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Žvilgsniai į pavergtos Lietuvos literatūrą
VYTAUTAS A. JONYNAS

Kentei
Vl-ją Dainų šventę pasitinkant

Rengti daugelio chorų sūdė- — Tautos dainele, tu išlikai
tinęs dainų šventes yra daugelio 
tautų paprotys, paeinąs maždaug 
iš XIX a. Chorai mokosi dainų ir 
nori jomis pasirodyti, nes dai
nininkai dainuoja ne tik savo 
malonumui, bet ir su noru ki
tiems pasirodyti. Be to, XIX a. bu
vo ne vienas kraštas, kur daino
mis reikėjo stiprinti tautinę 
dvasią. Iš čia ir aiškėja dainų 
švenčių tikslas: galimai gražiau 
dainuoti, dainomis kelti patrio
tines nuotaikas ir klausytojų ma
sę patraukti j didesnius subu
vimus.

Lietuviai j šį dainų švenčių ju
dėjimą pribuvo vėlai, jau tik XX 
amžiuje. Mažyčių dainų švenčių 
būta Mažojoj Lietuvoj, I-jo pasau
linio karo metu Chicagoj, bet vi
sos tautos mastu dainų švenčių 
susilaukėme tik nepriklausomybę 
atkūrę. Šį pavėlavimą turime kuo 
aiškinti: lietuvių tauta pakėlė dau
gelio amžių lenkų kultūros slogu
tį, o jau XIX a. — rusų ir vokiečių 
valstybinė priespauda siekė vi
siško lietuvių tautos išnaikinimo. 
Kai kitur, anot Maironio, pava
sariai jau ėjo Karpatų kalnais, tai 
pas lietuvius tik 1883 m. su Aušra 
buvo pasisakyta už sąmoningą ir 
aktyvų tautinį atgimimą.

Taip jau likimas lėmė, kad lie
tuvių tauta dainų švenčių meno 
mokėsi ir pavyzdžio ėmėsi ne iš 
lenkų, ne iš rusų ir ne iš vokiečių, 
bet iš latvių — kaimyno, kuris 
tautinėmis bėdomis buvo lietu
viams panašus. Latviai pirmąją 
dainų šventę turėjo 1873 metais (o 
toliau — 1880, 1888, 1895 ir 1910 
metais). Latvių dainų šventės 
kaip tik ir buvo organizuojamos 
siekiant kelti dainos lygį, ugdyti 
patriotinius jausmus ir patraukti 
mases: "Viena meita Riga dzied, 
otra dzied Valmiera. Abas dzied 
vienu dziesmu, — vai tai vienas 
matės meitas” (viena mergina 
dainuoja Rygoj, kita Valmieroj, 
bet abi dainuoja tą pačią dainą, 
nes jos yra vienos motinos duk
ros). Lietuvoje irgi buvo aktualu 
dainomis įrodyti, kad lietuvaitės 
yra vienos motinos tėvynės duk
ros.

Nepriklausoma Latvija turėjo 
dainų šventes 1926, 1931, 1933 ir 
1938 m. šios šventės buvo galin
gos chorų gausumu ir repertuaro 
sudėtingumu. Jauna, tik besiku
rianti lietuvių kultūra latviams 
dainų lygiu negalėjo prilygti, nors 
jau 1924 m. Kaune buvo lietuvių 
pirmoji dainų diena. Maironis čia 
paskelbė mūsų dainos lyg ir prog
ramą:

viena, kad žuvo didžiavyriai...
Bet pas kaimieti ištvermingą 

tu išlikai sveika galinga...
Dainų dainelės aidų aidais, 
Skambiai, plačiai, aukštai, 

galingai — 
Vienam vainike susipynę, 

balsai aplėkite tėvynę... —
Mūsų pirmojoj dainų dienoj 

dalyvavo 76 chorai (latviai 1873 
m. turėjo 42 chorus).

Toliau lietuvių dainų šventė bu
vo 1928 m., o 1930 Vytauto Di
džiojo metais — trečioji. Trečioji 
mūsų šventė buvo tragiška tuo, 
kad ją rengiant įsipainiojo never
tingos politinės intrigos, šventei 
buvo blogai pasirengta, dainavi
mas buvo priekaištingas. Po to se
kė ilgi ir sudėtingi pasiruošimai 
didelei ir gerai dainų šventei, bet 
iš to viso teišėjo kelios rajoninės 
šventės. Toliau ėjo karo okupaci
jos, o po jų — jau tarybinės dainų 
šventės, dygusios iš kito kelmo.

Išeivijoj minėtina didinga dai
nų šventė 1939 m. New Yorke, 
1946 m. karo pabėgėlių dainų 
šventė Wuerzburge (Vokietijoj). 
Reikėjo laukti, kad ką nors dary
sime Amerikoj, kur senųjų ateivių 
stiprias eiles dar stipriau papildė 
nauji ateiviai.

1953 m. Chicagoj buvo pirmoji 
latvių išeivių dainų šventė (gegu
žės 30 ir 31 d.). Šios šventės per
traukos metu koridoriuj Steponas 
Sodeika, A. Dzirvonas ir šių eilu
čių autorius sutarėme siekti lietu
vių dainų šventės. St. Sodeika su 
A. Dzirvonu įsipareigojo kalbinti 
chorus, o man teko propaganda. 
Kaip tik tą rudenį man teko reda
guoti Muzikos žinias, kur paskel
biau pirmą mano darbo vedamąjį 
“Dainų šventė”. ALRK Var
gonininkų sąjunga dainų šventės 
reikalą stipriai parėmė. Greitai tu
rėjome lyg ir bandymą — rajoni
nę dainų šventę Chicagoje Jus- 
tice Parke. 1956 m. jau turėjome 
pirmąją išeivių dainų šventę, iš 
kurios ypač pažymėtinas reper
tuaras — jau stipriai prilygstąs 
geriems latviu chorams. Šios dai
nų šventės komitetas buvo ypač 
stiprus visuomeniškai ir muziki
niai: A. Stephens, J. Daužvardie- 
nė, A. Dzirvonas, V. Radžius, J. 
Kudirka ir kt. Repertuaro prieša
ky atsistojo VI. Jakubėnas. Buvo 
neaišku, kaip į Dainų šventės įvy
kį reaguos lietuvių visuomenė. 
Rengėjai pagaliau nustebo: buvo 
stipriai peršoktos visos viltys, dai
nų šventė iš tikro tapo didinga 
tautine demonstracija.

(Nukelta į 4 psl.)

Rimvydas Šilbajoris. ŽODŽIAI 
IR PRASMĖ. LITERATŪRA 
ŠIANDIEN LIETUVOJE. Viršelis 
Henrietos Vepštienės. Chicago: Aka
deminės skautijos leidykla, 1982. 268 
psl. Kaina 10 dol. Gaunama pas kny
gų platintojus ir „Drauge“.

*
Pasakodamas savo įspūdžius iš 

pirmųjų gyvenimo metų užsieny
je, disidentas Vladimiras Bukovs- 
kis prisimena tokį dalyką. Kai jį 
vežiojo po amerikiečių butus, jis 
neišvengiamai visur pastebėdavo 
stypsant lentynose kokį Solženi- 
cino tomelį. Bet kai jis užklausda- 
vo savininką, ar jis jį skaitęs, 
atsakymas visur būdavo tas pats: 
“Taip, bet neasmeniškai”. Bu- 
kovskis ilgai nesupratęs, kaip gali
ma skaityti knygą “neasmeniš
kai”, kol sykį vienas rusas 
emigrantas jam paaiškinęs, kad 
daugelis žmonių čia persiskaito 
vien recenzijas. To jiems pilnai 
pakanką, kad galėtų nuslėpti po
kalbyje savo nesigilinimą.

Jei Bukovskis būtų lankęsis lie
tuvių išeivių butuose, jis būtų tik
riausiai pastebėjęs, kad mes esam 
pasisavinę šį taurų amerikiečių 
kultūros bruožą tiek išeivijoj, tiek 
Lietuvoj leidžiamų knygų atžvil
giu. Su tuo mažu skirtumu — ar 
švelninančia aplinkybe — kad lie
tuviškos savilaidos nesama. Ant
ra, ne visi gauna knygų iš lietu- 
vos. Be to ištisais dešimtmečiais 
pastarųjų meninė vertė buvo ne 
kažin kokia, taip kad nesidomėji- 
mas jomis buvo pateisinamas.

*

Nežiūrint to, pastangų plėsti 
“asmeniškai neskaičiusiųjų” ratą 
netrūko. Esama balsų, kad kri
tikos domėjimasis Lietuvoje pasi
rodančia raštija paaiškintinas 
tuo, kad išeivijos kritikams atšipę 
dantys nuo išeiviškosios, kuri ne
siliovė ėjusi menkyn ir sausyn. 
Tuo tarpu kai anoji, išsilaisvinusi 
iš “partinost” ir “narodnost” 
varžtų, laisvėjanti, žmoniškėjan- 
ti. Be abejo dalies tiesos čia esa
ma. Bet knygos rašomos ne kriti
kams, o žmonėms. Ir kritikiniai 
pasisakymai taipogi paprastai ne
rašomi kokiai sendraugių “gen- 
gei”, bet skaitytojams. Ne be to, 
kad jos dingstim kartais būna no
ras skaitytojus dorovinti, lavinti 

Barlach Dainuojantis žmogus, 1928
Heydt muziejus Wuppertal (Vokietija)

jų skonį, bet paprastai ji atsišau
kia į jų poreikius, staigius susi
žavėjimus ar dūšią draskantį 
pasipiktinimą. Ir, ačiū Dievui, 
išeivijos masėj to dvasinio ne
rimo būtą. Beviltiška būtų mėgin
ti išvardinti knygas, sujaudinu
sias jos vaizduotę, bet nuo gan 
seniai (gal nuo Baltaragio Malū
no, kuris buvo čia perspausdin
tas) tam tikra mažuma jautriai ir 
nuoširdžiai reagavo į tas Lietu
vos knygas, kuriose įžiūrėjo kūrė
jo ištikimybę tautai ir jos praei
čiai ar pajuto meninį brandumą.

Žinoma, leistina suabejoti, ar 
visada knygos, kurių recenzijų 
redakcijos pageidavo, buvo tin
kamai parinktos. Ne sykį žurnalų 
puslapiuose išvysdavome recenzi
jas apie gerokai skysto pobūdžio 
grožinę literatūrą. Tuo tarpu bu
vo aplenkiamos kur kas įdomes
nės knygos. Taip, sakysim, iki 
šiol neteko išvysti pasisakymų 
apie Justino Marcinkevičiaus 
Dienoraštį be datų, o tačiau joje 
esama įdomių minčių apie poetinį 
pašaukimą ir net akligatvius, į 
kuriuos atsimuša kuriamoji kraš
te lyrika. Iš kitos pusės spaudoj 
kartais pasimaišo ir kraštutiniai 
tendencingų Lietuvos rašytojų kū
rybos pasmerkimų, kaip kad sa
kysim to paties Justino Marcin
kevičiaus draminės trilogijos 
atveju. Būdingas reiškinys yra ta
čiau tai, kad niekada niekas nėra 
reagavęs nei į teigiamas, nei į nei
giamas recenzijas.

Kaip bebūtų, apskritai redak
cijos pripažįsta, kad susipaži
nimas su Lietuvoje kuriama raš
tija yra natūralus dalykas, kad 
toji analizė prasminga jau vien 
pažintine prasme. Faktinai to 
pažintinio elemento pabrėžimas 
bene bus buvęs pagrindiniu bruo
žu, ypač ryškiai nudažiusiu išei
vijos kritiką. Atidi krašte vyks
tančiam darganų bangavimui 
išeiviškoji kritika bandė iššifruoti 
literatūrinių tekstų pagalba dva
sinį klimatą Lietuvoje, žmonių lū
kesčius, pasidžiaugdama kiekvie
ną kartą, kai tenykščio gyvenimo 
skauduliai pasimatydavo jai ati
dengiamais be tikrovės lakavimo. 
Tai natūralu. Ne kitaip elgiasi ir 
Vakarų sovietologai, slavistai, 
kurie laiko tenykštę literatūrą vie
nu iš patikimiausių sovietinio gy

Karoliniškių gyvenamojo rajono vaizdai (archit. K. Balėnas).

venimo veidrodžių. Kiti (Geoffrey 
Hosking, Beyond Soviet Realiem,
1980) atvirai abejoja, ar ją gali
ma vertinti kokiais estetiniais kri
terijais.

Bet jei pradžioje išeivijos kri
tikoje vyravo konspektinės ap
žvalgos ir žurnalistinis, impre
sionistinis tonas, tai ilgainiui jis 
užleido vietą komplikuotesnei, 
mažiau politine aistra nuspalvin
tai, techniškai tos raštijos poteks
čių analizei. Šalia tradicinių apy
braižų, aptariančių atskiras 
knygas ar antologijas, ėmė rastis 
studijinių straipsnių apie kai ku
riuos autorius.

*

Būtų žinoma įdomu peržvelgti, 
kaip mainėsi ir kito išeivijos kriti
kos laikysena pavergtos Lietuvos 
raštijos atžvilgiu, bet neužginčy- 
tina, kad jos tono moduliacijoj, 
apvalyme nuo publicistinių prie
maišų, itin svarbų vaidmenį su
vaidino ir tebevaidina Rimvydas 
Šilbajoris. Šiandien Liūto Moc- 
kūno ir Akademinės Skautijos 
leidyklos dėka mums leidžiama 
akivaizdžiai įsitikinti jo įnašu į šį 
kultūrinės veiklos barą. Iš tiesų 
neseniai pasirodė jo straipsnių 
rinkinys — Žodžiai ir prasmė — 
spausdinantis išimtinai rašinius, 
liečiančius Lietuvoj kuriamą raš
tiją. Žinant, kad autorius yra iš
leidęs panašaus sukirpimo knygą 
anglų kalba apie išeivijos litera
tūrą — Perfection of Exile, Žo
džiai ir prasmė būtų lyg antroji 
diptiko, apimančio visą moder
niąją lietuvių literatūrą, dalis. Juo 
labiau, kad metodas, kuriuo nau
dojasi autorius, piešdamas rašan
čiųjų Lietuvoje portretus, nedaug 
kuo skiriasi nuo to, kurį jis pa
naudojo, pateikdamas iškiliųjų 
išeivijos rašytojų eilutes.

Ironizuodami, galėtumėm pa
stebėti, kad yra ir kita giminystė 
su Perfection of Exile, šiuokart 
mažiau pastebima. Tai autoriaus 
pomėgis parinkti savo veikalams 
miglotus, jei ne dviprasmiškus, 
pavadinimus. Neapsieinam ir 
šiuo kartu: “Žodžiai ir prasmė”!!! 

— laimė Dievo, yra ir antroji, pa
aiškinamoji antraštė: "Literatūra 
šiandien Lietuvoje”. Sudursčius 
abi, aiškintina, kad R. Šilbajoris 
bando išsakyti nūdien Lietuvoje 
kuriamos raštijos (kūrybinio žo
džio) prasmingumą išeivijos skai
tytojui, nes juk jam skiriama, ar 
bent prieinama, ši knyga. Ieš
kant priekabių, galima būtų prasi
manyti ir kitų, dar suktesnių. Ten
ka pažymėti, kad rūpestingai 
sužymėtos R. Šilbajorio straips-

■ > am *
i

r c.* ',*____ */ ; skIL • ?* » t]ii • »
tir* • ’• • zh
Elč* t '«* Fl

; HįCž - 
‘ž č “ T 2? JĮ.3L • »»

'-TOSI < ~3* ! t

niu datos ir aptariamųjų knygų 
metrikos bematant apima maž
daug 1965-1983 metų laikotarpiu 
pasirodžiusius kūrinius bei raši
nius. Praėjusius pro Galvlitą, cen
zūrą, nes apie kokią “stalčių”, po
grindinę raštiją neužsimenama. 
Matomai todėl, kad jinai išeivijai 
nepažįstama, neprieinama, gal iš 
viso neegzistuojanti, arba litera
tūriniai menko lygio. Jau tuo vie
nu bruožu R. Šilbajorio knyga ski
riasi nuo Vakarų slavistų veikalų 
apie tarybinę literatūrą, kuriuose 
paprastai itin stambią dalį užima 
disidentinių rašytojų kūrybos ap
tarimas. (Pažymėkim probėgo- 
mis, kad juose beveik niekad 
neužsimenama apie tarybinės Lie
tuvos autorius.) Jau vien todėl, ro
dos, netektų jų lyginti tarpusavy
je. Jei prireikia tai daryti, tai dėl 
kitų priežasčių.

*
Kaip bebūtų, abiem atvejais 

susiduriam su ta pačia problema. 
Ar įmanoma, gyvenant svetur, už
sienyje, analizuoti ir objektyviai 
pasverti grožinę literatūrą, ku
riamą sovietiniam tautų katile? Ar 
galima, nepažįstant gyvenimo są
lygų, nepatyrus savo kailiu prie
spaudos, nežinant cenzūros prie
kabių, nekalbant apie rašytojų 
tarpusavio rietenas, tikėtis para
šyti ką nors gilesnio, negu labai 
subjektyvų, impresionistinį savo 
asmeniškų įspūdžių apie kūrinius 
išsakymą? Kaip apeina tą kliūtį 
Vakarų slavistai?

Į tą klausimą dalinai atsako Ro- 
nald Hingley savo knygos Rus- 
sian Writers and Soviet Society, 
1917-1978 įžangoje:

“Ruošdamas šį leidinį, aš turė
jau galimybės pasinaudoti Vaka
rų mokslininkams suteikiamom 
lengvatomis prieiti prie infor
macijos apie rusų visuomenę, ku
ri šiaip rūpestingai slepiama nuo 
eilinių sovietų piliečių. Rusai, gy
venantys SSSR, savaime supran
tama, kur kas jautriau, negu tai 
įmanoma užsieniečiams, pagau
na savo aplinkos grubumą ir vib
ravimą. Iš kitos pusės, užsienie
čiai gali lengviau gauti rusų 
literatūrinius šaltinius ir leng
viau suvokti faktorius, kurie tą 
literatūrą sąlygoja. Net Sovietų 
Sąjungoje išleisti veikalai gali būt 
dažnai kur kas lengviau įsigy
jami, pasiskolinami, ar net (aš įta
riu) pasivogiami Londone, Pary
žiuje ar New Yorke — o gal net 
Hobokene, Le Touųuey ar Min- 
cinhamptone — negu kad tai 
įmanoma maskviečiams ar lenin
gradiečiams, neminint eilės ofi

cialiai nepriimtinų veikalų, ku
riuos lengva aptikti Vakaruose, 
bet kuriuos galima pasklaidyti tik 
su didele rizika ir vargais pačioj 
SSSR”.

“Prie to tenka pridurti, kad kai 
kurie sovietų išleisti veikalai yra 
nepatikimi; tai nemažiau būdin
ga mirusiųjų autorių atveju, nes 
yra tendencijos daryti atranką, 
praleidžiant ideologiniai kontro
versinius (sensitive) dalykus”.

Pastabos teisingos ir visiškai 
priimtinos, bet Hingley kalba 
kaip literatūros istorikas, žvel
giąs į sovietinę raštiją iš tolimes
nės laiko perspektyvos. Tuo tarpu 
išeivijos pageidavimas yra būti 
informuojamai apie jos raidą die
na dienon, išryškinant, kas joje 
nauja, brandu. Kartais kas sen
sacinga. Antra, išeivijos kritiką- 
recenzentą baimina, kad jo neap
dairios mintys gali pakenkti 
aptariamam autoriui. Be abejo 
rastųsi trečias, vidurio kelias. Bū
tent, kad išeivija mėgintų aptarti 
mirusius Lietuvoje rašytojus, ku
rie nebuvo partijos malonėje, o 
kartais ir paprasčiausiai repre
suoti. Niekas juk neskubės jų per 
daug studijuoti. Bet ar tada nėra 
vertingiau skirti savo laiką ir 
energiją išeivijos rašytojų išsa
mesnei analizei, nes jų Lietuvos 
kritikai tikrai nemėgins giliau na
grinėti.

Kalbėdami apie rašytojo padėtį 
Sovietijoj, neišvengiamai susidu
riam su skirtingomis nuomonė
mis. Yra žmonių (tas pats Hing
ley), kurie pripažįsta kad 
apsukrus, sugebantis žaisti savo 
žaidimėlį rašytojas yra nepap
rastai privilegijuotas, palyginus 
su kitais žmonėm, pilietis. Rašy
tojo profesija esanti vienintelė 
“laisva” profesija, kur galima 
verstis netramdomam darbdavio. 
Iš kitos pusės Vakarų slavistai, 
sukaupę savo dėmesį į rašytojus 
disidentus, yra pernelyg linkę pa
brėžti cenzūrą ir visokiausius su
varžymus, kuriuos turi pakęsti kū
rybinga, sau-žmogaus asmenybė. 

■ Tada pernelyg akcentuojama 
“ezopinė kalba”, slaptaženklių 
raštas, kurio privalo griebtis rašy
tojas, norėdamas išlikti ištikimas 
sau. Tadeusz Konvicki vienam 
pasisakyme vaizdžiai aptaria tą 
užburtą ratą, kuriame malasi ta
rybinė raštija. Pradėjęs rašyti 
naują savo romaną, jis tarėsi, iš
vijęs lauk vidinį cenzorių, kol 
pats praregėjo, kad po 25 metų 
rašinėjimo oficialiai spaudai, tas 

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS / 1983
LIEPOS MĖN. 9 d./ JULY 9, 1983
PART TWO - Nr. 135(27)

Lietuva istorijos tėkmėje: sovietinis laikotarpis
Šiame numery:
Istorija, neturinti lygaus pavyzdžio.
Lietuva istorijos tėkmėje: sovietinis 
laikotarpis.
Pasaulio lietuvių menininkų paroda. 
Valentinos Ūselienės eilėraštis.
Praeitis ir dabartis Jaunimo centro 
parodose.
Jaunųjų dailininkų paroda.
Mirgos Bankaitytės koncertas.
Premija „Metmenų“ žurnalui.
Nauji leidiniai.

’ Chicagos teatruose.

VYTAUTAS VARDYS

Istorija, neturinti lygaus 
pavyzdžio
Atidarant Draudžiamosios spaudos parodą 
per Antrąsias Pasaulio lietuvių dienas

Daugelis Europos tautų 
savo knygų atsiradimą skai
čiuoja Šimtais ir tūkstančiais 
metų. Daugelio tautų laikraš
čiai jau siekia šimtus metų. 
Tuo tarpu lietuvių tauta nuo 
pirmosios knygos pasirodymo 
— Mažvydo Katekizmo tegali 
skaičiuoti tik 436 metus. Jau 
daugiau kaip prieš šimtą metų 
buvo spausdinami lietuviški 
laikraščiai Prūsų Lietuvoje, 
bet jie neturėjo tos reikiamos 
jtakos, nes nepasiekė visos 
Lietuvos, kuri kentė nuo lenkų 
nutautinimo pastangų ir 
vėliau rusų okupacijos vergijo
je.

Nė vienos tautos istorijoje 
nėra tokio ilgo laikotarpio, 
kuriame dėl spausdinto žodžio 
reikėjo rizikuoti savo laisve, 
turtu ar gyvybėmis. Spaus
dintas žodis, kuris lietuviams 
duotų reikiamų žinių, kuris 
jungtų savos tautos žmones, 
jiems rodytų tautinius kelius, 
buvo daugiau kaip keturiasde
šimt metų persekiojamas, 
draudžiamas, kad tauta, anot 
Baranausko, liktų ir tamsi ir 
juoda. Turėjo ateiti Valan
čius, Daukantas, Basanavi
čius, Kudirka, Vaižgantas, 
Maironis ir kiti herojai, kurie 
Bpausdintu žodžiu, poezija 
pažadintų tautinį atgimimą, 
savęs, kaip skirtingo tautinio 
vieneto, pažinimą, tautinį 
sąmoningumą. Su jais atėjo 
knygnešiai, kurių veiklos 
spausdinto žodžio vargingam 
ir herojiškam keliui laiko
tarpis yra pažymėtas mūsų 
tautos dideliu herojizmu, 
savęs nepaisymu, auka dėl 
savo tautos gerovės ir švie
sesnės ateities. Vieni slaptai 
rašė ir slaptai spausdino 
knygas ir laikraščius, kiti 
slaptai jas nešė į pavergtą 
Lietuvą, rizikuodami kalėji
mais ir tremtimi. Ir tas 
keturiasdešimt metų spaudos 
draudimo ir knygnešių laiko
tarpis pažymėtas tokiu hero
jizmu, kad jam lygaus vargu ar 
yra visoje istorijoje. Bet tas 
laikotarpis pažadino tautos 
atsparą, pabudino tautinį 

sąmoningumą ir drąsą, kad, 
atėjus laikui, tauta jau buvo 
subrandinta laisvei ir nepri
klausomybei. Aušra, Varpas, 
Tėvynės Sargas ir kiti ano 
meto slapti laikraščiai 
daugiau ar mažiau priešinosi 
okupantui, bet svarbiausia — 
jie sukėlė budrumą lietuvių 
tautoje nuo mažo ki seno, nuo 
inteligento iki paprasto 
kaimiečio.

Šis knygnešių ir slaptos 
spaudos laikotarpis paruošė 
lietuvių tautą ne tik nepriklau
somam gyvenimui, bet ir po jo 
ėjusioms okupacijoms, kurios 
dar didesniu žiaurumu ir 
didesne priespauda palietė 
mūsų tėvynę. Reikia dar dides
nės drąsos ir pasiryžimo 
dabartinėje okupacijoje skelbti 
savo tautinius ir religinius įsi
tikinimus, už juos kovoti, dėl 
laisvo žodžio eiti į kalėjimus, 
tremtį ar prarasti gyvybę. 
Dabartinė slapta, draudžiama 
Kronika, Varpas, Perspek
tyvos ir kiti okupuotoje 
Lietuvoje išeinantieji spausdi- 
niai, bolševikams persekio
jant jų leidėjus ir kišant į 
kalėjimus ar psichiatrines 
ligonines, yra rakštis okupan
to akyse. Nes, jei jie ir mažiau 
įtakos turi vietoje, tai radijo 
bangomis pasiekia ausis ne 
tik kenčiančiųjų ir persekio
jamųjų lietuvių, bet ir paties 
okupanto bei jo pataikūnų. 
Lietuvių tauta nenori ir šioje 
okupacijoje žūti nuo geno
cidinių priemonių, bet taip pat 
nenori likti tamsi ir juoda.

Štai ir matome vaizdą to 
viso praeities gyvenimo, tų 
kančių ir to ryžto šioje Bro
niaus Kviklio ir jo talkininkų 
surengtoje draudžiamos spau
dos parodoje. Čia matome ne 
tik ano meto, bet ir šių laikų 
slaptąją spaudą, kuri žadina 
tautą ir saugo ją nuo svetimy
bių. Čia matome tuos didvyrių 
knygnešių kelius, kuriais jie 
pasiekė kiekvieną Lietuvos 
miestelį, bažnytkaimį, kaimą 
ir net didžiuosius Rusijos 
miestus, kur tik buvo lietuvių. 
Šioje parodoje mes galime ma-

Prieš šimtą metų savo pirma
jame numeryje pačiais pirmai
siais žodžiais pogrindinė Aušra 
priminė Lietuvai, kad „istorijos 
nežinantieji žmonės visada 
liekasi vaikais“ (homines istoria- 
rum ignari semper sunt pueri). I 
istorinę Lietuvos likimo reikšmę 
pritinka atkreipti dėmesį ir viso 
pasaulio, bent išeivijos genčių su
važiavime. Jdomu, kad kaip anuo
met Aušroje, taip dabar Chi
cagoje Šis klausimas svarstomas 
ne pačioje Lietuvoje, bet už jos 
sienų. Prieš Šimtmetį Lietuvoje 
tokio klausimo nebuvo įmanoma 
kelti lietuviu kalba, nes buvo 
draudžiamas rašytinis lietuviš
kas žodis. Šiandien draudžiamas 
laisvas rašytinis žodis. Paralelių 
tarp „Aušros“ ir dabartinės 
epochos yra nemaža. Iš jų šiuo 
metu man labiausiai krinta akin 
faktas, kad nei tada, nei šiandien 
panašiuos svarstymuos negalėjo 
dalyvauti pačios Lietuvos 
žmonės. O kad slogusis šimtmetis 
pasikeistų ir leistų po vienu stogu 
visiems reikalams sueiti ir 
Lietuvos, ir išeivijos lietuviams!

įprasta sakyti, kad Lietuvos 
istorinis likimas yra „tragiškas“. 
Žodis „tragiškas“ reiškia gy
venimą, pilną liūdesio ir nelai
mių. Jis taip pat reiškia stiprios 
asmenybės kovą prieš likimą, 
kovą, kuri dėl psichologinių ar 
kitų priežasčių pasmerkta baigtis 
asmenybės pralaimėjimu. Pralai
mėjimo realybė buvo ir lietuvių 
tautos lemties dalis nuo pat jos 
istorinio pasirodymo valstybės 
arenoje prieš septynis su puse 
šimto metų. Ieškodami anksty
vųjų tos nesėkmės priežasčių, ran
dame, jog nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų valstybę sukūrę Lietuvos 
karvedžiai ir diplomatai nesuge
bėjo sukurti tautinės infrastruk
tūros valstybės ir tautos identi- 
tetui išlaikyti. Taip nuo Baltijos 
jūros iki Maskvos klestėjo valsty
bė, bet nebuvo organizuotos 
tautos. Antra ir nemažiau svar
bia priežastimi reikia laikyti 
Lietuvos valdovų nesugebėjimą 
apsispręsti, ar Lietuvos ateitis 
priklauso su Rytų ar su Vakarų

tyti knygnešių herojiškumą, 
nebijantį už spausdintą lietu
višką žodį eiti į katorgą, į 
tremtį, į kalėjimus ar net žūti. 
Matome ir šio meto didvyrius, 
kovojančius už savo teises 
pavergtoje Lietuvoje.

Apie parodą negalima tik 
kalbėti. Ją reikia matyti, jos 
giliausias idėjas suprasti, pra
eitį ir mūsų didvyrių kančias 
išgyventi, kad galėtume jausti 
didvyriškumą tų rinktinių 
žmonių, atidavusių ir atiduo
dančių už lietuvišką spaus
dintą žodį geriausias savo 
dienas ir net laisvę. Ši paroda 
turi būti mums paskatinimas 
branginti lietuvišką žodį ir 
vertinti mūsų senolius ir 
dabar bolševikų persekio
jamus mūsų brolius ir seses. 
Ogi spauda yra pasaulio galy
bė, kurios bijo ir policijos 
tvarkoma bolševikų valstybė.

Dėkingi esame Broniui 
Kvikliui, tam spaudos mylėto
jui, ir jo talkininkams už mūsų 
herojiškos praeities vaizdine 
forma atskleidimą. Tas paro
doje matomas herojiškumas 
turi žadinti mus bent įvertinti 
tas vertybes, kurios padėjo 
Lietuvai prisikelti, ir žadinti 
viltis, kad tas herojiškumas 
padės prisikelti ir dabar pa
vergtai tėvynei, nepaisant, 
kiek laiko dar reiktų už laisvę 
kovoti ir tą kovą tęsti.

Pr. Gr.

' Europos civilizacijos erdve. 
Tikriausiai iš to neapsisprendimo 
išplaukė istorinė dvejonė, pasi
dalinimas ir nepajėgumas apsau
goti ne tik valstybinį, bet ir tau
tinį savarankiškumą.

Prieš 50 metų geografas profe
sorius Kazys Pakštas iškėlė idėją, 
kad Lietuvą, bent nemažą jos 
dalį, reikia perkelti į Centrinę 
Ameriką, kolonizuojant britų val
domą Hondūrą. Pakšto siūlymas 

| buvo vadinamas donkichotišku ir 
iš tikro buvo nerealus. Tačiau 
tokiu radikaliu siūlymu Pakštas 
pabrėžė geografijos svarbą Lietu
vos istorinei lemčiai. Iš tiesų kryž- 
kelinė Lietuvos geografinė pa
dėtis Rytų Europos lygumoje 
daugiausia apsunkino Lietuvos 
pastangas surasti savo vietą 
Europoje. Geografija turėjo aiš
kios įtakos istorijos tėkmėje 
lietuviškojo charakterio, psicholo
ginės dvejonės ir valios aštrumo 
išsivystymui. Kartais į mus žiū
rima kaip į savo vietos ir vaid
mens nežinančią tautą ir neži
nančius žmones. Šiame tvirtinime 
yra daug tiesos.

Šis nežinojimas ir tautinės 
valios skilimas Rytams - Va
karams priklausomybės klau
simu reiškėsi jau nuo gediminai
čių laikų ir raudonu siūlu tęsiasi 
iki šiandien. Iki 19-to amžiaus Baltijos kraštais ir Lenkija — 
pajėgėme išlikti tik kaip istorinė 
asmenybė; kaip tauta tame 
amžiuje net tapome konku
rencijos objektu tarp rusų ir 
lenkų. Moderniajam tautos forma
vimuisi 19 amžiuje labai didelės 
įtakos turėjo toji lenkų-rusų kova 
dėl lietuvių lojalumo ir jų prisi
jungimo. Tautos atgimimui toji 
kova labai buvo pagalbi. Joje 
nelaimėjo nei rusai, nei lenkai, bet 
patys lietuviai, tuo laiku ypač per 
Valančių, o vėliau per Aušrą ir

Nemunas, tekantis pro Kauno senamiesti.

tautinio atgimimo sąjūdį išvysty- 
dami kalbą kaip komunikacinę 
priemonę, atrasdami tautos isto
rinę atmintį — ypač per 
Vilniaus universitetą, paleng
va perimdami pagrindinę 
Lietuvos visuomeninę instituciją
— Katalikų Bažnyčią, susigrą
žindami žemės nuosavybę — taip 
padėdami pagrindą Lietuvos kul
tūrai ir socialinei infrastruktūrai.

Dvidešimtame amžiuje Lietuva
— kaip valstybė kartu su kitais 

atsistatė dėl kito, daug didesnio 
Rytų - Vakarų konflikte. Kaip 
vokiečių - rusų sandėris 1795 ir 
1939 metais atnešė Lietuvai Rusi
jos okupaciją, taip vokiečių - rusų 
imperijų dvikova — ir abipusis 
pralaimėjimas — atidarė Lietuvai 
ir jos kaimynams duris į 
nepriklausomą gyvenimą. Pasta
rosios aplinkybės buvo labai retos 
ir dabar jau nebepakartojamos, 
bet jos vertos atsiminti ir 
įsidėmėti.
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DRAUDŽIAMOSIOS
LIETUVIU 
SPAUDOS 

PARODA
Aušros šimtmečiui paminėti 

1883-1983
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Draudžiamosios lietuvių spaudos parodos, vykusios per II PLD Chi
cagoje 1983 m. birželio mėn. 26—liepos mėn. 4 dienomis, plakato 
detalė. Parodos eksponatai iš- Broniaus Kviklio archyvo. Plakato ■ 
projektas — Vinco Luko.
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Nenuostabu tad, kad ir pačių 
lietuvių nusistatymas, kurią kovo
jančią pusę palaikyti, Rytus ar 
Vakarus, rusus ar vokiečius, 
nebuvo vienodas. Nebuvo jis 
vieningas nei Lietuvos pozicijos 
bei istorinio vaidmens klausimu, 
bet pasižymėjo priešingybėmis. 
Ne paslaptis, kad 1917 metų gegu
žės mėnesį Petrapilio lietuvių kon
ferencijoje nemaža atstovų dalis 
pasisakė už Lietuvos autonomiją 
demokratinėje Rusijoje, ne už 
laisvą gyvenimą nepriklau
somoje valstybėje. Lietuvos Ko
munistų partija siūlė autonomiją 
bolševikinės Rusijos rėmuose. 
Nors skaičiais ir nedidelė 1917 - 
19 metaiB komunistų partija buvo 
patraukusi į savo pusę ne tik 
kaimo bežemių, bet ir kūrybingos 
inteligentijos, kurios dalis vėliau 
pozityviai įsijungė į nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą. Nepri
klausomoje Lietuvoje ir vėl, nors 
negausūs skaičiais, kai kurie 
intelektualai ir meno pasaulio 
žmonės, būrelis darbininkijos ir 
būrys mažumų atstovų populia- 
rizavo Sovietų Sąjungą ir sudarė 
pirmuosius kadrus, kuriais rem
damasi Maskva Bukūrė valdžios 
aparatą po Lietuvos užėmimo 
1940 m. vasarą. Ir 1941 m. 
vasaros sukilimą reikia vertinti 
šitame kontekste — kaip atsi
sakymą nuo komunistinės Rusi
jos, ne kaip pasisakymą už nacis
tinę Vokietiją. Nepriklausomoje 
Lietuvoje turėjome šiuo klausimu 
bent trejas politines pažiūras: pro
rusiškas, provokiškas ir neutra
lias. Prorusiškąsias labiausiai 
propagandizavo pogrindinė Ko
munistų partija; buvo betgi ir 
nekomunistinis visuomenės spar
nas, siekęs glaudžių santykių su 
Rusija ir palaikęs kai kurias ko
munistines tendencijas. To spar
no vienas ryškiausių atstovų — 
didelis Lietuvos rašytojas ir 
patriotas Vincas Krėvė-Mickevi
čius, kuris, tiesa, visiškai pasi
keitė po to, kai kaip pranašas 
Joną turėjo progos pažiūrėti į žvė
ries vidurius (per pokalbį Krem
liuje su Molotovu). Provokiškasis 
buvo atstovaujamas kito aist
raus, gabaus ir politiškai nepa
stovaus intelektualo — Augus
tino Voldemaro. Neutralizmo 
pažiūra priklausė Antanui 
Smetonai. Išskyrus komunistų 
partiją — o ir dėl jos kai kuriais 
laiko tarpais yra klausimo — 
pažiūrų skirtumai Rytų - Vakarų 
problemos reikalu buvo paremti 
Lietuvos suverenios valstybės 
pripažinimo idėja, bet tiek 
Mickevičius, tiek Voldemaras toli 
traukė savo šalį į ryšius su 
antagonistiniais kaimynais. Gi 
neutralizmui paremti Lietuva 
neturėjo pakankamai jėgos 1939 - 
40 metais, kaip jos pritrūko ir 
gediminaičių valdomai valstybei 
14-to amžiaus gale.
Kultūrinėje plotmėje prorusiš- 

kumas reiškėsi socialistinio realiz
mo ir sovietinės santvarkos gar
binimu, neutralizmui nebuvo 
charakteringos vienos kurios 

sampratos, gi provokiška kul
tūrinė grupė buvo labai maža. Iš 
tiesų vieton provokiškos turėjome 
provakarietišką kultūrinę grupę, 
kurios širdis buvo neseniai miręs 
Juozas Keliuotis su Naująja 
Romuva. Skaitytojas pastebės, 
kad praleidau sintetinę kultūros 
koncepciją, kuriai atstovavo 
profesorius Stasys Šalkauskis. 
Jaunųjų Šalkauskio mokinių, 
katalikų intelektualų dalis tai 
koncepcijai pritarė, prieš ją neko
vojo, ją sekė lūpomis, bet ne dar
bais, nes tai buvo idealistiška 
pažiūra, pritaikoma tik siauroje 
etinėje bei filosofinėje - meninėje 
koncepcijų srityje, pagrindo 
neturinti politikoje.

Lietuvą užėmusi Maskva ir jos 
komunistiniai statytiniai vienu 
svarbiausių politinių ir kultūrinių 
uždavinių pasistatė pastangą įti
kinti Lietuvos žmones, o ypač in
teligentiją, kad su sovietinės sant
varkos įvedimu išsipildė galutinis 
istorinis Lietuvos poslinkis. Lie
tuva amžiams priklausanti Ry
tams. Tuos, kurie nebuvo ideolo
giškai įtikinami — o tai buvo 
didžioji dauguma — Antanas 
Sniečkus ir Justas Paleckis ragi
no būti praktiškais. “Arba su ta
rybinėmis tautomis, arba impe
rializmo auka; trečio kelio 
Lietuvai nėra“, Mao-Tse-Tungą 
imituodamas, 1958 m. kalbėjo 
“šeimininkas” (taip Sniečkus bu
vo vadinamas politinių artimų
jų). Vakarai, tuo pačiu ir Lietuvos 
valstybė, reiškė Lietuvos žmonių 
išnaudojimą. Pagal Paleckį, ne
priklausoma Lietuva buvusi žais
las imperialistų rankose. Atsisky
rusi nuo Rusijos, Lietuva buvo 
tapusi Europos užkampiu.

Ji esanti “laisva ir pasiturinti” 
tik Rusijos pagalba. Rusija esanti 
“išmintinga ir gera motina”, kuri 
nepailsdama rūpinasi savo “vai
kais”. Paleckiui ir Sniečkui buvo 
pasisekę šią praktišką išvadą iš
trėmimais įkalti į daugelį vyres
niosios Lietuvos inteligentijos 
galvų, po 1944 m. juos apakinant 
— tikriausiai tik laikinai — ki
toms tautinio ir valstybinio gyve
nimo alternatyvoms. Tačiau iš es
mės ir vyresnioji karta, ir ypač 
jaunoji Lietuvos karta, “apsi
ginklavusi” sovietinėmis formo
mis, tebėra nesuvirškinta nei ideo
logiškai, nei praktiškai, nei 
pasidalinusi klausimu, ar būti lo
jaliam Lietuvai. Jinai tačiau yra 
išmokusi elgtis praktinėje tarybi
nėje realybėje. Klausimas, ar yra 
kita alternatyva kaip tik valsty
bingumas su Rusija yra pats svar
biausias šiandieninės Lietuvos 
politinėje socializacijoje; nuo ga
lutinio atsakymo į šį klausimą — į 
jį turi atsakyti kiekviena genera
cija — priklausys ir pačios Lietu
vos ateitis.

Kai Lietuva 1944 m. galutinai 
atsidūrė Maskvos orbitoje, Vaka
rų politikos ir kultūros įtaka pasi
darė nereikšminga. Eventualiai, 
žinoma, Lietuvos valstybinė atei- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šeštoji Dainų šventė Paviljone.
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ga.
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Chicagos teatruose.

Čekų kultūros atgimimas
Po 1968-ųjų metų invazijos, 

naujieji Čekoslovakijos val
dovai b ivo užsimoję visiškai 
„normalizuoti“ šalies kultū
rinį gyvenimą. Kadangi 
Maskva tada buvo nuspren
dusi, jog čekų rašytojai buvo 
daugiausia kalti už „Prahos 
pavasarį“ ir mėginimą sukurti 
„socializmą žmogišku veidu“, 
žymiausieji čekų autoriai buvo 
ištremti arba nutildyti, oficia
lioji literatūra buvo sprau
džiama į agitpropo rėmus. Kai 
kuriais atžvilgiais čekų rašy
tojų padėtis tapo sunkesnė už 
lietuvių.

Ar „brandaus socializmo“ 
gauleiteriams pavyko paversti 
Čekoslovakiją kultūrine ir 
politine dykuma? Bent vienas 
autoritetingas balsas į tai 
atsako neigiamai. Pasaulinio 
garso čekų dramaturgas Vac- 
lav Havel buvo neseniai paleis
tas iš kalėjimo dėl pablogėju
sios sveikatos. Nebodamas 
pavojaus vėl būti suimtu, jis 
Paryžiaus dienraščio Le 
Monde (š. m. balandžio 11-12) 
korespondentui papasakojo 
savo įspūdžius apie padėtį 
Čekoslovakijoje, ją išvydęs po 
ketverių metų už grotų.

„Mano pirmieji įspūdžiai toli 
pralenkė tai, ko aš tikėjausi“, 
pasakoja Havel. „Chartos 77 
sąjūdis nepalūžo po šešerių 
metų persekiojimo. Neteisin
gai persekiojamų asmenų gy
nimo komitetas tebegyvas po 
penkerių metų represavimo. 
Mane labai nūstebino neofi
cialios kultūrinės veiklos įvai
rumas ir apimtis: privačių filo
sofinių seminarų skaičius ir 
aukštas lygis; savilaidinių li
teratūros ir kitokių žurnalų 
gausumas. Pasikeitė veiklos 
metodai — kaip man atrodo, 
dabar mažiau baimės ir daug 
daugiau atsargumo. Mane 
ypač stebina tos veiklos gylis 
ir nepaprasta energija“.

Havel atrodo, kad čekų 
visuomenė šiandien daug dau
giau ištroškusi tiesą reiškian
čių kultūrinių vertybių ir žo
džių — nesvarbu, ar jie, šiuo 
metu dar sporadiškai, ateina iš 
„oficialiosios kultūros“ sferos, 
ar, daug didesniu mastu, iš 
„neoficialiosios“ ar „alterna
tyvinės“ kultūros. Atrodo, lyg 

daugeliui žmonių taip įkyrėjo 
jų nuovargis, kad jie nebegali 
sutramdyti tikro ir laisvo kūry
bingumo troškulio.

Havel pastebėjo pasikeitimų 
ir režimo aprobuotoje kul
tūroje: „Dar neseniai valdžia 
šią kultūrą manipuliavo. Šian
dien didėja politinio aparato 
spaudimas ir oficialiajai 
kultūrai, o tai ženklas, kad joje 
kažkas keičiasi. Kartais man 
rodosi, kad kai kuriose srityse 
iš aparato rankų ima išslysti 
jo paties kultūros kontro
lė — dar neseniai aprobuotos 
pjesės, spektakliai ir ypač 
„rock“ ar džiazo ansambliai 
šiandien jau uždraudžiami. 
Daugelis jų nebežino, ar jie 
priklauso „oficialiajai“ ar 
„alternatyviajai“ kultūrai“. 
Todėl kai kurios čekų kultūros 
apraiškos Havel primena 
ankstyvąjį 1960 dešimtmetį, 
kai „tarp oficialiosios ir neofi
cialiosios kultūros besidrie- 
Kiančioje prieblandos zonoje 
pasirodė sąmoningumo ir in
telektualinio išsilaisvinimo 
daigai“.

Havel diagnozę patvirtina ir 
oficialiosios spaudos balsai. 
Netiesiogiai prisipažįstamą, 
kad „socialistinis realizmas“ 
nedavė vaisių — kompartijai 
ištikimi rašytojai nesugebėjo 
parašyti gero romano apie 
„Prahos pavasarį“ ar apie 
„normalizavimo“ laikmetį. 
Kaip ir Lietuvoje, be perstojo 
skundžiamasi aktualios 
politinės prozos ir „pozityvių

Vaclav Havel

Pranešimas. Skambinti kul
tūrinio priedo redaktorei. Rei
kalingas Vl-ios Dainų šven
tės vertinimas. Atsakau, kad 
esu Dainų Šventės Komiteto 
narys gaidų paruošimo reika
lams ir rengiu programos 
leidinį. Rašyti apie Dainų 
Šventę man būtų labai 
nepatogu. Pagaliau susi
tariame, kad vadinsime ap
žvalga arba įspūdžiais, bet ne 
recenzija. Man būtų žymiai 
lengviau dar kartą pakrauti 
du pilnus autovežimius šven
tės programų ir nuvežti į 
Paviljoną, negu rašyti apie 
Dainų šventę. Kur dingo žy
mieji kritikai, kur dirigentai, 
neturėję laimės šioje šventėje 
diriguoti, kur muzikiniai žur
nalistai? Negali. Paaiškėja, 
kad vienas muzikinės žvalgy
bos asmuo, sužinojęs, kad aš 
dėl daugybės darbų neturėjau 
laiko paruošti šventės dainas 
ir nebūsiu choristų gretose, 
pasiūlė redaktorei kaipo teisy
bę mylintį žmogų. Bet šiuo 
atveju teisybės gali būti kelios: 
mano teisybė, tavo teisybė ir 
jo teisybė. Sudėtinį įspūdį 
sudaro daugelis dalykų: sėdėji
mo vieta, garsiakalbių veikla, 
dirigentų apranga, daini
ninkai, šokėjai, orkestras, 
pranešėja, prezidento tele
fonas ir Dainų šventės 
komitetas.

Teko girdėti daugybę rimtų, 
pusiau rimtų ir net juokingų 
klausimų. Kas sudarė Reper
tuaro komisiją? Kokiu pa
grindu buvo kviečiami diri
gentai? Kodėl kai kurie 
dirigentai, vadovaujantieji 
chorams, nebuvo pakviesti 
diriguoti? Kodėl neatvyksta 
Brazilijos choras? Kodėl 
kompozitorius, „Kantatos apie 
Staliną“ autorius, turėjo reper
tuare net dvi dainas? Kas atsi
tiko su Banaičio, Gaidelio, 
Kačinsko, Klovos ir Štarkos 
dainomis? Kodėl II Pasaulio 
Lietuvių dienų leidinyje, Dai
nų šventės tituliniame 
puslapyje žodis „Šventė“ 
neturi paukščiuko ant „S“ rai- 
dėB? Kodėl pranešėja vartojo 
žodį „išpildyti“, bet ne 
„atlikti“? Ar Dainų šventės 
komiteto pirmininkas tarnavo 

šiūdienių herojų“ stoka. Pra
ėjusį dešimtmetį į literatūrą 
atėjusi jaunoji karta kalti
nama ankstesnės „mėlynų 
džinsų“ kartos nuotaikų kopi- 
javimu, ,,bėgimu nuo 
tikrovės“, „vartotojiška“ 
psichologija, „naudingo“ dar
bo vengimu“. Praėjusių metų 
gruodžio mėnesį CK sekre
torius Josef Havlin išspaus
dino labai piktą, panašias 
Liongino Šepečio tiradas pri
menantį puolimą prieš dabar
tinę čekų kultūrą: per daug 
„ideologiškai silpnų“ knygų, 
per daug „formalizmo“, į sceną 
pradeda grįžti „reformistinės“ 
pjesės, kritikai ir publicistai 
nepakankamai tvirtai atremia 
„buržuazines ir revizionis
tines“ teorijas, daugelis meni
ninkų dar ideologiniai „nesu
brendę“. Taip prisipažįstamą, 
kad Čekoslovakijos kultūra 
atsisako būti suprimityvina
ma. O tai gera naujiena ir 
tiems, kurie stengiasi ištausoti 
savitą lietuvių kultūrą.

J.P.

Apžvalga, įspūdžiai ir vaizdai

Dalis Šeštosios Dainų šventės choristų šių metų liepos mėn. 3 d. Chicagoje. Nuotrauka Jono Kuprio

armijoje? Kodėl gaidos buvo 
paruoštos ir išsiuntinėtos 
vėlai? Ar Dainų šventės 
pelnas eis kitų kultūrinių 
parengimų nuostoliams pa
dengti? Kodėl Pirmosios dainų 
dienos organizatoriaus Juozo 
Žilevičiaus sveikinimas 
nebuvo paminėtas žodžiu? Į 
kiekvieną iš šių klausimų 
atsakydavau tuo pačiu žodžiu: 
„Nežinau“. Mediciniškai žiū
rint, mano jautriai nervų 
sistemai būtų daug nau
dingiau šių įspūdžių nerašyti. 
Mūsų žmonės labai dažnai 
stipriau paplaka kritikos rašy
tojus, negu atlikėjus. Bet paža
das duotas. Išeities nėra. Iš
vykstu į Muzikologijos 
archyvą, kur nėra telefono. 
Kur Juozo Žilevičiaus įmintos 
pėdos ir atodūsiai gal padės 
pasilikti šiek tiek šiapus teisy

Dainų šventėti solistai Anita Pakalniškytė — sopranas, Roma Mastienė — aitas ir Algis Grigas — 
baritonas. « . u ,

Nuotrauka Jono Kuprio

bės, o patirtis Chicagos Lietu
vių Operoje gal pagelbės vai
dinti muzikoje išmanantį.

JAV bei Lietuvos himnus ir 
Dambrausko „Maldą už tėvy
nę“ dirigavo garbės diri
gentas Alfonsas Mikulskis. 
Amerikos himno tempas galė
jo būti greitesnis. Himno teks
tas yra revoliucinis. Tele
vizijoje giedamas Amerikos 
himnas atliekamas žymiai 
greitesniu tempu. Lietuvos 
himnas skambėjo įspūdingai.

„Maldai už tėvynę“ orkest- 
raciją paruošė pats dirigentas. 
9 ir 11 taktų antrose pusėse, 
kur choras tyli, o muzika 
keliauja sekstomis žemyn, 
orkestras galėjo būti ryš
kesnis. Con Moto vietoje, kur 
orkestras turi tris taktus solo, 
buvo orkestruota kiek skirtin
gai negu Dambrausko 

originale. Vedamoji melodija 
turėjo duetą. Tai skambėjo 
gana liaudiškai ir gana sko
ningai. Pradžioje keli balsai 
mėgino pradėti dainuoti dar 
orkestrui grojant įžangą. Tai 
turbūt tie, kurie nedalyvavo 
repeticijoje, arba neskaitė cho
rams išsiųstų nurodymų, arba 
nežiūrėjo į dirigentą. Garsiau
si buvo sopranai, nes jų ir 
buvo daugiausia. Maloniau
siai ir galingiausiai skambėjo 
„Išgirsk mūs balsą“, kur 
paeiliui įstoja bosai, tenorai, 
altai ir sopranai.

Be šios šventės, Alfonsas 
Mikulskis dirigavo I, II, III ir 
V-oje Dainų šventėje. Pagar
ba jam.

Sekantis dirigentas Aloyzas 
Jurgutis, svečias emigrantas 
iš Kalifornijos. Jam vadovau
jant, jungtinis choras dainavo 

„Lituanica“, maršinio pobū
džio kūrinį Dariaus ir Girėno 
garbei, parašytą Emeriko Gai- 
levičiaus (1874 -1949), buvusio 
ilgamečio Karo muziejaus 
orkestro vadovo. VI. Jaku- 
bėnas šį kūrinį vadino kan
tata. Chicagoje buvo tik atski
rų instrumentų gaidos, todėl šį 
kūrinį reikėjo orkestruoti iš 
naujo. Tai gabiai atliko Arū
nas Kaminskas. „Lituanica“ 
paliko malonų prisiminimą. 
Žinoma, garsumo atžvilgiu ir 
vėl viešpatavo sopranai, nes 
jų buvo bene dvigubai dau
giau negu tenorų.

Po to buvo dainuojama 
Naujalio „Jaunimo giesmė“. 
Ši daina buvo atlikta Pirmoje 
Dainų dienoje Kaune 1924 
metais. Šis kūrinys sulaukė 
nuoširdaus klausytojų pri
tarimo. Tai parodo, kad melo
dingas, nors ir nesudėtingos 
harmonijos dalykas, gali 
palikti gyvas ir po 60 metų. 
Tik pirmoje dalyje dalis dai
nininkų dainavo perilgas 
šešioliktines, tuo pakenkdami 
dainos pobūdžiui. Si daina nu
skambėjo ypatingai išlygintai 
dinamiškai. Sopranai netu
rėjo progos rodyti savo galy
bę, tenorai ir bosai buvo pui
kiai girdimi.

Toliau sekė „Vai ir prijojo“, 
Juozo Strolios daina duetui ir 
chorui. Dainavo Anita Pa
kalniškytė ir Roma Mastienė, 
dirigavo Aloyzas Jurgutis. 
Atrodo, kad visi dainavo tei
singas gaidas ir tarė 
reikalingus žodžius. Kažkas 
čia buvo netikslu garsia
kalbių tinkle. Vietomis aidėjo 
keistas švilpesys. Solisčių bal
sai buvo sustiprinti daugiau, 
negu reikalinga. Kai kada net 
choras buvo menkai girdimas. 
Dirigentas mėgino pritildyti 
solistes, ir tolimesniuose 
žodžiuose padėtis pagerėjo.

Paskutinė Jurgučio diri- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Abstrakcija mene ir religijoje
Abstrakcijos ir konkretumo 

problema, su kuria Šiandien 
susitinka menininkai, yra 
panaši į problemą, su kuria 
susitinka teologai. Meni
ninkas ar menininkė susi
tinka su panašiais sunkumais, 
kaip teologas. Teologas, norė
damas aptarti Dievą, naudo
jasi ir konkrečiais pavyz
džiais, ir abstrakčiomis 
sąvokomis. Jis sako, kad 
Dievas yra Tėvas ar Sūnus, 
bet šalia to jis sako, kad Die
vas yra pats gerumas, koks tik 
gali būti, kad Jis pagaliau yra 
pati būtis.

Panašiai dailininkas, stebė
damas savo objektą, jį 
kontempliuoja kaip atskirą 
savaimingą daiktą, tačiau jį 
atvaizduodamas, jis išreiškia 
kažką daugiau, negu tas 
daiktas yra. Jis jame mato ar 
kokį dėsningumą, ar struktū
rą, ar nuotaiką. Ir taip neju
čiomis menininkas atsiranda 
kelyje į abstrakciją.

Bet kaip tik čia prasideda 
tam tikra takoskyra ir net tra
giką, kurią išgyvena tiek 
teologas, tiek menininkas. Kai 
teologas labai gyvais žodžiais 
ir konkrečiais įvaizdžiais 
kalba apie dieviškus dalykus, 
ne vienas mąstantis kelia jam 
priekaištą, kad jis dieviškumą 
pažemina, jo esmės, jo tikros 
prigimties neišreiškia. O kai 
jis, iš kitos pusėB, pradeda 
bandyti aptarti Dievą labiau 
esmiškai ir tam tikslui nau
dojasi žmonių išdirbtomis filo
sofinėmis sąvokomis, jiB susi
laukia priekaišto, kad jo 
teologija yra šalta, negyveni
miška ir kad jis Ditevą 
suabstraktina.

Panašioje būklėje atsiranda 
ir dailininkas ar bet kuris 
vaizduojamojo meno kūrėjas. 
Kai jis, gėrėdamasis savo 
objekto grožiu, stengiasi jį 
atvaizduoti, kiek galima 
labiau atsižvelgdamas į visas 
jo aplinkybes, ir parodyti jo 
realumą, jis susilaukia prie
kaišto, kad čia yra ne menas, 
o fotografija arba pritaiko
masis menas. Iš kitos pusės, 
kai jis stengiasi įžvelgti, kas jo 
objekte yra esmingo, dėl kurio 
jis yra vertas dėmesio, kas 
jame yra galiojančio ne tik 

jame viename, bet ir kituose, 
kas sudaro jo esmę, jis neiš
vengiamai pasidaro kokios 
nors formos ar mokyklos 
atstovas ar sekėjas. Ir kai jis 
šiuo keliu eina tolyn ir gilyn, 
galų gale pats objektas jam 
pasidaro atliekamas, jis iš
nyksta iš menininko dėmesio 
rato ir iš jo kūrinio. Ir tada jis 
iš visuomenės susilaukia prie
kaišto, kad ji jo kūrinyje nieko 
nemato ir nieko nesupranta.

Taigi formos ir turinio pro
blema yra reali menininkams 
ir teologams. Ir ji pasilieka 
gyva, nepaisant vykusių ir 
reikšmingų pastangų ją iš
spręsti. Nebūtų galo, jeigu mes 
čia bandytume aptarti lai
mingus formos ir turinio 
derinius meno pasaulyje. 
Krikščionijoje dieviškos for
mos ir žmogiško turinio derinį 
yra padaręs Jėzus Kristus. Bet 
ir jis tos problemos nėra 
prašalinęs. Jis drįso 
prisipažinti esąs Dievas, 
tačiau, iš kitos pusės, kai buvo 
prašomas aptarti dieviškumą, 
jis tai atliko teorinėmis sąvo
komis, kaip ir mes. Jis kalbėjo 
apie Dievo gerumą, visagaly
bę, visažinojimą, meilę.

Nuolat pasiliekanti ši 
religinė problema gali būti 
paguoda menininkams, besi- 
rungiantiems už formos ir 
turinio derinį. Tai yra ieškoji
mas tokio derinio, kurio pilnai 
negalima išreikšti nei vien 
sąvokomis, nei vien jausmais, 
bet kuriame abi šios žmogaus 
galios vaidina atitinkamą 
vaidmenį. Ir reikia laikyti 
vertingu lietuviškos visuo
menės laimėjimu, kad jos 
tarpe yra menininkų, kurie šio 
derinio pastoviai siekia ir 
kiekvienas savaip yra pasiekę.

Į meniškus laimėjimus gali-' 
ma žiūrėti kaip į tarsi dieviš
kumo apsireiškimus. Reli
giniu graikiškos kilmės žodžiu 
betariant, tai yra epifanijos. 
Šiuo žodžiu meniškus laimėji
mus mėgo aptarti įžymus ir 
tačiau kontroversinis mūsų 
šimtmečio rašytojas James 
Joyce. Jis „epifanijos“ žodžiu 
vadina tokį rašytojo pergy
venimą, kada visu spindėjimu 
jau pasirodo daikto siela, iš
vilkta iš drabužių (pgl. W. T. 
Noon, Joyce and Aquinas

Cikagiečiai
Dramaturgas, lituanistas dr. 

Kostas Ostrauskas iš Philadel- 
phijos buvo pakviestas NEH 
jaunimo projekto „Lietuviškasis 
paveldėjimas: Daugiariopos jauni
mo pažiūros“ dalyvauti progra
moje, skirtoje susipažinti ir 
panagrinėti jo kūrybą bei draminį 
literatūrinį žanrą aplamai. Šių 
metų balandžio mėn. 23 d. 
(Šekspyro gimtadienį) Čikagoje, 
Jaunimo centro kavinėje, buvo 
suvaidinta jo drama „Lozorius“ 
(Marija Smilgaitė, Daiva Marke
lytė ir Arvydas Žygas). Po to tarp 
žiūrovų — klausytojų ir svečio 
autoriaus užsimezgė pokalbis, 
kurio pagrindinius momentus, 
paties autoriaus šiek tiek pareda
guotus ir kiek papildytus, čia 
perteikiame „Draugo“ kultūrinio 
priedo skaitytojams.

MARIJA STANKUS-SAULAI- 
TĖ: Pirmiausia būtų įdomu patir
ti, kaip Jūs išdrįsote šią medžia
gą savo dramai panaudoti ir ją 
t\q Iroi nfi

KOSTAS OSTRAUSKAS: 
Jokios drąsos čia nereikėjo, tai 
temai nieko blogo nepadariau. 
Esu linkęs, žvelgti į gyvenimą ir 
žmogų kiek kitu kampu, iš skir
tingos perspektyvos negu įprasta. 
Taip ir su „Lozorium“. Man 
parūpo, ar Lozorius buvo paten
kintas, prikeltas iš numirusių. 
Nutariau, kad ne. Prikėlė jį Kris
tus, bet juk pats Lozorius čia 
niekuo dėtas — jis nesiprašė būti 
prikeliamas. O gyvenimas jo buvo 
toks, į kurį nebūta noro grįžti. 
Tokia bent mano interpretacija.

Kitas tokio traktavimo pavyz
dys yra „Čičinskas“ — pažvelgta 
į jį kitaip negu legendose ir kitų 
autorių, ypač Maironio. Panašiai 
ir su „Šaltkalviu“. Vincas Ku
dirka bendralaikiui šaltkalviui ir 
jo žmonai tebuvo tiktai eilinis 
žmogus, kažkada kažkur girdėtas 
gydytojėlis, nesugebėjęs net ir sa
vęs pasigydyti. Tik laiko perspek
tyvoje jis tapęs mums tuo, kuo 
šiandien yra.

MARIJA STANKUS-SAULAI- 
TĖ: O į kokį klausimą Lozorius

Dr. Marija Stankus-Saulaitė veda diskusijas po angliškai suvaidintos 
Kosto Ostrausko dramos „Lozorius“ 1983 m. balandžio mėn. 23 d. 
John Hancock pastate, Chicagoje.

Nuotrauka Teresės Gaidelytės
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Yale University Prese, psl. 
1970, psl. 71-72).

Žodis „Epifanija“ nuo krikš
čionybės pradžios yra 
naudojamas Kristaus apsi
reiškimui aptarti. Naudojant 
šį žodį meniškai realybei ap
tarti, reikia padaryti esminį 
skirtumą, f ‘ 
meniško ir religinio pergy- absoliutinis galiojimas, 
venimo galima aptarti pasi- v. Bgd.

naudojant Etienne Gilson pa
stebėjimu. Menininko 
pergyvenimas pasilieka 
asmenyje ir neturi absoliu
tinio galiojimo (pgl. Painting 
and Reality, New York: Meri- 
dian Books, 1959, psl. 165), o 

, religiniame išgyvenime viskas 
Skirtumą tarp priklauso nuo to, ar čia yra

atsako savo vieninteliu žodžiu 
„Ne!“?

K. O.: Tai visuotinis, galutinas 
„Ne“ — „nieko nežinau, nieko 
negaliu, nieko nenoriu — palikite 
mane ramybėj“.

VAINIS ALEKSA: Jūsų 
„Kaliausės mirtis“ skiriasi nuo 
didesnės dalies kitų Jūsų veikalų, 
kur dažnai naudojami istoriniai 
įvykiai. „Kaliausės mirtyje“ — ne.

K. O.: Faktiškai tik kelios mano 
dramos turi istorinį pagrindą. Net 
ir jų nevadinčiau įprastine 
prasme istorinėmis dramomis. 
Man rūpi ne pati istorija, jos įvy
kiai, jų eiga bei. priežastys, o isto
rijoje esantis žmogus ir jo liki
mas. Čia pavyzdžiu galėtų būti 
„Čičinskas“ — paties Čičinsko 
traktavimas bei interpretacija.

VAINIS ALEKSA: Kokia yra 
autoriaus rolė šiame vaidinime? 
„Kaliausėje“ vienintelis žmogus 
veikėjas yra autorius — pasako
tojas.

K. O.: Dar prieš rašant buvo 
aišku, kad, nors veikia gamtos 
sutvėrimai — vanagas, žvirblis, 
kiškis, vištos, — vis dėlto čia ne 
gyvulėlių vaizdelis vaikučiams, 
neketinu paukščių skraidinti, o 
kiškio šokdinti. Tačiau kaip su 
tuo susidoroti? Tad štai tam ir 
pasirinkau autorių — pasakotoją. 
Jis ne tik išsprendė tas proble
mas, bet tapo dar ir tarsi graikų 
dramos choru, komentuojančiu 
veiksmą. O jo tekstas ir jo 
perteikiamos sceninės nuorodos 
tapo integralia dramos teksto 
dalimi.

MARIJA STANKUS-SAULAI- 
TĖ: Kai rašote, ar tikitės, kad 
Jūsų dramos bus vaidinamos?

K. O.: Senais laikais, kai 
išeivijoje dar būta gana gajos 
teatrinės veiklos, apie tai kartais 
pagalvodavau. Dabar, kai jos, 
galima sakyt, nebėra, o tebelikusi 
turbūt be išimties mėgėjiška, dėl 
to daugiau nebesuku galvos. 
Paradoksaliai šioji situacija išei
na į naudą — rašydamas esi 
laisvesnis, gali daugiau atsilapo
ti.

su Kostu Ostrausku

Nuotrauka Teresės Gaidelytės

Dr. Kostas Ostrauskas 1983 m. balandžio mėn. 23 d. Jaunimo centro 
kavinėje Chicagoje.

DAIVA MARKELYTĖ: Kodėl 
rašote dramas, o ne romanus ar 
poeziją? Kas Jus traukia į dramą?

K. O.: Dramos žanre jaučiuosi 
natūraliausiai (jau nuo jaunystės, 
jis man arčiausiai „prie širdies“) 
ir, manau, tvirčiausiai, tad jame 
ir susitelkiau. Blaškytis po kelis 
žanrus būtų neracionalu, nes jau 
ir viename kapstantis laiko neuž
tenka — gyvenimas per trumpas. 
Pagaliau sakoma, jog mes — 
„poetų tauta“. Tad kas nors turi 
būti ir dramaturgu.

MARIJA STANKUS-SAULAI- 
TĖ: Senovėje drama buvo žmonių 
gyvenimo dalis, nes ji atliko 
ritualo funkciją. Šiais laikais 
poetai nors gali tikėtis, kad jų eilė
raščius skaitys deklamatoriai, o 
romanistai, kad 
žmonės paskaitys, 
darni. Ar Jūsų 
skaitys?

jų knygas 
prieš užmig- 
drarras kas

K. O.: Nežinau, kas ir kiek 
skaito ar skaitys mano dramas. 
Tačiau žinau, kad, apskritai 
tariant, drama yra neabejotinai 
mažiausiai skaitomas žanras. 
(Gal todėl dramaturgų žymiai 
mažiau, — ne tik pas mus, bet ir 
visur, — negu poetų ir prozaikų?) 
Dažnas skaitytojas galvoja, kad 
dramos tekstas tėra tik skriptas 
režisieriui ir aktoriams, o šiaip 
piliečiui Bvarbu tik užbaigtas 
produktas — t.y. pastatyta 
drama, spektaklis. Žodžiu, kole
gos Šekspyro žodžiais tariant, 
„the play is the thing“. Taip ir 
ne. Esama ir kitos medalio pusės: 
„the text is the thing“. Tiesa, 
didžioji dramų dalis parašyta 
tam, kad jos būtų pastatytos. Gir
di, tik tada žodis virsta kūnu, 
tiktai tada drama tampa pilnai 
realizuota. Tačiau net ir 
neprieštaraujant šioms mintims, 
negalima vis dėlto užginčyti fak
to, kad drama yra (ir) literatūra. 
Kur būtų pasaulinė literatūra be 
Sofoklio ir Euripido, be Šekspyro 
ir Moljero, be Lope de Vegos ir 
Kalderono, be Ibseno ir Strind
bergo? Ar neprarastų daug 
amerikiečių literatūra, neturėjusi 
O’Neillio, Millerio ir, — tesiilsi jo 
nusikankinusi dūšia, — Tennes- 
see Williams? O ar galime įsivaiz
duoti mūsų literatūrą be Krėvės ir 
Sruogos dramų?

Akivaizdu, jog veržiuosi pro 
praviras duris. Net ir šv. Rašte 
pasakyta: „Pradžioje buvo Žodis“. 
Ir tebėra. Drama yra literatūra. 
Tad ji turi lygiai tiek pat teisės ir 
pagrindo būti skaitoma kaip ir 
kiti literatūros žanrai — poezija ir 
proza.

MARIJA SMILGAITĖ: Jūsų 

dramose sceninės nuorodos patei
kiamos labai tiksliai. Todėl jas 
lengva skaityti, bet režisuoti 
sunku.

K. O.: Tai tiesa. Gal tai dažno 
dramaturgo slaptas ar 
nesąmoningas noras savo dramą 
pačiam surežisuot (ir, žinoma, 
geriau, — bent jis taip galvoja, — 
negu bet kas kitas). Tuo labiau 
kad, kaip sakiau, teatro išeivijoje 
kaip ir neturime. Iš kitos pusės, 
dažnas režisierius, peržvelgęs tokį 
tekstą, gali — ne be pagrindo — 
pagalvoti: kam tokią dramą išvis 
režisuot, jeigu jau pats autorius, 
galima sakyt, tai atliko. Tačiau 
čia reikia tuoj pat pastebėti, kad 
nei režisierius, nei aktoriai, ruoš
damiesi statyti dramą, neprivalo 
imti visų autoriaus remarkų pažo
džiui. Tai gairės. Neįsivaizduoju 
dram iurgo, kuris remtų režisie
rių prie sienos dėl to, kad šis 
nesilaiko šventai kiekvienos jo 
sceninės nuorodos.

Pastaruoju metu nuo tų nuoro
dų ėmiau lyg ir tolti, jų mažiau, o 
„Kaliausės m.rties“ atveju, kaip 
minėjau, jų didžiuma tapo 

Marija Smilgaitė, Daiva Markelytė ir Arvydas 2ygas vaidina Kosto 
Ostrausko drama „Lozorius“ 1983 m. balandžio mėn. 23 d. Jaunimo 
centro kavinėje, Chicagoje. Nuotrauka Teresės Gaidelytės

integralia teksto dalimi. Ir vėl 
paradoksas — priežastis ta pati, 
kaip ir nuorodų pertekliaus: jeigu 
bent apygeriam pastatymui 
sąlygų nėra, tai kam tos nuoro
dos išvis reikalingos.

DAIVA MARKELYTĖ- Kokios 
didžiosios įtakos Jūsų kūrybai? 
Ar buvo dramaturgų, kuriuos 
mėgote skaityti?

K. O.: Daugiausia skaičiau DP 
gadynėje Vokietijoje. Nemokė
damas angliškai, prarijau vokiš
kai Šekspyrą, O’Neillį ir Wilderį; 
taip pat vokiškai — Ibseną ir 
Strindbergą. Vėliau, jau studijuo
damas Amerikoje, perverčiau 
nemaža vad. moderniųjų dramų.

DAIVA MARKELYTĖ: O iŠ 
lietuvių?

K. O.: Čia jau kita šneka. 
Studijuojant lituanistiką, reikėjo 
neva „viską“ skaityti. Iš dramų — 
pirmiausia, aišku, Krėvę ir Sruo
gą.

VYTAUTAS ZALATORIUS: 
Kaip Jums atrodo dabartinė 
Lietuvos dramaturgija?

K. O.: Esama neabejotinai 
rimtų vardų: Grušas, Saja, Glins
kis, Justinas Marcinkevičius, iš 
jaunesniųjų — Šaltenis; be to, 
neseniai, deja, per anksti miręs 
Samulevičius. Tiesa, galima būtų 
tam tikra prasme šiek tiek ginčy
tis dėl Marcinkevičiaus: ar toji jo 
trilogija iš tiesų dramos, ar 
dramatinės poemos? Pats auto
rius, atrodo, jaučia tą netikrumą 
— tiesiai jų dramomis nevadina. 
Tad gal jis, griežtai žvelgiant, ne 
dramaturgas, o — bent šiuo atve
ju — „dramatinis“ poetas?

Džiugu, kad dabartinė tenykštė 
drama, apskritai tariant, nėra 
tokia sustabarėjusi, kaip anksty
vesnė. Esama — ypač jaunesniųjų 
kūryboje — naujesnių, „moder
nesnių“ tematinių, kompozicinių 
ir stilistinių bruožų. Tiesa, čia, 
išeivijoje, tokius „dyvus“ kai 
kurie mes išdarinėjome jau maž
daug prieš 20-30 metų. Antra ver
tus, chronologija čia nedaug ką 
tereiškia. Svarbiausia, žinoma, ne 
kada drama parašyta, „moderni“ 
ji ar tradicinė, bet ko jinai verta.

MILDA TAMULIONIENĖ: 
Kuo skiriasi drama nuo 1 drama
tinės poemos?

K. O.: Dramatinė poema visų 
pirma yra poema. Imkim gal štai 
šitokį pavyzdį. To paties 
Marcinkevičiaus „Kraujas ir pele
nai“ yra poema (autorius ją, 
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Šiame numery:
Rožės vardas.
“Poezija turi ne tik būti, bet ir sakyti” — 
pokalbis su Bernardu Brazdžioniu.

Ar tikėjimas į laumes — religija? 

Ištraukos iš lyrinės poemos “Vaidila 
Valiūnas.’*

Jaunųjų dailininkų konkursinė paroda, 

įspūdžiai iš II PLD Filmų vakaro. 

Gyvosios istorijos paroda.

Chicagos teatruose.

Rožės vardas
Į vasarą tradiciniai yra žvelgia

ma kaip j knygą skaitymo metą 
— ko nejstengėme padaryti per 
metus, raminamės, kad atsigrieb- 
sim poilsiaudami. Važiuodami 
atostogų, daugelis aplanko kny
gų parduotuves, apsirūpina 
skaitymo medžiaga, o kultūrinė 
periodika pratusi kaip tik ta 
proga sudaryti ir sąrašus įvairiau
siais pagrindais rekomenduoja
mų knygų. Mes, besiruošdami, 
bešvęsdami, o paskiau įvairiopai 
bekomentuodami Pasaulio lietu
vių dienas, šiais metais neįsten
gėme skirti knygoms visais lai
kais priderantį svarbiausią 
dėmesį. O iš tikro ir naujų knygų 
pačioje vasaros pradžioje jau 
buvo gerokai užderėję: išėjo taip 
laukiamas Broniaus Kviklio 
„Lietuvos bažnyčių“ III tomas 
Kauno arkivyskupija (Chicaga: 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla, 1983), išleisti Jono Puzi- 
no Rinktinių raštų du tomai 
(Chicaga: Lituanistikos instituto 
leidykla, 1983), „Krikščionis 
gyvenime“ leidykla išleido dviejų 
dalių vyskupo Vincento Blizgio 
veikalą II Vatikano mintys ir 
Lietuviai susirinkime (Putnam, 
CT, 1982), University of Califor- 
nia Prese — Romualdo J. Misiū
no ir Rein Taagepera Pabaltijo 
kraštų sovietinės okupacijos 
laikotarpio istoriją The Baltic Sta
tės: Years of Dependence, 1940- 
1980 (Berkeley, 1983), išleista 
monografija Kražiai, redaguota 
a.a. Prano Razmino (Chicaga: 
Kražiškių sambūris, 1983), Ben- 
venuto Ramanausko, OFM reflek
sijos šv. Pranciškaus Asyžiečio 
800 metų sukakties proga Aš savo 
dalį atlikau (Brooklyn, NY: 
Darbininkas, 1983), pasirodė nau
jas romanas — Vacio Kavaliūno 
Dalia (Cleveland: Viltis, 1983), 
Antano Gaiiiušio novelių rinki
nys Visaip atsitinka (Brooklyn, 
N Y: Darbininkas, 1983), o ir 
eilėraščių rinkinių gera krūvelė. 
Visos šios knygos reikalingos 
išsamesnio skaitytojų su jomis 
supažindinimo, recenzijų ir kritiš
ko žodžio, ką tenka palikti iki po 
Draugo priedo vasaros pertrau
kos, kada bus atsiliepę recenzen
tai, o ir mes viBi būsime grįžę į 
įprasto lietuviško kultūrinio 
gyvenimo vagą.

Bet šį kartą norėtųsi keliais 
žodžiais atkreipti dėmesį ir 
pasiūlyti atostoginiam skaitymui 
neįprastą veikalą, šį pavasarį 
visoj Vakarų Europoj labai entu
ziastingai sutiktą ir dabar išvers
tą į anglų kalbą — tai italo 
Umberto Eco romanas The Name 
of the Rose (New York: Harcourt. 

Brace, Jovanovich, 1983. Kaina — 
15.95 dol.). Italijoje jam suteiktos 
dvi svarbiausios literatūrinės 
premijos, Prancūzijoje — ger
iausio svetima kalba veikalo 
premija. Jau iš pradžių susidomė
jimą kelia faktas, kad autorius iki 
šiol nebuvęs rašytoju. Atvirkš
čiai, jis labai gerai pažįstamas 
visame pasaulyje kaip semiotikos 
specialistas, istorikas, estetikos 
filosofas ir literatūros mokslinin
kas. Rožės vardas — jo pirmasis 
romanas.

Toliau, techniškai knyga būtų 
detektyvinis romanas, nors ir su 
daugeliu šiam žanrui nebūdingų 
vingių, o iš tikrųjų ji pagrįsta 
ženklų sistemų skaityba — taigi, 
semiotika. Ir pats knygos 
pavadinimas ateina iŠ Šekspyro 
„Romeo and Juliet“ eilutės: „Rožė 
bet kokiu kitu vardu lygiai 
saldžiai kvepėtų...“ Veiksmas 
vyksta 1327 metais. Pranciškonų 
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Poezija turi ne tik būti, bet ir sakyti
Pokalbis su Bernardu Brazdžioniu

Bernardo Brazdžionio lyri
nės poemos „ Vaidila Valiū
nas“ rankraštis šiais me
tais buvo pažymėtas Lietu
vių Rašytojų draugijos 
Maironio vardo premija. Poe
tas maloniai sutiko Draugo 
priede leisti atspausdinti 
ištraukų iš „Vaidilos Valiū
no“ ciklo ir taip pat pasidalin
ti mintimis apie savo kūrybą 
bei poezijos žanrą aplamai.

— "Vaidilą Valiūną” be- 
Į rods rašėte daugelį metų. Įdo
mu, kokia ir kada buvo pirmo
ji inspiracija parašyti 
pirmuosius šios lyrinės poe
mos eilėraščius?

— Pirmuosius “Vaidilos 
Valiūno” eilėraščius parašiau 
dar Lietuvoje. Akstiną davė 
Kaune matytas žmogus, kuris 
pirmosios komunistų okupaci
jos metais autobuse ir gatvėje 
drąsiai kalbėjo “prieš val
džią”, o visi, kurie girdėjo, juo
kėsi iš jo sąmojingų pastabų, 
jam pritardami. Ir pareigūnai 
nieko jam nedarė: kažkas pa
sakė, kad jis nepilnaprotis.

— Ar visos knygos struktū
ra buvo Jums aiški jau iš kar
to, ar ji formavosi metai iš me
tų, eilėraštį po eilėraščio 
berašant?

— Mano lyrinis herojus 
Valiūnas nėra nepilno proto — 
jis per daug pilno. Jis kartais 
panašus į senuosius karaliaus 
dvaro juokdarius. Ant jo su
galvojau “suverti” daug tokių 
realybės faktų ir žodžių, ku
riuos matome (arba turime ant 
lūpų) ir norėtume pasakyti, bet 
negalime. Laikui bėgant, 
Valiūno struktūra pilnėjo, 
įvairavo, keitėsi pagal gy
venamo momento sąlygas.

— Iš periodinėj spaudoj 
skaitytų ir literatūros vaka

ruos girdėtų "Vaidilos Valiū
no” fragmentų kai kam yra 
susidaręs įspūdis, kad tai gal 
kone testamentinis, viso gy
venimo poetinės patirties 
brandžiausias poeto žodis. Ar 
pats autorius taipgi to siekė ir 
norėjo?

— Nieko panašaus negalvo
jau ir nesiekiau. Nei jis idėjų 
testamentas, nei brandžiau
sias poetinis žodis, tai tik da
lis mano poezijos, kuri netel
pa i “grynosios” poezijos 
rėmus. Ji angažuota vienam 
tikslui: laisvės ir pasipriešini
mo prieš dvasios vergiją, prieš 
komunistinę diktatūrą. 
“Valiūno” žodis labai nevie
nodas: kartais jis nudažytas 
lyrika, kartais satyra, ironija, 
kartais jis graudus kaip rau
da, kartais šiurkštus grotes
kas. Tai žodis — ginklas. Iš ki
tų tautų pogrindžio išsiveržia 
(pastebime net pasaulio spau
doje) poetinis pasipriešinimo 
balsas; iš lietuvių — beveik 
nieko. “Valiūnas” lyg ir pre
tenduoja būti tuo balsu. 
Nekuklios pretenzijos, bet ne
meluotos, nuoširdžios. Tai 
bandymas susilieti su kovo
jančia tauta. Sū daugybe per
sekiojamų, teisiamų, tremia
mų iš tėvynės už žmogaus 
teises būti žmogum, už tautos 
teisę būti gyva.

— Dažnai poetai prasitaria, 
kad šviežiausioji jų knyga yra 
arčiausiai prie širdies pačiam 
autoriui. Ar galėtumėte taip 
pasakyti savo "Vaidilos Valiū
no” atveju ir kodėl?

Be "Vaidilos Valiūno”, 
kurią kitą ar kurias kitas 
ankstesnes savo poezijos kny
gas Jūs laikytumėt savo kūry
bos kelyje kuo nors išskirtinė
mis ir kuriomis prasmėmis? O 
jei nueisime net į pavienius ei
lėraščius, kurie iš jų, turint 
minty visą Jūsų kūrybą, yra 
paties autoriaus "mylimiau- 
sieji”?

— Valiūno tematika man 
prie širdies buvo visais laiko
tarpiais: ir kai “Svetimus kal
nus” rašiau, ir kai “Siaurės 
pašvaistę”; “Pašvaistėje” tos 
tematikos daugiausia. Paskui 
jos nestigo “Didžiojoj kryžke
lėj”, — ten daugelyje vietų ga
lėčiau identifikuotis su vai
dilos Valiūno asmeniu. Bet kai 
ir skaitytojai ir kritika prisegė 
man patriotinio poeto etiketę, 
vaidilos Valiūno personažas 
nebe visuomet buvo reikalin
gas.

Kaip išskirčiau atskiras 
knygas ir kurie eilėraščiai bū
tų mano “mylimiausi”?

Pirmoji klausimo dalis rei
kalautų gilesnės kritiškos ana
lizės, ir tai paliksiu skaityto
jui ir kritikai.

"“Mylimiausi” eilėraščiai? 
Nepatikėsite — man asmeniš
kai mylimiausi tie, kurie ki
tiems gal jokios reikšmės ne
turi ir praeina nepastebėti. 
Pavyzdžiui, “Laimės name
lis”, ar “Mes neturime namų”, 
ar “Ilgesys”, ar “Tavęs ne
bus”... Visuose yra po dalelę 
manęs, ir sunku būtų kurį vie
ną išskirti. Man, kaip ir skai
tytojui, artimiausi bus tie, ku
riuose yra daugiausia manęs, 
t.y. visuotiniausi, kuriuos kiek
vienas kitas gali priimti kaip 
savęs išraišką. To, rodos, lyri
nė kūryba ir siekia.

— Kiekvienam Jūsų poezi-

Bernardas Brazdžionis Nuotrauka Vytauto Maželio
t

jos gerbėjui ir uolesniam skai
tytojui taipgi būtų smalsu su
žinoti, kokia buvo pirminė 
inspiracija ir kaip pasirašė 
daugeliui labiausiai įsimena
mi eilėraščiai: "Ateities pa
veikslas” (Mūsų gyvenimas 
kaip samanė bitelė), "Fuga 
Florencijos San Croce” (Dar 
niekad taip nesimeldė vargo
nai), “Keleivis iš Edomo” (Kas 
tas, kas tas, kuris ateina per 
gadynes), “Mes kaip žiedas” 
(Mes kaip žiedas, mes kaip ru
gio žiedas), “Aš čia — gyva" 
(Ieškojau tėviškės tamsioj 
nakty, it kapas) ir kiti.

— Nepaprastai įdomus 
klausimas. Čia būtų lyg ir kū
rybos genezės problema, prie 
kurios galima prieiti ir aiškin
ti įvairiais aspektais. Bet tuo 
tarpu būtų per daug kalbos, ir 
aš norėčiau jį palikti kitai pro
gai.

— Kaip Jūs vertintumėt da
barties įvairiakalbės poezijos 
reiškimąsi visos pasaulinės li
teratūros pločiu: ar tai yra 
nuosmukio, ar pažangos bei 
laimėjimų etapas tiek poetų, 
tiek skaitytojų prasme?

— Kiekviena istorija turi sa
vo pažangos, laimėjimo mo
mentų ir praradimų, nuosmū- 
kio tarpsnių. Riebiųjų ir 
liesųjų metų. Gerai atsimenu, 
kad prieš 50 metų skaičiau vo
kiečių literatūros žurnale, jog 
“lyrika miršta”. Po Rilkės, 
George, Claudel ir Valėry ir ki
tų didžiųjų poetų naujųjų (jau
nųjų) kūryba galėjo atrodyti 
ne tik “nuosmukio”, bet ir 
“mirties” simptomas. Bet su
brendo nauji talentai, išryškė
jo nauji vardai ir veidai, ir ly
rika vėl gyvuoja. Kaip yra 
tarp kartų spraga (generation 
gap), taip šiuo metu yra spra
ga ir tarp poeto ir skaitytojo. 
Skirtingai į poeziją žiūrima 
Europos tautose ir Amerikos. 

Amerikoje vidury šio šimtme
čio išryškėjo dvi tendencijos: 
konvencinės ir atviros — ku
rios atstovu laikyčiau Robert 
Frost ir nesuinteresuotos, už
daros (hermetiškos) — kurios 
atstovais laikyčiau William 
Carlos Williams ir Ezra 
Pound. Kurie autoriai iškils po 
jų, dar nežinau. Poetų šimtai 
ir tūkstančiai. Daugelio temos
— absurdas, forma — abs
traktas, kaip ir dailėje. Tokia 
poezija skaitytojas nesiintere- 
suoja. Ji jam nieko “nesako”.

Bet ar poezija turi “sakyti”? 
Archibald MacLeish sako, kad 
poezija turi “būti”. Reikala
vimas dar didesnis.

— Ką Jūs Pats visoje poeti
nės kūrybos apimtyje labiau
siai vertintumėt: tradiciją, 
naują avangardą ar paties kū
rėjo niekieno neveikiamą in
dividualybę, o gal visų šių tri
jų aspektų palaimingą 
simbiozę?

— Ką aš sakau ir kurią aš 
vertinu? Kaip nevertinam 
žmogaus pagal drabužį, — ma
dingą ar senamadišką, — taip 
lygiai ir su poezija. Tradicija
— avangardas — individualy
bė — gera simbiozė. Pirmiau
sia vertinčiau pagal individu
alybę. Tradiciškai parašytas 
eilėraštis nieko nevertas, jei
gu jis parašytas tik taip, kaip 
rašė didieji poetai: Goethė, Ril- 
kė, Maironis, Putinas. Tiesa, 
yra “mokyklos”, “srovės”, 
sambūriai. Jų buvo literatū
ros istorijoje, jų netrūko ir pas 
mus. “Srovės” literatūrai, kaip 
ir iš viso menui, geras daly
kas — jos išjudina publikos 
inerciją. Didžiosios asmeny
bės iškyla pačios, mažes
niems talentams reikia dėtis į 
grupes. Kaip viena gėlė ne pie
va, vienas medis ne miškas, 
vienas instrumentas ne sim
fonija, vienas žodis ne kalba, 

taip vienas rašytojas dar ne
sudaro literatūros. Talentų, 
braižų, stilių, tematikos įvai
rovė sudaro literatūrą, ergo ir 
jos dalį - poeziją.

— Visame pasaulyje pana- 
Sėjant šiandieninei dangorai- 
žinei architektūrai, ar taip vi
suos pasaulio kampuos 
panašėja ir šiandieninė poezi
ja? Ar dar vis ir toliau pasilie
ka ryškiai skirtingas pavienių 

. tautų ir pavienių kūrėjų bal
sas?

Ar tokiame pasauliniame 
"poezijos chore” šiandien lie
tuvių tauta ir lietuvis poetas 
turi ir savo "originalią par
tiją” ir kuo ji skiriasi nuo ki
tų?

— Moderni komunikacija 
neabejotinai palieka savo įta
ką ne tik žinių, bet ir atradi
mų, išradimų, o taip pat ir kū
rybos srityse. Automobiliai, 
dangoraižiai, televizija, kom
piuteriai, džiazas, džinsai — 
pasidarė viso pasaulio, visų pa
žangių ar pažangos siekian
čių tautų charakterio bruožas.

Tačiau žmogaus dvasios kū
ryba, kad ir panašėjanti for
ma, vis dar išlieka skirtinga 
turiniu. Individualumas yra 
jos vertė. Iškyla ir sekami pa
vieniai talentai. Pasaulio 
“poezijos choras” dar nedai
nuoja unisonu. O taip pat ir 
atskiri balsai dar labai girdi
mi ir klausomi, jeigu jie užgie 
da originaliu balsu. Ir lietuvių 
poetai turėtų būti ne išimtis, 
jeigu jie giedos savo tautos 
balsu.

— Kaip vertintumėt šian
dieninį lietuvių poezijos reiš
kimąsi tėvynėje ir išeivijoje? 
Kokie būtų poetinio braižo 
panašumai ir skirtumai čia ir 
ten, turint mintyje visą poka
rinės raidos laikotarpį?

— Taip, turime literatūrą tė
vynėje ir turime išeivijoje. Ji 
padalinta prievarta. Jei už
tvarų nebūtų, ji susilietų į vie
ną. Ten ji suspausta kaip ki- 
nietės koja mažam batelyje, o 
kartais paguldyta į Prokrusto 
lovą: jeigu netelpa kojos, nu
kirto kojas, tai dar nieko — ji 
vaikšto ir luoša, bet jeigu gal
vą — blogai: to rašytojo nebė
ra. Užtat ten rašytojas, nežiū
rint oficialios cenzūros varžtų, 
išsiaugina dar ir savyje cen
zūrą: mintis reikšti potekstėje, 
kalbėti tarp eilučių arba grieb
tis kitų saugumo priemonių: 
alegorijos, metaforos, metafo
ros, kurios nė pats Saliamo
nas neiššifruotų. Tematikos 
atžvilgiu ji labai ribota, for- 
mališkai labai įvairi, kartais 
net dekadentiška. (Nors “Ketu
rių vėjų” savo modernumu dar 
nepralenkė.) Formaliniais eks
centriškumais ji išvengia poli- 
tinio-partinio turinio. Kiek 
“ten” ir “čia” kuriamus poezi
jos braižas panašus, kiek ir 
kuo skirtingas, vienu sakiniu 
nepasakysi. Man rodosi Bro
nys Raila savo vėliausioje 
knygoje Raibos agavos turi 
daug tiesos rašydamas, kad 
daug “eilinių piliečių” neat- 
Bpės, “kas jų autoriai ir katro
je uždangos pusėje tatai pa
rašyta”. Nenorėčiau teigti, 
kad čia stiliaus niveliacija, bet 
neneigčiau, kad tai moder
naus gyvenimo stiliaus su
panašėjimo išdava.

Šiapus literatūra laisva kaip 
padangių paukštė. Jos poezi
joje išaugo tokių stiprių talen-
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Lituanistinė vasara
Šį Šeštadienį daugelyje mūsų 

gyvenviečių prasideda lituanis
tinių šeštadieninių mokyklų 
mokslo metai. Mūsų organizaci
jos vėl ima ruošti sekmadieniais 
susirinkimus — prasideda veiklos 
metai po vasaros pertraukos. 
Tačiau nustebsime, pažvelgę į 
praėjusią vasarą — lituanistikoje 
tai nebuvo atostogos, o tikras 
darbymetis. Vasara, aišku, prasi
dėjo su Pasaulio Lietuvių 
dienomis, kurios buvo mūsų kultū
rinio gyvenimo manifestacija, ir 
jų pasisekimą užtikrino tūkstan
čiais susirinkę į sales žiūrovai ir 
klausytojai. Tos dienos paliko 
neišdildomą įspūdį. Už jų tačiau 
radosi progų tyliam ir sukaup
tam, bet nemažiau reikšmingam 
lituanistiniam darbui. Tai įvy
kiai, kuriuose žmonės sėdėjo, 
galvojo ir kartu svarstė akademi
nes lituanistines temas. Organi
zacijų suvažiavimuose, stovyklo
se ar studijų savaitėse buvo 
nagrinėjami aktualūs Lietuvos 
reikalai, neretai buvo paliestos ir 
plačios kultūrinės temos, ruošti 
literatūros vakarai ir koncertai. 
Bet šia proga norėtųsi išskirti 
dėmesiui keturis šios vasaros įvy
kius, kurie ypač krito akin snvo 
lituanistinių studijų programa.

Jau dešimtąjį kartą įvyko 
Lituanistikos Seminaras — šįmet 
jėzuitų rekolekcijų namuose Clin- 
ton, Ohio. Seminaras pasižymėjo 
tikrai ambicinga programa: čia 
buvo dėstoma ne tik gramatikos 
pradmenys, bet taip pat ir kalbos 
kultūros kursas, kuriuo buvo 
siekiama suteikti taisyklingo 
kalbos naudojimo pagrindus. 
Pačiai kalbai (jau ne vien kaip 
įrankiui) suprasti tarnavo kalbos 
proistorės kursas. Tarimo praty
bų įjungimas rodo programos 
rengėjų apdairumą — kalbą 
besimokantis turi turėti progą 
lavintis ir įgytas žinias pritaiky
ti. Įdomi ir naudinga meninio 
vertimo kurso tematika ir meto
dika, o lietuvių literatūros kursai, 
kuriuose analizuota novelė, moky
tasi interpretacijos ir kritikos 
priėjimų prie literatūrinio kūri
nio, tiek prozos, tiek poezijos, 
turbūt sudarė seminaro studijinį 
branduolį — kiek daug literatūros 
reikėjo perskaityti ir permąstyti 
šiuos kursus einant! Brandes- 
niam lietuviškam intelektualumui 
ugdyti ypač aktualūs buvo istori
jos kursai: lietuvių tautinis 
atgimimas, Baltijos valstybės nuo 
1940 metų, lietuvių kultūros istori
ja, akcentuojant šimtmetį po 
Aušros pasirodymo. Čia vertėtų 
paminėti ir seminaro rengėjų ypa
tingą rūpestį šią vasarą — po 
Pasaulio Lietuviu Jaunimo 

kongreso, stovyklos ir studijų 
savaitės tikrai nebuvo savaime 
suprantama, kad atsiras pakan
kamas dalyvių skaičius ir 
Lituanistikos seminarui. O vis 
dėlto jų atsirado ir jie vispusiš
kai jiems Suteiktas intelektua
lines progas išnaudojo savo 
intensyviu darbu ir protiniu 
atvirumu.

Dainavoje ir šią vasarą vyko 
Mokytojų Studijų savaitė. Tai lyg 
ir Lituanistikos Seminaro židi
nys, nes kaip tik mokytojų studi
jų savaitėje 1973 metais kilo 
mintis tokį seminarą organizuoti. 
Mokytojų studijų savaitės paskai
tos skiriasi į dvi dalis, kaip natū
ralu mokytojų kursų programai: 
viena dalis skirta lietuvių isto
rijos ir literatūros temoms, su 
ypatingu dėmesiu Aušrai šiais 
metais, o antroji — metodikai. Tai 
tiesiogis tobulinimasis darbui 
lituanistinėse mokyklose. Ir tai 
rodo, jog mūsų mokytojai anaiptol 
nesitenkina, kaip jiems kartais 
neužpelnytai prikišama, „dar iš 
Lietuvos atsivežtais mokymo 
metodais“, o nuolat rūpinasi 
lituanistinį švietimą taikyti 
dabartiniams mokiniams ir laiko 
reikalavimams: pvz., daug 
dėmesio buvo skirta lietuviškai 
nemokančių mokymo specialioms 
problemoms, tėvų vaidmeniui, 
mokyklų programų atitikimui 
mokiniams, net paties mokytojo 
kalbos stiliui.

Prieš savaitę, pirmąkart 
Toronte, įvyko Lituanistikos 
Instituto suvažiavimas. Čia buvo 
galima pajusti Toronto lietuviš
kos visuomenės atvirumą 
lituanistikai ir paramą bei dėme
sį lituanistams. Kad lituanistika 
mūsų visų bendras reikalas buvo 
parodyta ne vien rengimo komi
teto vaišingumu svečiams, bet 
taip pat ir torontiškių gausiu 
dalyvavimu suvažiavimo 
paskaitose. Atvykusieji į Lietuvių 
Namų Gedimino pilies menę 
neatrodė apvilti — neįprastai 
įdomios Sauliaus Tomo Kondroto 
romano žalčio žvilgsnis analizės 
klausėsi lyg apkerėti (ir būtų 
čiupę knygą čia pat skaityti, jei po 
ranka būtų buvusi). Klausyto
jams taip pat smagu buvo 
pasivaikščioti pokario lietuviško
sios poezijos gamtovaizdyje ir 
pamatyti nuostabių dalykų, kurių 
patys greičiausia nebūtų įstengę 
pastebėti. Publika labai jautriai 
reagavo į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo anketos analizę ir tikrai 
buvo suneraminta žinia, kad iš 
Kanados jaunimo grįžo mažiau 
atsakymų, negu iš Vokietijos — 
jie aiškinosi, kodėl ir vertė 
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Dievas nėra šališkas žmonėms (Gal. 2,5)
Jis veikia visuose

AUGUSTINAS RUBIKAS

Šio teiginio svarba
Klausimas: ar Dievas antraš

tinio teiginio, paskelbto vienam 
apaštalo Pauliaus laiškų, iš 
tikrųjų ir laikosi? Su pagrindu 
galim klausti: ar Dievas į visus 
žmones atsižvelgia, tai yra, ar jis 
yra prieinamas visiems, ar jis vi
siems žmonėms apsireiškia, ir ar 
jis per visus žmones gali ir pra
kalbėti? Klausimas yra labai 
svarbus, nes nuo atsakymo į jį 
didele dalimi priklauso pačios 
Bažnyčios samprata ir — kas 
svarbiausia — tikinčiųjų tarpu
savio santykiai Bažnyčioje.

Ieškant atsakymo į šį klau
simą, teks panagrinėti Dievo 
nešališkumą žmonių pasaulyje ir 
Dievo nešališkumą Bažnyčioje. 
Tokiu būdu šis straipsnis susidės 
iš dviejų dalių: I. Dievo nešališ
kumas žmonijos, ir II. Dievo 
nešališkumas Bažnyčios istorijo
je. Tad visų pirma tenka klausti: 
ar buvo Dievas nešališkas

I.
ŽMONIJOS ISTORIJOJE?

Senųjų Rytų mitai
Žinome, kad Dievas senovėje 

buvo apsireiškęs vienai tautai 
Rytuose, būtent Izraeliui. Tačiau, 
vartant Šv. Rašto puslapius, 
paaiškėja, kad pasakojimų apie 
pasaulio pradžią, užrašytų Šv. 
Rašte, šaknys siekia ir kitas tau
tas. Tie pasakojimai nėra buvę 
vieno Izraelio išradimas ar atra
dimas. Iš savo kaimynų Izraelis 
yra skolinęsis mitų apie pasaulio 
pradžią. Tuos mitus Izraelis per
dirbo savaip ir pateikė jau tikė
jimo į vieną Dievą šviesoje. Tai, 
ką laikydavom vieno Mozės 
knyga, pasakojančia apie pasau
lio atsiradimą, — tai yra buvę 
daugelio žmonių, daugelio tautų 

Wrigley Field, Chicago, 1965 Algimantas Kezys
Nuotrauka, išstatyta Chicagos Meno instituto fotografijų parodoje, paminėti Chicagos miesto 150 metų sukaktuves, rodoma iki š.m. rugsė- 
pavadintoje „Chicago: The Architectural City“. Paroda, surengta jo mėn. 18 d.

darbas, tęsęsis šimtus, o gal ir 
tūkstančius metų.

Arkivyskupas J. Skvireckas, 
teigdamas, kad Šv. Rašto Pra
džios knyga, piešianti pasaulio 
sukūrimą, yra parašyta Mozės, 
vis dėlto pastebi, kad „ji pasakoja 
dalykus labai senovinius, kurių 
nematė nei pats Mozė, nei jo laiku 
gyvenantieji Žydai“ ir kad „tiesą 
galėjo jis sužinoti apie anuos pra
ėjusius amžius, kadangi nemaža 
žinių buvo likę Patriarkų pa
davime, nestigo taip pat ir rašytų 
šaltinių“.(1)

Tad tenka klausti: iš kur tie šal
tiniai, iš kur tie padavimai? Kas, 
pavyzdžiui, labai senovinį 
pasakojimą apie tvaną iš Gilga- 
mešo epo perkėlė į Senąjį Testa
mentą?

Gilgamešo epas, kilęs der
lingam Tigro ir Eufrato upių 
slėny, yra labai senos datos. Jis 
atsirado maždaug ketvirtam tūks
tantmety prieš Kristų. Jame 
pasakojama, tarp kitko, ir apie 
kadaise įvykusį didelį tvarną. Tą 
pasakojimą skaitant, paaiškėja 
Šv. Rašto pasakojimo apie tvaną 
giminingumas su Senųjų Rytų 
mitais. Senojo Testamento tyri
nėtojai mano, kad izraelitai apie 
Gilgamešo epą bus girdėję iš savo 
kaimynų kananiečių, atsikėlę 
Kanano žemėn apie 1200 metus 
prieš Kristų. Izraelitai aną 
pasakojimą perėmė ir jį numitino, 
perduodami jį jau apreikštojo 
Dievo šviesoje. Taip jie yra padarę 
ir su kitais Senųjų Rytų mitais.

Labai Benas pasakojimas apie 
didžiulį tvaną buvo paplitęs 
Rytuose daugybe variantų — 
dviem jų pasinaudojo Šv. Rašto 
autoriai. Jie tuos du variantus 
taip supynė, kad juodu vieną nuo 
kito vos galima atskirti. Bet 
juodu vis dėlto skiriasi. Vienam jų 
tvanas tęsiasi 40 dienų, o kitam — 

150 dienų. Vienam jų Nojus palei
džia balandį, o kitam varną. Var
nas ir balandis, 40 ir 150 dienų 
rodo, kad Šv. Rašto autoriai, 
paėmę du variantus, juos susiuvo 
į vieną pasakojimą, norėdami 
parodyti kaip Dievas neapkenčia 
nuodėmės.(2)

Taip pat Šv. Rašto autoriai yra 
davę du skirtingus pasukojimus 
apie pasaulio sukūrimą. Jie ir 
tuos taip gražiai susiuvo į vieną, 
kad siūlės beveik nebematyti. Štai 
vienam jų (Pradžios 1, 1-2, 3) 
Dievas sukuria pasaulį per 6 
dienas, o kitame (Pradžios 2) — 
per vieną. Tie du pasakojimai 
skiriasi tematika. Vienas jų yra 
kilęs aukštojoje teologijos 
mokykloje Jeruzalėje, o kitas — 
sinagogos pamoksluose. Vienas jų 
iškelia žmogų kaip Dievo 
vietininką žemėje, o kitas pa
brėžia moters lygybę su vyru ir 
tuo pasipriešina Senuosiuose 
Rytuose viešpatavusiai pažiūrai, 
moterį laikiusiai kažin kuo tarpi
niu tarp gyvulio ir vyro.

Kas tad tuos pasakojimus 
Izraelio tautoje koordinavo, taisė 

•ir skelbė?
Tegu Pradžios knyga mus yra 

pasiekusi ir Mozės vardu — prie 
jos atsiradimo yra prisidėję 
daugelis žmonių. Senovėje Dievas 
yra kalbėjęs ne vien per Mozę ir 
ne vien per izraelitus. Užuominų 
pasaulio sukūrimo klausimais jis 
yra padaręs visose tautose.

Dievas yra kalbėjęs 
visose tautose

Jau 1905 metais M. Mueller yru 
rašęs, jog būtų didelė klaida, 
tiesiog herezija, manyti, kad 
Dievas senovėje buvo apsireiškęs 
vienai Izraelio tautai.(3) Antraip 
pasirodytų, kad Dievas kitomis 
tautomis nesirūpino, kad buvo 
nuo jų nusisukęs. Sunku patikėti, 
kad toks Dievas iš viso egzis
tuotų.

Buehlmann, kapucinų ordino 
generalinis sekretorius misijų rei
kalams, knygoje Dievui besi

lankant pas visus žmones 
primena teiginius nuodėmių atlei
dimo klausimu indų religinėse 
knygose, vadinamose Rig- 
vedomis.(4) Kai kieno nuomo
ne, Rigvedų įžvalgos tuo klau
simu esančios gilesnės už Senojo 
Testamento žydų. O afrikiečiai 
jau daug anksčiau už žydus yra 
žinoję, kad mirusieji gyvena ir 
toliau, ir kad mirtyje žmogus atsi
duria Dievo rankose. Štai dėl ko 
afrikiečių tarpe galėjusi taip 
lengvai plisti krikščionybė.(5)

Ir egiptiečiai, jau anksčiau, yra 
tvirtai tikėję į pomirtinį 
gyvenimą, kui tuo tarpu kone 
visas Senasis Testamentas apsi
ribodavo vien žemiška viltimi. 
Prisikėlimo arba gyvenimo po 
mirties laukimas Izraelio tautoje 
yra pabudęs trumpai prieš Kris
taus atėjimą, suko Lohfink.(6)

Senojo Testamento Patarlių ir 
Išminties knygos turi panašumo 
su asyrų-babiloniečių, kananie
čių, sumeriečių ir visų pirma egip
tiečių įšmanomis (patarlėmis, iš
mintingais posakiais). Egiptiečių 
išminties mokslo pagrindu yra 
deivė Mata, dievaičio Saulės 
duktė. Laiko pradžioje ji yra nu
žengusi pas žmones. Ja visa 
laikosi. O kas jai priešinasi, 
patenka nelaimėn, nes Matu reiš
kia daiktų vidinę tiesą. Žmogus 
turi klausyti Matos, nes tik bū
damas nusižeminęs ir kuklus jis 
taps išmintingu. Ir Senojo Testa
mento Patarlių knyga sako: 
„Viešpats turėjo mane (išmintį) 
savo kelių pradžioje. Aš esu įsta
tyta nuo amžių. Palaiminti, kurie 
sergi mano kelius. Kas gi man 
nusideda, žeidžia savo sielą. Visi, 
kurie nekenčia manęs, mėgsta 
mirtį“ (8-22.23.34.36). Taigi tą 
tiesą buvo pastebėję ne tik izra
elitai, bet ir egiptiečiai.(7)

II Vatikano susirinkimas sako: 
„Nuo pat senovės iki mūsų dienų 
įvairiose tautose buvo vienaip ar 
kitaip įžvelgta paslaptinga jėga, 
glūdinti pasaulio būvyje ir žmo
gaus gyvenimo įvykiuose. Kartais 

užtinkame jose net aukščiausios 
Būtybės arba ir Tėvo pripažinimą. 
Tas pažinimas ir pripažinimas 
pripildo jų gyvenimą gilaus reli
ginio jausmo. O su kultūros 
pažanga susijusios religijos į tuos 
pačius klausimus stengiasi at
sakyti tikslesnėmis sąvokomis ir 
suprantamesne kalba. Taip in
duizmo sekėjai gilinasi į dieviš
kąją paslaptį ir ją išreiškia neiš
semiama mitų gausa bei 
aštriamintės filosofijos užmojais. 
Jie ieško išsilaisvinimo iš mūsų 
slegiančios padėties arba įvai
riopų asketiniu gyvenimu, arba 
giliu mąstymu, arba su meile ir 
pasitikėjimu glausdamiesi prie 
Dievo. Budizmas įvairiais savo 
pavidalais išpažįsta radikalų šio 
kintančio pasaulio nepakan
kamumą ir moko, kokiu keliu, 
pamaldžiai ir pasitikinčiai gyven
dami, žmonės gali prieiti tobulo 
išsilaisvinimo būsenos arba, rem
damiesi savo jėgomis arba 
pagalba iš aukščiau, pasiekti 
aukščiausio apšvietimo. Panašiai 
ir kitos pasaulyje sutinkamos reli
gijos stengiasi įvairiais būdais 
atsakyti į žmonių širdies nerimą, 
pasiūlydamos tam kelius, tai yra 
doktrinas, gyvenimo taisykles ir 
šventas apeigas. Katalikų Bažny
čia neatmeta nieko, kas tose reli
gijose yra teisinga ir šventa. Su 
nuoširdžia pagarba ji žvelgia į 
tuos veikimo ir gyvenimo būdus, 
kurie, nors daug kur skiriasi nuo 
jos pačios tikimų ir mokomų 
dalykų, tačiau neretai atspindi 
aną visus žmones apšviečiančią 
Tiesą. Tačiau kartu ji nuolat 
skelbia ir turi skelbti Kristų, kuris 
yra .kelias, tiesa ir gyvenimas*, 
kuriame žmonės randa religinio 
gyvenimo pilnatvę ir kuriame 
Dievas visa sutaikė su savimi“ 
(Bažnyčios santykiai su nekrikš
čionių religijomis. Pareiš- 
kimas.2).

Taigi, II Vatikano susirinkimo 
mokslu nekrikščioniškose religi
jose ne viskas yra klaida. Jose 
galėjo ir gali būti teisingų ir 
šventų dalykų.

Sidartas Gautama, gyvenęs 560 
- 480 metais prieš Kristų, vėliau 
pavadintas Buda (Apšviestuoju), 
buvo aristokratų, turtingų tėvų 
sūnus. Tačiau, sulaukusį 29 metų 
amžiaus, jį vieną dieną sukrečia 
nelaimingų žmonių, ligonių 
reginys. Tada Buda apleidžia 
ištaigingus tėvų rūmus ir veda 
griežtą, asketinį gyvenimą. Po 
vieno labai stipraus religinio 
pergyvenimo (apšvietimo), jis 
keliauja po šiaurės Indiją ir 
skelbia mokslą, paremtą savo reli
gine patirtimi: kaip galima 
nugalėti skausmą pasaulyje. Jis 
moko žmones užuojautos visoms 
kenčiančioms būtybėms. Anot 
Buehlmann, tuo Buda senąją 
bramanų, aukščiausiai indų 
kastai priklausančių kunigų, reli
giją išvadavo iš klerikalizmo ir 
ritualizmo. Jis pasipriešino tam 
tikram būdui Dievą garbinti, 
pagal kurį Dievo palankumą 
žmogus gali įsigyti vien tam 
tikromis, kunigų atliekamomis 
apeigomis.(8) Budizmas tampa 
pasauline meilės ir broliškumo 
religija.

Budos mokslo mahajaninė 
kryptis, prasidėjusi maždaug 
Kristaus laikais, įpareigoja 
laikytis ^penkių įsakymų: 
neužmušti, nevogti, skaisčiai 
gyventi, nekalbėti netiesos ir 
negerti svaigalų.

Didysis meilės įsakymas, iš 
dalies, jau buvo žinomas ir Se
najam Egipte. Jo užuominų galim 
rasti ir senųjų graikų etikoje. 
Egiptiečių vadinamoji Mirusiųjų 
knyga kalba apie badaujančių 
maitinimą, nuogųjų aprengimą ir 
persekiojamųjų priglaudimą. O 
Kristaus posakis: „Visa, ko jūs 
norite, kad žmonės jums darytų, ir 
jūs darykite“ (Mato 7, 12), vadi
namas aukso taisykle, buvo ži
nomas ir kitose tautose, tik nega
tyviai suformuluotas: ko nenori, 
kad tau darytų, nedaryk ir pats 
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Šiame numery:
Vagys, nuo kurių sunku apsisaugoti. 
Lietuvos knygų sakalas Antanas 
Kniūkšta (1892.VIII.15 - 1983.V.18).
Dievas nėra šališkas žmonėms (Gal. 
2,5) — II. Bažnyčioje.
Vytauto Pluko eilėraščiai. 
Lituanistinis savaitgalis Toronte.
Pas dailininką V. Petravičių.
Daivos Mongirdaitės koncertas. 
Nuomonės ir pastabos.
Nauji Lituanistikos Instituto nariai.

Vagys, nuo kurių 
sunku apsisaugoti

Nuolatinių karų, teroro ir 
kitų kruvinų nusikaltimų fone 
verkšlenti dėl paprastų vagys
čių lyg ir nedera. Apvogtas 
bent gali pasiguosti: apvalė 
kambarius, bet išlikau gyvas, 
dabar būsiu atsargesnis. I 
voką daugiau nedėsiu 
banknotų, tik čekį.

Apsisaugojimo tikslu 
žmogus apkala langus gele
žiniais virbalais. Įtaiso 
automatiškai užsidegančias 
šviesas, sustiprina užraktus, 
įveda perspėjimo signalus. 
Bendradarbiauja su kaimy
nais. Blogiausiu atveju 
nusiperka revolverį.

Mieste, kuriame gyvenu jau 
šešeri metai, langų su grotais 
padaugėjo. Bet ir vagysčių 
skaičius sumažėjo. Matyt, 
programa burtis į kaimynuos 
draugijas kovai su nusikalti
mais šiek tiek padeda.

Bet kaip apsisaugoti nuo 
tarybinio pašto vagišių? 
Dingsta laiškai, siuntinėliai, 
nekalčiausios knygos. Jei 
dingsta, logiškai samprotau
jant, tię dalykai yra pavogia- 
mi. Įtarimas krinta tarybinės 
muitinės cenzoriams, tikrinto
jams.

Dažnas išeivis iš savo patir
ties gali pateikti daug pavyz
džių, kai siuntos nepasiekė 
adresato gimtinėje. Čia 
neturiu minty politinių 
kalinių ar jų šeimų. Jiems 
sovietai, kaip žinoma, yra atė
mę minimaliausias žmogiš
kas teises. Tad pašto gavi
mas jiems priklauso nuo 
kalintojų ar persekiotojų 
malonės. Kalbu apie eilinius 
Lietuvos gyventojus. Paminė
siu tik pastarųjų metų pavyz
džius iš savo patyrimo.

Štai moteris prašo žirklučių 
nagams kirpti: pametė ir 
nesuranda nei Kauno, nei Vil
niaus parduotuvėse! Nedelsda
mas nuperku ir išsiunčiu oro 
pašto banderole. Ar gavo? Ne, 
negavo. Tada vėl nuperku ir 
vėl Biunčiu jau registruota 
banderole. Šį kartą gavo. 
Reiškia, pirmąsias žirklutes 
pavogė tarybinės muitinės 
valdininkas.

Tas pats atsitinka su 

mergaitės gimimo dienai 
siunčiamu rankinuku, vėliau 
vaikui siunčiama plunksna — 
laikroduku, spalvota knyga 
apie arklius ir t.t.

Tarybinių muitininkų — 
vagišių pirštai itin pailgėja, 
kai iš Amerikos ateina kny
gos apie meną. Metų pradžio
je, norėdamas pradžiuginti 
dailę dievinančią giminaitę, 
jos gimtadieniui išsiunčiau 
didoką pasaulinio meno tomą. 
Viduje jokios politikos, tik 
žymiųjų dailininkų kūrinių 
iliustracijos. Ar gavo? Ne, 
negavo. Kad juos perkūnėlis! 
Per žioplumą užmiršau 
užregistruoti. Aišku, tai buvo 
gardus kąsnis svetimo turto 
grobstytajame sovietijoje. 
Meno knyga juk yra deficiti
nė.

Kol kas tenykštės 
padėties nepakeisime: Lietu
va yrą pavergta. Sovietų 
sistemoje vagiliavimas yra 
tapęs savotiška gyvenimo 
būtinybe. Tai jau ne naujie
na. Muitinės „činovnikai“ juk 
irgi trokšta pasidžiaugti bent 
dalimi to pertekliaus, kuris 
banderolėse ateina iš 
kapitalistinių Vakarų. Todėl, 
progai pasitaikius, dovanos 
yra ,, konfiskuojamos“ 
(nukniaukiamos). Grobiu 
dalinamasi su viršininkais. 
Dargi gaunamas medalis už 
„pasienietišką budrumą“.

O sąžinė? Čia jau reikia 
pasitelkti didžiosios šalies 
didįjį moralistą E. Mieželaitį. 
Šis Lenino premijos čempio
nas ne sykį, palandžiojęs 
pasaulyje, eilėraščiuose smer
kė Vakarų nuodėmes. Pary
žiuje, būtent, prikibo prie 
Montmarto tavernos „C’est 
trės bien“, lankytojams rodan
čios nuogus malonumus. 
Malonumai savo keliu, bet 
vienas Mieželaičio „C’est trės 
bien“ posmas labai jau taik
liai nusako tarybinės 
muitinės vagišių dvasinę 
būseną:

Čia miega sąžinė kamputy — 
tarsi senatvės išmesta 
nereikalinga prostitutė 
ar vakarykštė moneta.

Pr. V.

Lietuvos knygų sakalas Antanas Kniūkšta
1892.VIII.15-1983.V.18

A. VAIČIULAITIS

Anomis dienomis, prieš pen
kiasdešimt metų, mūsų poe
tas, beletristas ar dramų kū
rėjas, žygiuodamas iš ryto 
tarp liepų Laisvės Alėja galėjo 
regėti tokį smagų vaizdą: dun
da gatve pilnas keleivių auto
busas, o paskui, uodegą pūs
čiodamas, lekia vilkinis šuva.

Plunksnos vyrams ir mo
terims buvo tai ženklas, kad iš 
Maironio namų prie Rotušės 
aikštės, kur jis gyveno, į savo 
raštinę važiuoja šauniausias 
ir apsukriausias to meto 
knygų leidėjas žemaitis nuo 
Salantų Antanas Kniūkšta.

Nesunku buvo jį įsivaiz
duoti sauskimšame autobuse: 
aukšto ūgio, stambokas 
mėlynakis, gerokai plikte
lėjęs, su apzulintu portfeliu 
rankoje, pilnu rankraščių ar 
knygų.

„Sakalo“ pradžia
Apie tą laiką jis buvo verž

liausias ir uoliausias leidėjas 
Lietuvoje. O pradėjo su keliais 
bendradarbiais labai kukliai 
1924 metais. Žmonės pasako
jo, kad „Sakalas“ atsirado 
tame pat Maironio namų kam
baryje, kur buvo Kniūkšta. 
Įdomu, kad po tuo pačiu stogu 
su Maironiu gyveno šis su
manus leidėjas, o Pavasario 
balsų poetas anuo metu savo 
knygas spausdino patsai. 
„Raidės“ spaustuvėje dar ir 
man teko matyti atneštus di
džiojo poeto lyrikos rankraš
čius ant raidžių dėžės — tokia 
maironiška, kairėn atlašia 
rašysena.

Iš pradžių tarp „Sakalo“ 
dalininkų buvo Simas Zarec- 
kas, ilgametis Ateities ir 
Židinio administratorius. Bene 
jis bus mane užvedęs ant 
Kniūkštos, kai dairiausi lei
dėjo Milašiaus Poemoms ir 
savo Vakarui sargo namely. 
„Sakalą“ tada jis tvarkė be 
kitų talkos. Jo raštinę susira
dau Kalnų gatvėje, — ten, kur 

į ją atsiremia Mickevičiaus 
gatvė. Iš pirmo atsilankymo 
išliko giedras ir sykiu liūdnas 
įspūdis. Atėjęs pas Kniūkštą, 
ten pamačiau ir vieną ra
maus, malonaus veido senyvą 
vyriškį, vilkintį mėlyna eilute. 
Buvo tai Tilžės spaustuvi
ninkas; leidėjas, redaktorius ir 
Mažosios Lietuvos veikėjas E. 
Jagomastas. Užėję naciai jį su 
šeima 1941 metais sušaudė 
Vilniuje. Tai šis šviesus 
lietuvis Tilžėje 1931 metais 
atmušė pirmą mano paruoštą 
knygą — Milašiaus Poemas.

Kada iš kuklios pradžios 
„Sakalas“ ėmė stiebtis ir verž
tis pro kitas leidyklas, gal 
reikėtų pagalvoti apie 1927 
metus. Izidoriaus Kįsino 
Kataloge pažymėta, kad 
„Sakalas“ tada išspausdino 
epochinį, didelio prestižo 
poezijos rinkinį — Putino Tarp 
dviejų aušrų. Žodžiu, Antanas 
Kniūkšta turėjo garsaus vardo 
autorių.

Leidyklos
Anais laikais stambios 

leidyklos buvo Spaudos Fon
das, „Dirva“ ir Šv. Kazimiero 
draugija, o kiek anksčiau — 
„Švyturys“. Be to, daug knygų 
paskelbė universitetas, kai 
kurios ministerijos ir žinybos. 
Kaip įdomybę reikėtų pri
minti, kad geroką glėbį lietu
viškų knygų išleido žydas Pta- 
šekas, keletą ir hebrajiškai. 
Net ir mano knygininkas 
Vilkaviškyje Pustopedskis iš
spausdino apie dvidešimt 
lietuviškų veikalėlių. Tai tas 
pats žmogus, kuris iš Rečiam 
bibliotekos man užsakydavo 
Lessingo, Eichendorffo, Moeri- 
kės ir kitų vokiečių tomelius. 
Pustopedskio lange vieną 
rudens dieną išvydau lig šiol 
mano širdžiai mieliausią 
knygą: Jeronimo Ralio verstą 
Odisėją. Troškimas buvo per 
didelis: grįžau į rinką pas 
tėvelį, pardavusį žąsis, papra-

Aątanas Kniūkšta, „Sakalo“ knygų leidyklos įsteigėjas ir direktorius 
1932 metais.

čiau pinigo ir nusipirkau 
Homero poemą. O per karą šį 
kultūringą žydą naciai sunai
kino. Nežinia kuriais keliais 
New Yorke atsirado jo žydiš
kas ar hebrajiškas Vilkaviš
kio istorijos rankraštis. Taip 
pasakojo šio knygininko 
brolio duktė, patekusi 
Kanadon.

„Sakalo“ .pastogėj
Atsidūrę Kaune, mes, jau

nikliai plunksnagraužiai, kaip 
kiti mus pravardžiuodavo, 
pagarbiai praeidavom pro 
Spaudos Fondą, pažiūrė- 
davom į Šv. Kazimiero drau
gijos languose išstatytus 
veikalus, žinojom „Dirvą“, bet 
žengti vidun, tartis su Baliu 
Žygeliu, Adomu Jakštu ar 
Antanu Dundzila pritrūk- 
davom narsumo. Iš „Sakalo“ į 
muB dvelkė nauja, gaivi ir jau

ki dvasia: Antano Kniūkštos 
nebijojom. Rašytojai, bent 
atžalynas, pas jį jautėmės, 
kaip pas suprantantį draugą, 
globėją, pajėgų ramstį, na, ir 
bankininką. Didelių derybų ar 
aimanavimų nereikėjo, jeigu 
tau pristigo šimtinės ar 
daugiau. Net ir kada jam bū
davo striukiau su litu, An
tanas Kniūkšta, ar Sakalas, 
kaip jį vadindavom, atvož- 
davo storą sąskaitybos knygą 
ir tuo pat metu, negaišuo
damas, traukdavo iš savo 
kišenės tau pinigą. Niekad 
nemačiau jo supykusio ar net 
susiraukusio. Neuždūko ant 
manęs net ir tada, kai sykį 
vienoj recenzijoj pabrėžiau, 
kad ana jo išleista knyga ne
verta nė to popierio, ant kurio 
išspausdinta. „Na, ir parašei“, 
sumurmėjo, kiek gailestingai 

šypsodamasis. Tuo ir baigėsi 
ši istorija.

Nors „Sakalo“ pastogėje 
jautėmės smagiai, bet ne visi 
buvom toki drąsūs. Atsimenu, 
kai Jonas Aistis, tada Kossu- 
Aleksandravičius, jau išgar
sėjęs lyrikas, paruošė spaudai 
savo antrą rinkinį Imago 
mortis, pats vienas nesiryžo 
žygiuoti į Kalnų gatvę. Prisi
prašė, kad nuvesčiau ir užtar
čiau. Vieną gražią dieną nudū- 
linom abu pas Kniūkštą, kuris 
be ilgų šnekų suprato reikalą, 
ir visi išsiskyrėm laimingi.

„Sakalo“ autoriai ir 
knygos

Jonas Aistis buvo ne pir
mas ir ne paskutinis poetas, 
beldęs į „Sakalo“ duris. Jų 
buvo ištisas būrys, pati stip
riausia anų laikų lyrikos gene
racija. Štai iš Kisino Katalogo 
šakaliniai mūsų poetai: St. 
Anglickis, K. Boruta, Bem. 
Brazdžionis, Pr. Genys, Siri
jos Gira, K. Grigaitytė, K. In- 
čiūra, A. Miškinis, Salomėja 
Nėris, H. Radauskas, B. Rut
kauskas, St. Santvaras, G. Tu- 
lauskaitė... Žodžiu, visas Lie
tuvos Parnaso atžalynas. Iš 
vyresnių, be jau minėto 
Putino, turime Adomo Lasto ir 
Fausto Kiršos poeziją.

Toks pat buvo ir jaunosios 
beletristikos antplūdis pas 
„Sakalą“. Štai jo autoriai: St. 
Būdavas, P. Cvirka, L. Dovy
dėnas, J. Grušas, J. Jankus, L. 
Janušytė, St. Ivošiškis, V. 
Katilius, Jonas Marcinkevi
čius, F. Neveravičius, P. 
Orintaitė, A. Venclova... O iš 
vyresnių: Lazdynų Pelėda, 
Putinas, Ignas Šeinius, Juo
zas Švaistas, Vaidilutė, An
tanas Vienuolis.

Iš prozos didžiausias laimi
kis turbūt buvo Putino Altorių 
šešėly. Pusė Kauno tada 
kalbėjo, kad jis rašo tokį didelį 
kūrinį, gal net pusiau autobio
grafinį. Taigi iš anksto smal
sumas buvo nepaprastas. 
Reikia manyti, kad ir kiti lei
dėjai svajojo nučiupti šį tri
tomį į savo rankas. Greičiau
sia Antanas Kniūkšta bus čia 
parodęs nemažą savo apsuk
rumą ir diplomatiją.

Dramų „Sakalas“ išleido ne
daug. Tarp stambesnių jo au
torių buvo Balys Sruoga, Vin
cas Krėvė, Mykolas Vaitkus ir 
Antanas Vienuolis.

Vertimų bare bene veržliau
sias buvo Spaudos Fondas, 
gyvai darbavosi „Dirva“, bet 
neužsileido ir „Sakalas“ su 
tokiais veikalais kaip Pearl 
Buck Geroji žemė, V. Hugo 
Vargdieniai, VI. Reymonto 
Kaimiečiai ar Remarųue’o 
Vakarų fronte nieko naujo. 
Nevengė ir lengvesnių pasi
skaitymų, tokių kaip Tarza
nas, Kari May’o ir Mayne 
Reid nuotykių knygos. Savo 
populiarumu kone visus temdė 
Helenos Mniszek Raupsuotoji. 
Kas nežino ar jau primiršo, 
galima priminti, kad tai toks 
meilės romanas, kurį skaity
damas, anksčiau ar vėliau, 
tamsta turi verkti. Kažkas 
anuo metu išsitarė, kad su šia 
knyga rankose ašaras liejo 
visa Lietuva. Pats tiek teži
nau, kad mūsų žaliajam kaime 
mergaitės pasigaikščiodamos 
raudojo, pasidėjusios ant kelių 
Raupsuotąją. Aš šį veikalą 
skaičiau irgi sodžiuj. Kai jau 
atsivariau ligi smarkiausių 
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Tretysis Broniaus Kviklio „Lietuvos 
bažnyčių“ serijos tomas — „Kauno ar
kivyskupija“.
Pro skaldytą stiklą prasišviečianti 
didybė — Bronės Jameikienės vitražai.

Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Naujos knygos pirmu žvilgsniu.
Svečiuose pas skulptorių Mykolą 
Arvystą.
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.

Lituanistikos studijos Illinois 
universitete Chicagoje

Tretysis Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčių“ tomas

Lietuvių buvo svajota kur 
nors šiame „svetimame“ kraš
te įsigyti vietą lituanistikos 
studijoms. Logiška buvo tai 
daryti lietuvių apgyventuose 
nueituose; logiška buvo, kad 
išsamiausia programa už 
Lietuvos sienų būtų didžiau
siame lietuvių mieste, Chica
goje. Illinois universitete 
Chicagoje (UIC) gražiai 
įsisteigė lituanistikos progra
ma, kuri gyvavo. Iškilus pavo
jui, kad programa gali būti 
nutraukta, lietuviai, drauge su 
prieteliais universitete, iškovo
jo jai tolimesnę gyvybę. Šiuo 
metu tame universitete dėsto
ma septyniolika LITH kursų: 
6 lietuvių kalbos prade
dantiems ir pažengusiems; 4 
literatūros; 1 vertimo; 1 kultū
ros; 2 kalbos istorijos ir 
struktūros; 2 savarankiško 
darbo; ir vienas, šią žiemą 
naujai dėstysimas, įvadas į 
baltų ir skandinavų literatū
ras. Jau ketvirti metai, kai 
pradinius kursus dėsto 
asistentas, siekiąs aukštesnio 
laipsnio tame pačiame 
universitete. Šiemet tai stu
dentė, norinti įsigyti lituanis
tikos doktoratą. Ta galimybė 
susidarys, įsteigus
Lituanistikos katedrą. Kitus 
kursus dėsto pasamdyta profe
sorė. Programai papildyti 
kviečiami svečiai kalbėtojai.

Lituanistikos studentai yra 
daug nuveikę. Vienas yra 
gavęs bakalauro laipsnį 
lituanistikoj — germanistikoj. 
Penkiems lituanistika buvo 
šalutinė mokslo šaka. UIC 
studentai yra spausdinę 
straipsnius, poeziją, prozą ir 
vertimus Drauge, Lituanus, 
Metmenyse, Lietuvių dienose, 
Bridges, Moteryje, Mūsų vyty
je, Ateityje, Laiškuose lietu
viams ir kitur. Dvi studentės 
yra paruošusios lietuvių 
kalbos vadovėlį nemokan
tiems, užsisakytą bent šimto 
žmonių po visą Ameriką. 
Šeštadieninėse mokyklose 
dėstė UIC studentės, užsi
registravusios savarankiško 
darbo kursui, padedamos 
lituanistikos profesorės. 
Lituanistikos studentai yra 
laimėję Ateities ir Laiškų lietu
viams bei Lietuvių Žurnalistų 

sąjungos premijas už darbus, 
atliktus akredituotiems UIC 
kursams. Retai kuriB universi
teto studentas yra tiek pasie
kęs, kiek UIC lituanistikos 
studentas.

Šalia to, visas būrys perėjo 
kalbos kursus, skaitė lietuvių 
literatūrą. Ir už tai gavo 
universiteto įskaitas.

Iš pat pradžių šio vėliausio 
penkmečio programos tikslas 
buvo studentus mokyti kalbos, 
literatūros bei kultūros ir 
tarnauti lietuvių visuomenei. 
Kursai, atspausdinta medžia
ga, mokytojavimas pasiekė tą 
tikslą. Ir tai turėjo būti tik 
dalis išsamesnio plano. Įsistei
gus Lituanistikos katedrai, 
nebebūtų ribų; t.y., lituanis
tikos programa apimtų 
mokslinį studentų pasiruoši
mą nuo pradinio kalbos kurso 
iki doktorato. Į tą planą įeitų 
esami 17 kursų, kurie įve
dami, kaip tik turint tikslą 
studentus ruošti platesniam 
darbui lietuvių bendruomenėj 
ir galimybei siekti aukščiau
sio mokslo laipsnio.

Illinois universitetas Chica
goje tvirtai rėmė ir remia 
profesorės bei asistentų 
pastangas. Slavistikos 
fakulteto vedėja (žinanti, kad 
lietuvių kalba yra baltų kalba) 
dalyvauja, kur tik yra kviečia
ma, rašo, ragina. Dekanai 
kartu rūpinasi, kaip pritrauk
ti studentus: už tat pasiūlytas 
baltų ir skandinavų literatūrų 
įvadinis kursas — tikimasi, 
kad daugiau kas domėsis. 
Universiteto ekonomijai 
reikalinga, kad profesorių 
algos būtų pateisinamos 
studentų skaičiumi. Tas skai
čius lituanistikoj daugumoje 
ateina iš lietuvių tarpo. Čia ir 
glūdi sunkumas.

Prieš penkerius metus stu
dentų skaičius buvo didelis. 
Deja, dalis jų buvo paprašyti 
užsiregistruoti kaip tik dėl to, 
kad skaičius būtų didelis. Jie 
nė nemanė pasirodyti kursuo
se. To greitai atsikratyta. Į 
kursus (už kuriuos universi
tetas duoda įskaitas) žiūrima 
rimtai. Studentas turi pereiti 
numatytą, universiteto 
patvirtintą programą, kad 

(Nukelta į 4 psl.)

JURGIS GLIAUDĄ

Serijinio šešių tomų veikalo 
„Lietuvos bažnyčios“ išlei
dimas jau įpusėtas. Pasirodė 
tretysis serijos tomas Kauno 
arkivyskupija. 1980 metais 
buvo išleistas pirmas — Tel
šių vyskupijos tomas. 1982 
metais pasirodė Vilkaviškio 
vyskupija. Iš viso, šių metų lei
dinį įskaičius, Lietuvos baž
nyčių aprašams paskirta 1392 
stambaus dydžio puslapių. 
Kita tiek skaičiumi buvo 
iliustracinės medžiagos. Retai 
kas ir kitoj tautoj gali pasidi
džiuoti beturįs panašų istorio
grafinį veikalą, skirtą reikš
mingiausiai visuomenės 
gyvenimo temai — tautos reli
ginės praktikos temai. <Juo 
labiau, kai tokio pobūdžio 
veikalas leidžiamas religinio 
persekiojimo aitroje, už savo 
gimtojo krašto ribų. Juo smar
kiau plėšiasi antireliginio 
fronto piranos ir barakudos 
suniokoti Lietuvoje maldos 
namus, juo tvirčiau tų švento
vių pamatai, lyg šaknys, įsi
keroja „Lietuvos bažnyčių“ 
serijoje, juo aukščiau kupolai 
ir kryžiai kyla ir smeigiasi į 
dangų.

Šito didžiulio veikalo išlei
dimo nuopelnas priklauso 
Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidyklai, kurios rūpes
čiu prieš kelerius metus pasi
rodė aštuoni albuminio dydžio 
leidiniai, skirti įvairioms lietu
vių kultūrinio gyvenimo 
apraiškoms. „Lietuvos bažny
čių“ serijos išleidimo nuopel
nas priklauso ir mecenatams, 
kurie šiam tomui išleisti sudė
jo apie dvidešimtį tūkstančių 
dolerių. Tarp stambiausiųjų 
aukotojų: bevardis X.Y. — 
3000 dol.; Petronėlė Strums- 
kienė — 2000 dol.; kun. Jonas 
Ruokis — 1100 dol. Po 1000 
dol. aukojo Anicetas Grigaliū
nas, Lietuvių Fondas, kun. Si
monas Morkūnas, Juozas Vai
neikis. 600 dol. aukojo prel. 
Jonas Kučingis. Gausus būrys 
rėmėjų, paaukojusių po 500

Palendrių bažnyčios galinė ir šoninė sienos 1981 metais. Si bažnyčia okupantų uždaryta 1945 metais. 
(Iš „Lietuvos bažnyčių“ III tomo.)

dol. ir mažiau. Visų sąrašas 
paskelbtas knygoje. Aukų 
stambumas ir 'aukų gausa įro
dė, kad šios serijos sumany
mas, išviršinė leidinių išvaiz
da ir platus turinys sužadino 
norą remti ir patenkino giliau
sius laisvosios išeivijos 
siekius. Tai noras matyti gyvą 
tėvynėje įtūžusiai naikinamą 
pasaulį — religinės praktikos 
namus, senas šventoves. Šioje 
koncepcijoj fe slypi intelek
tualinės, idėjinės ir religinės 
kovos branduoliai.

Šią knygą redagavo, kaip ir 
jau kitus tos serijos išėjusius 
tomus, nuostabiai darbštus 
kultūrininkas Bronius Kvik
lys, prieš dvi dekadas davęs 
mums masyvius Mūsų Lietuvos 
tomus (Lietuvių Enciklope
dijos leidykla). Serijos redak
cijoje veikė kun. Viktoras 
Dabušis, Broniūs Kviklys, 
Juozas Mažeika, T. Anicetas 
Tamošaitis, SJ, kun. dr. Juo
zas Vaišnora, MIC, vysk. Vin
centas Brizgys; Nijolė Gra- 

žulienė, T. Algimantas Kezys, 
SJ ir Vincas Lukas. Architek
tūrinių tekstų parūpino dr. inž. 
Jurgis Gimbutas, žemėlapio 
autorius — Albina Kamius. 
Dailininkas ir techninis redak
torius — Petras Aleksa. Teks
tą rinko Aleksandras 
Pakalniškis, Jn. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Tokia 
tvarka išvardina gausius 
bendradarbius leidinio anota
cija. Tačiau bendradarbių 
buvo daugiau. Redaktorius 
Bronius Kviklys įvadiniame 
rašiny dar mini kun. Stasį 
Ylą, Joną Dainauską, kun. 
Pijų Brazauską, dail. Ziną 
Morkūnienę, Klemensą 
Dėdelą, Henrietą Vepštienę... 
Prie Kauno arkivyskupijos 
rėmėjų — galbūt tai pirmas 
toks įvykis išeivijos kultūros 
istorijoje — savo finansine 
parama prisijungė okupuotoje 
Lietuvoje gyvenąs tautietis: 
Koksai gi tai vade mecurn lais
vės lepinamiems išeiviams!

Knygos tiražas gera naujie

na mūsų knygos rinkoje — 
1500 egzempliorių. Apimtis — 
512 sunkiasvorio popieriaus 
puslapių. Solidus drobinis 
įrišimas lyg sakyte sako: kny
gos ištvermė garantuota šimt
mečiams. Savo dailia išvaiz
da knyga sugestijuoja ją 
gerbti ir tikėti jos ilgu 
amžiumi — juk dėstoma kny
goje apie šimtamečius pasta
tus, apie amžinas idėjas, apie 
lietuviškas šventoves.

Išeivijoje aktualinamas 
sąjūdis, norint pakeisti ter
miną „bažnyčia“ lietuvišku 
pakaitalu, tradicinės 
„Lietuvos bažnyčių“ serijos 
terminologijos nuneigtas. Baž
nyčia (išvestinė iš slaviškojo 
žodžio „boh“, „božnica“) yra 
lietuvių maldos namai, visuo
tine prasme kartais vadi
nama lotyniškuoju ec tiesia — 
eklezija. Gausūs atitikmenys 
— maldos namai, maldnamis, 
maldykla — sustojo ant pro
jektų slenksčio.

Šioje knygoje rašytojas C.

Grincevičius (psl. 224) atpa
sakoja epizodą, rodantį, kaip 
Grinkiškyje atsiradęs slaviz
mas „betleika“ bematant buvo 
pakeistas labiau priimtinu 
terminu „pasija“. Įvykis tas 
lyg pavyzdys — kuriuo būdu 
galima religinėje praktikoje 
kratytis slavizmų, atneštų per 
lenkus, ir neleisti jiems įsi- 
pilietinti įsisenėjimo teisėmis. 
Tai gili ir skausminga ne vien 
tik kalbinė, bet ir psichinė 
reforma. Šiame tome yra šiek 
tiek senų terminų kaitos: žodis 
„pašventinti“ pakeistas žodžiu 
„pašvęsti“.

1982 metais Kauno arkivys
kupijoje veikė 122 bažnyčios, 
kai kuriose nebuvo nuolatinio 
kunigo. Tačiau šioje knygoje 
bendroji panorama platesnė. 
Pavaizduoti ir buvę, okupa
cijos jau sunaikintieji, 
vienetai. Kai kurių šventovių 
pamatai išliko. Tie pamatai 
atrodo dabar kaip nuskintos ir 
sutryptos gėlės — dar neseniai 
tos gėlės žydėjo, skleidė 
aromatą ir dorino žmones. 
Varpinių varpai ten skam
bėjo, žmonių minios ten 
lankėsi...

Kauno arkivyskupijos turiny 
gero stratego planu sutilpo da
bartis, praeitis, istorinis ški
cas, būdingo epizodo tekstas, 
vardai, vietovardžiai, datos, 
naujutėlaitės padėties iliustra
cijos. Nuotraukos datuotos 
kuo šviežiausiai. Kai kurių 
datos — 1982 metai! Tas fak
tas taip suaktualina knygą. 
Tai betarpė akistata su 
nūdiena.

Istorija visad įdomi. Šiais, 
„Aušros“ metais, šis mo
mentas veikiau prisi
menamas. Istorija turi galingą 
poveikį. Davęs plačią erdvę 
istorijos faktams, Bronius 
Kviklys planingai nesirėmė 
istorijos primatu. Gaji nū
dienos srovė teliūskuoja per 
visus masyvaus leidinio 
puslapius. Tai matyti itin aiš
kiai iš nuotraukų, kurios čia 
turi dokumento svorį. Juk 
vaizdas atstoja tūkstantį 
žodžių.

Kadaise Stalinas ciniškai 
pasiteiravo, kiek šarvuočių 
beturįs Vatikanas? Vatikanas 
šarvuočių neturėjęs, todėl jis 
nurašytinas iš realaus istori
jos formavimo. Ir Kauno arki
vyskupija neturi šarvuočių ir 
MX raketų. Bet šios knygos 
puslapiuose gausu nuotraukų, 
rodančių religinio fronto 
šarvuočius. Tai maldininkų 
minios Lietuvos maldyklose, 
procesijose, religinėse šven
tėse. Josvainių procesija 1955 
metais, Kryžių kalno scenos 
1979 metais, Tytuvėnų šven
torius 1981 metais, minios prie 
Šiluvos koplyčios ir kilometri
nė maldininkų procesija į 
Šiluvą 1977 metais.

Ar beįmanoma doku
mentuoti visus nuostabius reli
ginio fronto šarvuočių manev
rus? Jų taip gausu, jie tokie 
atsidavusiai entuziastingi. 
Visa tai vyksta dabar. Reli
ginio fronto aktyvūs dalyviai 
yra asmenys, kurie gimė ir 
buvo mokslinami Lietuvoje 
nuožmių, neoneroniškų reli
ginių persekiojimų metais.

Bronius Kviklys organiškai 
sujungė istorinius ban
gavimus. Jų labai žalingų ir 
nuožmių būta ir praeityje. 
Caro generolų veikla gera 
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„Aušros“ šimto metų 
sukakčiai skirtas numeris (I)

„Aušros“ perspektyvoje
TOMAS VENCLOVA

Ne tik prieš šimtą metų, bet ir šian
dien.
„Aušros“ perspektyvoje.
„Aušros“ atsiradimo kultūrinės sąly
gos.
Aušrininkai ir šių laikų išeivijos jau
nimas.
Iš „Aušros“ poetų kūrybos: Mečislovo 
Davainio-Silvestraičio, Juozo Miglo
varos, Mačio-Kėkšto eilėraščiai.

♦

Zitos Sodeikienės parodą Galerijoje 
pasitinkant.

Pafijtufyb
Ne tik prieš šimtą metų, 
bet ir šiandien

šios ir ateinančios savaitės kul
tūrinio priedo numeriai yra ski
riami Aušros šimto metų sukak
čiai. Aušra mums ypač svarbi, 
nes ji yra tarsi takas į visą devy
nioliktojo šimtmečio lietuvių pa
dėtį. Joje subėga ir atsispindi pa
tys pagrindiniai sąmonėjančios 
tautinės bendruomenės rūpesčiai: 
ekonomija, civilinės teisės, švieti
mas (tautos raštingumas), moks
las ir kūryba, tautinio mito reika
lingumas. Pavartę Aušrą, 
nustembame atradę, kad ji nebu
vo tik tąi, ką iki šiol apie ją ma
nėme — romantinio patriotizmo 
garsiakalbis. Pavyzdžiui, joje aps
tu straipsnių apie ūkininkavimo 
metodus, gausu žinių iš visos Lie
tuvos (ne tik apie rusų žandarų iš
puolius, bet ir ūdrų skaičių 
Šušvos upėje). Galime tik 
džiaugtis, kad Lietuvių Istorijos 
draugija šiais metais išleido fak
similinę viso Aušros komplekto 
laidą — dabar ji staiga tapo vi
siems prieinama, ją galime imti ir 
skaityti. Jei pirmasis numeris yra 
“Laikrasztis, iszleidziamas per 
Dra. Bassanawicziu,” antrasis jau 
yra “Laikrasztis, iszleidziamas 
keliu Lietuwo8 mylėtoju’’, tai nuo 
trečiojo jis tampa “Laikrasztis, 
iszleidziamas Lietuwos mylėto
ju”. Tai žodžiai, kurie ir dabar (o 
gal ypač dabar) skaitytoją sujau
dina. Pati Aušra mums yra tapu
si auksinio amžiaus mitu, kuris 
taip kiekvienai žmogiškai bend
ruomenei reikalingas ir, kaip sa
ko dabartiniai kultūros filosofai, 
net neišvengiamas. Tai juk pati 
pradžia — dalykai dar nėra pai
nūs, mes prasčiokėliai ką tik esa
me išmokę skaityti ir rašyti, ir vi
sus mus jungia bendras 
civilizuoto gyvenimo mūsų tautai 
troškimas. Vėliau (ir labai grei
tai) mes pradėsime painesnes 
mintis galvoti ir skirsimės ne vien 
dėl metodų, bet jau ir dėl tikslų. 
Tačiau pradžioje (o tai ir yra “pra
džios“ mitų veiksmingumas) yra 
darna ir dideli darbai, kuriuos at
lieka milžinai, “tomis dienomis 
vaikščioję žemėje”.

Panaudokime Šią istorinę su
kaktį prasmingai: tegu ji būna 
akstinu pažiūrėti į mūsų bendruo
menės rūpesčius jos šviesoje — į 
kalbos ir kultūros išlikimą, į išei
vijos darbą, į mūsų tautos ateitį. 
Kiekviena bendruomenė turi isto
rinę atmintį, todėl ji mato dabar
ties problemas, kaip pratęsimą ir 
dalinį atsikartojimą anksčiau su
tiktųjų. Iš tikrųjų tam ir rašoma 
mūsų istorija, kad mums būtų įdo
mi. Ji duoda balastą mūsų tauti
niam sąmoningumui — be istori
jos pajutimo, jis būtų kaip laivas,

kuris apvirsta, į vandenį paleis
tas.

Straipsniai, kuriuos šiuose pus
lapiuose skaitysime, yra ne progi
niai (panaudojant šio žodžio dvi- 
reikšmingumą), o šaltinių 
tyrinėjimo ir permąstymo išdava. 
Iš jų nesusidarysime kokios nors 
vientisos Aušros apibrėžties, o 
matysime ją nušviestą iš labai 
skirtingų pusių kaip sudėtingą is
torinį reiškinį. Tomas Venclo
va pabrėžia “paradoksišką ir įs
tabų lietuvių atgimimo ir išlikimo 
pobūdį”. Aušra savo atliko — 
šiandien kalbos ir kultūros išny
kimas tautai negresia. Gresia kas 
kita — moralinė menkystė ir inte
lektualinis tamsumas. Aušrinin
kuose Venclova mato sąmoningu
mo, pliuralizmo ir dialogo 
vystymo pavyzdį mums patiems. 
Vincentas Liulevičius iškelia 
reikalą Aušros iŠBivystimą svars
tyti visame ligtoliniame kultūri
niame kontekse — pvz. raštingu
mas buvo būtina sąlyga tautinės 
sąmonės ugdymui. Dovas šau
lys išveda paraleles tarp aušri
ninkų ir išeivijos jaunimo ir šia
me fone žvelgia į mūsų išlikimo 
rūpesčius. Ateinančią savaitę 
Vincas Trumpa savo straipsny
je „Keletas siluetų iš Aušros 
gyvenimo“ taikliai anali
zuoja Aušrą kaip tautinio atgimi
mo simbolį. Jis randa, kad su 
Aušra gimsta naujoji Lietuva — 
sąvokos kaip atgimimas ar atbu
dimas čia ne visai tinka, nes yra 
kuriama kas nors visai nauja. Dr. 
Vanda Daugirdaitė - Sruogie
nė straipsnyje "Aušros moterys” 
ilgiau apsistoja prie Eglės (Mali
nauskaitės - Šliūpienės) asmens. 
Tai buvo šviesi, tvirta ir energin
ga moteris — gal jos pavyzdys pa
aiškina, kodėl Lietuvoj moterys 
neturėjo tiek kovoti dėl teisių poli
tikoje, švietime ir visuomenėje 
dvidešimto amžiaus pradžioj, kaip 
JAV ir daugumoj kitų Europos 
kraštų. Dr. Antanas Klimas, 
kaip dera kalbininkui, straipsny
je „Aušra ir mes“ svarsto Aušros | 
vaidmenį lietuvių kalbai, pabrėž
damas, kad aušrininkų progra
moje kalba užima centrinę vietą. 
Artimoje ateityje spausdinsime ' 
dr. Sauliaus Sužiedėlio isto-| 
rinę studiją “Rusinimo politika 
Lietuvoje Aušros laikų perspekty
voje”. Kiekvienas iš autorių svars
to tuos klausimus, kurie jam pa
čiam opūs, išeidamas iš šios 
dienos rūpesčių, todėl ir jų išva
dos dažnai kiek skirtingos (pvz. , 
palygink Venclovą ir Klimą., 
Venclovą ir Liulevičių, Trumpą ir 
Šaulį). Tačiau šie skirtingi akcen 
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. Lietuvos istorija gal dau
giau negu kurios kitos pasau
lio šalies — sklidina paradok
sų, absurdų ir neįtikėtinų 
įvykių. Dažnas mūsų yra pra
tęs didžiuotis, kad viduram
žiais lietuviai buvo užkariavę 
plotus, penkiolika ar netgi dvi
dešimt kartų pranokstančius 
etnografinę Lietuvą. Tikrai, 
kitų šalių praeityje ne taip jau 
lengva rasti ką nors pana
šaus. Bet senosios Lietuvos 
staigus susmukimas irgi be
veik neįtikėtinas. Deja, jis ro
do, kad mūsų viduramžių isto
rijoje būta kažko atsitiktinio, 
nepakankamai esmingo, kad 
lietuvių karinės ir politinės 
ekspansijos tada nerėmė joks 
stipresnis kultūrinis užnuga
ris. Įsižiūrėję į kunigaikščių 
laikus, kurie nuo seno verčia
mi gražiu mitu ir daugeliui te
bėra mitas, būdavome linkę 
primiršti kitokį ir daug gilesnį 
mūsų praeities stebuklą. Per 
pastarąjį šimtą metų — o isto
riko požiūriu tai neilgas tar
pas — Rytų Europoje atsirado 
moderni ir stipri tauta, moder
ni kultūra, moderni valstybė; 
atsirado, tiesą pasakius, be
veik tuščioje vietoje. Šį sykį ji 
gimė visiems laikams. Netgi 
šiandien, kai valstybinė lietu
vių egzistencija yra pertrauk
ta, patys okupantai nedrįsta 
sakyti, kad “Lietuva visa jau 
yra praeityje”, kaip XIX am
žiuje sakė dažnas lietuvių bi
čiulis. Žinome, jog mūsų oku
pantai yra pavojingiausia 
šioje žemėje jėga — be to, ir 
viena stipriausiųjų. Nei su 
veiksmais, nei su žodžiais jie 
per daug nesiskaito. Ir jei lie
tuviai štai jau keturiasdešimt 
metų yra jų glėbyje neblogai 
atsilaikę, daugeliu atžvilgių 
netgi sustiprėję, tai turime pa
grindo tvirtinti, kad jie ir to
liau atsilaikys.

Šis lietuvių atgimimas ir iš
likimas prieštarauja istoriko 
intuicijai — sakytum, pažei
džia tikimybės dėsnius. Jo pa
radoksišką ir įstabų pobūdį žy
miai geriau už mus pačiuB 
junta svetimieji. Naujausioje 
angliškai parašytoje Lenkijos 
istorijoje apie lietuvių tautinį 
sąjūdį randame tokius žo
džius: “Niekas nebūtų rimtai 
pagalvojęs, kad lietuviai gali 
virsti reikšmingu politiniu 
veiksniu. Bet jie virto”. (Nor
man Davies, God’s Play-
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ground: A History of Poland, 
vol. II, p. 69). Neslėpsiu, kad 
tie žodžiai sukėlė man itin sa
votišką jausmą: turbūt šitaip 
jaučiasi .sportininkas naujo
kas, kada objektyvus teisėjas 
pripažįsta, jog jis laimėjo žai
dimą, kuriame neturėjo šan
sų.

Daugelis Europos tautų ši
tokį žaidimą pralaimėjo. Tas 
pats Norman Davies lygina 
lietuvius su škotais: šiandien 
nebeįmanoma įsivaizduoti, 
kad škotai sukurtų savaran
kišką respubliką, kalbančią 
keltiškai, dargi atsiimdami iš 
anglų savo istorinę sostinę 
Edinburghą, kaip lietuviai po 
neįtikėtinų peripetijų vis dėlto 
atsiėmė Vilnių. Pralaimėjo žai
dimą ir valai, ir bretonai; at
rodo, jį baigia pralaimėti bas
kai, iš kraštutinėB nevilties 
griebęsi terorizmo. Airiai lai
mėjo tik perpus: per kruvinas 
aukaB jie išsikovojo nepri
klausomybę, tačiau prarado 
kalbą ir žymią dalį kultūrinio 
identiteto (be to, jų teritorinė 
problema ligi šiol nėra iš
spręsta). O tai vis reikšmin
gos istorinės tautos, be kurių 
praeities, folkloro, literatūros 
nėra nė pačios Europos. Mai
ronis XIX amžiaus gale rodė 
lietuviams kaip pavyzdį lūži- 
čėnus — slavų tautelę, įsikū
rusią Vokietijoje, ne per to
liausiai nuo Berlyno. Tada 
lužičėnai buvo geriau už mus 
susiorganizavę ir apsišvietę 
(beje, Jurgis Sauerveinas — 
Girėnas, tasai geraširdiB vo
kietis, kūrė himnus ne tik 
mums, bet ir jiems — ir, sako, 
netgi yra jų literatūroje vie
nas iš pirmųjų). Bet šiandien 
vargu ar kas belygins lužičė- 
nus su lietuviais.

Galėtum pasakyti, kad pa
našiai kaip mes laimėjo savo 
žaidimą latviai, estai, taipogi 
suomiai ir čekai. Kai kurių 
analogijų esama ir su žydais, 
visiškai stebėtinu būdu atgai
vinusiais Izraelio valstybę po 
dviejų tūkstančių metų. Ta
čiau visi jie turėjo žymiai leng
vesnį startą.

Tikrai, pakanka įsivaizduo
ti Lietuvą apie 1880 metus — 
ir blaivus istorikas ar politi
kas negalės nepripažinti, jog 
tos tautos padėtis beviltiška. 
Pats Lietuvos vardas gerokai 
primirštas ir oficialiai nevar
tojamas. Šalis yra tironiškos 
ir nekonstitucinės imperijos 
valdžioje. Ta imperija nesle
pia troškimo nutautinti savo 
pakraščius. Ne per seniausiai 
ji žiauriai numalšino Lietuvo
je sukilimą — tiksliau pasa
kius, partizanų karą — ir lie
pė spausdinti knygas svetimu 
raidynu. Nėra jokių lietuviškų 
mokyklų, nebent vienur kitur 
slaptai klajoja koks “darakto
rius”; tik poroje vietų toleruo
jama lietuvių kalba kaip at
skiras dalykas, dėstomas 
atliekamu laiku. Nėra laikraš
čių. Literatūra — tik atskirų 
asmenų užsiėmimas; beje, ir 
tie asmenys — Daukantas, 
Valančius — jau išmirę, gy
vas tiktai Baranauskas, bet 
jau nutolęs nuo literatūros ir 
tolstąs nuo lietuvybės. Kitoks 
kultūrinis gyvenimas — men
kutis: Vilniuje esama šiek tiek 
tapytojų, muzikų, teatralų, bet 
su lietuvių tautinėmis aspira-

Dali. Jono Kelečiaus paveikslas Poezijos dienose, 27-28 dienomis, Jaunimo centre, Chicagoje. 
skirtose „Aušros“ poezijai, 1983 m. gegužės mėn. Nuotrauka Zigmo Degučio

cijomis tie asmenys nesu
siję. Iš viso aukštesnieji vi
suomenės sluoksniai nedaug 
bendro teturi su Lietuva ir 
paprastai nemoka lietuvių kal
bos. Kraštas padalytas į tris 
gubernijas, ir tik vienoje iš jų 
lietuviškai kalbantys asme
nys neabejotinai vyrauja: ka
daise buvusios valstybės šir
dis — Vilnija — lietuviška jau 
tik savo praeitimi ir kai kurio
mis tradicijomis, lygiai kaip 
Dublinas airiškas ar Edinbur- 
ghas škotiškas tik istorine 
prasme. Pamažu, bet pasto
viai gausėja rusų kolonistų, o 
iš vakarų pusės spaudžia dar 
vokiečiai. Lietuvių praktiškai 
nėra versluose, prekyboje, net
gi tarp atsirandančių darbi
ninkų; jie tik sodžiaus gyven
tojai, neretai vargingi ir 
tamsoki, o jeigu inteligentai — 
beveik išimtinai kunigai. Tie
sa, kunigai dažnai (nors 
anaiptol nevisada) palaiko 
žmonėse elementarią tautinę 
sąmonę: bet už tokius darbus 
lengva nukentėti ir net pa

kliūti į Sibirą. Lietuviška mal
daknygė ar kalendorius yra 
uždraustas ir gana retas vai
sius. Tokiose sąlygose lietuvio 
identitetas vos užčiuopiamas, 
nelabai aiškus ir kaimynams, 
ir patiems lietuviams. Akty
vesnis ir ambicingesnis jauni
mas, nebeištverdamas slogio
je aplinkoje, traukiasi į 
Ameriką, kur dažnas greitai 
nutausta.

Nesunku pastebėti, jog toji 
padėtis kartais tiesiog tragi
komiškai primena dabartinę; 
bet daugeliu atžvilgių ji yra 
dar blogesnė. Anot Daukanto, 
“tiktai viena pati jų kalba it 
žalia bruknelė, nuo speigų ap
šarmojusi, lig šiai dienai tebe
žaliuoja”; tačiau speigai vis 
stipresni ir stipresni, ir bruk
nelės amžius aiškiai nebeil
gas.

Joks futurologas nebūtų iš
pranašavęs, kad po šimto me
tų bruknelė pavirs visai ne
menku ąžuolu, netgi dviem 
ąžuolais — Lietuvoje ir išeivi
joje; kad lietuvių kalba sugrįš j

Dr. Jonas Basanavičius (1851—1927), vienaB „Aušros“ ikūrėjų ir pir
masis redaktorius, Neptikluusomybės Akto signataras, lietuvių tau
tinio atgimimo vadas.

Vilnių ir Klaipėdą; kad lietu
viškai šnekantys žmonės bet 
kurioje profesijoje sieks pa
saulinio lygmens; ir juo la
biau nebūtų išpranašavęs, kad 
visa tai įvyks nepaisant pa
saulinių karų, totalitarinių re
žimų, šaudymų ir deportacijų, 
kurių svorį Lietuva patirs, 
kaip reta kuri pasaulio vals
tybė.

Stebuklas akivaizdus. Jam 
galima rasti istorinių priežas
čių; bet nėra abejonės, kad šis 
prisikėlimo reginys turi ir kaž
kokią mitinę dimensiją. Jis 
įkvepia daugiau pasididžiavi
mo ir vilties, negu kunigaikš
čių epocha.

Žinome, kad visa tai prasi
dėjo nuo mėnraščio, kurį jo lei
dėjai taikliai praminė Aušra. 
Būtent Aušra tapo neįtikėtino 
lietuvių atgimimo simboliu, ir 
būtent iš jos vardo bei jos at
minimo šiandieną semiamės 
daugiausia stiprybės.

Istorija yra procesas, kuria
me atskiri įvykiai ir datos tė
ra sąlygiški “atskaitymo taš
kai”. Be abejonės, aušrininkai 
turėjo pirmtakų: tų pirmtakų 
tarpe rasime ir 1863 metų su
kilėlius, ir Valančių, ir Bara
nauską bu jo klierikais bičiu
liais, ir vieną kitą Mažosios 
Lietuvos veikėją ( o tolimesnė
je perspektyvoje Stanevičių, 
Donelaitį, Daukšą). Tačiau 
1883 metų kovo mėnuo, kada 
pradėjo eiti Aušra, vis dėlto 
yra kiek daugiau negu atsitik
tinai parinkta koordinačių 
pradžia. Aušra buvo tas ak
menėlis, kuris išprovokavo 
griūtį. Ligi Aušros lietuvių 
kultūra plėtojosi, jei galima 
taip išsireikšti, diskretiškai, 
punktyru; nuo Aušros pirmojo 
numerio ji virto kontinuumu, 
nenutrūkstančia linija, vienti
sa erdve.

Su Aušra į lietuvių kultūrą 
pirmąsyk atėjo ne atskiras vei
kėjas ar mažas veikėjų būre
lis, bet ištisa karta — beje, vie
na iš stipriausių kartų, kokios 
Lietuvoje bet kada yra buvu
sios. Kalbėdami apie Aušrą, 
paprastai minime jos redakto
rius ir leidėjus — Joną Basa
navičių, Joną Šliūpą, Marty
ną Jankų, rečiau Jurgį Mikšą 
ir Juozą Andziulaitį - Kalnė
ną. Tačiau nereikia užmiršti, 
kad Aušroje debiutavo visi 
ankstyvesnieji mūsų nepri- 
klausomybininkai, išskyrus 
nebent Vaižgantą. Joje pačius 
pirmuosius savo kūrinius iš
spausdino Maironis, Vincas 
Kudirka, Adomas Jakštas. Ir 
ne tik jie. Nuo Aušros pradėjo 
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Ateitininkiškumo ateitis
Ateities žurnalo ruošiamas 

akademinis savaitgalis (1983 m. 
spalio 14-16) suteiks gerą progą 
Chicagos inteligentiškai visuo
menei giliau pasvarstyti lietuvių 
tautą liečiančius klausimus, nes 
ateitininkijos klausimas žymia 
dalimi dengiasi su lietuviškumo 
klausimais.

Yra ir labai savitų ateitininkiš- 
kų priežasčių rinktis šia lietu
viška inteligentiškumo apraiška 
besidomintiems asmenims ir 
svarstyti ateitininkų krypties 
klausimus. Viena iš jų yra ilgame
čio ateitininkojos dvasios vado 
kun. Stasio Ylos mirtis. Jis apie 
trisdešimt metų labai uoliai ir su 
giliu įsijautimu bei įsimąstymu 
vadovavo ateitininkijos auklėji
mui. Šiandien būtų dar per anksti 
kritiškai pasverti ir įvertinti jo 
ateitininkijos supratimo pobūdį. 
Be abejo ateis laikas ir bus svar
bu šio auklėtojo ir kultūrininko 
veiklą -vispusiškai pasverti.

Jau ir dabar kai kurie kun. Ylos 
ateitininkiškos dvasios bruožai 
yra ryškūs. Vienas iš jų yra 
stiprus ateitininkiško jaunimo 
nukreipimas į ateities uždavi
nius. AteitininkiškumaB ir 
futuriškumas kun. Ylai beveik 
susibloškė.

Kitas bruožas, kuris yra būdin
gas tiek paties Ylos asmenybei, 
tiek jo auklėjimo metodikai, yra 
labai kūrybinga ir valinga asme
nybė. Tokią savys sampratą, kuri 
yra išvidiniai veikli, bet kartu ir 
drausminga, jis stengėsi įdiegti 
ateitininkų jaunimui, kuris šian
dien yra jau subrendęs ir pajėgus 
toliau puoselėti ateitininkišką 
dvasią. Turint tai prieš akis, šių 
metų ateitininkų akademinis 
savaitgalis turi savitos prasmės.

Tačiau reikia nepraleisti iš 
akių, kad ateitininkija nėra kun. 
Ylos kūrinys. Ji yra kažkas ir < 
istoriškai ir esmiškai savito. 
Ateitininkija yra toks lietuvių 
šviesuomenės pasireiškimas, 
kuris pačia savo kilme išeina 
plačiau, negu tautiškai suprastas 
lietuviškumas. Net istoriškai žiū
rint, tenka nepraleisti iš akių, kad 
ateitininkija yra senesnė už Lietu
vos nepriklausomybę. Juk jau 
ateitininkais būdami, akademi
kai stojo kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę. Ateitininkijos 
pradžia yra 1908 metai.

Kas tad yra ateitininkija? Idė
jiškai žiūrint, tai yra tokia 
akademinė simbiozė (susitiki
mas), kuri susidarė, kai susilietė 
Petrapilio ir Maskvos idėjiniai 
.polėkiai su Liuveno ir Šveicarijos 
Freiburgo universitetų polėkiais. 
Tiek, kiek pirmieji buvo tuo metu 
liberalizmo ir socializmo tvirto
vės, tiek antrieji atstovavo 

atgimstančiam tomizmui ir prasi
dedančiom visuomeninėm katali
kų aspiracijom. Dėl to pirmieji 
ateitininkai studijavo ne šventą 
raštą, bet Markso Kapitalą. Dil to. 
į ateitininkiją jos pradžioje tenka 
žiūrėti kaip į lietuviško akademi
nio jaunimo gyvą reagavimą į 
pasaulines problemas. Ateitinin
kija savo pradžia yra dalykas, 
išeinąs anapus tautinių siaurumų. 
Tai nereiškia, žinoma, kad 
ateitininkija nebūtų lietuvių 
tautos pasireiškimas, bet tai 
reiškia, kad ji savo prigimtimi yra 
labiau tinkama susitikti su 
žmogiškomis problemomis apskri
tai, su kuriomis lietuviška 
šviesuomenė dabar susitinka 
išeivijoje.

Reikia tikėtis, kad šis 
akademinis savaitgalis, kurio 
tema yra „Lietuvis išeivis — 
naujų sąvokų ieškojimas“ imsis 
tų problemų, su kuriomis šiandien 
mes susitinkame.

Kokie yra šiandien uždaviniai, 
kurie yra reikalingi ateitininkijos 
permąstymo? Jų galima suminėti 
tris sritis: religinę sritį, tautybės 
išlaikymo sritį ir socialinę sritį.

Visų pirma šiandien kyla 
klausimas, kas yra pagrindinės 
reikšmės dalykas religinėje 
srityje, jeigu Žiūrime į ją 
akademiniame lygyje. Lietuvių 
tauta savo tikėjimo liudijimu 
šiandien rodo viso pasaulio susi
domėjimą sukėlusį spektaklį. 
Tačiau Lietuvoje komunistinį 
auklėjimą išėjęs inteligentas 
nieko taip nėra reikalingas, kaip 
protingo religijos pagrindimo. O 
ir visai krikščionijai šiandien 
trūksta protingo natūralaus įva
do į apreiškimą. Ir kai jo trūksta, 
tai ir krikščionybės palaima ne 
kartą nepataiko į realias gyveni
mo problemas.

Rasti krikščionybei natūralų 
įvadą į gyvenimo problemas 
ateitininkija yra pašaukta iš savo 
pačios prigimties. Ji yra kilusi iš 
krikščionybės ieškojimo kontakto 
su gyvenimo problemomis. Šita 
prasme ji gali būti naudinga 
visam pasauliui. Galima net drįsti 
sakyti, kad ji yra vienintelė šita 
prasme, nes daugelis krikščionių 
arba nemato realių problemų, 
arba į jų sprendimą eina negiliai, 
nepažindami giliau krikščio
nybės prigimties.

Tautinė problema ateitininkijai 
šiandien yra atsistojusi labai 
juntamoje formoje. Tačiau praėju
sio šimtmečio tautiškumas šian
dien negali duoti į ją pakankamo 
atsakymo. I ją tenka eiti su nauju 
šios problemos supratimu. Jeigu 
praėjusiame šimtmetyje užteko 
rūpintis tautinės sąmonės ugdy- 
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,,Aušros” šimtmeti švenčiant

Keletas siluetų iš „Aušros“ gyvenimo
VINCAS TRUMPA

„Aušros“ balsas
Ne didelis ir nelabai galingas 

tas balsas, bet, atrodo, jis taip 
smarkiai suvirpino žmonių širdis, 
kad jo aidas tebeskamba dar ir 
šiandien. Matytis, jis ėjo iš šir
dies ir pataikė į širdį. Ar ne to ir 
Adomas Mickevičius reikalavo iš 
poezijos? Vos keletai metų 
praslinkus po Aušros mirties, 
Antanas Vilkutaitis, „Amerika 
pirtyje“ autorius — dėl to dabar 
berods nėra ko ginčytis — Vieny
bėje lietuvninkų tarp kita ko rašė, 
kad su Aušros mirtimi „nutilo visi 
tie lakštingalos", kurie ten savo 
eiles spausdinosi. Ne per daug dėl 
to liūdėjo Vilkutaitis, dūmo
damas, kad vien eilėmis tautos 
neprikelsi. Kiek vėliau ir Vincas 
Kudirka, pavadinęs „Aušros“ 
gadynę „lyrizmo gadyne“, sakė: 
„Šiandien jau to negana. Šian
dien (apie 1896 m.) jau reikia 
pažinti Lietuvos geografiją, 
etnografiją, ekonomiškas ir poli
tiškas būvis ir t.t.“.

Iš tikrųjų ir tų lakštingalų 
balselis nebuvo jau toks „pilnas, 
skardus, griaudingas ir, taip 
sakyt, skalsus“, kokį jį girdėjo 
Antanas Baranauskas Anykščių 
šilelyje. Visokie Višteliai, Miglo
varos, Trupinėliai, Vanagėliai, 
Kėkštai ir Zauerveinai ne kažin 
kaip ten eiliavo. Tačiau kažin ar 
ta pati visa Aušra nepragydo 
lakštingalos balsu, kad ir V. 
Kudirka, jį išgirdęs, iš karto pasiju
to ir didelis, ir galingas, ir 
pasaulis jam pasidarė per ankš
tas. O svarbiausia, jis pasijuto 
lietuvis esąs. Ir Žemaitei ėmė ir 
rankos drebėti, ir ašaros iš akių 
veržtis, kai jai gerasis Poviliukas 
(Višinskis) parodė Aušrą. O mūsų 
kaimiečiai, išgirdę tą balsą, ėmė 
mažiau bučiuoti ponų rankas (G. 
Landsbergio liudijimas) ir pasiju
to patys ponais esą (M. Biržiškos 
vertinimas). Gal dėl to ir kaimo 
bernai ir mergos nesigailėjo kartais 
dėl jos pusmetinės buvo algos.

O iš paviršiaus toji Aušra tokia 
pilka, kukli, beveik skurdi, kad 
rodos ir pasižiūrėti nebuvo į ką. 
Nežinia, ar pasaulio laikraštijos 
istorijoje surasime kitą tokį atve
jį, kur toks mažas ir pilkas 
paukštelis būtų pragydęs tokiu 
galingu balsu, kad jį išgirdo net ir 
Varšuva, ir Poznanė, ir Petrapilis, 
ir Berlynas. Štai kur yra visa 
Aušros reikšmė, štai kur atsi
skleidžia tas „lietuviškas feno
menas“ („objaw litewski“), kaip 
Aušrą pavadino lenkiškasis Dzie- 
nnik Poznanski.

sąjūdžiu, tautiniu sąjūdžiu, 
nacionaliniu sąjūdžiu ir pan. 
Nuodugniai jį tyrę istorikai vadi
na jį lietuvių tautos atgimimu (M. 
Roemeris), Lietuvos atgijimu (dr. 
J. Totoraitis), lietuvių tautiniu 
sąjūdžiu (M. Hellmann), lietuvių 
tautiniai kultūriniu sąjūdžiu (J. 
Ochmanski). Dabartiniai Lietu
vos istorikai, nemėgdami žodžio 
„tautinis“ pakeičia jį „nącionali- 
niu“ arba nacionalinio išsivada
vimo sąjūdžiu. Visuose tuose 
pavadinimuose dominuoja trys 
žodžiai: atgimimas, atgijimas, 
sąjūdis. Tarp atgijimo ir atgimi
mo turbūt nėra didelio skirtumo. 
Įdomu, kad didysis Lietuvių 
kalbos žodynas neturi nei vieno, 
nei kito žodžio, nors jie abu yra 
legalūs lietuvių kalbos žodžiai, ką 
patvirtina ir Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas (1972 m. laida). 
Anglų kalboje toms sąvokoms 
išreikšti turime tris žodžius: 
rebirth, revival, renaissance, 
kuris kartu yra ir tarptautinis 
žodis. Jie dažniausiai vartojami 
sinonimiškai ir nesudaro jokios 
problemos. Problema atsiranda 

. ---- .... . . tik tada, kai pradedi galvoti, kas
Dr. Jono Basanavičiaus (1851-1927) antkapis Rasų , kapinėse Vilniuje su jo žodžiais, parašytais viene- buvo prieš tą atgimimą, atgijimą 
rius metus prieš „Aušrą z arba renesansą, žinia, po ilgos

Po

Martynas Šėmius (1849-1908), Mažosios Lietuvos 
veikėjas, lietuviškų knygų ir laikraščių leidėjas 
Tilžėje ir Klaipėdoje — vienas iš „Aušros“ sumany
tojų, finansiniai įi, įtinęs pirmojo jos numerio išlei
dimą.

Gal kiek ir perdėjo prof. V. Puti- 
nas-Mykolaitis visą mūsų litera
tūros istoriją suskaldydamas į 
priešaušrio ir poaušrio laiko
tarpius, tačiau Aušra buvo tam 
tikras lūžis ne tik literatūriniame, 
bet ir aplamai tautiniume mūsų 
gyvenime.

Kas pagimdė „Aušrą“?
Į tą klausimą galima atsakyti 

dvejopai: (1) nurodyti tas sąlygas 
ir priežastis, kurios pagimdė 
Aušrą ir (2) nurodyti tuos žmones, 
arba organizacijas, kurios davė 
Aušrai pradžią. Jonas Šliūpas, 
vienas iš Aušros gimdytojų arba 
„pribuvėjų“, kaip būtų pasakęs J. 
Tumas-Vaižgantas, nurodė tris 
priežastis, kurios pagimdžiusios 
Aušrą: (1) noras atsispirti prieš 
lenkišką buvusio Vilniaus univer
siteto įtaką; (2) noras atsispirti 
prieš rusifikaciją ir Lietuvos 
supravoslavinimą; ir (3) noras 
įsijungti į bendrą nacionalinį ir 
nacionalistinį Europos sąjūdį. 
Visos tos priežastys ar sąlygos 
labai rimtos, tik kyla klausimas, 
kas iš Aušros gimdytojų galėjo jas 
taip gerai suprasti, kaip jas supra
to Šliūpas, praėjus jau daugeliui 
metų po „Aušros“ pasirodymo. 
Mūsų sociologizuojantieji isto
rikai (jų dabar ypač daug priviso)

j Andrius Vištelis (1837-1916), vienas „Aušros“ 
steigėjų, 1863 m. sukilėlis, Garibaldžio kariuo
menės savanoris, spaudos draudimo meto poetas ir 
vertėjas.

galėtų surasti dar daugybę kitų 
ekonominių, socialinių, kultū
rinių ir politinių priežasčių, prisi
dėjusių prie Aušros pasirodymo.

Visiškai kitaip ir daug papras
čiau mėgo aiškinti Aušros genezę 
veterinarijos generolas Jonas 
Bulota, ypač išgarsėjęs dėl savo 
kariškos kepurės:

— Tai ką, jūs manot, kad Lietu
va buvo visą laiką? Ne, nebuvo. 
Ot, vieną sykį mes, keli inteli
gentai, susirinkome Marijampo
lėje vienam viešbutyje... keliese. Ir 
sakom: „Reikia sukurti Lietuvą“. 
Na, ir sukūrėm! Ot dabar jūs ir 
turite Lietuvą.

Ar nepanašiai galvojo ir Mairo
nis 1923 m.: „Mes, senieji, pradė
jom Naują Lietuvą, jūs, jaunoji 
karta, turite darbą varyti toliau“. 
Atrodo, tam pritarė ir Ažytėnų 
ūkininkas ir „Balanos gadynės“ 
autorius Mikalojus Katkus.

Žinoma, ne originalūs buvo 
Bulota ir tie Marijampolės inteli
gentai. Jau gerokai anksčiau 
lygiai panašiai palvojo ir kai 
kurie čekų taut io atgimimo 
veikėjai. Ir jie manėsi kabinete, 
kaip kokioje cheminėje laborato
rijoje, pagimdę čekų tautinį sąjū
dį. O mūsų aušrininkai ir 
varpininkai labai guviai sekė tą 
čekų sąjūdį, net ir kai kuriuos 

rašmenis iš jų pasivogdami.
Veltui mes čia bandytume 

aiškintis, katrie teisingiau 
išsprendė Aušros genezės klausi
mą: ar tie amžinai priežasčių ir 
pasekmių ieškantieji istorikai, ar 
generolas Bulota. Kas, pavyzdžiui 
galėtų pasakyti, kaip būtų 
pasisukusi Rusijos istorija, jeigu 
Vladimiras Iljičius Leninas būtų 
miręs kažkur Sibire prie Lenos 
upės. Juk be Lenino nebūtų ir 
leninizmo, o be leninizmo nebūtų 
ir Sovietų Sąjungos. Arba kas 
būtų atsitikę su Aušra, jeigu dr. J. 
Basanavičius būtų Bulgarijoje 
užsikrėtęs maliarija ir miręs. Visa 
bėda, kad su istoriniu procesu 
negalima eksperimentuoti, kaip 
su kokiomis cheminėmis rūgšti
mis.

Atgimimas, atbudimas, 
ar dar kas?

Daug prisiginčyta, kaip 
pavadinti tas mūsų tautinis sąjū
dis, kurį sukėlė Aušra ir kiti ja 
pasekusieji žurnalai ir laikraš
čiai. Vienalaikių ir vėlesniųjų 
liudininkų bei tyrinėtojų jis buvo 
įvairiai vadinamas: judėjimu, 
bruzdėjimu, krutėjimu, atsi- 
gaivelėjimu, atgijimu, atbudi
mu, atgimimu, nacionaliniu išsi
vadavimo judėjimu, nacionaliniu 
judėjimu, tautiniai kultūriniu 

žiemos atgimsta arba atgyja gam
ta, arba po ilgos nakties išaušta 
diena. Gamtoje tai yra natūralus 
ir būtinas procesas. Mūsų ano 
meto aušrininkams toji žiema ir 
toji naktis reiškė truputį daugiau. 
Visų pirma ta naktis be galo ilga. 
J. Basanavičius savo garsioje 
„Priekalboje“ kalbėjo apie tai, kaip 
„jau daug šimtų metų praėjo, kaip 
paliovė Lietuvos giedruotose 
padangėse spindėjus žvaigždelė, 
kuri mūsų tėvų tėvams švietė“. O 
Maironis, kuris buvo labai uolus 
Lietuvos istorijos studentas, 
tiesiog užfiksavo:

Štai penketas amžių —
— naktis be aušros! 

Nereikia turbūt nei sakyti, ką čia 
turėjo Maironis galvoje. Aušra 
pasirodė maždaug lygiai po 
penkių šimtų metų nuo Krėvos 
sutarties su Lenkija. Taigi naktis 
be galo ilga, o žiema labai žiauri 
ir, rodos, niekados nesibaigianti. 
Kitur jau pavasaris, jau viskas 
atgyja, o

Po Lietuvą — žiema. 
Nei žodžio, nei rašto 
Neleidžia erelis, 
Suspaudęs nagais.
O ką reiškia tauta be žodžio ir J 

be rašto. Tai beveik mirusi tauta. 
Užtat daug kam ir atrodė, kad 
Lietuva lyg iš numirusių prisikė
lė, kaip koks feniksas iš pelenų. 
Daug kas nematė skirtumo tarp 
atgimimo ir prisikėlimo, nors 
aušrininkai, daugumoje būdami 
pasauliečiai, vengė šio pastarojo 
žodžio dėl jo religinių implikacijų.

1923 m. Brooklyne švenčiant 
Aušros 40 m. sukaktį ilgiausią 
kalbą išdrožė kun. Antanas Milu
kas (1871-1943). Didžiausią savo 
kalbos dalį jis pašventė tam, kad 
įrodytų, jog lietuvių tauta visą u 
laiką buvo gyva, tik ji truputį 
buvo prisnūdusi. Užtat dabar su 
Aušra ji tik lyg iš miego pabudo, 
bet toli gražu ne iš numirusių 
prisikėlė. Jis labai piktai pasisa
kė prieš atgimimą ir siūlė at- 
budimo žodį. Įdomu, kad beveik 
tuo pačiu metu Kopenhagoje pasi
rodė angliškas dano mokslininko 
A. Benedictseno veikalo verti
mas, pavadintas Lithuania, the 
auiakening of a nation, taigi, 
lietuvių tautos pabudimas. 
Prisimename ir Maironio

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui tiek daug iškentėjo. 

Kentėjo, bet nebuvo mirusi.
O vis dėlto ne atgimimas

Taip, dabar jau niekas negalvo
ja, kad prieš Aušrą lietuvių tauta 
buvo mirusi ir kad jos sukeltas 
judėjimas lyg iš nieko atsirado. 
Nežiūrint kun. A. Miluko ir kitų 
kritikos beveik visuotinai prigijo 
tautinio atgimimo arba rene
sanso sąvoka, ją suprantant ne 
prisikėlimo iš numirusių prasme, 
bet Benovės Lietuvos atgijimo 
prasme. Dr. J. Basanavičius 
tiesiog natūraliai tapo to atgimi
mo patriarku, arba pranašu. Isto
rikas Alfredas Senn’as net angliš
kai išleido labai simpatingą 
monografiją: Jonas Basana
vičius: the Patriarch of the 
Lithuanian National Renaissance 
(1980).

O tačiau dėl to atgimimo verta 
truputį pagalvoti. Ir ne dėl to, kad 
lietuvių tauta niekados ir nebuvo 
mirusi, kaip teisingai įrodinėjo 
kun. A. Milukas, bet greičiau dėl 
to, kad labai sunku pasakyti,., 
kas iš tikrųjų su ,, Aušra" 
turėjo atgimti. Juk jeigu buvo 
atgimimas, tai turėjo būti tam 
tikras Lietuvos praeities laiko
tarpis, kuris kuo nors būtų pana
šus į tą lietuvių tautos idealą, dėl 
kurio atgimimo dirbo ir kovojo 
aušrininkai. Žinome, pavyzdžiui, 
kad didžiosios Vakarų Europos 
humanizmo ir renesanso gadynės 
metu atgijo susidomėjimas seną
ja graikų ir romėnų kultūra, kuri 
buvo gerokai primiršta Vidur
amžyje.

(Nukelta j 2 psl.)



Šiame numery:
Ir jaunavedžiai yra kūrėjai.
Pasakojimo struktūra ir poetika Jur
gio Jankaus „Paparčio žiede“.
Jurgio Jankaus apsakymas „Labiau
siai palaimintas“.
Spalio devintoji ir Petro Cesnulio atsi
minimai angliškai.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
„Dalia“ — skaidraus liūdesio ro
manas.
Nobelio literatūros premija — William 
Golding.
Dail. Dagio darbų paroda Toronte. 
Nauji leidiniai.

Pasakojimo struktūra 
„Paparčio

Rimvydas Šilbajoris

ta, prie ko prives toks 
„kūrybingas“ mūsų kalbos 
skalavimas tarptautiniame 
žibale. Ji dvoks nemaloniu

Ir jaunavedžiai yra kūrėjai
Santuokos arba civilinės 

metrikacijos pastatą vilnie
čiai vadina Iliuzijų rūmais. 
Čia ne tik registruojamos su
tuoktuvės, bet ir piliečių iš- tvaiku, 
tuokos.

Rūmai gražūs. ,,Norsi 
sakoma, kad jaunieji tokiomis 
akimirkomis elgiasi kaip ne
regiai, nemato nei vitražų, nei 
kilimų, nei sietynų švy
tėjimo“, rašė Aldona Žemai- _________ _____ __
tytė Literatūros ir Meno j Tikriausiai jie į tokius pagrau- 
savaitraštyje.

Jaunavedžių laikysena ne
abejotinai prilygsta kūrybi
niam polėkiui. Ant šeimos 
slenksčio dvasia regi grožio ir 
amžinosios meilės 
veltui mūsuose 
posakis: sukūrė 
šeimą. Vingiuotas 
bingos santuokos kelias. Nuo 
p< etiškos iliuzijos kai kada per 
greitai pasukama į prozą ir 
galų gale — į dramą.

♦ ♦ ♦

Nūdien rašymo menui atsi
duoda dažnas pensininkas. 
Kai laisvo laiko marios, su
prantama, galima kūrybiškai 
pasireikšti, šiuo atžvilgiu itin 
judrūs laikraščių bendradar- 

^biai. Jų darbas visuomenei 
™yra naudingas. Tik ne tada, 

kai jie pasišauna perkurti 
lietuvių kalbą.

Štai skaitome: „Lietuvės 
krepšininkės lošė sovietų 
rinktinėje“. Jei krepšininkės 
tapo lošėjomis, kamuolį jau 
reikėtų pakeisti kortomis. 
Kitas spaudos talkininkas, 
kūrybingai plėsdamas lietuvių 
kalbos akiratį, tvirtina, jog 
tautiečiai nusipelniusiam 
visuomenininkui „padarė pa
gerbimą“. Ilgainiui jo raši
nėliuose bus „daromi“ baliai, 
minėjimai, šventės ir pan.

Kartais laikraščio kronika 
tarptautinių žodžių įmantry- 

__Joėmi8 pralenkia V. Kavolio, A. 
^ūrreimo ar net K. NaBtopkoB 

mokslinį tekstą. Rašoma: 
„Susirinkimas įvyko rekre
acijų salėje“. Ne pramogų, bet 
rekreacijų. „Diskusijų pro
cesas buvo intensyvus, argu
mentai aktualūs, bet kai kas 
afišavosi savo inteligencija“. 
Kitur: „Prieš jaunimą (...) in- 
tervenavo milicininkai“, „pa 
demonstravo nesugebėjimą vi
sais aspektais“. ■

Čia pastabų nereikia. Skai
tytojai patys gerai supran-

♦ * *

Pakartotinai buvo sampro
taujama apie būtinybę kiek 
galint išlaikyti kalbos šva
rumą. Bet ar tie rašymai pa
veikia minėtus spaudos bend
radarbius? Labai abejoju.

esmę. Ne
įsigalėjo 
lietuvifiką 
yra kūry-

denimus žiūri pro pirštus. Pa
vyzdžiui, Pietų Kalifornijos 
laikraštėlių sudarytojai ir to
liau programų paminėjimuose I 
dainas tik „išpildo", o ne į 
atlieka. Išpildo kaip svajones, 
kaip pažadus. Su šia klai
dinga vartosena jau yra apsi
pratęs lituanistinis jaunimas.

Kartais gyvoji kalba prisi
derina prie žmonių pamėgto 
išsireiškimo. Negi rausi su 
šaknimis tai, kas įsikerojo 
sąmonėje. Pavyzdžiui, kad ir 
kaip vejamas lauk, „apsi
vedė“ tebeliko gyvas. Tas pats 
su „pristatė“. Mėginta įpiršti 
„supažindino su knyga“, 
tačiau „knygos pristatymas“, 
kaip koks pastato priestatas, 
nesiduoda nuverčiamas.

Kita sąvoka, pergalingai 
įsitvirtinusi mūsų kasdie
ninėje kalboje, yra pi
nigų „aukojimas“. Lenkiš-1 
kas „ofiara“, „ofiaro^bač“ ar 
vokiškas „Opfergeld“ įpras
mino šiandien lietuviuose 
labai pamėgtą „aukojimą“. 
Virš aukos juk šviečia 
kilnumo ir šventumo aureolė. 
O kas gi iš mūsų nenorėtų I 
pasirodyti šventuoliškai 
kilnus. Tad ir aukojame 10 
dolerių spaudai. Laikraštis 
savo ruožtu kronikoje at
spausdina: NN paaukojo 10 
žaliukų. Taip pat tame pa
čiame laikraštyje, vedamųjų 
skyriuje, iškilmingai pri
menama, jog Romas Kalanta 
už Lietuvos laisvę paaukojo 
savo gyvybę.

Keista, kad mūsų kalba išei
vijoje turi tenkintis tik 
„auka“, kai reikia apibūdinti 
ir pinigų davimą, ir mirtį už 
laisvę. Pats metas kal
bininkams sugalvoti, kaip 
turėtume šias skirtingos vertės 
prasmes nusakyti ir skirtin
gais žodžiais. Siame reikale 
kūrybiškumas tikrai pra
verstų. Pr. v>

Jurgio Jankaus pasakoji
mai rinkiny Paparčio žiedas 
sukasi apie kasdieninius daly
kus, apie normalų gyvenimą ir 
eilinius žmones laiko dulkėse, 
kokiais ir mes esame . Štai ap
sakyme “Po vienu stogu” yra 
toksai Mykolas ir jo vaikystės 
laikų pažįstamas Aleksand
ras, ir paskui trys moterys su ■ linga žeme pavertė (pusi. 14). 
gražiais lietuviškais vardais: 
Živilė, Birutė ir Žibutė, nelyg 
daržely pinavijos, iš tiesų žmo
nos ir meilužės ir šiaip jau 
simpatijos, tik truputį plėšrios 
ir apsukrios, nors tas, žinoma, 
kasdienybėj irgi pasitaiko. 
Toksai Širmulis apsakyme 
“Rūpesčiai” laikui bėgant pra
randa žmoną, o po to ir na
mus, nes kažkaip nebedrįsta 
gyventi, gailisi, kam jis ne 
skruzdėlė. Jo kaimynas Noru
sis, ant statinių tvoros pasirė
męs, dvilinka smilga dantis 
rakinėdamas, irgi negali jam 
daug ką padėti. Teta Domin- 
cė, to paties pavadinimo apsa
kyme, yra spalvingas ir pa
trauklus asmuo — lietuviško 
kaimo traški, energinga šven
toji, bet ir ji ne kuo daugiau iš 
kasdienės buities išsiskiria, 
negu tas mielas ir juokingas 
šuniukas Lapausis, kuris irgi 
turi savo vardu pavadintą ap
sakymą. Sutinkame meninin
kus, ūkininkus, dievdirbius, 
vagis ir matematikos profeso
rius, darbščias lietuviškas bi
teles, ir. tremtinius, ir tarnus, 
vienu žodžiu — žiūrime į veid
rodį. Tiesa, nesakytum, kad vi- 

į so svieto lobius atidengiantis 
paparčio žiedas būtų taip jau 
visai kasdieniškas reiškinys, 
bet čia, Amerikoj, kur beveik 
kas savaitę ateina laiškai, siū
lantys išlošti pusę milijono do
lerių, mes apsipratom su 
nebetikėjimu į tai, kad ir mus 
kada ištiks arba pasaka, arba 
išskirtinė laimė. Arba jeigu, 
kaip pirmajam apsakyme, “Iš 
namų,” žūva lietuvis ūkinin
kas savo sodybos vartuose dėl 
to, kad du svetimi, galingi 
bepročiai virš kruvinos tėvy
nės žemės grumiasi, tai vis 
dėlto likiminis, tragiško mas
to įvykis. Bet ir vėl, atominio 
grybo, šio grasaus milžino, 
paunksmėje sėdėdami, pra
mokome ir savo katastrofišką 
praeitį ir klaikiai tylinčią atei
tį vertinti kaip įprastines, 
žmonijos būklės normas.

Tai ką begali daryti rašyto
jas, kad sužadintų mūsų taip 

| protingai nuobodžiaujančią 
dvasią? O dėl Jurgio Jankaus, 
tai jis žino vieną dalyką, ir 
tai matyti iš visos jo kūrybos, 
ne vien šio rinkinio, būtent: 
skaitytoją sudomins ir pa
trauks tai, ką jis pats savo sie
los gelmėje jaučia, bet negali 
tikrai suprasti, ar žodžiais iš
sakyti, tik žino, kad ten glūdi 
visa, kas jam svarbiausia. Tai 
nelyg kažkokio neatlaidaus 
troškulio, degančio ilgesio 
žėrėjimas, didelis troškimas 
įgyti, išsaugoti savo viduje 
kažką brangaus, apie ką ir 
nuovoką galima tik per mus 
supančio išorinio pasaulio 
daiktus susidaryti. Šitaip ap
sakyme “Iš namų” ūkininkas 
Andrius Blažys ir jaučia, kad 
brangiausias jam dalykas, ta
rytum pati jo siela, yra jo že
mė, jo namai. Bolševikams į

ir poetika Jurgio Jankaus

Nuotrauka Vytauto MaželioJurgis Jankus

Lietuvą grįžtant, jis niekaip 
negali susitaikyti su mintim, 
kad reikėtų tuos namus palik
ti: \

Išeiti. I tuAtumą. Į nieką. H Čia, 
kur šešiasdešimt metų kiekvieną 
didesnį grumstelį kietoj saujoj 
trupino, kur palaidą, tik vieną ki
tą Šiloju teauginantį smėlyną der-

Pas Jankų matome, kaip 
mažų žmonių pilka ilgametė 
buitis kažkaip palengva pa
virsta į tai, kas jų viduje švie
čia, ar skauda, ar gąsdina, vi
lioja ar dega. Gyvenime esame 
įpratę jausti “vidinę” ir “išori
nę” tikrovę, ir bbvo būseną su- 
praname, kaipo santykį tarp 
jų. Jankaus kūryboje išsipildo 
susivienijimas tarp šių dviejų 
skirtingų tikrovės aspektų. 
Tai, ką žmogus savyje stebi ir 
kas jį ten giliausiai jaudina, 
tampa tuo, ką jis išorėj mato, 
liečia ir girdi. Tuo būdu, dva
sinis gyvenimas tampa kas
dienybės duona, o duona savo 
ruožtu pavirsta : dvasią, ir 
mes stovime prieš meno kūri
nį, kuris yra nelyg savotiškas 
stebuklas, kaip ir visi stebuk
lai, savo esme giliai poetiš
kas. Pamėginkime šia proga 
pasižiūrėti iš kiek arčiau į to 
stebuklo vyksmą, taigi, į Jan
kaus apsakymų struktūrą ir 
poetiką šiame premijuotame jo 
rinkiny. Susikaupsime tik ties 
trimis apsakymais: „Iš namų“, 
“Knyga” ir "Paparčio žie
das,” nes kiekvienas iš jų sa
vaip atspindi knygos tragiš
ką, kasdienišką ir fantastišką 
plotmę.

Apsakyme “Iš namų” mato
me tragišką praradimo temą, 
jau gerai mums pažįstamą iš 
tremties literatūros, o vyres
niesiems ir iš asmeniškų per
gyvenimų. Ir atmintis, ir kū
rybinė fantazija per ilgą 
gyvenimą svetur jau susiklos
tė pagal tam tikras normas, 
pagal tai, kas skaitosi pažįs
tama ir įprasta tos temos trak
tavime. Laukiame patriotiš
kos retorikos praradimo ir 
sugrįžimo temomis. Laukiame 
taip pat ir sielvartingų, širdį 
rėžiančių scenų, tragiškų 
atsisveikinimų, chaoso, aša
rų, kraujo ir karo mašinos be
protiško griaudimo, skandinan
čio ir jausmus, ir nuovoką 
nuovoką savo pragariškame 
savo pragariškame triukš
me. Jankaus apysakoj gi 
tišką triukšmą, o nelauktą, ir 
todėl keistai nuteikiančią, bau
ginančią tylą:
Dulkė smulkutėlė migla. Debesys 
nusileido į pušų viršūnes, drėg
mės kvapas užgulė medžių šakas, 
namų stogus ir tarpe pušynėlių 
rūpestingai įdirbtus Kalnėnų

smėlynus. Visam ore, kiekvienoj 
pušies šakelėj, net ir pilkuose ant 
pušų spyglių pakibusiuose lašuo
se buvo pilna tylos (pusi. 11).

Pereinant iš gamtovaizdžio į 
veiksmą, toji tyla tuoj pat įgy
ja kažkokią tai fantastišką sa
vybę, nelyg, kaip begarsėj fil- 
moj, prieš mus tęstųsi baisaus 
sapno slogutis. Skaitome:
Pačia pamiške, smėlėtu keliu, 
vežimus kupinai prisikrovę, trau
kė pabėgėliai, bet ir jų traukimas 
ne kiek netrykdė tylos, kuri, lyg 
kristaliniu gaubtu apgobusi, lai
kė visą tą ramutį pušynėliuose nu
skendusį kaimą (ten pat).

Lygiai tokioj klaikioj tyloj 
naktį matyti iš tolo, kaip vi
sur horizonte dega žmonių so
dybos. Matomo ir suvokiamo 
siaubo įtampoj nepaprastai 
paaštrėja mūsų klausa, ir 
kada užgriūva griausmas, jis 
tartum dešimt kartų padidėja, 
darosi nebepakeliamas. Šitaip 
naktį nugriaudžia aplink pa
trankos — staiga pratrūksta, 
staiga nustoja, ir po to pasau
lis jau nebe tas. Pavirtęs pra
garu, jis visas dega tylomis 
aplink, tartum, anot devynio
liktojo amžiaus rusų poeto 
Tiutčevo, "apkurtę ir beža
džiai demonai / kalbėtųsi tar
pe BavęB”. Dar skaudžiau per
veria sąmonę paties ūkininko, 
Andriaus Blažio, staigus 
šauksmas į klaikiąją naktį, jo 
pykčio, sielvarto, protesto bal
sas:

Tik bėgti, tik viską po pakraščius 
išbarstyti. Viską! Ligi paskutinio 
trupinio!

JiB nebekalba, tik šaukia, kad 
net aidas iš rasos permerkto pu
šyno atsiliepia. Ir šaukia nebe 
žmonai, bet vidury žodžių, vis 
nusisuka į tvora... ir šaukia į lau
ką ir į miškus... Kad girdėtų visi, 
kurie savo valia palieka namus ir

Dail. A.

iBeina visko iSbarstyti (pusi. 14).
Šitaip pasakojimo struktūra 

išsidėsto apie du priešingus 
polius: tylą ir šauksmą, kurių 
tarpusavio įtampa sukuria iš
tisą tragišką erdvę, pilną klai
kumos, panašiai, kaip garsia
jame norvegų menininko 
Edvard Munch paveiksle 
“Šauksmas,” kur visa aplinka 
— tiltas, dangus, žemė, seka ir 
įgyja beprotiško siaubo iš
kreipto šaukiančios moters 
veido linijas.

Tai jau pats sau pasaulis, 
kuris, tiesa, primena mums ži
nomą tikrovę, bet vaizduoja 
ne vien ją, o ir tai, kas skaity
tojo sieloje taip sudėstyto 
pasakojimo įtakoj susikuria. 
Tokia erdvė jau simboliška, 
nes joje esantys daiktai ženk
lina ne tik paskirų individų, 
bet ir aplamai žmogaus liki
mą apibendrintoj istorinėj 
plotmėj. Kada Andrius Blažys 
kasa sau slėptuvę, tai su juo ir 
visa žmonija rausiasi į žemę, 
pabėgti, tartum atgal į moti
nos, arba, kaip sakome, že- 
mės-motinos įsčių, nuo savo 
pačių sukurto mirties siaubo. 
Kada iš slėptuvės Blažiui pasi
daro jo paties kapo duobė, mes 
išskaitome tame komentarą ir • 
apie mūsų visų, žemės kur
mių, iliuzijų galą. Pats kasimo 
aktas, nuo rūpestingo dirvos 
išdirbimo, iki slėptuvės, iki ka
po, nusitęsia logiška grandi
ne, formuojančia apsakymo 
potekstę moralinėj dimensijoj. 
Lygiai taip ir tie rąstai, ku
riuos Blažys norėjo kryžmai 
ant duobės sudėti, apsaugai 
nuo patrankų sviedinių. Da
bar jau tik jo sūnus Kęstutis iš 
tų pačių rąstų sukala sprogu
sio sviedinio užmuštam tėvui 
kryžių, sutvirtindamas jį tri
mis vinimis, tartum nukry
žiuotojo Kristaus trijų vinių 
prisiminimui.

Šis Jankaus apsakymas tuo 
ir įdomus, kad iš vieno užsis
pyrusio, į savo žemę įsikabi
nusio ūkininko išvysto visuo
tinę žmogaus likimo figūrą per 
tai, kaip visa jį supanti realy
bė įgyja simbolinę plotmę, 
šiuo atveju visų pirma išky
lančia iš planingai apgalvotų 
kontrastų tarp karo triukšmo 
ir košmariškos tylos. Apsaky
me “Knyga” laiko ir erdvės 
tarpsnis tarp praradimo ir to, 
kas paskui lieka iš žmogaus 
gyvenimo, yra didelis, bet

• , •» 
mums patiems jau įprastas, 
nes jis sudaro mūsų kasdieny
bę. Buvęs pabėgėlis Simas 
Plaušys, dabar matematikos 
profesorius, kompeietingas 
Amerikos akademikų luomo . 
atstovas, gauna dovanų seną ' 
vysk. Valančiaus knygą, pir
mąją jo “Šventųjų gyvenimų” 
laidą, ir nuo to momento visa 
jo praeitis grįžta, kaip atsivė
rusi sena žaizda, iš tiesų ne 
tiek dėl to, kad būtų gaila pra
rastos tėvynės, kiek dėl to, kas 
iš jos buvo kadaise išsinešta ir 
dešimtmečiais giliai širdyje iš- , 
laikyta, būtent, sąžinės skau
dulys. Dar namuose piemenu
kas būdamas, didelis mėgėjas r 
skaityti, jis pasiskolino iš dė- 
dėB žmonos Genovaitės tos pa
čios knygos egzempliorių ir jį 
tiesiog “praganė,” kada pali
kęs jį ant žemės metėsi drau
ge su kaimyno piemenaitėmis 
į kūdrą maudytis, o tuo tarpu 
atėjo karvė ir suglemžė beveik 
visą knygą. Piemenukas ne
drįso pasakyti moteriai teisy
bės, ir vis delsė, bet per tą lai- 
ką įvyko šienapjūtėj 
nelaimingas atsitikimas, ir 
Genovaitė buvo sunkiai su
žeista. Ir štai, Simukas, pie
menėlis, papildo vaikystės 
nuodėmę, už kurią dabar 
amerikietis matematikos pro
fesorius Simas Plaušys sau 
niekaip negali dovanoti. Jis 
pradeda melstis, kad geroji 
moteris Genovaitė numirtų, nes 
tada nebereikės nei grąžinti, 
nei aiškintis dėl prarastos 
knygoB, nebereikės, kaip Si
mukas su didele baime įsi
vaizdavo, bėgti iš namų į 
Ameriką. Dievas kartais bai
sus kaip tik tuo, kad mūsų 
maldaB išklauso. Genovaitė 
miršta. Simukui gi momento 
palengvėjimas tampa viso jo 
gyvenimo užslėpta našta.

Sis čia trumpai atpasakotas 
turinys anaiptol neišemia vi
sų apysakoj glūdinčių prasmi
nių klodų. Galima sakyti, tai 
ne daugiau kaip knygos virše
liai, pridengiantys vidinį jos 
turtą, šviesaus žmogiškumo 
gelmes. Kelrodžiu į šią dimen
siją ir vėl tarnauja struktūri
niai Jankaus įvaizdžiai, 
paženklinantys naujų inter
pretacinių plotmių ribas. Štai, 
dėmesį patraukia santykis 
tarp dviejų suluošintų žmo
nių, Pilypo, Genovaitės vyro, 
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Lietuviai Tarptautinio PEN klubo pra
nešime.
Besiveržiant į šviesesnę ateitį — Kazi
miero Barėno „Beragio ožio metai“. 
„Aušra“ ir mes.
Pokalbis su dail. Miku Šileikiu 90 
metų amžiaus sukakties proga.
Eglės Juodvaikės eilėraštis.
Naujos knygos pirmu žvilgsniu.
Nuo archeologijos iki rezistencijos — 
Santaros-Šviesos suvažiavimas.
Zitos Sodeikienės „Berlyno siena“ 
Galerijoje.

Lietuviai Tarptautinio 
PEN klubo pranešime

Rugsėjui baigiantis, Caracas 
mieste, Venecueloje, įvyko 
Tarptautinio PEN klubo 
Buvažiavimas. Jame dalyvavo ir 
du lietuviai — Stasys Goštautas 
bei Tomas Venclova — atstovavę 
egzilų PEN centrui Amerikoje. 
Suvažiavimo metu nuskambėjo 
lietuvių „sąžinės kalinių“ pavar
dės: kalinamų rašytojų ir 
žurnalistų komiteto pranešime 
išvardinti kaliniai Balys Ga
jauskas, Gintautas Iešmantas, 
Vytautas Skuodis ir Viktoras 
Petkus; tremtinys Julius Sasnaus
kas bei prievarta psichiatrinėje 
laikomas Algirdas Statkevičius. 
Taip pat minimi latviai politiniai 
kaliniai Janis Skudra bei Alfrede 
Zarinš ir estas Mart Nikius. 
Pasaulinė rašytojų organizacija 
reikalauja, kad tokie asmenys, 
kalinami už savo idėjų reiškimą, 
būtų paleisti; ji taip pat stengiasi 
palengvinti jų būklę ir informuo
ja apie juos pasaulio viešąją 
nuomonę.

Pranešimo autorius, anglų 
kritikas, Michael Scammel pabrė
žia, kad jokia kita Europos šalis 
nelaiko tiek daug rašytojų bei 
žurnalistų kalėjimuose, lageriuo
se ir psichiatrinėse, kaip Sovietų 
Sąjunga. Iš 93-jų ten kalinamų 
rašto žmonių septyni yra lietu
viai. Scammel nemato jokių 
ženklų, kad intelektualų persekio
jimas Sovietų Sąjungoje sušvelnė
tų. Kovo mėnesį Latvijoje buvo 
suimtas Gunnars Greimams, 
birželio mėnesį Leningrade — 
Michail Melach ir liepos mėnesį 
Gruzijoje David Berdženišvili; visi 
trys apkaltinti „an tiso vietine 
veikla“. Šįmet įvykę rašytojų 
teismai pasižymėjo ypač aršiais 
nuosprendžiais, kurie, anot 
pranešimo, Sovietų Sąjungoje 
laikomi „normaliais“.

Pranešimas nurodo Leonido 
Borodino nuteisimą šių metų 
gegužės mėnesį dešimčiai metų 
griežto režimo lageryje ir penke- 
riems metams nutrėmimo, kaip 
blogiausią tokio „aršumo“ pavyz
dį. Tai bausmė už jo užsienyje 
išspausdintą knygą Keistų laikų 
pasakojimas, straipsnius savilai- 
doje, savilaidinio almanacho 
Maskuos rinktinė redagavimą, 
ir „nelegalių“ rusų rašytojų kny
gų laikymą. Visa tai buvo pava
dinta „antisovietine agitacija“.

PEN klubo kalinamų rašytojų 
komiteto pranešimas taip pat 
informuoja, kad, nepaisant forma
laus karinės padėties panaikini
mo, rašytojų ir žurnalistų padėtis 
Lenkijoje, ypač po Rašytojų 
sąjungos uždarymo, tebėra labai 
sunki. Valdžios organai taip pat 

ėmėsi sankcijų prieš Lenkijos 
PEN centro valdybą. Lenkų rašy
tojų klausimas užima svarbiau
sią vietą PEN kongreso 
darbotvarkėje, ypač kadangi 
Jaruzelskio vyriausybė pasišovė 
pati susidaryti PEN centrą. 
Rugpjūčio 30 d. oficialioji lenkų 
žinių agentūra pranešė, kad 
valdžia nutarė „atgaivinti lenkų 
PEN klubo veiklą“. Anot agentū
ros, klubas buvęs suspenduo
tas, įvedus apsiausties stovį, bet 
vėl pradėsiąs veikti su nauja 
valdyba. Dabar būsianti paskirta 
laikina valdyba, kuri vadovau
sianti klubui, kol galės būti 
sušauktas kongresas, kuris išrink
siąs naują valdybą.

Pasaulinė rašytojų organizcija 
bematant reagavo į šį iššūkį. 
Tarptautinio PEN klubo 
pirmininkas ir sekretorius pasiun
tė Lenkijos kultūros ministrui šio 
turinio telegramą:

„Mes norime atkreipti jūsų 
dėmesį į tai, kad Lenkijos PEN 
klubas yra Tarptautinio PEN 
klubo atžala ir dalis. Kadangi 
Lenkijos PEN klubas yra 
nevalstybinė organizacija, jos 
valdybą pašalinti gali tiktai 
Tarptautinis PEN klubas, lenkų 
PEN centro narių suvažiavimas, 
ar patys valdybos nariai. Mes 
reikalaujame, kad jūs atsižvelgtu- 
mėt j mūsų organizacijos 
konstituciją ir taisykles, nes tuo 
būdu bus išvengta tolesnių sunku
mų ir mums nereikės atsisakyti 
priimti netinkamai sudarytą cen
trą“.

Per pastaruosius trisdešimt 
metų Lenkijos PEN centro 
nepriklausoma laikysena buvo 
nuolatinė rakštis Lenkijos valdo
vams. Centro veikla buvo visaip 
varžoma, jo atstovams kartais 
buvo neleidžiama dalyvauti 
tarptautiniuose kongresuose. 
Tačiau nei Bieruto, nei Gomul- 
kos, nei Giereko vyriausybės 
nedrįso centro uždaryti ir jį 
paprasčiausiai pakeisti valdžiai 
patikimų žmonių grupele, kaip tai 
padarė Jaruzelskio komisarai. 
Tarptautinio PEN klubo vadovy- 
vė labai rimtai žiūri į šį žygį, 
kuris, PEN sekretoriaus žodžiais, 
kėsinasi į pačią organizacijos 
prigimtį.

Kalinamų rašytojų komiteto 
pranešimus sudaryti labai sunku, 
nes kai kurių, ypač Rytų Europos, 
valstybių sienos PEN klubo atsto
vams uždaros ir kalinamieji 
dažnai oficialiai „neegzistuoja“. 
Pavyzdžiui, tik dabar sužinota, 
kad 1980 metais Rytų Vokietijoje 
buvo suimtas ir nuteistas penke- 

(Nukelta į 2 psl.)

Besiveržiant į šviesesnę ateitį
PRANAS VISVYDAS

Kazimieras Barėnas, Beragio ožio me
tai. Romanas. Ateities leidykla, 1982. 
Literatūros serija nr. 25. Viršelis Dan
guolės Stončiūtės-Kuolienės. 558 psl. 
Kaina — 12 dol. Gaunama pas pla
tintojus ir „Drauge". Pavieniai pirkėjai ir 
knygų platintojai gali užsisakyti, rašy
dami leidyklai: Ateitis, 21795 
Hampstead Drive, Birmingham, 
Michigan, 48010.

*
Parašyti grožinį prozos 

veikalą apie Lietuvos nepri
klausomybės metus ne taip 
jau lengva. Ramų istorijos 
balsą dar vis nustelbia XX 
amžiaus prieštaringų ideolo
gijų riksmas. Dar mąsty
senoje tvyro visokių an
tipatijų, perdėto patriotizmo ar 
prisitaikėliškumo tvaikas. Į 
socialinį bei politinį teisin
gumą dar žiūrima per vienaip 
ar kitaip nuspalvintą lęšį.

Neperseniausiu meniškai 
nuspalvintos epikos pavyz
džiu nurodyčiau stambų Jono 
Mikelinsko romaną Kur 
lygūs laukai. Giliasielis 
mįslingas, sugebąs įdomiai 
pavaizduoti gyvenimo dva
sines painiavas J. Mikelins
kas vis dėlto neišsiverčia nesu
niekinęs nepriklausomos 
Lietuvos turtingesnio luomo, 
ypač patriotinės karininkijos. 
Antraip knyga gal būtų neiš- 
siritusi iš leidyklos laktų. J. 
Mikelinskas apie savo raštų 
spausdinimo bėdas sykį jau 
guodėsi Pergalėje.

Nuo tarybinės epikos šoktel- 
kime į naujausią Kazio Barė
no romaną Beragio ožio metai, 
kuriame irgi vaizduojamas 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimas, visą dėmesį sutelkus 
į anuometinių varguolių — 
mažažemių, kampininkų, sam
dinių, bedarbių ir šiaip 
žemiausio rango darbininkų 
pusę. Vadinti juos proletarais 
lyg ir nedera. Tuomet šiaurės 
rytų Lietuvos kertėse nebuvo 
ypatingos industrijos, galėju
sios grūdinti marksistiškai 
suprantamą proletariatą. Bent
K. Barėno tekste šitokių 
apraiškų nesimato. Malūnas, 
lentpjūvė, keli amatininkai — 
tai visa pramonė. Romane 
didžia dalimi aprašomi su 
kaimu susiję varguoliai, atėję į 
provincijos miestą uždar
biauti.

Savo veikale K. Barėnas 
kritinio realizmo ragais neat- 
laidžiai pabado Lietuvos vals
tybės socialines ir politines 
negeroves. Neturtingam jau
nimui sunku buvo siekti 
mokslo. Cenzūra varžė spau
dos laisvę. Pavyzdžiui, net su
laikydavo kai kuriuos Ameri
kos lietuvių Keleivio 
numerius. Kairiųjų pakraipų 
žmonės buvo persekiojami ir 
baudžiami kalėjimu už prieš
valstybinių atsišaukimų 
laikymą. Su nemažesniu 
aštrumu autorius duria ir atė
jūnams bolševikams. Esu įsi
tikinęs, kad Ožio metų 
realistinis tiesumas patiktų 
dabartinės Lietuvos skaityto
jams. Juk savo romane išei
vijos rašytojas, nevaržomas 
partinio kryptingumo, išlaiko 
blaivią pusiausvyrą, rašo drą
siai, nepataikauja nei vienai, 
nei kitai pusei. Maždaug tei
singai atkuria praeities vaiz
dą. Nevynioja dalykų į vatą. 
Liaudies rupia buitimi užak
centuoja savo herojų svar
biausią troškimą — iš karo 
griuvėsių ir iš paveldėto

Kazimieras Barėnas

imperinės Rusijos skurdo pa
kilti į švieselę ateitį. Tai 
esminė fabulos gairė.

K. Barėno veikale, kaip ir J. 
Baltušio Parduotų vasarų ir 
Su kuo valgyta druska tomuo
se, į besikuriančios Lietuvos 
gyvenimą žiūrima išimtinai 
vargšo žmogaus akimis. Čia 
nuolat vyksta grumtynės su 
skurdu, ligomis, alkoholiu, 
nuoskaudomis, išnaudojimu, 
persekiojimu. Džiaugsmas ati
dedamas rytojui. Kasdienybėj 
vyrauja pilka spalva.

Pagrindinis herojus Igna
cas Kaušpėdas yra atėjęs iš 
ankstyvesnio K. Barėno ro
mano Tūboto gaidžio metai 
(1969). Ignacas yra kaimo 
kampininko sūnus — darbš
tus, sąžiningas, jautrus, gera
valis. Kaip vargdienių vaikas, 
bendrauja su bolševikais 
kaimo revoliucinių komitetų 
steigimosi dienomis. Tas labai 
trumpas Ignaco jaunystės 
epizodas ilgu šešėliu užgula jo 
gyvenimą. Pažinties su komu

IS Lietuvių Foto Archyvo metinės fotografijų paro- mis Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chica- 
aos, vykstančios 1983 m. spalio mėn. 21—30 dieno- goję.

nistais jis negali atsikratyti, 
nors nuotaikos ir naujos gali
mybės, siekiant geresnės 
buities, jau veda skirtingon 
pusėn. Subrendęs Ignacas 
trokšta būti savarankišku, ne
įsivelti į jokias politines bė
das. Kartą už šautuvo slėpimą 
buvo tampomas Lietuvos Sau
gumo, tardytas ir šauktas į 
teismą paliudyti. Jo suma
naus liudijimo dėka tapo ištei
sintas bolševikuoj antis siu
vėjas Sabakonis. Vėliau, 
ieškant darbo mieste, tas 
„dėdė“ Sabakonis supa
žindina Ignacą su komunis
tinio pogrindžio organizato
rėmis Feliūte ir dailia 
Mirjama. Šioji- padeda gauti 
pirmą darbą malūne.

Ignaco pažintis su Mopro 
aktyvistais tėra tik paviršu
tiniška. Niekad neužsimezgia 
nuoširdūs ryšiai. Jis naudojasi 
jų paslaugumu iš reikalo įsi
darbinti. Tačiau per juos gau
tas darbas Goldbergo malūne 
yra nežmoniškai sunkus. Prie-

vaizda Golombekas vaikiną 
žiauriai išnaudoja. Anksčiau
maišus nešiojo du vyrai, o 
dabar tik vienas Ignacas. Po 
susižeidimo Golombekas Ig
naco atgal į darbą nepriima. 
Autorius gan įtaigiai parodo 
anuometinių komunistų 
rėmėjų Goldbergo ir 
Golombeko nehumaniškumą 
darbininkams. Šią komunistų 
ir kapitalistų sankalbio iro
niją puikiai supranta Ignacas.

Raudonieji aktyvistai, 
patyrę, kad Ignacas jų vengia, 
o tapęs gimnazijos raštininku, 
dargi įstoja į šaulių būrį, ima 
jį niekinti. Atseit, Kaušpėdas 
nepateisino jų vilčių. Saba
konis jį pravardžiuoja 
„generolu“.

Ignaco „beragiškumas“ turi 
kelias prasmes. Visų pirma, 
skriaudžiamas herojus pasi
žymi neeiliniu kantrumu. An
tra, jo asmenybės išsivystyme 
regime tradicinį „per aspera 
ad astra“ vyksmą. Jaunuolis 
tauriai žengia erškėčiuotu, bet 
taikiu keliu į gėrį. Yra kupi
nas ryžto mokslui, tobulėji
mui, nepriklausomumui. Gim
nazijos kursui ruoštis jam 
padeda kiti neturtingi moks
leiviai idealistai Karalevičius, 
Daniliūnas. Čia cituojamos 
lakius poeto J. Janonio idėjos. 
Ignacas tačiau nesugeba 
parodyti charakterio tvirty
bės, kai reikia spirtis prieš 
savo laimės trukdytojus 
Sabakonį, Feliūtę. Ir matome, 
kas iš to išeina. Raudonajai 
armijai okupavus kraštą, 
Sabakonis su sėbrais keršija 
Ignacui už nenorą jiems dirbti. 
Išveža žmoną Moniką, sūnų 
Mindaugėlį, uošvį. Ignacui pa
vyksta pasprukti, bet kas iš to, 
kai šeimos židinys yra išdras
kytas.

Universaliau žvelgiant į 
knygą, beragio Ignaco tra
gedija iš tiesų simbolizuoja 
visos Lietuvos nelaimę. Per 
nepriklausomybės metus 
„ožiško“ užsispyrimo netrūko, 
o vis tiek reikiamų „ragų“ 
neužsiauginta. Valstybės 
„beragišką“ padėtį lengvai 
išnaudojo kaimynai. Nuolaidi 
lietuvių tautos laikysena jiems 
tapo gardžiu kąsniu. Tragiški 
birželiai taip ir užkirto kelią į 

šviesią, nepriklausomą ateitį.
Ligšiol jokiame kitanie 

lietuvių romane nesu skaitęs 
šitokio nuoseklaus, įtikinan
čio bolševikų sukelto smurto 
pavaizdavimo: tarpusavio 
šnipinėjimo, skundų, šantažo, 
grasinimų, suiminėjimų ir 
pagaliau nekaltų Lietuvos 
piliečių brukimo į tremties 
sunkvežimius. Pagal šią 
romano dalį sovietų kinema
tografai turėtų susukti filmą. 
Pats metas susitaikyti su isto
rine tiesa ir meniškai parodyti 
tai, ką anomis dienomis pergy
veno lietuvių tauta.it. ' ’ * A

K. Barėno pasakojimas išsi
skiria buities įvykių, charak
terių ir detalių gausa. Ir ko čia 
nėra! Kelios meilės istorijos 
(mat, Ignacėlis turėjo silpny
bę juodaplaukėms, čiuplutėms 
merginoms); teismo posėdis; 
vokiečių žandarų pataikūno 
nuplakimas; kelios laido
tuvės; gegužinė; mitingas, 
kelios vestuvės. Darbai kaime 
ir mieste. Itin taikliai pavaiz
duotas malkų pjovimas. Regi
me žygiuojantį šaulių būrį —- 
„marš, marš pro žvėryną, 
palei kalną Gedimino“. Sum
ina summarum — plačiai atsi
skleidžia anuometinės provin
cijos paveikslas.

Apie savo veikėjų išvaizdą 
(išskyrus jaunas gražuoles) 
autorius rašo šykščiai. 
Charakteriai romane veikiau 
išryškėja elgsena, darbu, 
pomėgiais, santykiais su 
kitais. Įvairiems samprota
vimams bei apdūmojimams 
nepagailima sakinių. Dosnios 
meditacijos srūva po kiek
vieno įvykio ar sprendimo. Bū
tent: „Ignacas liko vienas su 
savo mintimis“, „Ignacas lėtai 
kramtė duoną, o galvoje virš
kino tą Sabakonio kalbėjimą“, 
„Ignacui susisuko didžiulis 
minčių kamuolys, kurį raišy- 
damas jis taip pat ne kartą 
atsiduso.“ Užgulusios nelaimės 
bei nuoskaudos, suprantama, 
sukelia dūsavimus. Nors 
dažnai dūsaujama iš įpra
timo. Tai itin būdinga Ignaco 
motinai. Ji linkusi nuolat be 
reikalo priekaištauti sūnui, 
kuris juk parodo nepaprastą 
pareigingumą. Sabakonis tuo 
tarpu, degąs neapykanta Lie
tuvos santvarkai, įpratęs irz
liai priekabiauti ir niekinti 
kitaip galvojantį. Priežodžiai 
savaime veržiasi iš varguolių 
lūpų. Motina: „Kaip čia dirb
sim, kaip gyvensim?“, 
„Nevalgęs negali gyventi1*. 
Šermenų giedorius Balanda: 
„Ir taip tamsu, ir kitaip 
nešviesu“.

Autorius, ryškindamas liau
dies žmonių paprastumą, ne
vengia banalumo. O tai įtai
gios realistinės prozoB 
stiprybė. Daug šnekama apie 
valgymą, ypačiai apie bulveB, 
bulvienę. Turtingųjų valgiai 
palyginami su vargdienių 
maistu. H

K. Barėno stiliaus ašį suka 
bene tvirčiausias epiško 
pasakojimo variklis — lako
niškai aiški, tiksli kalba. 
Paprastas, nuogas žodis. 
Vietomis, kai veiksmas liečia 
kaimo niuansus, operuojant 
taikliais veiksmažodžiais, 
sukuriamas vaizdas su jun
tama gyvybe. „Pėsčiom jie 
parpluoš, ir Samukas nebesį- 
spiria prašinėti jų ir sutimpsi 
vadelėmis ir dar čirkšteli savo 
širmokui, kad pradėtų 
tapsėti“.

(Nukelta į 3 psl.)
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Naujumai ir kas toliau?
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Anatolijaus Kairio „Kelionė į Vilnių“. 
Santaros-Šviesos suvažiavimas (2).
Šiandieninė mūsų meninės veiklos pa
dėtis — dail. Adolfo Valeškos pareiš
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Iš naujosios austrų poezijos — Inge- 
borg Bachmann.
Mažas kupstas didelį vežimą verčia. 
Manigirdo Motekaičio rečitalis. 
Berlyno siena — baisi istorija.

Naujumai ir kas toliau?
Kazio Bradūno žodis ATEITIES akademiniam savaitgalyje spalio 15 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje, svarstant temą „Naujų sąvokų išeivijos 
kultūriniame gyvenime ieškojimas“.

Šio simpoziumo temos man 
skirtoji dalis sukasi apie mūsų 
išeivijos literatūrą, ir būtent — 
apie naujų sąvokų ieškojimą 
dabartinėje jos situacijoje. Tik 
bijau, kad temos kreipimas į da
bartį ir galbūt į ateitį nesudarytų 
įspūdžio, jog tų literatūrinių nau
jumų, naujų sąvokų čia, išei
vijoje, ligi šiol nebuvo, todėl visu 
tucį dabar imam susirūpinti. Ir 
aplamai: kas yra ir ką reiškia tas 
naujų sąvokų ieškojimas litera
tūroje?

Trumpai ir drūtai galiu 
pasakyti, kad mes dieną naktį 
galime čia tas naujumų sąvokas 
aiškintis ir vartyti ant visų šonų, 
tačiau tiesiogiai iš to neatsiras nė 
viena didžios vertės knyga, nė 
vienas didelis rašytojas. Dėl to, 
naujų sąvokų literatūroje temą 
svarstant, reikia visų pirma pa
brėžti, kad tik išskirtinio talento 
rašytojas, jo pasirodymas mūsų 
literatūrinėje padangėje lemia ir 
įtaigoja vienokį ar kitokį litera
tūrinį naujumą, krypčių bei sam
būrių atsiradimą. Suprantama, 
kad įvairių žanrų kūryboje atsi
spindi ir gyvenamosios epochos 
veidas. Tačiau tik didelių talentų 
kūryboje jis įsiamžina. O kiek
vienas didelis rašytojas turi būti 
naujas. Jeigu rašytojas bus tik 
epigonas, ar paprasčiausiai grafo
manas, apie jo vertę ir apie jo 
naujumą nėra ko nė kalbėti.

Tad ar verta kalbos ligšiolinė ir 
dabarties mūsų lietuvių išeiviš- 
koji literatūra, ar ji turėjo ir turi 
naujumų autorių varduose ir jų 
kūrybiniuos rezultatuose?

Neabejodamas atsakysiu taip, 
turi. Ir vargu ar suklysiu teig
damas, kad tai fenomenas, galbūt 
nemažesnis, o kai kuriais specifi
niais lietuviškaisiais įvairiau
siais aspektais net didesnis negu 
19-tpjo amžiaus lenkų literatūrinė 
išeivija su Mickevičium, Slovac- 
kiu ir Norvidu, dovanojusiais 
lenkų literatūrai jos aukso amžių.

Argi neužtenka vien tik prisi
minti, kad išeivijoje pasirodė 
kapitalinis Vinco Krėvės kūrinys 
Dangaus ir žemės sūnūs, Vinco 
Ramono bolševikinio antplūdžio 
pradžią vaizduojantys literatū
riniai paminklai — jo romanai 
Dulkės raudonam saulėleidy ir 
Kryžiai, Jurgio Savickio 
novelės ir jo mūsuose tokia 
vienintelė karo metų literatūrinio 
dienoraščio knyga Žemė dega, 
Aisčio ir Brazdžionio nauji poezi
jos rinkiniai, Aisčio literatūrinių 
ir kitokių svarstymų essay tomai, 

Radausko unikalus poetinis brai
žas; Žemės antologijos pasi
rodymas ir žemininkų kartos nau
jasis įnašas, Literatūros lankų 
moderniosios klasikos ir avan
gardo balansas ir jų pasiprieši
nimas grėsmingam kultūriniam 
nuosmukiui, Antano Škėmos šoki
ruojančios pozicijos, Landsbergio 
ir Kosto Ostrausko mūsų drama
turgijos sumoderoinimas, Vlado 
Šlaito ir Antano Jasmanto sera- 
fiško tyrumo religinė poezija, 
Algimanto Mackaus ir jaunesnių 
asmeniškosios ir kolektyvios išei- 
viškos nevilties įprasminimas 
žodyje ir t.t. ir t.t. Pavardžių ir 
faktų virtinę dar galėtume čia 
gerokai pratęsti. Bet užteks ir to, 
kad užčiuoptume bent kontūrus 
visų tų naujų, o šiandien įprastų 
literatūros sąvokų, atsiradusių 
išeivijoje, be kurių lietuvių litera
tūros istorija jau negalės apsieiti. 
Tiesa, apie visa tai šiandieninėje 
Lietuvoje beveik tylima, lyg 
dažnu atveju išeivijos literatūros 
visai nebūtų: nerašomi apie išei
vijos literatūrą mokslo veikalai, 
apeinama ji ir literatūros istorijos 
tomuose, nerecenzuojamos čia 
pasirodžiusios knygos. Greičiau
siai viso to neleidžia okupaciniai 
įsakai. Jei būtų kitaip, tikriausiai 
nebūtų sunku ten net prisi
pažinti, kad nevienu atveju išei
vijos naujos literatūros sąvokos, 
autoriai ir kryptys įtakoja ir te
nykštę literatūros raidą. Tas ar 
kitas naujumas ten būdavo ir yra 
pateikiamas kaip tenykštis 
atradimas, išeivijoje jam egzis
tuojant jau metų metais ar net 
visam dešimtmečiui. Studijinėj 
analogijoj ir laiko netaupant ati
tinkamų pavyzdžių galima būtų 
pateikti tiek ir tiek. Bet štai bent 
kelios užuominos.

Visai neseniai vilniškėje 
spaudoje, žiūriu, E. Mieželaitis 
laikomas lietuvių filosofinės 
poezijos pradininku, pirštu rodant 
į jo pirma rusiškai (1961), o paskui 
ir lietuviškai (1962) išleistą labai 
jau epigoniškai whitmaniško 
sukirpimo rinkinį Žmogus. Ten 
rodoma į jį, lyg mūsų literatūroje 
nebūtų Alfonso Nykos-Niliūno 
pabrėžtinai filosofinio braižo jau 
pačioje pirmojoje jo poezijos 
knygoje — Praradimo simfonijos 
1946 metais. O dabarties lietuvių 
literatūros prozoje vadinamo 
pasąmonės srauto beletristikoj 
pirmūnu ten, Lietuvoje, vis 
norima įteisinti Sluckį, užsi 
merkiant prieš tai, kad šios struk- 

(Nukelta į 3 psl.)

Pažadai, viltys ir tikrovė
Anatolijaus Kairio

ELENA TUMIENĖ

Pereitij metų lietuvių išeivi
jos grožinės literatūros derlius 
buvo brandus. Kai paskutinėj 
Lietuvių Rašytojų draugijos 
jury komisijos sprendimų sta
dijoje rungėsi A. Kairio ir K. 
Barėno knygos, laurus nusis
kynė Pažadų dvaras.

Tačiau K. Barėno Beragio 
ožio metai yra talentingai pa
rašyta ir vertinga knyga. Be 
kita ko, reikia stebėtis kny
goje aprašomomis aplinkos de
talėmis, o taip pat ir įtikinan
čia ir rimta charakterių 
motyvacija. Veikalas ne tik 
blaiviai nušviečia vieną mūsų 
tautos gyvenimo skirsnį, bet ir 
teisingai pabrėžia akmenuotą 
ir duobėtą kelią, kuriuo tautai 
teko eiti po Pirmojo pasauli
nio karo. Romane tragiškai ir 
giliai atjausta ir įdomiai išplė
tota nereikšmingo, paprasto 
eilinio lietuvio pasaulėjauta, 
dramatinis gyvastingumas ir 
beveik fatališkas likimas. Per
sonažai vaizduojami su dide
liu sąžiningumu, bet be perdė- 
jimų ir patriotinių 
komplimentų. Deja, “beragio 
ožio” simbolis nors ir skau
dus, bet, atrodo, objektyvus ir 
teisingas, ypač žiūrint atgal. 
Gal jis padės mums blaiviau 
įžvelgti į savo sielas ir be- 
šališkiau paanalizuoti atskiro 
individo . vaidmenį praeities 
politiniuose — istoriniuose 
įvykiuose. Tokia man pasiro
dė stipriausio Pažadų dvaro 
varžovo K. Barėno knyga.

“Pažadų dvaro” 
žanro klausimas

Anatolijaus Kairio talentas 
Pažadų dvare kitokio pobū
džio. Rašytojas yra linkęs į ro
mantinį, griežtesnį, karštesnį 
mostą. Todėl į tai , kam jis ne
pritaria, kas jam nepatinka, 
jis natūraliai atsiliepia saty
ra. Satyra, kaip žinome, gali 
pasireikšti bet kokiame litera
tūros žanre — poezijoj ar pro
zoj. Satyra vartoja įvairias 
literatūrinio stiliaus priemo
nes, kurių rezultatas yra per
dėjimai, ironija, neišsakymai, 
pasišaipymai, sąmojis ir 
humoras ir visokios “sąmo
ningos nesąmonės,” dažnai 
nuvedančios į absurdines si
tuacijas. Žodžiu, autorius da
ro visa, kad atkreiptų skaity- 
tojo dėmesį į savo 
nupasakojamas ar vaizduoja
mas negeroves, kad skaity
tojas tų negerovių vengtų, kad 
pasitaisytų... Be abejo, norint 
ką nors kuo nors įtikinti, rei
kia ir pačiam tuo karštai tikė
ti ar, pagal Jean Paul Sartre, 

“Pažadų dvaro” 
ypatingu būdu angažuotis. 
Skaitantis Pažadų dvarą var
giai nepamatys autoriaus užsi
degimo ir tvirtumo, ginant 
jam brangias ir mylimas idė
jas.

A. Kairys savo knygą pava
dino “Tautosakiniu romanu.” 
Ką gi — autoriaus valią, žino
ma, reikia gerbti, jo sprendi
mo paisyti. Tačiau, nors ir ne
būdamas per dideliu pedantu, 
kažkaip susimąstai, argi iš tik
rųjų ši knyga “romanas”? Tie
sa, romano žanras be galo pla
tus, ir šiandien jis talpina į 
savo rėmus įvairius ir beveik 
visus daugelio autorių kūrybi
nius polėkius. Sakau “be
veik”..., nes pagal nerašytinį, 
bet tradicinį įstatymą, rašan
tis romaną autorius, o ir ro
mano skaitytojas suvokia 
realybę savo prote ir jausmuo
se beveik visad išimtinai per 
savo penkis pojūčius. Dėl to 
realybė reiškiama daugiausia 
konkrečiais vaizdais ir spe
cifinėmis detalėmis, plasti
niais įvaizdžiais ir kalbinėmis 
figūromis, atremtomis į mate
rialinę bei psichologinę aplin
ką. Net ir istorinio, romanti
nio ar net taip vadinamo 
“science fiction” žanro pa
sakojimo audinys veikia skai
tytoją, bandydamas pagauti jo 
atidą per pojūčius ar jų kom
binacijas (pvz. Flaubert daž
nas naudojimas sinestezijos).

Pastebėkime, kad A. 
Kairys savo veikalą pradeda 
tipinga lietuviško arba uni
versalaus pasakojimo ar pa
davimo „formule“: „Kitą kar
tą gyveno trys broliai: du 
išmintingi, trečias poetas. Pir
mojo vardas Rytas, antrojo — 
Saulius, o trečiojo — Linas.” 
Kūrinio pabaiga taipogi skam
ba grynai pasakiškai, folk
loriškai: “Ir aš ten buvau. Val
giau ir gėriau. Ką bumon 
įdėjau — nurijau, ką sužino
jau — pasakiau.”

Visas pasakojimas pilnas 
fantastinės atmosferos, įsta
bių vaizdų, įvairiaspalvių nuo
tykių, efemeriškai mirgančių 
laužo žiežirbų, sproginėjančių 
kibirkščių, ne tik pievų gėlių, 
žiedų, uogų kvepėjimo, bet ir 
liūnų bei kemsynų aitraus kvė
pavimo. Visa gamta — flora ir 
fauna, o taip pat ugnis ir kiti 
elementai įsijungia į vieną 
nesibaigiantį veiklos ir gyvy
bės pulsavimą. Toks gamtos 
(plačiąją prasme) ir žmogaus 
santykiavimas yra būdingas 
mūsų literatūrai, jei prisime
name Krėvę, Vaižgantą, Vy
dūną, Maironio “Mišką ir lie
tuvį,” Baranauską, Donelaitį 
ir litus.

kritinė apybraiža

Rašytojas Anatolijus Kairys Nuotrauka Z. Degučio

Mūsų tautos išlikimas ir au
gimas, jos kultūrinė plėtotė bu
vo nuolat tautosakos gaivina
ma ir sėmėsi įkvėpimo ir 
gyvastingumo iš folklorinio 
tautos kraičio. Tauta yra ir bu
vo pilna dainų, pasakų, mįs
lių, legendų ir padavimų. Šio 
turto ir ypač gamtos grožio 
įkvėptas, Vincas Krėvė para
šė savo misteriją Likimo ke
liais ir Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus. Iš tikrųjų 
kam teko matyti V. Krėvės ir
K. M. Čiurlionio tėviškes ir jų 
apylinkes, tas negali nuginčy
ti ar nepaste .ėti nuostabaus 
lyrinio gamtos peisažo ar eže
rėlių mistinio grožio. Sakoma, 
kad Graikijoj saulės spindu
liai į žemę krenta ypatingu 
lanku, ir todėl gamtovaizdžio 
kontūrai ir kontrastai esą ryš
kesni, spalvos žaismingesnės, 
raibuliuojančios, paslaptin
gos, viliojančios ir bauginan
čios. Gal dėl tos pačios prie
žasties ir Dzūkija tokia 
poetiška, gal todėl dzūkų liau
dies padavimai ir folkloras to
kie raibi ir subtilūs.

Vincas Krėvė šiuos liaudies 
padavimus literatūriniai per

kūrė. Toks faktas yra būdin
gas visoms civilizuotų tautų li
teratūroms. Atsiranda staiga 
rašytojas, kuris šimtaprocen
tiniai įsijaučia į savo tautos 
literatūrinį įnašą ir, panaudo
damas pirminę liaudiškos lite
ratūros medžiagą, dovanoja 
tautai didelės vertės kultūrinį 
lobį. Toks buvo Vincas Krėvė. 
Jo dovana mūsų literatūrai ne
įkainojama, nes vien tik for
mos ir kalbos originalumą, 
pasakojimo žavumą, šviesų 
idealizmą sunku jo padavi
muose pervertinti. Tačiau gi
liausia ir svarbiausia tokio 
prototipinio autoriaus reikš
mė glūdi jo įtakoj jaunesnio
sioms ateities kūrėjų kartoms. 
Tai jos tęsia ir kultivuoja pro
totipinio rašytojo forminius ir 
idėjinius, bet ypač forminius, 
elementus ir būdingumus. 
Klasinis šitokio tęstinumo pa
vyzdys, žinoma, yra Homero ir 
Vergilijaus literatūrinis bend
ravimas, nors juos skyręs lai
ko tarpas gyvenime buvo apie 
900 metų.

Vinco Krėvės misterija 
Likimo keliais, jo Dainavos 
šalies senų žmonių padavi
mai, o ir kai kurie ryškieji Krė
vės dramų personažai įkvėpė 
šių metų LRD premijos lau
reatą A. Kairį parašyti Paža
dų dvarą. Kitas įkvėpimo šal
tinis turbūt buvo pats Vinco 
Krėvės asmuo ir jo sukaktuvi
niai metai. Autorius A. Kai
rys matyt jautė, jog savo siu
žetą tegalės įrikiuoti tik į tam 
tikrus, originalius, savitai api
pavidalintus rėmus, prime
nančius jau gerokai išplėstą 
V. Krėvės literatūrinio pada
vimo formą. Bet tarp šių abie
jų padavimų yra ryškių ir gau
sių forminių skirtumų. A. 
Kairio kūrinyje įžiūrimos jau 
kadaise F. Šilerio aptartos 

filosofinės poezijos tenden
cijos, kai tuo tarpu V. Krėvės 
padavime greičiau dominuoja 
to paties F. Šilerio pastebėti 
naivios poezijos bruožai. To
dėl nenuostabu, kad A. Kairio 
veikale satyra vaidina tokį di
delį vaidmenį. Ji susijusi su 
Pažadų dvaro autoriaus su
kurta ir vieningai išvystyta 
savisaugos ir tautosakininkų 
kovos sistema. Tos kovos 
programos sėkmingu vykdy
mu remiasi visos autoriaus vil
tys ir ateities pažadai, nes kas
dienė tikrovė rašytojui yra 
nemaloni ir neteisinga.

Taigi, fantastinė, impresio
nistinė atmosfera, pasakoja
masis, bet ne dramatinis vei
kalo pristatymo metodas, 
apstūs folkloriniai motyvai, 
dažnos literatūrinės aliuzijos, 
pagaliau satyra ir filosofinis
— programinis aspektas pa
daro Pažadų dvarą panašų 
daugiau į filosofinį literatūri
nį padavimą, negu kad į ro
maną. Ar tai gera A. Kairio 
veikalo ypatybė? Žinoma, 
taip. Tęsdamas lietuvių litera
tūros tradiciją ir jos rėmuose, 
autorius sukuria savitą, ori
ginalų žanrą. Kai semiamasi 
stiprybės iš praeities, ir kai iš 
vienos praeities kūrybinės sėk
los pradeda augti ir bręsti nau
ji kūrybos vaisiai — “tokie pat 
ir vėl kitoki,” aiškiai matyti 
tautos kultūrinio gyvastingu
mo ženklai. Klausimas dabar 
kyla tik dėl naujojo kūrinio 
meninės kokybės, kurią ap
sprendžia idėjinės ir forma
lios kūrinio savybėB bei jų su- 
audimas į vieną darnų 
literatūrinį kilimą. Tad nors 
trumpai dabar tenka užsimin
ti apie Pažadų dvaro pagrin
dinę idėją, personažus, stilių ir 
satyrą.

Pagrindinė mintis 
ir personažai

Pagrindinė A. Kairio veika
lo mintis išreikšta svarbiau
sio charakterio ProfesoriauB 
arba V. Krėvės žodžiais. Tai 
mintis, labai artima Vincukui 
Višviliui, ieškančiam ir norin
čiam pažadinti Karalių 
Žvaigždikį, pribudinti Lietu
vą, prikelti karalienę Panikę 
V. Krėvės Likimo keliais mis
terijoj. Bet kai V. Krėvė kėlė 
herojinį, karžygišką momen
tą, A. KairyB sako, jog tik iš 
tautos dvasinių gelmių turi 
išsivystyti nauja išlikimo fi
losofija, paremta tiesa, meile, 
padorumu ir gerumu. A. Kai
rio Pažadų dvaro vyriausias 
veikėjas Profesorius (V. Krė
vė-Mickevičius) taip kalba:
Ką šiandien jūs įveiksite kardais 
ar strėlėmis? Nieko. Sakiau ir vėl 
kartoju — kiti laikai! — O kokie 
laikai dabar? Ne kraujo ir ne gal
vų laikai! Širdies ir laimės, meilės 
ir laisvės, noro gyventi ir džiaug
tis gyvenimu! Proto ir išminties 
laikai —... Jėga, plienas, atomas
— mums netinka! Savižudybė! 
Pažadų dvaras nedidelis ir mūsų 
ne daug. Mūsų ginklai: geležinė 
valia, vienybė ir kantrybė, ir — 
tautosaka! Pasakiška, legendari- 
nė, poetinė tautosaka! — Mylėki
me praeitį, bet aklai nesekime. 
Anksčiau negailėta kraujo, dabar 
gaila. Anksčiau galvos nebuvo 
skaitomos, dabar suskaičiuotos. 
Anksčiau norėta mirti už idealą, 
dabar norime gyventi už idealą. 
Anksčiau buvo laikoma kilnu mir
ti už tėvynę, dabar — kilnu gy
venti už tėvynę. Skaitykite mane 
ir supraskite — tai pasakyti aš at
važiavau iš Amerikos, (pp. 203- 
204)

(Nukelta į 2 psl.)
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Tautinės dvasios menas tebėra įmanomas 
išeivijoje.
Vysk. Vincentas Brizgys išryškina lietuvių 
dalyvavimą II Vatikano susirinkime.
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Iš A. J. Greimo akademinės veiklos, 
pieniškieji Julijos Zdanienės siuviniai.
Vaidoto Daukanto skulptūros paroda Denve
ryje-
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Tautinės dvasios menas

Vyskupas Vincentas Brizgys išryškina lietuvių dalyvavimą II Vatikane

tebėra įmanomas išeivijoje
Dalios Kolbaitės žodis ATEITIES akademiniame 
savaitgalyje 1983 m. spalio mėn. 15 d. Jaunimo cent
re,.,Chicagoje, svarstant temą „Naują sąvokų išei
vijos kultūriniame gyvenime ieškojimas“.

Lietuvių dailė išeivijos laiko
tarpiu atsiduria prieš dvi galimy
bes,, du kelius: vienas yra kurti, 
įsijungiant į tarptautines dailės 
sroves; antras yra ieškoti savajai 
tautai būdingesnio veido vaiz
dinėse apraiškose.

Pirmajai krypčiai atstovauja to
kie dailininkai kaip Domšaitis, 
Mončys, Viesulas, Varnelis ir iš 
jaunesnės kartos tokie kaip Braz- 
dysį Zapkus, Šalkauskas, 
Kepąlaitė ir kt. Antrajai krypčiai 
reprezentuoja retesnės eilės: Gal
dikas, Ignas, Petravičius, Jony
nas. Apskritai paėmus, ypač 
pokarinės tremties metais, buvo 
užtinkama lietuviškų tautinių 
elementų kūryboje pas tokį Augių 
ar Valių. Tačiau ir' Valius, ir 
Dargis, ir Galdikas, kūrę tauti
niais, liaudies motyvais, pagy
venę išeivijoje, perėjo į labiau 
tarptautinės dvasios kūrybą, net į 
abstraktą.

Kas toliau, naujų sąvokų ieš
kant? Ar tenkintis sparčia raida 
tarptautinių dailės išraiškų link, 
ar tebekelti klausimą: atsižvel
giant ypač i išeivijoje augančias 
kartas, ar realu iš viso galvoti 
apie meną, kuriame dar būtų jau- 

J!iama tautinė dvasia bent kokia 
B*asme?

Kad visad bus pasaulio dailės 
krypčių atstovų, tai aišku. Visi 
nori eiti su gyvenimu ir savo kar
jeroje kiek galima labiau pri
tapti prie meninio pasaulio. Ta
čiau, manyčiau, kad ne per drąsu 
teigti, jog ir naujom kartom atė
jus, tautinės dvasios menas 
(dailė) nėra neįmanomybė šian
dien išeivijoje. Pažiūrėkime į klau
simą iš arčiau.

Aišku, kad negali būti kalbos 
apie tą lyrinį, gilų Lietuvos gam
tovaizdžio (bei pasaulėjautos) 
pažinimą, kurį matome įkūnytą 
pvz. pas Čiurlionį.' Čiurlionis 
nevaizdavo tiesiogine ar objek
tyvia prasme savo tautos ir jos 
sielvartų istorijos, o greičiau sten

gėsi iššaukti atgimimą kažko, ką 
Merkęlta prasme galima būtų pa
vadinti lietuvių tautos kosmine 
atmintim. Taigi dabarties lietuvis 
dailininkas išeivijoje nebeturi to 
gamtovaizdžio (kuriame reiškiasi 
ir akitgamčio ilgesys), nei tos 
pasajilėjautos.

Gaį taip pat negalės būti toliau 
tiek Raibos apie kryžius, žirgelius, 
tulpėj. Ornamentinių puošmenų 
motyvai turi būti gyvastingi 
(kaip pvz. Tamošaičių kūryboje, 

kur studijuojama audiniai, skry
nios, koplytstulpiai), o ne pri
segti, iš kažkur atvežti.

Kas lieka daryti išeivijos daili
ninkui, kai jis kaip kūrėjas yra 
itin imlus svetimai aplinkai, vaiz
diniam pasauliui, sąmoningai ar į 
pasąmonę besiveržiančiam savo 
dvasia, kuri tiesiogiai nesiriša su 
tauta?

Kaip bebūtų, viena galime teigti 
— jog išeivijoj kūrėjas yra lais
vas. Kurti gali tik laisvas pa
daras. Laisvė pozityvia prasme 
ir pozityvia savo reikšme yra 
kūryba (Berdiajevas). Determi- 
nuotoj sistemoj nėra laisvės, todėl 
sunku būti ir kūrybai. Išeivijoj 
kūrėjas yra laisvas socialine pras
me, nes, pavyzdžiui, jis gali sekti 
estetinę raidą, kaip Zapkus, įsi
jungdamas į formalizmo kryptį. 

, Tačiau būdamas kūrėjas, žmogus 
yra laisvas tuo pačiu ne tik 
socialine, bet ir metafizine pras
me. Pačia savo esme jis apsi
sprendžia dėl savo žmogiškojo, 
gelminio „aš“, ir šį sprendimą 
vykdo kūrybos pavidalu. Šis pa
vidalas prabyla į psichofizinį 
žmogų, ypač į žmogaus pažinimo 
galias, lydimas vaizduotės ir 
jausmų. Šis psichinių galių bend
ravimas sutelkia sielą, ją pakelia 
nuo suskilusios ir pavergiančios 
kasdienybės į laisvą tiesos, kad ir 
dalinės, regėjimą.

Čia raktą galime rasti T. S. 
Eliot žodžiuose: „Art is not to 
express personality, būt to over- 
come it“. Menas ne tam, kad 
asmenybė būtų išreikšta, bet tam, 
kad ji būtų perviršyta. Tai nereiš
kia, kad asmenybė neturėtų 
progos save išreikšti, bet kad tik
ras menas nėra vien tik subjekty
vaus impulso išdava ir nieko dau
giau. Tai reiškia, kad kūrėjas, 
kurdamas, pajėgia objektyvuoti 
ne tik estetinę tikrovę, bet ir 
turinio atžvilgiu rasti objektyvių 
dėsnių, apsprendžiančių siužetą. 
Tikras kūrėjas turi omeny tikro
vės visumą ir siekia naujų formų, 
norėdamas save įprasminti per 
giliausią antgamtės tikrovės paju
timą. Jo savitas pasaulis — 
turinio ir formos vientisas suly
dymas pasireikš gilaus žmogiš
kumo plotmėj.

Tad naujų sąvokų ieškojimui ši 
gili žmogiškumo plotmė yra 
būtina ir ji nurodo dvejopą gali
mybę dailės išraiškoms. Būtent 
galima reikštis apimties menu ir 
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Vysk. Vincentas Brizgys. II Vati
kano mintys ir Lietuviai susirinkime. 
Putnam, Conn.: Krikščionis gyvenime, 
1982. Išleista prel. Pranciškaus M. 
Juro lėšomis. Spausdino N. Pr. Ma
rijos Seserys. Įrašus piešė Paulius 
Jurkus. 262 psl. Kaina — 6 dol. Gau
nama pas platintojus ir „Drauge“.

♦

Praėjus 20 metų po II Vatikano 
pirmosios sesijos štai susi
laukėme vyskupo V. Brizgio, ak
tyvaus jo dalyvio, atviro žodžio 
apie lietuvių dalyvavimą tame 
istoriniame Katalikų Bažnyčios 
susirinkime. Vyskupas pasi
dalina savo atsiminimais ir at
skleidžia ligi šiol mūsų visuo
menei neskelbtus II Vatikano 
susirinkimo eigos įdomesnius mo
mentus bei pateikia santraukas 
savo pasiūlymų. Visa tai sutelkta 
vyskupo naujoje knygoje: II Vati
kano mintys ir Lietuviai susi
rinkime.

Kaip knygos pavadinimas rodo, 
ji susideda iš dviejų dalių. Pirmo
joje — ištraukos iš II Vatikano 
nutarimų, o antroje — vyskupo 
atsiminimai iš dalyvavimo susi
rinkimo darbuose.

II Vatikano susirinkimas yra 
svarbus įvykis ypač katalikų 
gyvenime. Kaip autorius įžangos 
žodyj pažymi, Bažnyčios visuo
tinių susirinkimų nuo Kristaus 
laikų iki šiai dienai yra buvę tik 
21. Neužmirština, kad Bažnyčios 
susirinkimas „kartu su popie
žium yra aukščiausia instancija 
tikėjimo, doros, liturgijos, draus
mės ir kitiems klausimams spręsti“ 
(p. U).

Autorius pabrėžia, kad susi
rinkimo nutarimus turėtų žinoti 
dabar gyvenantieji, juos suprasti, 
pagal juos formuoti savo galvoji
mą, pažiūras, rasti atsakymus (p. 
12). Jis džiaugiasi, kad II Vati
kano nutarimai buvo paruošti 
lietuvių kalba anksčiau negu dau
geliu kitų kalbų. Tai ątliko 
„Krikščionis gyvenime“ leidykla, 
parūpindama nutūrimus, paskelb
tus lietuvių visuomenei trijuose to
muose. Kadangi juose „nelengva 
greitai surasti atsakymą į kurį 
nors konkretų klausimą“, 
vyskupas Brizgys pasiryžo iš
rinkti nutarimuose glūdinčius 
atsakymus į svarbesniuosius, ar' 
dažniau kylančius dabarties 
žmogui klausimus (p. 12). Šiuos 
atsakymus autorius vadina II 
Vatikano mintimis.

Iš viso pasirinkta 316 „min
čių“, pradedant „mūsų laikų žmo
gaus problemomis“ ir baigiant 
nurodymu, kad „pasaulis gali 
rasti išganymą per Jėzų Kristų ir 
Jo Bažnyčią“. Visi atsakymai 
paimti iš II Vatikano susirinkimo 
nutarimų, ištisai paskelbtų lietu
viškai „Krikščionis gyvenime“ 
leidiniuose (II Vatikano susi
rinkimo dokumentai), pasirodžiu
siuose 1967 ir 1969 metais.

Visos ištraukos yra atsakymai į 
klausimus, sugrupuotus beveik 
įprastine katekizmine tvarka, tuo 
būdu palengvinant mažiau laiko 
ir kantrybės turinčiam išsamiau 
ir suprantamiau susilažinti su 
naujausiais Bažnyčios moky
mais. Atrodo, vyskupas Brizgys 
išrinko pačius aktualiausius klau
simus, skatinančius šio meto 
tikinčiojo ir gal abejojančio bei 
indiferento domėjimąsi Bažny
čios mokslu. O tie klausimai 
sukasi apie religiją apskritai, Baž
nyčios įsteigimą, religijų įvai
rumą, Dievo pažinimą, tikėjimą, 
Apreiškimą, Bažnyčios savybes, 
hierarchiją, vyskupų ir kunigų 
pareigas bei galią, pasauliečių 
pareigas ir veiksmingą daly
vavimą Bažnyčioje, liturgiją, 
sakramentus, Dievo ir Bažnyčios 
įsakymų prasmę, Bažnyčios 
pagalbą žmogaus išganymui ir 
daugybę kitų dabarties žmogui 
rūpimų klausimų.

J.E. vyskupas Vincentas Brizgys šių metų lapkričio mėn. 10 d. 
švenčia 80 metų amžiaus sukaktį. Linkime šviesių ir kūrybingų metų, 
toliau nepailstamai tarnaujant savo tautos žmonėms ir Bažnyčiai 
pasaulyje.

Trims šimtams ir šešiolikai 
klausimų ir atsakymu vysk. Briz
gio knygoje užteko f^į-uslapių.-Ši 
knyga yra didelė talka ir paska- 1 
tas pasinerti į visus tuos 
nutarimus, kurie lietuvių kalba 
atrodo net patraukliau pateikti 
negu anglų kalba ligi šiol pasi
rodžiusiuose leidiniuose, kuriuos 
teko bent kiek pavartyti. Manau, 
kad daugelis vyskupo Brizgio 
knygą skaitysiančių ar jau skai
čiusių panorės įsigyti „Krikščio
nis gyvenime“ visus tris minėtus | 
tomus.

Antroji knygos dalis — 
„Lietuviai susirinkime“ — yra 
įdomi lietuviui. Joje autorius pasi
sako apie savo veiklą ir kitų 
lietuvių dalyvavimą tame isto
riniame įvykyje. Iki šiol vyskupą 
saistęs pažadas „neskelbti nei 
tikslios darbų eigos, nei turinioj 
nei ką veikiau ar rašiau“ (p. 107). 
Padėtis pasikeitė 1979 m. pabai

Roma. Nuotrauka Antano Rubšio

goje, Vatikanui paskelbus visus 
buvusio susirinkimo dokumentus. 
Todėl ir autorius pasiryžęs „pasi
dalinti su lietuvių visuomene kai 
kuo“, apie ką iki šiol jis nėra rašęs 
(t.p.). Vyskupas Brizgys pažymi 
neturįs nuorašų visų susi
rinkimui savo rašytų siūlymų ir 
pareiškimų, tačiau visa tai esą 
galima rast— II Vatikano archy
vuose. Vyskupas viską rašęs loty
niškai; savo knygoje duoda tų raš
tų santraukas, ne vertimus.

Knygos antroji dalis pirmiau
sia apžvelgia II Vatikano susi
rinkimo paruošimą. I centrinę ir 
kitas komisijas nariai kviesti iš 50 
įvairių šalių. Dar 1960 m. spalio 8 
d. vysk. Brizgys buvo paskirtas 
Vyskupų ir Bažnyčios admi
nistravimo komisijos patarėju. 
Tokių patarėjų buvę 24 iš 14 šalių. 
Po pirmo komisijos susitikimo su 
popiežium Jonu XXIII 1960 m. 
lapkričio 4 d. vysk. Brizgys 

„paskirtas grupėn, kuriai teko 
paruošti projektą Sielų vado
vavimo ir apaštalavimo tarp 
emigrantų ir turistų“ (p. 112). 
Nariai paprašyti dar iki tų metų 
gruodžio 30 dienos atsiųsti komi
sijoms savo projektus atskiromis 
temomis. Vysk. Brizgys skirtu 
laiku parašęs savo mintis ne tik 
savo komisijai, bet ir kelioms 
kitoms. Pvz., Teologijos komisijai 
jis parašęs Kristaus Mistinio 
Kūno klausimu (p. 113).

1961 m. rugp. 25—spalio 7 d. lai
kotarpyje vysk. Brizgys dalyvavo 
savo komisijos posėdžiuose, 
kuriuose paruošti Centrinei komi
sijai net šešių temų projektai. 
Paruošiamieji darbai vykdyti 
labai intensyviai ir sėkmingai, 
todėl netrukus pop. Jonas jau 
galėjo paskelbti, kad II Vatikano 
susirinkimas kviečiamas 1962 m. 
spalio 11 d.

Vyskupui Brizgiui labai rūpėjo 
Lietuvos dalyvavimas susi
rinkime. Manydamas, kad 
Maskva neleis Lietuvos vys
kupams į jį atvykti, vysk. Brizgys 
pasiūlęs popiežiui Jonui XXIII pa
kviesti į susirinkimą iš Lietuvos ir 
Latvijos bent po vieną kunigą 
susirinkimo patarėjo (peritus) 
titulu. Lietuvos Bažnyčiai atsto
vauti jis pasiūlęs kanauninką J. 
Stankevičių, tuometinį Kauno 
arkivyskupijos kapitulos vikarą. 
Popiežius ne tik paskyręs ir 
pakvietęs patarėjais kun. Stan
kevičių ir iš Latvijos mons. Voi- 
vods (dabar kardinolą), bet ir 
asmeniškai pakvietęs vyskupus P. 
Maželį, J. Steponavičių ir V. Slad
kevičių. Tačiau vyskupo Brizgio 
nuojauta pasitvirtino. Vys
kupams neleista išvykti. Iš 
Lietuvos leista keliauti Romon 
kan. J. Stankevičiui ir drauge su 
juo Vatikano nekviestiems kun. 
R. Krikščiūnui, kan. P. Bakšiui ir 
kan. C. Krivaičiui. Jie atvyko 
drauge, o su jais keliavęs kun. S. 
Mažeika buvo kiek sulaikytas 
Maskvoje, anot kitų kunigų — 
„geresniam apmokymui“. Sulai
kytasis pasirodė Romoje už trijų 
dienų. Vysk. Brizgys padėjęs kan. 
Stankevičiui įsiregistruoti Ruošos 
komitete ir gauti susirinkimo 
dalyvio dokumentą. Kiti iš 
Lietuvos atvykę kunigai tokio lei
dimo negavo.

Vysk. Brizgys savo dalyva
vimą panaudojo ir Lietuvos vals
tybiniam reikalui. 1962 m. spalio 

6 d. jis parašęs laiškus Italijos 
prezidentui Segni, ministrui 
pirmininkui Fanfani ir užsienio 
reikalų ministrui Piccioni, padė
kodamas italų vyriausybei ir tau
tai „už šiltą simpatiją, kuria 
džiaugiasi lietuviai Italijoje“ ir 
savo viltį, kad „Italija ir tarptau
tiniame forume padės paverg
toms tautoms atgauti atimtas tei
ses į nepriklausomybę, į laisvą 
gyvenimą Europos tautų bend
ruomenėje“ (p. 119). Savo laiške 
vyskupas pasisakė, esąs 
vienintelis K. Bažnyčios Lie
tuvoje vyskupas susirinkime, nes 
„kitiems mano broliams vysku
pams nebuvo leista atvykti iš 
rusų komunistų okupuotos 
Lietuvos“.

Netylėjo vysk. Brizgys pamatęs 
privataus rankraščio teisėmis 
išleistame Susirinkimo dalyvių 
sąraše — „elenche" prie savo 
vardo prierašą, kad jis atstovauja 
Rusijai... Jis tuojau parašęs (dar 
spalio 12, taigi susirinkimo atida
rymo dieną) Vatikano valstybės 
sekretoriui kardinolui Cicognani 
didelio nusistebėjimo laišką. Po 
dviejų dienų Šv. Petro bazilikoje 
pranešta, kad pirmasis sąrašas 
„elenchas“ negalioja, kad jis pa
keistas nauju, oficialiu — jame 
Lietuva ir Latvija pažymėtos 
„kaip atskiri kraštai ir vysk. Briz
gys — kaip Lietuvos vyskupas“ 
(p. 120).

Vysk. Brizgys pasisako labai 
nustebęs, kai spalio 20 d. sesijos 
pradžioje išgirdo susirinkimo var
du sveikinimo visiems žmonėms 
projektą — jame nebūta nė vieno 
žodelio apie „tylos Bažnyčią“. Jis 
skubiai įsirašęs į norinčių kalbėti 
eiles. Pagal tvarką, pirmiausia 
kalbėjo du italai kardinolai, keli 
vyskupai. Visi jie pareiškę, kad 
„reikia pasakyti žodį persekioja
miems tikintiesiems“. Gavęs žodį, 
vysk. Brizgys padėkojo kalbėju
siems susirinkimo tėvams ir 
pareiškė, norėjęs pasakyti „tą 
patį, ką prieš mane kalbėjusieji“ 
(p. 121). Po to kalbėjo po vieną 
vyskupą iš Lenkijos, Vengrijos ir 
Čekoslovakijos. Visi trys prašę 
pareiškime neminėti tylos Bažny
čios, nes „prasidedą naujos nuo
taikos, nereikią to gadinti“ (t.p.). 
Tokie pareiškimai paveikę dau
gumą susirinkimo dalyvių, nes 
kaip „siūlyti pagalbą ar užuojau
tą tam, kuris prašo to nedaryti“ 

(Nukelta į 2 psl.)
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Iš konfliktų i susitaikymų
Šiais metais pasaulyje švenčia

ma Martyno Liuterio 500 metų 
gimimo sukaktis. Krikščionybės 
istoriją ir visą Vakarų kultūrą di
džiai paveikęs dr. Martynas Liu
teris gimė 1483 m. lapkričio mėn. 
10 ,d. Eisleben miestelyje, Tiurin- 
gijpje, dabartinėje Rytų Vokietijo
je. Sukaktis yra proga pervertinti 
jo asmenį, jo skelbtas įžvalgas, jo 
vaidmenį krikščioniškoje tradici
joje. Ta linkme daug pasidar
bavusi yra Bendroji Romos kata
likų ir liuteronų komisija 
(sudaryta ir paskirta dar 1973 me
tais Vatikano Sekretoriato Krikš
čionių vienybei siekti ir Pasauli
nės Liuteronų federacijos). Šiom 
dienom išleistas jos pareiškimas 
Liuterio 500 metų sukakties pro
ga, vadinantis Martyną Liuterį 
“Jėzaus Kristaus liudytoju” ir nu
brėžiantis gaires Reformacijai su
prasti bei jos rūpesčius dabar
tiniais laikais panaudoti ir 
pratęsti.

Liuteris — jo asmuo ir mokslas 
— stovi ant moderniųjų amžių 
slenksčio ir tebeturi lemiamos įta
kos bažnytinei istorijai, visuome
nės santvarkoms ir vakarietiškai 
galvosenai. Jo negalima apeiti. 
Liuterio reiškinį Bekusi Reforma
cija ir Kontrreformacija turi ir sa
vo tragišką istorinę pusę: dar vie
nas krikščionių bažnyčios 
skilimas, politinės nesantaikos, 
persekiojimai, ištęsti karai — vi
sa tai yra palietę ir mūsų tėvynę. 
Priežastys labai sudėtingos ir ne
lengvos suprasti, todėl istorikų ir 
teologų tebėra aiškinamos (Pvz., 
kun. V. Bagdanavičiaus straipsnis 
šiame numery analizuoja vidur
amžinę tiesos sampratą kaip rei
kalingą foną Liuterio pasiprie
šinimui Bažnyčios autoritetui 
suprasti). Tačiau šitos istorijos ne
begalime atšaukti — ką galime 
daryti, tai neigiamas jos pasėk- 
mes bandyti pašalinti iš savo pa
čių gyvenimo, suprantant įvykių 
kilmę ir pripažįstant abipuses 
klaidas.

Viena aišku, iš teolo’ginio po
žiūrio Liuteris yra neatsiejama 
dalis krikščionybės. Jo skelbtoji 
žinia — kad Dievas yra malonin
gas žmogui, nuodėmę atleidžian- 
tis, kad krikščionis yra pašauk
tas gyventi absoliučiu 
pasitikėjimu savo Dievu, kyla iš 
pačios Evangelijos širdies — Jė
zaus Kristaus Dievo Karalystės 
skelbimo. Liuterio aiškinimas 
žmogaus “išteisinimo” Dievo aky
se, centrinė jo skelbimo dalis, yra 
punktas, dėl kurio arčiausiai su
taria katalikai ir liuteronai teolo
gai mūsų laikais. Taip visai nese
niai pareiškė Amerikos katalikų ir 
liuteronų dialogą vedanti komisi
ja, kaip tik šiais metais užbaigusi 

septintąją pasitarimų, pradėtų 
1965 metais, sesiją, skirtą šiai teo
loginei doktrinai nagrinėti. Sutin
kama ir dėl Liuterio pabrėžtos 
krikščioniškojo tikėjimo sąvokos 
— kad tikėjimas yra viso asmens 
angažavimasis, esminis krikščio
nies atsiliepimas į Dievo teikia
mą malonę. Kaip Bendroji Romos 
katalikų ir liuteronų komisija sa
vo pareiškime pažymi, iš teigia
mojo Liuterio palikimo mes visi 
galime ir toliau mokytis. Šiuos 
punktus nuosekliai ir aiškiai iš
dėsto lietuvis liuteronas teologas 
ir šv. Rašto vertėjas prof. dr. kun. 
Algirdas Jurėnas čia spausdina
mame straipsny (žodis, tartas 
Sinodo pamaldose su dr. Martyno 
Liuterio 500 metų gimtadienio 
minėjimu 1983 m. liepos mėn. 3 d. 
Tėviškės lietuvių evangelikų liu
teronų parapijos bažnyčioje, Chi
cagoje). Be abejo, Liuterio pali
kimą prof. Jurėnas aiškina iš 
liuteronų teologijos akiračio; kata
likai teologai kai kuriuos punktus 
gal kiek kitaip nušviestų, bet to
dėl čia yra reta proga pažvelgti į 
Liuterio mokslą “iš vidaus.”

Kaip neatsiejamas Liuteris ir 
reformacija nuo krikščionybės, 
taip ir protestantizmo reikšmė 
neištrinama iš Lietuvos istorijos. 
Tai keliais plačiais bruožais savo 
straipsny išryškina kun. Fricas 
Skėrys, dabartinis lietuvių evan
gelikų sielovados vadovas Vokie
tijoje ir ilgametis Vasario 16 gim
nazijos mokytojas. Istoriniai 
įvykiai pakreipė didžiumą lietu
vių į katalikybę. Bet reformacinis 
judėjimas paliko mūsų tautoj 
svarbius pėdsakus. Sustojame ir 
pagalvojame: pirma spausdinta 
lietuviška knyga, kurią taip bran
giname ir jos 400 metų sukaktį iš
kilmingai minėjome dar Vokieti
jos stovyklose, buvo Martyno 
Mažvydo katekizmas. Su protes
tantizmu gimsta ankstyvoji lietu
viška raštija (ant spausdinto žo
džio dar ir dabar esam linkę 
tebestatyti savo tautos gyvastį). 
Pirmas šv. Rašto vertimas į lietu
vių kalbą buvo Jono Bretkūno, 
Prūsų Lietuvos dvasininko, žy
miausio 16 amžiaus lietuvių rašy
tojo — jo rankraščiai kaip tik šiuo 
metu studijuojami dėl jų neįkai
nojamos vertės duomenų lietuvių 
kalbos raidos atsekimui. Lietuviš
ka rašytinė poezija pradeda megz
tis su gausiais protestantiškais 
giesmynais (žr. Jurgis Lebedys, 
Senoji lietuvių literatūra, Vilnius, 
1977), kurie taipgi nulemia ir lie
tuvių eilėdaros kryptį. Pirmasis 
klasikinis mūsų literatūros veika
las — Tolminkiemio klebono Kris
tijono Donelaičio poema Metai. O 
ir tautinio atgimimo, Aušros lai-

(Nukelta į 2 psl.)

Martyno Liuterio 500 metų sukakties proga
PROF. DR. KUN. ALGIRDAS JURĖNAS

Šių metų lapkričio dešimtą die
ną suėjo 500 metų nuo Martyno 
Liuterio gimimo. Liuteronai visa
me pasaulyje ir su jais visa evan- 
geliška krikščionija mini jo 500 
metų gimimo sukaktį.

Dažnai prikišama, kad Liuteris 
suskaldė ir susilpnino Bažnyčią. 
Bet istoriniai faktai rodo, kad jis 
niekad nesvajojo sukurti naują 
Bažnyčią; jis tenorėjo reformuoti 
savo senąją Bažnyčią. Jis norėjo 
tik pašalinti iš Bažnyčios korup
ciją, ypač prekybą atlaidais. Dar 
Liuteriui neprabilus, buvo girdimi 
balsai, reikalaują reformos 
„viršūnėse ir galūnėse“. Prikal
damas prie Wittenbergo pilies 
bažnyčios durų savo 95 tezes, 
Liuteris nesiekė nieko daugiau, 
kaip atkreipti savo Bažnyčios 
dėmesį į netinkamas praktikas ir 
pažadinti teologines diskusijas. 
Bet tąsyk jis nepramatė, kad jo 
tezės sukurs ugnį, kuri apsiaus 
visą Vakarų pasaulį.

Liuterio Bažnyčia nepriėmė jo 
kritikos, nesiėmė reformų, bet 
pasiryžo užgniaužti jo veiklą su 
ciesoriaus pagalba. Neužmirš
tamas istorinis momentas, kai 
Liuteris, stovėdamas ciesoriaus ir 
jo vyskupų akivaizdoje ir verčia
mas atšaukti savo raštus, sušu
ko: „Čia aš stoviu, kitaip negaliu. 
Dieve, padėk man. Amen“. Liute
ris gerai žinojo, kad jam grėsė 
Huso likimas. Bet, pasitikė
damas Kristumi, jis vyko į Worm- 
są. Prieš vykdamas, jis rašė savo 
laiške Špalatinui: „Kristus yra 
gyvaB, ir mes vyksime j 
Wormsą, nors ir visi pragaro 
vartai ir oro galybės pasiprie
šintų“. Tragiška, kad jo paties 
Bažnyčia, kurios gerove jis sielo
josi, ieškojo jo gyvybės, ne refor
mos. Ne Liuteris atsiskyrė nuo 
savo Bažnyčios ir suardė ją, bet 
Bažnyčia ekskomunikavo jį, ir 
tokiu būdu atsirado schizma, 
kurios neįstengė pagydyti net 
penki šimtai metų.

Meilė Evangelijos tiesai, kurią 
Liuteris atrado studijuodamas 
Pauliaus Laišką romėnams, ir 
pasiryžimas ją kelti aikštėn pa
darė jį reformatorium. Pats Liu
teris stebėjosi Evangelijos žodžio 
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galia, nes viename pamoksle jis 
sako: „Aš pasipriešinau popie
žiui, atlaidams ir visiems papis- 
tams, bet ne su smurtu, ne su 
piktu, ne su puolimu; tik Dievo 
žodį aš... skelbiau ir rašiau, nieko 
daugiau nedarydamas. Tas 
žodis... tiek nuveikė, kad popie
žystė pasidarė tokia silpna ir 
bejėgė, jog joks kdnigaikštis ar 
ciesorius niekad negalėjo jai pa
daryti tiek daug žalos. Tas 
vienintelis žodis, mano skelbia
mas ir rašomas, visa tai įvykdė ir 
nuveikė“. Tikrai, jis aplėkė tarsi 
žaibo greičiu visą vokiečių tautą 
ir ją sujudino.

Liuterio reformacija palietė ne 
tik Vokietiją, bet ir Angliją, ir 
Skandinaviją, ir Pabaltijo kraš
tus. Kai John Wesley, klausy
damasis Liuterio Laiško romė
nams komentaro, atsivertė, jis 
savo veikla ne tik, kaip istorikai 
mano, išgelbėjo Angliją iš kru
vinos prancūzų revoliucijos, bet 
per metodizmo sąjūdį žymiai ap
sprendė ir Amerikos protestan
tizmo charakterį. Iš tiesų Liu
terio reformacija buvo kaip 
akmuo, kuris, įmestas į vandenį, 
sukelia bangas, kurios eina ratu 
vis toliau ir toliau. Galimas daly
kas, kad be Liuterio reformacijos 
nebūtų Amerikos ir jos demokra
tinės santvarkos, kokią šiandien 
turime, ir gal mūsų pačių čia 
nebūtų.

Štai keletas žymesnių Liuterio 
įžvalgų, turinčių pasiliekančių, 
amžiną vertę. pirma Liu
teris atrado ir iSyškino Evan
gelijos tikėjimą. Savo vienuolyno 
celėje jis iškovojo sielos kovą, 
kurios padarinys buvo nauja 
Evangelijos samprata. Vidinis 
nerimas, rūpestis išganymu jį 
atvedė į vienuolyną. Jis įstojo į jį, 
kad maldomis, pasninkais ir 
griežta kūno disciplina palankiai 
sau nuteiktų Kristų, rūstųjį Tei
sėją. Dieną ir naktį jį kankino 
klausimas: „Kaip man rasti gai
lestingąjį Dievą?“ Bet sakra
mentų ir nuopelnų sistema, ku
riai jis buvo atsidavęs, nesu
teikė jam ramybės. Liuteris nepa
sitenkino savo draugų raminan
čiais žodžiais, bet siekė

Martynas Liuteris (16 a. raižinys).

absoliutaus tikrumo. Jis norėjo 
kurti savo gyvenimo pastatą 
laikui ir amžinybei ant nepaju
dinamos uolos, bet visi jam siū
lomi ramsčiai sulūžo po jo ran
komis ir žemė susiūbavo po jo ko
jomis. Iš lėto, po ilgos dvasinės 
kovos, studijuojant ir dėstant 
Laišką romėnams, jam pradėjo 
brėkšti nauja šviesa. Pagaliau jis 
suvokė su nesvyruojančiu 
tikrumu ir dideliu džiaugsmu, kas 
yra Evangelijos tiesa ir jėga. Ką 
jis atrado, ką jis nutvėrė su visa 
sielos galia, buvo maloningojo 
Dievo apsireiškimas Evangeli
joje, nukryžiuotame ir prisikėlu
siame Kristuje.

Ką kitados buvo patyręs Pau
lius, tą dabar, nors ir ne taip aud
ringai, pergyveno Liuteris. Ką jis 
patyrė ir ką jis skelbė su vis didė
jančiu aiškumu, buvo nepapras
tas suprastinimas, laisvinanti 
redukcija. Iš daugiasluoksnės 
atgailavimų, darbų, griežtų nuo
statų ir malonių sistemos, iš 
magijos priemaišų ir aklo paklus
numo, jis vedė savo klausytojus į 
vieną koncentracijos tašką. 
Krikščionybė, jie aiškino, yra juk 
niekas kita, kaip gyvas pasi
tikėjimas gyvuoju Dievu, kuris 
apsireiškė ir atvėrė savo širdį 
Kristuje. Objektyviai žiūrint, 
krikščionybė yra Jėzus Kristus, 
Jo asmuo ir Jo darbas. Subjek
tyviu požiūriu, ji yra tikėjimas.. 
Jos turinys — malonusis Dievas, 
kuris dėl Kristaus Viešpaties nuo
pelnus mirties atleidžia mums 
mūsų nuodėmes. Tame Liuteriui 
glūdi visas krikščionies tikėji
mas. Tvirtas, pastovus širdies 
pasitikėjimas Dievu jam pasi
darė visa tikėjimo suma. Palikęs 
visas asketines pratybas, visus 
bažnytinės hierarchijos ir sakra
mentinės sistemos tarpininka
vimus, jis išdrįso gyvu tikėjimu 
užčiuopti Dievą Kristuje, ir šituo 
tikėjimu, kurį jis laikė Dievo 
veiksmu, Liuteris įgavo tikrumą, 
džiaugsmą ir ramybę, kurių vidu
rinių amžių žmogus nežinojo. Ir 
kas Liuteriui buvo tikėjimas? Ne 
protinis pripažinimas įvairių Baž
nyčios dogmų ir istorinių faktų 
tiesos, bet nuodėmių atleidimo 
tikrumas ir naujas santykis su 
Dievu, kuris Kristuje perkuria ir 
atnaujina visą būtį. Liuteriui 
tikėjimas buvo gyvas, dinamiš
kas, paveikus veiksnys, tvirtas ir 
džiugus pasitikėjimas Dievo 
malone Kristuje.

Antra, Liuteris, kaip niekas 
kitas nuo apaštalo Pauliaus 
laikų, iškėlė švieson tiesą, kad 
žmogus išteisinamas vienu tikėji
mu, ne darbais. Tai buvo revoliu
cinės reikšmės teigimas. Liu
teriui išteisinimo mokslas nėra 
viena iš daugelio doktrinų, bet 

pati evangeliškojo tikėjimo esmė 
ir santrauka. Išteisinimas nėra 
toks dalykas, kurį pasiekiame
savo pastanga ar nusipelnome. 
Išteisinimas savo esme yra nuo
dėmių atleidimas. Jis yra Dievo 
sprendimas, kuriuo Jis mus, nusi
dėjėlius, pareiškia esančius tei
siais. Išteisinimas nėra Dievo 
atsakymas į mūsų teisumą, įsi
gytą gerais darbais, bet Dievo 
atleidžiantis meilės pareiškimas, 
kad mes, nors ir esame nusidėjė
liai, jo akyse esame teisūs per 
tikėjimą į mūsų Viešpaties Jė
zaus kančią ir mirtį. Išteisin
damas Dievas mums priskiria 
Kristaus teisumą, kuris mus 
dengia „kaip skėtis nuo Dievo 
rūstybės įkarščio“. Ir kadangi 
vien tikėjimu pasisaviname Kris
taus teisumą, „vien tikėjimas 
išteisina, be darbų“. Išteisinimas 
nereiškia, kad meB jau savyje 
esame teisūs ir nebesame nusi
dėjėliai. Išteisinimas reiškia, kad 
per tikėjimą Kristaus nuopelnais 
mes esame teisūs Dievo akivaiz

Evangelikų liuteronų bažnyčia Kaune.

Klaipėdos miesto vaizdas su lietuvių pamėgta „žemininkų bažnyčia“ 
(dešinėje), kurioje savo laiku pamaldas vesdavo kunigai Pipire, Ser- 
nius, Ribaitis, Rėdmeris, Reidys, Lokys ir kiti.

doje. Iš čia Liuterio pasakymas, 
kad mes esame kartu teisūs ir 
nusidėjėliai.

Liuterio priešininkai nesuprato 
Liuterio teigimo ir iškreipė jį, 
prikišdami, esą, jei žmogus patei
sinamas vien tikėjimu, geri dar
bai nebeturi reikšmės. Liuteris 
padaręs kelią į dangų per daug 
lengvą. Tiesa, Liuteris, kaip Pau
lius tūkstantį metų pirm jo, sako, 
kad žmogus išteisinamas vien 
tikėjimu, bet Liuteriui tikėjimas 
yra kartu ir atgimdymas, viso 
asmens atnaujinimas, perkei
timas. Tikėjimas neatskiriamas 
nuo darbų; tikėjimas neprašomas 
daro gerus darbus. Tikėjimas, 
kuris nėra tuo pačiu atnauji
nimas ir nepasireiškia gerais dar
bais, Liuteriui nėra joks tikėji
mas. Ir jei apaštalas Jokūbas 
rašo, kad tikėjimas be darbų 
negyvas, jis sako tieBą ne ta 
prasme, kad darbai daro tikėji
mą gyvą, bet tik ta prasme, kad 
negyvas tikėjimas negali produ
kuoti darbų. Darbai, tiesa, vai
dina reikšmingą vaidmenį krikš
čionies gyvenime, bet ne kaip 
priemonė išganymui įsigyti, tik 
kaip ženklas, kad mūsų tikėji
mas yra tikrai gyvas. Liuteris 
nepailso tvirtindamas, kad 
vienintelis darbas, būtinas išga
nymui, yra tikėjimas. Bet tikėji
mas yra Dievo Dvasios, ne 
žmogaus, darbas. Tik tikėjimas, 
kaip pasitikėjimas Dievo malone 
Kristuje, daro žmogų gerą, priim
tiną Dievui, ne jo darbai. Liu
teris sako: „Geri, dievoti darbai 
nepadaro gero, dievoto žmogaus, 
bet tik geras, dievotas žmogus 
daro gerus, dievotus darbus. Pik
ti darbai nepadaro pikto žmo
gaus, bet piktas žmogus daro 
piktus darbus. Taigi asmuo turi 
būti geras ir dievotas, pirm negu 
visi geri darbai išeina iš gero, 
dievoto žmogaus. Taip kaip Kris
tus sako: .Blogas medis neneša 
gero vaisiaus. Geras medis 
neneša blogo vaisiaus*. Aišku, 
kad ne vaisiai neša medį ir ne 
medžiai auga ant vaisių, bet 
atvirkščiai: medžiai neša vaisių ir 
vaisiai auga ant medžių. Kaip 
medžiai turi būti pirma vaisių ir 
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Šiame numery:
Romantiku gimęs, romantiku ir karš? 
Šeštosios teatrų šventės belaukiant.
Pokalbis su Šeštojo teatrų festivalio komi
teto pirmininku Anatolijum Kairiu.
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras — 
tikslai ir uždaviniai.
Iš amerikiečių religinės poezijos.
Vidos Krištolaitytės paroda Chicagoje. 
Kultūrinė kronika.
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.
„Ateities“ akademinis savaitgalis (2).

Romantiku gimęs, romantiku 
ir karš?

Emilijos Sakadolskienės pastabos per ATEITIES akademinį savaitgalį 
1983 m. spalio mėn. 15 d. Jaunimo centre, Chicagoje, svarstant temą: 
“Naujų sąvokų išeivijos kultūriniame gyvenime ieškojimas”

Per praėjusį Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą čia, Chicagoje, vieno
je sesijoje kompozitorius Darius 
Lapinskas aiškino, kad lietuvių 
muzikinės kultūros pagrindiniu 
žlugdytoju buvo Bachas. Lapins
ko aiškinimu, jisai, sunorminęs 
mums šiandien priimtą gamą, 
suniveliavo lietuvių liaudies su
kurtas estetines normas.

Šiuo klausimu galima su 
Lapinsku sutikt arba nesutikt, bet 
vienaip ar kitaip, kaip sakoma, 
popiet šaukštai. Bacho iš pasauli
nės kultūros istorijos, kuriai pri
klauso ir lietuvių muzikinė kultū
ra, jau neišbrauksi, tad 
pragmatiniais sumetimais pali
kime vargšą Bachą nuošaly ir at
leiskime jam jo nuodėmes.

Tačiau ir aš linkusi ieškoti kal
tininkų, bet apsistoju geru šimt
mečiu vėliau — prie Mendelsono, 
Bramso ir Pučinio. Tačiau norė
čiau kaltę suversti ne šiems iški
liems romantizmo atstovams, o 
mums patiems.

Vienas Lietuvos muzikologas, 
ne per seniausiai viešėjęs Ameri
koje, yra šitaip pasakęs: “Lietu
vių muzikos XX a. kūrybinę ir sti- 
listinę charakteristiką 
apsprendžia ilgas ir pavėluotas 
išsivadavimas iš romantinio pa
saulėvaizdžio, suformuoto tiek ru
sų, tiek ir vokiečių romantinės 
muzikos. Sekimą Caikovskiu ar 
Šumanu dar penkiasdešimtai
siais metais Lietuvoje galima 
traktuoti ne tik kaip uždarumo ir 
provincialumo pasireiškimą, bet 
ir kaip tam tikrą kultūrinį atsili
kimą”.

Jei tokias pastabas galima tai
kyti pokario Lietuvos muzikai, tuo 
labiau išeivijos muzikiniam gy
venimui. Tačiau reikia pastebėti, 
kad nuo maždaug šeštojo dešimt
mečio Lietuva pradėjo išsikaps
tyti iš tokio merdėjimo, o mes, su 
mažom išimtim kaip pvz. Bacevi
čius, Kačinskas, Lapinskas ir dar 
keli kiti, likom užkonservuoti per
dėtai sentimentalaus, sachariniš- 
kai pseudopatriotiško emociona
lumo dėžutėje, iškraipydami net 
patį romantizmą.

O kokios yra šitokio užsikon- 
servavimo pasekmės? Lituanis
tinėje mokykloje, stovykloje ar 
ideologinėje organizacijoje vaikai 
mokomi įvairių dainų lietuvių kal
ba. Daugelis jų yra vertimai iš ki
tų kalbų arba estradinio tipo dai
nuškos. Iš esmės nieko blogo, 
jeigu pagrindinis šitokio dainavi
mo tikslas yra pramoga bei lietu

vių kalbos vartojimas. Tačiau 
kuomet retkarčiais pamokoma ir 
liaudies dainų, jos visos yra aran
žuotos romantizmo periodui bū
dingu stiliumi, mažai bendro tu
rinčiu su mūsų liaudies muzikos 
tradicijomis. Taigi natūralu, kad 
vaikas, kuriam kitokia informaci
ja nėra pateikiama, galvoja, kad 
tai normalu ir tipiška. Bene di
džiausią liaudies muzikos turtą — 
disonansinių sąskambių sutar
tinę — retas išeivijos vaikas yra 
girdėjęs ar dainavęs. O apie bend
rą lietuvių muzikos istorijos pa
žinimą per mūsų švietimo bei auk
lėjimo įstaigas galime nė 
negalvot, nes jis praktiškai ne
egzistuoja.

Tačiau nekalbėkime vien apie 
jaunimą. Pasižiūrėkime ir į pla
tesnę visuomenę, kuri tikriausiai 
panašiai buvo auklėjama. Tuos 
pačius reiškinius randame solistų 
bei chorų programose, kuriose 
dažnai daugiausia aplodismentų 
susilaukia ne vertingiausi, o “šir
dį griebiantys” kūriniai. Toks 
katarsinis išeiviško sielvarto per
kėlimas į meną tegali mus kultū
riškai žlugdyti, o ne kelti. Turbūt 
aukščiausias šio pobūdžio reiški
nys buvo praėjusi dainų šventė. 
Daugmaž reikia sutikti su Alek
sandro Kučiūno pastabomis Aki
račiuose (1983 rugsėjis).

Kitas svarbus šitokio skonio ug
dytojas yra mūsų radijo valan
dėlės. Kaip bebūtų keista, man at- 
rodo, kad mes daugiau 
populiarinam Gorbulskį, Rau
donikį ir Noviką negu lietuviai 
Lietuvoje; gal dėl to, kad jų dainų 
įrašai yra gausingiausi. Apie 
tuos, kurie iš tikrųjų yra populia
rūs Lietuvos estradoje, tie kurie 
naudoja poetiškai vertingus teks
tus, kaip Vytautas Kernagis, Vir
gis Stakėnas ir kiti, mes mažai 
težinome. Ta pati kritika taikyti
na ir dėl vadinamos rimtosios mu
zikos. Būtų įdomu sužinoti kiek 
mūsų radijo valandėlių yra 
panaudojusios Kutavičiaus, Ba
lakausko, Rekašiaus, Bajoro, Bar
kausko, Širvinsko ar Juozapaičio 
įrašų. O tai yra nūdienos kom
pozitoriai, verti ne tik lietuviško, 
bet viso muzikinio pasaulio dėme
sio.

Sentimento bei banalybės per
sūdyto mūsų muzikinio gyvenimo 
apologetai tikriausiai pasakytų, 
kad tai artimiausia lietuvio dva
siai bei skoniui; kad tik tuo gali
ma išplatinti bilietų, išlaikyti ra- 
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Šeštosios teatrų šventės belaukiant
Česlovas grinceviCius

Jau daug metų per Padėkos 
šventės ilgą savaitgalį Chicaga 
turi gerą progą dvasiniai pratur
tėti arba Mokslo ir kūrybos sim
poziumais, arba Teatro festiva
liais. Šį rudenį Jaunimo centro 
didžiosios salės scenoje regėsime 
keturių Amerikos ir Kanados 
miestų lietuvių scenos mylėtojų ir 
entuziastų ilgo darbo ir didelio pa
sišventimo rezultatus. Atvyksta 
Hamiltono, Clevelando, Los An
geles ir St. Petersburgo draminiai 
sambūriai. Ta proga verta kiek 
pažvelgti atgal ir prisiminti, ką iš
viso lietuviai savo krašte ir kitur 
yra nuveikę teatro srity, kiek 
tas menas yra įleidęs šaknis mū
sų tautoje.

Lietuviai, kur jie bebūtų, nuo se
nų laikų žinomi kaip teatrų, vai
dinimų mėgėjai. Kalbame ne vien 
apie miestą, bet ir kaimą. Gilin
damiesi į senovę, užtinkame ne
maža rašytinių šaltinių iš 18-jo 
amžiaus, nuo jėzuitų atvykimo 
Lietuvon. Jėzuitai, kaip žinome, 
Lietuvos švietimo pionieriai, at
vyko 1569 m., tuoj įsteigė jauni
mui šviesti kolegiją Vilniuje, o po 
dešimtmečio ir aukštąją švietimo 
įstaigą — akademiją. Nuo pirmų
jų metų susirūpino vaidinimais, 
deklamacijomis, disputais, teat
ralizuotais karnavalais, procesi
jomis. Visa tai turėjo pagrindinį 
tikslą — priešintis pradėjusiai 
plisti Lietuvoje reformacijai. Mo
kyklinis teatras gyvavo iki jėzui
tų ordino uždarymo 1773. Per vi
są aną laikotarpį toj srity jėzuitai 
buvo beveik be konkurencijos. Tik 
18-me amžiuje teatrais susidomė
jo didikai, ėmė rengti vaidinimus, 
muzikinius spektaklius ir net ba
letus savo dvaruose.

Visa, kas susiję su teatru, ypač 
teatralinės procesijos, buvo at
nešta į Lietuvą daugiausia iš Ita
lijos ir Ispanijos. Vilniuje jėzuitų 
mokiniai jas ruošdavo įvairių 
švenčių metu arba didžiajam ku

meistras;.

nigaikščiui — karaliui atvyks
tant, bei seimų sesijų metu. To
kiose eisenose dalyvaudavo 
miestiečiai, didikai ir net pats ka
ralius. Bene pati didžiausia teat
rinių eisenų aprašoma Kazimiero 
šventuoju paskelbimo proga 1576 

1 metais. Aprašuose minima, kaip 
Lietuvos kancleris Sapiega iš šv. 

i Stepono bažnyčios į katedrą ne
šęs šv. Kazimiero portretą, o jo pa
lydovai buvo pejsirengę karei
viais, angelais, kitokiomis 
būtybėmis. Pakelėj sustojus, buvo 

(atliekami visokie dialogai, gieda- 
rni himnai, palydint trimitų muzi
kai.

Pirmasis žinomas spektaklis 
Vilniuje, mūsų laikų suprantama 
prasme, įvyko 1570 spalio 18. Bu
vo suvaidinta moralinė komedija 
“Herkulis” — lotynų kalba. Vai
dinimų reikalas ir tikslas buvo 
aiškiai nusakytas jau jėzuitų 
mokslo plane (“Ratio et institutio 
studiorum”) — pirma, moralinis, 
antra, kad studentai geriau iš
moktų lotynų kalbos. Vietos kal
ba tebuvo leidžiama tik interme
dijų metu, kad žiūrovai galėtų 
lengviau suprasti, kas vaidinime 
norima pavaizduoti. Pjesės, vai
dinimo tekstai būdavo arba ver
čiami iš svetimų kalbų, arba ra
šomi akademijos p -ofesorių ir net 
didikų. Daug ių hjlavo lietuviš
komis temomis, iš Lietuvos istori
jos. Tokios temos ugdė patriotiz
mą, krašto meilę. Ne vien Vilnius 
džiaugėsi tais vaidinimais — jė
zuitai teatrinius spektaklius vė
liau ruošė visose savo mokyklose, 
ypač Kražių kolegijoj.

Šalia mokyklinių teatrų vėliau 
pradėjo veikti ir pilies teatras Vil
niuje. Vladislovas Vaza tiesiog at
sidėjo scenos menui, kvietė italus, 
kurie organizavo visą teatro dar
bą. Jo laikais Lietuvoje buvo pa
statyti keturi teatro pastatai. 
Teatrais ėmė rūpintis ir didikai, 
ypač Radvilai. Nesvyžiaus rū-

Viliaus Jomanto emblemos projektas Operos ir dramos vaidyklos 
afišai Kaune (apie 1922 m.).

muose Mykolas Kazimieras Rad
vila teatrui įrengė tokią salę, kad 
galima buvo statyti ir operas, pa
sižymėjo labai gera akustika. Dar 
žinomi Oginskių, Branickių, Ty- 
zenhauzeno, Sapiegų ir kitų didi
kų išlaikomi teatrai.

Po Lietuvos valstybės žlugimo, 
po padalinimo, sustojo Lietuvos 
kultūrinis ir švietimo gyvenimas, 
kai tuo tarpu vakarų ir pietų Eu
ropos kraštuose švietimas, moks
las ir menas kilo, tarpo. Užėjo 
Lietuvai 123 metų naktis. Sustojo 
ir teatro plėtra. Vilniuje veikian
tis miesto teatras vaidino tik len
kų, vėliau dar ir rusų kalba. Vil
nių, Kauną ir kitas vietoves 
dažnai lankydavo rusų teatrai, tu
rėdami tą patį tikslą, kaip ir visa 
carų politika — greičiau surusinti 
tautą.

19-jo amžiaus antroje pusėje, 
prasidėjus lietuvių tautiniam at
gimimui, pastebėtas susidomėji
mas ir vadinamųjų “klojimų vai
dinimais”. Vaidinimai galėjo būti 
ruošiami tik slapta. Carų adminis
tracija draudė viską, kas lietuviš
ka. Vaidinimai būdavo rengiami 
kur nors toliau nuo miestelio, gi
liam kaime. Kartais paperkant ru
sų žandarus, kad jie “nieko ne
matytų”.

Pirmasis viešas spektaklis bu
vo suvaidintas Keturakio “Ame-
rika pirty” 1899. VIII. 20 Palan
goj. Palanga mat priklausė Kuršo 
gubernijai, kurioj neveikė spau
dos draudimas. Atšaukus spau
dos draudimą, pagyvėjo lietuvių 
kultūrinė veikla, paplito ir kaimų 
rengiami vaidinimai. Ypač buvo 
populiari ana Keturakio pjeBė. At
sirado nemaža organizacijų, ku
rios rūpinosi vaidinimais ir krei
pė daugiau dėmesio pastatymų 
meniškumui, ieškojo profesionalų 
režisierių.

Didelį vaidmenį suvaidino Vil
niuje įsikūrusios “Vilniaus kank
lių”, “Kanklių” ir “Rūtos” drau
gijos, rengusios koncertus ir 
vaidinimus. Kaune veikė “Dai
nos” draugija. Panašių organi
zuotų kolektyvų atsirado ir kituo
se Lietuvos miestuose. Nuo 1895
m. lietuvių vaidintojų būreliai 
veikė ir už Lietuvos ribų: Peter
burge, nuo 1898 m. Rygoje, Liepo
joje, Mintaujoje, Maskvoje, Ode
soje, Varšuvoje, Taline, Tartu, 
Voroneže ir kituose miestuose, kur 
buvo išsibarsčiusių ar nuo karo 
pasitraukusių lietuvių.

Mažojoje Lietuvoje lietuviškus 
spektaklius 19 a. pabaigoje rengė 
„Birutės“, Tilžės „Giedotojų“ ir 
kitos draugijos. Daugiausia buvo 
vaidinamos Vydūno pjesės.

Amerikoj pirmasis spektaklis 
(Turskio “Be sumenės”) buvo Ply- 
mouthe. Greit po to vaidinimus 
ruošė Baltimorės, Bostono, Chi
cagos, kiek vėliau Detroite ir New 
Yorke įvairiais vardais pasivadi
nusios draugijos.

Apie profesinį repertuarinį teat
rą pradėta kalbėti nuo pirmų ne
priklausomybės dienų. Juozas 
Vaičkus, vadinamas Lietuvos dra
mos teatro tėvu, dar 1918. VIII. 3 
Vilniuje pastatė Petro Vaičiūno 
“Aukas”. Bet Vilnių tuoj užgrobė 
lenkai, ir teatro veiklą teko sku
biai perkelti į Kauną. Tuo metu 
Kaune susitvėrė didelio susido

mėjimo sukėlęs ir ilgai po užsida
rymo minimas satyrinis Vilkola
kio teatras. Vaidinimų tekstus 
laiko aktualijomis rašė patys vai
dintojai, daugiausia Balys Sruo
ga, Faustas Kirša, Vytautas Bi
čiūnas, Kazys Puida ir kiti. 
Režisavo Antanas Sutkus ir Vy
tautas Bičiūnas. Teatrą 1925 m. 
uždarė Kauno komendantas, įžiū
rėjęs kariuomenės įžeidimą.

Ryškius pėdsakus paliko ir Tau
tos teatras, pradėjęs veikti 1919 ir
gi Kaune. Vadovavo Antanas Sut- 
kus. Teatras daugiausia 
gastroliuodavo po visą Lietuvą. 
Su trumpa pertrauka teatras gy
vavo iki 1927 m., kai jo vadovas 
buvo paskirtas Valstybės teatro 
direktorium. ,

Nenutrūkstamai veikia iki šių 
dienų Kauno dramos teatras. Pra
džia reikia laikyti Juozo Vaič
kaus režisuotą pjesę Sudermanno 
“Joninės”. Pirmas spektaklis įvy
ko 1920. XII. 19 miesto teatro rū
muose. Vėliau į jį įsijungė ir nu
stojusio veikti Tautus teatro 
aktoriai, ir 1933 — 1934 m. labai 
kūrybingo, Olekos Žilinsko vado
vauto Jaunųjų teatro branduolys.

Tuose pačiuose teatro rūmuose 
veikė dar operos ir baleto teatrai, 
tai vėliau visi trys kolektyvai bu
vo pavadinti bendru valstybės 
teatro vardu. Valstybės teatras 

Užgavėnių vaidinimų kaukė — lietuvių liaudies menas (nežinomas 
meistras).

buvo išlaikomas iš valstybės iž
do.

1931 m. dalis dramos aktorių 
buvo perkelta į Šiaulius ir ten 
įkurtas naujas teatras, 1935 m. 
perkeltas į Klaipėdą, o po Klaipė
dos netekimo sugrąžintas į Šiau
lius. Apie to meto teatrinę veiklą 
yra daug prirašyta periodinėj 
spaudoj ir atskiruose leidiniuose.

Atgavus Vilnių, tuoj buvo įkur
tas dramos teatras. Teatro bran
duolį sudarė daugiausia Valsty
bės teatro jaunesni aktoriai. Ten 
rado ir lenkų okupacijos metu vei
kusį skrajojantį teatrą.

Nepriklausomybės laikais teat
ro menas buvo pasiekęs aukšto ly
gio, ypač kai Valstybės teatrui va
dovavo Andrius Oleka-Žilinskas, 
užauginęs nemažai gabių režisie
rių ir aktorių. Šalia profesinių 
teatrų, vaidinimais rūpinosi kiek
viena didesnė organizacija — pa
vasarininkai, šauliai, jaunalietu
viai, mokyklos ir kitokie vienetai.

Nebuvo miestelio, kad per me
tus neturėtų bent vieno vakaro su 
vaidinimu ar inscenizavimu.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, teatras buvo užtemptas ant 
mums žinomo kurpalio, teatro 
laisvė suvaržyta. Turėjo tarnauti 
kaip viena propagandos priemo
nių, dėl to teatrams nebuvo gaili
mą lėšų ir jų buvo įsteigta dau
giau kituose miestuose. Ypač 
išgarsėjo Juozo Miltinio vadovau
jamas Panevėžio teatras, dar ne
priklausomybės laikais pradėjęs 
veikti Kaune kaip Darbo rūmų 
teatras, vėliau perkeltas į Pane
vėžį.

Tremty atsidūrė daug žymių ak
torių ir režisierių, tai Vokietijos ir 
Austrijos stovyklose kurį laiką 
veikė keli pastovūs, gastroliuo
jantieji teatrai. Teatro mylėtojų 
būreliai pradėjo organizuotis ir šia
me krašte. Branduolį sudarė su
važiavę aktoriai. Prieš trisdešimt 
metų daugiausia spektaklių susi
laukė Chicaga. Šiandien net keis
ta ir nepatogu, kad lietuvių sosti-
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Homo sovieticus“
Pietų Amerikoje pasidairius.
Enciklopediją reikia skirti nuo „Who’s 
Who“.
Žalioji lianų liepsna — Povilo Gaučio 
brazilų naujosios poezijos antologija. 
Ronald de Carvalho „Brazilija“. 
Adomo Galdiko paroda New Yorke. 
„Kražiai“ — istorija, skerdynės, gimna
zija.
Nauji leidiniai.

“Homo sovieticus”
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Kartais sakoma, kad Sovietų 

Sąjungoje yra išaugusi nauja 
žmonių rūšis — arba “homo so- 
vieticus”. Komunistai nesikrato 
tokio pavadinimo, nes jie laikosi 
Darvino evoliucijos teorijos, pa
gal kurią nuolat vyksta natūra
linė selekcija arba atranka. 
Aukštesnioji gyvūnija palaips
niui tobulėjanti, gyvenimo būdas, 
papročiai ir aplinka ilgainiui pa
keičia rūšį į tobulesnę, paveldėju
sią atrankos būdu tai, kas buvo 
ankstesnėje rūšyje. Tai įvyko ir 
Sovietų Sąjungoje, kur labai žy- 

Į ...mus antropologinis reiškinys, 
kaip tam tikroje aplinkoje įvykęs 

i selekcijos procesas. Evoliucijoje
I paprastai menkesnės rūšys dings-
,' ta, žūva. Tai įvyko nusikračius
; '► kapitalistais ir buržujais. Išaugo

nauja žmonių rasė — komunistai, 
i ' tačiau toji rasė, turi turėti savo 

aplinkumą, ir todėl ji prigijo tik 
Sovietų Sąjungoje. Naujoji rasė, 
kadangi reikalinga savosios ap
linkos, kitur neprigyja, o vystosi 
tik ten, kur toji aplinka jai yra pa
lanki — tik komunistiniuose kraš
tuose.

Neseniai knygų lentynose pasi
rodė nauja Aleksandro Zinovjevo 
knyga, kaip tik pavadinta Homo 
sovieticus. Tačiau jos autorius 
nesutinka, kad “homo sovieticus” 
yra tik Sovietų Sąjungoje. Jo iš
vedžiojimu, tasai naujas tipas 
susiformavo ar formuojasi ir ki
tur, ypač sumaterialėjusiame 
Vakarų pasaulyje.

Knyga parašyta pirmuoju as
meniu, dienoraščio forma. Pagrin
dinis pasakojimo asmuo yra ta
riamas disidentas, tarnaująs 
KGB. Jis ne tiek tarnauja KGB, 
kiek stebi, galvoja, palygina. Iš 
tikro jis nėra apsimetęs disiden
tas, bet tiesiog KGB šnipas ir, 
kaip toks, galėjo palikti Sovietų 
Sąjungą. Pamokytas “sovietinio 
inspiratoriaus” apie begėdiškas 
ideologines paslaptis ir neįti
kimus savo misijos uždavinius, 
jis, nors širdyje ir pasijuokdamas 
iš “inspiratoriaus” planų, vis tik 
jaučia būtinumą, kad sovietai už
valdytų visą pasaulį. O priežas
čių yra daug. Pirmiausia tasai 
“homo sovieticus” yra sugadin
tos civilizacijos produktas, “ideo
loginė būtybė“, naujųjų laikų virš
žmogis, labai skirtingas nuo kitų 
žmonių, kietas ir Nietzschės tipo 
išdiduolis. Šis viršžmogis yra 
lankstus, galįs keisti savo tapaty
bę, ir tai yra jo jėga. Toji jėga išei
na iš ideologijos, kuri sudaro sąly
gas gyventi. Jo gyvenimas yra 
prisitaikymas, susijungimas su 
kitais panašiais, visiškas įsilieji
mas į kolektyvą. Priklausyti ko
lektyvui reikia būti visa kuo ir 
priešingu visam kam. Pripratęs 

kęsti trūkumus ir skurdą, jis giria 
valdžią, kuri sudarė sąlygas ba
dui ir skurdui, o jei kartais dėl to 
protestuoja, tai dar su tam tikrais 
apskaičiavimais. Būdamas iš es
mės garbingas žmogus, jis, jei 
pasitaiko proga, neabejoja daryti 
bloga. Jis ieško kitų pasitikėjimo, 
ir jei sužino ką nors priešingo vai 
džiai, pasiskubina pranešti, kam 
reikia. Jam net nereikia kitų ap
gaudinėti, nes jo “nuoširdumas” 
yra daugiariopas: sugeba nugink
luoti priešininką savąja “tiesa”. 
Pagal tradicinę moralę, “homo so- 
vieticuB” yra nemoralus. Jis vei
kia pagal nustatytą tikslą ir jun
gia mases į tamprią ir 
nenugalimą “socialinio kūno 
bendruomenę“.

Bet svarbiausia štai kas: prieš 
šį kosminį reiškinį Vakarai netu
ri ko pastatyti. Tie patys disiden
tai, kuriuos knygos autorius seka 
ir gerai pažįsta, sako, kad jie yra 
nekalti, nelogiški, besiginčiją tarp 
Bavęs. Pripratę prie kieto ir ašt
raus kolektyvizmo, Vakaruose 
jaučiasi našlaičiais. Jie yra nusi
vylę Vakarais. Galėjimas nesun
kiai pragyventi, begalės visokių 
prabangos dalykų, kokių niekad 
savo gyvenime nebuvo matę, ne
suteikia jų gyvenimui prasmės. O 
gyvenimas atrodo, kad turi tik 
vieną prasmę: turėti ko daugiau 
patogumų, turto, sotumo, malo
numo Vakarus subliuškina, žudo. 
Vakarai nepažįsta aukos, jie yra 
bailūs ir nepajėgūs. Taip garsina
ma laisvė yra tik netvarka, lai
kinumas ar netikėti sukrėtimai. 
Gatvėse pilna demonstran
tų — “taikos mylėtojų”, ekologų, 
teroristų, homoseksualistų, femi
nisčių. Bet jie tuojau išsisklaido, ir 
viskas lieka po senovei. Tokia 
laisvė yra suardymas ir išsklai
dymas jėgų.

Knygos autorius sarkastiškai 
svarsto tokį atvejį — kaip Vaka
rai reaguotų į sovietų invaziją. 
Prieš priešo tankus nematyti nie
ko kito, kaip šimtai kalbėtojų, ku
rie kritikuoja savo socialinę tvar
ką ir savo valdžią. Šalia tokios 
keistos laisvės, kuri yra neverty- 
bė, arba paneigimas visokių ver
tybių, Vakarai stato savo turtus: 
jie gali būsimiems jų laisvės duob
kasiams pasiūlyti už mažas kai
nas tokių rafinuotų technologinių 
gaminių, apie kokius Sovietų 
Sąjunga gali tik svajoti. Karo at
veju. užuot reguliarios, gerai pa
ruoštos kariuomenės, užuot stoję į 
mūšį, Vakarai pastatys minias 
demonstrantų: studentų, maskuo
tų teroristų, motinų su vaikais ant 
rankų, šaukiančių taikos. Ar tiki
masi, kad šitokios “taikos armi
jos” sovietai išsigąs ir pabėgs iki 
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Sakoma, jog Pietų Amerika 
— gana vienodas žemynas: vi
sur ta pati ispanų kalba (žino
ma, jei neskaitysime Brazili
jos), daugmaž ta pati istorija 
ir tas pats kultūrinis paliki
mas. Tuo tarpu sunku įsivaiz
duoti du skirtingesnius mies
tus, negu Venecuelos sostinė 
Caracas ir čia pat, už valan
dos skridimo lėktuvu esanti 
Kolumbijos sostinė Bogota. 
Caracas dar priklauso Karai- 
bų jūros- pasauliui (nors nuo 
vandenyno jis nutolęs kelio
lika kilometrų, išsidriekęs 
aukštame kalnų slėnyje). Ar
chitektūriniu požiūriu tai maž
daug Manhattanas, tiktai, ko 
gero, didesnis ir labiau pasi
nešęs į dvidešimt pirmąjį am
žių. Senovės čia nėra beveik 
jokios, išskyrus kelis kuklu
čius pastatus, susijusius su 
Bolivaro — Pietų Amerikos 
Washingtono — atminimu. 
Gatvėje užplūsta kaitra; tro- 
pikiniame klimate juodija na
mai, nuo sienų byra tinkas; ant 
modernaus universiteto mies
telio griūte griūva botanikos 
sodas — ne sodas, o juosvas 
džiunglių masyvas, kuris, at
rodo, po metų kitų paskan
dins ir tą miestelį ir dangorai
žius tolumoje. Dangoraižių 
protarpiuose švysčioja kalvos, 
nusėtos įvairiaspalvėmis ir la
bai nykiomis lūšnelėmis. Tai 
rajonai, kur gyvena neturtin
gieji, subėgę į sostinę iš pro
vincijos, susirentę namiūkš
čius greitomis, kur Dievas 
duos. Ir tie rajonai taip pat 
gresia užlieti visą miestą.

Tuo tarpu Bogota — tai jau nėję. Beje, toks jau mano bū- 
Andų kalnynas. Ji maždaug das, kad nejuntu pavojaus nei 
tokio pat didumo, kaip Cara- Harlemo apylinkėse, nei Wa-

1983 m. rugsėjo mėnesi Caracas,

centro nariai.

Tomas Venclova ir prof. dr. Stasys Goštautas 46- Kongresas vyko 
tame Tarptautin;ame P.E.N. klubo kongrese, ku- Venecueloje. 
riame jie dalyvavo kaip egzilų

cas (atseit, gigantiška, sie
kianti penkių milijonų gyven
tojų). Vargingų rajonų, sako, 
nestinga ir čia, netgi dar blo- 

i gesnių. Bet taip jau susi
dėjo poros dier ų kelionė į Ko
lumbiją, kad likau jų nematęs. 
Mačiau tik elegantišką, labai 
europišką miestą, neatsilie- 
kantį nuo’Madtitio ar Barcelo- 
nos.

Turistinės knygos perspėja, 
kad Bogotoje reikia būti labai 
atsargiam — apiplėšimų ir 
nužudymų joje pasitaiką net
gi vidurdienį. Kas jį žino. Jau
čiausi ten toks pat saugus, 
kaip bet kurioje Europos sosti-

Venecuelos sostinės, Caracas miesto panorama.
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prastuosiuose rajo- 
savojo New Have- 
kuriame irgi visko 
kada susiprasiu —

shingtono 
nuošė, nei 
no centre, 
būna. Gal 
kai jau bus per vėlu. O gal tie
siog užsigrūdinau Sovietų 
Sąjungoje: garbės žodis, Mask
vos ir netgi Vilniaus priemies
čiuose baisiau.

Bet - grįžkime prie Bogotos. 
Virš miesto stūkso įstabios ža
bos kalvos, gana panašios į 
Trijų Kryžių ir Bekešo kalnus, 
ir reginys nuo jų gerokai vii- 
nietiškas. Vėsu lyg šiaurėje, 
nors pusiaujas čia pat: visą 
laiką dešimt-penkiolika laips
nių Celsijaus, po pilkais debe
simis tarpsta galingi maume
džiai ir eglės (o gal tai kiti 
spygliuočiai?). Mat, Bogota 

yra beveik trijų kilometrų 
aukštyje, dažnam keliautojui 
pirmosiomis dienomis čia 
trūksta oro. Dangoraižių tik
tai keli, užtat labai gražūs; o 
šalia jų, nelyginant perkeltas 
iš Sevilijos ar Salamankos, 
plyti ispaniškas senamiestis 
su katedra, akmens aikštė
mis, balkonais, grotuotais lan
gais. Tik indėnai ir jų asiliu
kai nuteikia kiek egzotiškiau. 
Indėniškosios kultūros sluoks
nis čia labai gilus: kaip tik Bo
gotos apylinkėse būta legendų 
Eldorado. Vietos gyventojai 
prieškolumbiniais laikais ras
davo tiek aukso, jog laikė jį 
tinkamiausia medžiaga puo
dams, šaukštams ir šiaip jau 
namų apyvokai — ką jau be
kalbėti apie papuošalus. Tas 
auksas pavirto bažnyčiomis ir 
rūmais Ispanijoje, bet ir Ko
lumbijoje jo dar liko. Vadina
masis Aukso muziejus (Museo 
dėl Oro) Bogotoje — vieninte
lis toks visame žemės rutuly
je: jo eksponatai, ko gero, įspū
dingesni ir už Tutankhameno 
kapo radinius.

Į Caracas atvykome su prof. 
Stasiu Goštautu rugsėjo gale, 
kaip 46-ojo P.E.N. klubo kong
reso dalyviai. Šiuose pusla
piuose jau ne sykį esu pasako
jęs apie P.E.N. klubą. Tai 
tarptautinė rašytojų draugija, 
kurios centrai veikia 57-iose 
valstybėse. P.E.N. klubo pre
zidentais yra buvę John Gals- 
worthy, H.G. Wells, Paul Va- 
lery, Benedetto Croce. 
Nepriklausomybės laikotar
piu buvo įsteigti latvių ir estų 
P.E.N. centrai, kurie sėkmin
gai tebeveikia išeivijoje. Lie
tuviai, anuomet nespėję susi
kurti savojo centro, yra 
prisijungę prie egzilų centro, 
kuriam taip pat priklauso 
daug vengrų, bulgarų, rusų, 
lenkų, įskaitant ir Nobelio lau
reatą Czeslawą Miloszą. So
vietų Sąjungoje, taigi ir oku
puotoje Lietuvoje, P.E.N. 
centro ar centrų nėra, bet Ry
tų Europoje jų pasitaiko.

Taigi kongrese ir dalyvavo
me kaip egzilų centro nariai — 
suprantama, nevengdami pa
brėžti savo lietuviškumo. Estų 
centrui atstovavo Aleksis Ran- 
nit, kurį, beje, irgi esame pra
tę laikyti beveik lietuviu...

P.E.N. klubas yra tikrai pa
saulinė organizacija, kartais 
net vadinama “mažąja JTO”. 

Jo suvažiavimus stengiamasi 
rengti kaskart kitoje valstybė- . 
je, netgi skirtinguose žemy
nuose (jau esu buvęs tokiuose 
suvažiavimuose Europoje, 
Australijoje ir prieš kelis mė
nesius Afrikoje). Šiame kong
rese dalyvavo 35 kraštai ir 
apie 300 rašytojų, šimtas jų iš 
pačios Venecuelos. Garbės 
svečiais buvo pakviesti Hein- 
rich Boell, Arthur Miller, Su- 
san Sontag, Mario Vargas 
Llosa, Octavio Paz ir kiti.

Savaime suprantama, kong
rese daugiausia dėmesio buvo 
skirta Lotynų Amerikos lite
ratūrai. Šiandien Meksikos po
ezija, Argentinos novelė, Ko
lumbijos romanas priklauso 
prie pačių įdomiausių pasau
lyje. Dažnas ir Lietuvoje su 
malonumu yra skaitęs, saky
sime, Gabriel Garcia Marųuez 
romaną šimtas metų vienat
vės arba C6sar Vallejo eilė
raščius. Tačiau pilnesnį Loty
nų Amerikos literatūros 
vaizdą Lietuvoje susidaryti, ži
noma, sunku. Pavyzdžiui, ten 
beveik visai negirdėtas re- 
čiausio talento novelistas 
Jorge Louis Borges — mat, jis 
yra “dešinysis”, be to, fantas
tas ir mistikas. Kadaise man 
su dideliu vargu pavyko “pra
stumti” Pergalėje du jo apsa
kymus. Redaktorius paklausė 
mane, ar Borges nėra sovietų 
sistemos priešas; atsakiau, 
kad jis iš viso nemėgsta sau
lės sistemos...

O štai kitas pavyzdys. Išei
vijoje neseniai išleista didžiu
lė Lotynų Amerikos poetų an
tologija Atogrąžų saulė, 
kurią parengė nusipelnęs ver
tėjas Povilas Gaučys (tą is
paniškai rašančių poetų anto
logiją jis ką tik papildė brazilų 
poetų tomu Lianų liepsna). 
Nieko panašaus Lietuvoje ne
turime ir turbūt dar ilgai netu
rėsime.

Taigi P.E.N. klubo kongrese 
buvo apie ką pasišnekėti su 
Pietų Amerikos rašytojais. 
Susipažinau gal su keliolika. 
Maždaug šimtas Lotynų 
Amerikos poetų — dauguma jų 
girdėti iš Atogrąžų saulės, — 
kalbėjo apie literatūrą ir skai
tė savo eiles specialioje sesijo
je. Plačiau pabendravau su Ni
karagvos poetu Pablo Antonio 
Cuadra ir čiliečiu Nicanor Par- 
ra. Beje, Parra — buvęs kairy
sis: prieš keliolika metų jis 
lankėsi Lietuvoje kaip tenykš
tis valdžios svečias ir pri
simena vieną kitą lietuvių ra
šytoją. Bet laikai keičiasi, ir 
dabar su Nicanor Parra mūsų 
pažiūros daugmaž vienodos...

Daugelis rašytojų ir žur
nalistų klausinėjo apie lietu
vių literatūros vertimus į ispa
nų kalbą. Toje srityje šis tas 
yra padaryta (ypač prof. Biru
tės Ciplijauskaitės pastango
mis), bet turbūt dar ne viskas. 
O susidomėjimo Lietuva esa
ma didesnio, negu mes pratę 
manyti.

Rugsėjo 27 dieną visus 
kongreso delegatus savo rezi
dencijoje priėmė Venecuelos 
prezidentas dr. Louis Herrera 
Campins. Turėjome progos 
jam įteikti antologiją Atogrą
žų saulė ir dvi knygeles apie 
lietuvių literatūrą (tokios kny
gelės išleistos angliškai ir por
tugališkai, bet, deja, ne ispa
niškai). Prezidentas, beje, 
neblogai informuotas apie Lie
tuvą ir lietuvius, nes mūsų 
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Šiame numeryje:
Lietuviškos knygos kertinė paraštė.
Lietuviško rūpesčio idėjiniai pagrin
dai.
Apysakos apie Vilniaus žydus.
Sąmojis atperka viską — Antano 
Gailiušio novelės.
Marijos Stankus-Saulaitės eilėraštis.
Tautiniai papročiai literatūroje.
Donelaičio „Metai“ Vokietijoje.
Mintys, susijusios su Norman Parish 
paroda Galerijoje.
Naujos knygos pirmu žvilgsniu. 
Chicagos teatruose.

Lietuviškos knygos kertinė
paraštė

Dažnai knygų leidimo rei
kaluose girdime aimanas. Ir 
ne be pagrindo. Kartais tarp 
girdimų aimanų prasisunkia 
ir piktumo gaida. Beveik visa
da čia gauna rykščių tie, ku
riems knygos leidžiamos: jau 
ta mūsų visuomenė knygų ne
perka, nesidomi, neprenume
ruoja, paštu gavus — grąžina 
ir t. t. ir t. t. Ai, ai, ai, — aik- 
čiojame.

Tačiau yra ir kita medalio 
pusė, kurios beveik niekad 
spaudoj nevartome. Štai, 
„ant savo paties kailio“ 1983 
vasarą patirti keli epizodai:

Epizodas nr. 1. Esu tokios 
knygų leidyklos narys — pre
numeratorius. Tai reiškia (ar 
bent reikšdavo), kad kai lei
dykla išleisdavo knygą, pre
numeratoriams ją atsiųsdavo. 
Jau 1983 bobų vasaros pra
džioj spaudoje radau vienos 
naujos knygos recenziją, bet 
nebuvau knygos gavęs. Ra
šiau leidyklai, maloniai pra
šiau, kad atsiųstų. Gavęs, tuoj 
susimokėjau. Truputį keista 
atrodė, kad taip išėjo... Na, sa
kau, gal čia bus kiekvienam 
suprantamas neapsižiūrėji
mas.

Epizodas nr. 2. Nors ir seku 
spaudą, domiuosi mūsų leidi
niais, bet apie planus šiam lei
diniui, apie prenumeratorių 
rinkimą nieko nepastebėjau. Ir 
staiga — voila! Šaunus, kapi
talinis dvitomis jau išėjęs! Su
siieškojau adresą, skubu rašy
ti, nežinodamas nė kaino? (kai 
kuriuos leidinius perku užsi
merkęs). Užsisakau po du to 
dvitomio egzempliorius, vieną 
sau, vieną dovanai. Gaunu lei
dinius, gaunu sąskaitą ir kiek 
graudinantį, asmenišką laiš
ką. Randu ir graudinančių 
užuominų spaudoj. Atsiskai- 
tau ir savęt klausiu: kodėl to
kio leidinio reikėjo ieškoti, pra
šyti, kodėl apie jį anksčiau 
nebuvo rašyta ir skelbta?

Epizodas nr. 3. Vėl skaitau, 
kad knyga jau įrišta. (Kaip 
dramatiška!) Tuoj pat rašau 
leidyklai ir prašau dviejų eg
zempliorių, nors esu leidyklos 
prenumeratorius ir vieną eg
zempliorių gausiu be prašymo 
(reikia tikėtis...). Štai, gaunu 
vieną egzempliorių ir sąskaitą 
už antrąjį, puiku! Nusiunčiu 

čekį už abu. Laukiu, laukiu, 
laukiu antrojo. Po kokių šešių 
savaičių nebeiškenčiu, leidyk
lai rašau. Tuoj pat ateina laiš
kas ir knyga: girdi, nežinojo
me, ar išsiuntėme ar ne, 
atleiskite...

Epizodas nr. 4. Skaitau, iš
ėjo knygos naujas tomas ir 1.1. 
Turiu anksčiau išleistus to
mus, naujausio dar negavau, 
ir, kaip toj dainoj, per laiškelį 
prašau. Vieną vakarėlį radau 
pašto pristatytą knygą su sąs
kaita, kurioje, mums įprastai, 
eina kalba ir apie būsimo to
mo išleidimą, prenumeratas, 
aukas ir kt. Siunčiu pinigus už 
gautąjį ir dar planuojamą to
mą. Pagiriu leidėjus, padėkoju 
ir dar įrašau klausimą: ar tik 
už šį tomą nebuvau susimokė
jęs iš anksto? Patikrinkite, 
prašau... Už poros savaičių 
gaunu laišką: už dabar išleis
tą ir mano specialiu prašymu 
man pristatytą tomą aš bu
vau susimokėjęs 1982 vasarą. 
Ir nei atsiprašau, nei ačiū.

Epizodas nr. 5 (paskutinis). 
Džiaugiuos, kad žymaus as
mens monografija jau rinkoje. 
Parašyta kaina, leidyklos var
das, bet nėra adreso. Išrašau 
čekį ir rugsėjo gale išsiunčiu 
vienam veikliam, plačius ry
šius turinčiam bičiuliui, pra
šau tarpininkauti. Šio leidinio 
dar iki šiol negavau, jau ilgo
kai laukiu.

Šių epizodų išvada yra pap
rasta. Kad knygomis susido
mėjimas mažėja, kad skursta
me, kalti ne vien skaitytojai, 
ne vien kuklios jų pensijos ar 
Pūkelevičiūtės aprašytas Po
nas Moras. Pasirodo, kad lei
dyklos čia nevaikščioja bent 
be apsileidimo nuodėmės. Ką 
čia kalbėti, krautuvėj silkė yra 
atidžiau rodoma ir vyniojama 
negu mūsų leidyklose knyga.

Aš norėčiau, kad knygos iš
leidimas, įsigijimas būtų kaip 
maža, džiuginanti šventė. Gal 
to ir per daug norėti. Tada, 
pats būdamas knygos skaity
tojų eilėse, bent nenoriu būti 
spaudos rabinų viešai plaka
mas: žiūrint vien statistikos 
akimis, rykščių kirčiai už šios 
vasaros darbelius priklauso ki
tų nugaroms... Gi kiek ati
džiau, atsakingiau platinant, 
gal ir leidyklos kišenės nebū-

Lietuviško rūpesčio idėjiniai pagrindai
K. SKRUPSKELIS

Hans Kohn, galbūt pagrindinis 
nacionalizmo istorikas bei vertin
tojas, tvirtina, kad tautinė sąmonė
— ištikimybė tam tikrai platesnei 
kultūrinei bendruomenei — nėra 
įgimta. Ją išugdė labai specialios 
aštuoniolikto ir devyniolikto šimt
mečių ekonominės bei politinės są
lygos. Tėvynės sąvoka apima kur 
kas daugiau negu tėviškės, ir ne vi
sais amžiais tėvynės meilė valdė 
žmonių galvoseną.

Kiekvienas jau savo gimimu 
esame prisirišę prie savo šeimos, 
kaimynų, savo tarmės, prie gim
tosios aplinkos, vaikystėje įsigy
tų papročių. Dar ir dabar dauge
lis mūsų tarpe savo tėviškes 
prisimena labai šiltai, su savotiš
ku pamaldumu. Akyse vis dar rai
buliuoja gimtojo kaimo ežeras, 
kalneliai, beržynėliai — ir gubos. 
Brendimo metu, gimtojo kaimo 
meilę papildo bei praplečia kiti ry
šiai, jau dirbtini, daugiau ar ma
žiau sąmoningai įsigyti, žmones 
jungiantys į didesnius vienetus. 
Lietuviška etnografinė medžiaga 
Baltijos jūros pakrantėse jau gy
vuoja keli tūkstančiai metų, bet 
lietuvių tauta atsirado devynio
liktame amžiuje, tautinio atgimi
mo sukurta. Ir ji galėjo susikurti 
visai kitokia: žemaičiai, pavyz
džiui, galėjo jungtis prie latvių, ar 
sukurti savo atskirą žemaičių tau
tą.

Ne visais amžiais žmonės kūrė 
tautas. Prieš kelis šimtus metų 
Europoje vyravo religinė sąmonė, 
panaši į tą, kuri dabar pasireiš
kia mahometonų kraštuose. Tais 
laikais palikęs tėviškę asmuo pa
grindinę ištikimybę skirdavo reli
ginei bendruomenei. Religiniu 
mastu jis skirdavo draugus nuo 
priešų, religiniame gyvenime ieš
kojo savo kūrybai medžiagos, re
liginės bendruomenės ribose dir
bo ir gyveno. Marksistai, savo 
ruožtu, tvirtina, kad iš tikrųjų 
žmogaus pagrindinė ištikimybė 
vystosi visuomeninių klasių plot
mėje: darbininkas neturi tėvynės, 
jis nepaiso politinių ribų, visų ša
lių darbo žmonės jungiasi ir bend
rom jėgom siekia savo klasės ge
rovės.

Mėginant Kohn pažiūras į na
cionalizmą apibendrinti, jas būtų 
galima išreikšti šitokia forma:

Religiniais amžiais, lietuviškai 
kalbantis darbininkas katalikas 
jungsis su lenkiškai kalbančiu ka
taliku turtuoliu bendrai kovai 
prieš protestantus.

Nacionalizmo amžiais lietuviai
— katalikai, protestantai, pravos
lavai, darbininkai, kapitalistai — 
kovoja prieš įvairių rūšių lenkus.

Klasinei sąmonei įsiviešpata
vus, lietuviai darbininkai katali
kai jungsis su rusais darbinin
kais pravoslavais ir bendrom 
jėgom kovos prieš visų kraštų ka
pitalistus. Pats Kohn su viltimi 
laukia kosmopolitinio laikotar
pio, kada kiekvieno pirmoji ištiki
mybė priklausys visai žmonijai. 
Kosmopolitinį idealą išpažino jau 
Kantas ir juo grindė amžinosios 
taikos viltis. Kohn nuomone, iš 
pradžių nacionalizmo įtaka buvo 
teigiama, nes nacionalizmas skel
bė demokratines idėjas, skaldė įsi
viešpatavusias imperijas ir ska
tino ekonominę pažangą. Mūsų 
laikais nacionalizmo vaidmuo yra 
neigiamas. Nacionalistiniai jaus
mai tik žmones erzina, kelia ne
santaiką, o nacių suabsoliutin
tas nacionalizmas pagimdė žiau
rų karą bei masines žmonių sker
dynes.

Kohn veikaluose Pabaltijo vals
tybės beveik nefigūruoja. Lietu-

tų tokios tuščios.
Aimanuojant ar ne, tiktų 

visiems lietuvišką knygą trak
tuoti su didesne pagarba.

Antanas Dundzila

Prof. dr. Kęstutis Skrupskelis (University of South mas to savaitgalio programoje skaitytos jo paskai- 
Carolina) Ateities akademiniame savaitgaly Chica- tos tekstas).
goję 1983 m. spalio mėn. 14-16 d. (čia spausdina- Nuotrauka Jono Kuprio

viai, latviai, estai, suomiai mini
mi retai, kartais ne visai tiksliai. 
Jis remiasi ang! w prancūzų, bei 
vokiečių istorijos.Js; irgi šiek tiek 
dažniau prisimindamas lenkus, 
čekus, žydus. Nacionalizmui jis 
priskiria aibę savybių, iš kurių no
rėčiau atkreipti dėmesį į dvi: na
cionalizmas, pagal jį, idealizuoja 
tautinę valstybę ir tautos gyveni
me ieško visos kultūrinės veiklos 
šaltinių. Ar iš tikrųjų šias dvi sa
vybes randame ir lietuviškame 
nacionalizme, ypač tautinio atgi
mimo metais?

Turbūt visi sutiksime, kad lie
tuviai tikrai savo kultūrai pagrin
do ieškojo specialiai Lietuvos 
žmonių gyvenime, jų tautosakoje, 
istorijoje, gyvenamoje aplinkoje. 
Daukantas rašė Lietuvos istori
jas, ieškojo senovės paminklų, ty
rinėjo archyvus. Basanavičius 
rinko tautosaką, Vaižgantas ap
rašinėjo tautinio atgimimo laiko
tarpį. Krėvė mažiau lietuviškas — 
turiu galvoje jo biblinį veikalą 
Dangaus ir žemės sūnūs, tačiau ir 

“Po Lietuvos dangumi.” Nuotrauka K. Daugėlos

jis parašė Dainavos Šalies senų 
žmonių padauimus. Daukantas 
net jaučia tam tikrą įtampą tarp 
lietuviško ir krikščioniško požiū
rių, ir visai sąmoningai lietuviš
kumą stato pirmoje vietoje. Vei
kalo Darbai senųjų lietuvių ir 
žemaičių pratarmėje jis rašo:

Ne vienas skaitytojas, sklaidyda 
mas mano raštus, rūgos, jog aš anuo
se lietuvius ir žemaičius daugioj vie
toj giriu, o darbus ir kares krikščionių 
peikiu, kaipo neteisingai daromus... 
dėl ko gi žemaitis arba lietuvis negali 
būti giriamas, jei kantriai gynė savo 
namus ir liuosybę nuo neprietelių, my
lėjo dorybę, o neapkentė nedorybės. 
(D-

Daukantas sąmoningai atsisa
ko požiūrio, kuris baltų tautų už
kariavime matytų tik pastangas 
barbarams nešti civilizaciją ir pa
gonims skelbti krikščionybę, visa 
tai kas krikščionybės istorikui su
darytų tų įvykių esmę. Lietuvių 
pirmieji santykiai su krikščioni
mis — ne ką kruvinesni negu kitų 

— Daukantui ženklina žiaurų tau
tinės kultūros išnaikinimą, kurio 
metu lietuviai prarado savo senų 
laikų moralinę didybę. Ir todėl 
draugus nuo priešų jis skiria tau
tiniu mastu.

Taip pat ir Basanavičius jaučia 
įtampą tarp lietuviškumo ir krikš
čionybės. Veikale Iš krikščionijos 
santykių su senovės lietuvių tiky
ba ir kultūra (1912 m.) Basanavi
čius sudaro visą sąrašą popiežių, 
kurie grobuonis kryžiuočius vadi
no “mylimais sūnais”. Krikščio
nys lietuvių “kraują čiulpią, pa- 
galiaus mėsą nuo kaulų nuėda, 
bet krikščionystės mokslo jiems 
visiškai nesuteikia” (2). Basana
vičiaus paskirtis yra išgelbėti dar 
nesunaikintus lietuvių pagoniš
kos kultūros likučius, “žadinti ge
resnės ateities viltį, idant ant tų 
mūsų tautos kultūros griuvėsių ir 
iš josios skaitlingų dar likučių 
skubiai išdygtų ir sparčiai išaug
tų nauja, naujų laikų kultūra”. (3).

Politinis momentas — savos ne
priklausomos valstybės troški

mas — tautinio atgimimo metu 
nėra ryškus. Nepriklausomybės 
minties nerandu Daukanto raš
tuose. Minėto veikalo pratarmėje, 
jis apgailestauja, kad lietuviai ir 
žemaičiai turi tarnauti sveti
miems valdovams, nešdami “sve
timą ginklą į tolimus kraštus ant 
liepimo to, kursai jo valdytoju da
ros, ir, nesuprasdamas jo kalbos, 
lieja savo kraują už jį, vildamos, 
jog ansai jam jo liuosybę pagrą
žins” (I, 37). Nepriklausomos vals
tybės mintis tiek arti, tačiau ji to
liau neplėtojama. Daukantui 
svarbiau parodyti “neprieteliams 
Lietuvos ir žemaičių kalbos, jog 
kiekvienas norįs gali rašyti lietu
viškai” (I, 39). Vaižganto Pra
giedruliai, rašyti pirmaisiais ne
priklausomybės metais, liudija, 
kokios buvo tautinio atgimimo 
nuotaikos, ir Vaižgantas neranda 
aiškaus nepriklausomybės reika
lavimo. Pragiedrulių kova yra 
ekonominė bei kultūrinė, Lietu
vos politinės padėties neliečianti. 
Tą patį liudija ir Didžiojo Vil
niaus Seimo (1905 m.) triukšmin
gi ginčai. Buvo net siūlymų jung
tis į bendrą proletariato kovą, 
tačiau nepriklausomybės minties 
Seimas nesvarstė. Pasitenkinta 
kultūrine autonomija, ryšius su 
kitom Rusijos imperijos tautomis 
tvarkant federaciniu pagrindu.

Kai kurių latvių istorikų tvirti
nimu maždaug 1917 metais buvo 
visai konkrečiai bandoma steigti 
įvairių tautų federaciją su centru 
Ukrainoje. Bet tuo metu Lietuva 
jau buvo nuo imperijos atskirta, ir 
tie planai, atrodo, Lietuvoje di
desnių pasekmių neturėjo. Tačiau 
federacijos mintis buvo gyva ir 
Lietuvoje. Basanavičius mini, kad 
Seimo metu buvo pranešta apie 
Odesos lietuvių ir latvių susirin
kimą, kuris siūlė, kad “tiedvi tau
tos susivienytų ir reikalautų vie
nos lietuviškai latviškos 
autonomijos su Seimu Vilniuje”, 
šį rusų kalba rašytą nutarimą pa
lydėjo “didis rankų plojimas ir 
šauksmai ‘Lai gyvuoja broliai lat
viai* "(4). Lietuvių-latvių uniją ak
tyviai propagavo Jonas Šliūpas, 
1918 m. išleidęs knygelę apie lie
tuvių-latvių respubliką. Šliūpas 
vedė pasitarimus su latvių veikė
jais. Šliūpo federacinė galvosena 
siekia daug toliau: jisai siūlo vibo 
pasaulio federaciją, su savais teis- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Mirusieji' knygų neskaito
Kadaise nepriklausomoje 

Lietuvoje buvo paskelbtas 
šūkio konkursas spaudos 
platinimo mėnesiui. Konkur
są laimėjęs šūkis buvo toks: 
Laukiniai laikraščių neskaito! 
Išeivijos atveju turbūt ta frazė 
netiktų. Gyvename juk bene 
pažangiausiuos pasaulio kam
puos, daugiausia jų kultūros 
centruos — didmiesčiuos. 
Kurgi čia mes laukiniai! 
Tačiau ar nėra kartais dar 
blogiau? Ar ne per dažnai 
esame tiesiog mirę kultūrin
gos tautos būtinai apraiškai — 
knygai? Ir tokių savo dvasioje 
šiam reikalui mirusių apstu ir 
pensininkuos, ir viduriniojoj 
kartoj, ir jaunime. Todėl šian
dien gal labiau tiktų šūkis: 
Mirusieji knygų neskaito! 
Tačiau vargu ar šios rūšies 
„lozorius“ gali kokie šūkiai 
prikelti. Vis dėlto ir jų prisikė
limo stebuklu reikia tikėti, 
kaip tautinės sąmonės 
prisikėlimu tikėjo dar bloges
nėse sąlygose prieš šimtą 
metų aušrininkai.

Prieškalėdinis sezonas 
tokiam stebuklui yra gera 
proga. Ir ne tik patiems 
prisikelti, bet ir lietuvišką 
knygą prikelti beveik iš 
priešmirtinės situacijos, kai 
dar krutančios leidyklos jau 
ima galus su galais nesudurti.

Gerai matome ir žinome, 
koks aplink mus čia sukasi to 
prieškalėdinio apsipirkimo 
šurmulys!.Neatsispiriame jam 
ir mes patys. O to viso rezulta
tas: krautuvės per mėnesį 
parduoda ir pelno ne mažiau, 
kiek per visus metus.

Noromis nenoromis peršasi 
mintis: o jeigu ir mūsų knygų 
leidyklos bei šių dienų 
knygnešiai prieš Kalėdas 
parduotų lietuviškų knygų 
tiek, kiek per visus metus! 
Dievuliau mano, kaip šokteltų 
aukštyn visas tas mūsų išei
vijos knyginis reikalas!

O ar labai būtų sunku tai 
padaryti? Atrodo, visai nesun
ku, jeigu tik, perkant gimi
nėms, pažįstamiems, bičiu
liams ir kaimynams kalėdines 
dovanas, būtų pagalvota ir 
apie lietuvišką knygą. Švenčių 
progomis juk lankomi artimie
ji bičiuliai. Vienų pas kitus 
pabuvojama, pasivaišinama. 
Dažnai nenueinama ir be bute
lio konjako. O kodėl negalė-

Kai kalbame apie savo tautą ar 
tautybę, mūsų retorika (gerąja to 
žodžio prasme) veik neišvengia
mai vystosi moralistinėje plotmė
je. Esame užguita tauta, slegia
ma, naikinama, blaškoma. 
Kontekste šito blogio kiekviena 
tautinio gyvastingumo apraiška 
atrodo brangintina. Kas lietuviš
ka, tas svarbu, naudinga, tikslin
ga ir privalu. Užtat nuolatos kal
bame apie tautinius uždavinius, 
tautines pareigas, tautinį 
sąmoningumą.

Atsižvelgiant bendrinio gėrio, 
tai suprantama. Tauta, laisvai 
klestinti, laiduoja žmogaus savi
tumą, kūrybingumą, socialinį 
santykiavimą. Ta prasme tei
singa reikalauti, kad kiekvienas 
žmogus, išaugęs savo tautos 
aplinkoje, atiduotų savo įnašą 
bendram labui. Tuos, kurie pa
švenčia visą savo gyvenimą ar 
net gyvastį tautos labui — t.y. ki
tų žmonių žmogiškumui — mes 
laikome tautos didvyriais.

Galima tačiau į tautybę žiūrėti 
ir iš kitos pusės, būtent, iš indi
vido požiūrio. Tai ypatingai svar
bi perspektyva, tautai esant 
nenormalioje būklėje. Ribojantis 
lietuvybe išeivijoje (pavergtoj tė
vynėj kitokia tikrovė), klausimai 
būtų tokie — kas išeivijos lietuvy
bėje yra veiksminga, naudinga, 
tikslinga individui? Kokiais at
žvilgiais paskiras individas, susi
jęs su lietuvybe, praturtėja kaip 
žmogus? Tauta, o ypač niokio- 
jama tauta, ilgainiui tegali išsi
laikyti tol, kol ji kam nors kuo 
nors yra naudinga, veiksminga.

Žiūrint iš tos pusės, kalba nėra 
apie pareigas, užduotis, ar sąmo
ningumą, ne apie tai, kas privalu 
ar turi būti, bet apie esamą tikro
vę ir galimybes, apie tai, kas yra 
ar gali būti — būtent, kokia yra ar 
gali būti lietuvybės vieta išeivijos 
lietuvio pasaulyje?

tą 
pirkimo

aplamai 
rimftiau 

lietu-

tume įprasti prie viso to 
nunešti bičiuliams viena 
prasme už konjaką daug 
pigesnes, o kita prasme daug 
vertingesnes naujas lietu
viškąsias knygas. Tokio 
įpročio įsipilietinimas būtų jau 
akivaizdus įrodymas, kad mes 
dar esame gyvi ir knygas 
skaitome.

Paprastai prieš Kalėdas ir 
naujų knygų pasirodo 
daugiau. Šiemet tokių taipgi 
netrūksta. Bet pagaliau argi 
viską jau taip ir turime, kas 
vertingesnio buvo anksčiau 
išleista? Vien tik į Draugo 
knygų platinimo centro vitri
nas bei lentynas pažvelgęs, 
pamatai, kiek puikių poezijos, 
prozos, dramos bei mokslo 
veikalų laukia pirkėjų. O kad 
jie pasirodytų bent prieš Kalė
das, ir lietuviška knyga 
džiaugsmingai pajustų 
šventišką dovanų 
entuziazmą!

Šia proga gal 
spaudoje vertėtų
paliesti šiandieninę 
viškos knygos situaciją išei
vijoje, ieškant jai kelių atei
tim Labai gerai, kad pereitą 
savaitę čia ta tema užsiminė 
Antanas Dundzila, pirštu 
rodydamas į leidyklas. Žino
ma, tobulai viską ir visur 
atlikti nėra lengva. Juo labiau 
mūsų leidykloms, kai anga
žuotis plėtimuisi beveik 
neįmanoma, kai reikia visas 
operacijas tiek priemonėmis, 
tiek žmonėmis siaurinti. 
Pagaliau tam tikrų nesklandu
mų pasitaiko ir didžiulėse šio 
krašto leidyklose. Pavyzdžiui, 
prenumeruoju plačiai skaito
mą amerikiečių kultūros 
žurnalą ir laiku sąžiningai 
nusiunčiu prenumeratos čekį. 
Bet jau ne kartą gaunu bent 
kelis vienas po kito paragini
mus užsimokėti pavėluotą 
prenumeratą. Įrodymui, kad 
esu užsimokėjęs, vis turiu 
jiems pristatyti dar ir kadaise 
išsiųsto čekio kopiją. Taigi 
būkim atlaidesni ir 
saviškiams, kurie dar galu
tinai nenumoja ranka į knygų 
leidybą kur kas sunkesnėse 
sąlygose. O prie tų 
pagerėjimo galėtų 
prisidėti ir bent kelis 
padidėjęs lietuviškų
prieškalėdinis pirkimas.

k. brd.

sąlygų 
žymiai 
kartus 
knygų

Dabarties tikrovė
Analizuojant tokį klausimą, 

pravartu turėti mintyje tam tikrų 
faktų rėmus. Pasinaudokime ke
liais skaitmenų vaizdais.

Spėčiau, kad didžiuma čia esan
čių atvykome Amerikon prieš 
maždaug 35 metus. Nusikelkim 
dar 35 metais anksčiau — 1913: 
tai carinių laikų Lietuva; atei
tininkuos pati pradžia; nepriklau
somybė toli gražu ne už kertės — 
juk tai laikas prieš pirmąjį pasau
linį karą!

Per tuos pirmuosius 35 metus 
mūsų kraštą užgriuvo du pasauli
niai karai; įkurta ir užgniaužta 
nepriklausoma valstybė; po to 
Lietuvoje ėjo keletą žiauraus tero
ro metų; o išeivijoje žmonėB būrė
si lageriuose ir sklaidėsi po visuB 
pasaulio kraštus.

Visa tai atsitiko per 35-rius me
tus. Palyginant su tų įvykių ska
le, per paskutinius 35-erius metus 
mums, čionykščiams lietuviams, 
neatsitiko nieko. Maža kas pasi
keitė lietuviškam gyvenime, daug 
dalykų kartojasi iš metų į metus, 
ir laikas todėl atrodo trumpas, ne
va sustojęs.

Bet jau ilgiau gyvuoja Daina
va, negu gyvavo Nepriklausomoji 
Lietuva.

Jokiu būdu nemanau mažinti 
išeivijos lietuvių darbų (kiek kny
gų išleista! kiek mokyklų sukurta! 
kiek židinių, švenčių, parodų, pre
mijų ir fondų!). Bet kokiu matu 
matuojant, tai dideli pasiekimai, 
prakilę sąlygas ir laiko tėkmę.

O tačiau pasaulis aplink mus 
žygiuoja kitokiu ritmu — šuoliais, 
konvulsijom, regis, kasmet didė
jančiu įvykių greičiu.

Sakoma, kad per paskiausius 50 
metų pasaulis pasikeitęs dau
giau, negu per ilgus šimtmečius 
prieš tai. Kaip tai sumatuosi. Bet 
šių dienų vakariečiui sunku įsi
vaizduoti pasaulį be televizijos, be

atgaivinti, išlaikyti ar sukurti?
kokį duomenį. Žmonėms buvo 
duotas šitoks klausimas: “Ar 
mėgstate įsivaizduoti, ką jaustu- 
mėte ir galvotumėte kurio kito 
žmogaus vietoje?” Prieš dešimt 
metų tik mažuma atsakė “taip”; - 
pernai — jau dauguma). Kito žmo
gaus valia tampa mano gyveni
mo duomuo — norint darniai 
gyventi, reikia darniai sugyventi, 
ir tai ne vien su pasirinktais, bet 
su visais, kurie, prašyti ar nepra
šyti, gyveniman įsiterpia.

Tai vienas dabarties bruožas — 
žmogaus gyvybinis priklausymas 
nuo kitų glaudžioj egzistencijoj.

Kitas bruožas — tai mūsų fizi
nės aplinkos trapumas, gležnu
mas. Tai labai nauja tikrovė: dar 
prieš dvidešimt, trisdešimt metų 
apie tai nesirūpinom. Bet dabar 
labai aišku, kad žmogus, plėsda
mas savo galių ir galimybių ri
bas, tuo pačiu gali uždusti, už
trokšti, nusinuodyti ir susideginti. 
Mūsų gyvenimo erdvė, gamta, vi
sa žemės planeta yra. pavojuje. 

. Per šimtmečius žmogus gynėsi, 
bėgo, žuvo nuo šalčių, nuo audrų, 
sausrų, žvėrijos. Dabar balansas 
jau svyra atvirkščiai. Žmonėms 
tenka jau gintis ir bėgti nuo savo 
pačių taršos.

Gal šiandien, dėl palankių ap
linkybių, daugeliui mūsų tie klau
simai atrodo antraeiliai. Be abejo
nės, tačiau, ateityje šie dalykai 
palies visus, nes jie keičia nuosa
vybės sąvoką, teritorinių teisių są
voką ir todėl iš pagrindų pakei
čia socialinių, ekonominių ir 
politinių santykių sampratas. Vie
naip ar kitaip, žmonija turės rasti 
būdą išsaugoti žemės planetą. 
Vakarykščių priemonių nepa
kaks. Anksčiau tegalėjo žūti mies
tai, tautos, valstybės. Ir žuvo. 
Šiandien gali žūti visas pasaulis 
— per galiūnų konfliktą, ar net 
per klaidą.

Šitokiame pasaulyje, kuriame 
žmogus egzistuoja nuolatinės 
grėsmės šešėlyje ir kuriame jo gy
vastis ir gerovė yra taip tampriai 
susijusi su kitų žmonių veiksmais 
ir valia, ypač svarbus žmogaus 
būsenos aspektas yra susižinoji
mas, komunikacija. Sudėtingoje 
aplinkoje, kokioje gyvename, ko
lektyvų veiksmingumas — ar tai 
žmonos ir vyro, ar didelės institu
cijos — remiasi ne jo narių pana
šumu, bet skirtingumu. Skirtingi 
interesai, skirtingos kompeten
cijos, skirtingos rolės kolektyvą 
turtina, bet tik tuo atveju, jei tie 
skirtumai suderinti, t.y. jei išven
giama konfliktų, duplikacijos,

Prof. dr. Antanas Sužiedėlis (Catholic University of America) Ateities 
akademiniame savaitgaly Chicagoje 1983 m. spalio mėn. 14-16 d. (čia 
spausdinamas to savaitgalio programoje skaitytos jo paskaitos 
tekstas).

Komunikacijos klausimas savy
je yra platus ir painus daugeliu 
atžvilgių: etiniu, teisiniu, techniš
ku, psichologiniu. Kokia informa
cija yra privati ir kokia vieša? 
Kaip apsieiti su informacijos per
teklium, žinių tarša? Kokia ir kie
no yra teisė žinoti, ir kieno ir ko
kia yra teisė ir pareiga žinias 
sijoti? Nenagrinėsime čia tų te
mų, nes jos šiandienos svarsty
mam yra šalutinės. Pakanka tik 
pažymėti, kad, kaip praeito šimt
mečio civilizacijos pasikeitimus 
vadiname industrine revoliucija, 
taip šių dienų pasikeitimus tur
būt vadinsime informacijos revo
liucija — tai civilizacinis šuolis, 
kuri s pasaulį iš pagrindų pakei
čia.

Žiūrint j ateitį, galima prama
tyti daug kitų žmogaus būsenos 
bruožų, kurių pradines apraiškas 
jau dabar galime jausti. Taip 
vadinama automatika ir robotika 
keičia darbo sąvoką — mažiau be
reikia žmogaus triūso, mažiau be
reikia vykdytojų, bet daugiau 
sprendėjų, kūrėjų, ir ypač tarpinin
kų ir laidininkų tarp žmonių ir 
tarp žmogaus ir jo aplinkos. Kei
sis kalbos forma ir funkcija, kai 
didžiuma kasdieninių žmogaus 
reikmių bus patenkinama grei
čiau, tiksliau ir patogiau, naudo
jant technikinį žargoną. Keičiasi 
taip pat ir žmonių tarpusavio san
tykių ir įtakų kanalai: jie daugė
ja, platėja, bet tuo pačiu kiekvie
nas santykis, kiekviena įtaka 
plokštėja, silpnėja.

Šitokioj šiandienos būsenoj — 
kur įtinka lietuvybė? Klausimą 
nagrinėjant iš psichologinio po
žiūrio, galime išskirti tris aspek
tus.

Nuotrauka Jono Kuprio

komercinės aviacijos, be antibio
tikų, be kompiuterių, satelitų, ato
minės energijos ir t.t. Si tech
nologinė pažanga šimteriopai mą paliečia, o dažnai patąso ir su- 
padaugina žmogaus galias ir gali
mybes — tai geroji pusė. Bet dar 
svarbiau yra tai, kad dėl šito tech
nologinio progreso yra pasikeitu
si pati žmogaus būsena. Keičiasi 
žmogaus santykis su kitu žmogu
mi, jo santykis su kolektyvu ir 
tauta, jo santykis su gamta ir ap
linka ir jo paties savimonė. Kei
čiasi vertybių gradacija — šian
dien daug kas svarbu, kas prieš 
dvidešimt ar trisdešimt metų nie
kam į galvą neatėjo. Čia neturiu 
mintyje vertybių abstrakčia pras
me, bet egzistencinių, psichologi
nės tikrovės, požiūriu — kuo žmo
gus žavisi, ko būgštauja, kuo 
rūpinasi, ko tikisi, kam priešina
si, kuo pasitenkina.

Pravartu suminėti bent keletą 
šiandieninio žmogaus būsenos 
bruožų.

Vienas iš pagrindinių bruožų 
tos tikrovės, kurioje gyvename, 
yra vieno žmogaus priklausymas 
nuo kito. Paprasto kasdieninio 
gyvenimo technologija darosi 
tiek sudėtinga ir yra tiek paskli
dusi, kad kiekviename žingsnyje 
žmogus yra kokio nors specialisto 
valioj, ar, bendriau imant, “siste
mos” valioje, kurios dalim jis pats 
patampa. Aukštosios technologi
jos tinklas, kuris padaugina žmo
gaus galias ir galimybes, žmogų 
priverčia be jo neapsieiti. Taigi ta 
pati aplinkybė, kuri padaro žmo
gų jėgingesniu, jį tuo pačiu pada
ro bejėgiu. Akyliai jausdamas tą 
savo bejėgiškumą, žmogus reika
lauja “teisių”. Gyvename teisių 
amžiuje — žmogaus teisių, mote
rų teisių, mažumų teisių, teisių 
pirkėjų ir vartotojų, vaikų teisių, 
senų žmonių teisių, paliegėlių tei
sių, ir t.t. Didėja advokatų skai

čiai ir storėja taisyklių tomai, nes 
neišvengiamai kasmet daugiau ir 
daugiau vieno žmogaus gyveni-

krato gyvenimai kitų žmonių.
Pasaulyje, kuriame žmogaus 

gyvenimas taip tampriai pareina 
nuo kitų, darosi svarbiau ir svar
biau kitus žmones suprasti — jų 
teises, jų vertybes, jų lūkesčius, jų 
nepasitenkinimus. (Teko skaityti 
vienam prancūzų laikrašty štai

Praeities stiprybė
Pirmasis aspektas yTa lietuvy

bės reikšmė žmogaus identiteto 
formavimui ir išlaikymui. Tokia
me pasaulyje, kurį trumpais ški
cais apibrėžėm, yra pavojus žmo
gui, kaip individui, paskęsti 
įvykių sąmaišoj, likti vien anoni
mine dalele didelės ir sudėtingos 
kolektyvinio gyvenimo mašineri
jos. O visgi kiekvienas žmogus 
yra savitas, ir kiekvienas natūra
liai siekia tą savo savitumą iš
skleisti, išreikšti, pabrėžti, nes tuo 
savitumu remiasi žmogaus savi
monė, savigarba, savivertė. Taigi 
galime suprasti, kad dažnas įsū- 

(Nukelta j 2 psl.)

Šviesa ir laiptai Nuotrauka K. Daugėlos
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Pa/iatte, ........... .....
Vargas su šlubuojančia 
informacija
— Kodėl pražiopsojai B. Cip- 

lijauąkaitės įdomią paskaitą? 
Nesiteisink, kad nežinojai.

— Žinojau, kad bus paskai
ta. N.e Ciplijauskaitės, bet jos 
motinos. Parapijos Lietuvių ži
bios skelbė, jog prof. dr. Cipli- 
jauskienė kalbės apie “Moterų 
(raštus”. Dėl viso ko pasitikri
nau laikraštyje Lietuviai Ame
rikos Vakaruose. Ten, “Paren
gimų kalendoriuje”, lapkričio 
mėnesį nebuvo numatyta jokia 
paskaita. Abejodamas, taip ir 
nenuvažiavau.

Tai iliustracija iš Los Angeles 
lietuvių kultūrinės buities. .

Laiku ir tiksliai pranešti 
apie būsimą kultūrinį ar vi
suomeninį renginį, manau, rū
pi kiekvienam tvarkingam iš
eivijos laikraščiui. Tam yra 
skiriamos pastovios skiltys, 
net ištisi kronikos puslapiai.

Deja, mūsų didžioji spauda 
(Draugas, Dirva, Tėviškės Ži
buriai ir kt.) ne visas vietoves 
pasiekia tinkamu laiku. Nuo
šalesniam 
kliauti ten

I formacija 
kultūrinius
ma. Nieko nelieka, tik pasiti
kėti savomis, apylinkėje esan
čiomis susižinojimo 
priemonėmis.

Pavyzdžiui, Pietų Kaliforni
jos lietuviai apie būsimus ren
ginius sužino iš kelių šaltinių: 
parapijoje iškabintu plakatų, 
išdalinamų skelbinių, šešta
dienio radijo, parapijinio laik
raštėlio ir Antano Skiriaus lei
džiamo LA.V.

lį Kas neturi progų sekmadie
nį pabuvoti parapijos kieme ar 
išgirsti šeštadieninės radijo 
laidos, suprantama, vadovau
jasi minėtų laikraštėlių infor
macija. Gerai žinome, kaip 
šiandien sunku spausdinti ir 
platinti lietuvių leidinius. Tai 
visai nepelningas užsiėmi- 

,mas. Bet jeigu šio darbo naštą 
kas nors sau užsikrauna iš 
meilės spaudai, tuo pačiu lyg 
ir įsipareigoja, kaip galint 
tiksliau ir laiku skelbti žinias. 

įSavo ruožtu rengėjai irgi turi 
pasistengti, kad būsimo rengi- 
'nio data ir apibūdinimas lai
ku pasiektų laikraštuko rė

skaitytojui pasi- 
spausdinama in- 
apie būsimus 

įvykius neįmano-

daktorių. Tam yra telefonai ir 
asmeniški susitikimai.

Šitaip atidžiai bendradar
biaujant, aišku, galima kitus 
naudingai informuoti. Minėti 
leidiniai maždaug taip ir da
ro. Stengiasi nepraleisti kultū
rinių parengimų paminėjimo. 
Juo labiau tada, kai veikla 
(baliai, bazarai, šventės, pik
nikai) prisideda prie savųjų 
tikslų parėmimo.

Šio rašinio pradžioje pa
iliustravau, kaip dėl sujauk
tos informacijos buvo pražiop
sota paskaita. Tai dar ne vis
kas. To paties LAV „Paren
gimų kalendoriuje” Lob Ange
les Dramos sambūrio vaidini
mo data nurodyta lapkričio 
mėn. 12 d. Tuo tarpu parapi
jos Lietuvių žiniose — lapkri
čio 19 d. Tai kuo tada tikėti? 
Negi važiuosi 30 mylių ir atsi
muš! į uždaras duris.

Jei Lietuvių žinios tiksliai 
paskelbė vaidinimo laiką, tai 
su pačios pjesės pavadinimu 
iškrėtė farsą. Lyg avangardiš- 
kai reklamai, pavadinimas 
kiekviename puslapyje buvo 
rašomas kitaip: “Nepažįsta
mas tėvas”, “Nežinomas tė
vas” ir “Nepripažintas tė
vas”. Rasi, tėvas trijose 
esybėse. Blogiausia, kad pa
našūs kuriozai šiame leidiny
je išraitomi gan dažnai, tie
siog per dažnai: sudarkomos 
pavardės, įveliamos gramati
kos bei sintaksės klaidos, ne
taisoma korektūra.

Nežinau, ar šias pastabas 
skaitys minėtų leidinių suda
rytojai. Jie turėtų suprasti, 
kad nedidelio vietinio laikraš- j 
tėlio reikšmė visuomenei yra 
pakankamai didelė: turinį 1 
žmonės juk skaito nuo pra
džios iki galo. Man regis, prie 
dabartinių leidinio pastangų 
pridėjus uolesnį atidumą, teks
tuose galima būtų išvengti 
daugelio klaidų, kalbos žargo
no, neapdairumo komizmų. Vi
suomenę gal ir prajuokina vie
na kita neapdairumo dėmė, 
bet, esu tikras, nesijuokia tie, 
kuriuos palietė iškreipta infor
macija.

Pr. V.

Pakeitimai Jono Avyžiaus romane „Degimai”
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

1981 metais rugsėjo-gruo- 
džio numeriuose literatūros 
žurnalas Pergalė išspausdino 
naujausią Lenino literatūros 
premijos laureato Jono Avy
žiaus romaną Degimai. Nau
jausias Avyžiaus veikalas, 
kaip ir ankstesnis jo romanas 
Chameleono spalvos, sukėlė 
plačios apimties diskusijas ir 
ne vien tik literatų tarpe. De
gimai gana savotiškas roma
nas, nes Avyžius kritiškai pa
vaizdavo dabartinę tarybinę 
tikrovę, demaskavo įvairius 
trūkumus, aukštų partijos pa
reigūnų aroganciją bei abe
jingumą darbo žmonių gero
vei. Paliesti ir tautiniai 
santykiai, bet nėra įprastinių 
giesmių tautų draugystei. Vei
kiau Avyžius pabrėžia nesu- 

l

veikėjo Danieliaus Girinio 
žmona Fima per penkiolika 
metų net neišmoko teisingai 
ištarti vyro vardo, juo labiau 
neišmoko lietuvių kalbos. Lie
tuviams aplamai jaučia pa
giežą, į juos žiūri iš aukšto. At
vykę Lietuvon kitų tautų 
darbininkai vaizduojami gir
tuokliais, kone kriminaliniu 
elementu, kuriems jokių sim
patijų neturi vietos lietuviai. 
Net ir aukščiausias darbinin
kų apdovanojimas, Socialisti
nio darbo didvyriu paskyri
mas, yra intrigų objektas. 
Kolūkio melžėja jį laimi iš da
lies todėl, kad kolūkio pirmi
ninkas jai priskiria prižiūrėti 
geriausias karves. Itin nebū
dingas Avyžiaus partizanų ko
vų vaizdavimas, kur stribai 
nupiešiami gana tamsiomis 
spalvomis, ir kur netrūksta už
uominų, jog gyventojai labiau 
nukentėjo nuo komuniBtų ne
gu partizanų.

Netrukus po Avyžiaus ro
mano išspausdinimo Pergalė
je savaitraštyje Literatūra ir 
menas prasidėjo ilgos literatų 
diskusijos apie dabartinį lie
tuvišką romaną. Dalyviai na
grinėjo įvairius klausimus, bet 
bene daugiausia dėmesio bu
vo skiriama Degimams ir pub
licistikos vaidmeniui romane. 
Vieni kritikai teigė, kad svar
biausi romano vertinimo kri
terijai yra literatūriniai, kurių 
negalima paaukoti net dėl kil
niausių pilietinių tikslų. Kiti 
rašytojai pabrėžė romane iš
keltų problemų svarbą, veika
lą įvertinant. Šitoks nuomo
nių susikirtimas lauktinas, bet 
atskirų kritikų vienos ar kitos 
pozicijos gynimas buvo gana 
netikėtas reiškinys. Norma
liai partijai ištikimi kritikai 
pabrėžia pilietiškumo vaidme
nį, norėdami pagirti literatū
riškai nevykusius veikalus, 
kaip antai, Gudaičio-Guzevi- 
čiaus ar Antano Venclovos 
darbus. Savarankesni ir la
biau išsilavinę kritikai daž
niausiai nepateisina silpnes
nių veikalų pilietiškumo 
dingstimi. Vertinant Degi
mus, padėtis buvo pasikeitusi. 
Rimti kritikai, kaip Vytautas 
Kubilius ir Albertas Zalato
rius, gynė publicistinius ele
mentus Avyžiaus romane. An
tai Kubilius rašė, kad būtų 
blogai, jei romanas nusigręž
tų nuo dygliuotų nūdienių, 
klausimų, ir priekaištavo Avy
žiaus kritikams:

Šaukiame kiekvienoje tribūnoje

Regina Matuzonytė Ingelevičienė (1905-1880)
Aliejus, 1862-1867

— mums reikia socialinio roma
no, o kai pasirodo toks romanas, 
kur karšta gyvenimo medžiaga li
teratūriškai sunkiai subalansuo
jama, kaltiname jo autorių... mies
čioniškumu. (Literatūra ir menas, 
Nr. 38,1982, p. p. 4-5)

Zalatorius aiškino, jog ro
manistui svarbiausia, kad jo 
ginama tiesa iš tikrųjų tiesa ir 
būtų, kad jo neapykantos ob
jektai būtų verti tos neapy
kantos. Pasak jo, Avyžiaus 
Degimai
užmynė visuomenei ant nuospau
dos; vieniems sukirbėjo sąžinė, ki
tiems pasidarė gėda, treti ėmė pa
vydėti autoriui tiesumo ir drąsos... 
ir pradėjo visi taikytis iš kurio 
čia šono jį įgnybus. (Literatūra ir 
menas, Nr. 45, 1982, p. 4.)

Degimus kritikavo įvairūs 
asmenys — kritikai Alfredas 
Guščius ir Elena Bukelienė, 
net ir vienas netikėtai puikiai 
apsišvietęs vairuotojas Jonas 
Dagilis, kuris pasipiktino, kad 
Avyžiaus romane pavaizduo
ta 
gerianti, lėbaujanti šutvė dau
giau primena veikėjus iš praėju
sių dešimtmečių kino komedijų, 
bet ne darbą mylinčius, saikin
gus ir mąstančius mūsų kaimie
čius. (Literatūra ir menas, Nr. 25, 
1982, p. 10.)
Partijos numylėtinis kriti
kas Petras Bražėnas išreiškė 
nusivylimą Degimais. Roma
ne daug iliustratyvumo, pri-

mityvių priešpriešų, per daug 
dėmesio skiriama publicisti
niams reikalams. Sūlydamas 
Avyžiui romaną perrašyti, 
Bražėnas davė suprasti, kad 
nepravartu rašytojui kištis į 
reikalus, į kuriuos verčiau rei
kėtų atkreipti partinių, admi
nistracinių bei liaudies kont
rolės organų dėmesį. 
(Literatūra ir menas, Nr. 35, 
1982, pp. 4-5.). Kaip bebūtų, ro
manas buvo plačiai svarsto
mas ir ne dėl literatūrinių ypa
tybių, bet dėl tarybinio 
gyvenimo vaizdavimo.

1982 m. pabaigoje romanas 
buvo išleistas atskira knyga. 
Veikalas yra gana ilgas — 
penkių šimtų puslapių. Atsi
žvelgus į Degimų kontrover
sinį turinį, būtų buvę galima 
laukti nemaža pakeitimų bei 
pataisymų, kurie, atseit, “rea
listiškiau” pavaizduotų tary
binę tikrovę ir padarytų vei
kalą ideologiškai priimtinesnį. 
Pakeitimų yra, bet jų nelabai 
daug — mažiau negu penkias
dešimt. Dauguma jų maži, iš
brauktas tik vienas ar du sa
kiniai, vienas posakis 
pakeistas kitu. Kai kuriose vie
tose gal pats autorius stilisti
niais sumetimais apšlifavo 
tekstą, bet kitur ryški cenzo
riaus ranka. Kadangi Degi
mai turi penkis šimtus pusla
pių, tai reikia pabrėžti, kad 
pakeitimai palietė gerokai ma-

pro-

žiau negu vieną nuošimtį teks
to, labiausiai tas dalis, kurio
se vaizduojami stribai. 
Pakeitimai įdomūs ir ta pras
me, kad jie parodo tai, į ką 
partija jautriausiai reaguoja.

Pakeitimai stribų 
vaizdavime

Tarybiniai istorikai ir 
pagandistai mažiau ar dau
giau mėgina šitaip pavaizduo
ti partizanų kovas. Nuo 1944 
iki 1952 metų ginkluoti buožių 
ir nacių talkininkų būriai te
rorizavo taikius Lietuvos gy
ventojus, kurių didžioji dau
guma rėmė tarybinę valdžią. 
Prieš partizanus kovojo liau
dies gynėjai ir stribai, kurie, 
pasak komunistų, buvo tau
rūs socialinio teisingumo gy
nėjai, pasiryžę rizikuoti gyvy
bę, siekdami apsaugoti kaimo 
gyventojus nuo užpuolimų bei | 
užtikrinti tvarką ir rimtį. Ta
rybiniai istorikai beveik nemi
ni masinių gyventojų trėmi
mų į Sovietų Sąjungos gilumą.

Pastaruoju metu Lietuvos 
komunistai ypatingą dėmesį 
skiria pokario metų partiza
nų kovoms. Antai šįmet birže
lio mėnesio Lietuvos Komu
nistų partijos centro komiteto 
plenume pirmasis sekretorius 
Griškevičius skundėsi, kad kai 
kurie Lietuvos rašytojai neob
jektyviai vaizduoja pokario 
metų įvykius. Kitame plenu- 

mė, kuris įvyko pernai balan
džio mėnesį, CK sekretorius 
ideologiniams reikalams še
petys pareiškė:

Kelia nerimą tendencija iš
kreipti pokario laikotarpiu vyku
sios klasių kovos esmę, juodinti 
liaudies gynėjus.
Šįmet tarybinė spauda pa
skelbė nemaža stribus šlovi- 
nančių straipsnių. Vieną jų iš
spausdino Laikas ir įvykiai 
būdingu pavadinimu: “Liau
dies gynėjai — liaudies didvy
riai”.

Avyžiaus romano veikėjai 
prisimena vietos stribų vadą 
Žgutą-Žentulį, kurio garbei 
statomas paminklas. Pergalė
je išspausdintame Degimų va
riante Žgutas-Žentulis vaiz
duojamas kaip žiaurus ir 
piktas žmogus. Jis ir jo sėbrai 
elgiasi kaip rajono viešpačiai, 
tardydami ir mušdami nekal
tus vyrus ir moteris, dainai 
apvogdami ūkininkus. Sis stri
bų paveikslas gerokai sušvel- ' 
nintas knygoje. Pergalėje ši
taip aprašytas vienas stribų ’><■ 
apsilankymas pas paprastą 
ūkininką:
Po kratos tėvas pasišaipė: girdi, 
apžiūrėkite ir mano piniginę, gal 
ten rasite įlindus] banditą. 2g*_„ 
tas-Žentulis vožė jam automato 
buože per galvą, apspardė išsitie
susį ant grindų. To paties susi
laukė ir motina, nes įniršusi puo
lė ginti tėvą. (Pergalė, Nr. 9,1981, 
p. 23).
Knygoje (p. 21) nerasi nė žo
džio apie partrenkto tėvo spar- . 
dymą, nė užuominos, kad ma
ma susilaukė to paties likimo. 
Po to stribai apvogė primuš
tuosius, bet ir tai cenzoriui ne
patiko. Pergalėje Avyžius bu
vo parašęs:
ne vieną vertingą daiktą pasi
glemžė Žguto-Žentulio draugu
žiai. ,,,,,
Knygoje šis sakinys pakeistas '* ‘ 
nieko nesakančiu išsireiški
mu: '
ne viskas buvo savo vietoje.
Atrodo, kad cenzorius buvo 
ypač jautrus dėl stribų vagi
liavimo. Nes ir kitoje vietoje 
(Pergalė, Nr. 9, 1981, p. 53 ir 
Degimai, p. 68) Avyžiaus teks
tas buvo pakeistas, žurnale 
Avyžius rašė, kad stribai pa
statydavo gyventojus prie sie
nos, juos gąsdindavo ir išeida
vo:
ištuštinę svirnus.

Knygoje vietoj žodžių “ištušti
nę svirnus” yra išsireiškimas: 
išsiplūdę, prigąsdinę.
Iš tiesų stribai labai dažnai 
apiplėšdavo gyventojus, ypa
čiai pirmaisiais pokario me
tais, nes tada liaudies gynė
jams nebuvo mokama alga ir 
jie turėdavo pragyventi iš to, 
ką nuglemždavo iš ūkininkų.

Cenzorius taip pat išbraukė 
kai kurias romano dalis, ku
riose Avyžius davė suprasti, 
kad Lietuvos gyventojai gal 
labiau nukentėjo nuo stribų 
negu nuo partizanų, jog kai 
kurie ūkininkai ir jų šeimos 
buvo ištremti į Sibirą vien dėl 
to, kad vietos komunistai no
rėjo pasisavinti jų nuosavybę. 
Pergalėje (Nr. 11, 1981, p. 62) 
šitaip rašė apie Motę Keberdį, 
kuris buvo vykdomojo komite
to pirmininkas pirmaisiais po
kario metais:

(Nukelta į 2 psl.)
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Onos Lukauskaitės /atminimui
1983 metų gruodžio ket

virtąją atsisveikino su Lietu
va ir pasauliu Ona Lukauskai- 
tė-Poškienė, poetė, ir 
visuomenininkė, viena iŠ 
pačių garbingiausių asme
nybių, kokias kada buvo 
pagimdžiusi mūsų tauta. 
Busimieji istorikai minės jos 
vardą dalia tokių lietuvių 
moterų, kaip Gabrielė Petke- 
vičaitė-Bitė, kaip Marija 
Pečkauskaitė. Busimieji isto
rikai be abejo prisimins, jog 
Onai Lukauskaitei teko gyven
ti ir veikti kur kas sunkes
niais laikais, negu jos išgarsė
jusioms pirmtakėms,

Ona Lukauskaitė mirė 
ligoninėje Šiauliuose; gruodžio 
šedtąją palaidota ten pat, 
Ginkūnų kapinėse. Šiandien 
negaliu aplankyti savo vyres
niosios draugės kapo. Gal ir 
niekada negalėsiu. Galiu tik 
ištarti šiuos kelis atsisveikini
mo žodžius.

Visas Onos Lukauskaitės 
gyvenimas susijęs su 
Šiauliais. Ten ji gimė 1906 
metų sausio 29 dieną, ten ir 
mirė vos pora mėnesių prieš 
savo septyniasdešimt aštun
tąjį gimtadienį. Tačiau per 
savo amžių ji matė ne tik 
Šiaulius, bet ir Vakarų Eu
ropos sostines, ir Arktikos 
konclagerius. Ji galėjo likti 
broliškame kape amžinojo 
pašalo zonoje, be paminklo, be 
jokios žymės. Tas likimas jai 
grėsė netgi paskutiniaisiais 
gyvenimo metais. Bet šian
dien ji sutapo su gimtąja 
Lietuvos žeme. Karta po kar
tos lankys jos kapą ir puoš jį 
gėlėmis, net jeigu valdžiai 
užtektų įžūlumo tatai kliudyti. 
Šiandien tai mūsų didelė 
paguoda.

Onos Lukauskaitės tėvai 
buvo demokratinių pažiūrų 
žmonės, ir nepriklausomybės 
laikais ji buvo kairiojo visuo
menės sparno veikėja. Ji daly
vavo toje pačioje literatūrinė
je grupėje, kaip ir Kazys 
Boruta, Kazys Jakubėnas, 
Salomėja Nėris. Du jos poe
zijos rinkiniai — Brangiau
sias pėdas ir Eilėraščių 
kraitis, išleisti toje epochoje, 
liks mūsų literatūroje visada. 
Žymus kritikas ir protingas 
žmogus Petras Juodelis 

mėgdavo tvirtinti, jog Hanė 
Lukauskaitė, kaip ji tuomet 
pasirašinėdavo — talentin
gesnė poetė už Salomėją ^Jėrį. 
Apie tai, žinoma, gali spręsti 
tiktai istorija. Tačiau šiandien 
jau visiškai aišku, jog Ona 
Lukauskaitė pasirinko teisin
gesnį kelią, negu Salomėja 
Nėris ir daugelis tos grupės 
rašytojų. Nepriklausomybės 
laikais ji užtardavo nuskriaus
tuosius — ir lygiai taip pat 
ryžosi elgtis tada, kai Lietuva 
neteko nepriklausomybės. 
Drauge su savo bičiuliu Kaziu 
Boruta Stalino laikais ji buvo 
nuteista už demokratinę bei 
tautinę veiklą. Kalėjo Vorku
tos konclageriuose ligi 1955 
metų, bene pačiu blogiausiuo- 
ju istorijos laikotarpiu. Apie 
konclagerio patirtį Ona 
Lukauskaitė parašė apsaky
mų, ir šiandien plintančių 
Lietuvos savilaidoje. Kada 
nors tie apsakymai bus mini
mi greta Balio Sruogos Dievų 
miško.

Susipažinau su Ona Lukaus- 
kaite 1972 metais mažame, 
pilname knygų kambarėlyje, 
kur ji leido savo senatvę. 
Mano žmona Natalija tada 
pasisiūlė mane nuvesti „pas 
įdomiausiąją Šiaulių moterį“ 
— ir nei kiek nesuklydo. Ne tik 
aš, bet ir daugelis galėjo 
pasimokyti iš Onos 
Lukauskaitės pilietinės 
drąsos, užuojautos žmonėms, 
blaivios ir gilios pažiūros į 
aplinką bei istoriją. Kada kilo 
sumanymas kurti Lietuvos 
Helsinkio grupę, man buvo 
pavesta tuo reikalu pasišne
kėti su Ona Lukauskaitė. Po 
trumpučio pokalbio vienoje 
Šiaulių miesto gatvėje, toliau 
nuo pašalinių liudininkų, ji 
nedvejodama sutiko įstoti į 
grupę. Kai surengėme viešą 
spaudos konferenciją, Ona 
Lukauskaitė kiek juokau
jančiu tonu pasakė Viktorui 
Petkui ir man: „Gal truputį 
pasiskubinote. Tačiau 
noblesse oblige garbė įpareigo
ja. Dabar jau niekas iš mūsų 
nebegali trauktis. Aš greičiau
siai būsiu ištremta, bet man 
tai ne naujiena, ir esu tam 
pasirengusi“.

Ona Lukauskaitė, nesitrauk
dama nei per pėdą, dalyvavo

su ilgesiu laukiama Tikrovė...”„Mesijas
Pokalbis su Sv. Rašto tyrinėtoju kun. prof. Antanu Rubšiu

— Prieš penkerius metus buvo 
išleista Jūsų knyga “Raktas į 
Naująjį Testamentą”, o tik praei
tais metais gavome iš Jūsų ir 
“Rakto į Senąjį Testamentą” pir
mąją dalį bei Jūsų studijines ke
liones aprašančią knygą “Švento 
Rašto kraštuose”. Jos tuo tarpu 
yra unikumas lietuviškoje religi
nių studijų literatūroje, lyg lan
gas į Vakarų kultūroje nuo pat 
pradžių tebevykstantį šv. Rašto 
nagrinėjimą ir interperetaciją. Esa
te vienas iš retų mūsų tautiečių, 
pasirinkusių šv. Rašto studijas 
pagrindine mokslo sritim ir viso 
gyvenimo darbu. Kas Jus paska
tino joms pasišvęsti ir kokiais ke
liais Jūs Pats į jas atėjote? Ar jau
tėte trauką jaunystėje, ar 
susidomėjimas kilo vėliau?

— Jūsų klausimas verčia krūp
telti ir atsiminti. Mat gyvenimo 
vingiai ir įvykiai gausūs ir turi
ningi. Atsakyti galėčiau vienu žo
džiu: Apvaizda. Tačiau šis at
sakymas būtų bespalvis, nes 
Apvaizda reiškiasi per apčiuopia
mus įvykius. Leiskit garsiai pa
galvoti apie kelią į Šv. Rašto stu
dijas.

Prisimenu karo audras Tėvynė
je. Tada mokykloje buvome sveti
mųjų gundomi palikti savo tauti
nę ir religinę praeitį kaip g eObin 
atgyveną ir kurti naują ateit) su ’
naujo žinogauš tipu. Prasmes 
klausimas tapo aštrus ir lemtin
gas. Menu jauną kunigą — dabar 
iškilų išeivijos prelatą Joną Ku- 
čingį — ir jo pamokslus. Jis ska
tino pažinti tautos ir tikėjimo 
kraitį — religinį ir tautinį, sielotis 
bei rūpintis savo tauta, bet ne ki
tų tautų sąskaita. Gimnazistai jį 
vadino “Jeremiju”. Mat jis pri
minė mums aną Šv. Rašto prana
šą bu iššūkiu: “Stovėkite ant kryž
kelių ir būkite budrūs! Teiraukitės 
apie senovės takus ir kuris yra ge
riausias kelias. Eikite juo ir gy
vensite ramybėje” (Jer 6,16). Vien 
žodžiais, jaunasis kunigas nepa
sitenkino. Jis mums davė ir arki
vyskupo Juozapo Skvirecko iš
verstąjį Naująjį Testamentą. 
Nesistebiu, kad, tapus klieriku 
Telšių Kunigų seminarijoje, Šv. 
Raštas mane masino, o juo besi
domintys profesoriai mane domi
no. Daugiausiai įtakos turėjo du: 
kun. dr. Kazimieras Olšauskas
stebino savo Šv. Rašto pažinimu, 
o kan. Antanas Krušas padėjo 
pramokti graikų kalbos.

Karo audra perkėlė į Kunigų 
Seminariją Eichstaette, Bava- 
rijoje. Gimnazijoje pažintos sve-

Helsinkio grupės veikloje 
netgi tada, kai kiti jos nariai 
buvo įkalinti, išblaškyti ar 
žuvo. Tardymai ir sunkūs 
pergyvenimai be abejo ardė 
jos sveikatą, kuri ir šiaip nebu
vo tvirta. Bet pasidavimo iš 
jos nesulaukta niekad. Ona 
Lukauskaitė laikė helsin- 
kiečių veiklą teisėta ir svarbia 
Lietuvos likimui. Kaip papras
tai, ji neklydo.

Ona Lukauskaitė buvo 
viena iš nedaugelio lietuvių — 
Nobelio taikos premijos kandi
datų. Palaikiau su ja ryšį ligi 
paskutiniųjų dienų: kaip tas 
ryšys buvo palaikomas, dar ne 
metas kalbėti. Ligi pasku
tiniųjų dienų tvirtai žinojau, 
kad Lietuvoje yra mažų 
mažiausiai vienas visiškai 
laisvas žmogus. Sakoma, jog 
vienas teisusis gali išgelbėti 
bet kokį miestą, netgi Sodomą 
ir Homorą. Ona Lukauskaitė 
buvo iš tokių teisiųjų.

Žinau, kad Lietuvos žemė jai 
bus lengva.

Tomas Venclova 
1983.XII.7
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timos kalbos tapo svarbiu įgū
džiu svetingoje kitataučių 
aplinkoje. Kalbas mėgau. Todėl 
skaičiau Šv. Raštą vis skirtinga 
kalba. Ir lengva, ir įdomu. Šv. 
Rašto profesorius dr. Rehm mums 
primindavo, kad Dievas rašė sa
vo Knygą hebrajų, aramajų ir 
graikų kalba. Dr. Rehm skatina
mas, pradėjau rimtai mokytis 
hebrajų kalbos. Tačiau minties 
atsidėti Šv. Rašto studijoms puo
selėti nedrįsau.

Karo pabaiga nuvedė į Romą. 
Studijavau teologiją Popiežiška
me Grigaliaus universitete. Šv. 
Raštas turėjo didelį vaidmenį. Bu- ! rods 18 šimt. gale vokiečiai moks- 
vau pašventintas kunigu. Bai
giant teologines studijas 1949 me
tais, vieną gegužės popietį mane 
pakvietė užeiti pas save Šv. Kazi
miero Kolegijos rektorius prel. dr. 
Ladas Tulaba. Mums buvo įpras
ta, Rektoriaus kvietimą užeiti ga- | dūlės šv. Rašto prasmės teigė ja-

vus, susirūpinti. Tačiau manęs 
I laukė staigmena. Prel. Tulaba be 
didelių įžangų man sako: “Vado
vybė galvoja, kad Telšių vysku- 

I pijai reikia Šv. Rašto specialisto. 
' Tu tokiu gali tapti”. Tiksliai jo žo
džių nepamenu, bet turinys taip ir 
liko įrašytas atmintyje. Šis buvo 
lemiamas poveikis mano kelyje į 
Šv. Rašto studijas. Apvaizda pa
ruošė ir parodė kelių!

Žiūrėdamas atgal į praeitį, ga
liu stebėtis ir dėkoti.

— Gal galėtumėte trumpais 
bruožais nubrėžti šv. Rašto stu
dijų vystymąsi nuo tada, kada be- 

lininkai pradėjo jo tekstus tyrinėti 
| istoriniu būdu ir Vakarų pasauly
je griuvo jo ligtolinis paraidinis 
supratimas? Ar tebebuvo gyva 

j Bažnyčios tėvų ir viduramžių in- 
i terpretatorių įtaka, kurie be pažo- 

m. metu mokslininkų turimi hebrajų kalba Senojo Testamento 
Nuotrauka Antano Rublio

me slypinčias alegorinę, moralinę 
ir dvasinę, arba mistinę, prasmę, 
jas visas jungdami į vadinamą 
keturlypį interpretacijos metodą? 
Gal apibūdintumėte vėliausių lai
kų pagrindinius mokslinius pri
ėjimus: kas yra istorinis-kritiškas 
metodas? Kas yra formų istorija? 
redakcinė istorija?

— Taip! Teisingai sakote. XVIII 
a. užsklandoje įvyko milžiniškas 
posūkis Šv. Rašto studijose. Posū
kio priežastimi buvo Artimųjų Ry
tų atradimas. O Artimieji Rytai — 
Mesopotamija, Palestina, Egip
tas — yra žmogiškoji Šv. Rašto 
tėviškė. Čia, anot Šv. Rašto, Die
vas prašnekino prasmės beieš
kantį ir laimės besiilgintį žmogų 
ateities viltimi. Egipto hieroglifų 
išskaitymas ir jo senovės atra
dimas davė vispusiškai naują po
būdį Likiminio išganymo įvykio 
— Išėjimo iš Egipto ir Sinajaus 

Sandoros supratimui. O meso- 
potamijos kyliaraščio išskaity
mas padėjo suprasti pačią Senojo 
Testamento kalbą ir jo istorinį fo
ną. Pažinti Mesopotamijos gy
ventojai — šumerai, akadai, asi
rai, babiloniečiai, persai — ir jų 
civilizacija padarė hebrajus ir jų 
priešistorę bei istoriją apčiuopia
mai istoriškus.

Senovės Artimųjų Rytų raštijos 
išskaitymo paskatinti, archeolo
gai pradėjo raustis ir atkasinėti 
piliakalnius Mesopotamijoje, 
Palestinoje ir Egipte. Piliakalnių 
plytos, akmenys, daugiasluoks
nės namų bei šventovių aslos ir 
seniai užmirštų miestų pamatai 
bei gatvių grindinys Vedė akis 
akin su praeitimi — asmenimis, 
kuriuos aprašo ar mini Šv. Raš
tas. Prakalbėjo piliakalnių ak
menys, senos plytos, buitiniai ra
kandai!

Ir nūdien archeologinis Artimų
jų Rytų tyrimas yra našus. Žy
mūs radiniai iš Jėzaus Nazariečio 
laikų Kumrane (Palestinoje), iš 
pirmųjų krikščionybės amžių Nag 
Hamadi vietovėje (Egipte) ir iš 
hebrajų protėvio Abraomo am
žiaus — 2500-1800 m. prieš Kris
tų! — Ebla piliakalnyje prie Tell 
Mardikh miestelio (Sirijoje) tai iš
kiliai liudija.

Artimųjų Rytų pažinimas davė 
naują kryptį Šv. Rašto studijoms. 
Tai buvo poslinkis į žmogiškąjį 
Šv. Rašto elementą. Ligtolinis Šv„ 
Rašto aiškinimas stengėsi iškelti 
jo dieviškąją tiesą, atpažindamas 
jos alegorinę, moralinę, dvasinę 
prasmę. Be to, buvo stengiamasi 
apginti Šv. Rašto tiesą prieš gam
tos mokslų ir istorijos užpuolius. 
Dažnai Šv. Rašto aiškinimas 
pasitenkindavo jo gynimu — 
apologetika ir atsiprašinėjimu 
Dievo vardu. Poslinkiu į žmogiš
kąjį Apreiškimo veidą pajusta, 
kad neužtenka Šv. Raštą ginti, 
bet reikia jį suprasti. Pasitenkini
mas gynimu veda į sustabarė
jimą. Ligtolinė Dievo Knygos 
samprata rėmėsi perdėm raidišku 
Dievo žodžio vertimu, kuris ne
kreipė dėmesio į įkvėptųjų rašyto
jų istorinę padėtį, galvoseną ir iš
raiškos būdą.

Dievo žodis buvo įraštintas per 
žmones — asmeniškus Dievo 
“plunksnakočius”, gyvenusius 

(Nukelta į 2 psl.)

rankraščiai.
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„Drąsos eiti į ateitį — nežinomą, bet pažadėtą... 
Pokalbis su šv. Rašto, tyrinėtoju kun. prof. Antanu Rubšiu (2) 

Jven&nt PaAOtbį, 
Ištikimybė asmenims 

Kiekvieno sąjūdžio sėkmė 
r e m i a s i asmeniniu įsitikini
m u — asmuo pasisavina idea
lu s , nuomones, dvasią, dės
n i u s , p r i e l a idas , planą. 
Krikščionybė, lietuvybė, visos 
-ybės ir -izmai telieka žo
džia is debesyse, kol jų nesu
konkre t ina socialinė, politinė 
a r ki ta prievarta, arba laisvo 
ž m o g a u s nusiteikimas, valia 
v i l t i s . 

Ar suaugusį žmogų bei su
brendus ią bendruomenę pil
n a i p a t e n k i n a ir išreiš
k i a i š t ik imybė idealams, 
p r inc ipams? Ir ar tvirtas 
nus i s t a tymas kurio nors sie
k io atžvilgiu pakankamai 
l a n k s t u s žmogiško ir žmoniš
ko gyvenimo sūkuriams? 

Krikščionių bendruomenė 
a r b a Bažnyčia (vietinė ir vi
suotinė) mokymu ir apeigo
m i s į šiuodu klausimu atsa
kytų "ne" . Aišku, siekiantis 
t ap t i vis sąmoningesnių krikš
čionimi pritaria tikėjimo tie
soms , dorovės dėsniams, baž
n y t i n i a m s į s a k y m a m s , 
ver t ingoms tradicijoms, nuo
la t inei gyvo kūno kaitai. Ta
čiau t ikrai asmeniškai tikin
t y s i s visų pirma siekia 
asmenin io ryšio ir ištikimy
bės Asmeniui ir Asmenims. 
Savo gyvenimu tardamas 
paskutiniaisiais Naujojo Įsta
tymo žodžiais "Jėzus yra 
Viešpats" , įsijungia į eilę ti
kinčiųjų, kurie nuo Senojo 
Į s t a tymo laikų taria "Mūsų 
Dievas yra vienas Viešpats". 

Ištikimybė Asmeniui ir as
men ims susilaukia tų pačių 
priekaištų, kurie sekiojo Jėzų 
Kristų, gydp-'tį šventadienį, 
n e s i p l a u n a n t į rankų, lei
džiantį mokiniams šventą die
ną grūdus lukštenti; arba už
metimų Dievui, sutvėrusiam 
netobulą pasaulį, laisvava-
iius žmones, neišprendžian-
čiam karo, bado, ligos ir netei
s ingumo žmonių pasaulyje. 

Jėzus visų pirma atspindi 
savo ir mūsų Tėvo ištikimybę 
žmogui, su kiekvienu elg
damas i s pagal žmogaus sąly
gas , pajėgumą, poreikius. Ir 
ta ip tobulai, kad net krikščio
nybės priešai ar laiką Jėzų tik 
s u m a n y t u , neistoriniu as
menim jo elgesiui žmonių at
žvilgiu nieko prikišti negali. 
Tikrai apie Kristų galima 

sakyti, jog j is ištikimas visų 
pirma ne principams, dės
n iams ar idea lams , bet 
asmenims — žmonėms ir • 
Asmeniui — Tėvui. 

Mažesnė ir didesnė bend 
ruomenė, asmenų junginys 
taip pat vysto savo ištikimy
bę traukoje tarp nusistatymų 
ar nuostatų ir asmenų. Jei 
vieni tėvai, su skausmu per
gyvenantys savo vaiko sun
kius klystkelius, vaiko atsi
sako ir jį atstumia, o kiti — 
lydi savo pasimetusį vaiką, 
kaip viena Motina lydėjo sa
vo Sūnų, kurie iš jų būtų iš
tikimi asmeniui? Jei dėl lietu
vybės idealų lietuvis lietuvį 
vargina, a r išeitis negalėtų 
būti ištikimybė ne tik tautiš
kumo dėsniams, bet labiau
siai — lietuviui ir lietuviams? 

Ištikimybė asmeniui, regis, 
galėtų padėti išvengti ne
labos nuotaikos, neretai ly
dinčios teikiamą pirmenybę 
aisietiems tikslams ar ideo
logijai, asmenį pastatančios į 
priemonės vietą tėvų, visuo
menės, religinės bendruome
nės ar politinio vieneto tiks
lams pasiekti. Pavyzdžiai? 
Kasdieniniai — vaiko geri pa
žymiai, kad tėvai didžiuotųs 
prieš savo draugus, nuklydu
siu pasmerkimas bendrijos ge
ram vardui išlaikyti, o politi
nių ar socialinių atvejų 
galime kiekvienas begales su
galvoti. 

Ar neskamba geriau "išlai
kyt i" ar "ugdyti" lietuvį, ne
gu lietuvybę? Puoselėti krikš
čionį ar tikinčiuosius, negu 
"skleisti krikščionybę"? Nes 
žmogų iš visų kitų kūrinių 
iškelia ne tiek kalba, juokas, 
protavimas, kiek sugebėjimas 
santykiauti, turėti ryšius su 
kitais asmenimis, benurauti, 
prisirišti ir kito ištikimybę pri
imti. Ištikimybė asmenims ar 
asmeniui atveria duris į kū
rybingumą, lankstų ir atvirą, 
kaip nuolat bręstantis žmo
gus. Ištikimybė asmenų bend
ruomenei gali būti tvirtesnis 
pagrindas ateičiai statyti, ne
gu praeityje prisiimtų dėsnių 
perkėlimas į besikeičiantį 
žmogų ir žmoniją. 

Kalėdų šventės sentimen
talioje plotmėje žvelgia į Kū 
dikėlį blizgančiame tvartely
je, o sąmonės lvevie kviečia 

Praėjusį šeštadien'į kun. prof. 
Antanas Rubšys supažindino 
skaitytojus su šv. Rašto tyrinė
jimu kaip mokslo šaka, savo 
paties darbu ir pagrindinėm šv. 
Rašto gijom: Dievo rūpesčiu 
žmogumi, žmogaus pašaukimu į 
Dievo kvietimą kūrybiškai at
siliepti. Cia pokalbis užbai
giamas, kun. prof. Antanui Rub-
šiui pasidalijant įžvalgom į 
platesnį klausimą: koks šv. Rašto 
santykis su mūsų gyvenamo 
laiko kultūra. 

.* 
— Ar žydiškasis-krikščioniška-

sis šv. Raštas turi visuotine reikš
mę ir pasaulinei kultūrai, palie
kant tuo tarpu nuošaly faktą, kad 
tikintiesiems jis yra jų tikėjimą 
paliudijantis dokumentas? Pavyz
džiui, kanadietis literatūros teo
retikas ir taip pat šv. Rašto moks
lininkas Northrop Frye aptaria 
šv. Raštą, kaip enciklopedinį vei
kalą, kuriame sutelpa visa kos
moso istorija, nuo jo pradžios, ar
ba sukūrimo, iki jo eventualios 
pabaigos. Pasak Frye, šv. Rašto 
reikšmė ir įtaka pasaulinei litera
tūrai yra neišmatuojama, nes jis 
yra didžiausias visos Vakarų civi
lizacijos vaizdinių sistemų šalti-

| nis. Ar Jūs taip pat būtumėte lin-
[ kęs manyti, kad šv. Raštas turi 
nepamainomą vertę ir mūsų lai
kų, sekuliariniam pasauliui? Jei
gu taip, kaip ją aptartumėte? 

— Čia labai įdomus klausimas! 
Tikintiesiems Šv. Raštas yra ti
kėjimo Knyga, o pasaulinei rasti- I 
jai religinis šedevras. Neklysiu | 
teigiamas, kad Šv. Raštas yra la
biausiai skaitoma knyga pasau
lyje. Pavyzdžiui, pagal American 

Society, protestantų drau-
gijc- statistinius duomenis, 1979 . 
m. btrvso išplatinta 1,073,576 Kny
gos egzempliorių 1685 skirtingo
mis kalbomis. Tai tik Jungtinių 
Amerikos Valstybių protestantų 
Knygos draugijos duomenys. O 
kur katalikų ir žydų domėjimasis 
Šv. Raštu! Be to, europiečiai 
neatsilieka nuo Naujojo Pasaulio 
tikinčiųjų. 

Kodėl Šv. Raštas domina žmo
niją? Ar pats Šv. Raštas domi
na? O gal tik dėl to, kad jis pirš
te įperkamas? Pats Šv. Raštas 
žmoniją domina. Neveltui Sovie
tų Sąjunga Šv. Raštą laiko pavo
jingu ir draudžia jį net giminėms 
atvežti. 

Šv. Raštas domina žmoniją, 
nes prašnekina kiekvieną skaity
toją butiniais klausimais. 
Pasakojimas apie Abraomą 
įasmenina bendrijinę ir visuotinę 
Senojo Testamento savimonę — 
tikėjimą Dievu — ir kelionę su 
Dievu j pažadėtą, bet nepažįsta
mą ateitį. 

Vakarų žmogus turi du pasa
kojimus apie gyvenimo prasmę ir 
laimę: apie Abraomą ir Odisėją. 
Taigi save įasmeninama dviem 
visuotiniais asmenimis: švent
raštiniu ir graikiškuoju. Abrao
mas atspindi tikinčiojo — žydo, 
krikščionio, musulmono odisėją 
— kelionę ateitin, kuri jam yra 
Dievo pažadėta, bet lieka jam 
nepažįstama. Tuo tarpu Odisėjas 
atspindi žmogaus kaip žmogaus 
"odisėją" — grįžimą į namus — 
"įtaką". Namai be ateities žmo
gaus nepatenkina. Šv. Rašto isto
rijos samprata yra visuotinesnė 
negu graikiškoji. Mat ji yra 

įžiūrėti šiems žmonėms, šiais 
laikais ištikimybę, kurią Kalė
dų įvykiai liudija. Labiau ne
gu praeities, tai ateities šven
tė, kurioje Asmens ištikimybė 
asmenims ir žmogaus išti
kimybė žmogui bei žmonių 
bendruomenei gali nešti pa-

tvirči ausiu vaisių. 
A n t a n a s Sau l a i t i s , S J 

Getsemanės sodas šiandien 

linijinė, o graikiškoji tik cikliš
ka. 

Pasakojimas apie "gera ir pik
ta" Šv. Rašte turi visuotinumo 
akiratį. įvaizdžių pagalba, Pra
džios knygoje (3,1-11) aprašoma 
nuostabi žmonijos pradžia ir įžū
lus nuosprendis būti "kaip Die
vas" ir apspręsti kas yra "gera ir 
pikta". Ir vaikas, ir išminčius pa
jėgia. sĮ pssaRojimą penxn*.i ir at
pažinti pikto — žmogaus įžūlu
mo, arba nuodėmės, raidą. 
Būdinga, kad pasakojimas ne
naudoja net žodžio "nuodėmė", 
bet savo turiniu išreiškia, kas 
yra nuodėmė ir kaip ji reiškiasi 
žmogaus gyvenime. Ji yra ne tik 
psichologiškai galima, bet ir yra 
tikroviška žmogaus patirtis. Die
vo kreipinys į žmogų "Kur tu 
esi?" yra butinis žmogaus neri
mas "Nugi dabar! Ką aš užtai-

jau3 dykumą — įėjimas į 
Palestiną yra likiminis Senojo 
Testamento Įvykis. Jis ne tik pa
deda suprasti istorinę žydų kelio
nę XIII a. prieš Kristų, bet ir 
asmenišką nūdienio žmogaus gy
venimą. Gyvenimas yra kelionė. 
Ypač mūsų tautos išgyvenimas 
daro aną istorinį įvykį artimą 
mums: išėjimas iš Tėvynės — ėji
mas per patirties dyKumą lėn

a m ?" Hebrajų kalba šis Dievo 
kreipinys yra tik žodelytis: aj-
jeka: Bet jo prasmės nesutalpina 
net storiausios knygos. 

Šv. Raštui yra būdinga istoriją 
ir žmogaus gyvenimą suprasti ke
lionės įvaizdžiu ir sąranga. Išėji
mas iš Egipto — ėjimas per Sina-

mas į ... Šv. Raštas turi antro
pologinę — žmogiškai visuotinę 
prasmę. 

O ką bekalbėti apie Dievo teis
mą — atleidimą Šv. Rašte. Die
vas teisia atleisdamas ir atlei
džia te isdamas. Atleidimu 
sukuriama visiškai naujutėlė pa
dėtis tarp teisiamojo ir Teisėjo. 
Teismas, kuris alsuoja kerštu, iš
šaukia kerštą, o tleidimas suku
ria nelauktus g" mumus. 

Kaip aptarčia- Šv. Raštą? Ar 
gali vispusiškai aptarti tikėjimą, 
viltį, meilę, atleidimą? Ar galima 
vispusiškai aptarti žmonijos ir 
pavienio žmogaus vingius į pras
mę ar laimę? Šv. Raštas yra Die
vo Atsiminimai apie savo rū
pestį žmogumi bėdoje ir žmogaus 

ir laimės ilgesį — ieš
kojimą. *.. 

— Koks būtų statusas tada 
kitų kultūrų šventųjų raštų — 
indų, kiniečių? Kodėl šventieji 
raštai, kaipo tokie, iš vis yra rei
kalingi žmogiškoms visuome
nėms ir kultūroms? 

— Religija yra Dievo ieškoji
mas, o tikėjimas — atliepimas 
Dievui, besirūpinančiam žmogu
mi bėdoje, šventieji kinų, indų, 
japonų raštai atspindi ilgaamžį 
žmonijos Dievo ieškojimą. Būdin
ga, kad religija yra tų tautų kul
tūrinės buities siela. Religija — 
bendravimo su Diev-i* ieškojimas 
turi šaknis spontaniškame nuo
stabos ir bėdos išgyvenime. To
dėl galima būtų kalbėti apie žmo
nijos religinę savimonę — 
nuostabos ir bėdos išgyvenimą — 
ir jos istoriją šventuose raštuose. 

Aplinka — visata ir patirtis 
sąlygoja Dievo nuojautą ir nuo
voką žmoguje. Gamta ir gyveni
mas "prašnekina" žmogų ir jam 
"apreiškia" butinius ir likiminius 
klausimus. 

Tikėjimas turi šaknis įvykiuo
se. Šv. Rastas liudija, kad Dievas 

Žynės Pitijos trikojis Delfuose. v -•_rv.:kn Vr.L«r.<~ a i ; h * . ' 

įsijungė į istoriją. Žydai ir krikš
čionys tiki, kad atliepimas Dievui 
tikėjimu turi istoriją ir yra įraš-
tintas Knygoje. Būdinga, kad 
musulmonai krikščionis ir žydus 
laiko "Knygos Tauta". 

Vatikano II Susirinkimo pagar
ba kitoms religijoms yra labai bū
dinga. Diev̂ > • yra tas, "kuris 
trokšta, kad visi žmonės būtų iš
ganyti ir pasiektų tiesos pažini
mą" (1 Tim 2,4). 

— Be abejo, kiek tai liečia mus, 
krikščionis, mūsų šv. Raštas 
mums yra paties tikėjimo pagrin
das — tai lyg rodytų, kad ir visais 
amžiais vykdomas jo studija
vimas galutinai yra vedamas no
ro Dievo ir žmogaus santykio pa
slaptį geriau suvokti ir jos 
tikrovėje dalyvauti. Bet yra žmo
nių, kurie baiminasi, kad šv. Raš
to tyrinėjimas silpnina ;- g'iau-a 
tikėjimą. A- šitas priekaištas yra 
kiek pagrįstas, ar čia tik dar vie
nas pavyzdys, kaip mums lietu
viams visokią dvasinę kaitą, at
rodo, yra lemta išgyventi gerokai 
vėliau už likusį pasaulį — p v z. ar 
mums čia tik dabar gal pasikar
tos ta tikėjimo krizė, kurią Vaka
rų Europa perėjo 19 Šimtmety, kai 
jai atrodė, kad mokslas griauna 
iv. Rašto autoritetą? 

— XIX a. buvo pirmūnų amžius 
Šv. Rašto istoriškai-kritiškose stu
dijose. Bfldami racionalizmo ir 
ultraliberalinės teologijos užbur
ti, protestantų egzegetai nevisuo-
met pajėgė atskirti savo amžiaus 
prielaidas nuo Šv. Rašto tiesos. 
Nežiūrint to, reikia pripažinti, kad 
jie ištobulino istoriškai-kritiškąjį 
metodą Šv. Raštui nagrinėti. Esa
me XX a. vaikai. Mokomės iš pra
eities klaidų. Baiminimasis dėl 
galimos tikėjimo krizės yra tik 
priedanga. O gal net tingumo ap
raiška. Tikėjimas niekuomet nėra 
nuogas žinojimas, bet žinojimas 
su pasitikėjimu, — žinojimas, kad 
Dievu galima pasitikėti. 

— Ar sakytumėte, kad lietuvių 
tarpe iv. Raito pažinimas yra 
pakankamas, tiek kiek jis rei
kalingas krikščioniškųjų tikėjimo 
tiesų pasisavinimui, liturgijos 
prasmingam vykdymui ir išgyve
nimui, bendruomeninio gyveni
mo teisingesnėms formoms ir vii-
tingai krypčiai? 

(Nukelta į 3 psl.) 


