikoma 1973 ir 1974 metai, 
daugiausia remiantis Stanley 
Cohen (Stanfordo universi
tete) ir Herbert Boyer 
(Califomijos universitete San 
Francisco) tyrinėjimais. Daug 
technikinių metodų yra tie 
patys, kurie buvo išvystyti 
mikrobų genetikoje. Ir iš tikrų
jų studijuojant genų struktū
ros ir funkcionavimo mole
kulinę bazę, bakterijos turi 

irmenybių prieš kitus oganiz- 
mus, nes jų celės turi nepaly
ginamai mažiau DNR negu 
kitų organizmų celės, ir, be to, 
gali greitai ir pigiai išauginti 
nepaprastai dideles celių 
kolonijas.

Labai svarbus atradimas 
buvo tai, kad bakterijos, šalia 

savo žiedo pavidalo chromo
somos, kiekvienoje celėje dar 
turi po vieną ar daugiau mažų 
žiedo pavidalo DNR struktū
rų, vadinamų plazmidėmis, 
kurios turi nedaug papildomų 
genų. Jos dalijasi sinchroniš
kai su pagrindine bakterijos 
chromosoma, o kartais ir daug 
greičiau. Izoliavimas bakteri
jose randamų sudėtingų 
baltyminio tipo organizmo 
junginių enzimų, vadinamų 
endonukleazėmis, .apribojimo“ 
enzimais ar restriktazėmis, bu
vo vienas lemiančių žingsnių 
genetinei inžinerijai išvystyti. 
Šitie enzimai buvo atpažinti, 
kaip bakterijos apsauga prieš 
svetimą DNR, kokiu nors būdu 
atėjusią iš kitų organizmų. 
Tokių enzimų jau surasta 
keliasdešimt rūšių. Kiekvie
nas iš jų skaldo DNR į skirtin
gas ir specifines trumpas sekci
jas, nuo 4 ligi 8 bazių porų 
(nukleotidu). Tokių sekcijų 
galai yra vienasiūliai ir 
simetriški. Esant tinkamoms 
sąlygoms, tokie komplemen- 
tiniai, ar lipnūs, sekcijų galai, 
kilę iš tos pat ar iš kitos 
molekulės, gali vandenilio 
ryšiais vėl susijungti ar 
„sulipti“.

Šio sekcijų galų lipnumo 
dėka yra galima į plazmidę 
įjungti sekcijas iš svetimos 
DNR: atidaromas plazmidės 
žiedas ir svetima DNR 
suskaldoma į segmentus, 
veikiant tam pačiam enzimui, 
sumaišoma ir leidžiama sekci
jų galams sulipti. Pastovumui 
užfiksuoti šioje procedūros 
vietoje naudojamas dar kitas 

..enzimas - DNR ligazė. Skirtin
gų restriktazių gausumas įgali
na perskelti DNR molekulę 
tyrinėtojo pasirinktoje vietoje. 
Naudojantis šiuo metodu, bet 
koks parinktas DNR frag
mentas, nežiūrint jo kilmės, 
gali būti inkorporuotas į 

atitinkamai parinktą plazmi
dę.

Kad tokia rekombinuota 
plasmidė daugintųsi, reikia ją 
inkorporuoti į bakterijos celę. 
Dažniausia tokiems tyrimams 
naudojama bakterija yra 
žmogaus žarnyno lazdelė 
Escherichia coli, tačiau ji labai 
mažai plasmidžių tepaima iš 
aplinkos. Modifikuojant bakte
rijos paviršių temperatūros 
pagalba ir pridedant sub- 
stratan kalio chlorido, inkorpo
ravimo dažnumas gali būti 
pakeltas. Visvien ši procedūra 
nėra pakankamai efektyvi, nes 
gal tik viena plazmidė iš 
milijono yra inkorporuojama, 
be to, tik nedaug tų inkorpo
ruotųjų turės dirbtinai įvestą 
sekciją

Genų manipuliacija 
prokariotuose nesudaro sunkių 
problemų. Daugumai tyrinė
tojų betgi labiau rūpi ši 
manipuliacija eukariotuose, 
t.y., aukštesniuosiuose 
organizmuose. Pagrindinės 
problemos ir eukariotuose yra 
tos pačios: įvedimas svetimos 
DNR, tos DNR stabilizavi
mas, vėliau transkripcija ir 
transliacija, vedanti į 
reprodukciją. Eukariotuose ta 
kryptimi yra kol kas dar labai 
mažai tyrinėjimų keliu 
pasiekta.

Sėkmingi rekombinuotos 
DNR tyrinėjimai parodė, kad 
tarp organizmų rūšių egzis
tuojantis veisimosi barjeras 
gali būti nugalėtas ir tuo būdu 
skirtingos organizmų rūšys 
gali būti tarpusavy maišomos. 
Senesnioji gi kryžiavimo 
praktika rodė, kad tik tam 
tikrais retais atvejais kryžia
vimas tarp rūšių galėjo būti 
kiek sėkmingas, bet tarp 
genčių buvo veik nežinomas. 
Todėl fantastiniams pareiški
mams ir spekuliacijoms atsi
darė plati dirva. Dieninė 
spauda, televizija ir kitos 
viešosios komunikacijos siste
mos į tai atkreipė pilną savo 
dėmesį, pradedant nuo galimy
bės sudaryti esamas ir dar 
nežinomas žmogaus ir kitų 
organizmų ligas, ir einant taip 
toli, kaip sudarymas žmogaus 
roboto ar monstro, kuriuos 
neatsakingi žmonės ar diktato
riai galėtų panaudoti savo 
juodiems tikslams.

Pastarieji technologiniai 
pasiekimai neabejotinai duotų 
daug naudos sprendžiant teori
nes biologijos problemas. 
Buvo, ir dar yra, nuomonių, 
kad tuo keliu galėtų būti 
pagaminta naujų, gal ir žalin
gų, ar net užkrečiamų DNR 
elementų, kurių savybių 
niekas negalėtų iš anksto 
atspėti. Daug kam atrodė, kad 
šis pavojus, gal ir retas, yra 
galimas ir realus, jei tokia 
žalinga DNR paspruktų vieno
kiu ar kitokiu būdu iš labora
torijos ribų ir paplistų žmonių 
visuomenėje. Šis pavojus daug 
kam atrodė didelis ypač dėl to, 
kad šiuose tyrinėjimuose 
naudojama veik išimtinai 
žmogaus žarnyno bakterija, E. 
coli.

Neaiškumai ir abejonės 
paskatino šios srities 
mokslininkus persvarstyti 
problemą ir sustabdyti bet 
kokius tyrinėjimus gyvųjų 
organizmų genetinės manipu
liacijos srityje. Buvo siekiama 
surinkti daugiau informacijos, 
kol dar ši be galo greit 
besivystanti mokslo sritis per 
daug neišsipPtė ir kol dar 
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Mažųjų tautų lažybos

Lietuviškosios tėviškės prisiminimai O.V. Milašiaus poezijoje

Praeitais metais The New York 
Reuieu) of Books, įtakingas Ameri
kos akademinio gyvenimo libera
linės krypties reiškėjas, atspaus
dino Milan Kundera straipsnį, 
pavadintą “The Czech Wager.” 
Čekas rašytojas Milan Kundera 
iki 1968 metų, kada jis buvo nuša
lintas ir jo knygos išmestos iš bib
liotekų, profesoriavo Pragos kine
matografijos institute. Jam 
pasitraukus į Prancūziją, po to, 
kai jo pagarsėjęs romanas The 
Book of Laughter and Forgetting 
buvo išleistas prancūziškai 1979 
metais (anglų kalba 1980), Čeko
slovakijos vyriausybė atėmė jam 
pilietybę ir uždraudė spausdinti jo 
kūrybą. Minimam straipsny Kun
dera labai atvirai klausia: kodėl 
maža tauta, kaip čekų, jau šimt
mečiais siekia sukurti ir išlaikyti 
savitą kultūrą, užuot įsiliejus į di
džiąsias — čekų atveju, anksčiau 
vokiškąją, dabar, žinoma, rusiš
kąją? Kokios kultūrinės sąlygos 
turi būti pasaulyje, kad mažesnės 
tautinės bendruomenės galėtų gy
vuoti? Kodėl mažų tautų pastan
gos savo kultūrinį savitumą iš
saugoti turi lemiamos reikšmės ir 
visai Vakarų kultūrai?

I pirmąjį klausimą Kundera 
atsako, nurodydamas, kad čekų 
tautos vieta Vakarų istorijoje yra 
kartu labai sena ir dar labai nau
ja — 17 šimtmety po Europos reli
ginių karų jai grėsė visiškas išny
kimas, nes kraštas buvo 
intensyviai vokietinamas. Tik 19 
šimtmety čekai vėl grįžo į Euro
pos kultūrinį žemėlapį ir tai vien 
todėl, kad didelių intelektualinių 
pastangų dėka buvo atgaivinta če
kų kalba ir pradėta kurti tautinę li
teratūrą. Kundera tvirtina, kad če
kų tauta gimė per savo literatūrą 
ir todėl tautos tolimesnė gyvybė 
yra surišta su jos literatūros ir jos 
kultūros likimu. Jeigu čekai šian
dien egzistuoja kaip tauta, tai to
dėl, kad jie rinkosi egzistuoti. Ir 
šiandien į savo tautinę gyvybę jie 
žvelgia kaip į apsisprendimą," pro
jektą arba, Paskalio žodžiu, lažy
bas.

Tačiau tautinę gyvybę iš
saugoti ir tautinei kultūrai laisvę 
laiduoti reikia tapti dalim pasau
linės literatūros ir pasaulinės kul
tūros, tos erdvės, kuri prašoka at
skirų didžiųjų tautų veržimąsi 
savo pačių gyvenimo stilių prie
varta užmesti visam likusiam pa
sauliui. Pasaulinė kultūra tegali 
laikytis tolerancijos ir kultūrinio 
įvairumo pagrindu. Mažų tautų 
kultūros čia išlaikytų savo teisę į 

specifiškumą, skirtingumą ir ori
ginalumą. Laimingu atveju, če
kams šio šimtmečio pirmoje pusė
je yra pavykę neabejotinas įnašas 
į Vakarų kultūrą kaip paliudija 
du Pragos intelektualų sambūriai: 
pirmasis, sulydęs čekų, vokiečių ir 
žydų tradicijas ir į pasaulinę kul
tūrą įvedęs rašytojus Franz Kaf- 
ka, Jaroslav Hasek (Gerasis ka
reivis Svejkas) ir kompozitorių 
Leos Janaček, antrasis — lingvis
tinė Pragos mokykla, iš kurios gi
mė dabartinis struktūralizmas.

Kokias implikacijas Vakarų kul
tūrai turi čekų kultūriniai pasi
reiškimai mūsų šimtmety? Viena 
ryškiausių, tai paneigimas istori
jos racionalumo (taip mielo euro
pietiškai galvosenai, suformuotai 
Hėgelio ir Markso, kur kiekvienas 
karas, kiekvienas mažųjų žmogiš
kų bendruomenių užgniaužimas 
aiškinamas rimtu priežastingu
mu, istorijos dėsningumu). Neatsi
tiktinai, pirmasis mąstytojas, ku
ris neracionalią individo 
išskirtybę ir jo gyvenimišką tikro
vę priešpastatė istorijos neas- 
meniškam racionalumui, buvo 
mažos tautos filosofas danas S0- 
ren Kierkegaard. Taip yra todėl, 
kad mažosios tautos gerai žino, 
jog jos nekuria istorijos, tik yra 
priverčiamos jai pasiduoti. Ir jos 
įtaria, kad “istorija” tai ne kas ki
ta, kaip didžiųjų tautų troškimas 
valdyti. Pagal Kundera, tik mažo
sios Vidurio Europos tautos suge
bėjo įnešti taip reikalingo skeptiš
kumo, kilusio iš jų pačių 
skausmingos patirties, į tą pasau
lio viziją, kurią neatlyžtamai sklei
džia didžiųjų tautų pasinešimas į 
kultūrinę hegemoniją. Kaip tik ta
da, kai Vidurio Europa pradėjo 
kultūriniai klestėti, absurdiškas 
Jaltos potvarkis padalijo pusiau šį 
moderniosios Vakarų kultūros 
centrą ir didesnę jo dalį įjungė į ru
siškąją civilizaciją. Ar čia nebuvo 
istorijos nesąmonė ir bukagalviš
kumas? Rusiškasis totalitarizmas 
panaikina vienintelius rėmus, ku
riuose čekų kultūra gali išlikti, at
meta tokią pasaulinės k iltūros 
sampratą, kur skirtingos p. aulio 
vizijos gali rungtis, susitikti ir pa
pildyti viena kitą ir kur kūrinio ir 
kultūros originalumas laikomas 
vertybe. <

Taipogi, kadangi čekų kutūra 
nuo neatmenamų laikų priklausė 
Vakarams, Rusijos anti-vakarie- 
tiškumas išplėšia čekų kultūrą iš 
jos tūkstantmetės gyvenvietės ir 
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A. TYRUOLIS

Oskaro Vladislovo Mila
šiaus (1877 1939)(1) šimtoji gi
mimo sukaktis bus paskatinu- | 
si jo prancūzų kalba parašytą 
poeziją perteikti lietuvišku žo
džiu. Buvo išleisti du Mila
šiaus oezijos vertimai: Anta- 
n \ ličiu'aičio verstos 
“Septynios vienatvės” (Chi- 
caga, 1979, k aip ir 1931 m. iš
leistų “Poemų” antroji laida) ir 
Valdo Petrausko vertimai, pa
vadinti “Poezija” (Vilnius, 
1981). ’irmais vertėjas davė 
Milašiaus rinktinės poezijos 
poetiškai apdorotą vertimą, 
antrasis bemaž pilną, bet pro
ziškai verstų Milašiaus kūri
nių rinkinį. Jį sudarė, įvadą ir 
komentarus parašė V'tautaB 
Kubilius. Beje, prozims ver
timas — tam tikras nuostolis 
Milašiaus poezijos muzikalu
mui.

Jau artimas Milašiaus bi
čiulis, prancūzų rašytojas 
Francis de Miomandre (iš tik
rųjų Francois Durand), viena
me savo rašinyje Milašių pa
vadino “prisiminimų poetu”. Ir 
iš tiesų tėviškės prisiminimas 
istorinės Lietuvos ribose (Ce- 
rėjos dvare, buv. Mogiliavo gu
bernijoj) Milašiaus poezijoje 
nuaidi čia stipriau, čia nuosai
kiau, bet kone nuolatos. Tiesa, 
tie prisin inimai į poezijos teks
tą kartais taip tampriai įausti, 
kad jų siūlų galus sunkoka iš
narplioti.

J. Grinius savo disertacijoj 
apieMilašių(2)atkreipėdėmesįį 
tai, kad j u ir pačiame pirmaja
me Milašiaus poezijos rinkiny
je “Nuopuolių poema” (1899), 
kuri buvo išleista Paryžiuj, 
Milašiui ten nuvykus studijuot, 
poetas vėl grįžo į “melancholiš
kus, ūkanotus Cerėjos par- | 
kus”(2). Tai kartu prisimini
mas ir tos mergytės, kurią jis 
vaikystėje buvo pamilęs ir ku
rios prisiminimas “nuaidi be
veik visoje kūryboje”(3). Pir
majame savo poezijos rinkinyje 
Milašius ją pavadino “Lali” to 
paties vardo eilėraštyjeir Lalija 
“Lopšinėje”.

Vėjeliai Šiaurės soduos ir 
gėlės žinojo, kuo vardu 
Toji, kuri buvo jų goda 
ir melancholija.
(Visa tai buvo taip seniai, 
taip seniai!)

Mėnuo beribiame danguje 
giedojo: “Saldžių sapnų,

saldžių sapnų, .Lali, 
Pagelstančių parkų Lali, 
mirštančių rožių Lali(4).
Gal tai ta pati “melancholiš

ka mergytė, linažiedėm akim”, 
kuriai eilėrašty “Kelionė” poe
tas duoda vardą “Fani”, kaip 
tai darydavo MacPherson sa
vo “osianiškose” eilėse arba L. 
Rėza savo “Prutenos” rinki
niuose. Pagaliau ir į egiptiš- 
kąją “Karomaną” galėjo būti 
įdėta cerėjiškės draugės bruo
žų.

Nors Lietuvos vardą Mila
šius savo poezijoj gan retai te
pamini, o istorinės praeities 
vardai jam kaip ir neegzistuo
ja, bet lietuviškas gamtovaiz
dis ir lietuviški papročiai vėl 
primena didžiajai tėvynei Lie
tuvai priklausiusį kraštą. Tie 
prisiminimai Milašiui yra tik
ras kūrybinis procesas, kur ir 
gamta ir papročiai pakeliami į 
aukštesnės sferos ribas. Poeto 
jausmų skalėje nugirstame, 
kaip “praeities arkliai žvengia 
prie užmaršties vartų”, kaip 
“piemuo su rudine pučia ilgą 
tošinę dūdelę”, pamatom, kaip 
valgoma “juoda, paskrudinta 
duona”, kur auga “mano sesė 
dilgė”.

“Septyniose vienatvėse” 
Milašius į savo vaikystės drau
gę žvelgia, kaip Dantė į savo 
devynmete Beatričę, ir vadina 
ją “neapsakomai miela sva
jone”, kuri gali priminti seniai 
mirusius draugus: ’

Ne, aš daugiau nenoriu 
tavyje regėti draugę.
Tikėki mano žodžiams:būk 
svajonė nepasakomai miela, 
Tu būk vakaris dūmas nuo 
bakūžės stogo:
Ant veido tau dar spindi 
laimingoji vasarų diena.

Kalbėki man apie draugus, 
kurie seniai išmirę,
Jie miega kapuose, kurių 

aš neregėsiu niekados —
Toli, toli toj žemėj, turinčioj 
tylos ir amžių spalvą.
O, kaip mes juos mokėtume 

mylėti, jei pareitų jie namo(5).
Čia ta žemė apibūdinta pa

našiai, kaip ir eilėraštyje “Lie-

Trakų pilis žiemą

tuva” (imtame iš Milašiaus pa
skaitos):

Tos žemės vardas — Lietuva
— užvaldė mano protą ir 
jausmus.
Aš trokštu jums atskleisti 
jų-
Ateikit! Dvasioje nuvesiu 
us į svečią kraštą,

ūkanotą, glūdų, šnarantį...(6)
Lietuvoj Milašius buvo lan

kęsis kelis kartus, o 1902-06 m. 
ten ir gyveno. 1919 m. Mila
šius oficialiai pasisakė esąs lie
tuvis. Dar po kelerių metų, poe
to P? Claudelio paveiktas, 
perėjo į katalikybę. Faktiškai 
jis, kaip autobiografijoj pasi
sako, “išauklėtas naivios ir 
brutalokos ‘laisvos minties’ 
principais, grįžęs į protėvių 
katalikų religijos praktiką ‘per 
filosofinę meditaciją’(7)”.

Nors Milašius, praeities 
tebeveikiamas, iš dalies laikė
si unijinio nusistatymo, bet, 
kaip toj pat autobiografijoj 
pasisako, turėjęs būti dėkin
gas tėvui už įskiepijimą pagar
bos “lietuviškai mūsų giminės 
kilmei” ir už “nepasitikėjimą 
Lenkija”, kurs lydėjęs jį visą 
gyvenimą. 1931 m. Milašius 

priėmė Prancūzijos pilietybę.
Gimtinę Milašiui laikas 

nusinešė į praeitį, bet poetas ją 
savo kūryboje transformavo, 
pakėlė į naujas aukštumas. Tai 
jau ypač žymu Milašiaus poezi
jos rinkiny “Simfonijos”,’kurs 
buvo parašytas Pirmojo pasau
linio karo metu (1915). Čia 
išreikštas ne tik giliai nostal
giškas tėviškės ilgesys, bet ir 
rūpestis jos likimu:

Vaikystės krašte ir 
ūksminga sentėvių buveine! 
Kupli, susnūdus liepa, taip 
oriai dūzgėjusi nuo bičių,
Ar tu laiminga, kaip kadais?
O aukso gėlėmis skambėjęs 

balse,
Ar vis užbūręs sergsti 
kauburių šešėlius------ —

Brangi erškėtrože, 
sumenkusi

kalvos pašlaitėj, ar kada 
tave matysiu?
Ar tu žinai, kad tavo 
žiedas, kuriame žėrėjo 
juokdamos rasa,
Tai nuo vaikystės ašarų 
apsunkusi širdis manoji. 
O bičiule,
Ne tavo, bet kiti erškėčiai 
pažeidė mane!(8)

Laikas, anot Šekspyro, yra 
didžiausias mūsų priešas: greit 
neša ir gramzdina mus į amži
nąsias praeities gelmes. Tai 
kaip kovoti su juo? Nebent juo
dų raidžių šviesa išlaikys, kas 
poeto sukurta. Bet Milašius, 
kaip vizijinis poetas, savo tė
viškę pamato perkeltą į kosmi
nės sąrangos sritis, į kurias 
žvelgdavo mūsų protėviai su 
tam tikra paguoda ir viltimi:

Ten visa bus kaip žemėj. 
Tas pats sodas,

Gilus, gilus, ūksmėtas, 
tankus. O vidudieniui 
artėjant,
Ten džiaugsis susirinkę 
žmonės,
Kurie dar niekad nesimatė— 

--(9)

Poetą persmelkia gilus ro
mantinis nusiteikimas, kai jis 
palygina dabartinę savo padė
tį su tuo, kas buvo anais 
“auksiniais laikais”:

A! daugel sielų alsavau, 
bet nė viena jų neturėjo 
To mielo kvapo staltiesės 
šaltos, auksinės duonos 
Ir seno lango, praviro 
birželio bitėms!
Nė švento balso, skam

bančio
vidudienio žieduos!(10)

Ir Milašius, tartum kartu su 
Donelaičiu, šūkteli: “Kur din
got, gražios dienos?” Poetą 
šiandien, be abejo, gąsdintų, 
ką jis ten pamatytų: tie “kiau
ri stuobriai” jo numylėtoj alė
joj, kur pasislėpė “jaunutė Mei
lė, tiekos pasakų žavių 
mokėjus”. Ir visa tai jau po 
trisdešimt metų, nes tiek laiko 
“atminimai laukė”.

Kai buvome savo tėviškėse, 
kai jas turėjom arti prie savęs, 
galbūt nemokėjom jų taip ver
tinti ir branginti, galbūt net 
svetimi kraštai mus labiau vi
liojo. Ir Milašius graudojasi, 
kad gimtieji namai jo nesulai
kė, kad ir pati motulė išleido į 
apgaulingą kelionę:

O Name, Name! kam mane 
išleidai į kelionę,
Kodėl nesulaikei manęs, 
kodėl, Motule,
Kuri pažįsti mano širdį, 
kam tu leidai gundyti mane 
Kadaise rudenio melagiui 
vėjui
Ir išnaktų ilgų ugnims, 
aniems raganiams,
Su jųjų pasakom kvaišom: 
apie senas, kvapnias salas 
Ir burlaivius, paklydusius 
plačioj, tylioj laikų 
mėlynėj,
Apie Pietų šalies krantus 
su laukiančiom mergelėm?(11)

Į poemą „Nihumim“ (Ketu
riasdešimt metų) Milašius įter
pia himną lietuvei motinai su 
būdinga jai aplinka:

O Motin!Motinėle! Ir tie 
dailūs, nusverti pečiai 
vėsaus vandens nešėjos, 
Ir auštant prikeltos 
tarnaitės susitelkęs 
žvilgsnis!
Kiek išminties ir išmonės, 
o moteriške, tavo rankų 
delnuose!
Kiekvieną sykį, kai jomis 
gėriuosi, suplazda balandis, 
Ir tavo šventasai baltumas 
prijaukina gulbes!(12)

Mažiau betarpiškų tėviškės 
prisiminimų tėra “Pradmeny
se” (“Les Elements”), kur į 
didingos gamtos ir stichijos 
reiškinius žvelgiama daugiau 
su pranciškonišku nuolanku
mu. Bet ir čia poetas ateina 
prie didingos uolos su savo vie
natvės prisiminimais iš tėviš
kės sodų, apgieda Lemano 
(Ženevos) ežerą, atėjęs prie jo 
su savo gimtosios tėviškės 
jausmais. Čia išgirstame ir 
poeto išsipažinimą:

Aš neturiu namų; neturiu 
tėvynės;
Vien tik visatos buvo 
sklidina mano apkartusi 
širdis.
Gyvenau vienišas savo 

bokšto viršūnėje,
Būsimų regėjimų

apšviestomis akimis(13)

Čia randame daugiau mei- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Prie „naujos pradžios“
Kazio Bradūno naujame eilė

raščių cikle „Prierašai prie 
Genezės“ skaitome:
Taigi, Vietpats Dievas, padaręs iš 
žemės visų laukų gyvulius ir visus oro 
paukščius, juos atvedė prie Adomo, 
kad matytų, kaip jis juos pramins (Gen 
2, 19).
Sutverti tavo rankų mostu, 
Jie stovi dar neužbaigti — 
Be vardo. Prieinu arti, 
Paglostau,
Vardiju, 
Saukiu —
Ir žiūri tūkstančiai akių... 
O kas mane pašauks vardu? 
Sau vardo nerandu.

Čia kalba poetas, keliose 
eilutėse sugriebdamas tiek 
poetinio pašaukimo eBmę, tiek 
paties poeto, o gal iš vis 
žmogaus žemėje, paradoksalų 
likimų.

To nenorime užmiršti, kai 
šios savaitės priedo puslapiai 
dalinai yra skirti peržvelgti jo 
nueitų kelių su redaktorium 
Kaziu Bradūnu. Nors kyla 
mintis, kad daugiau negu 
dvidešimt metų šį darbų dirb
damas, kaipo redaktorius jis 
taip pat „vardijo“ skaitytojui 
daugelį iš kultūros pasaulio 
sudedamųjų elementų ir tuo 
padarė, kad mums visiems 
gyvenama tikrovė taptų geriau 
atpažįstama, labiau užbaigta. 
Tačiau, savo ruožtu, šio nume
rio mintys ir atsiminimai 
nepretenduoja į siūlymus 
vardo pačiam Bradūnui. 
Pirmiausia jau vien dėl to, kad 
čia akivaizdžiai stinga susi
telkimo prie Bradūno poetinės 
kūrybos, kas būtų buvę labiau
siai prasminga daryti. Dar ir 
dėl to, kad „Draugo“ priedo 
puslapiuose jau ilgų laikų yra 
buvusi visiška spraga dėmesio 
Bradūno poezijai. Visai 
neatsitiktinai — ta spraga 
susidarė todėl, kad Bradūnas, 
būdamas redaktorium, 
nespausdino ne tik straipsnių 
gvildenančių jo paties kūrybų, 
bet net ir savo vienas po kito 
išeinančių eilėraščių rinkinių 
recenzijų. Nepailstamai rūpin
damasis dėmesiu kitų kūry
bai, jis jo ne tik nereikalavo sa
vajai, bet dar ir nuo jos 
nukreipdavo, kaip ir nuo savo 
asmens (pvz. kada kitų rašyto

jų, menininkų ir visuomenės 
veikėjų nuotraukas „Draugo“ 
fotoarchyve gali ryšuliais 
skaičiuoti, Bradūno nuotrau
kos čia ir su žiburiu ieškosi). 
Tuo tarpu, skaitytojams bent 
žinotina, kad plati studija apie 
Bradūno kūrybų kultūriniame 
priede, rašoma vieno mūsų 
poezijos kritikų, pasieks mus 
už metų (didesnio masto užda
vinius paprastai diktuoja 
neatiaidi akademinio darbo 
logistika). Šiuo metu galima 
tik pasidžiaugti, kad pasku
tiniame „Metmenų“ numeryje 
buvo atspausdinta Živilės 
Bilaišytės vėlesnės Bradūno 
kūrybos interpretacija.

O šitų kritikos pastangų 
labai reikia, kad pamatytu- 
mėm, kokį ilgų kelių yra atėjęs 
Bradūnas — poetas nuo 
intensyvaus ir viskų valdan
čio žemės praradimo skausmo 
iki „naujos pradžios“ (Prie
rašai prie Genezės). Bandy
dami tų tremtinio poeto kelių 
geriau suvokti, geriau įžvelg
sime ir savųjį. Bradūno var
das pirmakąrt tapo pažįsta
mas man, kada Vokietijos 
stovykloje į rankas pateko 
knygutė, kuri vadinosi 
„Svetimoji duona“. Tik prade
dančiai skaityti mergaitei ji, 
aišku, negalėjo lygintis su dar 
iš Lietuvos tėvų paimtu Vyte 
Nemunėliu ar jau leidžiamais 
„Saulutės“ sųsiuviniais su 
pasakėlėm ir paveikslėliais. 
Tačiau tuometinis knygučių 
badas ir šiųjų tuoj pat įglaudė į 
nuolat vartomų skaičių. Be to, 
pats pavadinimas „Svetimoji 
duona“ ryškiai įsiminė — gū
džiai skambėdamas, jis sakė 
kažkų svarbaus, nes „sveti
mas“ buvo žodis, kurio reikš
mę pirmaisiais pokario metais 
Vokietijoje ir mažas vaikas 
gerai žinojo. O ir apie poezijų 
nieko dar nesuprantant, „tušti 
paliktieji namai“ jau buvo 
nešiojami sųmonėj.

Dabar jau mes beveik visi 
seniai esame iš tos būsenos išė
ję. Nebesvetima ne tik duona, 
nesvetimi nei kalnai Ameri
kos vakaruose ar Europos šiau
rėje, nei pasaulio miestai, nei 
daug jo užkampių, nei Ameri- 

(Nukelta į 2 psl.)

Kad gentis ne vien tik duona...
Redaktorių Bradūną išlydint

KĘSTUTIS KEBLYS

kultūrinius ,,Draugo“ 
puslapius prieš ir po Bradūno. 

Kaip atrodė šie puslapiai 
maždaug 1960-61 metais? 
Kultūrinis „Draugas“ anuo 
laiku labai aiškiai atspindėjo 
konservatyvųjį mūsų visuo
menės sparną. Ne tik atspin
dėjo, bet ir atstovavo, palaikė 
bei gynė. Ta ginamoji pozicija 
daugiau akcentavo senų verty
bių išlaikymą negu naujų kūri
mą. Tad ir kūryba bus o 
traktuojama kaip priemonė 
kovoje už status quo. Tradici
nių vertybių išlaikymas 
reikalavo suburti kuo didesnį 
žmonių skaičių. Todėl visi, 
kurie tik laikėsi nerašytų 
„tautinio-religinio realizmo“ 
taisyklių, buvo priimami į tą 
vyraujančios didžiumos būrį. 
Kūrybiniai pasiekimai irgi 
buvo vertinami šių siaurai 
suprastų taisyklių normomis. 
Žodžiu, atsivėrė durys pilkam 
vidutiniškumui, ir kiekvienas, 
kuris riktelėjo „o, mano Lietu
va“, arba drobėje tėptelėjo 
smūtkelį, galėjo skaitytis 
lygiateisiu, dideliu kūrėju.

Atstovaudamas tai daugu
mai, „Draugas“ savaime 
tarnavo neatsakingos lite
ratūrinės kritikos infliacijai ir 
grynai utilitariniam kūrybos 
supratimui. Paprastų dalykų 
pervertinimas, šališkumas ir 
pašaipa kūrybinio ieškojimo 
prasiveržimams buv< 
kasdieninė laikraščio duona. 
Žinoma, šiame kultūrinių 
reikalų niveliavime „Draugu' 
neturėjo kokio pore monopo
lio. Kultūriniu primityvumu 
alsavo visa išeivijos spauda. 
Tačiau „Draugas“,' būdamas 
plačiausiai skaitomu laikraš
čiu, turėdamas didžiausių 
pastovų skyrių kultūros reika
lams, buvo įsigijęs neužgin
čijamą įtakų visuomenėje. 
Todėl tie, kuriems rūpėjo 

Po maždaug dvidešimt 
vienerių metų intensyvaus 
darbo šių puslapių redaktorius 
Kazys Bradūnas pernai rude
nį pasitraukė pensijon.

Galima spėti, kad paskutinę 
jo darbo dieną laikraščio vado
vai ir darbo kolegos suruošė 
uždarą subuvimėlį, gal net 
šampano butelį pykštelėjo, gal 
kas net kuklią atsisveikinimo 
kalbelę sumetė. Kadangi mes, 
ilgamečiai, atidūs ir dėkingi jo 
puslapių skaitytojai, į tas 
išleistuves nebuvome kviesti, 
tegu bus leista mums, jei ne 
vynu, tai bent žodžiu atsisvei
kinti žmogų, kurį gaila išleisti.

O ką sakyti? Tokia proga, 
. žinoma, privalu pagirti išlei- 
I džiamųjį už jo didelius ir gerus 
darbus, išskaičiuoti jo nuopel
nus ir palinkėti smagaus, 
užtarnauto poilsio. Paprastas 
reikalas. Tačiau pasakius, jog 
Bradūnas buvo taurus žmogus, 
gerai redagavo laikraštį ir pali
ko svarų įnašą lietuvių kultū
riniame gyvenime, žodis 
užsikerta. O šneką tęsti reikia, 
nes kitaip tos bendrybės liks 
tik mandagiom, proginėm 
frazėm.

Iš karto lyg ir sunku. Taip, 
Bradūno redaguoti puslapiai 
buvo įdomūs, pilni aktualios 
informacijos. Bet kas čia ypa
tingo? Taip ir turi būti, prie to 
esame pripratę. Sunku 
atsiminti, kad kultūriniai 
„Draugo“ puslapiai kada nors 
būtų buvę kitoki. O jei taip, tai 
tada Bradūnas tebuvo geras 
šeimininkas, neužleidęs 
laikraščio puslapių usnėmis. 
Bet ar tai jau toks didelis 
nuopelnas? Tai gal tik gero 
žurhalisto minimumas. Tuo 
atveju kokie nors didesni 
pagyrimo žodžiai tebūtų muši
mas samčiu į tuščią kibirų.

O vis dėlto kažkur giliai 
šnibžda nuovoka, jog Bradū
nas atliko daugiau negu tik labiau ieškoti negu išlaikyti, į 
išlaikymo — konservavimo 
uždavinį. Kad patikrinus, ar ta 
nuovoka teisinga, turbūt reikia 
grįžti į senus laikus, lyginti

„Draugų“ žiūrėjo kaip į kultū
rinės reakcijos simbolį su 
realia jėga, su plačiais resur
sais skleisti kūrybinio vidu-

b
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Kazys Bradūnas su žmona Kazimiera pirmosiose 
savo pensininkiikose atostogose praėjusių metų

vasarą Chesapeake įlankoje, Mary landė. 
Nuotrauka Loretos Bradūnienės

Nuotrauka V. NoreikosKazys Bradūnas

tiniškumo požiūrį visuomenė
je.

Kodėl Bradūnas atėjo į tokį 
Draugų“? Nors jis pats, kaip 

poetas, nebuvo laikomas visiš
kai išdavusiu tautinio-reli- 
ginio realizmo principų, tačiau 
tradicininkų akimis jis vis 
dėlto neatrodė savas. Sunku 
pasakyti, kodėl leidėjai pakvie
tė jį šiam darbui. Gal jautė, 
kad jau per toli nuvažiuota 
siauru, kultūrų menkinančiu 
keliu, o gal paprastai, prirei
kus naujo redaktoriaus, ieško
jo žmogaus su plačia kultū
rinio žurnalisto patirtim.

Tikrai, į „Draugų“ Bradū
nas atėjo ne naujoku. Pirmųjų 
redaktoriaus kepurę jis užsimo
vė dar studentaudamas — 
1937-38 metais redagavo 
moksleivių ateitininkų žuma- 

lų „Ateitį“. Tie dveji metai jam 
padėjo įsigyti naudingos 
žurnalistinės praktikos, davė 
progos užmegzti pažintis su 
visa eile jaunų kūrėjų, kurie 
vėliau tapo mūsų literatūros 
įžymybėmis.

Po karo, 1945 m. Muenchene, 
Bradūnas pateko „Aidų“ 
redakcijon. Tuo metu „Aidai“ 
buvo daugiau kultūrinės kryp
ties laikraštis, negu svarus 
kultūros žurnalas. Bradūno 
rankose kultūrinis leidinio 
atspalvis stiprėjo, kol šalia 
laikraštinės dalies atsirado ir 
atskiras dvisavaitinis litera
tūros ir meno priedas. Nuo 
1947 metų, užsidarius laikraš
tinei leidinio pusei, teliko tik 
kultūrinė dalis, kuri tuoj virto 
žurnalu, jau visai panašiu į 
dabartinius „Aidus“. Ši 
metamorfozė, jei ne išimtinai, 

. tai didele dalimi buvo Bradū- 
I no nuopelnas. Tų metų „Ai- 
I dai“ buvo ne tik lietuvių sto- 
I vyklinio gyvenimo veidrodis, 
I bet tam tikra prasme ir kelro- 
I dis, su aiškiu akcentu Vakarų 
! kultūrai, su entuziazmu nau- 
I jiems kūrybiniams ieškoji- 
| mams.

I dar vienų redaktoriaus dar- 
I bų Bradūno niekas nekvietė — 
I jis pats jį susikūrė. Tai buvo 
I „Literatūros lankai“. Užbai- 
I gęs „Žemės“ antologijos leidi- 
I mo darbus, pasitaręs su kitais 
I to sųjūdžio bendraminčiais, 
’ 1952 m. Bradūnas pradėjo 
i leisti ir redaguoti neperiodinį 

žurnalų, kuris jau su pačiu 
pirmuoju numeriu sukėlė 
audrų. „Literatūros lankai“ 
protestavo prieš vidutiniš- 

: kūmų kūryboje ir kūrybos 
! vertinime, smerkė kultūrinio 
1 gyvenimo niveliavimų siaurai 
I suprastos patriotikos ir 
| moralės vardu. Todėl 
i nenuostabu, kad žurnalas 
I greitai susilaukė antpuolio iš 
j tiesioginiai ir implikuojančiai 
i paliestų tradicininkų. Nors ši 

įtampa ir neišsivystė į abipu
siai našų dialogų, tačiau

„Literatūros lankai“ rimtai 
sujudino pradedantį užakti 
išeivijos kultūrinio gyvenimo 
kūdros paviršių. Žurnalas įpū
tė naujos gyvybės litera
tūriniam judėjimui, suteikė 
tribūnų kūrybinio individua
lumo siekiančiai rašytojų 
grupei ir atliko savotiškų meni
nės sųžinės funkcijų lietuvių 
kultūriniame gyvenime.

Žurnalo nuopelnai kartu 
buvo ir redaktoriaus Bradūno 
nuopelnai. Jei tame projekte jo 
kolegos žemininkai buvo 
ratais, vairu, kartais net 
vairuotojais, tai Bradūnas 
buvo širdimi — motoru. Tai, 
kad žurnalas gyvavo septyne
rius metus be jokios medžia
ginės, administracinės para
mos iš šalies, rodo Bradūno 
sugebėjimų ne tik redaguoti, 
bet ir organizuoti bei ištver
mingai nešti visokeriopo 
žurnalistinio darbo naštų.

Su „Literatūros lankais“ 
Bradūnas stojo po kultūrinės 
opozicijos vėliava. Per tuoB 
septynerius metus jis užsitar
navo tam tikrų avangardinį 
štampų. Nors savo raštais 
žurnale ypatingu kovingumu 
nepasižymėjo, tačiau ten 
skelbiami kultūrinio 
nepriklausomumo dėsniai jam 
turėjo būti savi. Tad čia vėl 
iškyla anksčiau keltas klausi
mas: kodėl Bradūnas atėjo į 
„Draugų“, kuris atstovavo 
visam tam, prieš kų „Litera
tūros lankai“ kovojo?

Atsakymo ieškant, tenka 
atkreipti dėmesį į Bradūno 
nusiteikimų kultūrinį darbų 
seikėti visuomeniniu matu. 
Pirmaeiliams menininkams 
paprastai esame linkę atleisti 
jų nesocialumų, kūrybinį bei 
visuomeninį uždarumų, sava
naudiškų rūpinimusi vien savo 
mūza ir savo reputacija. 
Dideliam kūrėjui tokios būdo 
savybės laikomos norma
liomis, net reikalingomis. 
Būdamas pirmaujančiu poetu, 
Bradūnas šiuo atžvilgiu yra 
visai kitoks. Jo poezija, nors 
giliai individuali, nėra herme
tiška. Jo daina sava, bet 
dainuojama ne sau pačiam. Ji 
skirta žmonėms, kviečiant juos 
kartu su poetu pajusti ir išgy
venti nenutrūkstantį istorinį 
ryšį su savo kiltim. Nėra abejo
nės, kad ir Bradūnas trokšta 
būti geriausiu lietuvių poetu, 
tačiau nesiekia būti vienin
teliu. Jam rūpi, kad jo poezija 
būtų brandi, bet gal nemažiau 
rūpi, kad ir visa lietuvių poe
zija iškoptų į aukštumas.

Genties motyvai, genties 
reikalai iškyla į pirmų planų 
ne tik Bradūno kūryboje, bet ir 
jo kultūriniame darbe. Jam 
svarbu ne tik lietuvių likimas, 
bet ir jų augimas iš primi
tyvios, beraštės bendruomenės 
į giliai kultūringų tautų, nuolat 
turtėjančių kūrybos nešamais 
dvasiniais lobiais. Tas lėtas 
tobulėjimo procesas Bradūnui 
nebuvo kur nors toli nuo jo poe
tinio bokšto vykstantis judė
jimas. Tai buvo pats gyveni
mo verpetas, kuris traukte 
traukė jungtis į darbų, nelikti 
pasyviu stebėtoju.

Šis kultūrinis visuomeniš
kumas gal ir buvo svarbiau
sias akstinas, atvedęs Bradū- 
nų „Draugo“ redakcijon. Tai 
dalinai patvirtina jis pats, 
viename laiške rašęs:

„Nežinau tikrai, ar visus tuos 
redagavimo darbus dirbau iš 
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Nauji leidiniai.
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logija. Juos jungia viena socia
listinė sąmonė“.

O kas bus su tais, kurie 
mėgins rašyti kitaip? Pagal 
standartinį oficialų atsakymą 
— jų pozicija „nemoksliška“.
Arba, Šepečio žodžiais, tai nesupranta kitų, prieina grei

tų, nepagrįstų išvadų. Savo 
bendradarbius jis karikatūri-

Ar pavyks „integruoti“ 
Rytų Europos literatūras?

Tautosakoje ir literatūroje 
dažnai sutinkame dirbtinės 
būtybės, mechaniškai sumon
tuoto „žmogaus“ temą. Apie 
tragiškus bandymus sutverti 
tokią būtybę kalba Prahos le
genda „Golemas“, Marijos 
Shelley romanas „Frankens- 
teinas“, ir Capeko pjesė „Robo
tai“.

Šiuo metu pasigirsta vis dau
giau balsų apie ištisos dirb
tinės literatūros sumonta
vimą. Maskvos kultūriniai 
aparačikai ir jų valdininkai 
Prahoje bei Sofijoje vis įsak
miau kelia Rytų Europos ir 
Tarybų Sąjungos literatūrų 
„integravimo“ klausimą. Ši 
idėja atrodo absurdiška — ar 
įmanoma į vieną robotinį 
mechanizmą sulydyti tiek indi
vidualių stilių, tiek organiškų 
tautinių tradicijų? Įmanoma, 
logiška ir reikalinga, atsako 
marksizmo-leninizmo išmin
čiai. Anot jų, Maskvos domi
nuojamoje srityje nuolatos 
vienodėja pati tikrovė, todėl — 
logiškai — jos atspindys lite
ratūroje taip pat turi panėšėti 
ir vienodėti: „sutarybinta“ lite
ratūra turi atspindėti „sutary- 
bintą“ pasaulį.

1977-ais metais Maskvoje 
buvo išleista knyga apie to
kią „integruotą“ literatūrą 
(Obščeje i Osobennoje v Litera- 
tūrach Socialističeskich Stran 
Europy, Nauka). Pasak tuo
metinio Tarybų Sąjungos kul
tūros ministro pavaduotojo, 
Jurijaus J. Barabašo, toji 
„integruota“ literatūra išsi
skirs iš kitų savo ideologiniu 
bei estetiniu vienodumu, vado
vausis lenininiais partiškumo 
principais ir toliau rutulios 
socrealizmą. Tas „integ
ruotas“ liteiatūrinis robotas 
aprėpsiąs įvairius tautinius 
padalinius. Kaip pernai Per
galėje (Nr. 10) bylojo CK sek
retorius šepetys, lietuvių rašy
tojai, kaip ir visi „tarybiniai“ 
žmonės, „turi vieną pagrin
dinį tikslą — sukurti komu
nizmą“, vadovaujami vieno 
vadovo — lenininės komparti
jos, ir vadovaudamiesi viena 
— marksizmo-leninizmo ideo-

„piktnaudžiavimas sveti
momis meninėmis koncep
cijomis“. Todėl, sako Šepetys, 
Glinskio „Kingo“ arba Sajos 
„Surūdijusio vandens“ perso
nažai negali „pretenduoti į 
tikrųjų šiandienos konfliktų ir 
asmenybės dramos reiškėjus“.

Tokia ateitis planuojama 
lietuvių ir estų, gruzinų ir 
uzbekų, lenkų ir čekų raš
tijoms. Šiandienos Rytų Euro
poje, tik Vengrija ir nuo 
Maskvos nepriklausoma 
Jugoslavija tebesinaudoja 
reliatyvia išraiškos laisve. 
Literatūra-robotas jau virto 
tikrove Capeko tėvynėje, Če
koslovakijoje; Bulgarija su
tvarkė savo „kitaminčius“ 
rašytojus. .0 Lenkijoje 
„integracijos“ procesas vyk
domas pilnu mastu. Lenkų 
rašytojų sąjunga panaikinta, 
uždarytas lenkų PEN klubas. 
Pašalinti dviejų didžiųjų 
Varšuvos teatrų — Dramos ir 
Valstybinio — direktoriai. 
Daugeliui lenkų rašytojų siūlo
ma emigruoti. Lenkijos pavyz
dys rodo, kad norint „integ
ruoti“ Rytų Europos 
literatūras, reikia pakirsti jų 
kultūrines šaknis. Ir vėl cituo
jame „integruotoją“ Šepetį: 
„Kultūra — vienas sumarinių 
tautos gyvenimo nervų... Ispa
nų konkvistadorai, norėdami 
greitai užkariauti inkus, 
...sunaikino jų kultūros simbo
lius“. Inkai šešioliktame šimt
metyje — Rytų Europa šian
dien.

Ar pavyks „integruotojams“ 
sulipdyti Rytų Europos lite
ratūrinį robotą? Iš dalies — 
taip. Oficialūs „brandaus 
socializmo“ dainiai ir parti
niai autoriai jau dabar labai 
panašūs — jau „integruoti“ — 
visose Maskvos viešpatijos 
šalyse. Kiti rašytojai, o jų dau
guma, tokios „integracijos“ 
kratosi. Jai priešinasi ir dau-

Žodžiai žiedlapiais krenta
%

MARIJA STANKUS - SAULAITĖ

Birutės Pūkelevičiūtės apsa
kymų rinkinys Marco Polo Lie
tuvoje (Chicaga: Lietuviškos 
knygos klubas, 1982; kaina 10 
dol.) smagus skaityti. Kiekvie
nas apsakymas atpasakoja 
įdomų įvykį, atskleidžiantį 
veikėjų sąmonę ir tikruosius 
jausmus. Kiekviename kas 
nors linksmo, sąmojingo, jaut
raus. Pūkelevičiūtės dėmesys 
reikšmingai detalei ir pajėgu
mas apibendrinti sukuria vie
ningą, įvairiose plotmėse bylo
jantį veikalą.

Novelės yra šešios: “Prisimi
nimų mieste (Sonatina flei
tai)”, “Kaip Arvis išėjo į žmo
nes”, “Šėriau žirgelį”, “Kerlio 
perštas”, “Kelionė į Marčiupį” 
ir “Marco Polo Lietuvoje”.

“Prisiminimų mieste (Sona
tina fleitai)” ir “Kerlio perš
tas” yra retrospektyvūs. Pir
mojoje novelėje prisimenamas 
gyvenimas Montrealyje: pa
grindinis veikėjas atkuria juo
kingus “dailininko” darbo mo
mentus ir savo meilės Tomo 
žmonai — “svajūniškai Sand
rai” (p. 34) eigą. Prisimin
damas šiuos įvykius, veikėjas 
yra vienas ir vienišas, trum
pam į Montrealį ir į savo pra
eitį sugrįžęs. Skaitytojui pa
aiškėja, kodėl jo gyvenimas 
taip susiklostė: jis galvoja 
kraštutiniai, neužjaučia ir

wco 
.POLO llETOVOJE
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BIRUTĖ
PŪKELEVIČIŪTĖ

na: vienas “žydelis”, kitas 
“prancūzėlis”, tik jis pats pil
nai susigaudo. Bent apie žmo
nių santykius tačiau jis ma
žai tenusimano. Sandros 
manieras jis idealizuoja, prie 
jos jis lenda, nesuprasdamas 
Tomo nepasitenkinimo. Jų 
laukdamas jų kambaryje, ku
riame neturi teisės būti, jis pa
mato džiū8tančius pilkus dra
bužius. Tai jo meilei per daug, 
ir jis savo nusivylimą, savo ne
pajėgumą įimti visus bendro 
gyvenimo aspektus perduoda 
Tomui. Jis gailisi Tomo, suriš
to su Sandra — ne tokia, kokią 
jis įsivaizdavo. Aklas sau, jis 

gelis komunistinių rašytojų. 
Rytų Europa nėra uždaras 
narvas: joje veikia literatūrinė 
savilaida, jon sugrįžta emigra
vusių ir ištremtų rašytojų bal
sas. Tačiau „integruotojų“ pa
stangos apsunkins rašytojų 
gyvenimą. Ir Lietuvoje jiems 
teks dar atkakliau ginti savo 
dar neintegruotus privačius 
sklypelius, prisišliejusius prie 
literatūrinio kolūkio. 

J. Pa.

yra aklas kitiems. Išsišokęs ir 
įsiterpęs į jų gyvenimą, jis ta
čiau to gyvenimo negali ap
rėpti, o jo išrinkti fragmentai 
neatlaiko tikrovės. Jis kitaip 
įsivaizdavo, taip nėra, todėl 
yra negerai.

“Kerlio perėtas” atpasakoja 
Birutės pergyvenimą jaunys
tėje, pirmąkart scenoje pasi
žymėjus. Prieš žymius svečius 
“Markizos” pažeminta, ji patį 
nesmagiausią momentą atpa
žįsta savo dovaną būti aktore. 
„Nuo tos minties į mano širdį 
atėjo šviesa. Visam gyveni
mui” (p. 182). Turinčios tokią 
dovaną niekas negali įveikti. 
Atsakymo rėmai tai parodo: 
netikėtai sąlygoms pasikeitus, 
turėjus iš Lietuvos išvykti ir ki
tokį, negu planuotą, gyvenimą 
išvysčius, Birutė vistiek rašo, 
vaidina, galvoja ir jaučia, ne
bijodama praeitį vėl pajusti. 
“Jei šiltą gegužės naktį sėdi 
lauke, po baltai pražydusia se
dula, prisiminimai kaip by
rantys žiedlapiai — plasno
dami tyliai krinta aplinkui ant 
žolės” (p. 147). Gražus vidinis 
pasaulis sutampa su išoriniu 
grožiu.

Vyrų draugystė parodoma 
novelėse “Šėriau žirgelį” ir 
“Kelionė į Marčiupį”. Žvejonė
je vyresniojo Stepo ir jaunes
niojo Ginto skirtumai drama
tiškai, ir juokingai, išryškėja. 
Jų rolės nebe tokios aiškios — 
Gintui sėkmingai žvejojant, 
o Stepui ne, pirmenybę perima 
jaunesnysis Gintas. Jų bend
ravimo pasaulis lyg susverdi, 
bet galop viskas vėl grįžta į 
įprastą vagą: “Gintui ir vėl 
Stepas buvo išminčius, kos
mopolitas, tikras žvejys. Ir tik
ras vyras” (p. 134). Deja, ir šie 
veikėjai į kitus iš aukšto žiūri, 
juoduosius pašiepdami “juo
džiais” (p. 98). Iš tikrųjų jų 
draugystės pasaulis gali išlik
ti tik labai užsidaręs, tik tam 
tikroje padėtyje, kaip apsaky
mas ir rodo. “Kelionė į Mar
čiupį” gimnazistui Juliui atve
ria vyresnio asmens, kunigo 
Kajetuko, vienišumą. Iš juo
kingo įvykio, vežimui upėje 
įstrigus, iš netinkamo elgesio 

l — pasigėrimo, šiurkščios kal
bos, blogo pavyzdžio, kyla su
pratimas. “Julius turbūt pir
mą kartą savo gyvenime 
galvoja apie vienatvę” (p. 225). 
Ir jis sugeba tą Kajetuko vie
natvę palengvinti. “Kelionę 
baigia du geri draugai” (p. 
226).

Apsakymo “Kaip Arvis iš
ėjo į žmones” veiksmas ir že-

Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė viešnagėje pas Los Angeles lietuvius Sv. 
Kazimiero parapijos kieme. Nuotrauka L. Kančausko

Nuotrauka V. MaželioBirutė Pūkelevičiūtė

mėje, ir pragare. Gundydamas 
Mindaugą ir Jūratę, velniūkš
tis Arvis pats susižavi meile — 
tuo, kuo gundo. Arvio viršinin
kas Majoras seniai nujaučia, 
kad kažkas Arviui trukdo kaip 
reikiant į nuodėmę vesti: “Tu 
turi kažkokių vidinių prieš
taravimų, kažkokių man neži
nomų problemų. Kaip su vel
niu — su tavim kažkas iš 
esmės netvarkoj...” (p. 75). Ar
viui rūpi, kas ta jėga tarp dviejų 
žmonių (p. 73), kas meilė (p. 
90). Majoras leidžia Arviui ke
liauti į žemę, būti žmogumi (p. 
94). Liūdnas, jis keliauja. “Jis 
tebeieško savo meilės. Jis ieš
ko tikros, didelės meilės” (p. 
94). Bėda ta, kad Arvis, ir 
bendrai velniai, meilę siaurai 
supranta: vilionė, fizinis sąly
tis, gyvenimo fragmentai. 
Kaip novelės “Prisiminimų 
mieste (Sonatina fleitai)” vei
kėjas, taip šios novelės Arvis 
lieka vieni ir vieniši, nesupra
tę meilės komplikuotumo ir jos 

ryšio su kasdienybe, jos visu
mos. (Deja, šioj novelėj vėl var
tojamas žodis, šįkart Jūratės, 
kitus pažeminąs: juodžiai (p. 
74). Uždaras, puikuojąsis ir šių 
lietuvių pasaulis.)

Atkeliavęs į legendų, seno
vės, paslapčių mistišką kraš
tą, prancūzas Bemier iš Pary
žiaus dalyvauja studentų 
kelionėje ir kaimo šventėje. 
M-arco Polo atpasakoji
mo rėmuose šis moder
nusis keliautojas “atran
da” Lietuvą. “Marco Polo Lie
tuvoje” pilnas humoro, juokin
gų įvykių apsakymas. Į tuos 
įvykius kiekvienas veikėjų ki
taip reaguos, ir atrodo, kad 
Bemier netikslų įspūdį iš
siveš. O tačiau jo atsiųstame 
kelionės aprašyme šalia juo
kingos nuotraukos į bijūnus 
krentančio Rapolo ir šalia vai
dilučių nuotraukos taip pat 
įdėta nuotrauka Agutės veido, 
žydinčių obelų apsupto. “Po jos 
nuotrauka buvo parašas: >Taip 

Birutė Pūkelevičiūtė autografuoja knygas savo losangeliėkiams skai
tytojams. Dešinėje — ilgametis Los Angeles knygų platintojas Kazys 
Prižgintas.

šypsotis mergaitės gali tik sap
ne. Arba Lietuvoj’ ”. Turistas 
vis dėlto suprato to derinio gro
žį: gamtos pavasaris ir jau
nystė, praeitis ir dabartis, tau
ta ir individas.

Visose novelėse, kaip filme, 
išryškinamos jautrios, gra
žios, juokingos, reikšmingos 
detalės: žiedlapis delne, avie
čių ir sudžiovusios liepžiedžių 
kekutės kvapas, beretės galiu
kas minioje, serbentinės mer
gaitės lūpos, akių mirksėji
mas... Posakių, apibendrinimų 
taip pat yra: tai vienas Pūke
levičiūtės stiliaus požymių. 
Retoriškai tinkami, stilistiniai 
patrauklūs (nors, žinoma, nelo
giški, kaip beveik visi api
bendrinimai) jie komentuoja, 
suveda. Parašas po Agutės 
nuotrauka — toks posakis; yra 
ir daug kitų, pvz.,: “Nakties 
atėjimą sunku išgyventi be mo
ters balso.... Juk kiekviena 
naktis yra mirties sesuo” (“Pri
siminimų mieste (Sonatina 
Fleitai)”, p. 29); “Taip rengiasi 
ir šukuojasi moterys, kurių ne- 
beaplanko jokie sapnai”. 
(“Kerlio perštas”, p. 139-40); 
“Jaunų žmonių niekad nerei
kia gailėtis. Tik senukų”, (ten 
pat, p. 178); “Senis nudrimba 
žemėn visas išdrikęs ir išple- 
ręs, lyg šlapias autas. Taip su
geba kristi tik mirtinai nusi- 
gėrusieji, kuriems, kaip 
sakoma, Dievas pakiša pagal
vę”. (“Marco Polo Lietuvoje”, 
p. 296-97); “Nuo medžių ple
vendami krito rausvi žiedla
piai: ant stalų, ant žmonių, ant 
žolės. Taip lengvai, taip neap
sakomai tyliai — obelų žiedai 
gali kristi tik sapne. Arba Lie
tuvoj” (ten pat, p. 301).

Visos novelės yra tuo pačiu 
ir humoristinės, ir rimtos. Neti
kėti įvykiai, sukarikatūrinti 
veikėjai, sąmojingi išsireiški
mai, net personifikacija — 
“Marco Polo Lietuvoje” ap
sakyme katinas lyg kalbasi su 
Basanavičiumi — įneša juoko 
ir džiaugsmo. Tuo pačiu įžvel
giama į veikėjų vidinį pasaulį 
— jų viltis, iliuzijas, išdidumą, 
nusivylimus, ištikimybes ir į 
žmonių santykiavimą — mei
lę, baimę, neapykantą, pavy
dą, idealizavimą...

Svarbiausia, novelės yra pui
kiai pasakojamos ir labai gra
žios vaizdais, žodžiais, įsijau
timu bei kontrole.

*
Birutė Pūkelevičiūtė, Marco Polo 
Lietuvoje. Apsakymai. Išleido Lie
tuviškos knygos klubas. Chicaga, 
1982. Spaudė „Draugo“ spaustu
vė, 4545 West 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Viršelis dail. Kazio Ve
selkos. 308 psl. Kaina 10 dol. Gau
nama pas platintojus ir „Drauge“.
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Sveikiname Ingridą Blekytę!
Šiame numery:
Kai tironija dangstosi kultūra.
Pokalbis su aktore Ingrida Blekyte. 
Nebeliko sesers rūpintojėlės — Valerija Ciur- 
lionytė-Karužienė.
Marijos Stankus-Saulaitės eilėraščiai. 
Dailės premija paskirta Vytautui Ignui.
Vandos Batakienės paroda Galerijoje. 
Architektūrinė kalba foto rėmuose — Al
gimanto Kezio paroda.
Kai kurie žodžiai neduoda ramybės.
Kovo mėnesio planetos. 
Nuomonės ir pastabos.
Nauji leidiniai.

Kai tironija dangstosi 
kultūra

Kultūros darbuotojų suva
žiavimas pavergtoje Lietuvoje 
turėtų būti ne eilinis įvykis jau 
vien ta prasme, kad jis per ke
turis okupacinius dešimtme
čius Vilniuje buvo atidarytas 
tik trečią kartą sausio 27 d. 
Suprantama, nei dalyvių, nei 
kalbėtojų čia netrūko, nes to
kiais atvejais komunistinėje 
sistemoje nė viena kėdė nega
li likti neužsėsta. Struktūra to
kių ir panašių suvažiavimų vi
sada nuobodžiausiai ta pati: 
keliama į padanges būti ir ne
būti laimėjimai ir vos puse lū
pų prasitariama apie “ma
žus” nesklandumus.

Tačiau šių metų trečiasis 
kultūros darbuotojų suvažia
vimas buvo vis dėlto gerokai 
kitoks. Jis buvo kone links
mas, paradoksiškai linksmas 
iš savo kone gedulingosios pu
sės. Jei suvažiavimas būtų vy
kęs kada nors praėjusių metų 
viduryje, tai visose kalbose, vi
sose rezoliucijose, visose cita
tose būtų dominavęs draugas 
Brežnevas. Bet, kaip žinome, 
jisai prieš pat suvažiavimą 
spėjo numirti. Ir štai, kaip lie
tuviškoji liaudis pasakytų: 
žmogus dar neatšalo, o jau už
mirštas. Anas ankstesnių vi
sokių suvažiavimų įkvėpėjas, 
sektinas pavyzdys ir nepaly
ginamas visų sričių, taigi ir 
kultūros, žinovas šiame suva
žiavime nė vienu žodeliu jau 
nebuvo prisimintas. Ir kasgi 
taip užčiaupė anksčiau jį 
liaupsinusias lūpas? Gal gėda 
už metų metais sakytas pagy
ras? Vargu. Gėda aplamai ko
munistinėj sistemoj negali eg
zistuoti, kai yra vykdomos 
partijos nuorodos. Tai gal 
Brežnevas čia dingo, kaip ka
žin kas eketėje, vien dalyvių 
atsargumo sumetimais? Ir tik
riausiai taip. Nes kas ten gali 
žinoti, kur sovietinėje gradaci
joje dar buB įrikiuotas Brežne
vas. Ir tas pats atsargumas 
kalbančiuosius suvažiavime 
jau inspiravo neužmiršti nau
jo visų reikalų Žinovo — Juri
jaus Andropovo. Todėl ir mi
nistrų tarybos pirmininko 
Ringaudo Songailos, ir parti
jos centro komiteto sekreto

riaus Liongino Šepečio kalbo
se jau semiamasi stiprybės iš 
Jurijaus Andropovo pareiški
mų, suvažiavimui jau teikia
mos jų citatos. Ir taip vieno 
“visa žinojusio” kapas jau 
užmirštinai sulyginamas su 
pilkąja žeme, o kitam, dar gy
vam, jau pradėtas pilti milžin
kapis, kad kada nors vėl būtų 
nukastas sąskaiton kito “iš
mintingojo”. Tai tokia šioje 
sistemoje makabriška kultūri
nio gyvenimo bangavimo lini
ja, ir pagal ją visi suvažiavi
mai ir visi pavieniai turi 
vinguriuoti.

♦

Ministrų tarybos pirminin
ko Ringaudo Songailos suva
žiavimui skirtame žodyje tarp 
daugelio pagyrų randame ir 
lietuvių literatūros vertimus 
liečiantį teigimą: “Lietuvių ra
šytojų knygos dabar leidžia
mos 36 Tarybų šalies ir 27 už
sienio tautų kalbomis”. Ir 
vargu ar šitą “pasaulinio gar
so” iliuziją Lietuvos rašytojas 
gali priimti už tikrąjį pinigą. 
Tikriausiai dar nėra užmirš
tas Salomėjos Nėries pavyz
dys, kai 1940 — 1941 metais 
jos “Poema apie Staliną” bu
vo taipgi išversta ir išleista 
galybėmis kalbų, kaip šedev
rų šedevras. O kur šiandien 
tos poemėlės garsas? Net pa
čioje Lietuvoje apie ją viešai 
neprasižiojama. Komunistinė
je sistemoje juk ir literatūros 
vertimai planuojami ne tiek 
pagal jų literatūrinę vertę bei 
paklausą, kiek pagal jų galu
tinę ištikimybę partijos dok
trinai. Todėl įtikėti rašytojui į 
savo tarptautinę šlovę, išpūs
tą Songailos čia minimų verti
mų gausa, būtų kada nors 
tikras nusivylimas. Kas tėvy
nėje net ir okupacinėse sąly
gose yra kūrybingai parašyta, 
išliks ir be partijos vertiminių 
rekomendacijų.

•

Partijos centro komiteto sek
retorius Lionginas Šepetys be
ne ilgiausiame suvažiavimo 
pranešime, be kita ko. vienoie 

(Nukelta į 2 psl.)

Sujauna lietuve aktore, grįžusia į Chicagą, 
kalbasi Marija Smilgaitė

mas kasdieniniame gyvenime 
— dažniau spaudoj pasireikšti, 
jauną publiką pritraukti, va
žiuoti su pasirodymais į mo
kyklas ir stipriau politiniai 
reikštis, prašant valdžios para
mos.

Klasikinis teatras stato grai
kų klasikus ir Shakespearą, Ib
seną, Čechovą ir kitus išskir- 

’tinius dramaturgus, rašiusius 
maždaug iki 20-to šimtmečio 
pradžios. Court teatras tačiau 
nesijaučia prirakintas tos tai
syklės laikytis ir pastatė Be- 
ckett „Endgame“ ir Thomas 
„Under Milkvvood“ iš mo
derniųjų rašytojų. Pirmučiau
siai žiūrima į veikalo kokybę, o 
aptroj vietoj į pelningumą — 
tai, ko kiti teatrai dažnai ven
gia.

Ansamblio teatras veikia šei- v 
i myniškumo principu. Kiekvie
nas aktorius neša savo naštą ir 
visi lygiai reiškiasi. Vienu me
tu vaidini didesnę rolę, kitą sy
kį mažesnę. Yra pabrėžiamas 
veikalas, yra svarbu sudomini
mas publikos, o mažiausiai rū
pi paties aktoriaus karjera—tai 
ir atkrenta žvaigždžių sistema. 
Reikia ilgo laiko sukurti tikrą 
ansamblį, bet vaidyba pasie
kia aukštesnį lygį ir daug subti
liau ir turtingiau pats darbas 
vystosi. Taip pat iš aktorių yra 
daug daugiau reikalaujama; 
komerciniame teatre dažniau
siai esi štampuojamas, o čia tu
ri progą pramokti įvairiausių 
rolių.

Kada tu susidomėjai teatru?
Nuo pat jaunystės ir “Meš

kiuko rudnosiuko” aš priklau
siau Z. Visockienės ir D. Augie
nės vaikų būreliui. D. Augienė 
rašė vaidinimus, o Z. Visockie- 
nė režisavo. Galėjau tose fanta
zijose užsimiršti ir sukurti ko
kią gėlytę ar gyvuliuką. Man tai

Kada galime matyti tave sce- 
n%luo metu vaidinu Antigonę 
Sofoklio tragedijoje “Antigo- 
nė” Chicagos universiteto 
Court teatre. Premjera įvyko 
1983 m. vasario mėn. 23 d., ket
virtadienį. O pastatymas tęsis 
iki kovo mėn 25 dienos.

Ar Antigonėpagrindinė rolė?
Nu, sakyčiau, kad Kreono yra į 

pagrindinė rolė, bent eilučių 
skaičiumi. Iš kitos pusės, čia 

Į yra Antigonės pasaka ir kaip ji
nai paveikia Kreono gyvenimą.

Kaip ilgai jau dirbi su Court 
teatru?

Čia yra mano pirmi metai. 
Pradėjome sezoną su George 
BemardShaw komedija“You 
Never Can Tell“. Vaidinau Glo
rią, šio šimtmečio pradžios “iš
laisvintą” moterį, kuri randa, 
kad jinai ne tiek išlaisvinta, 
kiek moteris. Antrame vaidi
nime, Dylan Thomas „Under 
Milkwood“, turėjau tris skir
tingas roles. Veikalas poezijos 
formoje atvaizduoja mažo 
miestelio gyvenimą.

Truputį apibūdink, kas yra 
Court teatras?

Court teatras yra vienas iš se
niausių profesinių klasikinių 
teatrų Chicagoje, rodoB, jau 25 
metų Benumo. Vienu metu buvo 
dalis Chicagos universiteto, bet 
dabar dirba atskirai gražiose, 
naujose patalpose. Jie šiemet 
įvedė ansamblio teatro struktū
rą su aštuoniais pastoviais 
aktoriais. Kol kas gerai sekasi.

Kas yra profesinis, klasi
kinis ir ansamblio teatras?

“Profesinis” reiškia, kad visi 
aktoriai ir režisieriai priklauso 
unijom, o pats teatras yra dalis 
League of Chicago Theaters. 
Čia, Chicagoje, visi profesiniai 
teatrai yra susibūrę vienas ki
tam padėti: keli sueis paskaity
ti naujo dramaturgo veikalą 
scenoje, arba pavyzdžiui mes | labai patiko. Net prieš tai aš ži- 
dalinames su Goodman teatru nojau: tas užsimiršimas kito 
kostiumų pasiuvimu. Pagrin- pasakoje, kito eilėraštyje, kito 
dinis tikslas yra teatro iškėli- i dainoje mane visada traukė.

I

metų rudenj. Glorią vaidina Ingrida Blekytė.

Ingrida Blekytė

Kaip vystėsi tavo meilė teat
rui?

Gimnazijoje Bes. Henrietta 
mane supažindino su mano mė
giamiausiu dramaturgu Becke- 
ttu, o a.a. Dalia Juknevičiūtė- 
Šimoliūnienė turėjo vaidybos 
pamokas Jaunimo centre, pa
brėžiant Stanislavskio siste
mą. Aš visuomet jai liksiu dė
kinga. Dalia pirmoji man 
atskleidė, kad vaidyba nėra tik
tai žaidimas, bet ir mokslas, ir 
disciplina, be kurių negali to
liau siekti toj srityj.

Po to dvejus metus studija
vau Illinoj aus universitete, Chi
cagoje. Tenai turėjau labai ge- 

| rą profesorių William Raffeld, 
kuris man siūlė patekti į Mont
realio Valstybinį teatrą. Jo 
nuomone, tuo metu Kanados 
mokyklos buvo geriausiai ap
jungusios anglų techniką (tech- 
niąue) ir Amerikos sponta, 
niškumą. Taip pat išmokusi 
Shakespearą vaidinti, kitus 
vaidmenis lengviau sukurčiau, 
jau turėdama tinkamus įran
kius. Būnant Kanados piliete, 
man pasisekė pereiti į Viktori
jos universitetą Britų Kolum
bijoj, kur baigiau mokslus, o 
paskui pradėjau Montrealy tre
jų metų kursą.

Kaip tu patekai į Montrealio 
Valstybinio teatro mokyklą ? 
Kaip ten dėsto kursus?

Mokykla gauna prašymus iš 
visur ir daro stiprią atranką. 
Mano metais, prisimenu, buvo 
380 prašymų, iš kurių parinko 
145 studentus, o baigėm tik de
šimt. Du sykiu į metus buvo kri
tika prieš visą fakultetą, kuo
met galėjo iš karto tave 
pašalinti iš mokyklos. Labai 
įtemptai dirbome. Mokytojų 
paprastai buvo daugiau negu 
studentų, ir kartais net septy
nis kursus teko pereiti per ket
virtį. Režisieriai buvo kviečia
mi iš Anglijos, Amerikos ir 
Kanados; vieni statė vaidini
mus, o kiti dėstė. Iš Prancūzijos 
atvyko Pierre Le Fevre, kuris su 
M. Saint Denis įsteigė Old

Vic teatrą Anglijoje, pasižymė
jusį savo studentais — Lau- 
rence Olivier, John Gielgud, 
Alec Guiness. Le Fevre ir Saint 
Denis taip pat įsteigė Mont
realio Valstybinį teatrą ir mus 
sužavėjo savo ilga teatrine isto- 
rij a ir su savo pasišventimu. Bu
vo garbė pas juos mokytis.

Mokykla buvo padalinta į 
prancūzų ir anglų skyrius. Pas 
prancūzus buvo pabrėžiama 
“joie de vivre”, spontaniš
kumas ir jausmai, o pas mus —- 
technika: kūno ir balBo valdy
mas, mankšta, išmokimas įvai
rių vaidybos stilių. Tai mes vis

norėjome sužinoti iš jų, kur jie 
gauna tą ugnį, o jie mūsų klau
sė, kaip tu tą padarei, ar tu žino
jai, kad tu tą darai? Mūsų pamo
kos vyko visai atskirai, bet mes 
eidavom vieni į kitų pasirody
mus ir pasidalindavom savo 
įspūdžiais. Jų šeši baigė.

Montrealyje visokias roles te
ko vaidinti, nuo mažos mergai
tės iki senos bobelės, ir amžinai 
buvo kritika. Tave tampė ir 
stumdė ir niekuomet neleido 
sakyti, kad gana, kad negali 
daugiau pasiekti. Visuomet bu
vo galima geriau, tobuliau ir vis 
davė tau kelią.
Aš taip pat lieku dėkinga 

mokyklos meniniam vadovui 
— Douglas Rein. Pats būda
mas žymiausias aktorius Kana
doje, jis mums įskiepijo ne tik 
meilę teatrui, bet, svarbiau
sia, meilę tai disciplinai. Jei
gu nori kuo vertingu dalintis 
su savo publika, neužtenka, 
kad esi graži mergaitė su gra
žia suknele; reikia jausti atsa
komybę dramaturgo žo
džiams, savo bendradarbiams 
ir savo publikai. Tai yra pasi
šventimas teatrui virš savo as
meniško vaidmens ar karje
ros.

Ar tu kada nors abejojai dėl 
savo pašaukimo į teatrą?

Taip, pirmais metais Valsty
biniame teatre aš pirmą sykį 
supratau, kad reikės tiek metų 
mokytis, be jokių garantijų/ 
kad galėsiu dirbti šioj srityj. 
Tuomet mokiausi po dvylika 
valandų į dieną, sapnuose net 
sprendžiau vaidybos proble
mas ir nežinojau, ar galiu ko 
pasiekti ir ar noriu ko pasiekti. 
Universitete aš niekuomet 
nesijaučiau prispausta teat
rinio gyvenimo realybės. Aš 
tik savinausi iš visų mokytojų 
su viltimi, kad galėsiu vėliau 
perduoti kitiems. Realybę man 
tik davė teatro mokykla, ir vis 
vien tik atspindį to tikro gy
venimo.

Šiandieną, po mokslų baigi
mo, stipendijos atitarnavimo, 
įvairių vaidybos rolių teatre, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ingrida Blekytė, kaip Beasie Bighead, Dylan Thomas vaidinime 
„Under Milkwood“ Chicago Court Theatre 1883 metų žiemų.
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Degtinė, diskotekos ir ideologinė kova. 
Pokalbis su Tomu Venclova.
Saugioje liūdesio prieglaudoje. 
Klausimų slėniai ir kalnų atsakymai — 
Prano Gailiaus paroda Paryžiuje.
Pokalbis su Maralin Niska.
Japonų „haiku“.
Mokslininko kelionės Artimuose 
Rytuose.
Ingrida Blekytė Sofoklio Antigonės 
rolėje.
Renginiai Chicagoje.
Chicagos teatruose.

Degtinė, diskotekos ir 
ideologinė kova

Literatūros ir meno pusla
piuose nuaidėjusiose disku
sijose apie lietuvių romaną 
buvo pasigesta idėjiškai reikš
mingų temų ir pozityvių hero
jų. Tikrai keista, kad jų dar vis 
trūksta — juk tos epiškos 
temos, tie spinduliuojantys 
herojai čia pat, po ranka.

Tik pažvelkime j sausio 
pabaigoje įvykusio trečiojo 
LTSR Kultūros darbuotojų 
suvažiavimo aprašymus, 
tokius plačius ir pozityvius, 
kaip, Mieželaičio žodžiais, 
„arimuose ištiestas saulėtas 
drobes“. Kokiu balzakišku 
epiškumu, kokiu tolstojišku 
sodrumu CK sekretorius Šepe
tys ir kultūros ministras Bieli
nis piešia didžiąją mūsų epo
chos kovą. Tarybų šalis — tas 
pusiau rojus, ta tobuliausia 
pasaulio santvarka — ir ypač 
jos pažangiausioji kultūra, jos 
menas ir literatūra šiandien 
pavojuj, ją vėl nirtulingai 
puola tamsiosios jėgos. Iš kur 
tos tamsios jėgos? Iš Vakarų? 
Kas jos? Jų vardai: „moder
nizmas“, „miesčioniškumas“, 
„svetimkūniški elementai“, 
„nihilistinė intonacija“, 
„pesimistinis koloritas“, 
„rafinuoti istorijos falsifikato- 
riai“, „irzlumo nuotaikos“, 
„nacionalistiniai iškraipy
mai“, „svetimos marksistinės 
ideologinės pozicijos“, 
„azartiškas eksperimentavi
mas“, ir taip — be galo. Koks 
dramatiškas vaizdas! 
Neapmatoma masė buržua
zinių šliužų, dekadentiškų 
reptilijų stengiasi jsiknisti po 
tarybinės tvirtovės pamatais, 
jšliaužti pro jos vartus, ar 
užteršti gryniausią pasaulyje 
tarybinį Orą radijo bangomis!

Ir koks tų negatyvių šliužų 
klastingumas, kokių priemo
nių jie nesigriebia. Paimkim 
kad ir „besaikį girtavimą“. 
Daugelis manė, kad liaudis 
geria, nes ji nori paskandinti 
degtinėje Bavo skausmą ir 
neviltį. Taip girtuokliavimą 
aiškino ir Markso bendradar
bis Friedrichas Engelsas. Visi 
jie klydo! Kaip paaiškina 
Lionginas Šepetys, kuris žino 
geriau už Engelsą, „už besai

kio girtuokliavimo“ dažnai 
Jaučiama ideologinio priešo 
ranka“. Juk, kaip žinome, 
tarybinė valdžia veda ir skati
na blaivybės akciją, slepia 
degtinę nuo liaudies, ir, gink- 
die, nemėgina pasipelnyti iš 
valstybinio degtinės monopo
lio. Nebūtų „ideologinio 
priešo“, liaudis negirtuokliau
tų.

Štai kita epiškosios ideolo
ginės kovos arena. Ir Šepe
čiui, ir Bieliniui rūpesčio kelia 
populiarioji muzika, vis gausė 
jančios diskotekos, pro kurių 
užpakalines duris ideologinis 
priešas stengiasi įšmugeliuoti 
dekadentiškas dainuškas, 
aptemdyti tarybinio jaunimo 
protus. Bet nesirūpinkit — 
priešpuolis jau vyksta. Bieli
nis praneša, kad diskotekų 
veiklą siekiama kontroliuoti, o 
Šepetys kalba apie jų regulia
rias apžiūras, siūlo politinės 
dainos konkursus. An
sambliai, diskotekos, anot 
Šepečio „iš tiesų masiniai ir 
netgi stichiniai reiškiniai“, o 
tokių reiškinių negalima palik
ti anapus partijos kontrolės.

Pamėginkime įsivaizduoti, 
kaip diskotekos bus įvestos į 
tinkamas politines, ideolo
gines vėžes. Gal dainelių teks
tams panaudoti ištraukas iš 
Brežnevo „Plėšinių“ trilo
gijos? Jaunimas šoktų, 
dainuotų ir, drauge, ideolo
giškai bręstų. Bet palaukit — 
Brežnevo jau nebėra, jis jau 
nebe didysis autorius, nebe 
neklaidingas išminčius. Ar 
nebūtų logiškas žingsnis 
pritaikyti diskotekoms lyri
nius epizodus iš Andropovo 
karjeros? Serija dainelių apie 
jo specialias psichiatrines 
ligonines? O kaip su KGB 
požemių roko muzika? Būtų ir 
išraišku, ir ideologiškai 
kryptinga.

Ir kiek dar temų glūdi toje 
titaniškoje kovoje? Juk, anot 
Šepečio ir Bielinio, ideologi
nės nuodėmės, kaip blakės, 
apspito ir rašytojus, ir me
nininkus. Net ir partiniai 
organai, kaip Pergalės žur
nalas, nepakankamai laikosi 
partijos direktyvų...

— Esate neseniai grižęs iš 
dviejų tarptautinių literatū
rinio intereso suvažiavimų: iš 
PEN klubo konferencijos 
Londone ir iš UNESCO remia
mos konferencijos, svarsčiu
sios literatūros ir tautosakos 
santykį Dakaro mieste, Sene
gale. Tai jau ne pirmos šios 
rūšies Jūsų išvykos į tokius 
tarptautinius simpoziumus. Ar 
pats sava iniciatyva ir savu 
kaštu tokiomis progomis 
skrendate, ar kas nors mora
liai ir materialiai Jus pare
mia?

— Įvairiuose tarptautiniuo
se suvažiavimuose (ne tiktai 
PEN klubo konferencijose) 
lankausi dažnai. Kelionės 
išlaidas kartais apmoka suva
žiavimo rengėjai. Bet taip 
būna ne visada. Ne sykį esu 
gavęs paramos iš lietuvių 
organizacijų, ypač iš LB. Ji 
prisidėjo ir prie mano kelionės 
į Londoną. Su kelione į Daka
rą buvo kiek kitaip: bilieto 
išlaidų didžiąją dalį padengė 
viena amerikiečių žmogaus 
teisių organizacija, o viešbu
čio išlaidas pilnai padengė 
UNESCO. Kiek žinau, UNES
CO finansiniai remia ir sovie
tai, nors labai menkai ir neno
romis: taigi juokais galėčiau 
pasakyti, kad Dakare gyve
nau (ir visai neblogai gyve
nau) sovietų lėšomis... Tačiau 
beveik visada pridedu ir savo 
pinigų (kelionei į Dakarą 
paėmiau iš savo sąskaitos gal 
400 dol.). Neslėpsiu, kad tokias 
progas panaudoju ne tik dar
bui, bet ir pasaulio pažinimui. 
Per šešerius metus emigracijo
je — juokis nesijuokęs — 
aplankiau jau trisdešimt vieną 
valstybę visuose penkiuose 
žemynuose; o Prancūzijoje, 
Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje

Bet — kartojam — nesi
rūpinkit. Nors liaudis besai
kiai girtuokliauja, nors 
menininkai nuodėmingi, 
pažangiąją tarybinę kultūrą 
saugo ir gina galingos kultū
rinės jėgos: armija, branduoli
nės raketos, saugumiečių divi
zijos. O kultūros darbuotojų 
suvažiavimuose prieš buržua
zinę klastą stojasi partiniai 
pareigūnai — gražiai apsi
rengę, dailiai atkutę. Nei jiems 
eilėse prie parduotuvių stovėti 
reikia, nei kitais trivialiais 
dalykais rūpintis. Tiesa, suva
žiavimuose reikia ilgas kalbas 
sakyti, bet ir tas parašo 
sekretoriai.

Didingam finalui, pakar
tokime kultūros ministro Bieli
nio žodžius apie „dvasinius 
sparnus“, kuriuos Lietuvai 
suteikė kompartija — „didin
gam skrydžiui į komunistinį 
rytojų“. To įvaizdžio sužavė
tas, taip ir matai, kaip Šepe
tys, Bielinis ir kiti nomenk
latūriniai kovotojai pakyla 
nuo suvažiavimų stalų, nuo 
šventinių tribūnų, pleven
dami komunistiniais sparnais 
ir, kaip tarybiniai sputnikai 
skrieja į beribes „brandaus 
socializmo“ erdves... Juos nuo 
žemės stebi girtuokliaujanti 
liaudis, nuodėmingi meninin
kai, ir staiga pabudę, 
begalinių kalbų užmigdyti, 
trečiojo LTSR Kultūros 
darbuotojų suvažiavimo 
dalyviai. , p

Pokalbis su Tomu Venclova
buvau po keletą kartų. Beveik 
visur įsigudrinu pamatyti 
svarbiuosius miestus, muzie
jus, gamtos ir meno pamink
lus. Ko gero, šioje srityje būsiu 
sumušęs lietuvišką rekordą. 
Ką darysi, tai mano gyveni
mo aistra ir svarbiausias 
prioritetas (rūmai, rūbai ir 
automobiliai manęs nedo
mina). Dažnai pagalvoju: 
Dievulėli, jei būčiau likęs 
Sovietijoje, niekad nebūčiau 
regėjęs nei Akropolio, nei 
Sinajaus kalno, nei Tahiti 
salos, nei Didžiojo Kanjono — 
o dabar, po viso to, net ir mirti 
nebebaisu...

— PEN klubo suvažia
vimuos jau esate buvojęs ir 
anksčiau. Kuo pastaroji konfe
rencija Londone skyrėsi nuo 
ankstesniųjų?

— Londono konferencija, 
įvykusi pereitų metų lapkričio 
gale, buvo siauresnio pobū
džio, negu eiliniai PEN klubo 
suvažiavimai. Oficialiai ji 
vadinosi delegatų asamblėja 
(Assembly of Delegates): tai 
yra, joje dalyvavo tiktai PEN 
centrų atstovai, kiekvienas su 
sprendžiamojo balso teise. 
Atstovavau egzilų centrą 
(JAV šaką); mat, pastaruoju 
metu drauge su Stasiu Goš
tautu esame išrinkti jo egze- 
kutyvo nariais. Svarstėme 
PEN klubo vidinius reikalus, 
taipogi kalinamų rašytojų 
padėtį.

— Sovietų Sąjunga nėra 
PEN klubų narys. Tad su jos 
atstovais turbūt PEN klube 
netenka susitikti. Bet ar nėra 
atvažiuojančių iš kitur, kurie, 
diskusijoms iškilus, gintų 
Sovietų Sąjungos ar aplamai 
komunistų pozicijas literatū
riniame pasaulyje?

— Sovietai į PEN klubą 
niekaip negali įstoti, nes reika
lauja prieš tai uždaryti latvių, 
estų ir egzilų centrus, o šito jų 
reikalavimo įvykdyti nesi
rengiama. Beje, sovietų lite
ratų prestižas dabar taip 
žemai kritęs, jog jie, berods, į 
PEN klubą nebesiveržia — 
neturi didelių vilčių. Tačiau 
PEN centrų yra Rytų Europos 
satelitinėse šalyse. Lenkų 
PEN centras — ištisai disi

Šių metų sausio 24-30 dienomis Dakare, Afrikoje 8akos seminare dalyvavo Tomas Venclova, kuris 
vykusiame tarptautiniame literatūros ir tauto- talP Pat skaitė pranešimą apie lietuvių tautosaką.

dentinis: su jo nariais buvo 
lengva rasti kalbą, tik, deja, 
po Jaruzelskio pučo beveik 
visi jie pateko į kacetus (dabar 
dažnas jau paleistas, tačiau 
Lenkijos PEN centras praktiš
kai nebeveikia). Vengrai irgi 
neskuba ginti sovietų pozi
cijos. Vieninteliai šimta
procentiniai komunistai yra 
bulgarai. Su jais visada tenka 
susidurti, tačiau į jų išsišoki
mus, rodos, niekas rimtai 
nebežiūri. Neseniai susikūrė 
PEN centras Pekine (kitas yra 
Taiwane). Bet jis, supran
tama, sovietų pusės nepa
laiko.

— Ar PEN klubo konferen
cijose iškyla ir Lietuvos reika
lai? Ar Londone šį kartą Lietu
vos vardas buvo taipgi dalyvių 
išgirstas ?

— PEN suvažiavimuose yra 
tekę kalbėti apie lietuvių lite
ratūrą ir platinti apie ją 
medžiagos. Londono asamb
lėjoje Lietuvos reikalai iškilo 
šnekant apie kalinamus rašy
tojus. Tuo dalyku rūpinasi 
specialus komitetas, kurio 
vadovas yra mums labai 
draugiškas anglas Michael 
Scammell. PEN klubas užsto
ja įkalintus rašytojus nepri
klausomai nuo jų pažiūrų — 
taigi ir kairiuosius radikalus, 
netgi komunistus Lotynų 
Amerikoje, ir rezistentus sovie
tų bloko šalyse. Dažnas, žino
ma, pasakys, jog komunistų 
užstoti nedera ar neverta. 
Man, priešingai, tokia pozici
ja atrodo teisinga ir humaniš
ka: kalėjimas, juo labiau 
kankinimai visada yra blogas 
daiktas, ir ne tais būdais 
reikia kovoti su žmonių pažiū
romis, net ir klaidingiausio- 
mis. Rašytojų persekiojimo 
„rekordininkai“ šiandien yra 
SSSR, Vietnamas ir Argen
tina. Sovietų kalėjimuose 
laikoma apie šešiasdešimt 
literatų (čia įskaitomi ir žurna
listai — pogrindžio bei neofi
cialios spaudos bendradar
biai). Jų tarpe šalia rusų, 
ukrainiečių ir kitų yra lietuvių 
— Skuodis, Petkus, Iešman
tas, Pečeliūnas... Šis sąrašas 
tolydžio didinamas ir tikslina
mas. Viktoras Petkus, kaip 
žinome, išrinktas škotų PEN 

centro garbės nariu (škotai, 
kuriems rūpi išsaugoti savo 
tautinę kultūrą, daugmaž 
supranta mūsų problemas). 
Ilgainiui tokių garbės narių 
gali atsirasti daugiau.

— Ar PEN klubo tarptauti
nėse konferencijose nesusidu
riamą kartais ir su tam tikra ir 
sąmoninga obstrukcija. Kaip 
tokiu atveju susitvarkoma?

— Obstrukcijos, žinoma, 
pasitaiko. Kaip jau sakiau, tuo 
pasižymi bulgarai. Londono 
konferencijoje, kalinamųjų 
rašytojų komitete, pasiūliau 
nusiųsti telegramą Andropo
vui, raginančią amnestuoti 
literatus (Andropovas tada 
buvo ką tik paėmęs valdžią). 
Tokią telegramą nedelsiant 
suredagavome, ir švedų PEN 
centras ją oficialiai pristatė 
balsavimui. Ir čia kadgi šoks 
protestuoti graikų delegatas — 
jis, kaip tyčia, pasirodė esąs 
senas stalinistas (aišku, nevi
si graikų PEN centro nariai 
yra tokie). Tačiau stalinistų 
padėtis PEN klube nepavydė
tina. Niekas jam nekliudė šne
kėti kiek telpa, bet telegramos 
tekstas buvo priimtas tris
dešimt dviem balsais prieš jo 
vienintelį. Vienas delegatas 
(berods, vengras) susilaikė. 
Kas nors vėlgi galėtų pasaky
ti, kad panašios telegramos 
neturi prasmės — vis vien 
Andropovas nieko nepaleis iš 
kalėjimų. Manau, yra nevisiš
kai taip. Be abejonės, And
ropovas juodas, kaip degutas, 
tačiau jo politika dar nėra 
visai išryškėjusi. Kurią nors 
dieną jis gali padaryti ir 
liberalių gestų (žinoma, norė
damas apdumti akis Vaka
rams ar iš jų ko nors išsiderė
ti; bet išlaisvintam kaliniui tie 
Andropovo motyvai — antra
eilis reikalas). Ir čia labai 
svarbu, kad jį įvairiausiais bū
dais spaustų pasaulio viešoji 
nuomonė.

— Prie kurių temų ir kurių 
klausimų šį kartą PEN 
konferencijoje buvo ryškiau 
apsistota? Aplamai, ką galė
tumėte dar labiau asmeniško 
pasakyti iš šio konferencinio 
lankymosi Londone?

— Be jau minėto kalinių 
klausimo, buvo šnekama, 

pavyzdžiui, apie „mažąją 
Nobelio premiją“: atseit, 
numatoma įsteigti specialų 
apdovanojimą už vertimus, 
ypač iš menkiau paplitusių 
kalbų į didžiąsias. Nėra ko nė 
kalbėti, kad lietuviams toks 
dalykas praverstų. Iš asme- 
niškesnių reikalų — ką gi, 
turėjau literatūros vakarą 
Londono Lietuvių namuose ir 
porą dienų važinėjau po Angli
jos provinciją. Buvau užsukęs 
net į Wales’ą, nes mane seno
kai domina tenykštės kalbi
nės ir tautinės problemos, iš 
tolo primenančios Pabaltijo 
problemas. Bet tenai padėtis 
nelinksma. Nors valų kalbai 
rodomas pilnas oficialus 
respektas (dvikalbės iškabos ir 
t.t.), ji išlikusi nepalyginti blo
giau už lietuvių ar latvių: 
veikiau galėtum sugretinti 
valus su Herkaus Manto prū
sais...

— Afrikietiškoje UNESCO 
konferencijoje, Dakare, turbūt 
buvote pats pirmasis lietuvis, 
kuris tokioje literatūrinio pobū
džio konferencijoje Afrikoje 
dalyvavo. Kieno rūpesčiu ir 
iniciatyva buvo ši konferenci
ja suorganizuota ir kokia 
literatūrinė situacija lėmė jos 
temos pasirinkimą, būtent — 
apie tautosakos reikšmę dabar
tinei Afrikos literatūrai?

— Konferenciją (tiksliau 
pasakius, seminarą) surengė 
PEN klubas, UNESCO ir Afri
kos kultūros institutas (ICA). 
Temos pasirinkimas yra 
savaime suprantamas, nes 
Afrikoje tautosaka gyvesnė, 
negu kitur pasaulyje. Ten 
akivaizdžiai galima stebėti, 
kaip eilėraštis gimsta iš dai
nos, o romanas iš mito. Kitose 
šalyse tas procesas jau seniai 
yra pasibaigęs. Pasakiški 
motyvai ir magiškoji vaiz
duotė afrikiečių autoriams tiek 
pat reikšmingi, kiek savo metu 
Homerui, Rabelais ar Gogo
liui. Aišku, ši tema daug pasa
ko ir lietuviui.

— Kaip prie jos pasisekė 
priderinti savo pranešimą apie 
tautosaką ir lietuvių litera
tūrą?

— Apie tai galėsite spręsti iš 
paties pranešimo teksto, kuris 
Draugo kultūriniame priede 
bus spausdinamas atskirai. 
Pranešime pasakiau daug 
lietuviui žinomų, netgi bana
lių dalykų; tačiau afrikie
čiams jie buvo nauji ir egzo
tiški.

— Aplamai net ir intelektua
lai afrikiečiai ar ką nors žino 
apie Lietuvą ir lietuvius? O gal 
net daugiau negu šiaip kole
gijų amerikiečiai?

— Apie Lietuvą afrikiečiai 
žino labai mažai, hors pats jos 
vardas daugeliui nesvetimas. 
Šiaip ar taip, malonu paste
bėti, kad pašnekesys apie 
Lietuvą buvo šiltai ir bičiuliš
kai priimtas. Daugelis semina
ro dalyvių paprašė medžiagos 
apie lietuvių literatūrą, taigi 
galėjau jiems įteikti prieš porą 
metų išleistą anglišką kny
gutę tuo klausimu. Gambijos 
delegatas JTO rado reikalo 
prie manęs prieiti ir pareikšti 
politinę simpatiją Lietuvos 
bylai. Žinoma, tai smulk
menos, bet ir smulkmenos 
parodo, kad Lietuva gali susi
laukti simpatijos bei supra
timo netgi labai netikėtose 
vietose. Jei mokėtume jį viso
mis progomis išnaudoti, jis 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ar pasiekė „Aušra“ išeiviją?
Prieš šimtą metų Mažojoj 

Lietuvoj, tada Vokietijos val
dose, pasirodžiusi „Aušra“ 
daugiausia buvo skiriama 
Didžiajai Lietuvai, nešusiai 
rusų imperijos jungą ir kentė
jusiai lietuviškosios spaudos 
draudimą. Žinoma, laikraštį 
skaitė ir mažlietuviai. Bet vis 
dėlto „Aušra“ tautinio atgimi
mo pavasariui turėjo paža
dinti pagrindinį lietuvių tau
tos kamieną, gausiausiai ir 
giliausiai šaknis įleidusį 
Didžiojoj Lietuvoj.

Tačiau „Aušros“ pasiro
dymo metais jau egzistavo ir 
lietuviškoji išeivija. Ir kaip tik 
čia* Amerikoje. Jau buvo prasi
dėjęs masinis lietuvių važia
vimas į Naująjį Pasaulį. 
Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse jau buvo dešimtimis tūks
tančių lietuvių; buvo pradėtos 
steigti parapijos bei įvairios 
„draugystės“. Kyla tad klausi
mas: ar pasiekė „Aušros“ 
spinduliai ir čia beprigyjančią 
lietuvių tautos šaką, ar turėjo 
kokios įtakos jos tautiniam 
susipratimui? Į tai galėtų 
atsakyti šimtamečiai anų 
laikų veiklos, anų pirmųjų 
„draugysčių“ protokolai bei 
parapijų dokumentai. Tik per 
mūsų pačių apgailėtiną neap
sižiūrėjimą vargu ar kur nors 
tokie liudininkai yra išlikę.

Tačiau į klausimą atsako 
patys „Aušros“ puslapiai. Jau 
antrajame „Aušros“ numeryje 
1883 metų balandžio mėnesį 
randame raštą, pavadintą 
„Gromata iš Amerikos“. Prie 
antraštės matome dar vietą ir 
datą: „Springfield, Ohio, 
Amerikoj, 5 d. Kovinio 1883“. 
O gromata žodis žodin štai 
kokia:

Brangus prieteliau redakto
riau!

Radau lenkiškoj gazietoj, 
kad trys lietuviški laikraščiai 
išeina prūsiškoje Lietuvoje; tai 
apšvietė mano akis, kad ir 
mūsų giminystė turi dar tiek 
valnybės prūsiškoj Lietuvoj; 
ale rusiškoj Lietuvoje nežinau, 
ar yra kokia drukarnija ar ne.

Esu Amerikoj jau vienuo
lika metų — ir randasi mūs 
giminystės į 15 ar 20000. Mes 
turim kelias tavorčystes, ar 
tris parapijas ir kunigų tris

PaAjQŽt&

lietuvninkus. Buvom rodą 
užvedę lietuvišką gazietą 
(laikraštį) Amerikoj išleisti, ale 
su mažu kapitalu — ir turėjom 
perstoti. — Norėčiau jūs gazie- 
tos kelis egzempliorius, kad 
atsiųstumėt dėl apgarsinimo 
savo linkimo. Po apturėjimo 
jūs gazietos atsiųsim prenume
ratą arba pinigus. Aš storavo- 
siuos paskui su abonentais 
pamačį jums nešti. — Mūsų 
velijimas yra, kad kiek tiek ko
respondencijos padarytumėt 
su Amerikos lietuvninkais. 
Tiktai nežinau ar mūs kalba 
bus suprantama gerai ar ne. 
Aš pats esu iš Maskolijos lietu
viškos Suvalkų gubernijos, 
Vilkaviškio paviete.

Gal būti jūs prietelius tikras 
rašo.

Antanas Jurgelaitis

Ką visa tai reiškia? O tai, 
kad, vos tik „Aušrai“ pasiro
džius, apie ją žinojo ir čionykš
čiai lietuviai. Nuostabu ir tai, 
kad „Aušrą“ žinojo ir „Aušra“ 
rūpinosi kažkur Amerikos 
viduryje vienas tarp sveti
mųjų gyvendamas ir ano 
laiško autorius Antanas 
Jurgelaitis. (Jokia lietuviškoji 
enciklopedija nerodo, kad 
Springfield, Ohio būtų buvus 
kokia nors lietuvių kolonija). 
Tad jeigu „Aušra“ pasiekė tą 
vidurio Amerikos vienišąjį, juo 
labiau turėjo ji būti žinoma 
didesniuos ano meto lietuvių 
telkiniuose, kur nors ryti
niame Amerikos pakraštyje.

Tad vis dėlto yra duomenų, 
kad prieš šimtą metų Ameri
kos lietuvius „Aušra“ ir jos idė
jos buvo taipgi pasiekusios, o 
aušrininkai žavėjosi Ameri
kos „valnybės ir liuosybės“ 
pavyzdžiu, kaip ir pasku
tinysis „Aušros“ redaktorius 
Juozas Andziulaitis-Kalnė- 
nas, kai jis pats, išvykdamas 
Amerikon ir atsisveikindamas 
su Lietuva, rašė:

Palūkėsim, parpinėsim 
Tėviškę mieliausią
Ir ištrauksim į kelionę 
Tolią — tolimiausią — *
Už Atlanto, kur gilioji 
Jūra tyvuliuoja,
Kur valnybės, kur liuosybės 
Lankos ten žaliuoja.

Trumpas poezijos žodis
Poeto kalba yra turbūt visuo

met individualesnė, negu 
prozininko, kuris savąją daugiau 
pajungia savo gyvenamojo laiko 

į priimtam išraiškos būdui. Ilgą 
'laiką buvo galvojama, kad poetai 
visai autonomiškai kuria savo 
'pasaulius ir nebūtinai taikosi prie 
(jiems duotojo. Jų žodynas neribo
tas (Italijoje iki šio amžiaus jis 

i net turėjo būti kitoks, negu 
Ikonversacinės kalbos), ir laki 
; vaizduotė dažnai siejama su 
estetinių efektų ieškančiais įvaiz- 
Idžiais. Pati eilutė ir viso eilė
raščio forma betgi būna įtaigauja
mos įvairių srovių. Tai aiškiai 
pastabu ne tik lyginant skirtingų 
epochų veikalus, bet ir vieno auto
riaus kūryboje ilgesniu metų tar
pu atskirtus rinkinius. Vartant 
paskutiniųjų penkių-dešimt metų 
bėgyje pasirodžiusias knygas, 

'nesileidžiant į tiksliai matuojan
čias statistikas, gaunasi įspūdis, 
kad lietuviškas, poezijos žodis 
„trumpėja“, nors ta suglaudinta 
išraiška neatsisakoma nei gilu
mo, nei pilnumo. Anaiptol, yra 
eilėraščių, kurių trumpos eilutės 
turi išskirtiną įtaigavimo galią.

Rašybos kitimas gali būti 
aiškinamas įvairiais būdais. 
Priklauso jis nuo lėto, visa 
apimančio epochų bangavimo; 
gali būti įtakotas tokių bendrų 
generacinių situacijų, kaip karas 
ar tremtis. Iš individualių situa
cijų paminėtinas kūrėjo amžius. 
Salia šių kintančių veiksnių lieka, 
žinoma, ir nuolatinės savybės, 
kaip poeto temperamentas ir jo 
ars poetica. Paskiausiu laiku 
kritikai dažniau prisimena, kad 
svarbos turi ir publika, kuriai 
rašoma: jos apsiskaitymas, 
jautrumas, reagavimas į bendrus 
kultūrinius „kodeksus“ ir konteks- 
tus. Pasak Martinaičio,

Poezija 
kalba tiems,
kurie 
supranta daugiau, 
negu
gali jinai pasakyti.(l)

Tuo jis lyg patvirtina per eilę 
amžių kartotą poezijos apibūdini
mą, neperseniausiai naujai 
suformuluotą vieno iš žymesnių 
moderniųjų kritikų: „One factor 
remains constant: poetry expres- 
ses concepts and things by indi- 
ręction. To put it simply, a poem 
says one tbing and means ano- 
ther“. (2) Praeitų metų Poezijos 
pavasaryje, aptardamas Albino 
Žukausko poeziją, Martinaitis 
praplečia tą apibūdinimą, palies
damas ir kūrybos procesą:

Ar poetinė kūryba — pati savaime 
— nėra vienas keisčiausių paradoksų: 
bandai išreikšti žodžiais tai, ko negali 
pasakyti žodžiais? Visaip temdai 
žodžius, kad jie prašviesėtų, statai 
kliūtis, spendi spąstus, išgalvoji vis 
naujų ir naujų gudrybių... Rašy
damas mėgini susitvarkyti savyje, 
gudrumu, menine klasta sieki

Jis ir mirė čia, Amerikoje, 
New Britain, Conn., 1916 
metais. Ar šiandien dar 
beatrandamas jo kapas, kaip ir 
žymiausio „Aušros“ poeto A. 
Vištelio amžino poilsio vieta 
kur nors Argentinoje?

Su išeivija tampriai surišta 
ir kito „Aušros“ redaktoriaus, 
dr. Jono Šliūpo, čionykštė 
lietuviškoji veikla. Ir jo pele
nai pridengti Lietuvių tauti
nių kapinių žeme čia, Chica
goje. Kai šiemet rengiame 
„Aušros“ minėjimus bei aka
demijas salėse, ar bus kieno 
nors susirasti ir bent tylos 
minute bei gėlių puokšte 
pagerbti ir didžiųjų aušrinin
kų, jos redaktorių kapai išei-
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sustabdyti, susigrąžinti paprastus 
dalykus, kuriuos kažkada patyrei, 
ypač kada supranti jų reikšmę po 
laiko. Jų pradedi ieškoti „užlaikiuo- 
se“, nebūty, amžinybėj, jauti praėju
sio laiko patvarumą: kaip į jj prasi
mušti, kaip jj pataisyti, atpirkti? 
žinai, kad ten jau niekas nepra
puls.^)
Iš Lietuvoje rašančiųjų poetų jis 
gal yra vienas iš įdomiausių 
suglaudinto ir paprastai nuskam
bančio žodžio kūrėjų.

įvairių amžių kritikai yra paste
bėję nuolatinį bangavimą literatū
roje tarp priešingų tendencijų, 
kartais apibūdintų kaip klasiciz
mas ir romantizmas. Daugelyje 
atvejų su jom galima sieti tiek 
tematiką, tiek išraiškos formą, 
kuri svyruoja tarp pilno išsaky
mo, nekontroliuojamo jausmų 
prasiveržimo ir kondensuotų eilu
čių, pilnų daugiaprasmių užuo
minų, kurios vis labiau įsiviešpa
tauja moderniajam laikotarpyje. 
Skirtumą tarp šių dviejų poezijos 
rūšių tiksliai yra nusakęs 
„pavėlavęs“ romantikas, bet kar
tu ir pirmasis simbolistas Ispa
nijoje, Gustavo Adolfo Bėcųuer. 
Pasak jo, vienos rūšies poezija, 
viską išsakydama, pilnai užima 
mūsų vaizduotę ir ausį pripildo 
darniais akordais, kol mes klauso
me ar skaitome eilėraštį. Kita, iš 
išorės varganai atrodanti, poe
zijos rūšis pradeda mūsų 
jautrumą virpinti tik knygą užver
tus, bet jos sukurtos melodijos 
aidai mumyse negreit nustoja 
skambėti.(4) Tas paprasto žodžio 
sukeltas virpėjimas yra būdingas 
tokiems poetams, kaip Marti
naitis.

Bangavimą tarp pilno išsaky
mo ir trumpų užuominų galima 

atsekti nuo pat pirmųjų poezijos 
apraiškų. Tautų kūrimosi laiko- 

" tarpia visuose kraštuose sutampa 
su epikoB užgimimu. Tautinei 
sąmonei kelti ir išlaikyti yra 
reikalingi herojai ir jų žygdar
biai, kurie atpasakojami su viso
mis smulkmenomis. Veiksmas 
vyksta visiems pažįstamam fone; 
ilgos, dažniausiai mintinai karto
jamos eilės skiriamos plačiai 
publikai. Tad ir pasakoma jose 
viskas.

Beveik lygiagrečiai su epika 
gimsta lyrika, išreiškianti tik 
esminius jausmus. To pasiekia
ma dviem būdais: trumpais 
liaudies dainų pobūdžio primi
tyviai skambančiais posmais, 
kurie grįsti paprastu žodžiu ir 
pagrindiniais, kiekvienam žmogui 
bendrais jausmais, arba stili
zuotais taip vadinamos „karališ
kųjų rūmų meilės poezijos“ 
(„courtly love“) eilėraštukais, 
sukurtais trubadūrų pagal nu
sistovėjusius dėsnius, operuo
jančiais tom pačiom temom ir 
emblemomis pavirtusiais įvaiz
džiais, nešančiais savyje svarų 
poteksčių krūvį. Jei liaudies dainų 
mergelė dūsauja dėl šalia jos 
nesančio bernelio — ir skaitytojui 
paliekama laisvė įsivaizduoti, 
kodėl — tai trubadūrai skundžia
si, nepasiekiu savo širdies damos 
malonės. Ir vienu, ir kitu atveju 
pasakoma labai nedaug. Viską 
papildo kiekvienam pažįstama tų 
laikų tradicija ir daugiaprasmiai 
simboliai ir emblemos. Liaudies 
dainų efektingumas aiškiai 
pasimato krizių metu: prie jų grįž
tama per karą, jomis ginamasi 
nuo per daug akylios cenzūros. 
Jose atrandami ir modernių 
technikų pradai: taip, pvz., ispa
nų avant-garde poetai, vietoj 
aklai kopijavę prancūzų siur

realistus, nusprendžia, kad jie 
savo liaudies dainose gali atrasti 
panašių procesų ir elementų, ir 
sukuria savitą, originalią moder
nią išraišką. Visų pažįstamos 
liaudies dainos leidžia jomis 
naudotis, lyg emblemomis, net be 
aliuzijų keliais trumpučiais 
žodžiais sukeliant galybę asociaci
jų. Trubadūrų tradicija taip pat 
išsilaiko — per Petrarką, rene
sanso, vėliau XVIII amž. 
neoklasikinę poeziją — beveik iki Į 
šių dienų, operuodama ne tiek tuo, 
ką pasako, kiek tuo, ką jos žodžiai 
yra reiškę per amžių tėkmę. Tiek 
vienu, tiek kitu atveju, šiandien 
naudojant jų techniką beveik 
einama prie metapoezijos.

Žodžio potencinė įtaiga darosi 
kaskart stipresnė nuo simbolizmo 
įsigalėjimo. Romantizmo eilės 
liejosi plačiai, skambiai, su 
parinktais gražiais žodžiais; ir 
pasakydavo beveik viską. Tuome
tinio poeto supratimu lyrika buvo 
tolygi savęs išsakymui. Simboliz
mo atstovai pradeda žodį glaudin
ti, remiasi sinestezija, daugiapras
miais įvaizdžiais, apvaldo visur 
prasikišdavusį „aš“ — bet dar 
nevisai sutrumpina eilutę. Daug 
daugiau prie „grynosios poezijos“ 
priartėja kubistai, ieškantys tik 
esencijų, norintys meną apvalyti 
nuo sentimentalizmo ir anekdo
tiškų smulkmenų. Jų lygiagretis 
atstovas poezijoje Guillaume 
Apollinaire kalba apie reikalą 
atsisakyti tradicinio aprašo
mojo meno, apsiribojant tik 
esme. Taip, kaip kubistai tapyboje 
skaldo plokštumas ir iš jų 
modeliuoja naujas formas, Apolli
naire siūlo „išlaisvinti“ eilutę, 
pripildant ją ne retorika, o 
tuščiais tarpais, kurių dėka kiek
vienas parašytas žodis įgauna 
daugiau interpretacinių gali
mybių, savo „nuogumu“ atskleis
damas pilną prasmę. Tiek futu
ristai, tiek Dada atstovai, tiek 
anglosaksų „Imagists“ bando

pasiekti naujų rezultatų kon
centracijos, ne išsiliejimo būdu. 
1920-1930 m. daug eksperimen
tuojama, pasinaudojant pokario 
ramybe; kreipiamasi į reiklesnį ir 
pajėgesnį skaitytoją. Visoms nau
joms srovėms būdinga tai, kad jos 
atsisako pilno išsakymo ir 
apeliuoja į kiekvieno skaitytojo 
vaizduotę. Tik antrasis pasau
linis karas poeziją vėl sugrąžina 
prie paprastesnio, liaudies moty
vais grįsto pasisakymo būdo; vėl 
daugiau išsakoma, nes rašoma ne 
ribotam rateliui, o dažniausiai 
visai tautai; estetiniai rūpesčiai 
užleidžia vietą egzistenciniams.

Paskirų poetų kūryboje brendi
mas dažnai pasireiškia žodžio ir 
eilutės trumpėjimu, nutylėjimu, 
visko neišsakymu. Tai akivaizdu 
Emily Dickinson poezijoje. Anot 
jos, „To fight aloud is very brave, 
/ Būt gallanter, I know, / Who 
charge within the bosom / The 
cavalry of woe“.(5) Po jos mirties 
išleisti paskutiniai eilėraščiai yra 
trumpučiai, bet sutelkia gilesnių 
minčių, negu pirmieji. Ispanų 
1956 m. Nobelio laureatas J. R. 
Jimėnez taip pat yra parašęs eilė
raštį, apibūdinantį jo poeziją, kur 
kalba apie „puošnius apdarus“ 
savo pirmosiose knygose, kurios 
iš tiesų buvo gana sentimen
talios, pilnos spalvų ir įvaizdžių, 
ir apie subrendusio autoriaus 
atrastą idealą: „nuogą žodį“. XX 
a. palinkimas į trumpinantį proce
są gana dažnas. Ne vienas poe
tas rašo „haiku“ ar epigramas, 
juosna sutelkdami visą savo ir 
pasaulio išmintį. Iš viso, į filoso
fiją linkstantys poetai dažniau 
pasirenka taiklų, negu skambų 
žodį. Pas kai kuriuos toks eilutės 
ir eilėraščio sutrumpėjimas 
atspindi pasidavimą skepticiz
mui. Tai ryšku paskutinių Nobe
lio poezijos laureatų kūryboje: tiek 
Eugenio Montale tiek Vicente 
Aleixandre pakeitė paskutinių 
knygų toną, požiūrio tašką, eilė
raščio raidą. Juos skaitant, beveik 
jaučiasi tam tikras nusivylimas ir 
nuovargis, susitaikymas su min
tim, kad jų dalia jau atgyventa ir 
nebėra vietos naujoms svajo
nėms.

[ lietuvių literatūrą beveik visos 
tarptautinės srovės atkeliauja 
pavėlavę, tad ir jų apraiškos kito
kios: kartais susijungia įvairių 
laikotarpių įtakos. Taip, pvz., 
pirmaisiais pokariniais metais 
žemininkai aistringai skaito 
prancūzų neosimbolistus, prade
dant nuo Baudelaire ir baigiant 
Valėry, žavisi Rilke ar vokiečių 
ekspresionistais. Savaime ir šiųjų 
technika palieka žymių jų poe
zijoje: tuo laiku rašytose knygose 
(čia reikia įskaityti ir Mačernį) 
vyrauja vizijos, stiprios, bet ne 
preciziškos nuotaikos kūrimas, 
aleksandrinai ar net dar ilgesnės 
eilutės. Ir patys eilėraščiai yra 
ilgi. Beveik visi šie poetai kuria, 
pasiremdami evokacija. Čia girdi
mas ne tik gimtojo krašto ilgesys, 
bet ir tuo metu labai populiaraus 
Le Grand Meaulnes aidas. 
Nuotaikos plaukia plačiai besilie
jančiom eilutėm, iškyla pilni 
nostalgijos pasauliai, kuriuose net 
ir praėjusių dienų tikrovė ideali
zuojama. Eilėraščiai žodingi, 
gausu juose būdvardžių; daug kur 
vyrauja vaikystės prisiminimai; 
bandoma ją grąžinti su visom

1. Marcelijus Martinaitis, „Frag
mentas“, Tie patys žodžiai, Vainikas 
(Vilnius: Vaga, 1981), p. 251. Visos 
citatos bus imamos iš šios rinktinės, 
naudojant sutrumpinimą TPŽ ir V.
2. Michael Riffaterre, Semiotics of 

Poetry (Bloomington & London: In
diana University Press, 1978), p. 1.
3. „Trečiasis poezijos laikas“, Poezi

jos pavasaris (ateityje trumpinamas 
kaip PP) (Vilnius: Vaga, 1982), p. 80.

• 4, G. A. Bėcųuer, „La Soledad“, Obras 
completas (Madrid: Aguilar, 1954), p. 
1257.

5. Favorite Poęms of Emily Dickin
son (New York: Avenel Brothers,
1978), p. 36.

(Nukelta į 2 psl.)
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Nepaslankumas ar 
apsileidimas?
Gana dažnai tenka naudotis 

universiteto parankine biblioteka. 
Ten „sukrautos“ visokios paranki
nės knygos: pagrindinės biblio
grafijos, įvairios enciklopedijos, 
didieji žodynai, kai kurių sričių 
pagrindiniai akademiniai veika
lai ir kitokie parankiniai mokslo 
informacijos leidiniai. Ypač 
naudinga ši bibliotekos dalis, kai 
reikia ką nors greitai pasitikrinti, 
kai reikia ko pasižiūrėti arba 
kokias datas susirasti. (Yra čia ir 
abi lietuviškosios enciklopedijos.) 
Tokios bibliotekos paprastai turi 
taip pat daugelį parankinių 
biografinių knygų. Tarp jų žymią 
dalį sudaro vadinamieji „Kas yra 
kas“, atseit, Who's Who in... O 
tokių leidinių dabar jau yra 
nemažai. Tai, sakysime, toks 
HTios W7io in America, gal pats 
„šauniausias“ iš visų. Jis dabar 
leidžiamas dviejų didžiulių tomų, 
keturiomis kolonomis kiekviena
me puslapyje. Ne taip jau svarbus, 
nors gal ir turėtų būti, yra HTio’s 
Who in the World, daug mažesnės 
apimties negu Who’8 Who in 
America. Toliau eina vadinami 
regionaliniai „Kas yra kas“ leidi
niai, tokie kaip Who's Who in the 
Ea8t, Who’8 Who in the West, etc. 
Yra taip pat nemažas skaičius šių 
leidinių pagal profesijas: Who’s 
Who in American Education ir 
pan. Beveik kiekviena profesija, 
kiekviena sritis turi tokius leidi
nius. Jie paprastai leidžiami kas 
antri metai, kartais kas treti.

Negaliu sakyti, kad būčiau 
kurią nors vieną iš šių didžiulių 
knygų nuodugniau pervertęs arba 
bent rūpestingiau peržiūrėjęs. 
Neturiu tam nei laiko, nei noro. O 
iš tikrųjų gal reikėtų paaukoti tam 
keliasdešimt valandų ir tokius 
leidinius nuodugniau pastudijuo
ti. Kodėl? O todėl, kad šiuose 
leidiniuose labai maža lietuviškų 
pavardžių!!!

Teisybė, reikia čia tuojau pat 
pastebėti, kad, kiek man aiškino 
mūsų universiteto parankinės 
bibliotekoB direktorius, visi šios 
rūšies leidiniai šiuo metu esą gana 
komerciški. Tai reiškia, kad niekas 
tikrai nežino, kaip ir kokiu būdu 
jie parenka bei atrenka šiems leidi
niams „įrašus“. Vieni sako, kad 
šių leidinių redaktoriai naudoja 
visokius universitetų bei kitų 
mokslo įstaigų, žurnalų, laborato
rijų, institutų ir panašių įstaigų 
sąrašus, katalogus, kalendorius. 
Kiti gi sako, kad kiekvienas nau
jas žmogus turįs būti kelių tos 
srities specialistų rekomenduotas. 

Dar treti tvirtina, kad tokio dide
lio bei rūpestingo atrinkimo iš 
tikrųjų nesą: dažnai tokiuose 
leidiniuose surasi ir ne taip labai 
savo srityje pasižymėjusius 
žmones, o pačių didžiųjų, pačių 
garsiųjų — neęą. Dar kiti tvirtina, 
kad čia veikia grynai komercinis 
principas: kas iš pakviestųjų 
pateikti savo biografijas užsi
sakąs ir patį leidinį, tada ir jo 
„biografija“ patenkanti, o kas 
neužsisakąs, tas esti „išme
tamas“. Reikia taip pat prisimin
ti, kad šitokie leidiniai yra labai 
brangūs: nuo 40 dolerių iki 100 ir 
net daugiau.

Taigi, turint visa tai galvoje, 
sunku pasakyti, kurie lietuviai, 
pasižymėję moksle, mene, literatū
roje, sporte, filme, muzikoje ir 
pan., buvo kviesti pateikti savo 
biografijas tokiems leidiniams. 
Atvirai pasakysiu: nežinau. Bet 
žinau, kad šiuose leidiniuose lietu
vių turėtų būti žymiai daugiau.

Gal aš čia be reikalo rūpinuosi ir 
rašalą eikvoju. Bet man vis 
prisimena anie laikai, kai mes, dar 
gyvendami Vokietijoje ar kur 
kitur, planavome smarkiai 
„ambasadoriauti“ Lietuvai bei 
lietuviams apskritai. Argi mes 
tuomet nerėkėme ir nešaukėme, 
kad reikėtų išnaudoti kiekvieną 
progą, ypač vad. „plačiuosiuose, 
pasauliniuose, tarptautiniuose 
vandenyse“. Mus dažnai įvairūs 
ragintojai primygtinai ragin
davo: „Visur ir visada turime 
priminti Lietuvos ir lietuvių var
dą bei reikalus!..“ O vis dėlto 
dabar jau turime ne kelis, ne kelio
lika, bet kelis šimtus mokslinin
kų, menininkų, įvairių kitų sričių 
darbuotojų, kurie savo srityse yra 
gerai žinomi. Sakysime, 1977 
metais man teko skaityti paskaitą 
valstybiniame Urugvajaus 
universitete, Montevideo mieste. 
(Mano paskaita lietė baltų kalbas 
bei jų vietą indoeuropiečių kalbų 
šeimoje.) Po paskaitos buvo daug 
visokių klausimų, ne tik iš kalbo
tyros. Kai kurie iš šios paskaitos 
klausytojų, daugiausia šio 
universiteto profesoriai, minėjo 
kai kurių lietuvių mokslininkų 
darbus, išleistus anglų, vokiečių, 
prancūzų bei ispanų kalbomis. 
Man tai buvo tikrai didelis 
malonumas. Reiškia, šie lietuviai 
mokslininkai jau tuomet buvo 
žinomi ir Pietų Amerikoje. Taigi, 
jau tikrai „išplaukę“, kaip mes 
mėgstame sakyti, į plačius tarp
tautinius vandenis. O tačiau, grįž
tant vėl prie mūsų minėtųjų leidi-

Juozas Brazaitis 
ir jo raštai

ST. SANTVARAS

Akyse ir atminty tebėra 
gyva Kauno Ugniagesių gat
velė. Siaura, niūroka, neabe
jotina seno miesto gatvė. Ten 
istovėjo nauji, tvirti, gan gra
žūs Tėvų Marijonų namai. Iš 
tų namų, įžengęs į juos iš 
Ugniagesių gatvelės, pa vin
giavęs kampuotu koridorium, 
galėjai atsidurti Šaričių šven
tovėlės šventoriuje, o iš jo išei
ti į Laisvės alėją, įsilieti į žmo
nių bangą, supainioti seklių 
budrumą, su ta banga nu
plaukti į kitą kiemą. Žinoma, 
tai nebuvo tobulai saugi prie
plauka, bet paminėta namų 
„geografija“ sudarė šiokių 
tokių galimybių išlikti „nepa
stebėtam“ ir nesuimtam. Velio
nis Juozas Brazaitis kartais 
naudojosi tuo vingiuotu taku, 
kai vieno ir kito okupanto žval
gai pradėjo sekti jo pėdom...

Tebėra atminty ir gan 
didelis, erdvus kambarys, geru 
skoniu ir su ano meto praban
ga įrengtas. Kambary būdavo 
jauku ir šilta. Jaukumu ir šili
ma spinduliuodavo ir to kam
bario šeimininkas Juozas Bra
zaitis. Nuostabiu ryškumu 
tebešviečia žaliu gaubtuvu 
užvožta lempa, stovinti ant 
rašomojo stalo. Didelis kam
bario langas, vakarais aptem
domas sunkia ir dailia užuo
laida, buvo atsuktas į 
Ugniagesių gatvelę. To lango 
žiburys beveik visada užges
davo pirmą, antrą, o kartais ir 
trečią valandą ryto. Darbas, 
darbas, darbų — kalnai! Be 
abejo, tom ilgom vakarų valan
dom gimė ir didelė dauguma 
prof. Juozo Brazaičio raštų.

Istorinių įvykių ir laiko 
aplinkybių įstumtas į politinę 
veiklą, kurios nemėgo (taip yra 
prasitaręs neviename laiške), 
Juozas Brazaitis savo širdimi 
niekad nebuvo atitrūkęs nuo 
mūsų literatūros ir kultūros 
rūpesčių. Tai buvo kuklus,

nių, daugelio šių mūsų 
mokslininkų keliuose šių leidinių 
nėra! Aš galvoju, kad šie garsūs 
mokslininkai, dideli ir žinomi savo 
sričių specialistai, kurių darbai 
cituojami visame pasaulyje, buvo 
kviesti ir rekomenduoti pakan
kamai svariai, kad duotų žinias 
apie save šiems parankiniame — 
informaciniams leidiniams. Bet, 
matyt, dėl vienos ar kitos priežas
ties šiuos kvietimus, ar paragini
mus, ar rekomendacijas išmetė 
lauk. O gal tik kur nors laikinai 
atidėjo vėlesniam laikui, ir taip tie 
dalykai, kurie visuomet yra datuo
ti, užsigulėjo rašomojo stalo 
stalčiuose, ar tiesiog neaprėpia
mos korespondencijos krūvose... 
Kiti, kiek girdėjau, visus tokius 
masinius laiškus meta lauk, jų net 
neskaitę...

Kad ir paviršutiniškai pasižiū
rėjęs į paskutinę Who's Who in 
America (1982-1983) laidą, tuojau 
pastebėjau, kad mūsų kaimynai 
latviai ir estai tikrai yra daug 
gausiau atstovaujami. Gal jie yra 
kiek lankstesni, gal jie greičiau 
prisitaiko gyvenamo krašto 
gyvenimo stiliui bei papročiams. 
Sunku pasakyti, bet toks įspūdis 
aiškiai susidaro.

Nors ir nesinorėtų pamokslauti 
bei raginti, tačiau man atrodo, kad 
lietuviai vis vien gal truputį 
nerangūs, nepaslankūs, gal kiek 
— bent šiuo atveju — net apsilei
dę; gal kartais negali apsispręsti.

Antanas Klimas 

nepretenzingas vyras, gy
venimo saulėleidy net pats 
bandęs save išbraukti iš viešo 
kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo (rašydavo ir spaus- 

I dindavo grožinės literatūros 
knygų recenzijas, bet neleis
davo po tom recenzijom dėti 
netgi dviejų raidžių — JB). Ir 

' laiškuose tie jo nusiteikimai 
Į suskamba gūdžiom spalvom:
„Aš pats nieko nebesitikiu nei 
iš gyvenimo, nei iš kitų. Mė
ginu tik guostis vienu dalyku: 
padaryti, ką galiu aš pats; 
padaryti taip, kad jausčiausi 
padaręs tiek gerai, kiek galė
jau, nors žinau, kad tie dar
beliai kitiems nebus nei šilta 
nei šalta. Mėginu kituose įžiū
rėti, ką jie dar gero padaro, ir 
tai mėginu viešumon iškelti. 
Tokia mano labai jau kukli pa
skirtis paskutinėm dar liku
siom jėgom“... (laiškas, rašy
tas 1970.IV.6.).

Ypačiai būdingi Brazaičio 
žodžiai, kaip man regis, yra 
šie: „Mėginu... padaryti, ką 
galiu aš pats; padaryti taip, 
kad jausčiausi padaręs tiek 
gerai, kiek galėjau... mėginu 
kituose įžiūrėti, ką jie dar gero 
padaro (mano pabr.), ir tai... 
viešumon iškelti“. Tai atvira ir 
įskaudinta širdimi tarti žo
džiai. Tačiau jie gali eiti kaip 
motto visiem Juozo Brazaičio 
raštam, kuriuos velionis skyrė 
lietuvių dailiajam žodžiui ir 
aplamai mūsų kultūros apraiš
kom.

Kaip save beguostumėm, 
kaip beteisintumėm, mūsų kul
tūrinio gyvenimo kritika (ne 
tik grožinės literatūros, bet ir 
visų menų) vis dar tebeklai
džioja ūkanose. Tiesa, kartais 
randi platesnį ir gilesnį žvilgs
nį, randi kruopščių, dalykiškų 
ir su regimu atsidėjimu parašy
tų straipsnių ir studijų, bet 
visa tai praskamba, kaip atsi
tiktiniai dalykai, dar vis 
nepajėgią mūsų kritikos 
pakelti į objektyvumo, be
tarpiškumo ir bešališkumo 
aukštumą. „Toną“, deja, dar 
vis tebeduoda asmeniškumai, 
srovinė ir net klikinė kritika. 
Kas domisi lietuvių išeivių kul
tūriniu gyvenimu, be abejo
nės, nesunkiai mato, kad susi
darė atskiri ratai, atskiros 
padangės, kur žiba tik „savi“ 
žiburiai, tarsi kitų šiame 
pasauly nebuvo, nėra ir 
nebus...

Galimas daiktas, taip 
reikia, kitaip ir būti negali,

Viduramžių gatvelė Kauno senamiesty.

Nuotrauka Vytauto MaželioJuozas Brazaitis

nesgi mes nesam tobuli 
kompiuteriai. Tačiau velionio 
Juozo Brazaičio pasaulėžval
gai visa tai buvo svetima. Jis 
yra ta išimtis, kurią minime 
kaip atsitiktinę apraišką. Pa
šaipa, užgauliojimai, ironi
zavimai, asmeniškumai, kito 
darbų niekinimai vienu antru 
sakiniu ar bandymai tuos 
darbus apipinti abejonėm — 
tie „pasismaginimai“ jo dva
sioje vietos beturėjo, tokią kri
tiką jis vadino sadizmu. Jeigu 
to ar kito kūrėjo darbe Brazai
tis nerasdavo nieko gero ir ver
tingo, jis tylėdavo, nes kokia gi 
prasmė dėl nevertų dalykų 
laistyti rašalą? Jo palikimo 
raštuose galim aptikti ne vieną 
ir tokį atvejį: kitos pasaulėžiū
ros rašytojo darbą jis kils
telėjo aukštėliau, negu tais pat 
metais pasirodžiusį savo bičiu
lio ir bendraminčio veikalą. 
Teisybė, kritikas Juozas Bra
zaitis visada buvo santūrus ir 
atsargus, liaupsėm ir panegi
rikom turbūt nė vieno mūsų 
rašytojo ir kultūrininko neap
dovanojo, bet netgi ir trumpoj 
recenzijoj rasi jo dvasinės kul
tūros šilimą, rasi gilų dalyko 
pažinimą ir taiklų aptarimą, 
rasi ieškojimą, „ką kiti padarė 
gero“.

Gal dėl to ir šiandien sudre
ba širdis, kai randi tokį jo 
sakinį: „Tavo nepalanks-
tomas, bet sulaužomas Juo
zas“. Teisybė, žmogus dažnu 
atveju būna atviresnis priva
čiame pokalby. Viešumoj ta
riamą žodį jis pavarto, pa

sveria, pažvelgia, kaip toj ar 
kitoj minty sužėrės jo žodžio 
spalva, o privačiame pašneke
sy tie atsargumai savaime pra
nyksta.

Vieną kartą Juozas Brazai
tis privačiai šitaip kalbėjo: 
„Kitados buvau daręs eksperi
mentus stebėti mūsų rašy
tojus, veikėjus ir pagal jų visą 
asmenybę, spindinčią ir iš jų 
gyvenimo ir iš jų raštų, skirs
tyti į vieną ar kitą lentynėlę — 
dvasinio gyvenimo stilių kate
gorijas. Man rodės, sakysim, 
kad Baranauskas ir Jakštas 
yra tikri gotinio stiliaus vyrai, 
kurių dvasia Sauja į viršų — 
vieno iki staigaus tiesiosios 
linijos ir giesmės „lūžimo“, 
kaip nebaigto gotinio bokšto; 
kito iki linijos įsiliejimo į patį 
Absoliutą. Maironis savo tvir
ta, monumentalia atrama į 
žemę, man rodės, tikras roma
ninis statinys, skirtas ne tik 
Dievo garbei spinduliuoti, bet 
ir priešo smūgiams atremti. 
Mielasis Vaižgantas — lietu
viškasis barokas ir savo dū
šioj ir kūryboj.

Barokas buvo grįstas gai
vališku emocionaliniu gamtos 
ir žmogaus gyvybinių galių 
prasiveržimu ir suklestėjimu. 
Kai tame stiliuje sumažėjo 
emocinė, jausminė dvasia ir 
atėjo tvarkantis, išradi- 
nėjantis protas, kuris baroko 
formas toliau kultyvavo iki for
malinio elegantiško rafinuo
tumo, gimė rokoko, kai kieno 
neteisingai nuvertinamas. 
Kiekvienas stilius gali patikti 
ar nepatikti. Tai priklauso nuo 
individualaus skonio. Bet savo 
esme kiekvienas iš jų turi savo 
socialinį ir dvasinį pagrindą. 
Jis yra dvasios išraiška“... 
(laiškas, rašytas 1953.X.10).

Pacituota laiško ištrauka 
atveria mums dar šviesesnį, 
dar erdvesnį Juozo Brazaičio 
dvasios pasaulį. Iš tikro, jis 
buvo ir grožinės literatūros 
kritikas, ir mokslininkas. Sa
vaimingas, nepriklausomas, 
savarankus, išprusęs, turįs itin 
subtilų ir jautrų skonį lietuvių 
dailiojo rašto žinovas. Pasta
ruoju metu okupuotoje Lietuvo
je teigiama, kad Nepriklau
somybės laikotarpy tebuvę tik 
du savarankiški kritikai — 
Vincas Mykolaitis-Putinas ir 
Kostas Korsakas (jei neklystu, 
tai Vinco Krėvės palikta nuo
monė). Aišku, Brazaičio dar
bai negali Lietuvos pasiekti 

(nors jų dauguma ten buvo 
parašyti), tačiau tai nereiškia, 
kad jie jau pradingo iš mūsų 
kultūros istorijos lapų. Ilgus 
metus Juozas Brazaitis dirbo 
tame pačiame sparne, kur ma
tėm ir Mykolaitį-Putiną. Ir 
kiekvienas jų sukūrė savo at
skirą ir individualų grožinės 
literatūros kritiko bei moksli
ninko paveikslą. Du atskiri 
stulpai, dvi asmenybės, visada 
su rūpesčiu ir pagarba žvel
giančios į besišakojantį ir įvai
riais žiedais bepražystantį 
lietuvių dailiojo žodžio medį.

Į Laisvę fondas 1982 metais 
išleido Juozo Brazaičio raštų 
III tomą. Tie darbai yra tartum 
gyvi liudininkai, kurie pa
remia ir sustiprina čia taria
mą nuomonę apie velionį lite
ratūros kritiką ir mokslininką. 
Tomo redaktoriai Alina 
Skrupskelienė ir Česlovas 
Grincevičius knygos turinį 
taip suskirstė: Literatūros ba
ruose; Knygų vertinimai: Išei
vijoje, Nepriklausomoje Lietu
voje; Tautosaka. Nereikia 
pirštu rodyti, aiškiai matome, 
kokie platūs barai čia yra 
aprėpiami.

Literatūros baruose Brazai
tis kalba tokiom temom: Žmo
gus ir žodis tautos kūryboje, 
Naujosios lietuvių literatūros 
linkmės, Formos problema 
naujojoj lietuvių literatūroj, 
Ideologinių grupių santykiai 
Aušros ir Varpo gadynėje, 
Laureatų akivaizdoj, Nepri
klausomos Lietuvos litera
tūra, Literatūra spaudos drau
dimo laikais, Sovietinamas 
lietuvių literatūros mokslas ir 
du enciklopedinio pobūdžio 
straipsniai — vienas lenkų, o 
kitas italų kalba. Daugumas 
šio skyriaus straipsnių — ptu- 
dijinio pobūdžio rašiniai, para
šyti Brazaičiui įprastu įžval
gumu ir metodingumu. Tai 
štai visiems lietuviams, ku
riuos domina sava literatūra, 
stambus pluoštas svarstymų 
ir žinių apie tuos dalykus, 
kurie praturtino mūsų gy
venimą, kurių lemtis ir nū
dien mus jaudina...

Knygų vertinimams tome 
paskirta 240 puslapių, arti pu
sės leidinio. Tame skyriuje 
Brazaitis ieško, kas ką gero 
padarė išeivijoj ir nepriklau
somoj Lietuvoj. Jo vertinimų 
susilaukė gan gausus būrys 
lietuvių rašytojų, kuriančių ir 
besiramstančių įvairiom 
pasaulėžiūrom. Pavyzdžiui, 
Brazaitis palankiai vertina P. 
Cvirkos romaną „Žemę mai
tintoją“, nors tendencija tame 
veikale groja pirmu smuiku.

Tačiau tegul prabyla pats 
Brazaitis, kad pajustumėm jo 
kritikos raštų kvapsnį. Štai, 
kalbėdamas apie Jurgio Balt
rušaičio lietuviškąjį palikimą, 
jis taip sako: „Kaip dažnas iš 
simbolistų, Baltrušaitis kuria 
naują žodį, kuris veiktų muzi
kaliai ir žadintų savo nau
jumu: graudis, liekąs sprindis, 
skirtis — lemtis, psalmės kar
tis, troškis, možis, gąstas, 
mojis, dienunta, suoslės, žie
žula, imbuvys... Bet šitie 
žodžiai retai kur pasiekia rei
kiamą poetinį efektą. Poetas 
negalėjo pasivyti lietuvių kal
bos pažangos, kurią pasiekė 
lietuvių poezija per tuos porą 
dešimčių metų. Ir Aistis 
pasakė teisingai, kad Baltru
šaičio poezijos pastraipos nu
skamba proziškai. Dėl to ir 
skaitytojas, pataikęs į šias 
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f Lietuvos ’ Į nacionaline 
Į M.Mažvydo 
\ biblioteka y

ANTROJI DALIS / 1983
BALANDŽIO MĖN. 2 d./ APRIL 2, 1983
PART TWO - Nr. 65(13)

■B K Al

Šiame numery:
Nebe likimo aukos, o laisvi žmonės. 
Pokalbis su „Beragio ožio metų“ auto
rium Kazimieru Barėnu.
Lietuviškieji margučiai — Antano 
Tamošaičio knyga.
Povatikaninės teologijos kryptys. 
Aleksandro Radžiaus eilėraščiai.
Juozo Gučiaus prisiminimui.
Maralin Niskos ir Algio Grigo koncer
tas Chicagoje.
Aldonos Stempužienės ir Mirgos Ban- 
kaitytės koncertas Clevelande.
Naujos knygos pirmu žvilgsniu. 
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.

Nebe likimo aukos, 
o laisvi žmonės

Vatikano II suvažiavimo 
dvidedimtmefiio proga Šiuose 
puslapiuose apie Bažnyčios 
atsinaujinimo sąjūdi pasisakė 
penkiolika asmenų. Tarp Šim
to stambesnių minčių, keturi 
rašiusieji pabrėžė Bažnyčioje 
rySkėjantį kristocentriškumą: 
1) Prisikėlęs Kristus, laiko ir 
erdvės ir sąlygų neberibo- 
jamas, prieinamas visiems ir 
kiekvienam; 2) nebe įstaty
mai, tradicijosKar net suraSyti 
Dievo žodžiai, o pats Kristaus 
asmuo yra daugialypės krikš
čionių tikėjiminės kultūros 
stiprybė ir vienybė.

Būtų nuostabu, kad tik ma
žuma Kristų paminėtų. Tik
riausia tai yra todėl, kad gy
vasis Kristus yra viso 
atsinaujinimo sąlyga, aptari
mų prielaida ir kaitos Šaltinis: 
gyvas jis, kaip gyvas jo Kū
nas — tikinčiųjų Seimą. 
Asmeninis rySys su Kristumi 
bendruomenėje leidžia ir net 
skatina krikSčionis kintančio
se sąlygose naujai spręsti, gy
venti, iSsireikSti, skleisti pa
žintį su Viešpačiu.

Kristaus gyvumas yra ta 
tikrovė, kuri mūsų pastan
goms rūpintis lietuvių bend
ruomeninėmis tradicijomis, 
bendrojo tikėjimo brendimu ir 
parapinėmis tarnybomis gali 
teikti ypatingos Šviesos ir vil
ties. Bet tik Kristus — pažįs
tamas ir priimtas kaip gyvai 
veikiantis Asmuo, ne kaip idė
ja, institucija, dėsnių bei nuo
statų simbolis ar tolimos pra
eities pavyzdingas atminimas.

Pažine Kristų, pirmieji 
krikSčionys neprivalėjo savęs 
suprasti kaip likimo aukas — 
vergus, skriaudžiamuosius, be
teisius, neviltingai nuvargu
sius didžiulėje imperijoje, ku
rioje religija buvo surista su 
politika, ekonominė sant
varka su socialiniu stoviu. 
Apaštalas Paulius kartoja ir 
kartoja, kad Prisikėlusiame 
Kristuje visi yra laisvi. Ta vi
dinė laisvė pažymi visus, ku
riuos vadiname Šventaisiais 
ar pažįstame kaip pavyzdin
gus tikinčiuosius.

Beje, jaustis likimo auka 
Šiais laikais lygiai tokia pat 
stipri pagunda, kaip ir pir
maisiais krikSčionių amžiais. 
Tremtiniai, okupuotieji, galin
gų valstybių skruzdėliniai pi
liečiai ar gyventojai lengviau 
pasijunta, kad jie bejėgiai, 
smulkūs ir smulkmenose pa
skendę, negu, kad jie — galvas 
iškėlę krikSčionys. (Čia prisi
mintina, kad pirmaisiais am
žiais krikSčionims buvo už
drausta per pamaldas 
atsiklaupti, nes jie turi būti 
“atsikėlę”, kaip Kristus pri
sikėlęs).

Kristus prisikėlė, arba, kaip 
ankstyvesnieji Naujojo Testa
mento rastai raSo, buvo pri
keltas kaip tik parodyti, įgy
vendinti, kad žmogus Siame 
sužeistame ir nuvargusiame 
pasaulyje nėra likimo, tamsių 
jėgų išnaudojama auka. Jei 
vergiška laikysena netiesių 
dorovės srovių, neapykantos, 
beviltiškumo įtakoje menkina 
patį žmogų ir bendruomenę, 
kuriai priklauso, tai laisvo 
žmogaus savijauta ar savęs 
supratimas jungia ir kelia as
menį ir jo ar jos bendruo
menę. Asmeninis Kristaus 
pažinimas ir pripažinimas — 
sąlyga ir Šaltinis tai bendruo
menei prisikelti, pakelti savo 
galvą.

Labai geras krikSčioniSkos 
nuotaikos matas yra žmonių 
atsakomybė religinėje bend
ruomenėje. Jeigu Bažnyčioje 
nėra įgytų privilegijų ir teisių, 
o vienas bendras paSaukimas 
laisvai tikėti Kristų, tai at
sakomybė toje bendruomenėje 
reikštis nesiriboja užimamo
mis pareigomis, iSeitu moks
lu, pripažinta (socialine) padė
timi bendruomenėje, tikinčiųjų 
Šeimoje. Todėl lietuvių tarpe 
vis daugiau atsiranda as
menų, kurie ugdo mūsų tikin
čiąją tautinę Seimą, garsiau 
kovodami už tai, kas krikSčio- 
niSkai laisvei priklauso: atlai
dumas, pagarba kiekvienam 
asmeniui ir kultūrai, tarnyba 
nuskriaustiesiems, viltinga 
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Šviesos netirštinu, gyvenimo nesaldinu
Pokalbis su „Beragio ožio metų“ 

autorium Kazimieru Barėnu
Kazimieras Barėnas, 

gyvenantis Anglijoj, yra 
vienas iŠ žymesnių išeivijos 
lietuvių prozininkų, išleidęs du 
stambius romanus ir keturias 
apsakymų knygas. Ilgus 
metus K. Barėnas redagavo 
Europos lietuvį, literatūros 
metraštį Pradalgės ir buvo 
Nidos knygų leidyklos spiritus 
movens. Neseniai Ateities 

: leidykla išleido K. Barėno 
stambų, naują romaną Bera
gio ožio metai. Šia proga 
kreipėmės į autorių su pluoštu 
klausimų.

— Naujasis Jūsų romanas 
j „Beragio ožio metai" jau spėjo 
i sukelti dėmesio ir diskusijų 
skaitytojų tarpe. Sprendžiant 

| iš pavadinimo, atrodytų, kad 
tai Jūsų ankstesnio romano 
„Tūboto gaidžio metai" tęsi
nys. Ar tikrai taip?

— Taip, iš tikro tai yra 
„Tūboto gaidžio metų“ tęsi
nys. Tik ten Gasiūnas buvo 
visa ko viršūnė, o čia jau Igna
cas Kaušpėdas, kuris ten dar 
tik piemenavo ir pusbemiavo.

— Ar būtina pirma paskai
tyti „Tūboto gaidžio metai“ 
prieš sėdant prie beragio ožio?

— Ne, nemanau, kad būtina. 
Čia viskas prasideda maž
daug iš naujo, nors kai kurios 
geografinės vietos tos pačios, 
nemaža ir žmonių yra tie 
patys. Žinoma, jeigu kas bus 
skaitęs „Tūboto gaidžio 
metus“, tam gal bus įdomiau ir 
šito veiksmą sekti.

— „Beragio ožio metai" vaiz
duoja Lietuvos provincijos 
gyvenimą tarp dviejų pasau
linių karų. Labai įžvalgus ir 
detalus to laikotarpio aprašy
mas rodo, kad su tais laikais ir 
su tomis vietomis esate gerai 
susipažinęs. Ar klystume 
spėdami, kad romanas yra tam 
tikra prasme autobiografinis?

— Jeigu galvotume apie tą 
aplinką, kurioje veikia roma
ne vaizduojamieji žmonės, apie 

Moulin de Vauboyen koplyčia

tas vietas, kuriomis jie 
vaikščioja, knyga iš tikro tam 
tikra prasme būtų autobio
grafinė. Turiu savo pažįstamą 
geografinę teritoriją ir joje 
piešiu man priimtiną ir, rodos, 
pakankamai realų gyvenimą. 
Ignacas, aišku, nėra aš.

— Jaunesnis skaitytojas, pa
žinęs Lietuvos kaimą tik iš 
mūsų išeivijos literatūros, 
„Beragio ožio metuose“ gali 
pasijusti pakliuvęs į visai kitą, 
nepažįstamą kraštą. Jis žino, 
kad Lietuvos kaimiečiai buvo 
šviesūs, teigiamai nusiteikę 
žmonės, kad kaimuose vyravo 
smagiu darbu pasiektas ger
būvis. Tuo tarpu Jūsų romane 
ūkininkai yra ir tamsūs, ir 
pikti, ir nepakantūs žmogui, o 
kaime klesti primityvumas ir 
gilus vargas. Kodėl Jūs rinko
tės taip netradiciškai vaiz
duoti lietuvišką kaimą? Kuris 
vaizdas teisingesnis — 
ankstesnių išeivijos rašytojų 
ar Jūsų?

— Jeigu toks jaunas, svetur 
gyvenąs lietuvis iš tikro 
pasijustų patekęs į mano Lietu
vą, kaip į nepažįstamą kraštą, 
tai sakyčiau, kad jį jau bus 
išlepinę romantiškesni rašy
tojai, kuriems viskas tik gražu, 
tik šviesu. Nežinau pasaulyje 
tokio krašto, kur viskas būtų 
idealu, nebent propaganda ten 
padidina saulę arba roman
tikai sukuria apie jį šviesių 
pasakų.

Bet mano kaimiečiai irgi dir
ba, kruta ir dar smagiai. 
Pasklaidykite tik tuos pusla
pius, kuriuose Urbas su savai
siais ir samdiniais kruta 
laukuose. Arba Samukai, tėvas 
ir sūnus, man rodos, tikras 
darbštumo pavyzdys. Tiesa, 
javus jie pjauna dalgėmis, o ne 
kombainais, bet čia nieko 
nebūčiau galėjęs jiems padė
ti...

Mano ūkininkai, rodos, ir 
pakankamai šviesūs ir supran

Rašytojas Kazimieras Barėnas.

ta, ką ta šviesa reiškia. Gal ir 
smulkmena, kad Ignacas iš 
Albinos sužino, ką skaito muzi
kantas Katinas. Net du 
laikraščius! Būtų jau nebena- 
tūralu, jei sakyčiau, kad kiek
vienuose kaimo žmonių 
namuose stovi spinta, pilna 
knygų.

Kad jie supranta, ką reiškia 
šviesa, rodytų ir mokytis 
leidžiamieji vaikai. I gimna
ziją eina Petručionio duktė, 
Kniziaus sūnus ir duktė, našlės 
Voveraitienės sūnus, Rasima- 
vičiaus sūnus, Plevoko sūnus 
ir duktė.

Šalia jų mokslus išeina ir 
mažiau pasiturinčių vaikai, 
kaip Akelis, Karalevičius, 
Daniliūnas. O Kaušpėdas, net 
ir sargaudamas, šiaip taip 
baigia gimnaziją.

Ir pikti, nepakantūs nėra juk 
visi. Jeigu turite galvoje tą 
ypatingą atvejį, kai Gervydų 
kaimo ūkininkai, prisigėrę 
šamarlako, ėmė šventinti Van- 
ką, tai sakyčiau, kad juos gi 
buvo apėmęs šėlas šitaip atsi
skaityti su praeitim ir pradėti 
ateitį — nubausti tuos, kurie jų 
akyse buvo kalti. Žinoma, tas 
šamarlakas labai daug nulė
mė, o ir tą oepraciją jie atliko, 
kai dar matomos valdžios 
nebuvo.

O kai dėl Petručionio, kuris 
prieš Kaušpėdą užrėmė var
tus, ką gi, tai luominis reika
las. Kaip Anglijoje, sako, gal 
dar negreit išnyks luominiai 
skirtumai, taip ir Lietuvai jie 
nesvetimi buvo. Lordų nei serų 
neturėjome, tačiau ir Lietu
voje, kaip turbūt ir visame 
pasaulyje, kai kurie turtingi, 
aukštesnes vietas užimantieji 
ir šiek tiek galios turintieji 
prieš mažąjį žmogų mėgsta 
dažnai ne tik nosį užriesti, bet 
ir iš viso jį paskutinėje vietoje 
laikyti. Pinigas, turtas, užima
moji vieta daug jiems reiškia. 
Labai būdingai vieną tokių 
valdininkų savo atsiminimuo
se yra aptaręs dr. Kazys Gri
nius. Sako, šlapimas jam mušė 
į galvą, kai pasijuto pasiekęs 
šiokios tokios galios.

Dar norėčiau, kad mane kas 
nors įtikintų, jog mano vaiz

duojamasis kaimas iš tiesų yra 
primityvus. Rodos, kad ne. 
Rodos, kad toks, koks jis ir 
buvo. O kad jame vargo buvo, 
tai, žinoma, tiesa ir dar šven
ta. Kai dėl tų varguolių, kokie 
buvo Kaušpėdai, tai šičia jau 
negalėčiau nė per jotą nusileis
ti ir pasakyti, kad taip nebuvo. 
Buvo, sakyčiau ir kartočiau, 
buvo, kaipgi nebus buvę! 
Žinau, mačiau, pažįstu pana
šų gyvenimą.

Man rodos, kad esu kaip tik 
pavaizdavęs tradicišką kaimą. 
O ar mano kaimo vaizdas yra 
teisingesnis už kitų rašytojų, 
nesiimčiau lyginti. Idealių 
kaimų nesu matęs, nesu apie 
tokius girdėjęs, ir jeigu kas 
sako, kad tobulų buvo, tai gal 
kur nors matė. Arba turi 
stiprų, patriotiniais ar kokiais 
kitais sumetimais paremtą 
norą sutirštinti šviesą, pasal
dinti gyvenimą, parodyti taip, 
kaip nebuvo — sukurti apie jį 
šviesią pasaką.

— Nėra ko slėpti, kad kai 
kurie skaitytojai Jūsų kaimu 
nepatenkinti. O kiti mano, kad 
iš viso Jūsų „Beragio ožio me
tai“ yra labai kontroversinis 
romanas, stačiai juodinantis 
nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą. Dar kiti kaltina, 
kad Jūs ne tik nerodote jokių 
patriotizmo apraiškų to laiko 
gyvenime, bet dar pasišaipote 
iš to, ką visi laikydavom 
tautiškai kilniais dalykais. 
Jautresni skaitytojai gal net 
kaltins, kad tokiu nepriklauso
mos Lietuvos vaizdavimu Jūs 
tik pasitarnausite komunistų 
propagandai. Ką Jūs į visa tai 
pasakytumėte?

— Prieš porą ar trejetą metų 
viename vakare esu skaitęs 
gabalą iš tų „Beragio ožio me
tų“. Vienas šviesus lietuvis po 
to man ir sako: iš kurgi tu, 
Barėnai, dar vis pažįsti šitokį 
realų kaimą? Jis, tas tautietis, 
žinoma nebuvo skaitęs visos 
knygos. Gal jam ir būtų kas 
nors užkliuvę. Kai man 
pačiam, tai iki šiol atrodė ir 
dabar tebeatrodo, kad mano 
kaimas negalėtų niekam 
užkliūti. Kaimas, ir gana. Kaip 

jau sakiau, ir šviesos suprati
mo jo žmonėms užtenka, ir 
laukų dirvonuoti, rodos, beveik 
niekas nepalieka, ir žmonių 
jame yra tokių gerų, kad nors 
prie žaizdos dėk, nors yra ir ne 
tokių auksaširdžių. Ir pažan
ga veržėsi į priekį. Kas yra 
skaitęs, pavyzdžiui, Pienocent
ro veiklos statistikas, tai bus 
matęs, kiek eksportui reikš
mės turėjo sviestae. Tai Kalvė
nas štai įsigijo veislinį bulių, 
kuriuo naudojosi apylinkės 
ūkininkai, norėjusieji pienin
gesnių karvių užsiauginti. 
Pažanga, ar ne?

Kai dėl juodinimo, tai labai 
atsiprašau, jei kas net šitokius 
dalykus matytų. Lietuva nebu
vo tobula valstybė; tai tiesa, 
kurią gali bandyti ginčyti tik 
užsispyrę tautiečiai arba tokie, 
kurie iš principo yra įsimylėję 
tik vieną spalvą, būtent, baltą. 
O kokia ji buvo, anot Vaižgan
to, šiokia ar kiek kitokia, ji 
buvo mano ir visų mūsų Lietu
va. Taigi ir mano knygos 
daugumas veikėjų net ir 
nesiskundžia, kad ji negera. 
Tempia, ką likimas jiems 
paskyrė, ir gana. Kai kurie ir iš 
tų prasčiau gyvenančių 
dažniau piktesnį žodį pasako 
dėl kaimyno nusukto pūro ar 
lito, bet ne dėl prezidento, 
ministerių ar valdininkų. Deja, 
„Beragio ožio metuose“ yra 
keletas asmenų, kurie dirba 
pogrindyje ir nepakenčia 
valdžios. Bet Lietuvoje juk ir 
tokių buvo.

Man būtų naujiena, kad 
šaipausi iš tautiškai kilnių 
dalykų. Štai Ignacas eilėraštį 
atsakinėja tik stovėdamas, nes 
jam poetų žodžiai atrodo tokie 
lyg ir šventi, nežemiški. 
Karalevičius tiesiog dievina 
savo miestą. Ak, ne vienas yra 
toks atvejis, kai veikėjai paro
do, kad jie myli Lietuvą, 
brangina tautinius dalykus.

O gal kai kas pasigenda 
patriotinių deklamacijų? 
Viešpatie, apsaugok manetiuo 
jų! Kai išgirstu ką nors didžiuo- 
jantis savo patriotiškumu, 
man visada būna nesmagu 
klausytis. Dirbk, velnio vaike, 
darbą, kuris rodytų, kad tu 
atlieki pareigą, o ne šūkauk! — 
štai kokia mano nuomonė. 
Diena iš dienos skaitau 
gyvenamojo krašto laikraš
čius. Daug kas tame krašte 
padaroma, bet žodis patriotiz
mas buvo pradėtas minėti tik 
ryšium su Falklando karu. 
Keliasdešimt metų niekas 
patriotizmu nesididžiavo, tary
tum tokio žodžio net žodyne 
nebūtų. Mes, tiesa, mėgstame 
patriotizmu operuoti.

O kai dėl galimo kaltinimo, 
kad savo knyga pasitarnausiu 
komunistų propagandai, tai 
nežinau, ar čia man stebėtis, ar 
juoktis, ar jau pradėti verkti. 
Kai kas juk viešai yra reiškęs, 
kad savo „Tūboto gaidžio me
tais“ taip pat esu pasitarna
vęs komunistinei propagan-' 
dai. Taip jau mūsuose yra. Kad 
tik truputį kas ne pagal kurio 
nors lietuvio skonį, nusiteiki
mą ar ne pagal jo plauką, tai, 
žiūrėk, tuoj ir teškia: pasi
tarnauji bolševikams! Banalu, 
įkyru, nuobodu, bet, matyt, kai 
jau įsikandom kartoti, tai 
nebegalim sustoti. Galėčiau 
šia proga nurodyti vieną 
pavyzdėlį, kaip kartais tokie 
kaltinimai atrodo ir kokių 
pasėkų jie turi. Va, prieš porą 
metų mūsų čia saloje per

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery:
Lietuvos kankinių šventė.
Utopinės galvosenos bruožai. 
„Lietuviais norime ir būt“ — va
dovėlis lietuviškai nemokantiems.
A.a. kun. Stasio Ylos pamokslas buvu
sių kalinių suvažiavime Chicagoje. 
Kazio Bradūno eilėraštis.
Gyvenimas atiduotas Dievui, Lietuvai 
ir jaunimui.
Lietuvių Rašytojų draugijos Maironio 
vardo premija įteikta Bernardui Braz
džioniui.
Vakaras su dailininku Antanu Tamo
šaičiu.
Šilbajoris ir Kavolis Chicagoje.
Nauji leidiniai.

Lietuvos kankinių
šventė
Mūsų tautai, sustojusiai di

džiųjų galybių kryžkelėje, kan
kinių niekada netrūko, bet jie 
ypatinga gausa pabiro po 1940 
metų. Nebe po vieną kitą, ne
be dešimtimis, bet šimtais ir 
tūkstančiais. Daug jų žinome, 
bet dar daugiau nuėjo, nuken
tėjo amžinybėn, lyg niekada 
nebuvę. Teisybė, juos kartais 
prisimename. Prisimename, 
kaip kada kam ateina gera 
mintis, kaip kada kuris ini
ciatyvos žmogus suranda ryž
to imtis darbo. Kai kada stab- 
telėjame ties jais 
prisimindami juodąsias ketu
riasdešimt pirmųjų metų bir
želio dienas. Jas dažniau pri
simename tik todėl, kad tų 
dienų siaubas vyko mūsų pa
čių akyse, ir jų prisiminimas 
dar ne vienam tebesukelia 
šiurpulį, bet ten pasilikusieji 
yra pergyvenę daug šiurpulin- 
gesnių dienų, tik mums jos ne
be taip iškalbingos, kai kam 
net ir visiškai nebylios, nes 
pačių nepergyventos, todėl to
limos, nebegyvos, lengvai ne- 
besuvokiamos. O tokių dienų, 
savaičių ir mėnesių tikrai bu
vo. Buvo visam kraštui, buvo 
atskirom vietovėm, buvo šei
mom ir atskiriem asmenim.

Nors teroro siaubas sukre
čia didelį žmonių skaičių ar 
net ir visą tautą, bet pats ken
tėjimas visada telkiasi tik vie
name asmeny. Kai tuo pačiu 
metu kankinami tūkstančiai, 
kiekvienas iš jų savo kančią 
kenčia tik vienas pats, lygiai 
taip pat, kaip tada, kai yra 
paimamas vienas ir kankina
mas vienas. Šiuo atveju kan
kinamam kančias pakelti gal 
net lengviau, nes jis jaučia, 
kad liko žmonės, liko draugai, 
liko artimieji, kurie žino, kad 
jis paimtas, kad kankinamas, 
žino, kad daugelis nori jam 
padėti, nori ištraukti iš bude
lio nasrų. Nors ir kenčia, bet 
žino, kad nėra visiškai vie
nas. Tuo tarpu kai griebiami 
tūkstančiai, atskiras žmogus 
jų tarpe turi pasijusti nuosta
biai vienišas, visų užmirštas. 
Taip juk ir yra. Kai ima po vie
ną, net mus pasiekia jų var

dai, jų parašyti laiškai, jų pa
sakytos mintys, bet ką žinome 
apie tuos, kurie buvo imami 
tūkstančiais? Ką žinome apie 
tas šeimas, kurios ligi pasku
tinio nario mirė kankinių mir
timi? Nieko arba beveik nie
ko. Net pačioje Lietuvoje apie 
jas nieko nebežino, nes nebeli
ko nė vieno gyvo, kuris galėtų 
apsakyti savo artimųjų liki
mą.

Menkai tepažįstu Katalikų 
Bažnyčios tvarkymosi plony
bes, bet galvon lenda mintis, 
kad reikėtų gauti vieną sek
madienį lietuvių kankinių 
šventei. Ji turėtų būti švenčia
ma tą pačią dieną visose lietu
vių bažnyčiose. Mišių maldas 
ir kitus skaitymus reikėtų pri
taikyti tai dienai. Net naujų 
kurti beveik nereikėtų, nes 
daugumą galima būtų surink
ti tiesiai iš pačių kankinių 
laiškų ir pasisakymų. Juose 
juk yra tikrų aukos ir tikėjimo 
perlų. Prieš Vatikano II susi
rinkimą apie tokias Mišias ir 
apie lietuvių kankinių šventę 
gal nebūtų buvę galima net ir 
pagalvoti, bet dabar, rodos, 
gal būtų galima net ir padary
ti, tik to darbo turėtų imtis kas 
nors, turįs didesnio svorio to
se Katalikų Bažnyčios sfero
se, kurių kompetencijoje yra 
tokią šventę leisti. Čia gal la
bai daug sverti galėtų Kunigų 
vienybė ar vyskupas Deks- 
nys, bet patį judėjimą tvir
čiausiai galėtų pradėti Ateiti
ninkų federacija per esamas 
lietuvių parapijas. Nemanau, 
kad atsirastų kur nors tokia 
parapija, kuri tam reikalui ne
pritartų, nes tokia šventė stip
rintų mus pačius, būtų didelė 
moralinė parama kenčiančiai 
ir kovojančiai Bažnyčiai Lie
tuvoje. Be to iš tos šventės gai
lėtų kilti ne tik dvasinė, bet ir 
reali parama nukankintųjų bei 
dabar kankinamųjų šeimoms, 
net ir šiuo metu įkalintiems, 
nes tą dieną visose lietuvių 
bažnyčiose galima būtų rinkti 
aukas tik tam vienam reika
lui.
Pamąstykime ir spręskime.

Jurgis Jankus

Utopinės galvosenos bruožai
KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Tomo More’o Utopija (1516 
m.) tai veikalas, savo vardą 
davęs ištisam literatūros žan
rui. Utopinėje apysakoje apra
šoma įsivaizduota, nesanti vi
suomenė, tokia, kokios iš tikro 
net ir būti negali. Ji aprašo
ma, daugiau ar mažiau palie
čiant visas žmogaus visuo- 

| meninio gyvenimo puses: 
istoriją, ekonomiką, švietimą, 
kultūrą, politiką, gyventojų 
moralinę būklę. Ir trečia, uto
pinė visuomenė pristatoma, 
kaip tobuliausia žmogui pa
siekiama santvarka. Kri
tikams ji gali atrodyti skurdi, 
pilna visokių negerovių, ta
čiau paties utopijos kūrėjo aki
mis žiūrint, tai būtų geriau
sia, ką žmogiškose ribose 
galima pasiekti. Bibliografų 
apskaičiavimu, vien anglų 
kalba yra paskelbta maždaug 
du tūkstančiai veikalų, ku
riuos duotas apibūdinimas ap
taria. Ypač yra turtingas 
devyniolikto šimtmečio galas, 
kada metinis vidurkis galėjo 
siekti dvidešimt penkias 
knygas.

Utopinė galvosena neįsiten- 
ka literatūros ribose. Ji ran
dama ir politinėje filosofijoje, 
pradedant pačiu Platonu ir 
baigiant mūsų laikų marksiz
mu. Tačiau politinėje filosofi
joje utopinė galvosena dažnai 
yra slepiama, kartais net pik
tai įtikinėjant, kad jos nėra. 
Todėl yra sunkiau utopines 
tendencijas susekti filosofi
joje, ir tokiam reikalui nebeuž
tenka vien tiktai paties žodžio 
aptarimo. Tai ir būtų pagrin
dinis šio rašinio uždavinys: iš
ryškinti tas žymes, kurios 
ženklina pačią utopinę galvo
seną, nekreipiant dėmesio į 
formą, kuria ši galvosena api
pavidalinama. Mėginsiu pana
grinėti kelis utopinius vei
kalus, deja tik kelis, ir 
išryškinti jų bendras žymes:

Tomas Moras

Bazelio laidos (1517 m.) Tomo Mo
ro „Utopijos“ titulinis puslapis.

bandysiu parodyti, kad utopi
jų kūrėjai samprotauja pana
šiai, nors jų sukurtos santvar
kos ir būtų viena su kita 
nesuderinamos.

Pradžioje ir norėčiau pa
brėžti, kad utopijų esama la
bai įvairių, viena kitai prieš
taraujančių. Ir tai neturėtų 
mūsų stebinti, nes kiekvieną 
veikalą riboja autoriaus as
meniški pomėgiai ir jo gy
venamuoju laikotarpiu nu
matomos galimybės. 
Campanella, pavyzdžiui, ne
mėgo kosmetikos, ir už tai jo 
Saulės mieste besidažančioms 
moterims nukertamos galvos. 
James Fenimore Cooper labai 
neapkentė laikraščių: jo idi
liją sugriauna ugniakalnis, 
prasiveržęs spaudai atsira
dus. Prieš šimtą metų žmonės 
negalėjo įsivaizduoti visų tech
nikos galimybių, ir todėl tuo 
metu sukurtose utopijose vaiz
duojamos primityvios visuo
menės. Nors kiekvienas mėgi
na vaizduoti geriausią, tačiau 
tas gerumas labai įvairuoja, 
nes vieno žmogaus rojus ki
tam yra pragaras. Net ir pa
ties More’o atveju, dažnai ne
pastebime, kad, mūsų akimis 
žiūrint, jo idealizuojamas gy
venimas būtų skurdus, nuobo
dus, prievartos persunktas.

More’o Utopija gimė, kada 
buvo iš pagrindų pertvarkyta 
krašto ekonominė sistema, ka
da Utopijos salos gyventojai 
atsisakė privačios nuosavy
bės ir pradėjo visomis gėrybė
mis naudotis bendrai. Būtų ge
ra čia trumpai prisiminti, kad 
veikalas užsimezga, kada vie
nas anglų teisininkas skun
džiasi, kad Anglijoje vis lieka 
tiek daug vagių, nors kiekvie
ną dieną pakariami jų ištisi 
pulkai. Keliautojas Rafaelis 
jam atsako, kad vagių bus, kol 
vyraus privati nuosavybė. 
Dvarų savininkai, pramonei 
gamindami vilną, plečia avių 
ūkį ir be darbo paleidžia bu
vusius nuomininkus ūkinin
kus. Prie jų jungiasi karo 
invalidai, nuskurdę dvariš
kiai. Ir ką tokia minia veiks, 
kaip ginsis nuo bado? Čia ir 
atsiranda pasakojimas apie 
nuostabią Utopijos salą, kur 
visi tiek pat dirba ir visomis 
gėrybėmis dalinasi. Kiekvie
nas savo gaminius nuneša į 
bendrus sandėlius ir iš ten 
parsineša, kas reikalinga. To
kiu būdu nė vienas neper
sidirba, ir nieko niekam ne
trūksta. Laisvą laiką jie skiria 
muzikai, literatūrai, savęs 
lavinimui, o auksą ir kitas 
brangenybes atiduoda vai
kams pažaisti.

Visai kitaip prie utopijos 
klausimo prieina vienuolis 
Campanella savo veikale Sau
lės miestas (1623 m.). Tiesa, 
kad ir jis atsisako privačios 
nuosavybės, tačiau jo pagrin
dinis dėmesys krypsta į švieti
mą. Utopinė forma čia dengia 
kažką panašaus į pedagogi
kos vadovėlį, kuriame ypač ke
liama vaizdinių priemonių 
reikšmė: Saulės miesto sienos 
išmargintos geometrinėm fi
gūrom bei žvaigždynų pla
nais. Campanellai svarbu, kad 
žmogus įžvelgtų tikrąją visa
tos esmę ir pagal tai tvarkytų 
savo visuomeninius santy
kius. Jo miesto valdovas pa-

Loic Dubigeon

vadintas metafizika ir valdo, 
nes yra pats doriausias ir iš
mintingiausias.

Dar kita linkme pasuko 
Francis Bacon Naujoje Atlan- 
tidėje (1627). Sis mokslo ir tech
nikos apaštalas tvirtino, kad 
svarbiausia yra mokslo žinias 
pritaikyti ir technikos pagal
ba šalinti įvairias negeroves. 
Jo sukurtą utopiją valdo 
mokslų akademija, ir jų visas 
gyvenimas palenktas žinių 
rinkimui bei pritaikymui. Gal 
pats kraštutiniausias techni
kos sudievintojas būtų anglas 
biologas, komunistas J.D. Ber
nai veikale Pasaulis, duona ir 
velnias. Bernal’is randa, kad 
pats žmogaus kūnas yra labai 
prastas ir nepatikimas įran
kis. Iš vienos pusės, kūnui rei
kia daug priežiūros. Jį reikia 
maitinti, nuprausti, aprengti, 
taisyti tiek dažnai, kad beveik 
visas žmogaus gyvenimo* lai
kas turi būti eikvojamas kūno 
tarnybai. Iš kitos, viską, ką 
žmogaus kūnas sugeba, daug 
geriau atlikti gali įvairūs apa
ratai. Žmogaus juslės niekad 
neprilygs radijui ar telefonui; 
jo raumenys negalės varžytis 
su bet kokia mašina. Su laiku, 
žmogus nusipjaus visą savo 
kūną ir pasiliks vien tik sme

Tommaso Campanella

genys, prijungti prie visokių 
aparatų. Įdomu, kad stalinis- 
tinėje Sovietų Sąjungoje jis ra
do tokio išsivystymo užuo
mazgą, nes tenai mokslas 
tikrai yra vertinamas. Sovieti- 
joje gimsta proto aristokratija, 
kuri sugebės atmesti morali
nius prietarus ir žmogaus toli
mesnę evoliuciją racionaliai 
valdyti.

Šios trys ir būtų pagrin
dinės utopinio galvojimo kryp
tys: ar ekonominės reformos, 
ar filosofinė išmintis, ar tech
nika, ir kartais, žinoma, visos 
trys iš karto. Spėčiau, kad 
marksistinėse utopijose pina
si visi trys motyvai: ir visuo
menės pagrindinis pertvarky
mas, ir pasitikėjimas 
technika, ir filosofinis įžval
gumas. Visus tris, pavyzdžiui, 
randame Markso 1844 metų 
rankraščiuose, nors technikos 
motyvą būtų šiek tiek sunkiau 
išskaityti.

Ligi šiol minėjau utopijos 
kūrimo priemones. Dabar lai-
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kas pažvelgti į patį utopinį gy
venimą. Savaime aišku, kad 
dingtų visos žmogų persekio
jančios negerovės: baimė, li
gos, skurdas. Dingtų didžio
sios neteisybės, įvairūs 
išnaudojimai, nes žmonės liau
tųs viens kitą skriaudę. Dirbti 
kiekvienam reikėtų, tačiau nie
kas nepersidirbtų, ir kiek
vienam liktų laiko džiaugtis 
mokslais bei menais, arba pa
čiam juos kurti. Žmogus būtų 
laimingas, savo gyvenimu pa
tenkintas; dingtų savanaudiš
kumas, erzlumas, karingu
mas. Žemėje klestėtų taika ir 
kultūra.

Tačiau atidžiau pasižiūrė
jus į utopini gyvenimą, pasi
daro aišku, kad turi pasikeisti 
pats žmogus. Nei vienas iš 
mūsų utopijoje negalėtumėme 
gyventi, nes mes per pilni 
senojo Adomo. Čia laiko tėra 
pažvelgti tik į vieną atvejį. 
More’o utopijoje visos gėrybės 
sukrautos į sandėlius, iš kurių 
kiekvienas pasiima, kas jam 
reikalinga. Įsteikime tokį san
dėlį ar Varšuvoje ar Chicago
je ir pasižiūrėkime, kas atsi
tiktų? Tiesa, vienas kitas, 
nedrąsesnis, pasielgtų kuk
liau, tačiau ir jis, pamatęs kaip 
kiti griebia, pradėtų baimin
tis, kad jam nieko neliks. Nė
ra sunku pasakyti, pasiimk 
kiek reikia ir nedaugiau; daug 
sunkiau yra nubrėžti to “rei- 
kėjimo” ribą. Prieš kelis šim
tus metų žmonės buvo barami 
už prabangą (tokį pamokslą 
pats esu skaitęs), nes jie ne- 
bepasitenkindavo iš tėvų pa
veldėta kelnių pora. Žmonės 
tiek ištvirko, tvirtino pamo
kslininkas, kad nori turėti po
rą žiemai, ir kitą porą vasa
rai, vieną darbui, kitą išeigai. 
Ir iš tikro, kodėl mum “reikia” 
daugiau, kodėl kelios kartos 
negalėtų pasitenkinti viena, 
gerai pasiūta pora? Taip gy
veno senojo testamento žydai, 
ir jiems daugiau nieko “nerei
kėjo.”

Utopijoje tegali gyventi nau
jas, transformuotas žmogus. 
Manyčiau, kad čia iškyla es
minė utopinio galvojimo žy
mė. Tradicinė socialinė mintis 
priima žmogų, daugiau ar ma
žiau tokį, koks jis yra, su vi
som žmogaus ydom, su visom 
silpnybėm. Čia tikima, kad 
žmogaus pagrindinai pakeisti 
negalima: jis visą laiką bus 
maždaug toks, koks jis dabar 
yra. Kuriamos santvarkos su 
šiuo faktu turi skaitytis. Jos 
turi būti derinamos prie silp
no, ydingo žmogaus, jo gy
venimą gerinti, švelninti jo 
nevykusios prigimties pasek- ' 
mes. Turiu čia omenyje 
Hobbes’ą, kaip bent šiuo at
žvilgiu labai blaivų protą. 
Žmogus žmogui visada pasi
liks vilku, tačiau teisingai su
tvarkytos valstybės rėmuose, 
net ir vilku būdamas, jis gali 
palyginant padoriai gyventi. 
Visai priešingai pasisako uto
pinė tradicija, visas savo vil
tis sukaupus prie naujojo žmo
gaus lopšio. Nėra svarbu, kad 
valstybė, ekonominė sistema, 
švietimas, tarnautų dabarties 
žmogui; svarbu, kad visos šios 
įstaigos artintų naujojo žmo
gaus gimimo dieną.

Manau, kad šis naujojo žmo
gaus lūkestis marksizmą lei
džia jungti prie utopinės kryp
ties, nors dažnai marksistai to 
vardo ir gintųsi. Vėl nėra lai
ko leistis į detales. Užteks tik 
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Šiame numery:
Ar vykdome „Aušros“ testamentą? 
Tautosaka ir lietuvių literatūra.
Laiškas iš Rochesterio (2).

Dvi svarbios knygos apie Žalgirio mūšį. 
Eglės Juodvalkės eilėraščiai.
Naujos knygos pirmu žvilgsniu.
Kai molis kalba.
Chicagos teatruose.
Nuomonės ir pastabos.

Ar vykdome “Aušros 
testamentą?

99

Minint “Aušros” šimto metų 
sukaktį, kyla pavojus minėji
muos paskęsti vien retorinių 
prakalbų žodžiuose, pačiame 
gyvenime visai nepaisant tes
tamentinių šio leidinio siekių.

Visi žinome, kiek daug “Auš
ra” ir aušrininkai rūpinosi lie
tuvių kalba, jos grynumu, jos 
istoriniu paveldėjimu, jos nor
mų nustatymu, jos rašyba. Rū
pestis lygiai šakojosi ir moks
linėmis, ir kasdieninio kalbos 
naudojimo kryptimis. Net ir 
poetinis žodis to kalbinio rū
pesčio neaplenkė. Ir tai buvo 
ne vien tik metaforinė šneka, 
bet ir stiprus tikėjimas, kai 
Andrius Vištelis tada rašė:

O brangi lietuviškoji 
Šventa kalba prigimtoji!
Ui žemčiūgus tu brangesnė 
Ir už viską meilingesnė.

O kokiais “žemčiūgais” šian
dien apkaišome tą gimtąją kal
bą savo kasdieninėje šnekoje ir 
viešuose rašto puslapiuose? 
Nepaisymas viso to, ko auš
rininkai stengėsi pasiekti ir ko 
vėlesni dešimtmečiai pasiekė, 
yra tiesiog sukrečiantis. Tai 
nereiškia, kad mes kiekvienas 
turime kalbos srityje žinoti 
tiek, kiek žinojo Būga, Jab
lonskis ir kiti kalbos mokslo 
profesoriai. Bet mes privalome 
jųi žinojimu šiandien pasinau
doti, o ne rašyti ir kalbėti, kaip 
tik kam j galvą ateina, lyg to 
šimtmečio mūsų kalbinių pa
stangų būtų visai nebuvę. 
Parankinių priemonių jau tu
rime apsčiai: gramatikos, sin
taksės, kalbiniai patarimai 
sppudoje, net atskiri šios kryp
ties praktiniai leidiniai čia iš
eivijoje ir šiandieninėje Lietu
voje. Visi jie, turint gerus 
nprus, kiekvienam vienokiu ar 
kitokiu būdu prieinami įsigyti. 
Bet ar jie turimi po ranka, kiek
vieną kartą ką nors rašant? 
Atrodo, jog ne. Ypač graudu ir 
pikta, kai gauni asmenišką 
laišką iš gero pažįstamo, iš ga
na šviesaus žmogaus, iš žino
mo intelektualo, bet, laišką ra
šant anglų kalbos raidyno 
mašinėle, lietuviškojo raidyno 
būdingieji raidžių ženklai vi
sai niekur ranka nepridėti. Ar 
tai yra gimtosios kalbos gerbi

mas! O kiek dvejetuko vertų 
kalbos klaidų veliasi įvairių 
mūsų institucijų bei draugijų 
reikaliniuos raštuos, aplink- 
raščiuos, pranešimuos. Neatsi
lieka ir periodinė spauda. Tik 
čia dar galima būtų teisintis 
laiko stoka ir skubėjimu. Ta
čiau toks pasiteisinimas nega
li saistyti nei apsčiai laiko tu
rinčių kultūros žurnalų, nei juo 
labiau knygų, ypač mokslinių 
leidinių. Ne vieną čionykštį 
mūsų šios rūšies leidinį, ne
žiūrint teikiamos medžiagos 
aktualumo, tiesiog gėda siųsti 
kokiu nors būdu į Lietuvą vien 
tik dėl jo puslapių kalbinio ap- 
šiukšlinimo.

Pavyzdžių galėtume čia 
surinkti tiesiog begales. Kad 
neatrodytų, jog kalbame tuš
čiai, stabtelėsime tik prie dvie
jų naujų leidinių: prie Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
“Suvažiavimo darbų” IX tomo 
(Roma, 1982) ir prie Stasio Raš
tikio “Lietuvos likimo keliais” 
IV tomo (Chicaga, 1982). Abu 
tuos leidinius tik pasklaidėme, 
puslapis po puslapio tų kal
bos, rašybos ir skyrybos klai
dų akylai nė neieškodami. Ta
čiau ir šitaip leidinius vartant, 
akis vis ir vis užkliuvo už nuo
latinių klaidų.

Štai “Suvažiavimo dar
buos” daug kur kontekste vie
toj “pateikti”, vartojama klai
dingai “patiekti”; rašoma 
“viršminėtieji”, o reikėtų 
“anksčiau minėtieji”; rašoma 
taipgi “virš”, kur turėtų būti 
“daugiau”; randame “pasėko
je”, kur reikėtų “išdavos ar 
pasekmės”; “iš kalno atmes
ti”, reikia, “iš anksto atmes
ti”, maišosi visur “daviniai”, 
kur turėtų būti “duomenys”, ir 
t.t. ir t.t. O kur dar rašybos ir 
skyrybos klaidos, kai kablelių 
nėra net prieš “kad” ir “bet”, 
kai šalutinis sakinys neatski
riamas kableliu nuo pagrin
dinio. Akyliau teko perskaity
ti 11 puslapių ir juose rasti net 
33 klaidas.

Panašiai ir Stasio Raštikio 
minėtoje knygoje. Visur nuo
sekliai rašoma “grąsinimas”, 
“pagrąsino”, kai tuo tarpu tu
ri būti “grasinimas”, “pagra- 
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Tautosaka ir lietuvių literatūra
Pranešimas Dakaro seminare

TOMAS VENCLOVA

Kultūrinis brandumas ir krašto problemas. Verta paci- 
imperinė galia ne visada su
tampa. Pastarojo šimtmečio 
patirtis, galimas daiktas, ro
do, jog dažniausiai būna prie
šingai. Originalios mąstyse
nos ir autentiško meno įprasta 
ieškoti tolokai nuo pasaulinės 
civilizacijos centrų. Europoje 
praktiškai nebeliko salelių, iš
saugojusių kultūrinius sluoks
nius, susiklosčiusius prieš in
dustrinę revoliuciją. Bet dar 
visai neseniai tokia salelė bu
vo Lietuva, trijų milijonų gy
ventojų šalis Baltijos jūros pa
krantėje, įsiterpusi tarp 
Rusijos, Lenkijos ir Vokieti
jos, tačiau kalba ir tradici
jomis nedaug teturinti bendro 
su savo kaimynais.

Iš Lietuvos yra kilęs 1980 
metų Nobelio premijos laurea
tas Česlovas Milošas, plėtojus 
amžinąsias europinės kultū
ros temas, tačiau sugebėjęs iš
tirpinti savo eilėraščiuose lie
tuviškų dainų ritmus, 
pirmykštės lietuviškos magi
jos bei ritualų atbalsius. Jo 
knyga Gimtoji Europa (Native 
Realm) yra gal geriausias ir 
prieinamiausias įvadas į to

tuoti iš jos keletą sakinių:
Daug šimtmečių, kada karali- 

i_ jos kilo ir griuvo Viduržemio jū
ros krantuose ir karta po kartos 
dalijosi įmantriais smagumais bei 
ydomis, mano gimtinė buvo pir
mykštė giria, kurios pakraštyje 
tik retkarčiais išmesdavo inkarą 
vikingų laivai. Nepažymėta žemė
lapiuose, ji priklausė veikiau pa
sakų, o ne tikrovės sričiai... Toli 
nuo didžiųjų kelių ji liko viena iš 
atokiausiųjų kertelių, kur pats lai
kas plaukia lėčiau negu kitur... Iš
orinės tamsos įvaizdis, vien stro 
piausiųjų misionierių lankomos 
apygardos paveikslas taip įsišak
nijo vokiečių teologų protuose, jog 
jie laikė deramu daiktu jį beveik 
priskirti prie tikėjimo tiesų. Bet aš 
nuo vaikystės mačiau visai kitokį 
paveikslą. Krikščioniškosios misi
jos epas iš tikrųjų buvo žudynių, 
smurto ir plėšikavimo epas, ir juo
dasis kryžius ilgai simbolizavo 
kažką blogesnio už marą. Todėl 
visos mano simpatijos buvo “tau
riųjų laukinių” pusėje. Jie gynė 
savo laisvę ir žinojo, kodėl ją gi
na: nes kryžiuočiai, kur tik laimė
davo, statydavo pilis ir versdavo 
vietinius gyventojus vergų ban
da... Šitoks skaitymas sužadino 
manyje instinktyvią neapykantą 
smurtui, persirengusiam ideologi

i

Vytautas Ignas

niais rūbais, ir skeptišką požiūrį į 
bet kokių “civilizatorių" pasitei
sinimus.

Šiuose sakiniuose mažai 
tereikia pakeisti, kad po jais 
galėtų pasirašyti dažnas “Tre
čiojo pasaulio” autorius. Beje, 
kryžiuočių riteriai buvo anaip
tol ne vieninteliai “civilizato- 
riai”, kurių armijos mindžiojo 
Lietuvą. Po jų Lietuva patyrė 
švedų, rusų, prancūzų puoli
mus bei okupacijas. Česlovas 
Milošas skiria didelę dalį sa
vo knygos paskutiniajam 
“civilizatoriui”, pridengusiam 
savo smurtą ideologiniais mo
tyvais. Tai Stalinas, kurio ar
mija įsiveržė į Lietuvą 1940 
metais. Nuo to laiko Lietuva 
prieš daugumos gyventojų va
lią buvo ir tebėra Sovietų 
Sąjungos okupuota. Šimtai 
tūkstančių lietuvių buvo iš
vežti iš savo šalies, pateko į 
koncentracijos stovyklas; de
šimtys tūkstančių pasklido po 
pasaulį, virsdami didele egzi- 
lų bendruomene. Nenuostabu, 
kad lietuvis junta simpatiją 
tautoms, patyrusioms panašų 
likimą: o tokios tautos — nuo 
Senegalo ligi Afganistano — 
sudaro gal daugumą pasaulio 
gyventojų.

Būdinga ir tai, kad Česlo
vas Milošas rašo nelietuviš
kai. Nors jis gimė ir augo Lie
tuvoje, su kuria tebejunta 
gyvą ryšį, jo eilėraščių, roma
nų, eseistikos kalba yra lenkų 
kalba. Keletą šimtmečių ta 
kalba vyravo Lietuvos kultū
riniame gyvenime — ją varto
jo katalikų bažnyčia, mokyk
los ir universitetas. Čia vėl 
savaime prašosi palyginimas 
su Azijos bei Afrikos auto
riais, kurie pasiekia pasaulinį 
skaitytojų ratą per anglų, 
prancūzų ar portugalų kalbas.

Dar ne taip seniai svetimos 
kalbos vartojimas lietuvių kil
mės rašytojui buvo gana na
tūralus daiktas. Česlovo Milo
šo giminaitis Oskaras 
Milašius yra prancūzų poezi
jos pažiba. Nors jis laikė save 
lietuviu ir gynė Lietuvos in
teresus tarptautiniuose foru
muose, 
venime neparašė nė vieno 
žodžio. Šiandien ši praktika 
nueina į praeitį. Archaiška ir 
turtinga lietuvių kalba, turin
ti ryšių su senąja graikų kal
ba ir sanskritu, mūsų amžiuje 
patyrė stebėtiną atgimimą. Ja 
leidžiami šimtai ir netgi tūks
tančiai knygų tiek pačioje Lie
tuvoje, tiek JAV ir Vakarų Eu
ropoje, o jos lankstumą ir 
tobulumą paliudija faktas, jog 
į lietuvių kalbą yra versti 
Baudelaire ir Pasternak, 
Proust ir Joyce.

Visa tai nebūtų įvykę, jei ne 
lietuvių tautosaka. Šimtus me
tų ji buvo beveik vienintelis 
kalbos prieglobstis ir jos gy
vybės ženklas. Baudžiavos lai
kais, kada lietuviškai buvo ra
šomi tiktai katalikų ir 
reformatų religiniai tekstai, 
tautosaka kaupė savyje žmo
nių patirtį, plėtojo ir praktiš
kai tikrino poetines priemo
nes. “Net labiausiai 
pirmapradės tautinės tragedi
jos išlieka, nes jas įamžina 
patarlės, dainos, visa tai, kas 
perteikiama žodžiu, ir vėliau 
jos pavirsta tautinės literatū
ros pagrindu”, rašo Česlovas 
Milošas. Šiuo požiūriu lietu
vių literatūra yra beveik uni
kali Europoje (paralelių gali

lietuviškai savo gy-

Tomas Venclova
Nuotrauka Vytauto Maželio

ma įžvelgti nebent su suomių 
ir keltų tautomis). Tačiau ji ir 
vėl neatrodo unikali, prisimi
nus gausingas literatūras už 
Europos ribų, kurioms žodinė 
tradicija turėjo ir tebeturi di
džiulę reikšmę.

XVIII amžiuje lietuvių žodi
ne kūryba domėjosi vokiečių 
klasikai — Lessing ir Goethe;
XIX amžiuje lenkai (Mickevi
čius) ir prancūzai (Mėrimče);
XX amžiaus pradžioje rusai 
Belmontas ir Viačeslavas 
Ivanovas, o pastaruoju metu 
vėl vokiečiai (Johannes Bob- 
rowski). Beveik visi įžiūrėda
vo joje pirmykštį šviežumą, 
natūralumą, “naivų paprastu
mą”, nelyginant priešnuodį 
civilizacijos ligoms; panašiai 
Picasso ar Rimbaud žvelgė į 
Afrikos meną, šiandien mes 
žinome, jog pirmykščio meno 
“paprastumas" ir “natūralu
mas” didele dalimi yra iliuzi
ja. Vadinamųjų primityvių vi
suomenių struktūra nemažiau 
sudėtinga, negu moderniau
sių, o tautosakos poetika ne
mažiau rafinuota, o gal ir la
biau rafinuota už klasicistinę 
ar avangardinę. Tačiau 
menininkai, atsikreipę į pir
mykštes kultūras, visiškai ne
klydo aukštai vertindami jų 
mitinius motyvus, jų faktūrą 
ir ritmus.

Tyrinėtoją ir rašytoją pa
traukia trys lietuvių tauto
sakos ypatybės. Pirma, ji la
bai gausinga. Lietuviai 
kartais būdavo vadinami “dai- 
ningiausia pasaulio tauta”. 
Net jeigu įtarsime, jog čia reiš
kiasi perdėtas patriotizmas, 
negalime užmiršti, kad Lietu
vos Mokslų akademijos ar
chyvuose užfiksuota beveik 
pusė milijono dainų ir 
penkiasdešimt tūkstančių pa
sakų tekstų. Folkloristai mini 
senas sodietes, mokėjusias po 
kelis šimtų dainų (dainos Lie
tuvoje — daugiausia moterų 
sfera). Net šiandien, indus
trializuotame ir sovietizuota- 
me krašte, pasitaiko daininin
kų bei pasakorių, kuriems 
lygių reikėtų ieškoti tradicinė
se priešindustrinėse visuo
menėse. Esti dainų, pritaikytų 

kuriam darbui ir bet ku- 
laisvalaikio akimirkai: 

užrašytos ritualizuoto ari- 
sėjos, pjūties, linamynės, 

bet 
riai 
yra 
mo, 
kūlės, malimo, ganymo, žvejo
jimo dainos — ir dar begalė ki
tų. Pasakų tarpe yra gyvuli-

nių, artimai susišaukiančių su 
Pancatantra; anekdotų bei far- 
siškų istorijų, nenusileidžian
čių prancūzų fabliaux; paga
liau stebuklinių pasakų, 
kuriose ypač ryškiai įsikūnija 
magijos bei mito logika. Smul
kiosios tautosakos nebe
įmanoma .suskaičiuoti. Krinta 
į akis stebėtinas dalykas — 
lietuviai neturi epo, ne tik vie
ningo heroinės sagos teksto, 
bet netgi jo nuotrupų. O juk 
epo natūralu tikėtis iš tautos, 
viduramžiais sukūrusios dide
lę valstybę. “Atrodo, lietuvių 
epas bus pamažu išnykęs 
drauge su Lietuvos imperiš
kojo periodo pabaiga, gal apie 
šešioliktąjį šimtmetį. Mes gali
me tik numanyti, kad jo būta, 
iš daugelio padavimų apie 
tvirtoves, prasmegusias pilis, 
lobius ir jų karališkuosius šei
mininkus, ir iš kai kurių dai
nų, mininčių karalių bei kar
vedžių vardus”, sako Marija 
Gimbutienė (UCLA), viena žy
miausiųjų pasaulyje Europos 
priešistorės specialisčių. Bet 
kai kas galvoja, jog lietuvių 
vaizduotė iš viso nebuvo lin
kusi reikštis epinėmis formo
mis, ištirpindama įvykius lyri
nio pergyvenimo srovėje: 
lietuvis dainininkas neaprašo 
mūšių — jis aprauda žuvu
sius, šneka apie varną, atkly
dusį iš kovos lauko, mini tą 
ar kitą praeities vardą, tapusį 
ne tiek istorijos, kiek pačios 
kalbos nuosavybe.

Antrasis bruožas, krintąs į 
akis tyrinėtojui — folklorinio 
bei mitologinio sluoksnio gilu
mas buityje. Jei daugelis tau
tų šiandien bando rasti savo 
praeitį, savo šaknis, lietuvių 
tauta praeities neieško, o ja 
gyvena. Visa lietuvių kultūra, 
sakytum, plūduriuoja tautosa
kos jūroje. Toli gražu ne visa 
lietuvių tautosaka užrašyta, o 
užrašytoji didžiąja dalimi te
beguli archyvuose, prieinama 
nekiekvienam specialistui; ta
čiau ji veikė ir tebeveikia tau
tos sąmonę kitais keliais. 
Folkloriniai ritualai iš dalies 
tebėra gyvi netgi miestiečių 
buityje; folkloriniai archetipai 
nepastebimai, bet neabejo
tinai formuoja gamtos suvo
kimą, požiūrį į augalus ir 
paukščius, į gyvybę ir mirtį; 
fokloriniai išsireiškimai suda
ro vieną iš pačių svarbiausių 
kasdieninės kalbos klodų. Dar 
neseniai Lietuvoje tautosaka 
buvo tarsi platesnė už gyveni
mą. Ne daina egzistavo būty
je, o būtis dainoje: daina sus
kambėdavo dar žmogui 
negimus, rauda palydėdavo 
mirusį. Folkloras buvo kasdie
nybės rėmai ir modelis — ta
sai matas, su kuriuo sutik
rinamas kiekvienas žingsnis, 
įprasminama meilė, darbas, 
karas, bet kuri buitinė smulk
mena. Pagaliau folkloras bu
vo ir kalbinė šventė (tvirtina
ma, jog broliui pavadinti 
lietuvių dainose vartojama 
300 skirtingų diminutyvų!). Jis 
padėjo lietuviui apibrėžti sa
ve, suformavo jo socialines ir 
etines vertybes, jo stilistinį 
skonį.

Trečioji lietuvių tautosakos 
ypatybė — jos archaiškas cha
rakteris. Lietuviai labai vėlai 
priėmė krikščionybę: ligi de
vynioliktojo amžiaus ir net ligi 
šių dienų Lietuvoje būta ani- 
mizmo ir “dvigubo tikėjimo”. 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery:
Tarp „Aušros“ ir nepriklausomybės — 
Tumas-Vaižgantas.
Religinė ir filosofinė tematika Antano 
Jasmanto-Antano Maceinos poezijoje. 
Lietuvos pogrindy sukurta knyga.
Ištrauka iš Albino Baranausko nau
jausio romano.
Operinė naujiena Chicagoje — Mo- 
zarto „La Fintą Giardiniera“ ir Orffo 
„Antigonae“.
Česlovo Masaičio eilėraščiai.
Ingrida Blekytė vėl švyti scenoje. 
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.

Tarp “Aušros” ir 
nepriklausomybės — 
Tumas - Vaižgantas

Religinė ir filosofinė tematika Antano Jasmanto poezijoje

Laikotarpis tarp “Aušros” ir 
nepriklausomybės yra būdin
gas labai gyvastingu lietuvių 
tautos augimu. Tačiau mūsų 
pačių šis laikotarpis yra ma
žiau studijuotas ir dėl to ma
žiau pažįstamas. Išimtį suda
ro tik Vincas Kudirka, kuris 
tiek asmeniškai, tiek literatū
riškai tebėra gyvas mūsų vi
suomenėje. Jo įamžinimui 
svarbų vaidmenį suvaidino se
nieji Amerikos lietuviai, pasi
rūpindami liuksusiniu jo raš
tų išleidimu.

Kitoks likimas yra ištikęs ki
tą to laikotarpio žmogų, kuris 
yra ne mažiau vertingas mū
sų tautos brendimui, tai bū
tent Tumą Vaižgantą. Jis yra 
pilnesnis to laikotarpio atsto
vas daugeliu atžvilgių. Jis ne 
tik Lietuvos nepriklausomybės 
sulaukė, bet ir uoliai prie jos 
įvykdymo prisidėjo. Jis yra ne 
tik Didžiojo Vilniaus seimo ir 
Petrapilio seimo dalyvis ir 
Stockholmo konferencijos da
lyvis.

Jis yra “Tėvynės Sargo” 
redaktorius tarp 1896-1902 me
tų. Kartu su Smetona jis reda
gavo “Viltį”. Jis buvo Tauti
nės pažangos partijos kūrėjas 
Petrapilio seimo laikais. Keis
ta, kad Tumas — Vaižgantas, 
toks spinduliuojantis savo bū
du ir toks aktyvus visuomeni
niu, politiniu, literatūriniu ir 
istorijos studijų atžvilgiu, ligi 
šiol yra pasilikęs vienišas.

Jo penkiasdešimties metų 
mirties sukaktis yra gera pro
ga prie jo grįžti ir iš naujo jį 
atrasti. (Jis mirė 1933 metais 
balandžio 29 dieną Kaune), 
įvairios lietuviškos visuome
nės kryptys jame ras kažką 
savo. Krikščionys demokratai 
jį pripažįsta, kaip savo pra
dininką. Tautininkas jis buvo 
toks, kuriam paminklus stato 
kaimyninės tautos (pgl. Va- 
duvų kraštas, p. 42). Jo per
sonažuose socialistinės kryp
ties atstovai atpažins neiš
kreiptą savo veidą. Socialistai, 
jo manymu, yra toki, kuriems 
plačiau rūpi negu savoji tėvy
nė (Vaduvų kraštas, p. 151). 

Tačiau “svietas lyginti, tai ne 
kurmarausiai pievoje išspar
dyti” (p. 256). Jis pats yra 
rezistentas ir kovotojas ne tik 
už spaudos laisvę, bet ir prieš 
visus jo tėviškės pažeidimus.

Tėviškė, kurią jis gina, jam 
yra vertybė iš esmės. Rytų 
aukštaičio ūkininko kiemas 
jam yra toks harmoningas, 
kaip Sv. Petro aikštė Romoje 
(p. 51). Šis ūkininkas ir mėšlą 
ir skiedryną taip tvarko, kad 
jis nekristų į akis (p. 52). Tai 
nereiškia, kad Vaižganto vaiz
duojamas Vaduvų kraštas bū
tų be vargo. Jo karta ten yra 
pavaizduota taip skaudžiai, 
kad, atrodo, pats autorius to 
išsigąsta. Tačiau būdingiau
sias jo vaizdavimo bruožas 
yra peisažo mistika ir šeimi
nio gyvenimo šiluma.

Nepriklausomybės laikais 
Tumas buvo literatūros istori
jos profesorius Vytauto Di
džiojo universitete. Jis yra rū
pestingai surankiojęs ir 
aptaręs berods visus ligi jo lai
kų besireiškusius rašytojus. 
Jis buvo nuoširdus kiekvieno 
pradedančio rašytojo drau
gus. Dėl to jis Susilaukė „dei
mančiukų ieškotojo” titulo ki
tų kritikų tarpe. Jo paties 
raštų palikimas, pasak Bra
zaičio, yra pats gausiausias iš 
to laiko rašytojų.

Jo “Vaduvų kraštas” yra ša
kotas, tačiau užbaigtas, roma
nas. Jame Vaižgantas moka 
papasakoti ne tik giedrių ir 
baisių, bet ir nuotykingų ir 
mistika persunktų istorijų. 
Šiandien, turint įvairių fil
mavimo ir rekordavimo prie
monių, kūrybingo režisieriaus 
rankose Vaduvų kraštas galė
tų atgyti.
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Juozo Tumo-Vaižganto testamento fragmentas

Netenka abejoti, kad visi lietu
vių kultūriniu gyvenimu besi
domintieji žino, kad Antanas 
Maceina yra ne vien filosofas ir 
teologas, bet ir poetas. Tenka betgi 
abejoti, kad visi mūsų kultū
rininkai būtų įsitikinę, jog būti 
kartu filosofu ir literatu, ypač 
poetu, yra įmanoma. Atrodo, net 
numojam ranka į kitų tautų pana
šius atvejus: juk prancūzų žymie
ji egzistencinės filosofijos atsto
vai J. P. Sartre, A. Camus ir G. 
Marcei yra buvę nemažesni lite
ratai (dramaturgai ir romanistai) 
kaip filosofai. Įvyko pas mus netgi 
atviros kautynės tarp filosofiją 
vertinančiųjų ir jos nemėgstan- 
čiųjų, kai su žemininkais (ypač V. 
Mačerniu ir A. Nyka-Niliūnu) nau
jai į mūsų poeziją atėjo filosofuoją 
poetai. Tada J. Aistis tiesiai 
pasakė (1952 m. Aiduose), kad 
jungti filosofiją su poezija reiškią 
žibalą maišyti su pienu..., o šio 
mišinio nei gersi, nei deginsi... Ais
tis apsiriko. Filosofinė poezija ga
li būti literatūriškai labai ver
tinga: tai įrodė ką tik minėti 
poetai, tai jau seniai buvo įrodę 
Putinas, F. Kirša, o ypač J. Balt
rušaitis. Tai vėlgi naujai įrodė ir 
Antanas Jasmantas. Vis dėlto dar 
ir šiais metais lietuviškoj spaudoj 
atgalia ranka, prabėgomis, nu
mestas tvirtinimas, jog A. Jas- 
mantas tik nevykusiai poetinąs 
teologiją ir filosofiją. Tuo, nežinia 
kodėl, bandomas sudaryti įspū
dis, lyg Jasmantas mėgintų eiliuo
ti sausas filosofines abstraktybes 
ar teologines subtilybes, tepri- 
einamas ir tesuprantamas ke
liems filosofijos ar teologijos 
specialistams. Manau, kad užteks 
šitam įspūdžiui išsklaidyti vien 
laikraštinio recenzinio žvilgio į 
poeto abiejų rinkinių (Gruodo 1965 
m. ir Ir niekad ne namolei 1980 m.) 
religines ir filosofines idėjas. Ar iš 
tikrųjų jos tokios sausos ir neįkan
damos eiliniam skaitytojui? Ar iš 
tikrųjų jos nevykusiai sueiliuotos?

A. Jasmanto lyrika nėra per
dėm moderni ta prasme, kad ji tik 
sugestijonuotų, norėtų nutylėji
mais pasakyti daugiau nei iš
taromis; ji nėra uždara (her
metinė), tesuprantama vien 
autoriui. Anaiptol, ji prabyla ir į 
skaitytoją naujais savitais sim
boliais, kurie gali būti intuicija

Nei pats Vaižgantas, nei jo 
suvokiama Lietuva netilpo 
siauruose apribojimuose. Lietu
va, pasak jo, yra atvira ketu
riems vėjams (Vaduvų kraš
tas, p. 76). Netilpo niekur ir 
Vaižgantas. Jis šoko sveikinti 
lenkų, jiems įkūrus universite
tą. Jis siūlėsi bendradarbiauti 
Kapsukui, komunistams užė
mus Vilnių. Dėl to teisingas 
yra jo aptarimas, padarytas 
Brazaičio, kad jis yra “riteris 
be baimės”.

Nėra ko sakyti, kad Vaiž
gantas yra gilus krikščionis, 
net mistikas pačia gerąja to 
žodžio prasme. Jo vizija Lietu
vos, kaip valstybės, gali būti 
įkvėpianti ateičiai. Pasinaudo
jant jo paties žodžiu, apie 
Vaižganto vaizdus galima 
pasakyti, kad jie yra pragied
ruliai lietuvių tautai.

V. Bgd.

Viršelis Pauliaus Jurkaus

įspėjami; ji aidi tradicine eilėraš
čio muzika, sklindančia iš subtilių 
rimų bei asonansų ir skambaus 
ritmo. Šia tradicine lyrinio pergy
venimo forma poetas perduoda 
savitą žvilgį į save ir pasaulį bei 
gyvenimą. Ta prasme jis turi ryš
kų pasaulėvaizdį, kuris betgi nėra 
siaurai religinis ar filosofinis: 
jame iškyla kone kiekvienam 
gyvenamojo laiko inteligentui 
būdinga kritiška pažiūra į reli
gijos, filosofijos ir apskritai kultū
ros klausimus. Atskirų eilėraščių, 
jų religinių bei filosofinių motyvų 
sklaida šitai turėtų parodyti gana 
aiškiai. Šituo požiūriu netgi trupu
tį bijau, kad skaitytojas man galės 
prikišti, jog aš, interpretuodamas 
poeto eilėraščius, juos iš savęs filo- 
sofinu ar teologinu, kad tik iš eilė
raščiuose randamų simbolinių 
vaizdų būtų aiškiau paregima jų 
religinė bei filosofinė potekstė.
Gruodas: gyvenimo ir idėjų 

dualistinis konfliktas supla- 
tonintoj krikščionybėj

Pradėkim su Gruodo rinkinio 
pirmaisiais eilėraščiais. „Ru
dens“ ir „Vėlumos soneto“ eilė
raščiuose iš karto atsiskleidžia 
poeto abejonė, ar individo būtis 
yra prasminga. Ji sunkiai 
įmenama, ji mus vargina ir verčia 
klaidžioti,, kaip elgetas. Ji teteikia 
mažą džiaugsmą ir mažą meilę, ji 
daugiau liūdna nei džiaugsminga 
(„Mano kambarys“). Į šitokią būtį 
kiekvieną pavasarį iš naujo poetas 
kabinasi „kaip voras į stiklinį 
indą“ („Voro sonetas“). Į ją mes 
visi kaip žuvys kartais pašokė
tam, nes mus vilioja dangus di
džia šviesa pasruvęs ir meile atda
ras kaip vakaro namai („Žuvų 
sonetas“). Tik dangaus vilionės 
ilgai netrunka, ir mes į šviesą atsi
trenkę krintam atgalios į purviną, 
į tą mūs vandenį nešvarų (t.p.). 
Taigi du pradai kaip priešingybės 
— šviesusis dangus ir žemės 
purvinas, tamsus vanduo — pasi
rodo Jasmanto pasaulėvaizdy. 
Juo poetas daros panašus į 
Putiną: Dangus mano tėvas, bet 
Žemė motina manoji. Tik labiau 
nei Putinas Jasmantas parodo 
noro šį suskilimą į du pradus nu
galėti. Filosofas Maceina šitai per
gyvena kaip klaidingą platoniz
mą ar manicheizmą. Norą pakilti 
virš šio dualizmo regime „Girios

Juozas Tumas-Vaižgantas
(1899.IX.20 - 1933.IV.29)

sonete“, kuriame išskaitome visai 
„nekrikščionišką tradicinei 
katalikybei priešiškiausią mintį:
O kūne mano, mano broli!
Iš žemės dykumų, išdegusių, 

plačių

Visi pavargę grįžtame namolei. 
Bet tu, nors tu nepasilik tame

mįslingam toly, Į
Nors tu nebūki greit 
pradingstančiu svečiu!

Norisi pridurti nuokrypą nuo 
temos ir pridėti, kad Maceina savo 
teologiniuose ir filosofiniuose raš
tuose veste veda kovą su platoni- 
niu dualizmu, kuris nepaprastai 
išsikerojęs ne tik kai kurių oficia-

liosios krikščionybės atstovų 
pažiūrose, bet ir eiliniuose tikin
čiuosiuose, net apskritai gyve
namojo laiko žmonėse. Supla- 
tonintos krikščionybės atstovai, 
pavadinkim juos asketais, į nepa
prastas aukštybes iškėlė idealą, 
kuriam verta paaukoti visa, taigi 

’ ir patį žemės gyvenimą. Netenka 
daug abejoti, kad šis „idealizmas“ 
bus kilęs iš Platono sukurtos meta
fizikos, kurios centre yra teorija 
apie idėjas. Pagal šią tikrasis 
pasaulis yra antgamtė. Joje yra 
įsikūrusi idėjų karalystė, kurioj 
idėjos švyti pilnu savo skaistumu. 
Žemiškajame pasauly jos realizuo
jasi tik netobulu pavidalu žmonių 
kūnuose ir daiktuose. Čia mes 
regime tik menką jų tobulybės at
švaitą, tik šešėlį jų žėrinčios 
šviesos. Suplatoninta krikščiony
bė perėmė Platono mokslą apie 
idėjas ir, jį kiek pakeitusi, 
paskelbė „idealizmą“, kad kūnas, 
dėlei savo menkos buveinės idėjai, 
vertas paniekos, kaip jos vertas ir 
visas žemiškasis gyvenimas, te
teikiąs idėjai vien šešėlio buitį. 
Platonizmo paveiktas, net toks 
žemės malonumų vaikas, kaip 
Goethe, galėjo pasakyti, jog „visa, 
kas praeina, yra tik amžinybės 
atšvaita“ (Alles Vergaengliche ist 
nur ein Gleichnis). Dualistinės 
Platono įtakos yra prisiėmę visi 
didieji Vakarų filosofai, neišski
riant nei Kanto, nei Hėgelio. Jos 
yra prisiėmusi ir mūsų tradicinė 
estetika, skelbianti neišvengiamą 
kiekvieno meno veikalo dualistinį 
suskilimą į idėjinį ir forminį pra
dą. Tik mūsų laikais M. Heidegge
ris paveikiai išėjo kovon prieš šią 
estetiką ir išvis filosofinį 
dualizmą. Kaip ir visą savo filo
sofiją, taip ir estetiką Heideggeris 
sieja ne su idėjų, o su būties klau
simu. Dėl to jis estetikoj kelia ne 
idėjų — turinio ir formos proble
mą, o kalba apie vieningą meno 
veikalo tiesą, kuri su kiekvienu 
dideliu meno veikalu sušvinta bū
tyje. (Savo pažiūras apie meną 
Heideggeris yra paskelbęs trak
tate Der Ursprung dės 
Kunstiuerkes, išleistam atskirai, 
bet randamam ir jo veikale 
Holziuege — Šuntakiai. Gaila, kad 
šios filosofo mintys lietuviams dar 
neperduotos.) Be abejo, moder

nusis žmogus, kuriam žemės gy
venimas tapo pradžia ir pabaiga 
viso tikrojo džiaugsmo ir malo
numų, negalėjo ir negali nenie
kinti platoninės metafizikos; per 
ją savaime niekinama ir bet kokia 
filosofija. Galimas dalykas, kad 
bent iš dalies mūsų literatus ir kul
tūrininkus, kaip ir kone visus gy
venamojo laiko žmones, nuo filo
sofijos yra atgrasiusi ši platoninė 
metafizika. Štai kodėl būtų verta 
mums pažinti Heideggerio 
pažiūrą, priešingą šiai me
tafizikai.

Jei Jasmanto pasaulėvaizdy 
individas sunkiai įmena būties 
prasmę, tai ją lengvai yra su
radusi gyvenamojo laiko žmonių 
dauguma, tapusi minia ir per gy
venimą keliaujanti su grojančių 
čigonų būdomis, su šokančiom 
beždžionėmis, su juokdariais 
(„Vėlumos sonetas“). Tai aidaB 
pažiūros, kurią Maceina savo jau
nystėje prisiėmė iš Gustavo Le 
Bon, Dostojevskio, Ortegos y 
Gasset, Jasperso, Heideggerio įsi
tikinimų: minia, masė duoda toną 
mūsajam gyvenimui savo skoniu 
ir reikalavimais; ji užgožia in
dividą, asmenį, jį persekioja ir net 
sunaikina. Todėl savo socio
loginėse studijose Maceina reika
laus asmens pirmenybės prieš 
masę, daugumą, bendruomenę, 
tuo grįsdamas pilnutinę (tikrąją) 
demokratiją. Šių dienų demokra
tams tai gali atrodyti net anti
demokratiniu, diktatūriniu įsi
tikinimu. Iš tikrųjų Maceina šia 
pažiūra siekia idealios demokra
tijos, kurioje ir mažumos atstovas 
negali būti skriaudžiamas (kultū
rinės demokratijos idėja).

Įminti būties prasmę poetui 
sunku, betgi gyventi yra gera, 
gražu, taigi galų gale ir prasmin
ga. Tuo nuveikta platoninė pa
nieka gyvenimui. Šitai poetaB 
išsako senatvę simbolizuojančia
me „Gruodo“ eilėrašty, davusiam 
ir pirmajam rinkiniui vardą. Tai 
bene gražiausias viso rinkinio 
eilėraštis, nes jame žmogiškasis 
nerimas, nesibaigiantis ilgesys ir 
neišvengiama kančia susibėga į 
peleninį gruodą — mūsų dienų pa
baigą; nuo jos mes visi ginamės, 
nors ir pavargę, dulkėmis pa
juodę, nes
Juk gražu —
Ar ne? — dar kiek pabūti.
Mirties akivaizdoj pas Jasmantą 
nėra anos įtampos, kurią, kaip ri
binę situaciją, tiesiog tragiškai 
pergyvena Heideggeris ir Jasper
sas: jų nuomone, mirtis mums 
grasina ir mus įspėja, jog mums 
leista gyventi ir kurti, t.y. kovoti 
dėl savo tikrosios egzistencijos, 
tik iki mirties ribos. Jasmanto 
pasaulėvaizdis priartėja prie to
mistinės filosofijos teiginių, jog 
visa, kas būna, yra gera, gražu, 
nors kartu šį labai pozityvų nusi
statymą kiek sukrečia egzisten
cinės filosofijos psichologinės 
kategorijos, sukeliančios 
netikrumą: nerimas, „sesuva
kančia“, rūpestį keliąs ilgesys. 
Negalima nutylėti, kad, ieško
damas būties prasmės, poetas 
parašo ir tokių eilėraščių, iš kurių 
padvelkia panteizmo beprasmy
bė. Štai eilėrašty „Žiemos keliu“ 
žmogus parodomas, lyg sniego 
gniužulėlis, dingstąs sniegulių 
šoky, nors šiaip jau grakštūs 
žiemos vaizdai, kerinti muzikinė 
eilėraščio struktūra verčia prieš 
šią beprasmybę užmerkti akis.

Sunkiai laimėjęs, būties opti
mizmas vis dėlto praskamba net 
patriotiniu eilėraščiu (vienin
teliu!), pranašaujančiu mūsų 
gimtajai žemei pavasarį:
Bus, bus mūsų žemėj vėliai 
Bus pavasaris, ir vyturėliai 
Nuo grumstelių suskardens. 
Vėjo verpstės saulės gijom 
Vėl priverps žiedų lelijom 
Ant nudžiugusio vandens.

(Nukelta į 2 psl.)
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Vakarietiškos kultūros fakelui užgesus
Šiame numery:
Graham Greene apie katalikybę ir ko
munizmą.
Vakarietiškos kultūros fakelui užge
sus.
Apie „I Lituani“ prieš 90 metų.
Religinė ir filosofinė tematika Antano 
Jasmanto-Antano Maceinos poezijoje.
Vytauto Pluko eilėraščiai.
Genijui prisiminti.
Edmundas Arbas ir architektūra Bos
tone.
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.

Graham Greene apie 
katalikybę ir komunizmą

Keliuočio laiškas

Anglų romanistas Graham 
Greene neblogai žinomas 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjun
goje. Ten išleista nemaža jo 
knygų, oficialioji spauda ir 
enciklopedijos mini jį gerais 
žodžiais, įrikiuodamos tarp 
savaip „pažangių“ rašytojų.

Kodėl Greene nebuvo 
nugramzdintas į orvelišką 
„atminties skylę“ ir nepavers
tas „nebeegzistuojančiu“, kaip 
pastarųjų metų Nobelio premi
jos laureatai Bellovv, Singer ar 
Milosz? Atsakymas paprastas 
ir neturi nieko bendro su jo 
raštų literatūrine verte. 
Greene nuosekliai ir aštriai 
kritikavo Vakarus — pasak 
„Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos“, jis demas
kavo „imperializmą, militariz- 
mą, fašizmą“ — o apie 
tarybinį imperializmą, mili- 
tarizmą ir fašizmą prasitar
davo retokai ir santūrokai.

Tačiau keičiasi medžių ir 
knygų lapai, keičiasi ir patys 
rašytojai. Amerikoje ką tik išė
jo Marie-Francoise Allain 
sudarytas pasikalbėjimų su 
Greene rinkinys The Other 
Man (Kitas žmogus). Čia į 
mus kalba kitoks rašytojas, ne 
tas, kurį pažįstame iš oficia
liosios spaudos puslapių: 
Greene katalikas ir Greene — 
komunizmo kritikas.

Štai klausimas, kada jis, 
„atsivertėlis“, pirmą sykį 
„pajuto“ savo tikėjimą? 
Greene atsakymas ne vienam 
primins šiandienos persekio
jamą Lietuvos Bažnyčią.

Tikėjimas, anot Greene, 
pradėjo skverbtis jo sielon 
1938 metais, jam besilankant 
Meksikoje: „Visa tai“, pasako
ja jis, „siejasi su mano lojalu
mu persekiojamiems ir skriau
džiamiems... Meksikoje tai 
buvo katalikai. Aš pajutau 
tikėjimą, kai išgirdau 
meksikietę moterį pasakojant, 
kaip ji turėjo slapčiomis pasi
kviesti kunigą, kad jis palaido
tų jos šeimos narį; kai pama
čiau valstiečius keliais einant 
dar neuždarytų bažnyčių 

akmeninėmis grindimis ir, 
tarsi, amžinai, klūpant, 
ištiestom rankom, lyg jie būtų 
nukryžiuoti; kai dalyvavau 
slaptose Mišiose su meksikie
čiais, kenčiančiais už savo 
tikėjimą Chiapas ir Tabasco 
miestuose, kur nebebuvo nei 
bažnyčių, nei kunigų. Visa tai 
suteikė Bažnyčiai tokios didy
bės, tikinčiųjų ištikimybė 
įgavo tokios apimties, kad aš 
negalėjau išvengti gilaus 
susijaudinimo“. („Sugrįžęs į 
Angliją, — rašo Greene, — aš 
nuolat jaučiau, kad religija — 
tai valstietis, ištiesęs rankas, 
lyg nukryžiuotas, keliais artė
jantis prie altoriaus“).

Pokalbių su Greene knygoje 
taip pat klausiama: „Ar jūs 
manote, kad tikėjimas sutei
kia rašytojo kūrybai priedinę 
dimensiją?“ I tai Greene at
sako: „Tikintiesiems žmogus 
svarbesnė būtybė, negu 
ateistams. Jei manai, kad 
žmogus tėra pranašesnis 
gyvulys ir kad mums tėra 
lemta gyventi apie 80 metų, 
tada žmogus tikrai nėra labai 
svarbus gyvis. Kodėl Fosterio, 
Virginijos Woolf ar Sartre’o 
charakteriai tokie lėkšti, paly
ginant su nepaprastu Joyce 
sukurto Bloom (Ulysses 
romane), Balzako — Tėvo 
Goriot, ar (Dickenso) — David 
Copperfield gyvybingumu? 
Mano manymu, dėl to kaltas 
religinės dimensijos trūku
mas“.

Pasak Greene, „komunis
tinis pasaulis pagimdė labai 
nedaug gerų rašytojų. Išimtys: 
Solženicinas, Pasternakas ar 
Siniavskis — tai žmonės, kurie 
ištausojo religinę pasaulė
jautą. Labdaros valstybė nuo 
scenos nuvijo Dievą, kaip ir 
Velnią, bet ji taip viską sujau
kė, jog man rodos, kad Dievas 
vėl pamažu sugrįžta. Istorija 
rodo, kad tikėjimas atgimsta 
iš savo paties rusenančių 
nuodėgulių. Ar būtumėm 
susilaukę Solženicino, jei 
komunizmą būtų lydėjusi bent 
dalinė sėkmė?“ — klausia Gra
ham Greene.

K.2.

Šiandien po daugiau keturių 
dešimtmečių įvairiopos netek
ties, anas antrasis nepriklau
somos Lietuvos dešimtmetis 
atrodo kaip pirmas toks lietu
viškasis aukso amžius mūsų 
kultūros raidoje. Gyveniman 
jau buvo atėjusi pirmoji nepri
klausomos Lietuvos mokyklo
se išauklėta karta. Spalvinga 
savo pasaulėžiūromis, dina
miška, kūrybinga. Savo di
džiuma atsigręžusi į Vakarus, 
bet ne į Rytus. Tradicijos ir 
krikščioniškos kultūros prad
menų neatsisakiusi, o kaip tik 
savo kūrybinius užmojus jais 
grindžiusi. Šios krypties avan
gardinių pavyzdžių ieškojusi 
lietuvių tautai tada atvirame 
Vakarų Europos intelektuali
niame, meno, literatūros pa
saulyje. Tačiau atradimai ak
lai nebuvo sekami. Jais 
pasinaudota tik kaip įkvėpi
mu lietuviškojo veido ryškini
mui drauge su visais savo
sios žemės giluminiais 
klodais.

Bene gyvybingiausi buvo 
tie, kurie spietėsi apie šią kas
dieninę, savaitinę ir mėnesine 
periodiką: XX Amžių, Nau
jąją Romuvą ir Židinį. Tai bu
vo labai dinamiški ir kūrybin
gi susibaudėliai, kurie leidinių 
puslapiuose mielai bendradar
biavo ir su kitų ideologijų ge
ravaliais. Ir kur būtų nueita, 
kokių aukštumų būtų pasiek
ta, jei vos gerai įsibėgėtą dar
bą nebūtų staiga nukirtęs koš- 
marinis okupacijų kirvis! 
Kūrybingoji antrojo nepri
klausomybės dešimtmečio kar
ta buvo išblaškyta, nutildyta, 
išžudyta, naikinta nacių kalė
jimuose ir Sibire. Kiek jų buvo 
ir kiek šiandien dar bepalikę, 
kaip Antanas Maceina, Juo
zas Keliuotis, Juozas Brazai
tis, kun. Stasys Yla, Zenonas 
Ivinskis, Ignas Skrupskelis, 
Antanas Vaičiulaitis, Adolfas 
Valeška, Juozas Grušas, Ber
nardas Brazdžionis, Jonas 
Aistis, Vincas Ramonas, Adol
fas Šapoka, Jonas Grinius ir 
daugelis kitų...

Prisiminimų pluoštelis ir paties velionio Juozo
Visa tai čia prisiminta to

dėl, jog vienas iš jų — Juo
zas Keliuotis mirė šių metų 
kovo 25 Lietuvoje, eidamas aš
tuoniasdešimt pirmuosius sa
vo amžiaus metus. Juozas Ke
liuotis buvo ir liko tikrasis 
Naujosios Romuvos sinoni
mas — redaktorius ir leidėjas. 
Jis tą žurnalą įkūrė, juo rūpi
nosi ir jį redagavo nuo pra
džios, nuo 1931 metų, iki pa
baigos, kada žurnalą 
bolševikai 1940 metais užda
rė. Toks savaitinis ir tokio ly
gio daugeriopos kūrybos žur
nalas mūsų kultūros raidoje 
buvo pirmkartinis, sudinami- 
nęs visą ano meto šviesuome
nę, formavęs jos vakarietišką 
galvoseną, giliai veikęs gyve
niman ateinantį jaunimą. 
Pats žurnalo steigėjas ir re
daktorius, išsimokslinęs Sor- 
bonos universitete, Paryžiuje, 
ir į Naujosios Romuvos pusla
pius parnešė krikščioniškai de
mokratišką visuomeninio gy
venimo mintį, toleranciją 
visoms pozityvioms ir kūry
bingoms apraiškoms, avan
gardo drąsą, pasisakant už 
modernųjį meną ir už lietuviš
kąjį jo veidą, už tikrąsias ver
tybes grožinėje literatūroje, ne- 
nuolaidžiaujant jokiai 
grafomanijai.

Naujosios Romuvos redak
cija buvo pasidariusi tiesiog 
kasdieninė tuo viskuo susirū
pinusių žmonių susitikimo vie
ta. Čia užėjęs visada galėjai 
rasti vieną ar kitą dailininką, 
rašytoją, mokslo vyrą arba ir 
jaunus studentus, tik šiaip be
sikalbančius, užsienio žurna
lus bevartančius, ramiai ar 
karštai ką nors bediskutuo- 
jančius. Tai buvo savotiškas 
langas ne vien tik į lietuviško
sios kultūros gelmes, bet ir į 
platųjį pasaulį.

Visa tai čia rašantysis gy
vai prisimena iš 1937 — 1938 
metų. Buvau tada pirmųjų me
tų studentas universitete. Že
mininkų ir jų bendraamžių 
karta buvo bepradėjusi bręsti. 
Juozas Keliuotis į mūsų nusi-

Juozo Keliuočio laiško pabaigos autografinė faksimilė.

Juozas Keliuotis Nepriklausomybės metais.

teikimus jau ouvo atkreipęs 
dėmesį: mūsų poeziją, prozą ir 
šiaip raštelius jau spausdino 
Naujoje Romuvoje. Galima įsi
vaizduoti, kiek visa tai reiškė 
dar tik pirmakursiams stu
dentams, matant savo plunks
nos braižą prestižinės Naujo
sios Romuvos puslapiuos. Ir 
todėl į redakcijos patalpas 
greit įjunkome kaip į savo na
mus. Universiteto paskaitų 
pietinės pertraukos metu, už
eidami Pieno centran rūgš
taus pieno su bulvėmis, už- 
sukdavom ir į netoliese 
esančią Naujosios Romuvos 
redakciją. Jei ne kokiu specia
liu reikalu, tai bent pavartyti 

vokiškų ir prancūziškų meno 
ir literatūros žurnalų ar iš
girsti kokią išmintį iš ten pat 
užklydusių Kauno ir visos Lie
tuvos kultūrinio bei kūrybinio 
gyvenimo korifėjų. O Juozas 
Keliuotis visiems rodydavo ly
gų dėmesį, nė vieno į kampą 
nenustumdavo. Mums jaunik
liams, tai buvo tikra, saky
čiau, atėniška visų kultūrinių 
sričių mokykla.

Bėdos atveju svečias net ga
lėdavo redakcijos patalpose 
ant sofutės ir pernakvoti. Ir 
man atrodo, kad tokių iš Lie
tuvos provincijos ir net iš už
sienio netrūko. Štai 1939 metų 
vėlybo rudens vieną dieną už-

einame keli studentai redakci
jom Ant įprastos sofutės Bėdi 
dar niekur nematytas džentel
menas ir skaito prancūzišką 
laikraštį. Keliuotis tuoj supa
žindina ir svečiui mus prista
to kaip jaunuosius, Naujoje 
Romuvoje rašančius, poetus. 
Tas svečias buvo iš Vilniaus, 
jį okupavus rusams, Kaunan 
atbėgęs ne kas kitas, o poetas 
Česlovas Milošas, busimasis 
Nobelio premijos laureatas. 
Jis tada su mumis, studenčiu- 
kais, mandagiai pasisveikino, 
ir persimetėm po vieną ant
rą sakinį lietuviškai. Kol ap
linkiniais keliais negrįžo jis į 
Lenkiją, tai kurį laiką Naujo
joje Romuvoje ir buvojo, Ke
liuočio globojamas ir permiego
damas ant tos pačios sofutės.

Šiandien šiurpu net pagal
voti, kaip turėjo Juozas Ke
liuotis pergyventi visų savo 
kultūrinių vizijų ir jau pasiek
tos realybės sunaikinimą, bol
ševikinių rusų okupacijai už
griuvus. Naujoji Romuva buvo 
uždaryta, Juozas Keliuotis me
tų metais ištremtas į Sibirą, o 
stebuklingai ten išsilaikęs ir 
grįžęs, visur oficialiųjų igno
ruojamas, grasinamas, nieki
namas. Tačiau ir tokioj situa
cijoj Lietuvai jis buvo labai 
reikalingas. Net gyvendamas 
lyg “dūšia be vietos”, jis daug 
kam rusiško tvano grėsmėje 
buvo vakarietiškos kultūros 
simboliu, o taipgi realiuoju 
švyturiu.

Bet apie Juozo Keliuočio gy
venimą, grįžus jam iš Sibiro, 
daug tikriau tegu kalba jo pa
ties man rašytas laiškas. Tai 
betarpiškas, tikras, vietomis 
kone testamentinis velionio 
Juozo Keliuočio žodis.

Kazys Bradūnas
* * *

Mielas Kazy,
Iš visos širdies sveikinu su 

artėjančiomis Kalėdų ir Nau
jųjų Metų šventėmis ir linkiu 
daug vertingos sėkmės ir daug 
šviesių kūrybingų valandų! Aš 
šį tą skaičiau iš Jūsų poezijos, 
ir ji suteikė man estetinio ir 
dvasinio džiaugsmo. Aš šį tą 
girdėjau iš Jūsų gyvenimo ir 
veiklos, bet labai mažai, nes 
nei jūsų laikraščių, nei knygų 
negaunu. Aš Jums jau seniai 
norėjau parašyti laišką, bet 
nežinojau adreso. Jį man su
teikė šiomis dienomis į Vilnių 
atvykęs aktorius Stasys Pil
ka, su kuriuo teko kalbėtis 
trumpą valandėlę. Jis man 
įteikė Jūsų linkėjimus, už ku
riuos nuoširdžiai dėkoju.

Jau nežinau, ką jums dau
giau parašyti. Apie savo kole
gas be jų įgaliojimų, nieko ne
galiu parašyti. Mes labai 
pamėgome viešą oficialų gy
venimą, apie kurį viską žinote 
iš mūsų spaudos ir iš mūsų 
knygų. Dėl tos pačios priežas
ties ir £}pie save nedaug ką ga
liu parašyti. Aš teatrams iš
verčiu pjesių (jau septynias jų 
esu išvertęs ir keturios jų yra 
vaidinamos), o žurnalams iš
verčiu novelių šių dienų pran
cūzų rašytojų. Bet iš profesi
jos aš nesu vertėjas, ir šis 
darbas man ne prie širdies. 
Bet ką gi darysi, kai nori val
gyti ir kai reikia šiaip taip ap
sirengti. Nei mokslo knygų, 
nei kritikos straipsnių nera- 

(Nukeltaį2psl.)
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Lietuviškuosius 
įteikiant

Kai kiekvieną pavasarį 
šiame krašte dalinami „osca- 
rai“ už geriausius pasiekimus 
filmų pasaulyje, turbūt kone 
visa Amerika sėdi prie tele
vizijos aparatų. Žmonės bando 
išankstinius savo spėjimus ir 
laukia išrinktųjų laureatų 
pasirodymo. Graži ir inspiruo
janti tradicija, nors ir apimanti 
tik filmų pasaulį. O juk reikia 
panašaus dėmesio, prestižinio 
paskato bei žmogiško atsi
teisimo už kūrybines talentin
gųjų pastangas ir kitose 
srityse. Didelė, turtinga, talen
tais gausi Amerika ir kitoms 
kultūros sritims yra sudariusi 
panašiai pabrėžtinas progas.

Visa lietuviškoji išeivija nei 
savo didumu, nei turtingumu, 
nei talentų gausa negali galy
nėtis su Amerika. Vis dėlto, 
proporcingai imant, kultū
rinėms apraiškoms dėmesiu ir 
kūrybinių pastangų rezulta
tais išeiviškose sąlygose gali
me ir prieš milžinišką 
Ameriką didžiuotis. Didžiuo
tis gal kaip tik jos demokra
tinio gyvenimo dėka.

Visai neblogu lygiu, bet tik 
siauresniu mastu čia reikš- 
damiesi, jau turime ir savo 
„oscarines“ kūrybos šventes. 
Tai pavieniai tradicinių lite
ratūros premijų įteikimai bei 
literatūrinių konkursų šven
tės. Kartais tokių premijų 
čia tiek pabyra, kad net ne 
visos jos savo vardo būna ver
tos.

Atskirai kiekvienai kultūros 
sričiai rengti laureatines šven
tes būtų jau net mūsų galimy
bes pranokstantis ir realybės 
nejaučiantis užmojis. Todėl 
JAV LB Centro valdybos ir 
JAV LB Kultūros tarybos 
prieš trejus metus parodytas 
ryžtas rengti visų ryškiųjų 
išeivijos kultūros sričių „osca- 
rinę“ šventę vienu sykiu buvo 
labai realus ir apgalvotas. 
Pasiryžta ne tik tokią šventę 
kas pavasarį surengti, bet ir 
parūpinti reikalingus pinigus 
premijoms, daugiausia iš 
l ietuvių fondo išteklių.

Ir štai š.m. gegužės 14 d. jau 
trečioji tokia premijų šventė, 
šį kartą New Yorke. Kaip 
žinome, pirmoji 1981 m. buvo 
Clevelande, antroji 1982

„oscarus“

metais — Detroite. Kasmet 
keičiant premijų įteikimo 
vietą, jos tampa tikrai visuo
tinės — visos išeivijos, išeina 
iš lokalinės plotmės. Psicholo
giškai lokalinio įspūdžio būtų 
sunku atsikratyti, jeigu, saky
sim, visada premijų šventė 
būtų tik Chicagoje.

Tokia Kultūros tarybos 
inspiruojama ir surengiama 
mūsų kultūros „oscarų“ 
iškilmė kiekvieną pavasarį 
pažadina gyvesnį susidomėji
mą įvairių kūrybinių sričių 
pasiekimais. Prieš ir po to apie 
visa tai gyviau kalbama, 
reiškiamos vienokios ar kito
kios nuomonės. Negalima nė 
norėti, kad tos viešosios nuo
monės būtų visos vienodai su
kirptos, kaip kokioje Sovietų 
Sąjungoje. Gali net vienas ar 
kitas laureatas žiūrinčiam iš 
šalies atrodyti abejotinas, 
lyginant jį su kuriuo nors kitu, 
šį kartą premijos negavusiu. 
Tokių „nesusikalbėjimų“ pan
ašiais atvejais pilnas visas 
kultūrinis pasaulis. Tik niekas 
iš to kokių nors rimtų „tra
gedijų“ nedaro. Tebūna tai tik 
paskatas kūrybingiesiems pa
sitempti kitais metais.

Šių metų pavieniai laureatai 
jau buvo paskelbti spaudoje. 
Čia juos dar pakartosime 
bendroje puokštėje, kad skai
tytojai vienu žvilgsniu turėtų 
visus prieš akis.

Pati didžioji premija (3000 
dol.) yra Lietuvių Bendruo
menės Literatūros premija. Jai 
pinigus parūpina JAV LB 
Centro valdyba. Premijuo
jama čia ir išėjusios knygos, ir 
prisiųstieji rankraščiai. Dve
jus metus ji buvo paskirta 
grynai už grožinę literatūrą, o 
už 1982 metus šiemet premija 
skirta už lituanistinį mokslo 
veikalą. Tokia proporcija ji 
bus skiriama ir toliau. Šiemet 
premija teko Australijoje gy
venančiai dr. Genovaitei 
Budreikaitei-Kazokienei už 
rankraščiu prisiųstą veikalą 
apie M. K. Čiurlionį. Studija 
parašyta anglų kalba. Veika
las pavadintas The Life and 
Work of Konstantinas Mika
lojus Čiurlionis. Šiuo metu, 
kiek žinome, yra dar bent keli 

(Nukelta į 2 psl.)

Liudas ir
JAV Lietuvių Bendruome

nės Kultūros taryba 1982 
metų Kultūros darbuotojo pre
miją paskyrė lietuvių liaudies 
šokių ansamblio “Grandinė
lė” vadovui Liudui Sagiui ir to 
ansamblio administratorei 
Aleksandrai Sagienei už 
“Grandinėlės” steigimą ir 
didelį jųdviejų įnašą į lietuvių 
kultūrą, išlaikant šį ansamblį 
30 metų gyvą, vis atsijauni
nantį ir visai išeivijai regimą.

Liudas Sagys gimė 1918 m. 
spalio 31 d. Majoriškių kaime 
netoli Vilkaviškio. Baigęs Ry
giškių Jono Berniukų gimna
ziją 1938 metais įstojo į Klai
pėdos Pedagoginį Institutą 
ruoštis mokytojo profesijai. 
1940 metais jis baigė šią mo
kyklą Vilniuje ir buvo paskir
tas mokyklos vedėju Ryliškių 
kaime prie Tauragnų mieste
lio, Aukštaitijoje. 1941 metais 
jis buvo perkeltas mokytojau
ti į Švenčionių vidurinę mo
kyklą.

Nuo pat jaunystės Liudą vi
liojo scenos darbas ir 1942 me
tais jam pasisekė įgyvendinti 
savo gyvenimo svajonę. Jis 
buvo priimtas šokėju — daini
ninku į Vilniaus Filharmoni
jos Liaudies Meno ansamblį, 
kuriame šokdamas ir dainuo
damas apkeliavo visą Lietu
vą. Būdamas šiame ansamb
lyje, jis toliau tęsė lietuviško 
liaudies šokio pažinimą ir 
praktišką atlikimą Marijos 
Baronaitės — Grėbliūnienės, 
ano meto ryškios šioje srityje 
kūrėjos ir stilizuotojos, globo
je. Šoko jis tuo metu ir pir
muosius dabartinio lietuviško 
šokio meistro profesionalo 
choreografo Juozo Lingio šo
kius.

Aleksandra Januševičiūtė — 
Sagienė gimė 1917 m. balan
džio mėn. 12 d. Vidmontų kai
me, Varnių valsčiuje. Mokėsi 
Telšių gimnazijoje, o brandos 
atestatą gavo 1936 metais Pro
fesinių Sąjungų gimnazijoje 
Kaune. Tolimesnį mokslą ji tę
sė Klaipėdoje, Prekybiniame ir

Aleksandra Sagiai ir

Grandinėlė savo 30 metų sukakties šventėje š.m. kovo mėn. 19 d. Clevelande.

Pedagoginiame institutuose. 
Paskutinįjį baigė 1'940 metais. 
Mokytojos profesiją Alek
sandra pradėjo gilioje Žemai
tijoje, netoli Tverų miestelio, 
Plauskinių kaime. 1941 metų 
pavasarį Aleksandra, kaip ir 
Liudas, buvo perkelta į Šven
čionių vidurinę mokyklą mo
kytojos pareigoms.

1944 metų rudenį Liudas ir 
Aleksandra paliko Lietuvą, sy
kiu su Antrojo pasaulinio ka
ro banga pasitraukdami į Vo
kietiją. Pasibaigus karui, abu 
įstojo į Čiurlionio ansamblio 
eiles ir kartu su šiuo vienetu 
1949 metais emigravo į Jung
tines Amerikos Valstybes. 

dienio pragyvenimo užtikrini
mui ieškojo naujų profesijų. 
Liudas lankė Fenn ir John 
Carroll kolegijr- pasirinkda
mas elektronikom mokslų sritį. 
Vėliau gavo darbą Case Wes- 
tern Reserve universitete 
Electronic Design Enginee- 
ring skyriuje ir ten tebedirba 
iki šios dienos. Šalia kasdieni
nio savo darbo Liudas vado
vauja Grandinėlės lietuviškų 
liaudies šokių ansambliui nuo 
1953 metų. Aleksandra gavo 
darbą Harshaw Chemical 
bendrovės Advertising skyriu
je. Ten dirbo 25 metus iki 1980 
metų pradžios. Jos laisvalai
kis irgi buvo skirtas Grandi
nėlės darbams.

Grandinėlė99

Nuotraukos Jono Garloa

Liudas ir Aleksandra Sa
giai gimė ir augo lietuviška
me kaime, vienas Suvalkijoje, 
kitas Žemaitijoje. Lietuviškas, 
kaime šokamas liaudies šokis 
jiems buvo pažįstamas nuo 
mažų dienų. Abiejų tėvai, 
gražbalsiai dainininkai ir kai
mo vakarėlių šokėjai, mokė šio 
liaudies meno ir savo vaikus. 
Liudui ir Aleksandrai įstojus į 
Pedagoginį institutą, jaunys
tėje išmoktų šokių neužteko, 
nes Kūno Kultūros lektorė 
Bronė Juškevičiūtė - Lapšie- 
nė reikalavo didesnio pasiruo
šimo liaudies šokių srityje. Bū- 
simieji mokytojai privalėjo 
išmokti eilę stilizuotų liaudies 
šokių, kuriuos, vėliau, moky
tojaudami, galėtų mokyti sa
vo mokyklų vaikus. Liudas gi
lino savo žinias šokdamas 
Liaudies Meno ansamblyje 
Vilniuje ir Čiurlionio ansamb
lyje Vokietijoje.

Apsigyvenęs Clevelande, 
Sagys mažai galvojo apie jo 
paties vadovaujamą šokių gru
pę ar ansamblį. Viskas atsiti
ko neplanuotai, natūraliu bū
du, kai 1953 metų žiemą 
Vyskupo Valančiaus vardo li
tuanistinės mokyklos vedėjas 
Antanas Tamulionis pakvietė 
jį paruošti 13 mergaičių gru
pelę Clevelando miesto tautų 
festivaliui. Po festivalio mer
gaitės neišsiskirstė, šoko to
liau ir, be ypatingo planavi
mo, didelių užmačių ateičiai, 
davė pradžią Grandinėlei, iš
augusiai į plačios apimties ko
lektyvą, turinčiai savo ryškų 
veidą ir aiškius siekimus. Jos 
atliekamos programos nesiri
boja vien lietuviais žiūrovais. 
Grandinėlė stengiasi pasiekti 
svetimtaučius ir supažindinti 
juos su mūsų tautos liaudies 
menu, mūsų krašto žmonių bū
du.

Sagys apie savo darbą su 
Grandinėle aiškina taip: “Lie
tuviškos choreografijos sceni
niam vaizdui išryškinti su 
Grandinėlės ansambliu jau 
nuo 1960 metų ruošiu pilnas 

šokių programas — koncer
tus. Tie koncertai apima ne tik 
paskirus stilizuotus mūsų šo
kius, bet taip pat atskleidžia ir 
lietuviškos buities, papročių, 
kaimo žmonių gyvenimo dale
lę. Vėliausioje ansamblio pro
gramoje, pavadintoje “Nuo 
Sudaužtinio iki Kupolinio“, 
mėginau perkelti lietuviško šo
kio istorijos fragmentus sce
nom Mėginau parodyti jo šak
nis giliame kaime ir 
profesionalių choreografų, kū
rėjų pagalba, vesti to šokio rai
dą iki festivalių ir teatrų sce
nų.

Pilnų pastatymų darbas rei
kalavo talkos ne tik iš lietu
viško jaunimo, kurio Grandi
nėlės eiles perėjo virš 500, bet 
reikėjo ir profesionalių žmo
nių, kurie galėjo paruošti tin
kamą šokiams muzikinę pa
lydą (Rytas Babickas, Jonas 
Pažemis, Dalia Kavaliūnaitė 
ir dabartinė muzikinė vadovė 
Rita Kliorienė, įvedusi į grupę 
ir dainas), šokių išryškinimui 
išausdinti ir pasiūdinti tinka
mus tautinius drabužius (Al
dona Vaitonienė, Marcelė Kaz- 
lauskienė). Reikėjo 

• administracinio planavimo,
koordinavimo, lėšų ieškojimo 
žmogaus. Šį nedėkingą darbą 
jau 30 metų dirba mano žmo
na Aleksandra”.

Grandinėlės ansamblis per 
30 metų yra atlikęs 450 kon
certinių pilnų ir dalinių pro
gramų lietuviams ir svetim
taučiams. Šio krašto žemyne 
ansamblis yra apkeliavęB dau
gelį didžiųjų miestų po kelis 
kartus, pasiekdamas net Paci- 
fiko pakrantėje esantį Los An
geles miestą. Kaimyninėje Ka- 
nadoje koncertuota 
Hamiltone, Toronte, Londone, 
St, Catherines ir Montrealyje. 
Lietuviškas šokiB vedė Gran
dinėlę ir į kitus kontinentus. 
1970 metais ji gastroliavo Pie
tų Amerikoje — Kolumbijoje ir 
Venezueloje, 1972 metais šoko 
Europoje — Anglijoje ir Vo
kietijoje, o 1978 metais an
samblis pasiekė su lietuviškų 
šokių programa net AuBtrali- 
jos žemyną.

Nuo 1953 metų Liudo ir 
Aleksandros Sagių gyveni
mas skirtas Grandinėlės an
sambliui. Jo darbams sunau
dojamas jų laisvalaikis, 
atostogos, asmeniški ištekliai 
ir jėgos. Ar jiems pasisekė sa
vo gyvenimo auka išvesti 
Grandinėlę iš įprastinio mėgė
jiškumo geriausiai nusako a. 
a. prof. Vlado Jakūbėno ra
šyta recenzija “Draugo" kul
tūriniame priede: “Mums bu
vo parodyta kokie spalvingi, 
ryškūs, harmoniškai įvairūs, 
išbaigti galimumai slypi liau
dies šokiuose, jei jie yra pa
teikti tobulo, Bubrendusio an
samblio. Dar nėra man tekę 
matyti vien iš šokių susidėju- 
sio spektaklio, kuris būtų ga
lėjęs tiek nenutraukiamai su
kaustyti žiūrovo dėmesį... Iš 
tikrųjų dauguma šokių ir turė
jo tam tikrą, aiškiai parodytą 
liaudies gyvenimo fabulą, sti
lingai įterptą ir jais išreikštą. 
Šokėjų technika, mimika, vai
dyba yra tiek sklandi, jog sun
ku tikėti, kad turime reikalą 
ne su profesionalais, bet su 
mokykliniu jaunimu. Visa, ką 
matėme scenoje, buvo sava, 
miela, lietuviška”.

Algis Rukšėnas
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Teisus karas, branduoliniai ginklai ir Amerikor vyskupai
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Ar Bradūnas ir Brazdžionis 
populiarūs Lietuvoje?
Grupelė senosios lietuvių 

imigracijos stalinistų New 
Yorke tebeleidžia savaitraštį 
“Laisvė”, kurio skaitytojai 
tirpsta dar greičiau, negu či- 
kaginių “Naujienų”. Bendra
darbių teliko keletas, ir tie sa
kinį nelengvai sulipdo, tad 
didžiąją “Laisvės” dalį užpil
do Vilniaus nomenklatūriniai 
agitpropininkai — Lukoševi
čius, Kazakevičius, Bagdona
vičius — ir panašūs “tarybi
nių sielų inžinieriai”. Jų 
straipsniai skiriami ne tiek 
“pažangiais” besivadinan
tiems „Laisvės“ skaitytojams, 
kiek tautinei išeivijai 
Pasisako jie ir tokiomis temo
mis, kurių neliečia “Tiesa” ar 
“Literatūra ir menas”.

Vienas tų žurnalistų už
davinys yra teisinti sovietinę 
cenzūrą, šį ypatingą “tikrojo 
socializmo” tvarinį, toli pra
lenkusį ne tik carinės Rusijos 
cenzūrą, bet ir nacių Vokieti
jos. Šių metų sausio 7 d. “Lais
vėje” išspausdintame straips
nyje, pavadintame “Naivios, 
bet gailios iliuzijos”, Vladas 
Viešintas kalba apie du Lietu
voje uždraustus poetus — Kazį 
Bradūną ir Bernardą Braz- 
džionį. Štai jo tezė: “Tiedu poe
tai nenori bendrauti su savo 
krašto rašytojais, įsijungti 
legaliai į jų kūrybinį gyveni
mą”. Todėl jie, esą, susikūrė 
iliuziją, kad jų kūryba krašte 
labai vertinama ir kad, patek
dami ten neoficialiai, jie užka
riauja poezijos mylėtojų au
ditoriją. Bet Lietuvoje jaunimo 
maBės su Bradūno ar Braz
džionio pasaulėjauta, girdi, 
“nieko bendra” neturinčios. 
Bradūno “iliuzijas” sustiprinę 
“kai kurie perbėgėliai”, kurie 
ėmę “giedoti” apie jo ir Braz
džionio poezijos nepaprastą 
poveikį lietuvių skaitytojams. 
“Tikrai vertingai išeivijos 
poezijai durys į Lietuvos kūry
binį gyvenimą atviros” — su
šunka Viešintas.

Viešinto straipsnyje rikiuo
jasi visos būdingos “tarybinio 
žumalizmo” žymės: “strategi
niai nutylėjimai”, tikrovės iš
kraipymai, rimtu tonu kalba
ma paprasta netiesa. Apie

Amerikos vyskupų tautinės 
konferencijos pareiškimai dėl 
Amerikos branduolinių ginklų 
politikos sukėlė susirūpinimo ir 
nepasitenkinimo kai kuriuose 
vyriausybės ir visuomenės sluoks
niuose. Antrame ganytojiško 
laiško projekte, perspausdintame 
leidinyje Origins 1982 m. spalio 
28 d., vyskupai doroviniu požiū
riu pasmerkė kai kurias šios 
politikos pagrindines gaires. 
Vyskupų nusistatymo šerdį suda
ro keturi tvirtinimai. Pirma, 
doroviškai smerktinas bet koks 
branduolinių ginklų ar kitų 
masinio naikinimo priemonių 
nukreipimas prieš gyvenvietes. 
Antra, doroviniu požiūriu neleis- 

. tina pirmajam vartoti branduoli
nių ginklų. Trečia, nors teoriškai 
nėra uždraustas ribotas 
branduolinis karas (tai yra. 
galima branduoliniais ginklais 
ribotai atsakyti priešo branduoli
niam užpuolimui), numatomomis 
aplinkybėmis šitoksai karas 
veikiai išsivystytų ir pažeistų 
teisaus karo reikalavimus. Ketvir
ta, atgrasinimas branduoliniais 
ginklais doroviškai pateisinamas 
tik jei jis yra priemonė laipsniš
kai nusiginkluoti.

Vieniems asmenims vyskupų 
pareiškimas buvo staigmena, kiti 
pasipiktino, kad vyskupai drįso
kištis į politikos klausimą ir gal | 
net neigiamai paveikė Amerikos 
saugumą. Iš tiesų kai kurie 
vyskupų tvirtinimai yra ginčy
tini, o ganytojiško laiško projekte 
nėra nuodugnesnio problemų 
nagrinėjimo. Tačiau Bažnyčia ne 
tik turi teisę, bet ir pareigą 
pasisakyti esminiais doroviniais 
klausimais. Vyskupų mintis dėl 
branduolinių ginklų sukėlė ne tik 
politinė konjunktūra, nes jos iš 
dalies grindžiamos per šimtme
čius išvystyta teisaus karo 
samprata ir teologija. Teisaus 
karo teorija buvo seniai sukurta, 
siekiant kaip nors suderinti 
kategorišką įsakymą nežudyti su 
valstybės reikalavimais, kad pilie
čiai dalyvautų valstybės gynime. 
Teisaus karo teorija siekia išveng
ti dviejų kraštutinumų, būtent, 
absoliutaus pacifizmo ir nežaboto 
visa pateisinančio karo. Pabrėž
tina, kad per pastaruosius 
penkiasdešimt metų * nemaža 
katalikų pasmerkė Vakarų 
demokratijų vartojamas karo 
priemones, jo taktinius bei strate
ginius siekius. Kitaip sakant, 
vyskupai neprabilo pirmieji.

Jacob van Ruisdael (1628—1682) 
Iš

Pievos su baltinamom drobėm prie Haarlem. 
Chicagos Meno institute vykstančios parodos „Mauritshuis — 17 amžiaus olandų tapyba“.

Bradūno poveikį Lietuvoje kal
bėjo ne kokie paslaptingi “per
bėgėliai”, bet Rytuose ir Vaka
ruose pripažintas poetas bei 
literatūros mokslininkas To
mas Venclova. Bradūno ir 
Brazdžionio poveikį privačiai 
pripažįsta krašto rašytojai, 
dažnai pamini ir lietuvių savi- 
laida, bet to žodžio nėra tary
binių žurnalistų žodyne. O kas 
neegzistuoja tarybiniams pa
reigūnams, tas iš viso neturi 
teisės egzistuoti.

Ką reiškia frazė “legaliai” 
įsijungti į Lietuvos kūrybinį 
gyvenimą? Paprasčiausiai — 
išeivijos rašytojo neutralizavi
mą. Jei jis ar ji nustos kritika
vę kultūros darkymą Lietu
voje, ar pagirs tenykštę 
santvarką, jiems bus leista 
apsilankyti gimtinėje, pasi
matyti su kai kuriais rašyto
jais, bus suteikta vilties, kad 
kada nors ten pasirodys jų 
poezijos ar prozoB rinkinys. 
Tai tokio užmokesnio rei
kalaujama už “legalų” bend
radarbiavimą, kuris neturi 
nieko bendro su nuoširdžiu 
žmogišku ta pačia kalba ku
riančių asmenų bendravimu. 
Dauguma išeivijos rašytojų, 
įskaitant Bradūną ir Braz- 
džionį, tokią kainą atsisako 
mokėti.

“Atviros durys į Lietuvą?” 
Kam? Henrikui Nagiui? Ny- 
kai-Nilūnui? Liūnei Sutemai? 
Ar ir jiems ir daugeliui kitų 
reikės numirti, kaip Mackui bei 
Radauskui, kol jų poezija ar 
proza bus išspausdinta Lietu
voje?

Anot Viešinto, Bradūnas ar 
Brazdžionis gali pralenkti 
Marcinkevičių, Maldonį, Bal
takį ir kitus iškiliuosius Lietu
voje rašančius poetus nebent 
“religiniais ar antitarybiniais 
motyvais”, kurie Lietuvos jau
nimo, esą, nedomina. Su
prask, kad nori, tarybinę in
formaciją. Anilionis barasi, 
Dybenka skundžiasi, net 
Andropovo “Pravda” piktina
si lietuvių jaunimo tautišku
mu ir religingumu, o Viešin
tas jį vienu mostu nutautina ir 
nureligina!

Kaip kreiva yla iš Viešinto

Teisaus karo teorija
Jau nuo Švento Augustino laikų 

Bažnyčia mėgino įvairiais būdais 
apriboti karo veiksmus, padaryti 
karą mažiau nuožmų, sumažinti 
jo poveikį. Jei visada likdavo 
ginčytinų klausimų, tai vis dėlto 
buvo ir visuotinai priimtų 
nusistatymų. Antai, vaikų, mote

straipsnio lenda ir bandymas 
kiršinti krašto bei išeivijos 
rašytojus. Taip, Lietuvoje iš
augo karta gabių ir jautrių 
poetų, kurie sugeba bent iš da
lies patenkinti skaitytojų dva
sinį alkį. Tačiau du esminiai 
poetiniai motyvai, dvi inte
gralios bet kurios šalies poeti
nio organizmo dalys — religi
ja ir pilnutinė tautos meilė — 
Lietuvoje tebėra tabu Ir kol 
tiedu motyvai tebėra raudonų
jų juodajame sąraše, Lietuvos 
skaitytojai Bradūno ir Braz
džionio eilėse ieškos to, apie 
ką Marcinkevičius ir Marti
naitis, Vaičiūnaitė ar Deguty
tė tegali puse lūpų užsiminti.

K. 2.

senelių žudymas niekada 
pateisinamas; galima

rų ir 
nėra 
kariauti tik su priešo kariais, o ne 
su civiliniais gyventojais; negali
ma žudyti belaisvių ir t.t. Per 
laiką išsivystė ir vadinamoji tei
saus karo samprata, kuri 
grindžiama kai kuriais pagrindi
niais krikščionių dorovės prin
cipais bei specialiai karams taiko
mais nurodymais.

Teisaus karo teorija suskirstyta 
į dvi dalis: pirmoji, vadinama ius 
ad bellum, nurodo, kokiomis 
aplinkybėmis galima kariauti, o 
antroji dalis, ius in bello, aptaria, 
kokias priemones galima vartoti. 
Abi teorijos dalys viena kitą 
papildo ta prasme, kad karas tik 
tada teisus, jei jis vykdomas 
atitinkamomis aplinkybėmis ir

I

teisingomis priemonėmis. Vien tik 
priimtinų priemonių vartojimas 
nepadaro karo aus, jei, pavyz
džiui, juo siekiama nukariauti 
kitai šaliai teisėtai priklausan
čias žemes. Panašiai, net ir savo 
šalies nepriklausomybės gynėjai 
neturi teisės naikinti puolančios 
šalies civilinius gyventojus, nors 
tai palengvintų laimėti pergalę.

Pagal teisaus karo teoriją, šalis 
gali kariauti, tik patenkinus tris 
sąlygas: 1. karą paskelbia teisėta 
valdžia, 2. gindama teisų reikalų 
(just cause), ir 3. turėdama 
teisingus siekius.

Normaliomis aplinkybėmis 
modernios valstybės patenkina 
reikalavimą, kad karą paskelbtų 
teisėta valdžia, nes jų konstitu
cijos nurodo, kokie valstybės

Johannes Vermeer (1632—1675) Mergaitės galvutė.

organai gali tai daryti ir kokiu 
būdu. Tačiau klausimas visu 
aštrumu iškyla revoliucinėje padė
tyje, nes reikia nustatyti, kokio
mis aplinkybėmis sukilėliai ar 
revoliucinė organizacija turi teisę 
savo antivyriausybinius žygius 
pavadinti karo veiksmais. Aišku, 
kad maža teroristų grupė be 
jokios paramos tautoje negali tai 
daryti. Bet ką apie Airijos 
respublikos armiją (I.R.A.), ar 
baskų ETA Ispanijoje? Ar tą teisę 
turėjo kiekvienas partizanų vadas 
Lietuvoje?

Reikalavimas, kad kariaujanti 
valstybė turi ginti teisų reikalą, 
yra gana sudėtingas ir jį galima 
suskirstyti į kelias dalis. Antai, 
negana ginti teisų reikalą, bet 
reikia tai daryti atitinkamu būdu, 
užtikrinant priemonių ir siekių 
proporcionalumą arba pusiausvy
rą, ginklą vartojant tik tada, kai 
nepasiseka taikiai pašalinti 
ginčo. Šia sąlyga siekiama užtik
rinti, kad naudojamos karo 
priemonės atitiktų karo tikslą.

Teisus reikalas turi būti 
pakankamai svarus, kad jis 
atsvertų draudimo žudyti negalio- 
jimą. Tradiciškai 
laikomas teisus, 
siekiama apginti 
nuo neteisėto
sugrąžinti neteisėtai pagrobtas 
žemes, ar atstatyti teisingą visuo
meninę ar politinę santvarką. 
Pastaruoju metu tarptautinė teiBė 
tik gynybinius karus laiko teisė
tais, tad neleistina pulti šalies 
vien dėlto, kad ją valdo žiaurus 
diktatorius.

Teisaus karo teorija skiria itin 
didelę reikšmę priemonių ir siekių 
proporcionalumui. Pirma, teisus 
reikalas turi būti pakankamai 
svarbus, kad iš viso būtų galima 
pateisinti ginklų vartojimą. (Gal 
pravartu priminti, kad kadaise 
karaliaus įžeidimas, tikras ar tik 
tariamas, buvo laikomas karo 
priežastimi.) Antra, karo sukeltas 
gėris turi būti didesnis negu 
numatomos neigiamos pasekmės. 
Pavyzdžiui, norint apginti kokį 
nors mažą beveik neapgyven
dintą žemės plotą, negalima 
nusiaubti priešo miestus. Pabrėž
tina, kad apskaičiuojant 
teigiamas ir neigiamas pasekmes

karas buvo 
jei juo buvo 

nekaltuosius 
užpuolimo,

nevartotinas koks nors vienalytis 
utilitaristinis matas. Tai yra, 
privaloma atkreipti dėmesį ne 
vien tik į karo sukc’tus skausmus 
ir nemalonumus, bet ir į dvasines 
vertybes, kaip laisvę, demokrati
jos ir kitų pilietinių teisių vartoji
mo galimybes, dėl kurių kartais 
kovojama. Tradiciškai šitokios 
vertybės yra labai aukštai 
įkainojamos. Trečia, apskaičiuo
jant pasekmes, reikia neužmiršt: 
karo veiksmų poveikio visiems, 
net ir neutralioms, kare nedaly
vaujančioms šalims. Ketvirta, turi 
būti nemaža tikimybė pergalę 
laimėti. Sis reikalavimas labiau
siai galioja, kai kovojama dėl 
praloštų teisių, ar siekiant įtvir
tinti teisingą santvarką. Kai 
šalis gina savo nepriklausomybę 
ir teritorinę neliečiamybę, ypač 
gresiant jos tolesniam egzistavi
mui, leistina kovoti, nors ir 
tikimybė laimėti yra labai maža.

Teisaus reikalo sąlyga taip pat 
nurodo, kad galima griebtis 
ginklo, tik nepasisekus ginčų 
taikiai išspręsti. Be to, ši sąlyga 
reikalauja, kad net prasidėjus 
karui, būtų nuolat imamasi 
priemonių konfliktui taikiu būdu 
pašalinti.

Trečioji pagrindinė ius ad bel
lum sąlyga nurodo, kad kariau
janti šalis privalo turėti teisingus 
siekius. Ne visi siekiai pateisina
mi, net jei karas teisėtai paskelb
tas, ir juo siekiama apginti teisų 
reikalą. Nors kovojanti šalis, 
pavyzdžiui, turi teisę priešą iš 
savo žemių išvaryti, jai neleidžia
ma karo tikslus taip praplėsti, 
kad, antai, būtų mėginama 
panaikinti agresyvios valstybės 
politinę santvarką. Apgynusi 
savo žemes, šalis turi mėginti 
karą nutraukti. Todėl niekada 
negalima reikalauti, kad kita 
šalis besąlygiškai pasiduotų. Be 
to, karo pagrindinis tikslas visa
da turi būti teisingos ir pastovios 
taikos įgyvendinimas, tad 
kovojanti šalis turi gerbti savo 
priešą, esamomis sąlygomis 
rodyti jam meilės. Todėl draus- 
tina toji pirmajam ir antrajam 
pasauliniam karui būdinga 
propaganda, mėginusi priešą 
vaizduoti laukiniu ir nuožmiu 
priešu bei kurstyti neapykantą.

Antroji pagrindinė teisaus karo 
teorijos dalis, ius in bello, nustato, 
kurie karo veiksmai draustini 
doroviniu požiūriu. Teorija nema
ža dalimi remiasi dviem svar
biais katalikų dorovės principais: 
švento Pauliaus nurodymu, kad 
negalima blogio daryti, siekiant 
gėrio, ir vadinamąja dvigubų 
padarinių doktrina (doctrine of 
double effect). šv. Pauliaus nuro
dymas pabrėžia ypatingą dešimt 
Dievo įsakymų ir kitų katego
riškų draudimų vaidmenį kata
likų dorovėje. Jei poelgis yra 
draustinas, tai jis tokiu ir lieka 
net tuo atveju, jei jo vykdymas 
sukeltų daug gėrio. Antai, nevalia 
vieną žmogų nužudyti, nors tuo 
būtų galima :šgelbėti dešimties 
žmonių gyvybę. Pagal katalikų 
dorovės principus, elgesio doro
vinė vertė nepriklauso vien nuo jo 
pasekmių. Tai anaiptol nereiškia, 
kad katalikai neturėtų atsižvelgti 
į savo veiksmų pasekmes; jie turi 
siekti savo ir Įritu gėrio, bet tai 

i darydami, jie pirmoje eilėje turi 
gerbti besąlyginius draudimus. 
Kitaip tariant, gėrio siekimas ir 

[ pasekmių apskaičiavimas apla- 
, mai leistinas tik kategoriškų 

draudimų gerbimo ribose.
, Vadinamoji dvigubų padarinių 
i teorija turi svarbų vaidmenį, 
i nustatant katalikų atsakomybę 

dėl savo poelgių pasekmių. Kaip 
minėta, katalikui kai kurie veiks- 

| mai yra besąlygiškai uždrausti. 
į Tačiau nebūtų įmanoma teikti 

draudimams ypatingą reikšmę, 
jei žmogus būtų laikomas tiek pat

i (Nukelta į 2 psl.)
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Ką girdėsime ir ką matysime 
Poezijos dienose

Santykių teologija
V. BAGDANAVICIUS

Poezijos dienos Chicagoje 
metai po metų jau tapo 
įprastiniu, tačiau ne eiliniu 
mūsų išeivijos kultūrinio 
gyvenimo renginiu. Kiekvie
ną žydinčio gegužio pabaigą 
vainikuoja lietuviškojo žodžio 
puokštės dviejų vakarų poe
zijos šventėje, Jaunimo centro 
kavinėje. Chicagos ir jos 
apylinkių lietuviškoji švie
suomenė ir net svečiai iš toliau 
lig šiol vis liudydavo neblės
tančią ištikimybe kūrybiniam 
žodžio aspektui. Ir, kaip atro
do, Poezijos dienų rengėjai ir 
programos atlikėjai tauriosios 
poetinės šventės publikos nie
kad nenuvylė. Tikėkimės, kad 
niekas niekuo nenusivils ir 
šiemet.

O šių metų Poezijos dienos 
Chicagoje bus gegužės mėn. 27 
d. (penktadienį) ir gegužės 
mėn. 28 d. (šeštadienį), kaip ir 
visada, Jaunimo centro 
kavinėje. Abiejų dienų 
programa prasidės 8 vai. vak.

Skirdami čia išankstinį 
dėmesį Poezijos dienoms, 
mielus literatūros, ypač poezi
jos, bičiulius jau galime 
supažindinti su abiejų vakarų 
šiemetiniu pobūdžiu bei 
programa.

Penktadienio vakaras bus 
skirtas „Aušros“ šimtme
tiniam jubiliejui, tikriau 
sakant — „Aušros“ poetams, 
kurie jau ne atskirai bei pavie
niai, bet pirmą kartą mūsų 
literatūros raidoje iš karto 
visu būriu vienoje vietoje 
kadaise pasireiškė. Apie juos 
ir jų poeziją paskaitą tą vaka
rą skaitys Aušra Liulevičienė.

Rečitalinėje programos daly
je skambės „Aušros“ poetų 
poezija, kurią išradingai per
teiks Algirdo Tito Antanaičio 
paruoštas kolektyvas: Guoda, 
Daina, Gailė, Indrė Antanai
tytės ir antrakaimiečiai — 
Vida Gilvydienė, Jūratė 
Jakštytė, Indrė Toliušytė, 
Eugenijus Butėnas, Juozas 
Kapačinskas ir Arvydas Vait
kus.

Muzikinis penktadienio 
vakaro įnašas bus Dariaus 
Polikaičio dainomis paversti 

„Aušros“ poetų eilėraščiai, ku
riuos padainuos kvartetas: 
Darius Polikaitis, Rima Poli- 
kaitytė, Audrius Polikaitis ir 
Marius Polikaitis.

Šeštadienio vakaras (gegu
žės 28 d.) bus grynai rečitali- 
nis. Jis įdomus ir įvairus tuo, 
kad bus pateikiama šešių poe
tų kūryba, derinant ją prie 
temos: „Lietuva dabarties poe
zijoje“. Iliustracijai pasirink
ta trijų išeivijos poetų kūryba 
(Aistis, Brazdžionis, Nyka- 
Niliūnas) ir trijų Lietuvoje 
pasilikusių (Mykolaitis-Puti
nas, Degutytė, Vaičiūnaitė). 
Rečituojami jų eilėraščiai vėlgi 
lies tam tikrų sąlygų, tam 
tikros vietos, ypatingos gene
zės, etapo ar braižo posmus. 
Tokiu būdu bus interpretuo
jama Putino „Vivos plango, 
mortuos voco“ rečitatyvas ir 
genezė; Aisčio pirmoji išeivi
joje eilėraščių knyga „Be tėvy
nės brangios“; Bernardo 
Brazdžionio Paprūsėje sukurti 
eilėraščiai, prieš pat paliekant 
Lietuvą 1944 metais; Nykos- 
Niliūno „Praradimo simfo
nijų“ skaudžioji gimtinės 
nostalgija, o taipgi Degutytės 
ir Vaičiūnaitės šios dienos 
tradiciškoji ir miestietiškoji 
Lietuva.

Iš tikrųjų šis antrasis Poe
zijos dienų vakaras (gegužės 
28 d., šeštadienį) bus Marijos 
Smilgaitės rečitalis. Ji čia ir 
skaitys visų šešių minėtų poe
tų kūrybą, kurią vienu ar kitu 
spalvingesnių atžvilgiu 
pakomentuos Kazys Bradū- 
nas.

Šių metų Poezijos dienų 
puošmeną Jaunimo centro 
kavinei kuria dail. Jonas Kele- 
čius. O šventės plakatas, 
suprojektuotas dail. Petro 
Aleksos ir reprezentuojantis 
Dailės premijos laureato 
Vytauto Igno grafiką, jau 
kuris laikas regimas Chica
gos vitrinose.

Poezijos dienas Chicagoje 
rengia Jaunimo centro Mote
rų klubas, o programą 
organizuoja ir jai vadovauja 
Kazys Bradūnas. Šių metų 
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Švenčiant šv. Dvasios atsiun
timo šventę ir turint prieš akis tą 
tikėjimo pagyvinimą, kurį padarė 
II Vatikano susirinkimas, noriu 
bandyti palyginti šį visuotinį Baž
nyčios susirinkimą su Tridento 
visuotiniu susirinkimu, įvykusiu 
1545 - 1563 metais. Ir tame paly
ginime norėčiau labiau kreipti 
dėmesį į jų nuotaikas ir padari
nius, negu į jų nutarimų pilną ap
žvalgą. Iš syk reikia pastebėti, kad 
Antrasis Vatikano susirinkimas 
jokių dogminių pakeitimų nepa
darė. Dėl to tai, kas Dievo malonės 
ir sakramentų supratimo srityje 
buvo suformuluota Tridente, An
trojo Vatikano berods nėra 
pakeista. Tačiau nuotaikų pasikei
timas tarp šių dviejų susirinkimų 
yra žymus.

Tam pastebėti sugretinkime 
pastoracinius nurodymus, kurie 
buvo daromi po Tridento ir Vati
kano Antrojo proga. Pats būdin
giausias žmogus Tridento dvasiai 
yra vyskupas šv. Karolis Boromė- 
jus. Jis pats turėjo nemažai įtakos 
Tridento nutarimams. Bet mums 
čia yra įdomūs jo padaryti to susi
rinkimo pritaikymai Milano arki
vyskupijos kunigams, turėję dide
lės įtakos visos Europos 
kunigams. Būdingiausias nusitei
kimas, kurį jis rekomenduoja ku
nigams, yra tam tikras uždaru
mas. Jis kunigui sako: “Jei tavyje 
yra liepsnojanti kokia nors Dievo 
malonės ugnelė, neišduok jos stai
ga, neišstatyk jos vėjui, laikyk ją 
uždarumoje, kad neužgestų ir 
neprarastų šilumos; šalinkis kiek 
galėdamas išsiblaškymų; pasilik 
susitelkęs su Dievu, venk tuščių 
pokalbių” (Brevijorius, 4 lapkri
čio, antras skaitymas).

Skaitant šiuos paskatinimus, 
aiškėja nuotaika, kuri viešpatavo 
Bažnyčioje po Tridento susirinki

Vytauto Igno lino raižinys

„AUŠROS“ POETAI IR LIETUVA DABARTIES POEZIJOJE

1983
penktadieni, gegužės 27 d. 8 v.v 

šeštadienį, gegužės 28 d. 8 v.v. 

Jaunimo Centre
šių metų Poezijos dienų plakatas, suprojektuotas dail. Petro Aleksos.

mo. Tai buvo savisaugos ir už
darumos nuotaika. Tais laikais 
Bažnyčiai vadovavo didelio atsar
gumo dvasia.

Toliau, kunigui, mokančiam ir 
sakančiam pamokslus, Boromė- 
jus primena: “Nieko nesakyk, kad 
kiti, matydami tai sakant ar da
rant, nekraipytų galvos” (ten pat). 
Boromėjus skatino kunigus neap
leisti pastoracinių pareigų Nieko 
nėra svarbiau, negu dvasinė tikin
čiųjų globa. Grįždamas prie kuni
go pamaldumo, jis sako, kad “nie
ko nėra taip būtino visiems 
Bažnyčios žmonėms, kaip protinė 
malda (oratio mentalia), kuria turi 
prasidėti ir baigtis visi mūsų dar
bai”. Kunigui reikia būti angeliš
ko dorumo. Jis neturi abejoti, ar 
reikia “pasninkauti, melstis, veng
ti pokalbių su blogais ar kenks
mingais žmonėmis ir pavojingų 
draugysčių”.

Šitokios nuotaikos buvo ugdo
mos kunigų tarpe pasibaigus Tri
dento susirinkimui. Ir jos buvo 
plačiai įgyvendintos. Dėmesys 
mąstymui, dėka Ignaco Lojolos ir 
jėzuitų, buvo taip išvystytas, kad 
ilgainiui pasidarė kone privalomu 
katalikiško dvasingumo bruožu. 
Net ir kitos vienuolijos, senesnės 
kilmės, įsivedė privalomus mąsty
mus. Šiandien net katalikai pa
sauliečiai laiko savo pareiga atlik
ti mąstymų kursą kas metais, 
kuris paprastai yra vadinamas 
rekolekcijų vardu. Toks yra tvir
tai įsigyvenęs dvasingumas po 
Tridento visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo.

Jeigu dabar pereitume į Antrąjį 
Vatikano susirinkimą, galėtume 
pastebėti didelį nuotaikų skirtu
mą. Čia kalbame ne apie tikėjimo, 
bet apie nuotaikų skirtumą. Jeigu 
Tridento dvasingumui reprezen
tuoti paėmėme šv. Karolį Boromė- 
jų, tai, panašiai elgdamiesi, bū-

Jonas Aistis (1904-1973)Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967) Nuotr. V. Maželio.

Vincas Mykolaitis-Putinas
IŠ "VIVOS PLANGO”
Jūs žengiate į sostus 
Ir minate altorius.
Nuo jūs įstatymų sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros.
Karūnos niekšų daliai, 
O dulkėse karaliai,
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Ir sūnūs nebeverkia,
Jei mirti motiną pasmerkia. 
Nereikalinga ir tuščia 
Žmogaus paniekinto kančia. 
Ir vakarop pasvirus saulė — 
Vien piktas melas ir apgaulė. 
Pakalnėj žiežirbos sumirgo, 
Praskrido raitelis ant žirgo, 
Ir dalgis sutemoj sužvango. — 
Vivos plango.

Jonas Aistis
IŠ "JAUNYSTĖS”

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai. 
I ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Kas tau išdrįs pastoti kelią? 
Kas tau negalima atras? 
Tave sparnai padangėn kelia 
Prieš sūkurius ir prieš audras.

Tavęs negąsdina pavojai
Ir nesulaiko nė mirtis — 
Viską pamynusiai po kojų 
Žygiuoti — tavo paskirtis.

Eini, lyg užtvankas išvertę 
įtūžę srovės vandenų, 
Ir šluoji visa, kas neverta, 
Ir rauni viską iš šaknų.

dingu kalbėtoju už Antrąjį 
Vatikano susirinkimą galime lai
kyti popiežių Paulių VI. Jis buvo 
išrinktas vadovauti Bažnyčiai 
kaip tik vykstant pačiam susi
rinkimui ir tam tikra prasme yra 
šio susirinkimo dvasios pada
rinys. Jis pirmajai savo enciklikai 
pasirinko temą apie besikalban
čią Bažnyčią. Šioje savo encik
likoje jis pateikia tiesiog pokalbio 
teologiją. Pokalbis kaip tik sudaro 
tą naujumą, kuriuo yra būdingas 
Antrasis Vatikano susirinkimas. 
Popiežius sako, kad mūsų apašta
linė veikla nėra monologas, bet po
kalbis. “Pirmiau negu patrauk
sime pasaulį tikėjimui, ir net tam, 
kad galėtume jį patraukti, turime 
prie jo eiti ir su juo kalbėtis”.

Paulius VI, eidamas šio susirin
kimo dvasia, skatino pokalbį vi
suose bažnyčios lygiuose: tarpe 
vyskupų, tarpe kunigų, parapijose 
ir vienuolijose. Iš to čia pat galime 
pastebėti, kad uždarumo dvasia, 
kuri reiškėsi kaip Tridento susi
rinkimo padarinys, buvo pakeis
ta plačios atvirybės dvasia. Ir tai 
nėra atsitiktinis Antrojo Vati
kano susirinkimo bruožas. Pats 
pirmasis nutarimas, kurį šis susi
rinkimas padarė, buvo išleidimas 
dokumento “Apie visuomeninio 
bendravimo priemones”. Ir kituo
se šio susirinkimo nutarimuose po
kalbio dvasia reiškiasi.

Grįžtant prie išvidiniškumo, ku
rį atstovavo Tridentas, reikia pa
stebėti, kad tai nėra jo vieno nuo
pelnas ar yda. Greičiau tai buvo 
tam laikui būdinga visos Eu
ropos šviesuomenės dvasia. Jeigu 
Tridentas buvo išvidinis, tai jis 
greičiau sekė protestantišką sąjū
dį, kuris religinį gyvenimą suvokė 
labiau išvidiniškai. Ne tik religi
ja, bet ir filosofija naujaisiais am
žiais giliai persiėmė asmeninio 
mąstymo reikšme. Filoso
fas Dekartas paskelbė šūkį, kad 
žmogus yra tiek realus, kiek jis yra 

mąstantis. Ir ši jo pažiūra įvai
riais atsišakojimais yra gyva filo
sofiniame mąstyme iki šiai dienai. 
Prūsų filosofas Kantas nuėjo 
dar toliau. Jis žmogaus mąstymą 
padarė taip išvidinišku, kad be
veik visiškai nepriklausančiu nuo 
išorinės tikrovės. Šalia mūsų esan
tis daiktas ir visas pasaulis, jo ma
nymu, mums savo esme yra ne
pažįstamas.

Tačiau šiandien galingai kyla 
filosofijoje kitas klausimas, bū
tent, ko vertas yra mūsų mąsty
mas. Kitaip sakant, šiandien filo
sofijoje pats būdingiausias 
mokslas yra pažinimo mokslas, 
kuriam rūpi, ko vertos yra mūsų 
naudojamos sąvokos. Ar mes gali-1 
me vienas kitam pasakyti tiesą, 
kuria būtų galima pasikliauti ir 
kuri galiotų ne tik žemėje bet ir 
anapus jos. Religinėje srityje tai 
yra klausimas, ko vertos yra mū
sų maldos mūsų gyvenamoje ap
linkoje. Mąstymui, nutraukus ryšį 
su aplinka, ir malda pasidaro 
be ryšio su aplinka. Mąstymas, 
atsietas nuo objektyvios tikrovės, 
yra išstatytas pavojui išvirsti iliu
zija. Tai prikiša moderniai galvo
senai psichologas, pasidaręs filo
sofu, Jean Piaget.

Grįžkime dabar į pirmąjį Antro
jo Vatikano susirinkimo doku
mentą, kad pastebėtume, kaip kai 
kurių žodžių naudojimas yra pasi
keitęs nuo Tridento iki mūsų lai
kų. Lotyniškas žodis “media” reiš
kia priemones. Antrasis Vatikano 
susirinkimas šiuo žodžiu vadino 
spaudą, radiją, televiziją ir kitas 
modernias susižinojimo priemo
nes. Angliškai šis dokumentas ir 
vadinamas “Media of Sočiai 
Communications”. Jeigu dabar 
grįžtume į šv. Karolio Boromėjaus 
pamokslą, ten rastume, kad jis nu
rodo šitokias priemones kuni
gui: pasninkauti, melstis, veng
ti blogų pasikalbėjimų ir kenks

mingų bei pavojingų draugysčių. 
Iš šių priemonių sugretinimo 
mums labai akivaizdžiai pasirodo 
skirtumas tarp Tridento ir Ant
rojo Vatikano. Tridento priemo
nės yra atsikreipusios išvidinės 
asketikos kryptimi, o Antrojo 
Vatikano — visuomeninio ben
dravimo kryptimi. Tas skirtumas 
dar nėra pajustas ir išgyventas 
katalikiškos visuomenės. Bet, kai 
jis bus suprastas ir išgyventas, jis 
sukurs naujų bendravimo formų ir 
naujų asketinių priemonių, kurios 
bus reikalingos toms bendravimo 
formoms įgyvendinti.

Pastebėjus skirtumą tarp užda
rumos ir atvirumos kalbant apie 
Tridento ir Antrojo Vatikano susi
rinkimus, gali kilti klausimas, ar 
mąstymas ir rekolekcijos jau nu
stos savo reikšmės. To greičiau
siai neatsitiks. Kas yra iš esmėB 
vertinga asmeniniame mąstyme, 
tas pasiliks. O čia yra pagrindinė 
žmogaus pasireiškimo sritis. Ta
čiau, jeigu Bažnyčia eis Antrojo 
Vatikano kryptimi, mąstymas 
įgys naujų matavimų ir formų. Li
gi šiol mes, kurie atliekame rytme
tinį mąstymą (vienuoliai ir sese
lės), tai darome paprastai 
paskaitydami ką nors iš kokios 
pamaldžios knygos ir paskui apie 
tai pamąstome.

Antrasis Vatikano susirinki
mas duoda mums kitą mąstymo 
temą. Jauniems žmonėms dekre
tas “Visuomeninio bendravimo 
priemonės” sako, kad jie “tesis- 
tengia matytus, girdėtus ir skaity
tus dalykus geriau suprasti. Teap
taria juos su auklėtojais ir 
žinovais ir tesimoko teisingai 
spręsti”. Šiame pasakyme galima 
įžvelgti naują mąstymo prog
ramą. Mąstymo tema čia yra pir
miausia kasdieniniame gyvenime 
sutikti dalykai, būtent matyti ir 
girdėti, o tik po to eina skaitytos 
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siuvėjas.
Gabriel Garcia Marąuez „Paskutinė 
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pinsko pastatyme.
Chicagos teatruose.
Poezijos dienų antrasis vakaras šian
dien.

Virš Koelno katedros 
Mieželaitis!

“Per pasaulį keliauja žmo
gus”, beveik prieš penkiasde
šimt metų rašė Bernardas 
Brazdžionis. Nenujautė jis ta
da, jog tas “žmogus” bus Edu
ardas Mieželaitis. Kai šiaip 
poetams ar eiliniams pilie
čiams Lietuvoje svieto margy- 
bė tėra nepasiekiama svajonė, 
šiandien sunku surasti pasau
lio kampelį, kurio nebūtų gai
vinančiai sudrėkinęs Lenino 
premijos laureato eilių lietus.

Tokios poetinės atgaivos da
bar susilaukė Reino šalis 
Vakarų Vokietijoje. Pergalės 
š.m. vasario mėnesio numeryje 
išspausdintas Mieželaičio eilė
raščių ciklas “Reino elegijos” 
tęsia poeto globalinę odisėją. 
Metodas tas pats: jis atvyksta, 
pamato ir “nugali” — ar bent 
tariasi nugalėjęs — atskleis
damas lankomos vietovės dva
sią, destiliuodamas jos esen
ciją iš gaivalingos 
mieželaitiškos ir, drauge, pa
reigingos marksistinės-leni
ninės perspektyvos.

Iš “Reino elegijų” ciklo aukš
tyn šauna ilga poema „Kiolno 
katedra", kurioje Mieželaitis 
sueina akistaton su katalikų 
religija. Poemai baigiantis, ant 
katedros viršūnės atsistoja, ją 
apkarūnuoja tarybinis, “mie- 
želaitiškas” žmogus. Krem
liaus anti-katedra nugali Koel
no katedrą.

Reino šalis užgavo ne vieną 
Mieželaičio lyros stygą. 
Romantinių polinkių poetas 
ypač jautriai atsiliepia roman
tizmo gimtinės žavesiui. Go
tiška katedra ir mieželaitiška 
ideologija ima traukti jį į prie
šingas puses. Kaip daugumą 
romantikų, jį žavi religijos 
spalvingumas, gelmė, gotiško 
bokšto skrydis į erdves. Bet jis 
nuolatos sau primena, jog reli
gija dirbtinas, netikras daly
kas: “Dievas gimsta žmogaus 
mintyse”. Kodėl iš tokios 
“dialektiškos” dvasinės būse
nos negimsta dramatiška fi
losofinė poema? Ateistų ar 
ateistinių poetų yra visokių — 
yra ir ieškančių, dvejojančių, 
klausiančių, kenčiančių, ais
tringai atakuojančių. Mie
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želaičio ateizmas drungnas ir 
plakatiškas; jis kalba apie reli
giją mieguistomis frazėmis, 
kaip po geros vakarienės snū
duriuojantis tarybinis parei
gūnas.

Tarsi angelai ir velniai go
tiškoje skulptūroje, „Kiolno ka
tedroje” koegzistuoja gerosios 
ir blogosios Mieželaičio-poeto 
savybės. Joje dar galima už
čiuopti drąsą, erdvų užmojį, 
metaforinį vešlumą — savy
bes, savo laiku praplatinusias 
lietuvių poezijos lauką. Bet dar 
labiau akis rėžia pompastišku
mas, dirbtini rimai, cementi
nis “žaismingumas”, vado
vėlinė filosofija. Tikroji Koelno 
katedra žavinga savo gotišku 
grakštumu; Mieželaičio poema 
apie ją padvelkia išpurtusiu 
baroku.

Galbūt daugiausia poemai 
kenkia autoriaus megalo- 
maniškas tonas. “Pakeliu to
nos svorio galvą aukštyn”, rašo 
jis. Mieželaitis apskrieja visą 
pasaulį, ir visą pasaulį jisai su- 
trivialina. Apie privalomą 
Hirošimą jis taria: “Negaliu iki 
šiol atsigauti nuo šoko”. Klys
tantį žmogų jis klausia: “Ho- 
mo sapiens, ką tu darai? Kur 
eini?” Mieželaitis — kosminis 
poetas, “poetonautas”. Eks
kursija į dangų? Kodėl ne? 
Mieželaitis aplankys Dantę ir 
apklausinės jį apie dangų bei 
rojų. Taip Mieželaitis atsiran
da rojaus pasieny, kur “Die
vas, išvydęs mane, nustebo”. 
Kur nenustebs...

Mieželaičio vėlyvoji poezija 
prašosi parodijos. Pavyzdžiui, 
Kanovičius Literatūroje ir me
ne taip prabyla Mieželaičio 
balsu: “Aš apie žemę tiek eilių 
Budėjau! O, Varšuva! O, Akrą! 
O, Bordo! / O, Roma! O, Kalku
ta! O, Sidnėjau!/ O, o, ir dar ke
lis kartus O, o!“ Parodija gali 
būti ir komplimentas, nes be
veidžių poetų neįmanoma pa
rodijuoti. Liūdniau, kad patsai 
Mieželaičio poetinis origina
las jau skamba kaip parodija.

Pasternako nepaprastą po
puliarumą jaunųjų rusų poetų 
tarpe galima paaiškinti tuo,

Keletas šuolių per Tennessee Williams dramas
V. BAGDANAVICIUS

Mirus š.m. vasario 24 d. di
deliam Amerikos dramaturgui 
Tennessee Williams yra pro
ga grįžti į jo nueitą kelią. Tam 
grįžimui yra keletas priežas
čių. Tarpe jų ir ta, kad jis yra 
mūsų bendralaikis ir kai kurie 
iš mūsų turėjome progos sekti 
jo kelią tuo pačiu laiku, kai 
Williams juo keliavo.

Taip, štai lietuviai teatro 
žmonės Chicagoje lietuviškai 
pastatė jo vieną pirmųjų dra
mų 1954 m., netrukus po to, kai 
ji buvo parašyta. Tai buvo 
“Stiklinis žvėrynas” arba 
“The Glass Menagerie”. Ne 
vienam iš mūsų teko proga pa
matyti vieną ar kitą jo dramą, 
kai ji buvo kur statoma, ar ro
doma per televiziją. Tai išori
nė aplinkybė domėtis T. Wil- 
liams kūryba. Išvidinis 
pagrindas domėtis šia kūryba 
yra didesnis. Šis dramaturgas 
ieškojo gyvenimo prasmės vi
same žmogiško gyvenimo plo
te, pradedant žmogaus jaus
mingumo ryškinimu ir 
baigiant blogybės analizavi
mu. Blogybes T. Williams tyri
nėjo labai intensyviai. Jis tie
siog ieškojo jų, kur tik galėjo jų 
rasti, kad su jomis susikibtų.

Jausmingumas 
ir brutalumas

Žmogaus jausmingumas yra 
iki aukščiausio laipsnio išryš
kintas jo dramoje “Tram
vajus, vadinamas aistra” (“A 
Streetcar Named Desire”). Šio
je dramoje jausmingumas su
gretintas su biznišku brutalu- 

kad jis korupcijos pritvinku
siais laikais išsaugojo kalbos 
ir dvasios grynumą. Mieželai
čio karjera — visai kita opera.

J. P. 

žvilgsnis i Reino kra&tą nuo Speyer katedros bokšto.

mu. Kaip Williams žiūrėjo į 
baisumus, sutinkamus gy
venime, liudija vienas jo 
pasisakymas straipsnyje, kad 
baisumas taip pat nėra ne
žmoniškas dalykas (Pgl. Ten
nessee VVilliams Where I Liue, 
1978 psl. 38). Taigi, žmogui rei
kia savo baisybes sutikti ir jas 
išgyventi iki galo.

Pastebėjus didelį dramaturgo 
dėmesį ne tik jausmingumui, 
bet ir baisumui, aiškėja pla
čios ribos, kuriose operavo jo 
dramos. Visko čia yra. Ta pa
čia proga galima pastebėti, 
kad T. Williams nebuvo ro
mantikas. Jis savo dramose 
neieško laimingos pabaigos. 
Baisybė lydėjo ne tik T. Wil- 
liams dramas, bet ir jo gyveni
mą. Kaip pranešama, jis mirė 
nuo persigėrimo ir narkotikų.

Perspėjantis 
Bažnyčios 
vaidmuo

Po jo perėjimo į katalikybę 
ir, atrodo, to žingsnio įtakoje 
buvo parašyta jo drama 
“Small Craft Warnings” 1973 
metais. Ijetuviškai ją būtų 
galima vadinti “Perspėjimu 
mažiems laivams”.

Atrodo, kad tai yra Bažny
čios vaidmens savotiškas pa
vaizdavimas. Veiksmas vyks
ta viename bare pajūryje. 
Senyva moterėlė perspėjamąjį 
vaidmenį vaidina pasigėru- 
siam daktarui, homosek
suališkų polinkių vyrui ir iš
tvirkaujančiai merginai. Ir 
pati perspėtoja nėra be kalčių. 
Tačiau perspėjimus ji atlieka 
labai, labai intensyviai ne tik 
savo žodžiu, bet ir nuolatiniu 
savo kepurės mušimu į stalą 
ar į barą. Labai vertingas yra 
jos priekaištas visiems. Ji sa
ko: “Man jūs keliate rūpesčio,

Amerikietis dramaturgas Tennessee Williams (T. Lanier), 1916-1983, 
dramų „The Glass Menagerie“, (1945), „A Streetcar Named Desire“ 
(1947), „Cat on a Hot Tin Roof“ (1955), „Suddenly Lašt Summer“ 
(1958), „Sweet Bird of Youth“ (1959), „Night of the Iguana“ (1961), 
„The Milk Train Doesn’t Stop Here Anymore“ (1964) ir kitų autorius. 
Daugelis jo dramų buvo pažymėtos Pulitzer premija.

nes jūs atsisakote augti ... ta
čiau to jūs galite atsisakyti tik 
ribotą laikotarpį savo gyveni
me” (psl. 54).

Savo paties komentare, pri
dėtame prie šios dramos lai
dos, autorius sako: “Savęs pa
ties peržengimas ir savęs 
sudisciplinavimas yra dabar 
būtinas dalykas”. Tai jis sako, 
turėdamas omeny pirmiausia 
savo paties silpnybes.

Vaidmenys ir scenos šioje 
dramoje yra labai groteskiš
kos, tačiau pozityvus žvilgsnis 
į žmogaus gyvenimą net blo
giausiose aplinkybėse yra ryš
kus.

Nenaudojamas 
krikščionijos 

turtas
Kas kita yra jo paskutinė 

drama — “A House not Meant 
to Stay”. Lietuviškai tai būtų: 
„Namai, neskirti išlikti“. Si 
drama buvo pastatyta Chica
goje 1981 metų pradžioje, 
Goodman teatre, studijinėje sa
lėje. Ji vaizduoja vidurinės kla
sės amerikiečius vyrą ir žmo
ną, kurie Kalėdų dieną grįžta 
namo, palaidoję savo sūnų. 
Šios dramos pagrindinis per
sonažas Bella, vos grįžus na
mo, prašo vyrą užgesinti kalė
dines švieseles. Šis kūrinys yra 
skirtas pavaizduoti šeimai, ku
rioje Kalėdų dvasia nesinau
dojama.

Bella yra vyro ir kaimynų 
įtariama, kad slepa didelius 
pinigus, paveldėtus iš savo tė
vo. Įtarimas ilgainiui pasirodo 
neturįs pagrindo. Kaimynas ir 
vagys, atvykę kėsintis į pavel
dėtą turtą, įsitikina, kad tas 
turtas yra tik gandas. Bet dra
mos pabaigoje paaiškėja, kad 
ji tą turtą turi. Tie pinigai yra 
paslėpti visiems matomame, 
sename sieniniame laikrodyje. 
Ji neleido tuo turtu pasinaudo
ti savo vyrui, nusivylusiam 
politikui, paremti jo kampani
jai. Ji jo nepanaudojo nei savo 
vaikams paremti, kurių vie

nas, pasidaręs alkoholiku, mi
rė, o kitas, nerandąs vietos gy
venime, šią nakty yra grįžęs 
namo su moterimi, laukiančia 
kūdikio ir priklausančia “Je- 
sus freaks” sąjūdžiui. Viena 
duktė yra uždaryta atsilikėlių 
prieglaudoje.

Atrodo, kad Williams šioje 
dramoje norėjo pavaizduoti to
kį turto turėtoją, kuris mano, 
kad dabartinis laikas nėra tin
kamas laikas ką nors daryti su 
savo turimomis priemonėmis. 
Tai yra dvasinė kryptis, giliai 
priešinga Dievo įsikūnijimui 
žmonijoje.

Lietuvių dėmesys 
Tennessee Williams 

kūrybai
Pažymėtina, kad lietuviai 

teatro žmonės iš syk pažino T. 
Williams vertę ir pasirūpino su 
juo supažindinti lietuviškąją 
visuomenę. Tai padarė Valuko 
vadovaujama grupė, pastaty
dama “Stiklinį žvėryną” (“The 
Glass Menagerie“). Vaidino 
Nivinskaitė, Bačaitė, Dikinis 
ir Brinką. Kas jį lietuviškai iš
vertė, nebuvo paskelbta. 
Parinkta šiai dramai lietuviš
ka antraštė yra labai tinka
ma. “Draugas”, vertindamas 
pastatymą, tada rašė: “Auto
rius į mūsų laikų žmones žiūri 
kaip į stiklinius žvėrelius, ku
rie turi puikius šviesos reflek
sus, bet neturi to būdingo bū
tybės bruožo, kuris vadinasi 
gyvybė. Gyvas daiktas nėra 
nei toks trapus, nei toks žei
džiantis.”

Šia savo drama T. Williams 
pradėjo savo draminius nuoty
kius. Joje vieno personažo lū
pomis jis išreiškė ir save. Jis 
norėjo pats pergyventi nuoty
kį, o ne tik reflektuoti, kaip kiti 
jį pergyveno kine. Iš tikrųjų 
Tennessee Williams savo dra
mose nebuvo svetimas sau pa
čiam. Juo toliau, juo labiau jo 
personažai darėsi ne tiek stik
liniai, kiek giliai tragiški ir gy
vi.

Ar krikščionis 
negali būti 
tragiškas?

Vokietijoje 1976 metais bu
vo išleista Barboros Vahland 
studija apie T. Williams kūry
bą, linkusi į jo dramas žiūrė
ti kaip į melodramas, t.y. to
kias dramas, kurios tragikos 
neišgyvena giliai ir baigiasi 
daugiau ar mažiau dirbtine lai
minga išeitimi. Ji yra nuomo
nės, kad krikščionybė ir mark
sizmas neturi tragiško 
išgyvenimo. Krikščionis neiš
gyvena tragedijos dėl to, kad 
jis yra apsuptas atperkamo
sios Dievo malonės (Der Held 
als Opfer, psl. 17). O apie mark
sistinį žmogų ji, berods, mano 
taip dėl to, kad šis žmogus yra, 
pasak Lenino, ištraukiamas iš 
medžiagos slinkties atlikti kai 
kuriems uždaviniams ir, juos 
atlikęs, yra vėl paneriamas į 
medžiagos tėkmę.

Ar atskiras marksistinis 
žmogus lengvai sutiktų su ši
tokiu savęs nurašymu nuo tra
gikos, galime palikti atsakyti 
jam pačiam. Tačiau, kaip yra 
su tragiškumu krikščionio gy
venime, tenka mums patiems 
išsiaiškinti. Žinoma, kad krikš
čionis yra apsuptas keleriopos 
Dievo malonės ir kad tragiš
kumas jame nepasireškia žmo
gaus sunaikinimu. Tačiau ne
būtų teisingas krikščionybės 
supratimas, išskiriant iš jos 
tragiškumo išgyvenimą. Tai 
padarius, krikščionis nebebū
tų tikras žmogus.

Tragiškumo problema savo 
aukščiausios įtampos susilau
kia Kristaus asmenyje. Jeigu 
būtų paneigiamas tragišku
mas krikščioniui dėl to, kad jis 
yra Dievo malonės apsuptas, 
tuo labiau reiktų jį paneigti 
Kristui, kuriame gyveno Die
vo malonės pilnybė. Tada reik
tų sakyti, kad Kristaus kentė
jimai ir mirtis nebuvo tikri 
žmogiški, tragiški išgyveni
mai.

Su šia problema susitiko pir
mųjų krikščionijos amžių teo
logai ir nepagailėjo nei proti
nių pastangų, nei kovų šiai 
problemai patenkinamai iš
spręsti. Iš vienos pusės jie ap
gynė Kristuje tikrai žmogišką 
prigimtį, galinčią išgyventi 
tragiką, o iš kitos pusės jie ne 
mažiau uoliai atstovavo tikėji
mui, kad Kristus yra dieviškas 
asmuo. Iš čia mes turime tas ti
kėjimo tiesas liečiančias Kris
tų ir sakančias, kad jame yra 
nesumaišytos dvi prigimtys: 
dieviška ir žmogiška, bet vie
nas dieviškas asmuo.«

T. Williams tiek savo dra
mose tiek savo gyvenime yra 
giliai tragiškas. Tuo savo tra
giškumu jis yra liudytojas tie
sos, kad krikščioniškoji malo
nė iš žmogaus nepadaro kokios 
žmogaus iškamšos. Suvokus 
krikščionį esant anapus tragi
kos, ne tik nebūtų suteiktas 
jam joks palengvinimas, bet jis 
būtų atplėštas nuo žmogišku
mo ir nuo asmeninės atsako
mybės. Tragiką, lydėjusi Ten
nessee Williams iki pat jo 
mirties valandos, liudija šio 
dramaturgo gyvą akistatą su 
blogybe. Ta akistata nėra su
švelninta ir jo dramose. Viena 
kita laimingesnė išeitis jo dra
mose yra greičiau nuolaida 
publikai, negu lengvas drama
turgo žvilgsnis į žmogaus gy
venimo tragiką.
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Lietuviški motyvai Johannes Bobrowskio poezijoje
Šiame numery:
Durstelėjimai ir užgesimai.
Lietuviški motyvai Johannes Bob- 
rowskio poezijoje.
Lietuviai kalinamų rašytojų ir žurna
listų komiteto pranešime.
Iš lietuviško meno gyvenimo New Yor- 
ke — pokalbis su dailininku Juozu 
Bagdonu.
F. G. Klopstocko eilėraščiai.
Dešimtoji poezijos šventė Chicagoje.
Nauji leidiniai.

Durstelėjimai ir užgesimai
Skaitome ir džiaugiamės 

mūsų spaudos gyvastingumu 
ir gal nepastebime jos noro 
vienaip ar kitaip išsitarti apie 
išeivijos raštus, nepastebime 
tų trumpučių apibrėžimų, tai
komų literatūros žanrams ir li
teratūros teorijai, kurie gal yra 
klaidingi. Nėra abejonės, kad 
yra daug trūkumų mūsų poezi
joj, prozoj ir dramose, bet kar
tais parašoma tikrai keistai 
skambančių ir neteisingų 
šiems žanrams pageidavimų ir 
nuomonių.

Gal kas dar atsimena seną 
polemiką apie prozą ir poezi
ją, kurioje a.a. A. Baronas drą
siai gynė lietuvišką prozą, 
stengdamasis ją iškelti ir tuo 
pačiu nuvertinti mūsų kara
laitę poeziją? Kiek daug iš to 
galima buvo išmokti ir su
prasti apie žanrų ypatybes! 
Žinome, kad yra nelabai ge
rai, kai proza lenda į poeziją. 
Bet ar gerai, kai poezija įvai
riais būdais per daug užgula 
prozą? Kadangi daug kas 
š’<”idien mėginama ir galima, 
ar nereikėtų tai gerai išana
lizuoti? Jei gera daryti žiaurų 
“mišinį”, kuriame į prozą įsi
lietų poezija, kodėl negera, kai 
į prozą įsilieja gan reikalinga 
“informacija”, vartota garsių 
rašytojų kaip Dos Passos, 
Joyce ar Marųuez?

Taipgi, bloga ar gera, kai 
dramoj veikėjai pradeda in
formuoti žiūrovus apie jų pra
eitį dialoge, vaidinamo laiko 
papročius ir kitus “duome
nis”? Bet kartais ir tai daro
ma per specialų personažą, 
kaip Justino Marcinkevičiaus 
Mindaugo dramoj per raš
tininką, ar kaip laikraščio iš
karpom prozoj. Kartais mo
dernioj literatūrinėj prozoj ar 
dramoj visa “informacija” pa
slepiama, visai neduodama, ir 
žiūrovas ar skaitytojas, 
nesusigaudydamas, kas ir ko
dėl vyksta, stengiasi daugiau 
susikaupti į tai, kas paro
doma. Ibsenas išmokė dra
maturgus „informaciją“ teikti 
paskutiniame veiksme. Šian
dien ji kartais net pačiame ga
le nebeduodama, ir žiūrovas 
išeina iš teatro susimąstęs, net 
nežinodamas, kas buvo no
rima įrodyti, bet spektaklis 
jam buvęs įdomus.

Trys žanrai turėjo savo spe
cifinius reikalavimus ir ribas, 
bet jau daugelį metų rašytojai 
mėgino iš šių ribų išeiti. Tie, 
kurie tai mėgina, vadinami 
šiuolaikiniais, ir jų geresni vai
siai dvelkia šviežumu ir nau
jumu. Pvz., žinome, kad kūri
niai be jokios žmogiškos 
meilės istorijos ar be konflikto 
yra lėkšti, bet tas kartais užsi
puolama. Konfliktai gali būti 
išoriniai ir vidiniai, tarp gerų, 
blogų ir vidutinių žmonių. Bet 
kartais mūsuose blyksteli nuo
monių, kad blogas žmogus ne
vertas vaizduoti, ypač laiko
tarpyje, kurį palikome 
Lietuvoje, ir ypač, jei jis yra 
mūsų tautietis. Taip tokie 
“modernūs” kriterijai rašan
čiam suriša ir taip jau žanrų 
surištas rankas ir vaizduotę. 
Grįžtama beveik į tuos senus 
neoklasicizmo laikus, kai tik 
mitologiniai graikų perso
nažai buvo mėgiami ir 
vaidinami rūmų ir piliečių 
teatruose Europje.

Ar mes tokie griežti nurody
muose? Ne. Tiek pagyvenę už
sienyje ir daug ko skaitę ir ma
tę, mes tik dursteliame savo 
kūrėjams, apsimetame nuste
bę ir tuo parodome mūsų 
prislopintas keistas mintis 
apie kūrybą, gal to net neno
rėdami. Gaunasi išvada, kad 
turime savotišką estetiką ir 
kriterijus, norime knygoj ar 
scenoj matyti tik savo žmogų 
(lietuvį), kuris nums yra su
prantamesnis ir mielesnis, ne
gu koks svetimtautis. Tai pa
tenkinti lengviau yra tiemB 
kūrėjams, buvusiems Vokieti
joj ir esantiems Šiaurės Ameri
koj, kur daug išeivių; jiems len
gviau įsigyventi į savo žmo
gų. Negi užmirštame, arba 
nenorime žinoti apie kitus po 
pasaulį seniau ir dabar išblaš
kytus mūsų kūrėjus? Gal neįsi
vaizduojame, kaip sunku yra 
tokiems, kurie atsirado vieniši 
miesteliukuose kur nors Belgi
joj, Izraelyje, Švedijoje (I. Šei
nius), Australijoj, gal net Ang
lijoj (Spalis), kur kartais nėra 
beveik nė vieno lietuvio ir me
džiaga ateina iš aplinkos. 
Taip turbūt gimė ir A. Vienuo
lio “Kaukazo” legendos.

Aišku, tiek svetimtaučių ma
tome kasdieną išeivijoje, kad

ALF. TYRUOLIS
Šio pokario vokiečių literatū

roje iškilęs poetas Johannes 
Bobrovvski (1917-1965) stovi 
ant dviejų kultūrų ribos. 
Gimęs Tilžėje, jis augo abie
jose Nemuno pusėse.(l) Mažo
joj Lietuvoj, Mociškiuose ir 
Vilkiškiuose, jis turėjo gimi
nių ir ten praleido dalį savo 
vaikystės. Tad ir suprantama, 
kad jis, su lietuviškąja aplin
ka suaugęs, ją ir savo kūry
boje pavaizdavo. Be to, lietu
vių kalba jam buvo artima, ją 
gal net ir suprato, nes jo 
žmona Johanna Buddrus 
(Budriūtė) mokėjo kalbėti 
lietuviškai.(2)

Apskritai lietuviškos tema
tikos J. Bobrovvskio kūryboje 
— tiek poetiniuose, tiek 
proziniuose raštuose — gana 
gausu. Jis priklauso tai vokie
čių rašytojų eilei, kuri, kaimy
niškai su Lietuva susijusi, ją 
savo raštuose vaizdavo. Čia 
įeina tokie autoriai, kaip Emst 
Wichert, Hermann Suder- 
mann, Agnės Miegel, A. K. 
Tielo, Emst Wiechert, Alfred 
Brust. Karaliaučiuj Wiecher- 
tas buvo Bobrovvskio moky
tojas, o su Brustu, klaipėdiš
kiu poetu, buvo artimai 
susidraugavęs. Tame pat 
Karaliaučiuj Bobrovvskis susi
domėjo Herderio ir Hamanno 
idėjomis. Abu kėlė tautų 
pavergimo ir „nacionalinės 
revoliucijos“ klausimą.

Ne tik augdamas vokiečių ir 
lietuvių aplinkoj, bet ir susi
durdamas su kitom tautybėm, 
kaip žydais, lenkais, kitais 
slavais ir net čigonais, J. Bob
rovvskis buvo užsimojęs savo 
poetine kūryba parodyti visų 
tų tautybių istorinio vyksmo 
genezę. Nusižiūrėta į Goethės 
„Rytų-vakarų divoną“, tad ir 
paties buvo galvota tą genezę 
vizijiniu būdu išreikšti lyg ir 
kokioj epopėjoj, pavadintoj 
„Sarmatijos divonas“, kur 
atsispindėtų likimas visų tų 
tautų nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros. Sarmatija, pagal 
Bobrovvskį, tai likiminė žemė, 
persekiojama žemė, kur buvo 
varginami ne tik baltai iki 
prūsų sunaikinimo, bet ir kitos 
tautos, pvz. žydai (ypač nacių 
laikais).(3) Planas buvo gana 
didelis ir sunkiai įvykdomas, 
kai menas ilgas, o gyvenimas 
trumpas. Jis tebuvo išreikštas 
nuotrupomis atskiruose J. 
Bobrovvskio poezijos rinki
niuose.

Savo kūrybos temą, lyg ir 
credo, J. Bobrovvskis nusakė 
pirmajame savo poezijos rinki
nyje Sarmatijos metas (1961). 
„Rašyti pradėjau prie limeno 
ežero 1941 m., kaip svetimas 
žmogus, kaip vokietis. Iš to 
pasidarė maždaug tokia tema: 
vokiečiai ir europiniai rytai. 
Nes esu augęs prie Nemuno,

norime lyg atsigaivinti litera
tūros žanruose savu žmogumi 
ir įgimta estetika. Tai yra 
prasminga, turi laikiną tikslą 
ir vertę, bet nežinia kiek at
sparumo teoretiškai? Šiais 
įvairiais klausimais ir proble
mom besidomintiems reikėtų 
gal susirūpinti ir juos išsa
miau kuria nors proga išgvil
denti, kad neužgęstų suprati
mas apie šiandieninę estetiką 
ir pasikeitusias žanrų ypaty
bes P. Melnikas 

kur drauge gyveno lenkai, 
lietuviai, rusai, vokiečiai, tarp 
jų nemaža žydijos. Tai ilga 
istorija iš nelaimės ir nusikal
timo, jau nuo vokiečių ordino 
dienų, įrašyta į mano tautos 
knygą. Gal jau to nebeiš- 
naikinsi ir nebeatgailosi, bet 
verta viltis ir pabandyti 
sąžiningai vokiškom eilėm. O 
pagelbėjo man mokytojas: tai 
Klopstockas“.(4)

Tai būdinga, nes kaip Her- 
deris ir Hamannas veikė Bob- 
rovvskį istoriškai, taip kūry
biškai jam įtakos turėjo 
Klopstockas, kurį galėtum 
laikyti vokiečių poezijos 
atnaujintoju, išvaduotoju iš 
prancūziško racionalizmo, 
panaudojant antikinį metrą ir 
laisvus ritmus, kas kaip tik 
būdinga Bobrowskio poezijai.

Prie Sarmatijos meto šliejasi 
dar kiti du J. Bobrovvskio poe
zijos rinkiniai, būtent Šešėlių 
žemės upės (1962), kurį 
redagavo dar pats autorius, ir 
Oro ženklai (1965), kurs išleis
tas pomirtiniu leidiniu.(5) An
trasis rinkinys savo sarma- 
tiškomis temomis yra 
artimesnis pirmajam, o trečia
jame rinkinyje jau yra 
daugiau bendrinio pobūdžio 
eilių.

Lietuviška tematika J. 
Bobrovvskio poezijoje, kaip ir 
apskritai jo kūryboje, yra 
ankštai susijusi su tautos 
praeitim ir gamtovaizdžiu. 
Lietuvišką gamtovaizdį, ypač 
Mažojoj Lietuvoj, jis pažino 
dar vaikystės metais, o kitas 
Lietuvos vietoves, kaip Kau
ną, Vilnių, Rytų Lietuvą, 
pamatė praėjusio karo metu, 
kai per jas žygiavo kaip vokie
čių kareivis (vyr. grandinis). 
Ne mažiau jį domino senųjų 
prūsų praeitis, į kurią jis leido
si su tam tikra mistine nostal-
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gija, lyg pats būtų tų istorijos 
gelmėn nuskendusių tautiečių 
palikuonis.

Jau pirmuoju Sarmatijos 
meto eilėraščiu „Sušukimas“ J. 
Bobrovvskis kreipėsi į istorinį 
Vilnių, vadindamas jį ąžuolu, 
o Naugardą beržu. Ąžuolas, 
nepaisydamas laiko audrų ir 
vėtrų, kokias pergyveno Vil
nius, išlieka tvirtas ir 
nepalaužtas. Dėl to ir „tėvų 
kalba dar tebeaidi“ iš toli
mosios Gedimino praeities.

Nemaža J. Bobrovvskio eilė
raščių, susijusių su lietuviška 
tematika, turi antraštes, ku
rios tiesiog pasako, apie ką 
kalbama. Bet taip pat yra 
nemaža eilėraščių, kuriuose 
jauti lietuvišką nuotaiką, 
aplinką. Vis tai atsiminimai iš 
poeto vaikystės, iš prie Nemu
no praleistų dienų. Štai 
eilėrašty „Kaimas“ pieme
nėlis sėdi po beržu ir sergsti 
savo bandą, o ten pat netoli 
tarp raisto ir Nemuno senutė 
dainuoja savo „kvapnioj 
kamaraitėj“. Pats poe
tas niekad negali užmiršti 
lakštingalos garsų.

Ta poeto vaikystė pilna

IPagenbach 

daugybės kitų kaimo vaizdų, 
kurie tokie lietuviški, dar ne 
vienam iš mūsų atmintini. 
Štai vasaros metas, kai pamiš
kėj rinkta raudonos uogos ir 
varstyta ant žolės stiebelių; 
kai perpietėj gyvuliai stovė
dami krūmų pavėnėj gynėsi 
nuo musių; kai bernaičiai atjo
jo savo bėrius išmaudyti, 
plukdydami juos per upės 
gelmę.

Neužmirštamą įspūdį J. 
Bobrovvskiui paliko kai kurios 
Lietuvos upės, kurias jis matė 
lankydamas savo gimines 
Klaipėdos krašte. Ypač įstrigo 
jam atmintin Jūra, kurią 
apdainavo ilgesniu eilėraščiu. 
Tą upę jis vadina tiesiog 
„sava“:

Didelėj tyloj 
ateinu pas tave, 
graži miško, kalvų sese, 
mano upe.
Čia jis prisimena tolimą, 

mitologinę praeitį, kai „dide
lis dievas“ stovėjo prie 
aukavietės, kai jam bežvel
giant ištryškę šaltiniai, „jo 
žvilgsnio saulėti pėdsakai“.

Pakartotinai J. Bobrovvskis 
apdainavo Nemuną, kurį 
Bakosi tik visados ir galįs 
mylėti. Nuo jo alsavimo 
padvelkia naktis, o per 
Rambyno kalną perskridęs 
paukštis kažką paslaptingo 
sušunka. Poetas duoda gyvą 
to mūsų upių tėvo vaizdą:
Iš tamsos ateini
tu, mano upe, 
iš debesų.
Keliai krinta į tave 
ir upės, Jūra ir Mituva, 
jaunos, iš girių, moliu 

apsunkus
Šešupė. Su kartim pro šalį 
varomi sieliai. Valtis 
ilsis ant smėlio.

Poetas primena, kad Nemu
nas, tas „paveikslas iš tylos“, 
yra „ateities plokštės“: iš ten 
pasigirs poeto šauksmas.

Augęs prie Nemuno ir ne 
taip jau toli nuo marių, J. 
Bobrovvskis ne kartą prisime
na žvejus. Eilėrašty „Nerin
gos žvejų moterys“ jis ir vėl 
tartum vizijoj mato tolimą 
praeitį, kurią išskaito iš dan
gaus žvaigždynų, nes „per 
dangų pralėkė šviesus ruožas 
ir pakibo viršum stogų“.

Menkas ir varganas dabar 
žvejų valksmas, o kadaise, 
kaip pasakojama, jis šim
teriopai buvęs didesnis. Tai 
romantinis poeto nusiteiki
mas, nuspalvintas liūdesio ir 
nostalgijos spalvom:
Senais laikais, kaip saku, 
silkės šimtais spiečių 
apsupdavę jūros įlanką, 

kaip sidabras nutviksdamos 
tolyn.

Iš Lietuvos miestų Vilnius J. 
Bobrovvskio poezijoje mini
mas ir apdainuojamas ne 
vieną kartą. Vilnius poetui 
ypač reikšmingas savo praei
tim: ta praeitis persiduoda į 
ateitį, į dabartį. Eilėraštyje 
„Vilnius“ poetaB šį miestą 
vadina „išbrenduBiu alyv
medžiu“, o tai reiškia taikos 
simbolį. Nes jau pasibaigė 
„vilkmetis“, ir Gedimino rago 
išgąsdinti stumbras, lokys ir 
šernas atsidūrę prie Nemuno. 
Poetas Adomas Mickevičius 
apdainavęs tų dienų „spinde
sį ir tamsą“. Apgailestau
jama, kad nebegirdėti Lizdei
kos dainos, kuri irdavos prieš 
Neries bangas ir Vilniaus 
vėjus. Bet girdėti, kaip dainuo
ja lygumos to baltabarzdžio 
balsu kartu su Vilniaus žydų 
„skausmingais iškilmių gar
sais“. Be abejo, poetas čia 
prisiminė žydų likimą Vilniu
je nacių okupacijos laikais.

Žydų buitį ar likimą J. 
Bobrovvskis prisimena ir ki
tuose eilėraščiuos, kuriais 
apdainuoja Lietuvos miestus 
ar miestelius. Eilėrašty „Žydų 
pirkliui A.S.“ (jis esąs iš Rasei
nių) sakoma, kad „mes visko 
turime“, o su Lietuvos 
gamtovaizdžiu jie esą taip 
suaugę, kad net mirusį „paža
dina beržkely liūdnai aidin
čios stygos“. O eilėrašty 
„Važiavimas ratais“, kur 
kalbama apie arklių pirklį iš 
Marijampolės, sakoma, kad ir 
mėnulis šviečiąs žydiškai!

Kauną J. Bobrovvskis prisi
mena iš 1941 metų (to paties 
vardo eilėrašty), kai žygiavo į 
rytus su savo daliniu. Čia jis 
mini tūlą žydę ir jos dukteris, 
kurioms gresia nacių pavojus, 
kai jie, kareiviai, jau žygiavę 
„vilkų pėdsakais“, o viršum 
kupolo skriejęs „vanagas“. 
Miško balandis jau šaukęs: 
„Atėjo mano sutemos“. Poeto 
įvaizdžiai čia savaime aiškūs, 
ir jis juos savo poezijoj gana 
dažnai vartoja, kaip lygiai 
dažnas joj ir persekiojimo 
motyvas.

Domėdamasis Lietuvos 
gamtovaizdžiu, J. Bobrovvskis 
apdainuoja lietuvišką šulinį 
(to paties vardo eilėrašty), 
kurs dar buvo su svirtim 
(romantiko paguodai!). Tas 
vanduo jam buvęs toks bran
gus, kad gerdamas norėjęs 
pajusti lietuviškos žemės 
skonį. Buvo pjūties metas, dar 
giedojo vieversėlis, bet poetas 
norėjęs išgirsti dainą iš pačios 
vandens sėmėjos. Eilėrašty 
„Lietuviškos dainos“ jis jas 
apibūdina kaip „krūmą nak
tį“, o „medį dieną“. Meilės 
dainos turi kažką sakrališko: 
mylimasis yra kaip mėnulio 
spindulys, o mylimoji budi 
prie durų, kad šviestų 
namams pušų prietemoj.

Lietuvių dainomis J. 
Bobrovvskis buvo itin susi
domėjęs, turėjęs jis net Juškos 
tritomį lietuvių kalba, ir su 
žmonos pagalba bandęs kai 
ką versti į vokiečių kalbą.(6) j 
Bet savo poezijoj lietuviškos 
dainos motyvų, berods, nėra 
panaudojęs. Kai ką galima 
rasti tik jo romane „Lietu
viški fortepijonai“.(7)

Prisimindamas aną „Mano 
temoj“ minėtą „senąją kaltę“, 
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Ar tik praeitis
Jono Stikloriaus straipsnis 

— studija naujausiame Aidų 
numeryje yra pilnas Šviežių 
minfiių, kurių keletą čia verta 
paminėti. Taip Štai autoriui at
rodo, kad yra laikas pagalvoti, 
ar “norėsime atstatyti Lietu
vą lygiai tokioje pat formoje, 
kokia ji buvo iki 1940 metų, ar 
nereikia jąu dabar galvoti apie 
kitas galimybes ir kitas for
mas”.

Toliau Stiklorius pateikia 
plačią, jdomią Šio Šimtmečio 
sulaužytų valstybinių sutar
čių apžvalgą, kuri yra kartu 
tam tikra prasme ir Europos 
politinio gyvenimo istorija. 
Pereidamas į suvienytos Eu
ropos valstybės sampratą, au
torius padaro platų ir įdomų 
Šiuo atžvilgiu įvadą, pradėda
mas Napoleonu ir baigdamas 
Hitleriu bei Stalinu. Kiekvie
nas iŠ jų sava prasme buvo 
Europos vienytojas. Įdomu, 
kad ir Rusijos caras jau 1804 
metais siūlė “Europos kon
ferenciją”. Vertos dėmesio yra 
Vokietijos Weimaro respubli
kos pastangos vienyti Euro
pą, atsižadant pertempto na
cionalizmo.

Po antrojo pasaulinio karo 
Europa su savo muitų unija 
yra nors ne politiškai, bet eko
nomiškai labai sėkmingai 
pasistūmėjusi visiems priim
tinos Europos vienybės kryp
timi. Tačiau politiškai Europa 
Šiandien yra bejėgė gresian
čio sovietinio komunizmo aki
vaizdoje.

Mąstydamas apie būsimas 
lietuviško valstybingumo gali
mybes, jis jas mato tik su
vienytos Europos ribose, kur 
tautiškumas palenkiamas 
bendresnėms interesms, bet jis 
susitinka su mūsų paveldėta 
nutautimo baime. Jis rašo:

“Ar tikrai norime savo tau
toje turėti žmones, kurie yra 
lietuviais tik dėl to, kad nieka
da nesusidūrė su kitų tauty
bių žmonėmis ir kurie, kai tik 
su kitais susitiks, tuojau iS- 
tautės?” Šią mūsų baimę au
torius drįsta statyti greta su 
sovietų geležine uždanga, iŠ 
kurios mes juokiamės. Auto
rius, remdamasis ta patirtimi, 
kurią liudija Šiandien Lietu
vos žmogus nenutausdamaB, 
nepaisant didelio rusinimo

studijuotina?
spaudimo, tiki į lietuvių suge
bėjimą santykiauti su kitais 
nenutaustant.

Šita Stikloriaus pastaba, pa
keitus kai kuriuos duomenis 
verta svarstyti ir pasaulio lie
tuviui. Ar ne per daug uždaru
mo ir atviro bendravimo bai
mės yra ir pasaulio lietuvio 
organizacinėje ir kultūrinėje 
sampratoje?

Stiklorius nemano, kad 
tautinių valstybių suverenu
mo išlaikymas būtų kelias į 
taikesnę žmonijos ateitį. Jis ci
tuoja Šitokius Adenauerio žo
džius: “Meskime Salin mūsų 
nacionalistines idėjas ir 
pasenusias praeities koncepci
jas ir eikime į naują erą.” Tik
rai nuostabiausia Šių naujų 
valstybinių idėjų iSraiSka yra 
Vakarų Vokietijos konstitu
cija, kuri jau iŠ anksto įgalina 
Šią valstybę savo suverenines 
teises perduoti tarpvalstybi
nėms institucijoms. Ji tai da
ro dėl to, kad prisidėtų prie 
pastovios taikos įgyvendini
mo pasaulio tautų tarpe.

Skatindamas lietuvišką vi
suomenę savo tautiškumą pa
lenkti bendriesiems žmonijos 
uždaviniams, Stiklorius cituo
ja Stasį Šalkauskį, kuriam in
ternacionalizacija yra neiš
vengiamas vyksmas. Žinoma, 
internacionalizacija neturi 
reikštis tautinės individualy
bės naikinimu. Ne mažiau kie
tas Šiuo reikalu yra Juozo Ere
to pasisakymas, kuriam 
įkaitintas kaimynų naciona
lizmas, yra tarsi miSios auko
jamos stabams.

Neužmerkdamas akių prieš 
Šios problemos sunkumus, bū
tent reikalą derinti sveiką tau
tiškumą su tarptautiSkumu, 
Stiklorius mano, kad lietuviš
ka visuomenė, būdama savo 
daugumoje katalikiška, kata
likų Bažnyčioje turi pavyzdį, 
kaip galima derinti tautišku
mą su tarptautiSkumu.

Į Europos vienybę Stiklorių 
skatina ir sovietinio komuniz
mo pavojus. Europa neįstengs 
jam atsispirti, nepasidariusi 
politiškai ir militariSkai vie
ninga. Tuo tikslu jis teigiamai 
įvertina JAV karinę pagalbą 
Europai, kuri jau dabar pri
sideda prie Europos vieniji
mo. (Nukelta į 2 psl.)

Australija — pusiau surastas kontinentas
Pokalbis su kun. dr. Kęstučiu Trimaku — įspū
džiai, įžvalgos ir misija, susitikus su lietu
viais, jiį jaunimu ir australais psichologais.

— Kas pirmiausia Jūsų ne
seniai aplankytame Austra
lijos žemyne krito i akį?

— Australija — tai alpi
nantis eukaliptų medžių kva
pas, raityta ir Šakota Sydnė- 
jaus uosto įlanka (kur 1788 m. 
įsikūrė pirmoji europiečių 
kolonija), Siauriniam Žemės 
pusrutuly nematyti nakties 
dangaus žvaigždynai, nuolat 
snaudžiančios Svelniakailės 
koalos ir ant užpakalinių kojų 
Šokinėjančios kengūros... Tai 
tik fonas, kuriuo man teko pro
tarpiais žavėtis, atsigaivinant 
po darbo.

— Matomai, tai Australijos 
vaizdai, kurie Jumyse įstrigo. 
Gal sakytumėt, kad tai viena 
jos pusė. Ar matėte ir kitą jos 
pusę? Ar australai, kaip visuo
menė, yra atradę sutartinę gy
venimo formą, ar juos irgi var
gina neišsprendžiamos 
socialinės problemos?

— Australija taipogi yra tik 
pusiau surastas kontinentas 
su gyventojais, kurie dar tik 
tebeieško, kaip tapti tauta. Šio 
didžiulio žemyno beveik visi 
senesnieji miestai prasidėjo 
kaip Anglijos kalinių kon
centracijos stovyklos. Austra
lija jau nustojo būti Anglijos 
Sibiru, bet jos gyventojus ne
lengva įtikinti, Sovietų Są
jungą turint Sibirą. O 
imigrantų vaikai bei anūkai 
greit ėmė rodyti polinkį žemin
ti naujus imigrantus ir net ra
maus žemės kampo ieškan
čius pabėgėlius. Vis dėlto, kai 
kuriems vėliau atvykusiems, 
tarp jų ir lietuviams, įrodžius 
jų lygybę, sąlygos imigran
tams pasidarė lengvesnės. Lie
tuviai čia rado gan palankią 
dirvą įsikurti, burtis, organi
zuotis ir steigti savo centrus.

— Tad kokiais tikslais vy
kote į Australiją?

— Vykau, kviečiamas 
Australijos lietuvių katalikų 
sielovados sekretoriato, vado
vaujamo prel. P. Butkaus, 
susitarus su Ateitininkų Fede
racija, kurios įgaliotinis Aust
ralijoje yra J. Steponas. Bu
vau kviečiamas 1. vesti 

misijas lietuvių kolonijose ir 2. 
aplankyti ateitininkus Aust
ralijoje. Abi institucijos susi
tarė dėl mano kelionės apmo
kėjimo. A6 gi paSvenčiau savo 
pusantrų metų atostogas, kad 
tai galėčiau įgyvendinti. Be 
šių dviejų tikslų užsibrėžiau 
dar du, kuriuos tikėjausi galė
siąs atlikti laisvu laiku nuo 
savo pirmųjų pareigų: 1. norė
jau susitikti su Australijos lie
tuvių jaunimu (ypač, artėjant 
V-ajam PLJ Kongresui ir man 
įsipareigojus analizuoti 1983 
m. jaunimo studijinę anketą, 
planavau surinkti užpildytas 
anketas) ir 2. susitikti su psi
chologais Australijoje, pasi- 
informuoti apie tenykštę psi
chologiją ir, galimybei 
atsiradus, jiems perduoti kai 
ką iŠ savo psichologinės patir
ties. Viena tokių temų, kuria 
siūliausi kalbėti, buvo apie 
psichiatrijos piktnaudžiavimą 
prieS disidentus Sovietų 
Sąjungoj. Be to, siūliausi lietu
vių visuomenei skaityti pa
skaitas populiariomis psicho
logijos temomis.

— Kokias vietoves ap
lankėte ir kaip ilgai kiekvienoj 
pabuvote?

— Kovo 4 -10 buvau Adelai
dėje; kovo 10 - 14 Hobarte, 
Tasmanijoje; kovo 14 - 21 
Melboume, iŠ kur aplankiau 
Geelongą kovo 16; kovo 21 - 24 
lankiausi Australijos sos
tinėje Canberroje; kovo 24 - 31 
Australijos didmiestyje Syd- 
nėjuje; kovo 31 • balandžio 3 
Brisbanėje, iŠ kur balandžio 1 
aplankiau tautiečius Gold 
Coast. Didesnėse lietuvių ko
lonijose turėjau trijų dienų 
gavėnines misijas; kitur — 
dviejų dienų, o retesniu atveju 
— vieną susitelkimą.

— Kaip Pats žiūrite į misijų 
darbą? Ką siekėte savo pokal
biuose perteikti ir kokius klau
simus kėlėte? Ar misijas Aust
ralijoje laikote pasisekusio
mis?

— Gyvi rySiai su Dievu yra 
žmogiškosios dvasinės kultū
ros virSūnė. Individualinėj 
plotmėj religija laiduoja

Adelaidės lietuvių jaunimas po pokalbio su kun. dr. K. Trimaku 
(dešinėje). Kairėje kun. J. Petraitis, MIC, ir Žilvino tautinių tokių 
grupės vadovas B. Sabeckis.

Australijos lietuvių katalikų sielovados vadovas prel. P. Butkus ir kun. 
i dr. K. Trimakas prie žymiųjų Sydnėjaus Operos rūmų.

asmens vidinę darną (žr. pvz. 
Gordon W. AJlport The Indi- 
vidual and his Religion); visuo
meninėj plotmėj ji laiduoja 
socialinę, net pasaulinę, dar
ną (žr. istoriko Amold Toyn- 
bee The Study of History).

Mano tikslas misijose buvo 
klausytojams sugestijonuoti 
visa-gėrio Dievo tikrovę, moty
vuoti juos norėti artėti prie Jo, 
nurodyti gėrio-blogio konflik
te mūsų suklupimuB ir Kristų, 
rodantį kelią į Dievą Tėvą ir 
stiprinantį mus tame kelyje. 
Kur daugiau laiko, pateikiau 
sugestijų kasdienybei.

Aptardami dvasinių dalykų 
„pasisekimą“, negalime ope
ruoti skaičiais. Kiek kartų naš
lės „skatikas“ didesnis už tur
tuolio „lobį“? Į misijas 
ateidavo nemaža žmonių tau
tiečių: vienur gausiau, kitur re
čiau. Daugiau atėjo vyresnio
sios kartos: jie arčiau

gyvenimo kelionės pabaigos; 
jiems labiau rūpi. Mažiau ma
tėsi jaunesniosios kartos — tų, 
kurie dar nesusidūrė su trapu
mu to, ko jie siekia: karjeros, 
namų, geresnio gyvenimo. 
Žmogaus rūpesčio menkumas 
atsiverti Didžiajai Paslapčiai 
yra kone universalus fenome
nas. Vertiname tuos, kurie su
geba „atsiplėšti“ nuo žemės 
bent misijų metu ir atsisukti į 
Dievą. Gal kai ką reiškia ir 
skaičiai: Melboume ir Syd- 
nėjuje baigiamosiose pamal
dose sekmadieniais bent po 
400 žmonių priėmė komuniją.

— Ka pastebėjote iš lietuvių 
kultūrinio gyvenimo Austra
lijoje? Jų sąlygose, kas jiems 
labiausiai pavyksta, o ko jie 
sau patiems labiausiai pasi
genda? Turbūt gan svarbų 
vaidmenį atlieka jų spauda ?

— Mano žvilgsnis į Austra
lijos lietuvių kultūrinį gy
venimą yra kaip praskren
dančio paukščio žvilgsnis į 
pajūrio uostą.

Kovo pačioj pradžioj atvy
kus į Australiją, dar tebesigir
dėjo pokalėdiniam laikotarpy 
įvykusių tradicinių Lietuvių 
dienų atgarsiai, ypač jų metu 
suruoštos Dainų Šventės aidai. 
Kaip tik kovo mėnesį Tėviš
kės aiduose vyko diskusijos, 
pradėtos Pr. PusdeSrio, tvirti
nusio, kad Si Dainų šventė 
buvo „be tos ugnies, kuri anks
čiau būdavo“ (Nr. 5). Toje 
Šventėje dalyvavo ir Los 
Angeles jaunimo „Spindulio“ 
choraB, kuris buvo teigiamai 
įvertintas. Tikrai negalima 
pasakyti, kad tos diskusijos 
buvo iššauktos kontrasto tarp 
„Spindulio“ jaunimo ir vy
resnio amžiaus Australijos 
lietuvių chorų, tačiau neretai 
tema pasukdavo ton kryptin 
(žr. pvz. Pr. Vaserio straipsnį, 
Nr. 9). Kiekviena didesnė lietu
vių kolonija turi savo chorą iŠ 

vyresniojo amžiaus žmonių, į 
kurių tarpą tik retkarčiais jau
nesnis „užklysta“. Jaunimo 
daugiau tautinių Šokių gru
pėse ir ypač sporto klubuose. 
Los Angeles jaunimo „Spindu
lio“ choro atsilankymas davė 
akstiną ir čia jaunimui susi
domėti dainomis ir net ban
dyti steigti jaunimo chorą.

Kultūrinių reiškinių matėsi 
ir kitose srityse. Yra lietuvių 
dailininkų, iškilusių australų 
tarpe. Praeitose Lietuvių die
nose buvo surengta platesnio 
masto lietuvių dailininkų 
paroda. Gi vien jau kovo 
mėnesį scenos mylėtojai turėjo 
progą pamatyti du pastaty
mus: Adelaidėje Jurgio Jan
kaus „Peilio ašmenimis“ ir 
Melboume Anatolijaus Kairio 
„Vyskupo sode“.

Šiaip visuomeninio bei kul
tūrinio lietuvių gyvenimo 
aktualijos užrekorduojamos 
Vinco Kazoko redaguojamoj 
Mūsų Pastogėj ir kun. Prano 
Dauknio redaguojamuose Tė
viškės aiduose. Gi platesnė 
Australijos lietuvių visuome
ninė ir kultūrinė apžvalga 
greit bus atspausdinta Prano 
PusdeSrio redaguojamame 
Australijos lietuvių metraš
tyje (20 metų praeitis).

— Stengėtės susitikti ir su 
lietuvių visuomenėje besireiš
kiančiu jaunimu. Ar tokio jau
nimo Australijoje daug? 
Kokios jų nuotaikos ir rūpes
čiai?

— Su Australijos lietuvių 
jaunimu susitikau Adelaidėje, 
Melboume ir Sydnėjuje; su 
jaunosios kartos grupe — Can
berroje; su daugelio organiza
cijų jaunimo globėjais — Syd
nėjuje, o Brisbane jaunimui ir 
jaunoms poroms skirtame 
susirinkime diskutavome su 
miSria grupe.

Jaunosios kartos grupė Can
berroje daugiau negu kitur 
svarstė visos Australijos lietu
vių jaunimo padėtį ir proble
mas — jų akiratis plačiausias. 
Melboumo jaunimas daugiau 
negu kitur parodo organi
zuotumo — čia yra ir Austra
lijos Lietuvių jaunimo są
jungos valdyba. Sydnėjaus 
jaunimas puoselėja pramo
ginį polinkį. Gi Adelaidėje jau
nimas pereina naują savęs ieš- 
kojimo-radimo fazę — neseniai 
ten vėl atsikūrė Lietuvių jau
nimo sąjungos skyrius. Pa
galiau Brisbane diskusijų 
metu iškilęs rūpestis teigia- 
mesniais lietuvių-australų ry
šiais gal suves jaunos kartos 
grupę tam tikslui.

— Kokiai veiklai lietuvių 
jaunimas Australijoje skiria 
dėmesį? Ir kur jo labiausiai 
trūksta ?

— Aplamai, lietuvių jauni
mas skiria daug dėmesio spor
tui (sporto klubai veikia be
veik kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje); vidutiniškai 
veiklus jis kultūrinėj srity — 
veikia Šokių grupės, pvz. Žil
vinas Adelaidėje, Sūkurys 
Sydnėjuje; vienur kitur visai 
sėkmingos jaunimo ruošia
mos radijo valandėlės; re
tesni, bet įdomūs literatū
riniai vakarai (tik be paties 
jaunimo kūrybos lietuvių 
kalba). Maža dėmesio skiria
ma „politinei“ Lietuvos laisvi
nimo veiklai, ir ypač maža — 
dvasinei kultūrai: pasaulėžiū
rai, asmenybės ar charakterio 
ugdymui ir žmogiškajai 
gelmei.

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery:
Viltis — šviesa tamsoje.
Simbolizmas ir lietuvių literatūra naujame 
veikale.
Valentinos Ūselienės novelė.
Tarptautinis epizodas: Millet, Monet ir jų 
bendrakeleiviai Amerikoje.
Pokalbis apie JAV LB Kultūros tarybos 1982 
metų mokslinio veikalo premiją.
Kaziui Bradūnui paskirta „Illinois Arts 
Council“ poezijos premija.
Kazio Bradūno eilėraščiai.
Trijų žanrų literatūros vakaras.
Ilona Maziliauskienė Chicagoje.
LRD 1982 metų premija — „Pažadų dvarui“. 
Paulius Jurkus — Aloyzo Barono vardo 
novelės konkurso laimėtojas.
„Galerija“ naujose patalpose.
Naujos knygos.

gjmholizmas ir lietuvių literatūra naujame veikale

Viltis — šviesa
Pirmajam savo laiške apaš

talas Petras ragina mus, kad 
būtumėr „visuomet pasi
ruošę įtikinamai atsakyti kiek
vienam klausiančiam apie 
jumyse gyvenančią viltį (3:15)“. 
Mūsų gyvenamas pasaulis 
dažnai mums atrodo kaip neiš
aiškinama tankmė. Saulės 
spinduliai apšviečia nuosta
baus grožio sklypelius ir ati
dengia nevilties siaubingus 
padarinius žmonių ir tautų 
sielvarte. Žmonės ilgisi pras
mės ir taikos, bet susipainioja 
savo pačių silpnybėse ir melo 
pinklėse. Kaip tada išaiškinti 
ateities viltį — ateities, paža
dėtos, bet nežinomos?

Be vilties mes ne tik kad ne
įstengtumėme laukti, bet net ir 
žingsnio žengti. Viltis yra 
„žmogaus pati širdis ir siela“, 
nes „viltis įsivaizduoja tai, 
kas tikra“ (Martin Buber). Vil
ties skatulys yra mūsų vaiz
dus troškimas — jame viBa, 
kas žmogiška, susilieja į vieną 
judesį pirmyn, link to, ko dar 
nėra, bet kas galės būti.

Vilties mums reikia labiau 
negu bet ko kito gyvenime. Ta
čiau žinome, kad šiandien la
biau mus traukia beviltiš
kumas negu viltis. Matomai, 
viltis nesusilaukia labai gerų 
atsiliepimų mūsų laikais. Iš 
tikrųjų viltis yra labai sunkus 
ieškojimas kokio nors ateities 
gėrio, įmanomo, bet dar 
nesamo. Viltis įsivaizduoja ir 
trokšta, žaisdama su galimy
bėmis. Kur nėra vaizdaus troš
kimo, negali būti nė vilties.

Viltis ne vien tik įsi
vaizduoja ir trokšta. Ji įsi
vaizduoja ir trokšta kartu. Ji 
kyla vienokiu ar kitokiu būdu 
kaip bendruomenės veiksmas, 
ji atsiranda kad ir ten, kur du 
bičiuliai mėgina vienas 
kitame sužadinti viltį.

Mes galim nutarti sukurti 
tokią bendruomenę, kuri susi
dėtų iš visų žmonių: krikščio
nių, žydų, musulmonų, moterų 
ir vyrų, juodų ir baltų, palie
gusių ir sveikų. Tai reikalauja 
vaizduotės veiksmo, kuris pra
plėstų žmogiškumo sąvoką. 
Žmonijos sąvoka ir tautos 
sąvoka turi pasidaryti 
amžinai atvirom ir lanks
čiom, greitom prisitaikyti prie

tamsoje
to, kas nauja. Tokia sąvoka 
apima žinojimą ir pajutimą, 
kad rasime išeitį — kad mes 
kaip žmonės įstengsime iš
tverti ir susidoroti su aplinky
bėm.

Viltis yra sąmonė to, kas 
įmanoma. Mes rizikuojame 
toliau gyventi — su vaizduote 
eiti į ateitį, pažadėtą, bet neži
nomą, per viltį: „Kūrinija su 
ilgesiu laukia, kada bus ap
reikšti Dievo vaikai. Mat, kūri
nija buvo pajungta tuščioms 
pastangoms, — ne savo noru, 
bet pavergėjo valia, — su 
viltimi, kad ir pati kūrinija 
bus išvaduota iš pragaišties 
vergovės ir įgys Dievo vaikų 
garbės ’^isvę. Juk mes žino
me, kad visa kūrinija iki šiol 
tebedūsauja ir tebesikankina. 
Ir ne tik ji, bet ir mes patys, 
kurie turime dvasios prad
menis, — ir mes dejuojame, 
laukdami įsūnijimo ir mūsų 
kūno atpirkimo. Tuo tarpu 
mes esame išgelbėti viltimi. 
Tačiau regima viltis nėra 
viltis. Jeigu kas mato, tai kam 
jam viltis? Bet jei turime viltį 
nematydami, tada laukiame 
ištvermingai“ (Rom. 8:19-25).

Iš tikro viltis yra santykinis 
pergyvenimas. Ji reiškiasi 
santykyje su bendruomene, su 
draugu, su Dievu — santykyje 
su pagalba, ateinančia iš kito. 
Viltis ieško pagalbos. Viltis 
pasikliauja. Viltis žvalgosi iš 
savo tankmės kitur. Gryni 
herojai bijo priimti pagalbą. 
Bet viltis nebijo.

Galėti laukti yra esminis 
vilties bruožas. Laukimas 
užima labai svarbią vietą žmo
giškame troškime. Troškimas, 
kuris moka laukti, yra augan
čio brandumo žymė.

Reikia skirti dvi laukimo 
rūšis. Kartais laukiame todėl, 
kad jau nebeliko nieko kito, ką 
galėtumėme daryti. Tikroji 
viltis laukia, nes ji įstengia 
įsivaizduoti kas tikra, ir moka 
įsivaizduoti kartu su Dievu 
ateitį, pažadėtą, bet nežinomą: 
„stovime ir didžiuojamės 
Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien 
tuo. Mes taip pat didžiuoja
mės sielvartais, žinodami, kad 
sielvartas gimdo ištvermę, 
ištvermė — išbandytą dorybę, 
išbandyta dorybė — viltį. O

Pereitais metais knygų rin
koje pasirodė įdomus literatū
ros istorijos veikalas “Simbo
lizmo sąjūdis europinių kalbų 
literatūroje”. (The Symbolist 
Mouement in the Literature of 
European Languages), reda
guotas literatūros istorikės ir 
kritikės Anna Balakian. Tai 
didelio formato 732 psl. kny
ga, tam darbui sutelkusi apie 
50 autorių, vyrų ir moterų, ir 
sudaro antrąjį tomą ištisos li
teratūrinių studijų serijos “Ly
ginamoji europinių kalbų lite
ratūrų istorija” (A 
Comparative History of Lite- 
ratures ir European Langua
ges), kurios numatyta išleisti 
30 tomų. Be pirmojo, skirto 
ekspresionizmui, trečiasis pa
ruoštas nagrinėti avangardi
nius sąjūdžius, o kiti — įvai
rias kitas literatūrines 
apraiškas.

Šį didžiulį kultūrinį užmojį 
globoja ir remia Tarptautinė 
lyginamosios literatūros drau
gija (International Compara
tive Literature Association). 
Darbą prižiūri ir koordinuoja 
tam tikras komitetas, sudary
tas iš 16 literatūros istorikų ir 
mokslininkų, atstovaujančių 
kompetentingiausiems įvairių 
tautų šių sričių specialistams. 
Čia su savo studijomis daly
vauja prancūzų, anglų, vokie
čių, ispanų ir kiti mokslinin
kai, o vyriausioji veikalo 
redaktorė Anna Balakian yra 
New Yorko universiteto profe
sorė, lyginamosios literatūros 
dėstytoja, žinoma literatūros 
istorikė, tarp kitko 1977 me
tais paskelbusi kritinį simbo
lizmo vertinimą The Sym
bolist Movement.

viltis neapgauna, nes Dievo 
meilė yra išlieta mūsų širdyse 
Šventosios Dvasios, kuri 
mums duota“ (Rom. 5:2b-5).

Kun. Antanas L. Rubšys

V ilties buvo ir Sibire — nuotrauka iš Krasnojarsko, Mansko rajone.

Nuotrauka iš Sibiro su tokiu įrašu: „Čia Sibiro paveikslas, ant uolų 
•ne upės Manos, didelės... Visi lietuviai. Šv. Jono dienoje 1967 m. 

zelio 21 d. pasimeldę nuėjom nusitraukti dėl atminties. - Nelai
mingų lietuvių saujelė Sibire“.

Tai yra naujas ir labai įdo
mus bandymas neužsidaryti 
kurioje vienoje šalyje, bet, 
lyginant įvairių tautų litera
tūrines sroves, surasti tiek 
bendruosius, pagrindinius 
simbolizmo bruožus, tiek ir tai, 
kas yra būdinga tik kuriam 
vienam kraštui, ar tautai, ar 
zonai. Redaktorės Anna Bala
kian žodžiais, šio tomo auto
riai pasiryžo sunkiam ir at
sakingam uždaviniui: šiame 
analitiniame amžiuje sintetiš
kai apžvelgti tokį literatūrinį 
sąjūdį, dėl kurio tikslaus, vi
siems priimtino apibrėžimo 
dar reikėtų susitarti, bet kuris 
vis dėlto virto labiausiai glo
baliniu iš visų literatūrinių 
sąjūdžių. Šio veikalo tikslas 
skirias nuo panašios rūšies 
veikalų. Jo sumanytojams, 
atrodo, buvo ne tiek svarbu 
naujai patyrinėti pačias sim
bolizmo ištakas, prancūziš
kąjį jo branduolį, kiek kreipti 
dėmesį į tai, kaip simbolizmo 
srovė keitėsi, transformavosi 
kitose europinių kalbų litera
tūrose. Redaktorės nuomone, 
simbolizmas — jo struktūra, 
įvaizdžiai, poetinis žodynas, 
patekęs į kitus kraštus, niekur 
nevirto svetimos literatūros 
mada, kaip dažnai būna tais 
atvejais, kai nauja literatūri
nė srovė visą laiką jaučiama 
kaip kažkas svetima, kažkas 
primesta iš šalies. Simboliz
mas greičiau buvo katalistas 
idėjoms ir nusiteikimams, ku
rie jau iš seniau brendo vieno
je ar kitoje tautoje. Literatū
rinis sužydėjimas kyla 
paprastai tam tikrais specifi
niais momentais, pažadintais 
istorinių įvykių ar itin ta
lentingo ar veržlaus kūrėjo. 
Dėl to ir simbolizmas, slink
damas iš vienos srities į kitą, 
nors ir išlaiko visam sąjūdžiui 
charakteringas žymes, bet iš 
kitos pusės parodo atitinkamo

Theodore Robinson Kaimietė iš Giverny

istorinio momento nusiteiki
mus. Tokiu būdu iš esmės ne- 
tautinė literatūra kai kuriose 
tautose išsivystė į ryškiai tau
tinę, susijungdama su vietinė
mis tradicijomis, išjudindama 
ir absorbuodama seniau ten 
glūdėjusius kūrybinius nusi
teikimus, iš kartų į kartas ėju
sį tautinį paveldėjimą. Dėl to 
simbolizmas yra sunku su
vokti ir tiksliai apibrėžti.

Veikalas ir prasideda disku
sijomis, kas iš tikrųjų yra sim
bolizmas, kaip reikėtų api
brėžti šią srovę, kad tas 
apibrėžimas būtų visuotinai 
priimtinas. Nors niekas nea
bejoja, kad prancūzų sim
bolizmas nuspalvino europinę 
literatūrą, bet šalia to visą lai
ką buvo jaučiamos atkaklios 
pastangos kurti savitomis, 
naujomis formomis.

Šiuose bendruose svarsty
muose minimi ir vienas kitas 
lietuvis. Diskutuojant simbo
lizmo srovės atspalvius ir pai
numą bandant priskirti rašy
toją prie vienos ar kitos 
grupės, minimas ir mūsiškis 
Jurgis Baltrušaitis, latvių ir 
estų poetai. Kita proga prisime
namas Oskaras Milašius ir jo 
nuostabi (“astounding”) Can- 
tique de la Connaissance. Jis 
yra priskiriamas kartu su 
Claudel ir Valery jaunesnia
jai simbolistų kartai.

Užtrukus kiek prie apibrėži
mo klausimo, toliau svarsto
ma simbolizmo struktūra, jo 
stilistiniai standartai, iškėlę 
europinę poeziją į naujas aukš
tumas. Stengiamasi taip pat 
išryškinti ribas tarp simboliz
mo ir kitų srovių, pvz. moder
nizmo, ekspresionizmo, este- 
tizmo.

Vienas knygos skyrius — še
šios studijos — skirtas svars
tymams, kokį poveikį turėjo 
literatūrinis simbolizmas mu
zikai, teatrui, menui. Šioje 
dalyje Edouard Roditi straips
nyje “Simbolizmo idealų pliti
mas ir vystymasis mene” 
minimas ir mūsiškis “Mikola- 
jus” Čiurlionis (Mikalojus 
Čiurlionis) ir kiti baltų 
menininkai, tačiau autorius 
pastebi, kad Čiurlionis, muzi

kas ir menininkas, vienintelis 
pajėgė patraukti Vakarų dė
mesį, ir jo vardas dažnai mini
mas simbolistinio meno vei
kaluose. Bet ir šio menininko 
paveikslus galima matyti tik 
Kauno ar kai kuriuose Rusijos 
muziejuose, dėl to tektų abejo
ti, kiek didelė jo įtaka galėjo 
būti Vakaruose.

Pasidžiaugęs knygos ini
ciatorių palankumu mažai 
žinomoms kalboms ir jų lite
ratūroms ir pasklaidęs geroką 
skaičių puslapių, skaitytojas 
ras ir baltų simbolizmui skir
tą straipsnį skyriuje “Some 
National Perspectives”. Čia 
šalia skandinavų, lenkų, čekų 
ir kitų yra ir “Symbolism in 
Baltic Literatures” ir maž
daug tokio pat didumo “Sym
bolism and Finnish Litera- 
re”, jau kito autoriaus ir skirto 
tik suomių simbolizmui. “Sim
bolizmo baltų literatūrose” au
toriumi pažymėtas Vitautas 
Kubilis (turbūt Vytautas Kubi
lius). Jis teigia, kad simboliz
mas Lietuvoje kaip ir kituose 
baltų kraštuose nesudarė vie
nos stiprios literatūrinės sro
vės, daugeliu atvejų susilieda
mas su vis gaju romantizmu 
ar impresionizmu. Ši srovė 
Baltijos krantus pasiekė vėlo
kai, kai Vakaruose ji jau buvo 
užleHus vietą kitoms, o Rusi
joje jau buvo laikoma net mi
rusia. Autentiška simbolistine 
kūryba galima laikyti tik at
skirus veikalus. — Su tais tei
gimais tenka sutikti, prisimi
nus, kad simbolizmo 
žydėjimas kitur Europoje su
tapo su mūsų spaudos drau
dimu, o aplamai visame 
Pabaltyje su itin žiauria, 
beatodairine caristine reak
cija. Mūsų literatūra anuo me
tu rikiavosi lygiagrečiai su 
tautiniu atgimimu ir atspin
dėjo visos tautos rūpesčius.

Toliau skaitome, kad lietu
vių literatūrą į modernizmą 
pastūmėjęs sąjūdis Mloda 
Polska. Nenurodžius, kurios 
tautybės asmenys šiam sąjū
džiui priklausė ir kuria kalba 
jie rašė, klaidinamas skaityto
jas nelietuvis. Jis iš viso kon
teksto neišvengiamai pasida

rys išvadą, kad tai būta 
lietuviško sąjūdžio. Lietuvos 
literatūros istorijoje šis sąjū
dis paprastai neminimas. Jei 
autorius mano, kad tai yra 
svarbi, bet užmiršta lietuvių li
teratūros istorijos detalė, pajė
gusi pakreipti mŪBų literatūrą 
viena ar kita kryptim, tai to
kiai savo nuomonei paremti 
jis nepateikia jokių duomenų. 
Anekdotinio pobūdžio citata iš 
J. Herbačiausko straipsnių ir 
kalbų nedaug ką pasako apie 
mūsų ano meto literatūrinių 
sąjūdžių idėjas. Jau geriau nu
šviečia mūsų literatūrines pa
žiūras S. Čiurlionienės vieno 
straipsnio ištrauka: kūryboje 
reikia artėti prie bendrai žmo
giškų, egzistencinių proble
mų. Kūrėjo talentas esąs ypa
tinga jėga, kuri įstengia 
pralaužti matomų daiktų pa
viršių ir įsiskverbti iki pat sie
los gelmių. (Nuorodoj pažymė
ta Viltis, 1909.)

Lietuvių ir aplamai baltų 
simbolizme autorius pastebi 
dvi kryptis. Pirmoji — intuity- 
vinė, emocijų pritvinkusi, ky
lanti iš pasąmonės gelmių. Jai 
ai-timesnis esąs B. Sruoga, ku
rio kūryboje straipsnio auto
rius randa daugiausia simbo
listinio elemento ir paseka šio 
poeto brendimą dar Pirmojo 
pasaulinio karo metu Mask
voje, Jurgio Baltrušaičio li
teratūriniame salone kartu su 
Žymiausiais rusų simbolis
tais. Antroji kryptis — 
intelektualinė, remiasi filoso
finėmis refleksijomis, kon
templiacija, ieško nesikeičian
čių, pastovių vertybių. Jai iš 
lietuvių poetų artimesnis yra 
Motiejus Gustaitis, kuriam jo 
kūrybos centre yra kosmosas. 
Jo nuomone, poezija turinti 
atsiriboti nuo istorinio laiko ir 
vengti individualios inter
pretacijos, turinti palikti meta- 
fiziškai amžina. Artimas 
simbolizmui esąs ir Myko
laitis-Putinas, o iš vėlesniųjų, 
kurių kūryboje vis dar būtų 
galima rasti simbolistinių 
polinkių, Salomėja Nėris. Bet 
jei ši poetė minima kaip ar
tima simbolizmui bent iš da
lies, tai reikėtų minėti ta pa
čia prasme ir Joną Aistį, o 
taip pat kai kuriais jų kūry
bos laikotarpiais Faustą Kiršą 
ir Stasį Santvarą.

Veikalas yra monumenta
lus, studijų autoriai ir koordi
nacinio komiteto nariai yra 
pasaulinio garso mokslinin
kai. Bet labai gaila ir sunku 
paaiškinti, kaip tokios rūšies 
veikale, straipsnyje apie bal
tus, palikta ne tik smulkių ko
rektūros klaidų, bet ir skaity
toją klaidinančių, kurių 
neįmanoma aiškinti korekto
rių neapdairumu. Jau straips
nio autoriaus pavardė nesuge
bėta patikrinti. Žymusis latvių 
rašytojas Janis Rainis vienur 
žymimas kaip “Latvian Rai
nės”, kitur — “Lithuanian Jan 
Rainis”, Herbačiauskas yra 
kartais Herbačiauskas, kitur 
— Gerbacauskas (ir tai tam 
pačiam puslapyj). Ir vienu ir 
kitu atveju svetimtaučiui skai
tytojui nebus aišku, ar čia yra 
vienas ar du asmenys. Pana
šiai M. Gustaičio poezijos rin
kinys yra ne nurodytasis Erš
kėčių vainikas, bet Erškėčių 
taku. Erškėčių vainikas yra J. 
Herbačiausko. Putino Raštai 
pavirto į Putino Pastai, taip 

(Nukelta į 2 psl.)
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kūrybingos

Ke/ifanŽ PaAjaŠt&
Dėmesys lietuviškajai 
visumai

Lietuvių gyvosios išeivijos 
kultūrinė ir visuomeninė veik
la yra tapusi kone kasdieni
niu reiškiniu. Su visu tuo mes 
jau taip apsipratę, kad atrodo, 
jog kitaip ir negali būti. O juk 
gali to ir visai nebūti arba bū
ti dar kur kas geriau. Praside
dant Antrosioms Pasaulio Lie- 
tuvių Dienoms, verta 
žvilgterėti, kaip iš tikrųjų yra 
ir, kaip turėtų būti ryšium su 
ta išskirtine savaite.

O vis dėlto yra apie ką kal
bėti ir kuo pasidžiaugti. Pir
miausia akysna krinta užsi
motas tų Dienų visumos plotis 
ir gylis. Į daugiadienę progra
mą čia sutelkta ir kultūriniai, 
ir visuomeniniai, ir pramogi
niai turiniai bei įvairiausi jų 
aspektai. Tai puikus lietuviš
kojo gyvenimo supratimas jo 
visumos apimtimi. O neužsi
sklęsti vien tik savo profesi
nėj srity, bet domėtis visa 
žmogiškąja kūryba buvo pats 
ryškusis žmonijos bruožas vir
šūnes pasiekusiose jos epo
chose. Tokie buvo antikiniai 
graikai, tokie buvo Renesanso 
žmonės. Ar tokie esame ir 
mes? Ar bent priartėjame prie 
jų?

Pasaulio Lietuvių Dienų ren
gėjai savo klasikinį suprati
mą jau pademonstravo, darbo 
ir pramogų programon įtrauk
dami kone visas žmogiškojo 
reiškimosi sritis ir visas kar
tas. Ar atsilieps tuo pačiu ir vi
suomenė? Ar ir ji pademonst
ruos tikrai kultūringos 
bendruomenės piliečio bei tau
tiečio aukšto lygio subrendi
mą?

Kas čia turima galvoj? O 
tai, jog, sakysim, antikiniai 
graikai lygiai masiškai plauk
davo ne vien į olimpines spor
to žaidynes, bet ir į klasikinių 
dramų vaidinimus, į amfiteat
rų spektaklius. Ne vienaB grai
kų poetas ar dramaturgas ne
šiojo ne vien literatūrinius 
laurus, bet ir sporto olimpiadų 
vainikus, o taipgi ėjo aukštas 
visuomenines pareigas, buvo 
garsūs valstybininkai. Flo
rencijos ir Venecijos Renesan
so kultūra spindėjo ne vien ne- 
pralenktuos tapybos darbuos, 
bet ir kultūringos išmonės ma
siškuos karnavaluos, kuriuose 
sutiktas paprastas miesto pi-

lietis galėjo ilgiausiomis cita
tomis deklamuoti mintinai 
DantėB ar Petrarkos poeziją.

Bet kągi visa tai reiškia 
čionykštėmis mūsų dienomis 
ir mūsų atveju? Prasidedančių 
Pasaulio Lietuvių Dienų atve
ju tai reiškia dėmesį lietuviš
kajai visumai. Trumpai ta
riant, reikia, kad žmonių — 
publikos netrūktų niekur. Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės seime turi būti matomi 
ne vien paskaitininkai, ne 
vien rinktieji atstovai, bet ir 
eiliniai nariai, kurie atstovus 
rinko. Jaunimo tikrai netrūks 
rengiamuose šokiuose. Bet jau
nimo ne ką mažiau ir lygiai 
entuziastingo privalo būti jų 
kongreso svarstybose ir stu
dijų dienose. Puiki pramoga 
bus lietuvių festivalis — kar
navalas Marųuette Parke. Ta
čiau būtų liūdna, kad tų pačių 
lietuvių nesimatytų nei jauni
mo sporto olimpiadoje, nei dai
lės parodoje M. K. Čiurlionio 
galerijoje, nei literatūros va
kare Jaunimo centre.

Didžiausio dėmesio, grei
čiausiai, susilauks patys stam
bieji kūrybiniai ir pramogi
niai renginiai: Dainų šventė ir 
operos “I Lituani” pastaty
mas. Tik būtų negerai, kad 
publika, į tuos du renginiu įsi
žiūrėjus ir įsimylėjus, pritrūk
tų laiko ir noro lankytis taipgi 
Antro Kaimo spektakliuos, ir 
“Aušros” šimtmečio ar tauto
dailės parodose, ir bendruome
ninės veiklos vizualinėje ap
žvalgoje, ir jaunųjų talentų 
kūrybiniuose pasirodymuose, ir 
lietuviškosios muzikos de
monstravime. Žodžiu, nenu- 
vertinkim ir tos, kartais gal 
mažiau pastebimos, kameri
nės kūrybinio gyvenimo veik
los, dažnai sublizgančios tik
rais deimančiukais, be kurių

Minint prelato Prano Kurai
čio 100 metų gimimo sukaktį, 
yra gera proga iš naujo grįžti 
prie šio nepriklausomos 
Lietuvos žmogaus, palikusio 
tame gyvenime gilių pėdsakų. 
Jis savo pėdsakų yra palikęs 
kaip filosofijos profesorius ir, 
reikia tikėtis, ateities lietuvių 
šviesuomenė jo filosofijoje ras 
jei ne įkvėpėją, tai bent labai 
saugaus kelio ženklų 
sustatytoj ą*.

Tačiau ir keletoje kitų sričių 
Kuraitis yra vertas dėmesio. 
Šiuo atveju atkreipkime 
dėmesį į tai, kaip jis suvokė 
organizacinę katalikiško 
gyvenimo sritį. Šioje srityje jis 
pasižymėjo kūrybingu pri
ėjimu prie problemos. Katali
kų Bažnyčia, kurią jis aukštai 
vertino, jo akyse jokiu būdu 
nebuvo sustingusių visuo
meninių formų organizmas.

Kuriantis nepriklausomam 
lietuvių tautos valstybiniam 
gyvenimui, ir į katalikiškos 
visuomenės organizavimą 
Kuraitis žiūrėjo kaip į kūry
bingą uždavinį. Tai galima 
pastebėti jo straipsnyje 1927 
m. Tiesos kelyje nr. 9, psl. 536 - 
540, kuris yra pavadintas „Dėl 
mūsų šių dienų religinių rūpes
čių“. Turėdamas prieš akis 
gresiantį komunizmą ir labai 
gyvas liberališkas ir socialis
tines nuotaikas visoje apsi- 
švietusioje visuomenėje, jis 
kvietė katalikišką visuomenę į 
kūrybingesnį krikščionybės 
pristatymą.

Krikščioniškas kūry
bingumas turi būti visuotinis:

laisvas nuo įsigalėjusios iner
cijos ir ne vien tik reakcinis. 
Štai vienas Kuraičio posmas:

„Besirūpinant religiniais 
visuomenės reikalais, svarbu 
suprasti, kad čia pirmutinis 
dalykas yra turėti pozityvų 
kūrybinį susipratimą ir nusi
teikimą. Reikia saugotis reak- 
cingumo, kuris yra tame, kad 
veikiama tik dėl to, kad prie
šai veikia ir tenkinamasi tik 
kova su jais. Visa religinė 
akcija turi turėti vyraujantį ne 
polemišką ir net ne apo
logetinį, bet pedagoginį, kūry
binio veikimo charakterį“ (psl. 
538).

Verta ne lengvai praeiti pro 
šiuos Kuraičio žodžius, nes jie, 
kaip apskritai pas Kuraitį, 
nėra lengvai pasakomi. Jei jis 
čia vartoja žodį „kūrybinis 
nusiteikimas“, tai tuo žodžiu ir 
supranta tikrą kūrybą. Tai 
nereiškia, žinomą, bedogmės 
krikščionybės. Prieš tokią 
krikščionybę jis yra pasisakęs 
gana plačia studija, kuri buvo 
paskelbta Tiesos kelyje 1925 
metais I tome, psl. 30 - 36, psl. 
90 - 100 ir II tome, psl. 299 - 
306. Ji buvo pavadinta 
„Katalikybės dogmos ir 
bedogmė krikščionybė“. Bet 
mums šiuo metu rūpi ne tai, o 
Kuraičio nusiteikimas į krikš
čioniško gyvenimo organi
zavimą žiūrėti kaip į kūrybinį 
uždavinį. I katalikiškus užda
vinius jis žiūrėjo ne vien tuo 
požiūriu, kad, jeigu kataliky
bės priešai ką nors teigia, tai 
mums reikia tai neigti. Taip, 
berods, galima suprasti jo

Kaunas prie Nemuno — buvęs Nepriklausomos Lietuvos mokslinės ir 
kultūrinės veiklos židinys, formavęs jos gyvenimų, kuriame pėdsakus 
paliko ir filosofas Pranas Kuraitis.
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mūsų ilgametė tarpšventinė 
kasdienybė būtų kur kas tuš
tesnė. Tad ir šios didžiulės 
šventės proga skirkime tiems 
kameriniams renginiams ne
mažėjantį dėmesį.

Publikos gausumas visuos 
Pasaulio Lietuvių Dienų ren
giniuos bei svarstybose juk 
yra vienintelis atlyginimas 
tiems žmonėms, kurie tiek lai-

ko ir tiek energijos pašventė 
viso to organizavimui. O vi
sur būdami, liudysime ir save 
ir visą mūsų išeiviją, kaip tik
rai subrendusius kūrybingai 
ir kultūringai reiškimosi visu
mai. Nuo realaus tokio įspū
džio pasitvirtinimo daugiau ar 
mažiau priklausys gyvosios 
mūsų išeivijos ateitis.

k. brd.
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pasisakymą prieš reakcio- 
nizmą katalikiškame veikime. 
Šalia to jo pasisakymas prieš 
apologetinį pobūdį nereiškia, 
kad mes neturėtume ginti 
krikščioniškų tiesų vertės, bet 
tai, kad krikščionybė kaip pla
taus masto kultūrinis ir isto
rinis organizmas, išsitęsęs per 
daugelį šimtmečių ir kultūrų, 
yra pristatytinas ne vien 
defensyviniu metodu. Krikš
čionija, pasak jo, turi būti 
toliau kūrybiškai auklėjama.

Kūrybiškai atstovaujant 
krikščionybei, tenka atsi
žvelgti į gyvenimo aplinky
bes. Kuraitis Lietuvos kuni
gams sakė, kad jie nepasiliktų 
prie tų veikimo būdų, kurių 
kunigai laikėsi Lietuvoje prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. 
„Nedera visame kopijuoti savo 
gyvenimu, kad ir gerų, prieš 
karą gyvenusių kunigų pavyz
dį, nes jų veikimas buvo pri
taikytas skirtingoms 
sąlygoms“ (psl. 537).

Kuraitis buvo nuomonės, 
kad lietuviška visuomenė 
„bendrai ėmus, švietimo srity
je nemaža yra pažengus... dėl 
to ir religinio susipratimo 
atžvilgiu neturi atsilikti“ (psl. 
536). Turėdamas galvoje 
pasauliečius, jis rašė, kad 
„būtinai yra reikalinga steng
tis, kad religinio bei dorinio la
vinimosi ir auklėjimosi dar
bas eitų kaip reik ypač 
jaunimo tarpe. Bet svarbiau 
yra žiūrėti, kad būtų pakan
kamai religinį bei dorinį entu
ziazmą, idealizmą, pasi
šventimą, religijos srityje 
vadų susipratimą gaivinančių 
kūrybos židinių pačios kuni
gijos tarpe. Ar šitam reikalui 
pakanka kunigų rekolekcijų, 
ligšioliniais metodais vedamų 
dekanatų konferencijų, ar 
nereiktų dar šio to, pavyz
džiui, pačių kunigų tarpe ati
tinkamų brolijų, draugijų, 
kurios imtųsi atlikti minėtų 
židinių uždavinį? Tai labai 
svarbus klausimas, juo reiktų 
susidomėti“ (psl. 537 - 538).

Atkreipkime visų pirma dė
mesį į tai, kad Kuraitis lie
tuvišką visuomenę laiko 
nemažai pažengusia ir kad dėl 
to jai reikia pažangesnio ir 
religinio vadovavimo. Tam 
tikslui reikia kūrybingų 
židinių pačių kunigų tarpe.

Daug kam kris į akis tai, 
kad Kuraitis kelia klausimą 
dėl rekolekcijų. Jos Lietuvoje 
buvo išplitusios kunigų tarpe 
ir buvo pradėjusios plisti ir 
parapijose. Ką Kuraitis tuo su
abejojimu norėjo pasakyti? 
Galbūt jis norėjo pasakyti tai, 
ką apie praėjusio šimtmečio 
pabaigos ir šio šimtmečio pra
džios pamaldumo pobūdį yra 
pasakęs W. T. Noon, S.J. saky
damas, kad šiuo laiku roman
tinis ir idealistinis asketizmas 
yra užvaldęs katalikišką nuo
taiką, iš kurios niekas negali 
išsisukti (pgl. Joyce and Aqui- 
nas, Yale University Prese, 
1970, psl. 115).

Panašiai pamaldžią dvasią

protestantiškoje visuomenėje 
šiais laikais aptaria William 
James. Pasak jo, liuteronai 
taip supranta Bažnyčios 
triumfą, lyg jis būtų amžinas 
flirtavimas tarp dievybės ir 
pamaldaus žmogaus (pgl. The 
Varieties of Religious Ex- 
perience, Modem Library, 
1936, psl. 340).

Kaip reakcija prieš šį su
jausmintą pamaldumą išeina 
viena Anglijos ponia, saky
dama, kad „Jėzus yra beveik 
brutaliai praktiškas — Jei

Pranas Kuraitis
(1883.7.4.-1964.12.18)

myli mane, laikyk mano 
įsakymus —. Nieko apie tai, 
ką mes jaučiame jo atžvilgiu; 
tik paprastas ištikimybės išty
rimas praktiškumu“ (Wendy 
Mary Bekett, „Simple Prayer“, 
Londono kunigų žurnale The 
Clergy Revietv, February 1978, 
psl. 42).

Čia paminėti trys autoriai, 
ateiną iš skirtingų kultūrinių 
kampų, kalba apie panašią 
krikščioniško pamaldumo 
kryptį, kuri nei pačios Dievo 
malonės, nei gyvenimo 
tikrovės neima labai rimtai. Ji 
tenkinasi jausminiu šių daly
kų suderinimu. Ta prasme šie 
autoriai gali būti laikomi kaip 
aiškintojai to, ką Kuraitis nori 
pasakyti, nes iš jo filosofijos 
studijų aišku, kad „vien jaus
mas negali būti religijos 
esmė“ (pgl. Laiškai 
lietuviams, 1983 balandis, psl. 
131)

Žinoma, tai nereikia 
suprasti taip, lyg kad Kuraitis 
nevertintų jausmo reli
giniame gyvenime. „Religinio 
gyvenimo jausmai, tai ne žais
las, bet laikomi kaip rimtas 
gyvenimo turinys, su kuriuo 
žaisti būtų nesąmonė ir 
nedora“ (Laiškai lietuviams, 
psl. 130). Jis tik pasisako prieš 
religijos suvedimą vien į 
jausmą.

Grįžtant prie Kuraičio kūry
biškumo krikščionybės supra
time reikia pastebėti, kad jis 
ne tik nesiejo krikščionybės 
su konservatyvia galvojimo 
kryptimi, kas daugelio yra 
dažnai daroma, bet tiesiog 
formaliai prieš ją pasisakė. 
Katalikybė ir pažanga jam 
yra neišvengiamai susiję daly
kai. Tai liudija šis jo posmas: 

„Katalikų religija reika
lauja rūpintis nuolat (mano

pabr. — V. B.) religine bei 
dorine pažanga. Tokiu būdu, 
jeigu apčiuopiamų neigiamų 
apraiškų ir nebūtų, o būtų tik 
religinio ir dorinio gyvenimo 
sustingimas ir ant vietos sto
vėjimas, tai ir tuomet būtų 
pakankamai pagrindo kalbėti 
apie religinę krizę. Kuomet gi 
minėtos neigiamos apraiškos 
akis bado, tai visiems, kurie 
pas mus yra religinių reikalų 
sargyboje, reikia su visu 
uolumu visa daryti, kad grei
čiau iš toB krizės būtų išeita" 
(psl. 536).

Šio pasisakymo gylis ir 
plotis yra labai didelis. Jis yra 
ypatingai daug sakantis dėl 
to, kad išeina iš lūpų tokio 
žmogaus, kuris į krikščionybę 
nežiūri kaip į laisvo eksperi
mentavimo sritį. Apreiškimo 
turinys, suformuotas Bažny
čios milžiniškų protinių pa
stangų dėka, jam yra tokia 
atrama, kuria viskas remiasi, 
tačiau tai nereiškia, kad su 
praeities laimėjimais gyve
nimas būtų sustojęs ir pažan
ga pasibaigusi. Šia prasme 
Kuraitis reiškėsi kaip kūry
bingas vadovas nepriklau
somoje Lietuvoje. Dar labiau 
jis yra reikalingas lietuviams, 
išsklidusiems pasaulyje. Jiems 
jis gali vadovauti susitinkant 
su tokiais religiniais užda
viniais, kurie galėjo jiems 
nekilti, gyvenant tradicinėje 
erdvėje.

Viena iš tokių nuorodų, 
naudingų pasaulinei lietuvių 
katalikų visuomenei, gali būti 
ta, kad Kuraitis nesitenkino 
parapiniu katalikiškos visuo
menės susiorganizavimu, bet 
siūlė planą visą visuomenę 
apimančiai organizacijai, kuri 
įstengtų atlikti kylančius kul
tūrinius ir visuomeninius 
uždavinius. Tas planas ano 
meto lietuvių katalikų visuo
menei galbūt buvo per anksty
vas uždavinys, tačiau dabar 
pasaulinei 
visuomenei 
praktiškas, 
žodžiai:

„Lietuvoje turime netoli 
dviejų milijonų katalikų. Jeigu 
jie apsidėtų, kiek kas išgali, 
katalikų kultūros reikalams 
mėnesiniu mokesčiu, tai būtų 
galima milžiniškus darbus nu
veikti. Tuomet nereiktų kata
likams studentams pusbadžiu 
gyventi, prarasti prieš laiką 
sveikatą ir neduoti katalikų 
visuomenei to, kas jai 
reikalinga. Tuo tarpu kaip tik 
be galo reikalinga, kad kiek
vienoje parapijoje kuo grei
čiausiai atsirastų bent po 
keletą gerų katalikų inte
ligentų, kad galėtų katalikiš
kas kultūros darbas būti 

(Nukelta į 2 psl.)
* Pranas Kuraitis yra gimęs 1883 

metais liepos mėnesio 4 dieną Pava- 
sijų kaime, Kudirkos Naumiesčio 
parapijoje, Šakių apskrity. Apie 
Kuraičio filosofiją ir jo asmenj žiūr. 
seriją kun. V. Bagdanavičiaus ir prof. 
dr. J. Meškausko straipsnių Laiškai 
lietuviams 1983 metų sausio iki 
birželio numeriuose — Red.

lietuvių katalikų 
jis būtų kaip tik 

Štai Kuraičio
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