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Švento Kazimiero jubiliejinius metus pradedant

Operos apie šventuosius — 
Budapeštas, Torontas, Vilnius

Šiame numeryje:
Operos apie šventuosius — Budapeštas, 
Torontas, Vilnius.
Pokalbis su operos „Dux Magnus“ libreto 
autorium poetu Kaziu Bradūnu.
Bookeriu pernai apdovanotas John M. Coet- 
zee.
Vieneri metai be Juliaus Gaidelio.
Eglės Juodvalkės eilėraščiai.
Muzikos ir žodžio pilnatis — pasikalbėjimas 
su Bruno Markaičiu.
Lietuviškų plakatų paroda Chicagoje.
Rūtos Pakštaitės rečitalis.
Pastabos dėl pastabų.
Konkursas jaunimui apie šv. Kazimierą.

Šv. Kazimiero jubiliejaus iš
vakarėse oficialieji Lietuvos 
sluoksniai Lietuvos globėją ir 
jos jaunimo patroną tepami
nėjo dviem piktais pseudois- 
toriniais Btraipsniais. Visai 
kitaip savo šventuosius trak
tuoja Vengrija. Praėjusią va
sarą Budapešte nepaprasto 
pasisekimo susilaukė nauja 
“rock" stiliaus vengrų opera 
apie Vengrijos patroną šv. 
Steponą, kuris 1001 metais 
įkūrė Vengrijos karaliją.

Iki 1947-jų metų rugpjūčio 
20 diena Vengrijoje buvo 
švenčiama kaip šv. Stepono 
diena. Komunistinis režimas 
paskelbė ją “Konstitucijos die
na”, mėgindamas ištrinti iš 
vengrų taitos atminties svar
bią jų istorijos dalį. Nepap
rastas operos pasisekimas ro
do, kad tai nepavyko. Anot 
dienraščio Odmagyarorszag, 
“kiekvienas spektaklis praėjo 
kaip tikra šventė; opera (kiek
vieną vakarą) tiesiog užhip
notizuoja 10,000 žiūrovų ir pa

gilina jų istorinę sąmonę”. Po 
^atviru dangumi tūkstančiai 
•faktorių, raitelių, estrados dai- 
S ininkų atkūrė vienuoliktojo 

imtmečio istorinę atmosferą. 
•-Jau baigiamas sukti ir filmas 
■'•šios operos motyvais.
••“ Prieš apsikrikštydamas, bū
rimasis Vengrijos globėjas, 
l^Arpadų dinastijos narys, va
dinosi Vajku. Karaliaus titu
lą jam suteikė popiežius Sil
vestras II-sis, ir vadinamoji 
Sfetepono karūna tapo Vengri
jos valstybės simboliu. Stepo- 
—nas siekė sustiprinti santy
kius su Vakarais ir vedė 
■kokietijos imperatoriaus Hen- 
-<iko II-jo dukterį. Kaip ir Lie- 
- tuvoje, Vengrijoje susikirto se
kiojo tikėjimo šalininkai, 
••■norėję jį išlaikyti ir toliau ko
voti prieš svetimuosius už- 
•Spuolėjus, ū pasiryžusieji įsi
jungti į krikščioniškąją 
r-Luropą. Nuo šio konflikto 
^sprendimo priklausė Vengri- 
iVjos ateitis. Šį prieštaravimų 
•Utupiną laikmetį vaizduoja 
•Vengrų opera apie šv. Stepo-

Iš kur toks negirdėtas ope- 
“ros populiarumas? Kai kurie 
"vengrų laikraščiai mano, kad 
> publiką ypač paveikė operos 
* tema — mažos tautos kova už

savo laisvę ir nepriklausomy
bę. Kiti tvirtina, kad tai isto
rinė nostalgija; pasirodo, kad 
vengrų tauta, kaip ir lietuvių, 
yra ištroškusi informacijos 
apie savo istoriją. Paklaus
tas, ar moderni “rock” muzi
ka derinasi su istorija, operos 
režisierius Gabor Koltaj atsa
kė, jog jo ir autoriaus tikslas 
buvo paskatinti publiką pa
galvoti apie operoje vaizduo
jamus įvykius. Jo žodžiais, 
“toksai konfliktas nepraran
da reikšmės laikui bėgant... 
Klausimas, kaip maža tauta 
sugeba išsilaikyti, yra visad 
aktualus”.

Viename straipsnyje apie 
operą išvardinami svarbieji 
politiniai sprendimai, kuriuos 
savo istorijos eigoje turėjo da
ryti vengrų tauta. Tie klausi
mai aktualūs ir Lietuvai:

“Lojalumas Habsburgams 
ar kova už laisvę, siekiant ne
priklausomybės; prievartinis 
kompromisas ar pasyvi rezis
tencija; galimybė spręsti gy
vybinius klausimus, ar visiš
kas bejėgiškumas? Racionalus 
apsigalvojimas, atsižvelgiant 
į geopolitines aplinkybes ar 
aklas magjarizmas? Kuris 
sprendimas veda į akligatvį, 
ir kuris tiksliai įvertina padė
tį bei užtikrina tautos išliki
mą?”

Operai baigiantis, apvaini
kuotojo karaliaus iškilmių 
muzika palaipsniui pereina į 
vengrų tautos himną, ir virš 
kalvos, scenos fone, iškyla di
džiulė Vengrijos vėliava. Vie
nas vengrų laikraštis rašo, 
kad tą akimirką išsiveržę plo
jimai užsitęsė 45 minutes, ir 
klausia: “Kas taip paveikia 
mūsų vaizduotę? Kokios gi
liai glūdėjusios emocijos išsi
veržia tuo metu? Mūsų tapi
mas tauta, valstybės 
įkūrimas, magjarizmas, rau- 
dona-balta-žalia vėliava, ka
rūna, gimtoji kalba...?”.

Tie giliai glūdintys jausmai 
išsiveržia ir Lietuvoje. Pana
šiai reaguojama į Krėvės ar 
Sruogos istorinių veikalų pa
statymus, ar tokius ypatin
gus spektaklius kaip Jurašo 
režisuota Grušo “Barbor. 
Radvilaitė”. Skirtumas ta 
kad Vengrijoje ir scena, ir 
spauda apie tautinius jaus-

Pokalbis su operos „Dux Magnus“ libreto autorium poetu Kaziu Bradūnu

Šiais metais švęsime šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktį. Išsisklaidę po pasau
lį lietuviai ją ruošiasi minėti 
įvairiais būdais — Romoje 
vyks bažnytinės iškilmės, 
atskirose lietuvių gyvenvietė
se didesnio ir mažesnio masto 
minėjimai; jau leidžiama 
grožinės kūrybos apie šv. 
Kazimierą antologija; jauni
mas savo šventąjį globėją 
prisimins šventėse ir stovyklo
se, dalyvaus rašinių ir kūry
bos šv. Kazimiero tema 
konkurse, kurį pavesta organi
zuoti Ateities žurnalui; spauda 
skirs nemažai dėmesio šios 
sukakties reikšmei dabartinė
se mūsų tautos sąlygose iškel
ti, ją gvildenti, prie jos 
susimąstyti. Kiek šv. Kazimie
ro metai palies mūsų įjpme- 
ninį ir viešąjį gyvenimą, 
kokius pėdsakus jame paliks, 
dar per anksti pasakyti — tai 
priklausys daug ir nuo to, 
kokių galimybių sugebėsime 
sutartinai juose įžvelgti ir jas 
išnaudoti.

Bet yra ir išskirtinių kūry
binių užmojų jubiliejui 
įprasminti, kurie gera dalimi 
jt-u realizuoti. Vienas iš jų tai 
religinė opera „Dux Magnus“. 
Taip ji dabar trumpai pavadin
ta. O bus pastatyta šių metų 
rugsėjo mėn. 1 ir 2 d. Toronte 
religinio kongreso metu. Ji 
žada būti išliekančiu indėliu į 
lietuvišką muziką ir kartu reli- 
ginę-muzikinę , literatūrą. 
Operai libretą sukūrė poetas 
Kazys Bradūnas, o jai muziką 
sukomponavo kompozitorius 
Darius Lapinskas. Kreipia
mės pirmiausia į Kazį Bradū- 
ną, prašydami skaitytojus 
supažindinti su operos libretu. 
Vėliau, tikimės, kompozi
torius Darius Lapinskas 
sutiks aptarti jos muzikinį 
charakterį.

— Pirmiausia įdomu būtų 
patirti, kaip kilo mintis sukur
ti ir pastatyti jubiliejiniais 
metais operą apie šventąjį? Ar 
Jūs pats buvote vienas iš to 
užmojo organizatorių, ar jau 
kitiems užsibrėžus jį įvykdyti, 
buvote paprašytas sukurti ope
rai libretą?

— Pirminė muzikinio 
užmanymo mintis turbūt kilo 
visą kazimierinių metų 
struktūrą planuojančio komi
teto posėdžiuose. Pirmininkas 
Vytautas Volertas po to jau 
užkalbino libretistą ir kompo
zitorių visu anuo reikalu. 
Sąlygos buvo tokios: reikia 
naujo muzikinio veikalo 
normaliam vakaro koncertui, 
o veikalo žanrą, pagal mūsiš
kes galimybes, pasirinkite 
patys; tik veikalo tema turi 
būti kazimierinė. Tad mudu su 
Darium Lapinsku ir pradėjom 
svarstyti veikalo pobūdį. Ką 
rašyti? Kantatą? Oratoriją? 
Operą? Apsistojom prie ope
ros, turėdami minty giliai 

mus kalba daug atviriau ir 
drąsiau. Operos apie šv. Ste
poną nepaprastas pasiseki
mas Vengrijoje yra vienas iš 
begalės pavyzdžių, kad “tary
binės” pjesės ar bet kokie so
cialistinio realizmo gaminiai 
Vengrijoje, kaip ir Lietuvoje, 
nesugeba patenkinti gilumi
nių tautos psichologinių ir vi- 
nomeninių poreikių, kurie ne-

Ada Koraakaitė-Sutkuvienė Sv. Kazimieras (mozaika) Marijonų vienuolyno koplyčia Chicagoje 
Nuotrauka Jono Kuprio

įsišaknijusią mūsuose operinę 
tradiciją ir mūsų publikos 
muzikinius įgūdžius.

— Libretas parašytas anks
čiau, negu sukomponuota ope
ra. Todėl įdomiausia būtų 
sužinoti jo turinį, susidaryti 
pirminį vaizdą, koks jo poe
tinis pavidalas? Tad gal galė
tumėte „atpasakoti" operos 
fabulą? Keli veiksmai? Kokie 
pagrindiniai ir šalutiniai 
veikėjai? Kokia įvykių eiga? 
Ar choras turi daug vaidme
nų? Ir, žinoma, kokia vedamo
ji kūrinio mintis — meninė jo 
koncepcija?

— Kazimierinės operos fabu
lą planuojant, buvo susidurta 
su tam tikrais keblumais. Juk 
čia nėra kokia nors trafare
tinė, šimtus kartų įprasta ir 
nukartota tema. Operos 
pagrindinis personažas yra 
šventasis ir jos vyraujanti te
ma yra šventumas. Čia nega
li lengvai švaistytis ir pub- 

turi nieko bendra su primesta 
oficialiąja ideologija.

Šiais metais Toronte jau 
pakils uždanga virš La
pinsko ir Bradūno operos apie 
Šv. Kazimierą, kuriam Lietu
voje užtvertas kelias į sceną 
ir oficialiąją spaudą. Tačiau 
lietuviai, kaip ir vengrai, ne
pamirš savo istorijos ir savo 
šventųjų. ' K. 2.

liką patraukti operose jau ko
ne būtinais dalykais: erotine 
meile, neištikimybe, pavydu, 
kerštu, savi? dybe, durklais, 
nuodais, krauju. Tad reikėjo 
ieškoti ko kito, nemažiau akį ir 
ausį patraukiančio. Įtampa su
kuriama, kai jaunam Ka
zimierui asmeniškai reikia ap
sispręsti tarp dangaus ir 
žemės ir tarp Lenkijos ii; Lie
tuvos.

Šiaip jau „Dux Magnus“ 
operos struktūra gana klasiki
nė: trys veiksmai, kuriuose 
telpa septyni paveikslai. Pir
mame veiksme yra du paveiks
lai, antrame veiksme — trys 
paveikslai ir trečiame veiksme 
— du paveikslai. Viso veiksmo 
slinktis tokia.

Pirmo veiksmo pirmas 
paveikslas yra lyg ir įvadas į 
istorinę ano meto situaciją 
Vilniuje ir į operos pagrindinį 
akcentą — šventumo ilgesį. 
1474 metais Sekminių dieną 
katedros aikštėje Vilniaus 
vyskupo vedami tikintieji susi
kerta su pagoniškų tradicijų 
dar neatsisakiusia minia. O 
paveikslo finalinė Mergaitės 
(Lietuvos Dvasios) arija kone 
susišaukia su analogiška 
dabartim:
Sumynė, ištrempė gėles, 
Išlaužė diemedžius 
Ir išsityčiojo brolis iš brolio, 
Sesuo iš sesuvos.

O klaidžioja ir kenčia Lietuva.
Antras pirmojo veiksmo pa

veikslas Vavelio karališkoj 
pily, Krokuvoje. Karalius yra 
nugalėjęs savo priešus ir 
sutvarkęs visus Lenkijos 
reikalus. Karalaitis Kazimie- 

I ras grįžęs iš Vengrijos. Pilyje 
. vieši ir Imperatoriaus dukra, 
i Motina Karalienė norėtų, kad 
karalaitis Kazimieras nebūtų 

' viešniai abejingas. Rytuos 
Maskva jau graso Lietuvai. 
Karalius praneša, jog vyksta 
Lietuvon. Lietuvos Dvasia 
(anoji Mergaitė) maldauja 
karalaitį Kazimierą šventos 
pagalbos dar pusiau pagoniš
kai Lietuvai, ir Karalaitis 
pasiryžta keliauti Lietuvon 
drauge su tėvu.

Antro veiksmo pirmas 
paveikslas yra medžioklės 
scena Druskininkų ir Merki
nės giriose pakeliui iš 
Krokuvos į Vilnių. Medžioklė
je karalaitis Kazimieras 
sužeidžiamas meškos, bet 
pagydomas Lietuvos šaltinio 
vandeniu. Jis čia pirmąkart 
išgirsta lietuviškas rugiapjū
tės dainas ir Merkinės bažny
čios vakarinius varpus, ku
riems atsišaukia šimtai 
Marijos bažnyčių dabarties 
Lietuvoje.

Antrasis antro veiksmo 
paveikslas klostosi prie Vil
niaus katedros, kurioje gieda

mi Marijos gimimo šventės 
išvakarių mišparai. Karalai
tis Kazimieras užimtas pilyje: 
priima Lietuvos rytinių 
pakraščių atstovus, kuriems 
daug skriaudų daro Maskva. 
Mišparams pasibaigus, 
spalvingos minios ir elgetų 
scena Katedros aikštėje. 
Miniai išsiskirsčius ir vakarui 
sutemus, Kazimieras ateina 
katedron pasimelsti. Radęs 
duris užrakintas, meldžiasi 
prie jų lauke ir pavargęs 
užmiega. O šių laikų parti
zano Motina, ieškodama nužu
dyto sūnaus, miegantį 
karalaitį palaiko savo sūnumi. 
(Operoje praeitis ir dabartis ne 
kartą panašiai susisiekia, 
susipina misteriškon vienu- 
mon.)

Trečiasis antro veiksmo 
paveikslas regimas Gardino 
pilyje. Sergantis Kazimieras 
čia apsistojęs su Karaliene 
Motina. Atvykę Lenkijos didi
kai ir Karalius nori Kazimie
rą parsivežti į Krokuvą. 
Karalaitis atsisako vykti 
Lenkijon ir prašo gyvą ar 
mirusį grąžinti į Vilnių. Pro 
pilies langą žvelgdamas į 
ištvinusį Nemuną, karalaitis 
ir miršta. Vilniaus Vaivada 
taria:
Taurusis Karalaiti, 
Aš vykdau Tavo valią — 
Balnokit ir kinkykit žirgus: 
Karalaitis Kazimieras
Vėl grįžta Vilniun 
Ten pasilikti amžinai.

Pirmajame trečio veiksmo 
paveiksle matome Lietuvos 
karių stovyklą pramatomo 
mūšio su maskoliais išvaka
rėse. Karia* prie vakaro laužų 
kalbasi ir dainuoja. Karo 
vadas — Vilniaus Vaivada 
juo.; ragina pasitikėti savo 
galia ir savo ginklais. Bet 
rusai staiga puola, nelaukę 
ryto. Kyla panika. Lietuviai 
traukiasi. Tada mūšio fone 
pasirodo karalaitis Kazimie
ras, jo vedami lietuviai nugali 
rusus.

Trečio veiksmo antrasis 
paveikslas yra visos operos 
finalinis. Veiksmas vyksta 
kada nors ateityje. Prie ateis
tų išniekintos Vilniaus kated
ros simbolinių griuvėsių 
renkasi visi operos personažai 
ir visa tauta. Durininkas turi 
atrakinti Laikui katedros 
duris, bet jų neranda. Staiga 
durys randamos ir atrakina
mos, Laikas žengia pro jas, 
operos personažai ir visa tauta 
atstato Vilniaus katedrą ir Šv. 
Kazimiero karstas iš Antakal
nio triumfališkai pernešamas 
į Vilniaus katedrą ir užke
liamas vėl ant Šv. Kazimiero 
karališkos koplyčios alto
riaus.

Bet kas čia mano nupasako
ta, tai yra mažiau negu 
grobiai. Tuo tarpu operos 
veiksmo detalėse vystosi 
istorinių situacijų painiavos, 
šventumo ir žemiškumo įtam
pa reiškiama arijų, duetų, 
kvartetų formomis, masinė
mis scenomis, chorų daina
vimu bei giedojimu, maldod 
ekstazėmis ir juokdario bei 
elgetų kone kuplesnėmis 
šmaikštybėmis.

Suprantama, pagrindinis 
operos personažas yra karalai
tis Kazimieras. Pusiau sim
bolinis, pusiau realus persona- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Optimizmas su keliais pageidavimais. 
Juozo Brazaičio „Raštų“ ketvirtasis 
tomas.
Klaida toliau kartojama.
Kai nuotraukos virsta fantazija- — 
Audronės Skuodaitės tapyba.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Dinamiškasis kūrėjas R. Buckminster 
Fuller.
Poetui Vincui Stoniui 90 metų.
Naujos knygos.
Lietuviškų koplytėlių drožinėjimo pa
mokos.

Juozo Brazaičio kultūriniai rūpesčiai
VL. KULBOKAS

Juozaa Brazaitis, Raštai IV. Kultū
ros rūpesčiai, kultūrininkai, teatras, 
mokyklos klausimais. Chicaga: l 
Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti, Chicaga, 1983. Redakcinė 
komisija: Alina Skrupskelienė ir 
Česlovas Grincevičius. Aplankas ir 

I viršelis Ados Sutkuvienės. 564 psl. 
Kaina 15 dol.

*

Optimizmas su 
pageidavimais

Pradėkime naujuosius me
tus džiugia gaida. Tam yra 
pagrindas. Išeiviškoji buitis, 
tragiškai prasidėjusi prieš 40 

neįklimpo neišbrenda
mo sunykimo pelkėje. Tautos 
charakterio dėka išlikome 
pakankamai atsparūs, darbš
tūs, sugebantys duoti pasau
liui ir sau, ypačiai sau, įvairių 
savitų dvasinių vertybių.

Suprantama, mūsų egzodas 
nėra ilgaamžis. Jo dvasinius 
pylimus pastoviai ardo senėji
mas, juo labiau svetimos ap
linkos įtakų srovės. Tai natū
rali eiga. Bet ar dėl to turime 
nusiminti ir rašyti ilgus 
spengleriškus traktatus apie 
artėjantį saulėlydį? Manau, 
kad ne, ir nepatariu niekam, 
nes tai tik laiko gaišinimas. 
Dabartis praeinamumo nepri
pažįsta.

Kur kas vertingiau su šilta 
veiklios dabarties plaštaka 
spūstelėti jau ištiestą rytojaus 
delną. Tai geriausia bičiulys
tė, įpareigojanti džiaugtis 
kiekviena šviesesne gyvenimo 
apraiška. Šitaip elgdamiesi už
tikrinsime savos kultūros tęs
tinumą ilgesniam laikui.

Iš tokių šviesių apraiškų 
šiandien neabejotinai yra mū
sų gana veržlus knygų bei kul
tūros žurnalų leidimas. Štai 
prieš Kalėdas pasirodė Met
menų 46-tas ir Aidų 1983 me
tų 5-taB numeriai — įdomūs, 
turiningi, saviti. Tuo pačiu lai
ku gavau ir prasmingą dova
ną — Kazio Bradūno naują 
poezijos knygą Prierašai, ku
riuose poetas, šalia religinių 
apmąstymų, jautriu žodžiu 
parodo Lietuvos pavergėjo 
menkystę. Atėjo ir Kosto Os
trausko imponuojančios struk
tūros ir šiuolaiki) io turinio 
drama Gundymai. Vien tik už 
estetišką išleidimą ši knyga 
nusipelno premijos, jeigu prie 
esamų premijų (jos niekam 
kaulų nelaužo, tik skatina 
kūrybingumą) L.B. Kultūros 
taryba ryžtųsi skirti dar vieną 
— knygos dailaus išleidimo 
žymenį. Iš pašto parsinešiau 
irgi nelauktą dovaną — intri-. 
guojantį Petro Melniko roma
ną Pakirsta šaka. Šiek tiek 
anksčiau su bičiulišku įrašu 
gavau solidžiai išleistą Bro
nio Railos temperamentingų,

keliais

I įžvalgių ir taikliai drąsių pra
kalbų rinkinį Kitokios Lietu
vos ilgesys.

Matome, koks gausus yra 
vertingų leidinių derlius, čia 
tik dalinai suminėtas. Argi vi
sa tai nenuteikia džiuginan
čiai? Nors tuoj pat pagalvoji: 
būtų gražu ir gera, kad tie lei
diniai gausiau paplistų, žmo
nės juos skaitytų ir komentuo
tų. Šiapus ir anapus.

Išsireiškimas “būtų gražu ir 
gera” tinka ne vien tik dabar
tinei knygų platinimo bei skai
tymo būklei išryškinti. Yra ir 
kitos kultūrinės veiklos plot
mės, į kurias neretai žvelgia
me su pageidavimų jausmais.

Pavyzdžiui, būtų gražu ir ge
ra, jeigu mano apylinkėje daž
niau vyktų pirmaeilių lietuvių 
dailininkų parodos: tapybos, 
grafikos, skulptūros. Bent du 
kartus per metus. O dabar 
pasitenkinama mėgėjų eks
pozicijomis. Irgi retomis.

Būtų gražu ir gera, jeigu šeš
tadieninis radijo pusvalandis 
pavirstų valanda. Tam, atro
do, galima būtų sukelti lėšų. 
Tada gal dažniau išgirstume 
geros išeivijos ar pavergtos 
Lietuvos kompozitorių muzi
kos, išgirstume aktoriško skai
tymo, pokalbių su įdomiais as
menimis, daugiau lietuviško 
sąmojo.

Neseniai Draugo priede uoli 
žurnalistė susijaudinusi įro- 

į dinėjo, kaip sunku penkiems 
radijo redaktoriams (kurie 
“neriasi iš kailio”) sudaryti 
šeštadieninę 29 minučių prog
ramą. Argi iš tikrųjų taip sun
ku? Juk į tas minutes įsprau
džiami keli skelbimai, vietinės 
žinios, standartiniai varduvi
ninkų ar gimtadienius šven
čiančių paliaupsinimai, su 
lengva muzika; mirčių prane
šimai, su vis ta pačia “Avė 
Maria”. Be to, kartkartėmis 
dosnūs tautiečiai užprašo (už 
100 dolerių) savo amžinatilsį 
vyrų ar žmonų netrumpus 
minėjimus. Šitaip tvarkantis, 
esu tikras, daug prakaito neiš- 
liejama. Blogiausia, kad radi
jo skonis pasidaro prastas.

Galop, būtų gražu ir gera, jei 
teatralai nesibaidytų scenos. 
Ruoštų dažnesnius vaidini
mus. Paįvairintų balių ar 
minėjimų programas viena-

Yra tautos gyvenime laiko
tarpių, kada trūksta įvairioms 
sritims specialiai pasiruošu
sių žmonių, o svarbiems, 
degamiems reikalams atlikti 
turi aukotis žmonės, 

i atitraukiami nuo savo 
I specialybės, kuriai jie turi 
'ypatingų gabumų ir gali jai 
.daug nudirbti. Toks buvo 
/nepriklausomybę kuriant J. 
Tumas-Vaižgantas, pirmiau
sia rašytojas ir kunigas, o 
turėjęs imtis visokių momen
tui svarbių reikalų. Apie save 
jis sakėsi pasidaręs lietuvių 
visuomenės tarnu, ėjęs ir dir
bęs, kas jam buvo sakoma, net 
neklausdamas, kokia teise jam 
liepia. Panašiai buvo ir su J. 
Brazaičiu — literatūros žino
vu, kritiku ir pedagogu. „Aš 
buvau jau naikinamos Lietu
vos vaikas, ir mano rolė tebu
vo .kamščio rolė' užkimšti 
skyles, kurioB atsirado sunai
kinus kvalifikuotus žmones“ 
(Raštai IV, psl. 8). Ir pasidarė 
politiku, rezistentu, politinių 
memorandumų rašytoju. Dėl 
to nukentėjo jo literatūriniai 
darbai. Bet kur tik ėjo, ką 
berašė, visur paliko vertingus 
pėdsakus. Šiame tome kaip tik 
yra jo įvairių sričių straips
niai.

Brazaitis buvo ne tik geras 
moksleivių auklėtojas, bet 
kaip žymus pedagogas domė
josi ir visos tautos psicholo
gija, tautos egzistencijos 
pateisinimu. Jis manė, kad 
mums reikia išsiugdyti teisinę 
sąmonę — pagrindą laisvai 
politiškai tvarkytis, susikurti 
tradicijas, išplėtoti iniciatyvą, 
„tada gal įstengsime pateisin
ti savo egzistenciją“ („Este
tiškoji tautų charakteristi
ka“, IV, psl. 20).

Tautos charakterio elemen
tais Brazaitis laiko tam tikrų 
dvasios galių persvarą bei tam 
tikrų gyvenimo vertybių 
pamėgimą. Charakteris tiek 
tautos, tiek ir atskiro žmogaus 
pamažu kinta. Skirtingas 
buvo charakteris mūsų 
liaudies, iš jos kilusios inteli
gentijos ir galop Amerikoj 
augančio mūsų jaunimo. Mes 
nesame intelektualai teore
tikai kaip vokiečiai ar 
racionalistai praktikai kaip 
prancūzai. Mumyse išlaikyta 

valios 
Esam 
labai

irproto, jausmo 
pusiausvyra, 
konservatyvūs, 
karingi, mažų užmojų žmonės. 
O jei mojamės plačiau, tai 
toliau planų ir nenueiname. 
Humanistai, bet linkę padėti 
asmenims, o ne apskritai

ne

veiksmiais vaizdais, komiš
komis ar tragiškomis situaci
jomis, gyvais dialogais, į 
scenos darbą įtrauktų kuo 
daugiau jaunimo.

Visko nesuminėsime. 
Tikiuosi, šie keli kuklūs pa
geidavimai nesudrums nau
jametinio džiugesio ir nepa- 
lauš noro dirbti bendram 
i«W. p,. v.

Nuotrauka Vytauto Maželio
Pokalbi* kultūros rūpesčiai*: poetas Bernardas 
Brazdžionis ir literatūros mokslininkas a.a. prof.

mą, o gyvenimas iškelia 
literatūrą, duoda impulsų. Iš 
mokyklų pas mus kilo literatū
ros vakari,; tradicija, o Valsty
bės, Ukmergės miesto ir kitos 
premijos kelia literatūros 
vardą. Apgailestauja senųjų ir 
jaunųjų rašytojų konfliktą, 
Maironio niekinimą, sustingi
mą senose idėjose ir persona
žuose. Mato literatūroj 
charakterių apgalvojimo ir 
situacijų išryškinimo stoką. 
Kelia mintį, kad rašytojams 
reikalingos darbo stipendijos, 
o valstybė turėtų prižiūrėti 
verčiamų knygų vertę.

Jis davė porą metinių

žmonijai. Kovojame dėl teisy
bės, o vertiname taurumą. 
Dievą pergyvenam kaip Tėvą. 
Vertinam labiau idėją negu 
formą. Pavergtam krašte 
sovietai bruka svetimas verty
bes, o mūsų žmonės prieš tai 
spiriasi. Prie gerųjų mūsų 
ypatybių pridėjus amerikiečių 
užmojį, optimizmą, asmenB 
vertės pajautimą, būtų geras 
kelias. (Jau ir dabar negalim 
skųstis mūsų užmojų menku
mu: Lietuvių enciklopedija, 
Lietuvių Bendruomenės dar
bai, Lietuvių Fondas, 
Lituanistikos katedra. —V.K.)

Išeivijoje auganti karta 
nepažįsta nepriklausomos ^literatūros apžvalgų (1939 ir 
Lietuvos gyvenimo. Straipsny
je „Dvasinis lietuvio veidas 
nepriklausomoj Lietuvoj“ 
Brazaitis mato Lietuvoje 
kapitalizmo bei proletariati- 
nių nuotaikų žymių. Senoji 
ateistinė bei liberalinė šviesuo
menė, mokiusis Rusijoje; ją 
atsverianti Vakaruose 
išmokslinta vidurinė karta bei 
jaunoji, jau išėjusi mūsų 
mokyklą, idėjiškai artimesnė 
tėvams. Kylanti ir natūralisti
nė filosofija, kurios šalinin
kams teisinga, kas naudinga. 
Jie gilinasi tik į savo specialy
bę. Gera, kad pagrindinė 
linkmė suderina profesiją su 
visuomenės darbu. Reikia 
rūpintis kelti miniažmogio 
intelektą, moralinį bei estetinį 
lygmenį.

Estetiniais klausimais 
plačiau pasisako vertindamas 
J. Griniaus Grožį ir meną 
(1938 m.) Grinius grožį aptaria 
kaip estetinį pasigėrėjimą, 
kilusį iš intuityvaus pažinimo 
idėjos spindėjimo, pasireišku- 
sio daikto forma. J. Brazaitis 
mano, kad čia proto vaidmuo 
nustumiamas, — dažnai juk 
gėrimės tik supratę idėjos 
sutapimą su jos forma. Iškėlus 
intuityvų pažinimą, netenka 
prasmės meno komentarai. 
Brazaitis sutinka su Griniaus 
medžiagos ir idėjos, tikrovės ir 
meno tiesos, kūrinio ir kūrėjo, 
kūrybos ir publikos bei meno 
su dorovės ir religijos sampra
tom. Meną laiko gamtos ir 
kūrėjo dvasios sinteze, nauja 
tikrove. Tai pateisina meno 
krypčių įvairumą, kūrėjo 
individualybės pasireiškimą.

Brazaitis didžiai vertina 
literatūros vaidmenį tautoje. 
Ji tautą gaivina, vesdama į 
ateitį, žadindama žmonišku-

1940 m.). Ypač iškelia lyriką, 
kuri krypstanti į konkretų 
gyvenimą, džiaugiasi gamta, 
skundžiasi žmogaus sužiaurė- 
jimu, liečia skaudžiausias 
žaizdas. Beletristika vis 
teberašanti apie kaimą, bet ne 
kaimui. Inteligentus užgožia 
sumiesčionėjimas. Literatūroj 
daug lėkštumo bei siaurumo. 
Įklimpta į meilę, o nėra 
socialinių, religinių bei esteti
nių motyvų.

Tremtis iškėlė daug naujų 
problemų ir reikalavimų. 
Rašytojas ir tremtinys — tas 
pats žmogus, veikiamas tos 
pačios aplinkos, bet skiriasi 
emocine prigimtimi ir kitokiu 
reagavimu. Jis čia turi laisvę,

auditoriją ir daugybę, tiesa, 
ypač žalingų, pergyvenimų. 
Bet jis turi atlikti rašytojų 
vaidmenį bendruomenei, būti 
jos „sielų“ vadu, už ją aukš
čiau stovėti. Jo temų ratas — 
tik tėvynės vizija, o naujų 
formų nesurandama. Visų čia 
dvasinis lygis nukrito ne dėl 
mūsų kaltės. Jei grįšim (tada 
dar tikėta! —V.K.), viskas 
atsigaus. Bet ir ištrėmime 
iškyla dideli kūrėjai, kaip 
Dantė, Mickevičius, Slovac
kis.

Tremtis virškina visus. 
Rašytojai be materialinio 
pagrindo ir turės eiti dirbti. Į 
svetimas literatūras neįeis, ir 
jų likimas pareis nuo mūsų 
tautinės bendruomenės, kuri 
turės duoti bent minimalias 
sąlygas rašytojo misijai 
atlikti. Literatūra yra kovos 
galingas ginklas tautiečiams 
stiprinti, draugams laimėti. Ji 
kovoja su žmogaus gyvu- 
lėjimu.

Tremties poezijoj Brazaitis 
mato tik skeveldras iš tėvynės 
išsinešto pajėgumo; jam baimę 
kelia rašytojų tarpusavio 
kovos. Literatūra visuomenės 
smukimo tempą turėtų bent 
prilaikyti, būti ugnies stulpu 
tautos klajonėj.

Tremtyje iškyla menininko 
bei rašytojo savai tautai 
ištikimybės klausimas. Nuėję į

svetimuosius, gautų plačią 
rinką, garsintų mūsų tautą bei 
atiduotų lietuvių duoklę žmoni
jai. Bet sunku prasimušti tarp 
10,000 varžovų, o ir būtų 
skriauda mūsų tautai. Kūryba
— laisvas apsisprendimas. 
Tautinius siužetus bei 
charakterius į pasaulinį lygį 
iškelti gali talentai, genijai ir 
šitas kelias atviras ir pasilie
kant savoj tautoj, kaip Micke
vičius, Baltrušaitis, Milašius. 
Šiai kartai nekils klausimas, 
kuria kalba rašyti, o vėlesnei 
nulems sentimentas tėvams ir 
dvasiniai pergyvenimai.

Žymus veiksnys
intelektualiniame lietuvių 
gyvenime yra Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademija. 1973 
metais jos suvažiavime Bosto
ne Brazaitis kalbėjo apie 
keturias problemas, keltas 
L.K.M. Akademijoj: kultū
rinės linkmės pasirinkimą, 
politinę problemą, moralinę ir 
valstybės egzistencijos proble
mą. Pirmąją St. Šalkauskis 
sprendė kaip Rytų ir Vakarų 
sintezės problemą, antrąją — 
pasirinkimu demokratinės 
sistemos, trečiąją — gelbstint 
tautos dorą, kaip kitados buvo 
išgelbėta tautinė sąmonė; ket
virtąją — egzistencijos proble
mą kėlė K. Pakštas jau 1928 
metais, skatindamas greitinti 
tautos kultūros kėlimo tempą
— „pasukti lietuvių kultūrinio 
gyvenimo laikrodį 100 metų 
pirmyn“. Jis įtikinėjo valsty
bės vyrus pasiruošti ateinan
čiai katastrofai: išsiųsti kai 
kuriuos kultūrinius turtus, 
pinigų sumas, ir jaunų žmonių 
kadrus į užsienį. Bet niekas 
nepadėjo, ir K. Pakštas išvy
ko į užsienį vienas, o katastro
fa užėjo nepa. uošus.

Išeivijoje susiduriame su 
egzistencializmo ir tautine 
proble : a. Amerikoje tautišku
mas suplakamas su naciona
lizmu, net šovinizmu. A. 
Maceina ir J. GimiuB spren
džia, kad egzistencializmas 
suderinamas su religija ir 
tautine ištikimybe.

Brazaitis rašė nemaža 
straipsnių apie didžiuosius 
veikėjus, kultūrininkus, rašy
tojus: J. Basanavičių, M. 
Jankų, Ks. Vanagėlį, A. 
Sabaliauską, S. Šalkauskį, D. 
Zaunių, K. Pakštą, J. Eretą, J. 
Grinių, Pr. Dielininkaitį, I. 
Skrupskelį, J. Prunskį, St.

(Nukelta į 2 psl.)

(akrilia ant popieriau! ir medžiagoa, 38x25)
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Šiame numeryje:
„Non omnia possumus omnes“.
Pedagoginio Lituanistikos instituto 25 metų 
istorinė apžvalga.
Pedagoginis Lituanistikos institutas dabar ir 
ateityje.
Petro Melniko novelė „Dailininko širdis“.
Golfas, Kairys ir literatūra.
Vytauto Pluko eilėraščiai.
Latvių režisierė apie „Penkis stulpus tur
gaus aikštėje“.
Ingrida Blekytė Ibseno dramoje Chicagoje.
Žibutės Jurėnaitės-Kelley tapybos darbų 
paroda.
Nauji leidiniai.

„Non omma possumus omnes“
“Tauta gali normaliai augti 

ir klestėti tiktai turėdama or
ganiškų saitų su savo žeme ir 
savo praeitimi. Lietuva dabar 
išgyvena tokį tragišką istori
jos laikotarpį, kada lietuviai, 
kad ir išlikę Tėvynėje, negali 
laisvai kūrybingai reikštis ir 
savo praeitį teisingai pažinti, 
o tie, kurie išblaškyti po visus 
kontinentus, nebetenka net 
gyvų ryšių su gimtuoju kraš
tu. Viena stipriausiųjų prie
monių tuoB nutrūkusius sai
tus palaikyti yra Lietuvos 
istorijos pažinimas”.

Taip esu rašiusi 1956 m. 
įžangoje į savo Lietuvos isto
rijos skaitymo knygą Lietuva 
amžių sukūryje ir iki šiol tais 
žodžiai tikiu.

Žinoma, dar svarbiau yra iš
laikyti savo gimtąją kalbą!

Tai pilnai suprato Lietuvos 
mokytojai, išmesti išeivijon 
ir skubiai ėmęsi organizuoti li
tuanistines mokyklas. Tuo bū
du gal mokytojų profesija liko 
vienintelė, kuri leido svetur, 
nors iš dalies, dirbti savo sri
tyje. Tačiau kaip sunki buvo 
pradžia, kada reikėjo patiems 
dirbti dažnai jėgas išsemiantį 
fizinį darbą ir iš pagrindų kur
tis materialinį būvį... Todėl 
mokytojų pasiaukojimas turė- 

■ tų ilgai šviesti būsimoms kar
toms gryno idealizmo pavyz
džiu greta praeities knygnešių 

f ir liaudies švietėjų tylaus he-
' roizmo žygių.

Iš pat pradžių atsirado mo- 
J kytojų tarpe balsų, kad, or-
; ganizuojant lituanistines mo

kyklas svetur, būtina 
J atsisakyti senos, įprastos ruti-
; nos, kad reikia naujoms sąly-
J goms ieškoti naujų metodų,

kurti naujas programas, kad 
mokyklų darbas būtų produk- 
tyvesnis. 1949 — 1959 metais 

; dar turėjome daugiau prityru- 
' šių pe gogų ir švietimui va- 

dovavusių dar nepriklauso- 
’ moję Lietuvoje asmenų, kaip
“ profesoriai Mykolas Biržiška,

Matas Krikščiūnas ir kiti. Dar 
J galima buvo sudaryti kompe-
J tentingų mokytojų komisijas

ir sukurti naujus, racionales- 
J nius projektus lituanistinėms
’ mokykloms. Deja, laimėjo šū

kis; “Darykim viską tik taip, 
kaip buvo Lietuvoje!” Betgi 

J per trumpą mūsų nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį jau 

keletą kartų buvo keičiama 
mokyklų kryptis, jų progra
mos. Taip pat dėl didelio vete
ranų mokytojų uolumo per il
gai daug gerai pasiruošusių 
dėstymui jaunų jėgų liko ne
įtraukta į bendrą darbą: daug 
specialistų buvo priversti nu
tolti nuo lituanistinių mokyk
lų tinklo.

Tai bene svarbiausios prie
žastys, dėl kurių mūsų pa
stangos iš karto pasirodė ne
patrauklios čia bręstančio 
jaunimo tarpe.

Taip pat profesoriaus dr. P. 
Joniko ir kitų raginimai kuo 
skubiausiai ruošti besiauko
jantiems mokytojams pava
duotojus ilgai liko balsu, šau
kiančiu dykumoje.

Ir tiktai Pedagoginio Litua
nistikos instituto įkūrimas 
1958 metais pradėjo gyven
dinti tą svarbią idėją — pa
ruošti ateičiai lituanistinių 
mokyklų mokytojus. Užtat 
tenka didelė visuomenės pa
dėka iniciatoriams ir vykdyto
jams.

Gyvenimo sąlygos neleido 
man ilgesnį laiką dirbti Peda
goginiame Lituanistikos insti
tute, nors Lietuvos istoriją dės
čiau nuo pat 1927 metų, vos 
įgijusi Vytauto Didžiojo hu
manitarinių mokslų fakulteto 
diplomą, ir 1951 metais buvau 
viena iš Chicagos Aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
steigėjų, greta prof. P. Joniko, 
B. Babrausko ir S. Rudžio. 
Taip pat pasirinktoji Lietuvos 
istorijos populiarizavimo kryp
tis sutrukdė man plačiau pa
naudoti istorijos metodologi
jos žinias, įgytas studijuojant 
1921 — 1923 m. Berlyno ir 
1946 — 1948 m. Bonnos uni
versitetuose. Tačiau per visą 
laiką stengiausi žodžiu ir 
plunksna palaikyti mūsų vi
suomenėje susidomėjimą Lie
tuvos praeitimi ir kelti Lietu
vos vardą kitataučių tarpe, kai 
nuo 1958 m. iki 1970 m. dės
čiau kalbas ir istoriją Auroros 
kolegijoje, Aurora, Illinois.

Jegu galėčiau gimti iš nau
jo, turėčiau vieną troškimą — 
vėlei pradėti Lietuvos istorijos 
studijas...

Pedagoginio Lituanistikos 
instituto lankytojams, būsi
miems mūsų, senųjų mokyto
jų, pavaduotojams, būsi-

AUDRIUS KIRVELAITIS

Ateinantį šeštadienį, 1984 
m. sausio mėn. 28 d., Pedago
ginis Lituanistikos institutas 
Chicagoje, Jaunimo centre, 
paminės savo 25 metų gyvavi
mo sukaktį. Bus išleidžiama 
aštuntoji absolventų laida ir 
pagerbti instituto gausūs lig
šioliniai lektoriai. Ta proga 
čia spausdinama Audriaus 
Kirvelaičio paruošta, Birutės 
Tamulynaitės ir Ramonos Ste
ponavičiūtės redaguota, ins
tituto istorinė apžvalga.

Steigimas
Pedagoginis Lituanistikos 

institutas buvo įsteigtas 1958 
m. rugsėjo mėn. 27 d. Domo 
Veličkos iniciatyva. 1949 m. 
Velička buvo išrinktas Lietu
vių Tremtinių draugijos 
Mokytojų sąjungos valdybos 
vicepirmininku. Mokytojų 
sąjunga buvo įsteigta, siekiant 
plėsti ir gerinti lietuviškąjį 
švietimą. Mokytojas Velička 
aktyviai dirbo Chicagos Aukš- 
tesniojoje lituanistikos 
mokykloje (CALM) ir Mokyto
jų sąjungoje, bet jis vis galvo
jo apie aukštesnius mokslus 
lietuviškajam jaunimui. 
Pagaliau 1957-58 mokslo 
metais CALM mokytojų tary
bos posėdžiuose Velička 
įrodinėjo akademinio lygio 
lituanistinių kursų reikalin
gumą. Mokytojų taryba sutiko 
su pasiūlymu ir kursų įkūrimo 
darbas prasidėjo, vadovaujant 
Veličkai, prof. dr. Vandai 
Sruogienei ir prof. dr. Albinui 
Liaugminui. Nemažas 
skaičius CALM mokinių 
pareiškė norą lankyti aukštes
nius kursus, ir buvo sudaryti 
mokslo planai bei regulia- 
minai, surasti ir pakviesti 
lektoriai. Pagaliau 1958 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. buvo įsteig
ti Aukštesnieji pedagoginiai 
lituanistikos kursai (APLK). Iš 
viso įstojo 11 studentų. Prof. 
dr. Albinas Liaugminas suti
ko būti kursų vedėju, Domas 
Velička kursų vedėjo pavaduo
toju, o Aleksandras Dundulis 
kursų sekretoriumi. APLK 
vadovybės pirmieji lektoriai 
buvo dr. Petras Jonikas, Ona 
Krikščiūnienė, Vincentas 
Liulevičius, Juozas Masilionis 
ir dr. Vanda Sruogienė.

Pirmuosius dvejus mokslo 
metus CALM tėvų komitetas
tvarkė APLK finansus. Per 
tuos dvejus metus APLK 
studentų skaičius padidėjo ir 
mokslo programa buvo 
praplėsta. 1959 m. gruodžio 
mėn. 5 d. buvo sušauktas 
APLK lektorių tarybos posė
dis, kuriame buvo pasirinktas 
kursų tikslą ir mokslo lygį 
geriau apibūdinantis vardas: 
Pedagoginis Lituanistikos 
institutas. Kadangi CALM 
tėvų komitetui dėl didėjančių 
finansinių reikalavimų buvo 
sunku remti šiuos kursus, 
CALM tais pačiais metais

miem8 lituanistinių dalykų 
mokytojams linkiu niekad 
nesustoti rutinoje, visada ieš
koti naujų kelių, atnaujinti sa
vo žinias, kad kuo daugiau
siai mūsų išeivijos jaunimo 
išliktų dorais lietuviais, kurie 
dirbtų lietuvių kultūros srityje 
ir tiestų kelią laisvai, nepri
klausomai Lietuvos valstybei.
V. Daugirdaitė-Sruogienė 

turėjo atsisakyti nuo APLK 
globojimo. APLK vadovybė, 
ieškodama naujų rėmėjų, 
kreipėsi į Tėvų Jėzuitų provin- 
ciolą tėvą Bronių’ Krištana- 
vičių, S.J., prašydama Tėvus 
Jėzuitus perimti APLK 
išlaikymo pareigas. Tėvai 
Jėzuitai mielai sutiko, ir nuo 
1959-1960 mokslo metų antro 
semestro pradžios Institutas 
tapo visiškai atskira mokslo 
institucija. 1960 m. sausio 
mėn. 24 d. Pedagoginis 
Lituanistikos institutas oficia
liai atsiskyrė nuo CALM.
Instituto vadovybė rūpinosi, 

kad Institutas būtų žinomas 
ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių tarpe. 1968 m. 
gruodžio mėn. 31 d. Illinois 
valstijos vyriausybė oficialiai 
užregistravo Pedagoginį 
Lituanistikos institutą kaip 
aukštesnio mokslo įstaigą. 
1969 m. sausio mėn. 3 d. 
Institutas buvo pripažintas ne 
pelno tikslų siekiančia 
korporacija ir buvo įregistruo
tas „The Lithuanian Institute 
of Education, Ine.“ vardu.

Programa ir laidos
Institute pamokos yra 

dėstomos šeštadienio rytais, 
nors 1971 m. buvo bandyta kai 
kuriuos kursus dėstyti vaka
rais tiems, kurie negalėjo šeš
tadieniais atvykti. Taip buvo 
mėginama pritraukti 
vyresnius negu 19 metų 
studentus į Instituto progra
mą. Tačiau, nepakankamam 
studentų skaičiui užsi
registravus, vakariniai kursai 
buvo panaikinti.

Instituto pagrindinės 
mokslo šakos yra: lietuvių 
kalba, literatūra, istorija, 
tautosaka, pedagogika ir 
mokymo praktikos programa. 
Tai yra programa, pagal kurią 
Instituto studentams, susi
tarus su kitų lituanistinių 
mokyklų vadovybėmis, 
leidžiama dėstyti savo 
pasirinktą sritį klasėse. Moky
mo praktikos tikslas yra, kad 
studentai neapsiribotų vien tik 
dėstomų sričių pagrindais, bet 
irgi įsigytų pačios praktikos 
žinių. Studentai per dvejus 
metus baigia nustatytą 
programą, kad gautų pradi
nės mokyklos mokytojo diplo-

Vit“®. Nuotrauka A. G. Plačo

Pedagoginio Lituanistikos instituto studentės Gaja Pemkutė ir Danutė 
Račiūnaitė su PLI rektorium prof. dr. Jonu Račkausku trečiojo kurso 
klasėje. Nuotrauka A. G. Plačo

mą, o, norintys įsigyti aukš
tesniosios mokyklos mokytojo 
diplomą studentai turi baigti 
trejų metų kursą ir parašyti 
diplominį darbą.

Per visus Instituto 25 metus 
nebuvo reikalinga drastiškai 
keisti ir perdirbti dėstomų 
dalykų programą. Seminarai 
buvo panaikinti, Instituto 
lankymo valandos buvo 
prailgintos ir mokyklinė 
praktika bei pedagogikos 
klasės buvo įvestos į pasku
tinius studentų mokslo metus. 
Šis vėliausias pakeitimas iki 
1972 m. nebuvo įmanomas, 
nes visi dalykai buvo dėstomi 
tik viename Jaunimo centro 
kambaryje ir visų trijų kursų 
studentai turėjo lankyti tas 
pačias klases. Tas dvejopai 
sunkino lektoriams sėkmin
gai perduoti studentams 
mokslo 1 tias: studentų 
skaičius buvo per didelis, o 
pirmų metų studentai, įstoję į 
aukštesnio kurso programą, 
greitai pasimesdavo. Ši proble
ma buvo ryškiausia 1968-69 

mokslo metais, kai buvo užsi
registravę arti 70 studentų. 
Pagaliau 1972 m. buvo 
baigtas įrengti Jaunimo cen
tro priestatas. Tėvai Jėzuitai 
paskyrė Institutui šešių kam
barių patalpas ir visi trys 
kursai pradėjo veikti atskirai. 
Instituto perkėlimas į naujas 
patalpas sudarė galimybę 
pagerinti pačią mokslo 
programą, bet pagrindiniai 
pakeitimai buvo padaryti tik 
po aštuonerių metų (1980m.), 
kai Instituto rektorius prof. dr. 
Jonas Račkauskas nutarė 
papildyti reguliaminą.

Per dvidešimt penkerius 
metus Institutas bus išleidęs 
aštuonias absolventų laidas. 
Iki 1968 m. absolventai gauda
vo pažymėjimus ir diplomus 
be jokių oficialių įteikimų. 
Iškilmės buvo suruoštos 
Jaunimo centre pirmai 
absolventų laidai 1968 m. 
gruodžio mėn. 28 d. Buvo 
įteikta keturiolika pradinės 
mokyklos mokytojo diplomų ir 
devyni aukštesniosios mokyk

los mokytojo diplomai. Po to, 
absolventų išleidimai būdavo 
ruošiami kas keleri metai 
Jaunimo centre, kai tik susi
darydavo pakankamai didelis 
baigusiųjų skaičius. Antroji 
laida baigė 1971 m. gruodžio 
mėn. 11 d. ir buvo įteikti 8 
pradinės mokyklos ir 7 aukš
tesniosios mokyklos mokytojo 
diplomai. 1973 m. gruodžio 
mėn. 8 d. trečiajai laidai buvo 
įteikti 4 pradinės mokyklos ir 
10 aukštesniosios mokyklos 
mokytojo diplomų. 1975 m. 
spalio 26 d. baigė ketvirtoji 
laida ir jiems buvo įteikta 6 
pradinės mokyklos ir 11 aukš
tesniosios mokyklos mokytojo 
diplomų. Penktoji laida baigė
1978 m. sausio mėn. 14 d. ir 
jiems buvo įteikti 7 pradinės 
mokyklos ir 4 aukštesniosios ’ 
mokyklos mokytojo diplomai.
1979 m. balandžio mėn. 28 d. 
šeštajai laidai buvo įteikti 6 
pradinės mokyklos ir 7 aukš
tesniosios mokyklos mokytojo 
diplomai. Septintoji laida 
baigė 1981 m. gruodžio mėn. 
12 d. ir jiems buvo įteikti 16 
pradinės mokyklos ir 7 
aukštesniosios mokyklos 
mokytojo diplomai. Aštuntoji 
absolventų laida bus išleista 
1984 m. sausio mėn. 28 d. Iš 
viso 116 studentų yra baigę 
Institutą: 61 pradinės mokyk
los mokytojo ir 55 aukštesnio
sios mokyklos mokytojo cenzu.

Renginiai ir minėjimai
Institutas surengė arba 

prisidėjo prie daugelio minė
jimų, knygų sutiktuvių ir 
renginių. Instituto steigėjas 
Domas Velička ne vien tik 
vedė mokslo progamą, bet ir 
organizavo bei pravedė daugu
mą Inst ' .įto suruoštų rengi 
nių, aktyviai dirbdamas iki 
mirties (1972 m.). Velička taip 
po t įtraukė lektorius ir studen
tus į kitų organizacijų kultū
rinius renginius.

Pirmas žymus Instituto sur
engtas minėjimas buvo 
Mikalojaus Daukšos atmini
mui 1968 metaiB, o kitais 
metais buvo suruošta iškilmin
ga Kristijono Donelaičio gimi
mo 250 metų sukaktis. 1966 m. 
buvo suorganizuotas „Knygos 
vakaras“, suruoštas dr. Jono 
Balio Lietuvių liaudies 
pasaulėjautos išleidimo proga. 
Didžiojo lietuvių autoriaus 
Vinco Mykolaičio-Putino at
minimui PLI suruošė literatū
rinį vakarą 1968 metais. 
Kitais metais Institutas sur
engė Juozo Tumo-Vaižganto 
kūrybos vakarą, o 1972 metais 
buvo suruoštos rektoriaus dr. 
Petro Joniko Lietuvių ben
drinės rašomosios kalbos 
kūrimasis knygos sutiktuvės. 
Institutas taip pat surengė 
vyskupo Motiejaus Valan
čiaus parodą 1975 m. ir 1980 
m. Lietuvos prezidento 
Aleksandro Stulginskio minė
jimą. Šia proga buvo pristaty
ta Instituto išleista Stulgins
kio atsiminimų knyga.

Be šių kultūrinių minėjimų 
Institutas taipgi buvo sur
engęs tris linksmavakarius: 
pirmas 1973 m., antras 1975 
m. ir trečias 1977 m. Studen
tai paruošė įvairias, juokin
gas programas, po kurių buvo 
šokiai. Šių linksmavakarių 
tikslas buvo surinkti lėšų 
Institutui bei pabendrauti 
visiems Instituto studentams.

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Kas integruoja, o kas meluoja?
Vėliausias Oskaro V. Milašiaus raštų tomas.
Oskaro V. Milašiaus „Nemiga“.
Dvi Oskaro V. Milašiaus pasakos.
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius 
prisimenant — 100 metų nuo Vladimiro 
Šilkarskio gimimo.
Lietuviškų plakatų parodos atidarymas.
Nuomonės ir pastabos: Antano Sužiedėlio 
mintys diskusinės.
Pokalbis su Antro kaimo prievaizda Algir
du Titum Antanaičiu.
Vasario mėnesio planetos.

Kas integruoja, o kas meluoja?
Pastaruoju metu į okupuotą 

Lietuvą nuvykstantiems 
mūsiškiams turistams, ypač 
nuskridusiems su kultūrinin
kų etikete, vienintelis ten 
etatinis išeiviologas Vytautas 
Kazakevičius vis pasakojo, 
kad išeivijos lietuvių litera
tūra Lietuvoje jau yra 
integruojama į bendrąją lietu
vių literatūrą. Dėl to, žinoma, 
reikėtų tik džiaugtis. Bet ar 
taip yra?

Negi Poezijos pavasariuos 
įdėtus kelis pluoštelius eilė
raščių ir per keturis dešimtme
čius išleistas kelias (ypač 
mirusių autorių) knygas jau 
galima laikyti dėmesio vertu 
integravimu? Pagaliau ir tai 
padaryta tik meškeriotojo ir 
žuvies intereso bei santykio 
plotmėje. Nes kai neužkimba 
taip, kaip buvo tikėtasi, vėles
nieji rankraščiai jau grąžina
mi, net leidinių metiniuos 
kataloguos jau įrašytos išleis
ti knygos anuliuojamos, nieka
da nepasirodo.

Todėl ir ima apmaudus 
juokas, kai kalbama apie inte
graciją, o visuose pasieniuose, 
paštuose ir muitinėse išeivijos 
grožinės literatūros knyga 
užtveriama, atimama, konfis
kuojama akyliau ir uoliau 
negu caristiniais spaudos 
draudimo laikais Kudirkos 
Naumiesčio ar Sudargo pasie
niuose. Porinama apie integra
ciją, o okupuotos Lietuvos 
kultūriniuos leidiniuos 
nespausdinama jokia normali 
išeivijoje išleistos knygos 
recenzija. Lietuvių literatūrai Į 
skiriamuose mokslo veikaluo
se išeivijos literatūra nefigū
ruoja, lyg joB visai nebūtų. 
Štai 1979 ir 1982 metais 
Vilniuje išleista kone liuksu
sinis koautorinis dvitomis 
Lietuvių -iteratūros istorija. 
Pirmasis tomas —• iki 1940 
metų. Antrasis — tarybinė 
lietuvių literatūra. O pokario 
dešimtmečių gajos ir kūrybin
gos išeivijos literatūros nė 
ženklo. Matyt, aniems, nuo 
kurių parėjo dvitomio turinys 
ir struktūra, tai nėra lietuvių 
literatūra! Vargšai planuo
tojai, negi jie nepagalvoja, kad 
kada nors kultūros istorija iš 
jų pasijuoks net labiau negu 
Vincas Kudirka iš savo laiko 
viršininkų ir cenzorių.

Vėliausias Milašiaus
JOLITA KAVALIŪNAITĖ

nusivylimo 
d’amertume) 
jo draugas 
surinkęs ir

(soir
Tačiau
Boris, 
popieriaus gabalė-

1982 m. Andrė Silvaire 
leidykla išleido O. V. de L. 
Milosz raštų dvyliktąjį tomą. 
Jį sudaro įvairių literatūrinių 
veikalų žanrų kūriniai: 
Zborotvskiai, Pono Trix-Tnx 
gyvenimo istorija, Suplėšytas 
sąsiuvinis ir Neišleisti ar 
atrasti eilėraščiai.

„Suplėšytame sąsiuviny“ 
lyra 16 eilėraščių, kurie buvo 
! parašyti 1894-1896 m., kai poe
tas buvo septyniolikos-de- 

, vyniolikos metų amžiaus 
jaunuolis. Tai įvairaus pobū
džio lyriniai Milašiaus kūrinė
liai — baladės, odės, sonetai ir 
kitokie, kuriuose jaučiama 
Baudelaire ir Mallarmė poezi
jos įtaka. Tai patys pirmieji jo 
kūrinėliai, kurie, matyt, ir jam 
pačiam nepatiko. Jis juos 
vieną kartaus 
vakarą 
suplėšė. 
Rolland 
sulipdęs 
liūs, 1957 m. atidavė A. Silvai
re leidyklai.

Pati didžioji, pati svarbioji 
ir esminė šios Milašiaus 
knygos dalis — prozinė. Tai 
„Labai paprasta pajaco pono 
Trix-Trix istorija“ ir ypač jo 
romanas Les Zborotvski — 
Zborowskiai.

Ponas Trix-Trix, grotes
kinis pajacas, tampa rašytojo 
draugu, skaito jo eilėraščius ir 
drauge su juo geria ir rūko. 
Vieną lietingą ir vėjuotą vaka
rą jis susigraudina, pravirks
ta ir papasakoja, jog kitados 
jis vienos merginos buvo į lūpų 
kamputį pabučiuotas. Ir tai 
jam — toji praėjusio pabučia
vimo gėlė — sutrukdė pasiekti 
Negražumo Absoliutumą. Šį 
savo nepasisekimą jis 
skaudžiai pergyvena, 
atsisveikina ir miršta. Pasku
tinis šios pasakos šauksmas 
„Reikia gyventi! Nereikia 
nužudyti vidinio 
primena paskutinę eilutę 
eilėraščio „Et surtout que...“, 

Kitaip yra išeivijoje. 
Kiekvienas čia gali lengvai 
pasekti okupuotos Lietuvos 
literatūrinę raidą ir jai skirti 
atitinkamo dėmesio. Galima 
užsisakyti literatūros perio
dinius leidinius Lietuvoje, ir 
paštininkas juos be niekur 
nieko atneš. Pažįstami bei 
giminės norinčius mielai 
aprūpina tenykštėmis 
knygomis. Pagaliau New 
Yorke, Chicagoje ar kitur 
laisvai gali nueiti į atitinka
mą sovietinių leidinių knygy
ną ir norimomis knygomis 
apsirūpinti, jas čia nusipirkti.

Čionykščiuos periodinės 
spaudos puslapiuos bei kultū
ros žurnaluos laiks nuo laiko 
skaitome Lietuvoje išleistų 
knygų bei autorių aptarimus, 
matome jų nuotraukas, kūry
bos ištraukas, eilėraščių pluoš
tus. Pokario metais Lietuvoje 
sukurtoji literatūra (ten 
apšaukta tarybine) iš bendro
sios lietuvių literatūros neiš
skiriama. Čia, išeivijoje, išleis
tas Pr. Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istorijos ketur- 
tomis: pokario metų Lietuvos 
literatūrai ketvirtame tome 
skirta 213 puslapių. 
Neišskiriama ji niekur ir 
anglų kalba informaciniuos 
bei akademiniuos leidiniuos, 
kai išeivijoje gyvenantys 
mokslininkai turi progų tokių 
leidinių paruošime bendradar
biauti. Štai tik pora pavyz
džių, o jų yra * begalės. 
Encyclopedia of Poetry and 
Poetics (ed. Alex Preminger; 
Princeton University Prese, 
1965): Kostas Ostrauskas ir 
William Kleesman Matthews 
gana plačiai apžvelgia visą 
lietuvių poezijos raidą, 
neišskirdami ir šių dienų 
Lietuvoje rašančių autorių. 
Columbia Dictionary o f 
Modern European Literature 
(ed. Jean-Albert Bėdė and 
William B. Edgerton; Colum
bia University Prese, 1980): 
Rimvydas Šilbajoris, pateik
damas leidinyje taipgi 
netrumpą (nuo donelaitinių 
laikų) lietuvių literatūros visų 
žanrų raidą, lygiai pristato ir 
dabarties lietuvių literatūros 
visumą tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje.

(Nukelta į 2 psl.)

pajaco“

Dvylikametis Oskaras V. Milažius 8U savo motina.

išleisto tais pačiais metais, 
kaip ir Les Sept Solitudes. 
Aplamai kūrinėlis nėra 
originalus. Jacųues Riviėre 
teigimu, jis primena Valėry 
„la Soirėe avec Teste“.

Pagrindinis šio Milašiaus 
raštų' tomo kūrinys — 
autoanalitinis romanas Les 
Zboroiuski. Romanas parašy
tas 1910-1913 m. ir vaizduoja 
istorinės Lietuvos dvarininkų 
gyvenimą Bialos apskrity, 
devyniolikto šimtmečio 
rūmuose, paskendusiuose 
praeities gelmėse.

Romanas nepilnas. Jo rank
raštis atiduotas leidyklai 
1914 m. Tačiau prasidėjęs 
Pirmasis pasaulinis karas, 
visuotinė mobilicacija, o 
vėliau mistinė Milašiaus 
iliuminacija, pakeitusi dvasi
nę autoriaus orientaciją — 
visa tai sutrukdė romano išlei
dimą. O vėliau dingo ir pats 
rankraštis. Tąd čia tėra tik 
dalinė romano versija, sudary
ta iš surankiotų išlikusių 
rankraščių. Tad ir jo aptari
mas ir analizė neišvengiamai 
bus ribota ir sąlyginė.

Zboroivskių centre — du bro
liai, kurie abu m^li savo tėvą 
ir vėliau tą pačią merginą ir 
tampa priešais.

Romanas parašytas pirmuo
ju asmeniu. Autoriaus „aš“ 
pavestas pastabiam ir 
jautriam anglų kalbos moky
tojui Everardui, kuris pajunta 
net „mažiausią aistros judesį 
ir švelniausią šviesos pasikei
timą“. Šis pasakotojas roma
no įvykius vaizduoja dviejose 
laiko — esamojo ir būtojo — 
plotmėse. Tad ir tie įvykiai 
atsiskleidžia skirtingai: pro 
jaunuolio žvilgsnį ir pro per 
anksti pasenusio senelio, kuris 
su nostalgija žvelgia į praeitį: 
„Liūdnoji praeitis! Bet taip pat 
ir mieloji praeitis, nes net ir 
pati liūdniausia jaunystė 
laikui bėgant tampa žavin
ga“. Everardas savo siela susi-

raštų tomas

Poetas Oskaras V. Milašius maždaug 1900-taisiais metais.

jęs su praeitimi. Jį jau pasenu
sį tebelydi Zborowskio tėvo 
žodžiai. „Yra kažin kas jo 
neaiškiuose žodžiuose“, 
prisipažįsta jis, „kas mane 
žavi ir duoda man jėgų gyven
ti. Aš pats sau garsiai kartoju 
ir jaučiu ant savo palenkto 
veido imperatorišką ir tyrą 
žvilgsnį to, kurį mintyse 
vadindavau savo Mokytoju“.

Našlaitis ir beturtis, 
aštuoniolikmetis anglas 
aristokratas Everardas 
189...metais susitinka su 
svetimtaučiu, kurio didinga 
išvaizda ir vidinė paslėpta
akių ugnis jį sudomina. Tai 
Jean Gonzague Zborowski 
(kai kur jis vadinamas Mirec- 
ki ar Sartorowski), šiaurinės 
Lenkijos didikas, pasišventęs 
istorijos ir poF'nės ekono
mijos mokslam; r siekiantis 
suartėjimo tarp ankijos didi
kų, turinčių materialinį krašto 
palikimą, ir kaimiečių, 
paveldėjusių „rasės energiją“. 
Zborowski, save kaltindamas 
apleidęs moralinį sūnų auklė
jimą, kviečia Everardą būti jų 
anglų kalbos mokytoju ir 
kompanionu. Tėvui rūpi sūnūs 
ir jų charakterių polinkiai: 
jaunesniojo Edvardo smarku
mas ir aistringumas ir 
vyresniojo Henriko melan
cholija ir bailumas ir 
nepasitenkinimas. Sūnūs kilę 
iš dviejų vedybų. Skirtingas jo 
sūnų charakteris paveldėtas iš 
motinų. Henriko motina buvo 
mylima ir kilnios sielos Este
ra, kilusi iš neturtingų 
intelektualų žydų žeimos, o 
jaunesniojo energinga ir 
praktiška Marie-Anne.

Netrukus Everardas išvyks
ta į tą „nelaimingąjį kraštą“, 
kur jo laukia Zborowskio 
sūnūs. Tai tolimas „pirmykš
tis ir susnūdęs sniego kraš
tas“. Pervažiavę Vokietiją ir 
Lenkiją, Everardas ir Jean 
Zborovvski galų gale pasiekia 
Zborowskio gimtinės apylin
kes, kurių balzganas ir 
susimastęs dangus giliai palie
čia Everardo sielą. O pasiekęs 
Lietuvą, jis pajunta visoje 

gamtinėje aplinkoje gilų liū
desį, kuriame yra paskendę ir 
daiktai, ir žmonės. Ir jis 
jautęs, kad po niūrių Piasto 
lygumų tęsėsi letargiškas 
Gedimino vienišumas....

Tai buvo ruduo — 
melancholijos ir amžino liū
desio metų laikas. Ir visi daik
tai buvo miego spalvos. 
Dangaus fone smėlio spalvų 
pirkelės ir sudrumsto vandens 
akys žemės veiduose. Tai seno
ji ir paslaptingoji Lietuva — 
pirmykštė ir liūliuojanti, kur 
dar tebekalbama mažai 
tepąkeista sanskrito kalba.

Oskaras V. Milašius, septyniolikos metų.

Nuo kalno papėdės keliau
tojai pamato samanotą seno 
namo stogą ir langus, 
susimąsčiusiomis vaivorykš
tės ir praeito šimtmečio 
spalvomis. Durys, baisiosios 
neišbaltintos rasės karsto 
.durys atsivėrė į tamsų priean
gį, kur nuo pat pirmojo žin
gsnio pelėsių kvapas suspau
džia gerklę. Čia šalia senosios 
Prancūzijos ir Lenkijos 
karalių paveikslų kabo ir 
Lietuvos kunigaikščių portre
tai. {vairūs daiktai persisunkę 
bendru užmaršties, tylos ir 
mirties kvapu. Tai Praeities 
Namai.

Šiuose senuose „Vaiduoklių 
namuose“ Everardas susi
tinka su Zborowskio sūnumis 
— nedrąsiuoju Henriku ir 
narsiuoju Edvardu. Neužilgo 
Henrikas Everardui atveria 
savo sielą. Jis, kaip ir Everar- 
das, visą savo gyvenimą 
pergyvenęs savo „menkumą“ 
ir savęs neapykantą. Jis stebi
si, kaip jis galėjo kilti iš tokio 
didingo Tėvo. Jis savo tėvą 
myli garbinančia meile, ir jis 
jam atrodo „didžiausias, 
didingiausias, gražiausias, 
tvirčiausias“. Kuo daugiau 
tėvą garbina, tuo labiau save 
menkina, ir ta įsivaizduota ar 
reali dvasinė distancija tarp jų 
tampa neperžengiama. Tad 
paradoksiškai per gilią tėvo 
meilę jis tragiškai nutolsta 
nuo tėvo. Nepajėgdamas 
išreikšti tėvui savo meilės, jis 
užsidaro savyje ir kenčia 
„išorinėje tyloje“. Menkystės 
jausmas taip pat jį skiria nuo 
jaunos vienietės F.mmos 
(Klaricijos), idealios jaunuolio 
sapnų inkarnacijos. Giliai ją 
myli, bet r ^raližuojamas 
mažavertystės jausmų nedrįs
ta prašyti jos rankos. Jis 
jaučia be teisės būti piliečiu, 
vyru, tėvu.

(Nukelta į 3 psl.)
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Pokalbis su dramaturgu 
Eugene Ionesco

Moderniosios dramos klasi
kas Samuelis Beckettas turėjo 
laukti 30 metų, kol jo pjeBė 
“Belaukiant Godot” iš dalies 
jaunų Klaipėdos teatralų ryž
to dėka, išvydo Lietuvos sce
ną. O kito modernaus klasiko 
Eugene Ionesco Lietuvos teat
rai iki šios dienos laukia-nesu- 
laukia, kaip Becketto valka
tos nesulaukė Godot. Dėl to 
kalti ne tik prancūziškai ra
šančio rumunų dramaturgo 
dramos veikalai, bet ir jo pa
žiūros be? politinė pozicija. Jis 
nedviprasmiškai pasisako 
prieš sovietinį imperializmą, o 
šįmet įstojo į Vladimiro Bu- 
kovskio vadovaujamą, prieš 
totalizmą nukreiptą intelek
tualų ir menininkų sąjungą 
“Rezistencijos Internaciona
lą”.

Neseniai Amerikoje, Iones- 
co šiais klausimais pasidalijo 
mintimis su spauda. Paklaus
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tas, ar žmonija gali išvengti 
sunaikinimo, Ionešco atsakė:
“Mes esame dideliame pavo
juje, ir tas pavojus kyla ne iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių, kaip mano kai kurie ame
rikiečiai, bet iš Sovietų Sąjun
gos. Komunizmas norėjo 
įkūnyti teisybę, laisvę ir me
džiaginę gerovę. Intencijos bu
vo geros, bet pasekmė — tiro
nija ir genocidas. Jūs, be abejo, 
skaitėte Solženicyną ir Vladi- 

. mirą Bukovskį. 1789-jų metų 
prancūzų revoliucinė ideologi
ja irgi buvo dosni, bet labai 
daug žmonių jos metu neteko 
galvų — vardan kilnaus ide
alo. Todėl imi jausti, kad de- 

.^moniškos ir neracionalios jė- 
Bgos tyčiojasi iš žmonių 
Skelbiamų siekių ir nukreipia 
. juos diametraliai priešinga 
linkme”.

a
“Nebekalbėkim apie teisy

bę”, sako Ionesco, “nes teisy
bė turi pavojingą konotaciją. 
Ji dažniausiai reiškia kerštą, 
varžtus ir bausmę. Nekalbė
kim ir apie laisvę; kalbėkime 
apie meilę. Meilė yra laisvė. Ir 
kalbėkime apie meną. Nes me
nas taip pat yra laisvė — lais
vė ir tiesa vaizduotėje”.

“Jūsų idėjos yra pesimizmo 

ir optimizmo mišinys”, kalbė
jo amerikiečių koresponden
tas. “Ar jūs esat tikintis?”

■* “I tai aš teatsakysiu savo iš
pažinties metu”, atsakė Iones- 
co. “Bet pats faktas, kad aš ei
nu išpažinties, jau savaime 
yra atsakymas. Taip aš esu ti
kintis. Biologai nėra* tikintys 
žmonės. Daugiau tikinčiųjų 
yra tarp fizikų ir matematikų, 
nes jie įžiūri visatoje tvarką ir 
sandarą. Sakyt, kad Kūrėjas 
egzistuoja, yra galbūt pats ele
mentariausias visatos paaiš
kinimas, bet kol kas jis tebėra 
patikimiausias”.

Į klausimą, ką jis galvoja 
apie realizmą, Ionesco taip at
sakė: “Realizmas yra viena 
Vakarų pasaulio ir amerikiečių 
proto silpnybių. Realizmas ap
simeta atskleidžiąs tiesą. 
Bet mes labiausiai priartėja
me prie tikrovės savo vaizduo
tėje ir savo'sapnuose. Aktorių 
studijos ar televizijos realiz
mas siekia mus užtikrinti, bet 
iš tikrųjų jis meluoja. Toksai 
realizmas niekad nėra laisvas 
nuo ideologinių tendencijų. 
Poetas, kuris leidžia savo vaiz
duotei laisvai klajoti, neme
luoja. Jis išranda. Vaizduotė 
yra pačios mūsų proto struk
tūros atspindys”.

“Sukurti realistinį teatrą ar 
literatūrą“, pabrėžė Ionesco. 
“pirmiau reikia sugebėti ap
tarti tikrovę. Paklauskit įžy
miausi fiziką, kas yra tikrovė, 
ir jis nežinos atsakymo. Pa
klauskit kito, kasgi yra me
džiaga. Jis jums atsakys, kad 
tai iliuzija. Medžiaga ir gyvy
bė yra energija”.

Kritikai Ionescui prisegė „ab- 
surdisto” etiketę. Dramatur
gas su tuo nesutinka. “Kurio
je savo pjesėje aš gyriau 
absurdą?” klausia jis. “Skai
tykit mano pjeses ir nesirū
pinkit, ką sako kritikai. Žmo
nėms nepaprastai sunku 
komunikuoti. Bet aš niekad ne
sakiau, kad komunikacija iš 
viso neįmanoma. Kai aš kai 
bu apie meilę, visas pasaulis 
mane supranta”.

J. P.

Plakato raida ir lietuviškasis plakatas
A. KURAUSKAS

Menas skelbti siūlomą prekę ar 
idėją yra labai senas.*) Skelbimo 
menas ir meniškas skelbimas yra 
dvi skirtingos sąvokos. Pastaroji 
kultūros istorijoje atsirado žymiai 
vėliau ir grafikos mene įgijo 
didelę reikšmę.

Taikomosios grafikos kilmė 
paprastai siejama su plakatu. 
Plakatas skirtas įtaigauti 
žiūrovą patikėti jame skelbiama 
idėja, siūlomo gaminio ar įvykio 
verte. Priešingai, grynasis menas 
utilitarinių ar pragmatinių tikslų 
sau neieško, o skelbimas, praneši
mas, afiša ar plakatas tokia 
užduotimi kaip tik pagrindinai 
remiasi. Grynojo kūrėjo tikslas 
yra išreikšti savo individualų, 
subjektyvų minties pasaulį, tuo 
tarpu taikomosios grafikos 
dailininkas bando suprasti ir 
perduoti kitų norimas išreikšti 
idėjas ir vaizdiniu būdu jas kuo 
plačiausiai paskleisti visuomenei. 
Naudos momentas čia sunkiai 
nuginčijamas, nežiūrint kokiu 
pretekstu dalyką svarstytume.

Europoje pagrindiniai plakato 
principai susiformavo devynio
likto šimtmečio gale su Toulouse- 
Lautrec ir kitų anuometinės 
epochos dailininkų pieštais skelbi
mais. Du veiksniai buvo ypač 
svarbūs: susidomėjimas japonų 
medžio raižiniais ir naujas 
spausdinimo būdas nuo litogra- 
finio akmens. Pirmuoju atveju 
Vakarų dailininkų pradedama 
suprasti vaizdinio lakoniškumo, 
paprastumo svarba ir reikšmė, o 
antruoju — naujasis multiplika- 
vimo būdas pasirodė labai 
prieinamas ir praktiškas, norint 
pasiekti plačiąją visų sluoksnių 
visuomenę ne tik spausdintu 
žodžiu, bet ir vaizdu — iliustracija. 
Ir dar daugiaspalve iliustracija. 
Plakatas ne tik pažadino ir 
atkreipė į save dėmesį, bet dar gi 
įgijo kitą — pramoginę ar net 
meninę vertę. Plakatas tapo 
savotišku miestelėnų ir vidurinio
sios klasės paveikslu.

Šis būdas skelbtis gatvėse ir 
viešose vietose taip greit paplito ir 
„įsipilietino“, jog jis buvo pradžia 
ne tik plakato, bet ir skelbimų 
meno kitose srityse, pavyzdžiui, 
laikraščiuose, žurnaluose, etiketė
se, įpakavimuose ir visur ten, kur 
pirkėją ar vartotoją galima 
pasiekti. Vaizdinio poveikio ir 
estetikos dėsniais imta vado
vautis visose komercinės grafikos 
srityse, tačiau tikroji pradžia 
buvo plakatas gatvėje.

Modernaus žmogaus 
poreikiams ir XX amžiaus 
technologijai kintant ir jai tobulė
jant, aišku, keitėsi ir plakato 
reikalavimai bei jo pobūdis. Šių 
dienų žmogus, užgožtas skubaus, 
greito gyvenimo ir daugybės 
reikalavimų, ilgiems svarsty
mams, abejonėms, spėliojimams 
ir sprendimams laiko neturi, todėl 
ir skelbiama mintis turi būti 
pagauta ir suprasta greit. Praeivį 
reikia ne tik sustabdyti, ne tik 
atkreipti jo dėmesį, bet ir 
informuoti jį greit ir taikliai. Tai 
pirmoji plakato funkcija. Čia nėra 
vietos turtingam vaizdui, 
detalėms ir ilgiems aiškinimams. 
Viskas turi būti lakoniška, trum
pa, aišku ir suprantama. Tikrasis 
tikslas yra praeivį ne tik 
sustabdyti, bet ir jį įtaigauti, 
įtikinti ir paveikti. Jei žiūrovas 
nepaveikiamas, tai, nežiūrint jo 
išorinio „grožio“, plakatas 
praranda ir savo vertę. Jis privalo 
būti funkcinis. Plakatas, kuris 
neįtaigauja veikti, yra bevertis. 
Taigi — dėmesys, lakoniškumas, 
suprantamumas, taiklumas ir 
įtaigavimas veikti yra pagrin-

*) Žodis, tartas atidarant lietu
viškųjų plakatų parodą M. K. Čiurlio
nio galerijoje. Jaunimo centre. Chica- 
goj, š.m. sausio mėn. 13 d.

dinės sąvokos su kuriomis 
susiduria plakato kūrėjas.

Yra tačiau ir kita labai svarbi 
plakato pusė. Sklandumo, aiškumo 
ir nuoseklumo plakate dar 
negana. Jis turi būti gražus, 
estetiškas, meniškas. Taigi čia 
susiduriame su meno vystymusi ir 
jo istorija. Laikas ir sąlygos nelei
džia čia nuodugniau gilintis į 
kalbamą dalyką, tačiau bent 
paskubomis ir trumpai reikia 
paliesti pačius pagrindiniausius 
visos taikomosios grafikos, 
vadinamo „design“ vystymosi 
momentus moderniojo vaizdinio 
meno kontekste.

Chronologine prasme, kaip 
plakato, taip ir kitų taikomosios 
grafikos šakų istorija labai trum
pa — ji nesiekia nė dviejų šimtme
čių. Modernusis „design’as" o tuo 
pačiu plakatas ir visa taikomoji 
grafika augo ir vystėsi tampriai 
susiję su visais grynojo meno 
sąjūdžiais ir jo plėtra Europoje ir 
čia, Amerikoje. Bent prabė
gomis tenka pažvelgti į XX 
amžiaus moderniojo meno stilių 
išsivyBtimą, į tokius dailės sąjū
džius, kaip Art Nouveau, kubiz
mas, futurizmas, Dada, siurrea
lizmas, Art Deco, de Stijl ir 
Bauhaus. Tai laikotarpis nuo 
1900 iki 1934 metų.

Kultūros vystymosi prasme, 
keturi XX a. įvykiai turėjo 
milžiniškos įtakos moderniajam 
vaizdiniam menui, būtent, 
Einšteino teorija, Picasso kubiz
mo išradimas, Frank Lloyd 
Wright architektūrinės naujovės 
ir Freudo sapnų analizių paskelbi
mas.

Art Nouueau (Toulouse-Lautrec, 
Bonnard, Beardsley ir kitų 
dailininkų kūryba) akcentavo 
visiškai naujovišką raidės, šrifto 
ir aplamai tipografijos supratimą 
ir jų panaudojimą spaudoje.

Kubizmas, atsiradęs 1907 m. 
grafikams atvėrė galimybes nau
jiems sprendimams, panaudojant 
kolažą ir asemblažą. Kubizmas 
sukūrė naują „matymo“ teoriją ir 
pažadino pradžią de Stijl, futu
rizmo ir konstruktyvizmo sro
vėms.

Futurizmo svarbiausias novato
rius ir kūrėjas buvo Marcei 
Duchamp, kurio drobės „Figūra, 
nulipanti laiptais“ ir „Kavos 
malūnėlis“, nutapytos 1911 m., 
įvedė tapybon judesio vaizda
vimą. Futurizmas darė įtaką 
visiems vaizdinio meno žanrams.

Dada sąjūdis buvo taip pat 
inspiruotas futurizmo. Grafikams 
— projektuotojams jis išryškino

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Iš lietuviškų plakatų parodos, vykusios šių metų sausio mėn. 13-29 
dienomis Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje — dail. 
Vytauto O. Virkau plakatas. Nuotrauka Jono Tamulaičio

sąmojo ir psichologinio šoko svar
bą ir vertingumą. Šis sąjūdis 
inspiravo naujus, originalius tipo
grafinius sprendimus, panau
dojant raides, kaip kūrybinio 
užmojo elementą.

Konstruktyvizmas gimė Rusi
joje ir ketino tapti tikruoju 
socialistinės-komunistinės revo
liucijos balsu. Tačiau netru
kus išryškėjo šių pastangų 
ironija; Stalino režimas ne tik 
„sutvarkė“ šį sąjūdį, privers
damas jo šalininkus trauktis į 
Vakarus, bet ir toliau persekiojo 
bet kokį kūrybos originalumo ir 
individualumo pasireiškimą. 
Šiame sąjūdyje Kazimir Male- 
vitch savo kūryboje išryškino 
paprastumą ir geometrinių formų 
svarbą. Rusų revoliucijos 
avangardo dailininkai, pvz. Lisi- 
cky ir N. Prusakov turėjo trauktis 
į Vakarus ir sovietinio režimo 
rusų menui jokios įtakos nepa
darė. Mare Chagall ir Vassily 
Kandinsky sav > kūrybą išugdė 
Vakaruose, veik lami Vakarų Eu
ropos kitus sąjūdžius.

De Stijl ir Bauhaus sąjūdžiai, o 
ypač pastarasis atvėrė duris į 
eksperimentavimą, technologijos 
bei jos potencialo reikšmę mūsų 

gyvenamajam laikotarpiui ir 
moderniam žmogui.

JAV-ėse Bauhaus sąjūdis 
suvaidino ypatingą vaidmenį 
įvairių sričių vaizdinėje kūryboje. 
Ir ne vien grafikoje. Antrojo 
pasaulinio karo metu iš Europos 
pasitraukę Bauhauso menininkai 
ir pedagogai buvo didelis įnašas į 
JAV vaizdinį meną ir jo kultūrą. 
Bauhauso reikšmė taikomoje 
grafikoje paprastai siejama su 
funkcionalizmo arba interna
cionalinio stiliaus sąvokomis. 
Bauhauso pažiūra į projektavimą 
(design) ypač pabrėžia sklandu
mą, aiškumą ir nuoseklumą. 
Pabrėžiama projektuojamo daly
ko praktiškoji, funkcinė pusė.

Amerikos taikomosios grafikos 
ir jos plakato istorija gerokai 
skirtinga nuo europietiškosios. 
Vidurkio amerikietis mėgsta tokią 
informaciją, kuri yra iliustruota, 
paveiksluota. Tai gerokai atsi
spindi kasdien ir visur matomuo
se, vadinamuose „outdoor bill- 
board“ skelbimuose. Kaip patys 
patyrėme, skelbimais visa Ameri
ka užversta nuo gimimo iki mir
ties. Nereikia daug ir toli eiti, kad 
tuo įsitikintume. Meno dalykuose 
vidurkio amerikietis iš tikrųjų 

mažai orientuojasi. Estetika jis 
nepasitiki. Iš tikrųjų yra kiek 
paradoksalu, kad iš vienos pusės 
puritonų tradicija visados buvo 
skeptiška menui ir grožėjimuisi 
paveikslais, o iš kitos — tipiškas 
amerikietis, kuris nuolatos skuba, 
iliustraciją, vaizdą priima be 
jokių svarstysiu. Iliustracija, kuri 
komunikuoja greit ir tiesiogiai, 
amerikiečiui yra suprantamesnė, 
priimtinesnė ir tokiu būdu jį skati
na veikti, pirkti. „Veiklos“, o ne 
„mąstymo“ tradicija čia 
priimtinesnė, nes ir iš jaunų dienų 
antiintelektualinė pažiūra yra 
vyraujanti. Vidurkio žmogus tiki 
tuo, ką jis mato. „Parodyk man“ 
yra amerikiečiui tipiška. Arba 
klaidus posakis, kad „paveikslas 
vertas tūkstančio“ žodžių taip pat 
čia labai populiarus. Vidurkio 
amerikietis dažniau, negu kitose 
šalyse, reikalauja realizmo mene. 
Stilizuotas ar suabstraktintas 
vaizdavimas dažniausiai atme
tamas, ir liaudies herojum tampa 
Norman Rockwell ar panašaus 
stiliaus puoselėtojai.

Du bruožai išryškina amerikie
čių pasirinkimą taikomojoj 
grafikoj: viduriniosios klasės 
pomėgiai ir pramonės dosnumas 
negailėti pinigo komerciniam 
menui. Vidurkio amerikietiB, pats 
nepasitikėdamas savo skoniu, 
pasikliauja žinovų, ekspertų 
specialistų nuomone, o jeigu 
specialistai neprieinami, jis pats 
vadovaujasi savo išmone.

Amerikiečiai iš prigimties yra 
smalsūs. Jie nori išmokti, todėl 
šiame krašte turime tiek daug 
mokslo institucijų, turtingų 
muziejų ir reikšmingų parodų. Per 
II pasaulinį karą atvykusi iš 
Europos menininkų ir intelek
tualų banga čia buvo sutikta su 
išskėstomis rankomis. Jų autori
tetas yra gerbiamas. Amerika po 
II pasaulinio karo tapo didžiųjų 
pokario meno sąjūdžių tėvyne, jų 
tarpe abstraataus ekspresioniz
mo, Op.Pop, aplinkos ir kitų meno 
sąjūdžių. Tikroji, autentiška kūry
ba L ’ esti tarp universitetų sienų, 
aukšto lygio žurnaluose, puikiose, 
turtingose galerijose. Vidurkio 
pilietis, iš paviršiaus žiūrint, 
nesidomi menais, tačiau profesio
nalizmas pabrėžiamas. Čia, 
Amerikoje, gimsta patys įdomiau
si ir taikomosios grafikos atra
dimai, kuriais sekama ne tik 
Europoje, bet ir už geležinės 
uždangos, tadgi ir Lietuvoje. i

Mūsų Lietuvoje plakato istorija 
ir įdomi, ir unikali. Ji, turiu 
pabrėžti, savo tradicija ir slinkti
mi nieko bendro neturi su socialis
tiniu realizmu, kuris yra suleidęs 
gilias šaknis Sovietų Sąjungoje...

Lietuviško plakato pradžios 
reikia ieškoti M. K. Čiurlionio, P. 
Rimšos, A. Žmuidzinavičiaus 
sukurtuose plakatuose šio šimtme
čio pradžioje. Būta ir anksčiau 
skelbimų, bet jų reikšmė daugiau 
istorinė — mažiau meninė. 1922 
m. Kaune įsteigtoji Meno mokyk
la išugdė savąjį, lietuviškąjį 
dailininką. Jo formavimas vyko 
vingiuotai, sunkiai, komplikuo
tai. Lietuviškoji meno mokykla, 
kurios profesūrą iki tol sudarė 
svetur mokslo įsigiję lietuviai 
profesoriai, ilgainiui išugdė visai 
naują ir originalią dailininkų 
kartą. Ji turėjo reikšmės ne tik 
Lietuvoje likusiems dailinin
kams, bet ir tai kartai, kuri 
pasitraukusi iš Lietuvos, perdavė 
savo žinias jau tremtyje meną 
studijavusiai kartai. Bet tai jau 
atskira kalba. Svarbu tai, kad 
šiuo metu Lietuvoje puoselėjama 
grafika be jokios abejonės yra 
suleidusi šaknis į Vakarų Europos 
meno tradiciją. Jau 1937 m. 
Lietuvai originaliais plakatais 
buvo atstovaujama Paryžiuje 
moderniojo meno ir technikos 
parodoje. Galdiko, Dobužinskio, 
Jonyno ir kt. mūsų dailininkų 

(Nukelta i 2 psl.)
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Galilėjus skrenda į Jupiterį
ALEKSANDRAS RADŽIUS

Pasiekus mėnulį, nutūpus I didelį kiekį karščio. Tai daug 
Marse, aplankius planetas I sunkesnės 
nuo Merkurijaus iki Saturno, 
pūstelėjo Amerikos politikų

atmosferą, negu Apollo astro
nautų, grįžtant jiems iš, mėnu-

Valio, 1984-taisiais sulaukėme!
Šių metų sausio mėnesį 

mane atlankė ir profesiniu, ir 
lietuvišku požiūriu žavi, džiu
gią žinią nešanti kregždė. Tai 
bilvo laiškas iš Chicagos (žr. 
iliustraciją apačioje), at
spausdintas LITUANUS Fon- 
dacijos kompiuteriu. Charak
teringa ir svarbu, nes laiškas 
atspausdintas jau iš karto su
dėtais lietuviško raidyno ženk
lais. Tai reikšminga naujiena 
visiems lietuviams — išeivijoje 
ir Lietuvoje. Tai įrodymas, 
kad lietuvišką raidyną jau 
galime įskaityti į kompiuterį, 
kompiuteryje 
galime be jokių kompromisų 
lietuvių kalbos tekstą iš 
kompiuterio atspausdinti.

Su šiuo laišku lietuvių kul
tūriniam, visuomeniniam 
gyvenimui, švietimo pastan
goms ir moksliniam darbui 
atsiveria nauja era. Juk kas
dien vis pigesni, mažyčiai 
kompiuteriukai darosi ekono
miškai prieinami kiekvienam, 
kuris nori ir gali įsigyti kiek 
mandresnę televiziją ir rašo
mąją mašinėlę. Su kompiu
teriais mūsų institucijos galės 
greitai, lengviau ir pigiau 
savąsias raštines automati
zuoti. Technologine ar inte
lektualine prasme, tiesa, čia 
nebuvo jau didelis pasie
kimas, tačiau praktiškai im
ant — lygintinas kad ir su Lie
tuvių Fondo įsteigimu prieš 
kelis dešimtmečius ar pan.

Turime čia dabar tai, ko 
lietuviai Lietuvoje dar neturi; 
o pažįstant tą „Didįjį brolį“, 
nereikia ir klausti kodėl... Dar 
1983 pasiekė mane laiškas iš 
anapus, kur dėl lietuvių termi
nologijos ir rašmenų įvedimo į 
kompiuterį aiškinamasi:

, „Kaip mes, tokia maža dyną kompiuteryje, galėdami 
respublikėlė, galime pajėgti tekstus į kompiuterį įskaityti, 
padaryti beveik tarptautinius iš kompiuterio ‘atspausdinti ir

pakeitimus?“ ... Juk net 
japonai šioje srityje savo tau
tinių interesų neieško... Į tai, 
su rūpesčiu dėl lietuvių ben
drųjų interesų, atsakau: japo
nams negresia genocidas, o 
„mažai respublikėlei“, deja, 
gresia. Todėl ir svarbu, kad 
mažieji ir mažumos (abipus 
geležinės uždangos!) turėtų 
galimybę puoselėti savo tau
tinius interesus su šiandie
ninės technologijos prie
monėmis. Reikia tikėtis, kad 
šis mūsų išeivijos įnašas ras 
kelius bei galimybę prigyti 

manipuliuoti, Lietuvoje.
Apie lietuvišką raidyną 

kompiuteryje JAV-se jau kal
bame apie 10 metų. Kodėl taip 
ilgai?

* Reikėjo, kad ta tech
nologija atpigtų, ekonomiškai 
būtų prieinama mūsų akira
čiui, mūsų naudojimui.

* Reikėjo, kad susiburtų in
stitucijos, kurios skatintų ir 
ieškotų sprendimų šioje sri
tyje. Tos institucijos yra iš
vardintos laiške: Lituanus, Pe
dagoginis lituanistikos 
institutas, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidėjai, 
LB Švietimo Taryba, Muziko
logijos archyvas ir Tėvai 
Jėzuitai.

* Pagaliau reikėjo, kad šis 
reikalas rastų atgarsį suinte
resuotų profesionalų būrelyje, 
kas ir įvyko 1983 per Pasaulio 
Lietuvių

i Pagarba 
Burokui, 
čiui,
Arvydui Tamuliui ir Jonui 
Žukauskui, išvardintiems 
laiške.

Turėdami lietuvišką rai-

dienas 
jiems:

Rimui 
Mindaugui

Chicagoje. 
Gintautui 

Damijonai- 
Pleškiui,

galvose nelabai palankūs vė- Į Ho. Dėl to šiluminis skydas 
jai moksliniams erdvės tyri- I Y™ toks masyvus. Jis sudaro 
mams. „Taupymas ne vie- I 
toje”, kartą išsireiškė mūsų 1 
astrofizikas dr. R. Zalubas. 
Apleisti Cape Canaveral įren
gimai ėmė rūdyti. Tik vienas 
erdvės lėktuvo (Space Shuttle) 
užsimojimas gaivalingai ver-, 
žėsi aukštyn ir, pagaliau, nau-i 
ja erdvinio susisiekimo kon-1 
cepcija bei sklandžiais 
orbitiniais skridimais užsitik
rino politiniuose ir kariniuose 
sluoksniuose palankumo, o vi
suomenėje populiarumo. Erd
vės lėktuvas atvėrė plačiai du
ris ateities projektams, kuriais 
užversti kūrybingų erdvės 
mokslininkų stalai ir jų stali
nės. Vienas iš tų projektų yra 
įdomus ir komplikuotas erdvė
laivis, vadinamas Galilėjaus 
vardu, kurs pakils į Jupiterį 
1986 metais to paties erdvės 
lėktuvo dėka. O kelionė į di
džiąją planetą bus netrumpa. 
Truks ilgiau, kaip dvejus me
tus.

Galilėjus bus sudarytas iš 
dviejų dalių, orbiterio ir kap
sulės. Kai jau liks erdvės kelio
nėje tik 150 dienų iki atvyki
mo pas Jupiterį, kapsulė 
atsiskirs ir leisis tiesiai į pla
netą. Orbiteris kiek atitoks 
nuo kapsulės, ir abu pasku
tinę kelionės dalį skris forma
cijoj, Jupiterio gravitacijos 
taukiami. Pagaliau skrendan
ti porelė pasieks savo tikslą. 
Mūsų kalendorius rodys 1988 
m. rugpiūčio 25 dieną. Prasi
dės veikla Jupiterio pašonėj.

Orbiteris praskris pro 
Io, artimiausią iš keturių di
džiųjų planetos mėnulių, 1000 
kilometrų atstu, o kapsulė lėks 
toliau, artėdama į viršu
tinius Jupiterio debesų sluoks
nius, juosiančius planetos pu
siaują. Orbiteris, pralėkęs pro 
Io, maždaug už keturių su pu
se valandų pasieks artimiau
sią nuo planetos tašką — 
230,000 km (arba 140,000 my
lių) atstumą. Kapsulė tada jau 
leisis į debesis.

Švelniai pasakyta: “leisis”. 
Iš tikrųjų kapsulė įlėks į at
mosferą didesniu, negu 100,- 
000 km per valandą greičiu. 
Parašiutui išsiskleidus, greitis 
per kelias minutes smarkiai 
sumažės. Šiluminiam skydui 
teks absorbuoti nepaprastai

pusę kapsulės svorio. Visa 
kapsulės sėkmė priklausys 
nuo to, kaip jai pasiseks įsis
kverbti į Jupiterio atmosferą. 
Tačiau kartą įsiskverbus, kap- l 
šulė galės planetos atmosferą \ 
geriau ištirti, negu Pioneer ir \ 
Voyager erdvėlaiviai ar bet ' 
kokios kad ir galingiausių že
mės teleskopų spektrosko- 
pinės pastangos.

Netrukus kapsulė nusimes 
viršutinį gaubtuvą, po to šilu
minį skydą ir liks beveik rutu
linės formos instrumentų dė-S., 
žutė, pakibusi ant lėtai 
besileidžiančio didžiulio 
parašiuto. Instrumentai tuoj 
pradės vykdyti savo eksperi
mentus ir transliuoti duo
menis orbiteriui, o šis persiųs 
juos žemėn nekantriai lau
kiantiems NASA mokslinin
kams.

Taip besidarbuodama kap
sulė leisis vis gilyn ir gilyn į 
Jupiterio atmosferą, kol, paga
liau, kylanti temperatūra ir 
spaudimas ją sugniuždys, ir 
duomenų transliacija pasi
baigs.

Prabėgus maždaug valan
dai po to, kai kapsulė nutils, 
orbiterio atbulinė raketa įsi
jungs ir degs 46 minutes. 
Trajektorija pasikeis. Pra
sidės tikras orbiterio šokis ap
link planetą ir jos didžiuosius 
satelitus, vis keičiant orbitas 
ir jų periodus. Pirmoji orbita 
bus ilga kilpa, kurios periodas 
bus 200 dienų. Tai reiškia, kad 
pirmą kartą orbiteris aplėks 
aplink Jupiterį per 200 dienų. 
Praskrendant pro Ganimedo 
satelitą ir veikiant jo traukos 
jėgai, orbita vėl pasikeis. Orbi
teris galės aplankyti kitą sa
telitą. Tokiu būdu, panaudo
damas satelitų traukos jėgas, 
per 20 mėnesių, nuo 
1988.VIII.25. (praskridimas 
pro Io) iki 1990.IV.14. (pasku
tinis praskridimas pro Gani
medą) orbiteris aplankys Eu
ropos ir Ralisto satelitus po 4 
kartus, o Ganimedą net 6 kar
tus. Tokios kelionės raketinių 
variklių pagalba nebūtų 
įmanoma atlikti, nes reikėtų 
per daug kuro, kad būtų gali
ma įvykdyti reikalingus 
manevrus, veikiant stipriam 
Jupiterio gravitacijos laukui.

50 Rj
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Kompiuterio sudarytas Galilėjaus orbiterio takų 
aplink Jupiterį planas. Per 20 mėnesių erdvėlai
viui teks atlikti 12 orbitų. Pirmoji orbita nuneš 
orbiteri nuo artimiausio taiko (230,000 km nuo 
planetos) iki tolimiausio, toliau negu 250 Jupiterio

spindulių, t.y. apie 200 milijonų lun. Jupiterio 
spindulys (R J) lygus 71,398 km. Skersiniai brūkš
neliai rodo kelio tarpų, kurį orbiteris nuskris per 
dvi dienas.

Galilėjaus misijos tikslai su
vedami į tris kategorijas: tirti 
(1) Jupiterio atmosferos struk
tūrą ir sudėtį, (2) Galilėjaus 
satelitų, sudėtį ir jų fizinį stovį 
ir (3) Jupiterio magnetosferos 
struktūrą, sudėtį ir dinamiką. 
Trumpai tariant, mokslinin
kams rūpi Jupiterio atmosfe
ra, magnetosfera ir Galilėjaus 
satelitai.

Jupiterio atmosferon besi
leidžiančios kapsulės uždąvi- 
nys bus matuoti temperatūrą, 
spaudimą ir molekuliarinį svo
rį bei jų kitimą pagal aukštį 
nuo planetos paviršiaus, tirti 
cheminę atmosferos sudėtį, 
reliatyvų helijaus kiekį, šilu
minę planetos ir saulės ener
giją, išaiškinti, kokie debesys 
ten yra ir koks kietų ir skystų 
dalelyčių santykis debesyse, 
stebėti žaibus, jų optinį ir gar
sinį (griausmą) efektus, ma
tuoti aukštos energijos elek
tronus prieš pat įeinant į 
atmosferą, t.y. vidujinėj mag
netosferoj.

Orbiterio dėmesys bus su
telktas į planetos magnetosfe-

rą ir Galilėjaus satelitus. 
Magnetosfera yra erdvė, ku
rią kontroliuoja planetos mag
netinis laukas. Pas Jupiterį ši 
erdvė yra nepaprastai didelė. 
Jeigu mūsų akis pajėgtų ją 
įžiūrėti, tai Jupiteris būtų pats 
įdomiausias šviesulys padan
gėje. Pati planeta žibėtų, kaip 
ir dabar, tik ją suptų didžiulis 
šviesus skritulys, bent keletą 
kartų didesnis už mūsų mėnu
lio pilnatį. Tartum aureolė bi
zantiškose ikonose.

Jupiterio magnetosfera la
bai sudėtinga ir dinamiška. 
Orbiteris, besisukiodamas ap
link planetą įvairialypėse or
bitose, turės progos aplankyti 
tokias magnetosferos sritis, 
kuriose nei Pioneer, nei Voya- 
ger erdvėlaiviai iš viso ne
galėjo būti. Jisai matuos mag
netinio lauko stiprumą ir jo 
kitimą, skaičiuos aukštos ener
gijos elektronus, protonus ir 
ionus Jupiterio magnetosfero
je ir aplink ją, seks elektro
magnetines bangas, matuos 
mikrometeroidų dažnumą arti 
Jupiterio, jų takus, masę, grei-

tį ir elektrinį krūvį.
Prie satelitų orbiteris priar

tės nuo 20 iki 100 kartų ar
čiau, negu Voyager erdvėlai
viai. Speciali foto kamera 
galės nufotografuoti detales 
iki 20 metrų skersmens. Be to 
orbiteris stebės satelitų pavir
šius infraraudonais spindu
liais, studijuos jų cheminę su
dėtį, sudarinės satelitų 
žemėlapius iki 1 km tikslumo, 
tirs jų atmosferinę struktūrą, 
temperatūrą, rr: duos jų radiu
są ir nustatys Jupiterio ir jo 
satelitų masę. Ypatingai 
moksli?: 'nkus domina Io sate
litas, dosniai nusėtas galin
gais ugnikalniais. Tikimasi 
gauti smulkių jo ugnikalnių 
veikimo nuotraukų ir atskleis
ti nemaža šio įdomaus sateli
to paslapčių.

Orbiteris prisidės ir prie Ju
piterio atmosferos tyrimų. Jis 
seks atmosferos cirkuliaciją 
visą 20 mėnesių, infrarau
donais spinduliais tirs atmos
feros sudėtį ir temperatūrą, 
nustatys atmosferinių dalely- 

(Nukelta į 2 psl.)

kompiuteryje manipuliuoti, 
informacijos technologijos sri
tyje lietuvių kalbą pastatome 
šalia anglų kalbos, kurios 
žemėje ir pats kompiuteris 
gimė, buvo pradėtas naudoti.

Su raidynu kompiuterį 
„sulietuvinome“. Būtų nau-

kad dabar plačiai 
visose kalbose 

„kompiuterio“

Kompiuterių vartojimas yra paplitęs i visas gyvenimo sritis. Taip pat 
ir lietuvių gyvenime prasidėjo rimtas kompiuterių vartojimas. Jau turime 
eilę lietuviėkų organizacijų įsigijusių kompiuterius, bei atskirų individų 
vartojančių asmeniškus kompiuterius. Pritaikant kompiuterius lietuviškai 

■veiklai, pirmas nesklandumas yra trūkumas lietuviško raidyno. Tuo klausimu 
susirinko interesuoti asmenys iš Lituanus, Lituanistikos Pedagoginio 
Instituto, Katalikų Bažnyčios Kronikos, švietimo Tarybos, Muzikologijos 

(Archyvo, ir Tėvų Jėzuitų per Lietuvių Dienas Čikagoj 1983 m. Tuo laiku 
■buvo aptarta kad yra verta įsteigti lietuvišką raidyną pritaikytą 
i kompiuteriams. Tą reikalą išspręsti susiorganizavo ad-hoc grupė i kurią 
įstojo Gintautas Burokas, Rimas Darni jonai t i s, Mindaugas Pleškys, Arvydas 

'Tamulis, ir Jonas Žukauskas.

Ištrauka ik laiško, atspausdinto kompiuteriu su lietuvišku raidynu.

dingą, 
pasaulyje, 
paplitusiam 
terminui rastume gražų lietu
višką pakaitalą, tuo atsikra
tydami bent vieno barba
rizmo ar, švelniai tariant, 
tarptautinio žodžio.

Pagaliau mūsų tautinė savi
garba gali plačiai šypsotis, 
matydama lietuviškus raš
menis naujausios, plačiai 
paplitusios technologijos prie
menėse.

Britų rašytojas George Or- 
well pranašavo pasibaisėtiną 
padėtį Okeanijos žmonėms 
1984 metais. Teigsiu, kad su 
šitokia dovana 1984-tieji lietu
viams prasidėjo visai šauniai 
ir skatinančiai!

Antanas Dundzila
Didieji Jupiterio satelitai atrodo tik lašeliai dėmės. Dešiniau i peri* panaši Europa. Nuotrauka 
milžiniškos planetos fone. Kairėje tamsusis Io, padarė Voyager 1, būdamas 20 milijonų km atstu 
skrendąs viršum Jupiterio Didžiosios raudonosios nuo planetos.
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-1984-tais — dar vis benamiai 
ir namų išsiilgę

Rusifikacijos politikos tarpsniai 19-to amžiaus Lietuvoje

Namų neturėjimas ir namų 
ilgesys stipriai veikia mūsų 
gyvenimus. NBC reporteris 
Gabe Pressman paprašė bena
mį niujorkieti užbaigti saki
ni: „Padėk man, man reikia...“ 
Atsakyta buvo: „namų“. 1982 
metais JAV buvo arti dviejų 
milijonų jaunuolių, nelan
kančių mokyklos ir neturinčių 
darbų. Bruce Ritter, pranciško
nas vienuolis, New Yorke 
išlaikantis Covenant House, 
kur priglaudžiami benamiai ir 
pabėgę iš namų jaunuoliai, 
sako: „Tradicinės atramos 
šeimai — ypač platesni ir 
pastovūs giminystės ir 
kaimynystės ryšiai — yra 
labai sunykusios, amerikie
čiams darantis vis labiau 
perėjūnais“. Mes jau ap- 
sipratom, girdėdami apie 
benamius. O tuo tarpu namai 
juk yra, apie ką pats gyveni
mas sukasi: tai vieta, kurią 
galima vadinti sava, kur 
neprarandama vilties dėl 
savęs paties. Mes gimstame 
namų išsiilgę, mums reikia 
susirišti su Namais. Esame 
masė žmonių, namų išsiilgu
sių, ir tokie esame buvę per 
kartų kartas. Šį reiškinį 

. galime stebėti kad ir JFK oro 
uoste. Didžiuliai Boeing 747 

r- pakyla j Europą ir Viduri- 
niuosius Rytus, nešdami tris 
kartas namų besiilginčių 

' amerikiečių: senelių, tėvų, 
' ’ vaikų. Visi laukia Sugrįžimo į 

namus. Šitas namų ilgesys 
turi nuostabią galią mus 

‘ dominti, stebinti, jaudinti.
Šiais metais daug 

teorizuojama apie George 
Orwellio skaitlinę „1984“. 
Viena teorija gan protinga: 
„1984 yra politinis pareiški
mas. Jame nėra pranašiško 
skelbimo, tik paprastas 
perspėjimas žmonijai“ (Ed- 
mond van den Bossche). 

I Asmens laisvės meilė paska
tino George Onvellį išleisti šį 
perspėjimą apie pavo
jus, kylančius iš didelės 
valdžios.

Didysis brolis tariamai žino, 
kas yra „žmogiška laimė“ ir 
kaip efektyviai suorganizuoti 
reikiamą būdą jai pasiekti. 
Tačiau jis susitinka su 
neperžengiamom kliūtim ir 
įpuola beviltiškon patirtin. 

Diktatūrinis Didysis brolis 
Rytuose neįstengia nuslėpti 
teisybės apie Lenkijos „Soli
darumą“, Afganistano kovą 
dėl tautinės nepriklauso
mybės, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką. Demokra
tinis Didysis brolis beveik 

J bejėgis prieš tarptautinį 
terorizmą ir narkotikų preky
bą. Net jauni plėšikai ir graf- 
fitti menininkai atsilaiko prieš 
geriausias saugumo pajėgas. 
Kraštas, susikūręs priimti 
pasaulio benamius, turi savo 
paties benamius gyventojus ir 
net benamį jaunimą. Or- 
veliškasis Didysis brolis arba 
negaluoja, arba nepajėgia 
pasirūpinti mūsų pasaulio 
benamiais ir namų išsiilgu
siais.

Ilga žmonijos istorija gali 
būti albatrosu mums apie 
kaklą, bet gali mus ir apšvies
ti, kas darytina šiuo metu. 
Žmogiškieji ryšiai, suda
rantys istoriją, yra trapūs 
dalykai. Jų grandinė sudėtin
ga ir gluminanti. Jie teka, 
užkliūva, persikrauna ir įsižie
bia labiausiai neišaiškina
mais būdais. Jie atskleidžia, 
kad žmogiškas būvis nėra tik 
lizdas, kuriam pakanka siste
mos teikiamo saugumo, bet 
taip pat ieškojimas, siekiąs 
atrasti stiprybę asmens viduj, 

, jei tik jis turi ištvermės ir 
drąsos ją surasti.

Vakarų pasaulis visada 
brangino du būdus, kaip 
apvaldyti benamiškumo ir 
namų ilgesio patirtį: Odisė- 
jaus — graikiškąjį ir Abrao
mo — hebraiškąjį. Odisėjas 
žvelgia į savo klajonę po Ioni- 
jos salas kaip pasmerkimą, 
negailestingo Likimo jam skir
tą, ir ilgisi įtakos, kurią jis 
buvo priverstas palikti. Abrao- 

i mas, priešingai, savo benamį 
gyvenimą supranta kaip 
pašaukimą atsiliepti Gyvajam 
Dievui, Kūrėjui. Tikėjimas 
jame žadina ilgesį ne praei
čiai, bet ateičiai — pažadėtai, 

I bet nepažįstamai. „Tikėda
mas Abraomas paklausė 

i liepimo keliauti... nežino
damas kur einąs. Tikėdamas 
jis apsigyveno pažadėtoje 
žemėje, tarytum svetimoje, 
jis laukė (namų) su tvirtai 
pamatais, (kurių) statytojas ir

SAULIUS SUŽIEDĖLIS
Neseniai šiose skiltyse 

atspausdintas Vinco Trumpos 
įdomus ir įžvalgus straipsnis 
(Draugas, 1983.X.8) apie aušrinin
kus priminė generolo Jono Bulo
tos pareiškimą, kad Lietuvos tada 
(XIX a.) nebuvo, ją sukūrė 
Marijampolės viešbutyje keletas 
inteligentų. Ir tikrai, kiek rimčiau 
pagalvojęs, ne vienas turbūt 
sutiktų, kad be Valančiaus, be 
aušrininkų, varpininkų ir kitų 
Lietuvos kūrėjų ir budintojų, lietu
vių tauta taip ir nebūtų išsi
vysčiusi, o vietoj tautos tikrąja to 
žodžio prasme, būtų likę (ir 
nežinia, kaip ilgai) tiktai masė 
lietuviškai kalbančių kaimiečių. 
Tai, ką mes dabar įpratę vadinti 
tautiniu atgimimu, buvo ne kas 
kita, kaip modernios tautos 
formavimasis, su naujai perdirb
ta bendrine kalba, kultūra, ir 
sunkiai apibūdinamu, bet lengvai 
suprantamu, tautiniu jausmu, 
jungiančiu įvairius visuomenės 
luomus, sluoksnius, politines 
partijas, tikybas ir pan. Po 
Aušros, tautinis judėjimas rėmėsi 
jau sąmoningu tautiniu idealu, 
ne aklu valstiečių prisirišimu prie 
tėvų kalbos ir papročių. Žodžiu, 
vyko sąmoningos Lietuvos kūri
mas.

Reikia prisiminti, kad ne visi 
tos „sąmoningos tautos“ norėjo. 
Ir ne tik kad nenorėjo, bet dar 
stengėsi visokiais būdais neleisti 
jai kurtis, o jau pačiam tautiniam 
judėjimui įsisiūbavus, bandė tą 
sąmoningąją Lietuvą užgniaužti. 
Šias priešiškas jėgas sudarė ne 
tiktai sulenkėjusi Lietuvos diduo
menė, bet ir lietuvių kaimynai, 
kurie jau nuo seno siaurino lietu
vių tautos etnografinius plotus. Iš 
visų lietuvių tautos kaimynų, 
rusai išvystė turbūt konkrečiau
sią veiklos planą atgimstančią 
Lietuvą sužlugdyti. Žinoma, tiek 
vokiečiai, tiek lenkai siekė 
sutirpdyti „jų“ žemėse gyvenan
čias tautas savam katile. Kad jų 
pastangos bent iš dalies pasisekė, 
liudija Rytprūsių lietuvių ir gudų 
likimas XIX amžiuje. Vis dėlto 
Rusijos caristinė valdžia išvystė 
savo apimtimi, patį ambicingiau
sią nutautinimo planą, paremtą 
nuoseklia ideologija ir remiamą 
didžiulio valstybės aparato. Kaip 
matysime, tas planas nepasisekė 
dėl kai kurių XIX amžiuje susi
dariusių aplinkybių bei priežas
čių.

Tikrieji rusinimo pradai yra
caro Mikalojaus I-jo (1825-1855) 
epochoje. Šito nepaprastai kieto, 
nelankstaus, kartais net žiauraus 
valdovo laikotarpiu iškilo vadina
moji „oficialaus nacionalizmo“ 
doktrina, paremta trimis švie
timo ministerio S. Uvarovo 
išryškintais motyvais: absoliu
tizmu („samoderžavije“), naciona
lizmu ir pravoslavija. Visi XIX a. 
caristinio rusiškojo šovinizmo

kūrėjas būtų Dievas (Žydams 
11:8-10).

Tikėjimas Dievu kaip Kūrė
ju įgalina benamį ir namų išsi
ilgusį Abraomą patirti savo 
kelionėje Dievo ateities galią. 
Odisėjaus Likimas, antra ver
tus, pasmerkia jį grįžti nuogą į 
savo namus. O Abraomo Tikė
jimas iš jo išvilioja susijau
dinimą dėl Kūrėjo jam žada
mos ateities. Istorija nėra 
beribė, audringa jūra, valdo
ma žmogiško Didžiojo brolio, 
bet nuotykis, į kurį kviečia 
nuolatos ateinantis Kūrėjas. 
Kūrėjo tikslas glūdi viduj ir 
anapus mūsų benamiškumo ir 
mūsų žmogiškos reikmės turė
ti namus. Jis mumyse kuria 
paslaptingą pajėgumą domė
tis, stebėtis ir jaudintis.

Kun. Antanas L. Rubšys 

ideologai ir veikėjai, vėliau vad. 
„obrusiteliai“, vienaip ar kitaip 
tvirtai laikėsi tos trijulės.

Turbūt istorikas Polievktovas 
per daug nenuklydo išsitar
damas, kad „1831 metai tai 
rusifikacijos politikos gimimo 
data pasienio žemėse, o Vakarų 
sritis jos pirmoji arena“.(l) Anot 
rusų, tų metų sukilimas įrodė 
lietuvių ir lenkų „nedėkingumą“ 
švelnios rusų priešsukiliminės 
politikos akivaizdoje. (Lenkų 
Karalystės autonomija ir Vil
niaus universiteto klestėjimas 
XIX amžiaus pradžioje iš dalies ir 
buvo tos, palyginti, tolerantiškos 
politikos išvada). Tad 1831 m. 
sukilimas laikytinas rusifikacijos 
politikos geneze.

Čia reikia prisiminti, kad 
tuometinei rusų valdžiai lietuvių 
tauta ir kultūra mažai terūpėjo. 
Universiteto ir vienuolynų 
uždarymai, dvarų konfiskacijos, 
Lietuvos Statuto panaikinimas 
pirmų pirmiausia buvo nukreipti 
prieš lenkus („polonizmą“), 
siekiant sunaikinti ponų, 
dvarininkų ir šlėktų įtaką, kurios 
Mikalojus I rimtai bijojo. Ši pir-. 
moji rusinimo banga stengėsi 
užlieti lenkų aristokratijos ir 
Katalikų Bažnyčios socialinę bei 
ekonominę bazę ir tuo pačiu 
stiprinti carizmą Lietuvoje. 
Mikalojaus I-ojo rusinimo poli
tika rėmėsi daugiau mažiau 
dinastiniais reakcinio konserva
tizmo principais. Reikia manyti, 
kad carui rusiškasis nacionaliz
mas buvo ne savaimingas 
tikslas, bet priemonė išsaugoti 
carizmą absoliutizmo pagrindais. 
Rusinimo politika turėjo nustelbti 
„lenkiškąsias“ revoliucines jėgas, 
kurios grėsė Rusijos imperiją 
užkrėsti Vakarų liberalizmo 
bacilomis.

Iš dabartinės perspektyvos žiū
rint, galima prileisti, kad, bent 
tautinės kultūros prasme, šitas 
ankstyvasis rusifikacijos perio
das beveik nepalietė lietuviškojo 
kaimo. Viena, tos tautinės kultū
ros dar lyg ir nebuvo, o antra 
vertus, ta socialinė bei ekonomi
nė rusų politika (pvz. dvarų 
konfiskacijos, Kiselevo reforma), 
kuri siekė palaužti lenkų ponijos 
galią „Šiaurės Vakarų krašte“, 
veikė valstiečius socialinėje ir 
ekonominėje, o ne kultūrinėje 
plotmėje. Gerai žinome, kad tarp 
dviejų didžiųjų XIX amžiaus sukili-

Petras Rimša Lietuvos mokykla 1864-1904 (Vargo mokykla)
Iš jo skulptūros darbų parodos New Yorke 1936 m.

Jurgis Bielinis (1846-1918), žymiausias spaudos draudimo laikų 
knygnešys (per 40 metų pats vienas iš Mažosios Lietuvos perkėlęs per 
sieną ir Didžiojoje Lietuvoje išplatinęs beveik pusę visų tuomet 
išspausdintų lietuviškų knygų ir laikraščių), pirmasis pradėjęs skelbti 
Lietuvos nepriklausomybės idėją. „Savo gyvenimo šūkiu tuomet jis 
turėjo posakį: Nemirsiu, kol maskoliai iš Lietuvos neišeis. Ir tikrai jis 
susilaukė to laiko. Bet mirė (1918.1.18) eidamas pėsčias į Vilnių, į 
Lietuvos konferenciją, kuri Lietuvos Nepriklausomybės reikalavimą 
paskelbė bendru visos tautos vykdomu faktu“ (LE, II t., p. 496).

mų lietuvių kultūra pasiekė naujų 
laimėjimų: užtenka paminėti
Simano Daukanto raštus, 
Ivinskio kalendorius, ir bene 
svariausią XIX a. lietuvių kalba 
rašytą mokslinį veikalą — Valan
čiaus Žemaičių vyskupystę.

Atgimstančiai Lietuvai žymiai 
pavojingesnė rusinimo grėsmė 
pasirodė Aleksandro II-ojo 
laikais. Aleksandras buvo gero
kai pakantesnis liberalių srovių ir 
idėjų atžvilgiu ir istorijoje išgarsė
jo „Caro-emancipatoriaus“ var
du. Ironiška, kad šio garsaus 
„reformatoriaus“ valdymo laikais 
(1855-1881) rusinimo politika 
siekė sunaikinti jau ne vien tik 
„polonizmą“, bet jau tiesė ranką į 
dar silpną ir b -ivystančią lietu
vių tautinę kub rą.

Muravjovo-Koriko represijos 
(ypač spaudos draudimas), kurios 
bylojo apie šį naują, aršesnį 
rusinimo etapą, buvo liūdnai 
pasibaigusio 1863-1864 metų 
sukilimo išdava. Sukilimas buvo 
bene svarbiausias politinis lūžis 
Lietuvoje XIX amžiuje, lygin
tinas su Aušros pasirodymu, kuris 
buvo savo ruožtu svarbiausias 
lūžis XIX amžiaus lietuvių kultū
ros istorijoje. Anot istoriko 
Hellmano, 1863 metais lietuviai 
kovojo, lenkams vadovaujant, 
prieš „rusiškąjį pasaulį“, siekdami 
atkurti suvienytą lenkų-lietuvių 
valstybę, bet jau paskutinį 
kartą.(2) Po sukilimo lietuvių- 
lęnkų interesai palaipsniui skyrė
si, kol galų gale perėjo į visišką 
antagonizmą, pasiekusį viršūnę 

kovose už Vilnių jau XX amžiuje. 
1863 m. sukilimo išdavoje taip pat 
pasikeitė ir rusų-lietuvių santy
kiai.

Nuo XIX amžiaus vidurio Rusi
jos inteligentijos ir biurokratijos 
sluoksniuose rimčiau susidomėta 
lietuvių tauta. Vienas iš 
įtakingesnių rusų mokslininkų, 
formavusių rusiškąją pažiūrą į 
lietuvius, buvo slavofilas 
Aleksandras Hilferdingas (1831- 
1872), kuris nors ir nebuvo 
sąmoningas rusintojas, jau siūlė 
lietuviams primti kirilinį alfabe
tą. Svarbiausia, Hilferdingas 
norėjo lietuvius pritraukti arčiau 
rusų. Rusų visuomenei jis aiškino 
lietuvių-lenkų skirtumus ir pabrė
žė lietuvių kultūrinius, etnografi
nius ir filologinius ypatumus. 
Hilferdingas siūlė smulkiai ir 
moksliškai išstudijuoti lietuvių 
etnografiją, rodydamas pavyzdžiu 
vokiečių mokslininkų atliktus dar
bus apie Rytprūsių lietuvninkus. 
Hilferdingo nuomone, gilesnis 
lietuvių pažinimas įgalintų rusus 
„išgelbėti“ lietuvių tautą nuo 
žalingos lenkų įtakos.

Aišku, nevalia lyginti Hil- 
ferdingą su tokiu Muravjovu (ir 
tai dar Koriku). Vis dėlto, 
Muravjovo eros rusintojai savo 
represijas grindė tam tikromis 
idėjomis, kurias jie skolinosi iš 
slavofilų mokslininkų (nežiūrint 
pastarųjų gerų intencijų). 
Muravjovas siekė išgelbėti , 
„rusiškąjį reikalą“ „(russkoje de- 
lo“) vad. „Šiaurės Vakarų kraš
te“. Jis to siekė ne tiktai kultū
riniu rusinimu bei 
pravoslavinimu, bet ir valstiečių 
pritraukimu caro pusėn. „Kori
kas“ šį procesą pats vadino 
„obrusenije“ (t.y. aprusinimu). 
Muravjovizmo intelektualinį 
pagrindą turbūt geriausiai aptarė 
Lietuvos „obrusitelių“ vadas, Iva
nas Petrovičius Romi lovas (1811- 
1901), Vilniaus mokyklinės 
apygardos globėjas, ilgametis 
Rusijos š..ritimo ministerijos 
darbuotojas ir autorius, išleidęs 
keletą vertingų, nors ir šališkų 
stud’jų.(3)

Kaip ir kiti rusofilai, Komilo- 
vas tvirtino, kad Lietuvoje kadai
se egzistavęs „rusiškas pagrin
das“ („russkoje načalo“) amžiams 
slenkant buvo nustelbtas dirb
tinai primestų įtakų, būtent, 
lenkystės ir katalikybės. Šios dvi 
jėgos, veikiančios kartu, smaugė 
Lietuvos „rusiškąjį pagrindą“, ir 
tuo pačiu maitino carizmui žalin
gas „liberalizmo“ ir „kosmopoli- 
tanizmo“ nuotaikas. (Tai beveik 
tie patys baubai, kurie ne taip 
seniai gąsdino Ždanovo laikų 
stalinistus.) Matant Lietuvos isto
riją iš tokių „rusiško pagrindo“ 
pozicijų, siūlosi logiška išvada: 
„polonizmo“ sunaikinimas grąžin
tų lietuvius, lyg paklydusias 
aveles, Rusijos globon (ir žinoma į 
jos kultūrą, tikybą, gyvenimo 
būdą).

Komilovo svarstymuose glū
dėjo tam tikras padėties įžvelgi
mas, svetimas ankstyvesniems 
Mikalojaus laikų rusintojams. Jis 
aiškiai matė lietuvių skirtumą 
nuo lenkų. Anot Kornilovo, 
„reikia aštriai skirti lietuvių 
tautybę nuo lenkų. Kitaip, dėl 
lenkų propagandos sumanumo ir 
ištvermingumo, lietuvių tauta, 
kuri iš esmės nėra nė kiek mums 
priešiška, pasiliks lenkų įtakoje ir 
būs atskirta nuo Rusijos, nesuei
dama su ja į moralinį ryšį 
(„nravstveni svjaz“).(4) Kornilo- 
vas taip pat aiškiai suprato lietu
vių valstiečių, palyginti (su 
rusais), aukšto raštingumo ir 
liaudies ryšių su Katalikų Bažny
čia svarbą. Jo manymu, „lenkų“ 
raidėmis rašytos lietuviškos 
maldaknygės buvo ne tik didelė 
kliūtis „rusiškojo pagrindo“ 
grąžinimui Lietuvon, bet tuo 
pačiu ir „lenkų propagandos“ 
ramstis. Didžiausias viso to 

(Nukelta į 2 psl.)
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‘Darbo klasės” sūnus 
pakyla į „naująją klasę“

Vidmantės Jasukaitytės „Stebuklinga patvorių žolė“
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ

“Kelias į fabriką, pakaunės 
fabrikų sirenos. Girdžiu jas iki 
Šiol... Darbininkų klasė — tie 
žodžiai kaip Širdies plaki
mas”. Taip Alfonsas Bieliaus
kas prisimena savo vaikystę ir 
jaunystę. Šis darbininkų šei
mos sūnus neseniai atšventė 
60 metų sukaktį; laikraščių 
antraštėse jis “liaudies rašy
tojas, komunistas, kovotojas”. 
Jubiliejiniai vakarai, apdova
nojimai, kompartijos vadovų 
kalbos. Karjera primenanti 
teigiamą romaną ar spalvotą 
Hollywoodo filmą su “happy 
endu”.

Bieliausko autobiografinių 
romanų veikėjai — jaunuoliai 
iš Kauno darbininkijos prie
miesčių. Partija tuos romanus 
glosto, kaip išdidi motina, ir 
pritariančiai šypsosi. Kaip ne- 
sišypsot?! “Daugelis Alfonso 
Bieliausko kūrinių”, rašo Lite
ratūra ir menas, “veiksmin
gai padeda respublikos parti
nei organizacijai ugdyti darbo 
žmonių, ypač jaunimo, idėji
nius įsitikinimus”. Jo roma
nus labai teigiamai vertina ir 
visasąjunginė kritika. Kur gi 
nevertins?! Romanuose “prie
šingos stovyklos”, klasių ko
va, maskvinio komunizmo per- 
galė. Pakritikuojamas 
vadinamas “stalinizmas”, bet 
mandagiai, partijos nubrėžto
se ribose. Kaip gi nesi-, 
džiaugt?

Tie, kurie priešinasi sveti
mai okupacijai, Bieliausko 
mąstysenoje ir romanuose pri
skiriami “buržuazijai”. O tokia 
“buržuazija savaime, an sich, 
klaidinga. Taip Bieliausko 
herojaus Vyto Čeponio “revo
liucinis romantizmas”, pasak 
sovietinių kritikų, susikerta su 
“buržuaziniu” Astos Ginčytės 
“romantizmu”. Nereikia ir aiš
kinti, kuris iš jų nugalės — 
“natūraliai ir logiškai”, anot 
sovietinių kritikų. Paranki li
teratūra, bet kiek ji turi bend
ro su istorija, kitas klausimas. 
Nepriklausomą Lietuvą palai
dojo ir ją “LTSR” pavertė ne 
“revoliucinis romantizmas”, o 
tankų divizijos, NKVD bata
lionai, gulago kapinynai. Ne
bent Bieliauskas visa tai va
dina “romantizmu”.

O lietuvių darbo klasė? Ar iš 
Bieliausko romanų sužinome 

apie Lietuvos darbininkų var
gus, nepriteklius, siekius? La
bai nedaug. Ir tai, ką randa
me, saikinga, mandagu, 
nepapiktina cenzorių. Vienas 
iškalbiausių darbininkų bui
ties vaizduotojų Sovietų Są
jungoje, rusas Vladimiras 
Maksimovas, buvo nutildytas 
ir priverstas atsiskirti nuo Ba- 
vo liaudies, nuo savo gimto
sios kalbos versmių ir pasi
rinkti sunkią išeivio dalią. 
Bieliauskui toksai pavojus 
niekad negrėsė.

Lietuvoje darbininkiją, 
kaip vaiką už rankos, veda 
kompartija. “Naujoji klasė” 
organizuoja jubiliejus, o “šalį 
valdanti” darbo klasė dirba. 
Laukia buto. Stovi eilėje. Ir be 
atvangos dėkoja partijai.

O gal Lietuvos darbininkai 
turi savo ypatingą atmintį, 
tautinę sąmonę? Gal jų min
tys siekia toliau negu Lenino 
plakatai ir “Tiesos” antraštės. 
Jų tarpe yra ir nemaža tikin
čiųjų. Daugelio jų karčios pa
tirties suformuota pasaulėžiū
ra nesutampa su jubiliejinėm 
kalbom. Gal ir jie sielojasi 
savo tauta, jos kalba, jos atei
tim. Kai kurie net pakriti
kuoja partiją. Pagal Bie
liausko pasaulėžiūrą, tokie 
darbininkai automatiškai nu
stoja priklausę“darbo klasei” 
ir pavirsta “lumpenproletaria- 
tuf, “buržuaziniu romantiz
mu” ar šiaip kokia velniava. 
Jie atsiriboja nuo Bieliausko — 
jis susiliejęs su “tikrąja darbo 
klase”, kurios esmė įkūnyta 
“naujojoje klasėje”. Jie “netik
ri” darbininkai, paprasčiausiai 
brokas. Todėl ir juos ne tik gali
ma, bet ir reikia siųsti į Sibirą, 
grūsti į kalėjimus.

Netikri darbininkai Bie
liauskui ir tie, kurie 1953 me
tais stojosi prieš savo išnau
dotojus ir pavergėjus Rytų 
Berlyne, 1956 Poznanėje ir Bu- 
dapefcte, 1968 Čekoslovakijoje, 
ir ti< kurie tęsia kovą Lenki
joje. Darbininkai, mėginusieji 
įsteigti laisvas profsąjungas 
Sovietų Sąjungoje ir šiandien 
sėdintieji už grotų ar psichiat
rinėse, Bieliauskui tiesiog ne
egzistuoja.

“Pakaunės fabrikų sire
nos”, rašo Alfonsas Bieliaus
kas ‘Girdžiu jas ligi šiol, jos

Vidmantė Ja.Bukaitytė. Stebuklinga 
patvorių toli. Vilnius: Vaga, 1981.221 
psl. *

Pastaraisiais dešimtmečiais 
tiek Europos, tiek abiejų (lotynų ir 
anglosaksų) Amerikų literatūroje 
vis stipriau prasiveržia origina
lus moterų rašytojų balsas. Origi
nalus — sąmoningai norintis 
tokiu būti. Ankstyvesniais 
šimtmečiais, ir net šiojo pradžio
je, moterys, norinčios sulaukti 
pripažinimo, kaip rašytojos, 
automatiškai, to fenomeno negvil- 
dendamos, priimdavo vyrų rašy
tojų suformuotą kalbą, o XIX a. 
dažnai net ir vyrišką slapyvardį 
(George Eliot, George Sand, Fer- 
ndn Caballero, Brontė seserys). 
Šiandien jos ieško savito balso, 
siekdamos reformuoti ligšiolinį 
išsireiškimo būdą, nebekartoti 
tradicinių stereotipų. Šalia mote
rų literatūros sparčiai auga ir ją 
studijuojanti kritika, įjungdama 
lingvistinius, sociologinius, psi- 
chologinius-psichiatrinius aspek
tus. Moterų literatūros egzistavi
mu niekas neabejoja, nors 
kiekvienam krašte ji kitaip 
apsireiškia.

Lietuvių literatūroje moterys 
įsigijo iškilnią vietą jau šio 
šimtmečio pradžioje. Tačiau tuo 
metu jos teberašė, remdamosi į 
visų priimtas pažiūras ir normas, 
t.y. vaizdavo tikrovę su gailesiu 
moteriai protagonistei, bet be 
aiškiai išsakyto raginimo jos 
padėtį pakeisti. Tai akivaizdu tiek 
Žemaitės, tiek Lazdynų Pelėdos 
sukurtose moteriškose figūrose, 
tiek viename iš melancholiš- 
kiausių charakterių, Šatrijos 
Raganos Mamatėje.. Po karo 
išeivijoje nauju balsu prabilo 
Birutė Pūkelevičiūtė (Metūgės, 
AStuoni lapai). Tačiau pastaruoju 
laiku, kai visur kitur vis garsiau 
girdisi ne tik moteriškas, bet 
sąmoningai feministiškas balsas, 
mūsuose iki šiol tikrai origina
laus, sąmoningai moteriško rašy
mo būdo nelengva buvo užtikti. 
Dabar betgi Lietuvoje pasirodė 
net kelios šiuo atžvilgiu dėmesio 
vertos knygos. V. Kelertienė (žr. 
World Literature Today, Summer 
1982) atkreipė skaitytojų dėmesį į 
Mikulėnaitės Oną. Jau nuo seniai 
bet kokį vyrą satyriką savo ele
gantišku ir žaismingu įžvalgumu 
pralenkianti Vytautė Žilinskaitė 
naujausiame rinkinyje pateikė 
atmintin įstringančių satyrų, kur 
su jai įprasta subtiliai kandžia 
ironija įvedamas moters pažiūros 
taškas (pvz. „Trumpas Juditos 
triumfas“). O su Vidmantės 
Jasukaitytės Stebuklinga patvo
rių žole sulaukėm knygos, kuri 
gali nesidrovėdama rikiuotis 
greta bet kur Vakaruose kuriamų 
moterų romanų. Vertėtų šią 
knygą išversti, nors tai nebūtų 
lengva, nes ji tikrai išskirtina 
savo originaliu tradicinių elemen
tų ir naujo prie jų priėjimo bei 
išsakymo sujungimu.

Autorė savo pynės net nevadi
na romanu, kukliai pažymėdama 
,Apysakos“. Tačiau tos trys 
apysakos, apgaubiančios šešių 
kartų (nuo 1863 m. sukilimo iki 
šių dienų) vienos šeimos moterų 
gyvenimą ir jų godas, yra tam
priai susietos tiek tuo pačiu 
leitmotyvu, tiek jo vystymo būdu. 
Iš tiesų, kiekviena vėlesnė praėju
sią užtvirtina ir papildo.

Knyga parašyta, kaip daugelis 
pastarųjų metų romanų, pirtnuo-

žadina kas rytą, keliuos ir ei
nu dirbt savojo darbo”. Taip, 
sirenos tos pačios. Bet Bie
liausko butas daug erdvesnis. 
Limuzinai, specparduotuvės, 
specfondai, specligonmės... 
Koks spalvotas filmas apie 
darbo klasės sūnų, koks gra
uš “happy endas”. t D 

ju asmeniu (čia verta prisiminti 
Graziella Auburtin pastabą, kad 
šių laikų moterų romanų „aš“ 
dažnai yra paradigmatiškas, 
išreiškiantis aplamai moterį). 
Visos trys apysakos vystomos, 
pradedant užbaigos situacija. Tuo 
iš karto paneigiamas linijinis 
laikas bei jo reikšmė. Kiekvienoje 
tuoj pat įvedamos ir vizijos bei 
fantazija, atsitolinant nuo realis
tinių romanų tikrovės. Šioje kny
goje Jasukaitytė prisiartina prie 
paties sėkmingiausio „magiškojo 
realizmo“: fantastiški pasažai yra 
ne apskaičiuojančio proto išdava, 
o perduodami, kaip beveik 
antgamtiški išgyvenimai. Ji 
daugiau sugestijonuoja, negu 
pasakoja, ir šias apysakas turbūt 
labiau reikia pajusti, negu supras
ti. (Šiuo atžvilgiu įdomu palyginti 
jas su S. T. Kondroto /vairių laikų 
istorijomis, 1982, kur taip pat, 
pasak trumpučio knygos apibū
dinimo paskutiniame puslapyje, 
vyrauja „magiškas keistumas ir 
paradoksas“, bet kur neieškoma 
vientisumo ir nepasiekiama gilu
mo, kurį pas Jasukaitytę įveda 
lyriškumas).

Kaip daugelyje šių dienų 
romanų, kartu su siužeto vystymu 
nuolat užmenama ir rašymo 
proceso tema. „Turinio“ šioje kny
goje nedaug: kalbama apie trijų 
moterų likimą, užakcentuojant jų 
moteriškumą. P,'-grindinė situa
cija visose trijose apysakose 
panaši, bet kiekviena dalis vysto
ma kitaip, keičiant balsą ir 
išeities tašką: kinta laikai, galvo
sena, papročiai, moters padėtis 
visuomenėje, nors jos esmė lieka 
ta pati. Originalumas pasireiškia 
tuo, kad tai, į ką kadaise buvo žiū
rima kaip į moters silpnybę, čia 
parodoma kaip jos didžiausia 
stiprybė.

Šalia pagrindinės — moters 
esmės — temos iškeliamas ir ne 
mažiau svarbus, Lietuvoj vis 
dažniau pasigirstantis antrinis 
motyvas: žmogaus suaugimas su 
savo žeme, kuri turi sakralinės 
galios ir jį išlaisvina. Kartais, 
beskaitant Stebuklingą patvorių 
žolę, beveik girdisi Baltušio Sak
mės apie Juzą aidai: ne tik suku
riamas mitiškas-epiniB pasako
jimas, bet net ir pavartojamos kai 
kurios panašios stilistinės priemo
nės: ritmiškas anaforinis pakarto
jimas, lyriški gamtos išgyvenimo 
aprašymai, staigūs protagonistes 
perveriantys nujautimai, beveik 
epigramatiškos pastabos apie 
gyvenimo esmę, suintensyvini- 
mas, nukerpant pusę kartojamojo 
sakinio. Panašiai, kaip pas Baltu
šį, perduodama iš gamtos į žmogų 
tekanti stiprybė. Baltušis kuria 
Lietuvos, Jasukaitytė — Lietuvos 
moters epą. Tik pas ją daugiau 
pasakojimo plotmių, daugiau 
fantastinių elementų (jie kartais 
primena kai kurias Apučio apysa
kas, bet itin taiklus laiko segmen
tų manipuliavimas greičiau 
gretintinas su Alėj o Carpentier, 
Garcia Marųuez, ar Vargas Llosa 
technikomis). Apysakos glaudžiai 
susietos su Lietuvos gamta, jos 
stebuklinga galia, retkarčiais įter
piant užuominas ir apie istoriją. 
Jose neieškoma abstraktaus 
išradingumo skaitytojui nuste
binti, o įtvirtinamas tautinis 
pradas.

Jasukaitytė iki šiol buvo 
pažįstama kaip poetė. Tai 
atsispindi ir jos prozoje. Iš poe
zijos perimtas taupumas, suge
bėjimas sukaupti didelį reikšmių 
krūvį žodyje, ritmo pajutimas, 
užuominų funkcija. Net ir apysa
kų pavadinimai jas riša su 
eilėraščio forma — bet kartu ir su 
muzika: „Baladė apie Brukšdva- 
rio panelę“, „Baladė apie prosene
lę Malviną“, „Baladė apie stovin- 
čiąją ant tilto“. Pirmojoje 
pasakotojos „aš“ kartais alter- 
nuoja su pasakojimu trečiuoju 
asmeniu; antrojoje vystomas

MartuotuvėsZita Sodeikienė

dialogas tarp to paties „aš“ ir 
„tu“: prosenelės. Paskutinėje
dialogas virsta autodialogu: 
kreipiamasi į save pačią, kaip 
dažnai daroma poezijoje.

Jau pats pirmasis pirmosios 
apysakos sakinys iškelia tikro- 
vės/fantazijos dilemą: „Brukš
dvario panelė buvo tikrai. Ji 
negali būti pramanyta, kaip 
pramanoma daugybė dalykų 
pasaulyje mūsų paguodai ar 
pasiteisinimui, nes jos gyvenimo 
istorija nei ką paguostų, nei 
pateisintų“ (6 p.). Tuoj po to 
pateikiamas ir tiesioginis ryšys su 
pasakotoja: „mano gimtieji 
Pumpučiai prieš šimtą ar daugiau 
metų vadinosi Brukšdvariu... Apie 
Brukšdvarį man pasakojo 
Stanislovas, Malvinos vyras, bet 
tada buvau dar labai maža ir man 
nedaug kas rūpėjo, o dabar, kai 
noriu apie ją suk ti pasakojimą, 
gražų ir graudų — kaip ir jos 
gyvenimas...“ (6p.). Dažnai kar
tosimas graudumo motyvas 
bematant perkeliamas iš pasako
tojos į pasakomojo laiko pradžią: 
„Ir seniai seniai girdėta melodija 
plūko apie Brukšdvario panelę, 
spaudžia jos vaikišką širdį, ir ji 
nežino, kur pasidėti nuo to 
graudumo, kurio pilni namai, 
pilnas kaimas, net naktis, ir ta 
pilna graudulio ir nerimo“ (14 p.).

Kaip dažname gerame romane, 
pagrindiniai motyvai ir gairės 
sukaupiami į pirmuosius pusla
pius. Taip trečioje pastraipoje 

išgirstame autorės nuomonę apie 
detales, primenančią Cervantes pa
žiūrą į jas (o jis ir tikrovės/fanta- 
zijos dilemą pirmasis perkėlė į 
romaną): „Bet gal ir nereikia apie 
ją žinoti daugiau negu žinau“ 
(6p.). Užtenka perduoti vidinę 
tiesą (matyti ne akimis, o širdimi, 
pasak Cervantes), sukurti ne 
portretą, o viziją. Čia pat 
išreiškiamas pasakotojos 
pagrindinis užmojis: kalbėti apie 
„keistas tos giminės moteris“.

Visos trys apysakos prade
damos pasakoti „nuo galo“: 
pirmosios dvi nuo protagonisčių 
mirties, paskutinė — nuo rašymo 
metu išgyvenamos minutės. 
Visose trijose panaudojamas 
žiūrėjimas pro langą pereiti iš 

’ gyvenamojo į evokuotąjį ar 
vaizduotės sukurtąjį laiką. Visos 
šios plotmės nuolat maišomos, 
įterpiant pasakotojos esamojo 
laiko komentarus ar pastabas 
apie rašymą. Tiesioginiais auto
rės kreipiniais į protagonistę 
sukuriamas tamprus ryšys tarp 
autorės patiriamojo ir atkuriamo
jo — ar sukuriamojo — pasaulio. 
Gana dažnas „ir“ vartojimas 
pradedant sakinį sutvirtina 
tęstinumo įspūdį, o įvairumas 
išgaunamas nuolatiniu pažiūros 
taško keitimu ir netiesiogine 
menamąja kalba (style indirect 
libre),

Pirmajame fragmente nuo pat 
pradžios panaudojama užslėpta 
lengva ironija, pristatant įvykius 
iš tuometinių kaimo žmonių 
pažiūros taško arba, kaip pas Cer
vantes, sutelkiant detales nesvar
biems aspektams pabrėžti. 
Pasakojimas išlaikomas visą 
laiką ant ribos: Brukšdvario pan
elė, palaidota „šalia nekrikštytų 
ar mirusių bloga mirtimi“, prade
da vaidentis. Kyla kalbos, kad ji 
ateisianti pasiimti savo vaiko, bet 
pasakotojos balsas, pereinantis į 
netiesioginę menamąją kalbą, 
įterpia: „Tegu sūnus gyvena, kiek 
jam skirta, tegu gauna pačią, tegu 
užaugina vaikus, tegu prižiūri 
savo namus — Brukšdvarį, kad ir 
jai būtų kur pareiti, nes į aną 
gyvenimą jos niekas neįleido, jo 
gal ir iš viso nėra, ir ji liko čia, su 
visais, o jei nebus namų, — kur ji 
dėsis“ (9-10 p.). įpinami sapnai, jų 
antgamtiškas aspektas, dažnai 
paberiama trumpų, visa apibend
rinančių, ar sveikos kaimo filo

sofijos minčių, tačiau visa tai 
sujungiama į pagrindinį pasako
jimą. Itin pasisekę yra tikro- 
vės/fantazijos junginiai, kartais 
pasiekiant antro ar trečio laipsnio 
iškėlimo iš realybės: sūnui lan
kant jos kapą, Brukšdvario pane
lė „įsitaisydavo prie iškilusios 
medžio šaknies, ir pro ją plauk
davo, plaukdavo ir plaukdavo 
buvę artimi žr nės, mylėti gyvu
liai, rankų nučiupinėti naminiai 
rakandai“ (12p.).

Pasakojiman įnešama ir ideolo
gijos — kaip ponai išnaudoja 
baudžiauninkus — tačiau ji 
niekad neišvirsta propaganda. 
Tradicinė girtuokliavimo tema 
pasitelkiama kaip ramstis siužeto 
vystymui ir kulminacinio taško 
pasiekimui. įjungiamas prietarų 
bei pagoniškų papročių pasaulis, 
bet ne enciklopediškai, o dides
niam lyriškumui išgauti. Net ir 
labai tradicinės temos perduo
damos visai kitokia technika: 
Brukšdvario panelė mylisi su 
„ponu Adomu“. Jai pastojus, šis 
prikalbina vieną iš savo prievaiz
dų ją vesti. Tai būtų gana 
įprastas Žemaitės ar Lazdynų 
Pelėdos siužetas, tačiau visų pir
ma parodoma, kad iš tiesų ne jis, 
o Brukšdvario panelė „poną“ 
suvedžioja ir ilgokai ant virvutės 
šokdina, o vedybų epizodas 
pristatomas per prievaizdos 
Lauryno sąmonės srautą. Ir 
ištekėjusi ji turi paskutinį žodį 
visame kame; įvykių eigą nustato 
ji. Tokia ji parodoma nuo pat 
pradžių: „atsisėdusi šalia tėvo, 
taip tvirtai laikydavo vadeles, 
kad atrodydavo, jog arklio ji visai 
neragina, bet gyvulys jausdavo, 
ko iš jo panelė nori, ir bėgdavo lyg 
pašėlęs. O ji sėdėdavo tada kietai 
sučiauptomis lūpomis, iškelta 
galva, ir tėvui būdavo labai pan
aši į motiną“ (16 p.). Iš karto 
pabrėžiamas ir jos sąmoningas 
tikros meilės ilgesys bei noras — 
vienas iš pagrindinių knygos 
leitmotyvų — „būti laisva“, su
jungiant visa tai su „neišaiški
namu moters paslaptingumu“.

Stilistinis meistriškumas 
pasireiškia taikliu užuominų ir 
neišsakymų vartojimu: knygą 
reikia skaityti bent du kartus, kad 
viskas išryškėtų (ir čia ji lygin
tina bu Garcia Marąuez ar Vargas 
Llosa, ypač šiojo daliaisiais 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ši įame numeryje: 
Ar mūsų kalba labiau pavojuj, ar mūsų kul
tūra? 
Šventieji ir mūsų laikai. 
Bernardo Brazdžionio eilėraščiai šv. Kazi
miero sukakčiai. 
Akmenėliu į 20 metų gelmę kritęs Julius Kau
pas. 
„Daktaras Kripštukas pragare". 
Du žvilgsniai į trijų parodą — Algminas, 
Blyskis, Strungys Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. 
Brangi brolių Grimų pasaka. 
Nauji leidiniai. 
Chicagos teatruose. 
„Grand prix" prancūzų rašytojui Jean G enet. 

Agente onjt 
mūsų kalba labiau pavojuj, 

ar mūsų kultūra? 
Šitose skiltyse skaitytojų jau 

buvo šiek tiek pasisakyta Emili
jos Sakadolskienės praeitą rudenį 
Ateities akademinio savaitgalio 
programoje, išprovokuotu klausi
niu apie mūsų viešos muzikinės 
kultūros lygį ir skonį. Jis buvo 
diskutuojamas ir privačiuose po
kalbiuose, kur ne visada pastan
gos "visuomenę sukultūrinti" bu
vo užgirtos — priešingai, kalbant 
ppie radijo valandėlių progra
mas, sakyta, kad 7 vai. rytą (Chi-
įagos "Margutis" daug metų tuo 
tiienos laiku buvo transliuoja
mas. — Red.) vargu ar laikas vir-
iuvėj bandyti susikaupti prie Mo
carto ar Beethoveno, kaičiant 
Jcavą ir bandant išruošti vaikus į 
mokyklą, ir kad linksma lietuviš
ka dainelė čia kur kas geriau ati
tinka "žmogišką padėtį". Mozar-
tas ir Beethovenas gali palaukti, 
kol bus, anot Vaičaičio, "pabaigti 
dienos darbai" — t. y. vakaro prie
blandos, patogaus saliono, stiklo 
vyno, namie turimos plokštelių 
bibliotekos ir aukštos technikos 
magnetofono. Negalima sakyti, 
kad šita pažiūra būtų visai be pa
grindo. 

I Bet kaip ten bebūtų dėl mūsų 
radijo valandėlių vieno tokio pa
šnekesio dalyviai sutarė būtiną 
reikalą "susikultūrinti" kitoj mū
sų viešo gyvenimo srity, būtent 
lietuviškų renginių žiūrovų ir 
^klausytojų tarpe. Nc eniai jiems 
teko būti Vasario :6 minėjime, 
Tuoštame vienos aukštesnės litua
nistinės mokyklos, reiškia, pa
auglių jaunuolių, į kuriuos esame 
sudėję išeiviškos lietuvybės viltis. 
[Minėjimo programa buvo vispu
siškai įspūdinga — Nepriklauso-
jmybės šventei pritaikyta liturgi
ja, turininga ir įdomi pagrindinė 
•kalba, visų iki vieno mokinių at
liekama meninė dalis. Tai buvo 
mokytojų ir mokinių sutartinio ir 
nuoširdaus darbo vaisius. Meni
nės dalies pradžioje paskutinio 
|kurso mokir. ai deklamavo galbūt 
•svarbiausio išeivijos lietuvių poe-
»to sonetus, ekrane buvo rodomi 
{Lietuvos vaizdai. Sakysim, jaut-
jrokas momentas. Bet šen ir ten 
susėdusių ponių grupės (tų pačių 

jmokinių motinos?) garsiai, be per-
'stojo savo tarpe šnekėjosi, truk-
•dydamos ir aplinkiniams girdėti 
•poeto žodžius, jaunuolių pertei
giamus. Kaip ir radijo valandėlių 
Jatveju. mūsų visų bendrą žmogiš-
Jką padėtį atjaučiant, be abejo, tai 
|dera toleruoti ir dėl to gal nereikė-
•tų teisuoliškai rūstintis, jeigu ne 
•paskutinė kniedė: poezijos skaity
mui pasibaigus, kai kurios iš tų 
ponių pareiškė, kad "labai ne

daug tų vaikų lietuviškai dekla
mavo be akcento!" Susimąstai: 
turbūt šitokių reiškinių šaknų 
reiktų ieškoti tam tikroje lietuviš
kumo sampratoje, kurią laikome 
tiesiog nediskutuotina, o kuri iš 
tikrųjų turėtų mums kelti rūpestį. 

Nepriklausomybės paskelbimo 
kasmetinis šventimas yra mūsų 
amžiaus (o gal ir ateinančiųjų) lie
tuvių savo tautos pergyvenimo 
pati širdis — jį turime teisę lygin
ti su žydų tautos išėjimu iš Egip
to nelaisvės ir jame įžiūrėti vers
mę, iš kurios semiame jėgas ir 
drąsą tolimesniems mūsų istori
jos vingiams. Bet šio įvykio ritua
linis pakartojimas kiekvienęrių 
metų Vasario 16 minėjimu daro
si problematiškas, jeigu minėto-
jų elgsena iškalbiai byloja, jog 
jiems nesvarbu lietuviškoji poezi
ja, nesvarbu palikto Lietuvos 
krašto prisišaukimas vaizdo ir žo
džio pagalba, nesvarbu jaunuolių 
čia pat vykdomos pastangos lie
tuvišką tradiciją įsisavinti. Kas 
svarbiau, kaip prieš savo valią 
vienam reikėjo iš šalies nugirsti, 
kad minėjimas pradeda užsitęsti, 
o namie pritrūks laiko pietums ga
minti. Bet šitokią laikyseną "iš
perka" ausis nesugadintai lietu
viškai tarčiai — neužginčijamas 
lietuviškumo rodiklis. Tik ar jos 
užteks mus išvesti pro visus mū
sų tautą tykojančius pavojus ir ar 
ji viena mus įgalins atlikti visus 
mūsų laukiančius uždavinius? 
Neseniai Tomas Venclova rašė 
apie jam baimę keliantį lietuvį 
tėvynėje, „išsaugojusį gimtąją 
kalbą, sudariusį grynai lietuviš
ką šeimą, netgi sklidiną ksenofo
bijos, tačiau galutinai sovietizuo-
tą", lietuvį, „nemokantį mąstyti, 
nepripažįstantį elementarios 
tolerancijos ir nuomonių skirtin
gumo, patenkintą savim ir 
neapkenčiantį visų, nepanašių į 
save" („Aušros perspektyvoje", 
Draugas 1983 m. spalio mėn. 1 d.) 
Aišku, kad Lietuvoje pavojus 
lietuvio žmogiškai dvasinei būse
nai kyla dėl ypatingų priespau
dos sąlygų. Bet ar išeivija jau iš 
tikrųjų taip saugi nuo panašaus 
p a v o j a u s j o s v i d i n i a m s 
dvasiniams procesams: ar šalia 
kalbinio ir biologinio išlikimo 
nėra ir mums lygiai svarbu 
rungtis, kaip sako Venclova, „už 
atmintį, sąžinę ir protą"? 

Pradedi labiau atjausti tuos 
jaunuolius, kurie šiuo metu run
giasi su nelengvai apvaldoma tar-
tim, su subtilia poetine išraiška, 
bet kurie drjsta savo dar neišvys
tytą ir nepilną pajėgumą aukoti 

(Nukelta \ 4 psl.) 

Šventieji ir mūsų laikai 
VYTAUTAS BAGDANAVICIUS 

Proga šiam rašiniui a ts i ras t i I 
Pasaulio Lietuvių Katalikų ! 

Bendrijos valdyba, besiruošdama 
šv. Kazimiero mirties 400 metų j 
sukaktuvėms, priėmė dr. J. Meš
kausko pasiūlytas keliolika temų, 
kviesdama lietuvius akademikus 
jas pastudijuoti ir jas pateikti lie
tuviškai visuomenei, kad tuo būdu 
būtų geriau pasirengta švento 
Kazimiero jubiliejui 1984 metais. 
Tuo būdu norėta pasirūpinti, kad 
šis jubiliejus būtų sodresnis. Tame 
temų sąraše buvo ir tema ..Šven
tųjų reikšmė tautai". 

Ši tema buvo pasiūlyta man. Aš ; 
jos išsigandau ir atsisakiau. Ta- j 

i čiau, laikui bėgant, man atrodė, j 
I kad, nepaisant šios temos ; 
sunkumo, man yra pareiga jos 
imtis. Kai pradėjau apie ją galvoti, ' 
jos sunkumas man nesumažėjo, o 
greičiau padidėjo. Ypač jis padidė
jo ta prasme, kad aiškėjo, jog šven
tasis netelpa kurioje vienoje tau
toje. Jau vien dėl to, kad jis turi 
visuotinės Bažnyčios pripa
žinimą, jis išeina anapus vienos 
tautos ribų. Dėl to man reikėjo 
plėsti temos pavadinimą. Aš ją 
pradėjau suvokti, kaip šventojo 
santykį su bet kurio laiko visuo
mene. Ir šiuo atveju, su mūsų laiko 
visuomene. Dėl to šiam svars
tymui antraštę pasirinkau šito
kią: „Šventieji ir mūsų laikai". 
Tikiuosi, kad ji bent iš dalies įima 
ir dr. Meškausko pasiūlytą temą: 
„šventojo santykis su tauta". 

Norint svarstyti klausimą, kaip 
šventasis yra suvokiamas mūsų 
laikais, atrodė naudinga pa
žvelgti į tai, kaip šventasis yra su
vokiamas mūsų laikų kūryboje. 
Pradžioj žiūrėkime, kaip antgam
tinį pasireiškimą supranta vokie
čių marksistinis dramaturgas 
Brechtas. Kaip atsvarą jam im
kime Dievo malonės veikimą žmo
guje pas labai gilią šių laikų 
Amerikos romaniste Flannery 
O'Connor. Šalia to, šventojo svars
tymas šiandien nėra įmanomas be 
modernaus šventojo pakaitalo — 
herojaus. Jis yra šiais laikais pasi
reiškęs kaip visuomenės vadovas. 
Su jo vilione ir jo grėsme susi
pažinkime iš tarptautinio dramos 
kritiko Eric Bentley studijų. 
Apžvelgę kultūrinę sceną, kurioje 
šiandien stovi šventojo klau
simas, pereikime prie mums arti
mų šv. Kazimiero ir arkiv. Jurgio 

Matulaičio poros charakteristikų. 
(Matulaitį šiandien jau galima 
įimti į šias studijas, nes jam jau 
yra suteiktas Garbintino — vene-
rabilis titulas; jis yra pakeliui į 
palaimintojo titulą.) Toliau perei
kime prie klausimo, koks yra 
šventojo santykis su nuodėme. 
Sekimas šventojo pavyzdžiu šian
dien taip pat yra pasidariusi aktu
ali tema. Tai mus atves prie bend
resnio klausimo, kaip šventasis 
stovi ryšium su natūraline tikrove. 
Kadangi iršventasistamtikrapras-
me yra herojinė asmenybė, mums 
teks išsiaiškinti klausimą, kuo 
šventasis skirias nuo herojaus. Ir 
pabaigoje pasvarstysime klausi
mą, kaip šventasis reiškiasi 
visuomenėje. Toks yra šių 
svarstymų planas. 

Brech ta s i r antgamtinė, 
intervenci ja 

Vieną iš reikšmingų sunkumų, 
su kuriuo šventumas susitinka 
šiandien moderniame pasaulyje, 
vaizduoja žymus šio laikmečio 
vokiečių dramaturgas Bertold 
Brecht. Antgamtinės ir šios tik
rovės konfliktas domina jį apskri
tai. Bet šiai temai tiesiogiai jis 
atsideda savo dramoje „Moterėlė 
iš Setzuan" (The Good Woman of 
Setzuan, New York: Grove Press, 
1965.). 

• 

Drama vaizduoja, kaip trys die
vai atsilanko pas vieną blogo var
do Kinijos moterį Shen Te. J ie jos 
buvo svetingai priimti. Už tai jie 
gausiai jai atsilygina, nors tai da
ro kiek abejodami, ar jiems dera 
maišytis į ekonominius reikalus. 
Už iš jų gautus pinigus ji įsitaiso 
tabako parduotuvę. Tas užsiėmi
mas jai nepaprastai sekasi. Ne
trukus ji turi visą grandinę taba
ko parduotuvių ir jo gamybos 
pramonę. J i sukuria plačią, visuo
menę apimančią pramonės ir 
prekybos organizaciją, kuri duoda 
darbo ir pajamų daugeliui žmo
nių. Kartu su tuo šių žmonių tarpe 
kyla varžybos, intrigos ir nepa
sitenkinimas. Ne visus ji gali 
patenkinti ir ne visada ji yra tei
singa. Kai žmonių nepasitenki
nimas pasiekia dievus, jie siunčia 
Vandens pardavėją patyrinėti, 
kaip čia viskas einasi. 

Pati Shen Te pradeda abejoti, ar 
gerai yra duoti žmonėms daug 

Vilniaus katedros šv. Kazimiero koplyčios kupolas. 

.<<"< vdros šv. Kazimiero koplyčios portalas. 1" amfiAun 

gėrybių (50 psl.). Apie save pačią ji 
sako, kad ji pasidarė turtinga, bet 
kartu ir vieniša, nes jau ištisi 
metai, kai ji neturi santykio su 
žmogumi (57 psl.). Bedarbį lakūną 
ji padaro fabriko vedėju. Iš visos 
dramos sąrangos išeina, kad 
dievai prisideda prie pirkimų ir 
pardavimų neteisingumo (74 psl.). 
Shen Te, norėdama išvengti kal
tinimų, užsideda savo pusbrolio 
kaukę ir jo vardu veikdama tvarko 
savo organizaciją. 

Visuomenės nuotaikos nege
rėja, bet žmonės dabar jos nekal
tina, o už negeroves kaltina jos 
pusbrolį. Ją pačią laiko net ange
lu. Kai kurie personažai prieina 
nuomonės, jog .isos blogybės 
prasideda tada. ;ai pradedama 
mylėti artimą (8'/ psl.). Siūloma jai 
uždaryti sistemą, nes žmogus yra 
kvailas (100 psl.), nepasitenki
nimas pasiekia tokio laipsnio, kad 
dievai pradeda svarstyti, ar 
nereikia pakeisti žmonių veikimo 
taisyklę ir kad vietoj meilės būtų 
skelbiamas sportiškumas (111 psl.). 

Žmonės, nematydami Shen Te, 
pradeda įtarti, kad pusbrolis laiko 
ją uždaręs, ar net yra ją nužudęs 
(121 - 125 psl.). Minia reikalauja 
jos pasirodymo. Dievai yra pri
versti daryti teismą. Ieškoma 
Shen Te. Teisme ji nusiima pus
brolio kaukę, ir visiems paaiškėja, 
kad ji pati yra kalta už visas nege
roves (136 psl.). Tarpe pareiškimų, 
kuriuos ji šia proga padaro, yra ir 
šis: „Tu negali ilgai priešintis, 
nepasidaręs blogu". Ji prisi
pažįsta, kad buvusi vilkas. 

* 
Nesunku yra suprasti, ką Brech

tas šia drama norėjo pasakyti apie 
antgamtinės malonės reikšmę 
mūsų gyvenime. Iš tikrųjų čia yra 
Markso idėjos pavaizdavimas, 
kuri sako, kad religija yra opiu
mas tautoms. Tik vietoj opiumo 
čia yra pardavinėjamas tabakas. 
Iš šios dramos aiškėja, kad ant
gamtinė dovana yra kažkas per 
didelio žmonių prigimčiai. 

Nors ši drama savo grubiu šven
tumo pavaizdavimu nedaug ką 
gali pasakyti mums apie šven
tumą, tačiau ji pačią problemą 

iškelia. J i pasako tai, kas ne kartą 
glūdi ir mūsų pačių galvosenoje 
ryšium su šventumo reikšme 
gyvenime. Ir mes ne kartą išsi
reiškiame, kad nenorime gyventi 
kartu su šventuoju. Mat tokia yra 
gyvenimiška tikrovė, kad antgam
tine malone persiėmęs žmogus 
nepraranda visų savo silpnybių. 
Arba kitaip išsireiškiant, gyveni
mas, kuriame reiškiasi daugiau ar 
mažiau tobulas šventasis, nepra
randa savo ekonominės, politinės 
ar kultūrinės logikos. 

Ir mes ne kartą turėtume prisi
pažinti, kad nenorime egzisten
cinio šventumo. Arba, dar toliau 
pratęsus šią mintį, išeina, kad 
mūsų žemiškasis gyvenimas nėra 
antgamtiškai atpirktas. Einant ta 
pačia galvosena, jis net nėra 
atperkamas. Kaltė, neteisingu
mas ir visuotinės meilės nega
limybė čia sudaro gyvenimo dės
ningumą. Dėl to šventasis, jeigu 
jis ir nepasidaro taip visuomeniš
kai įtakingas, kaip Shen Te, yra 
svetima apraiška mūsų gyve
nime. Todėl ir Brechto drama 
nėra be prasmės, svarstant šven
t u m o r e i k š m ė s k l a u s i m ą 
gyvenime. 

Šventumo ir pr ig imt ies 
konf l ik tas bei pa la ima 

F lanne ry O 'Connor 
kflryboje 

Dabar pažvelkime į visai 
priešingą šventumo santykio su 
gyvenimu supratimą. Pažiūrė
kime kaip jį vaizduoja šimtapro
centinė katalikė rašytoja. Flan
nery O'Connor yra gimusi 
1925 m. ir mirusi 1964 m. paly
ginus jauna, š i rašytoja vi
same savo gyvenime nieku 

taip nesidomėjo, kaip įkvėpimo, 
apšvietimo ir apskritai antgam
tinės malonės veikimu žmoguje. 
Tačiau ji tai vaizdavo ne tra
dicinėje katalikiškoje aplinkoje, 
bet Georgijos valstijos baptistiš-
koje krikščionybėje. Iš dalies dėl 
to ji pla^snių katalikiškų sluoks
nių dar nėra atrasta, nors ji yra 
sukėlusi gyvo susidomėjimo aka
deminiuose sluoksniuose tiek čia, 
tiek Anglijoje ir Prancūzijoje Yra 
ir kita p-ežastis. dėl ko ji nėra 

plačiau populiari. Mat jos vaiz
davimo pobūdis yra ne tik gilus 
religiškai, bet ir labai gr-bus. Ir ši 
tikrovė, ir antgamtinė .rovė pas 
ją yra be pagražinimo. 

Mūsų st-'C1 juojamam klau
simui apie š.cntumo santykį su 
gyvenimu paimkime jos kūrinį 
„Wise Blood" (Išmintingas krau
jas), "'aimkime iš šios apysakos 
ne tą personažą, kuris vaizduoja 
kraujo išmintį. b*>t tą. suris vaiz
duoja antgamtinės malonės 
veikimą. Hazel Motes, atitar
navęs kariuomenėje, grįžta savo 
kraštan ir. nepritapdamas nei 
savo tėviškėje, nei palaidame gy
venime, pradeda skelbti Bažny
čią be Kristaus. Kristus jam yra 
nepriimtinas dėl to. kad jis yra 
per daug susijęs su vengimu nuo
dėmės (Three by Flannery O'Con
nor, Signet Classics. 1955, 16 
psl.). Jis yra giliai įsitikinęs, kad 
pats gali pasipriešinti nuodėmei 
(17 psl.). Joks kunigas negali jo 
šiame reikale sumaišyti. Kristaus 
buvimo jis neneigia, bet jis nema
no, kad jis ką gero yra padaręs jo 
bendralaikiams žmonėms (34 
psl.). Motes principas yra skelbti 
tiesą. 

Jo iš tokio nusistatymo neiš
muša nė jaunuolis draugas, kuris 
ieško draugystės ir gyvena misti
niu teisingo kraujo jausmu. Jau
nuolis žino vieną kitą tiesą, bet ir 
klausiamas jos nepasako ir linkęs 
kitus tik išnaudoti. Hazel Motes 
nepatraukia savo pusėn gatvės 
pamokslininkas, kuris skelbiasi, 
kad yra išsiplikinęs akis dėl Kris
taus. Hazel ištiria, kad jis vis dėl
to mato. Į ištvirkavimą Hazel 
žiūri kaip į kurio didesnio žmo
gaus trūkumo pasekmę, o ne kaip 
į priežastinę blogybę (4? psl.). 
Apie save jis mano. kad yra doriš
kai švarus, tačiau kartais jam 
ateina galvon abejonė: „Jeigu 
Jėzus buvo. tai aš nesu doriškai 
švarus" (53 psl.). Savo skelbiamą 
Bažnyčią Hazel aptaria susitai
kymo su šia realia tikrove būdu 
Jo Bažnyčia yra tokia, kur nere
gys nepraregi, kur raišasis nepra
deda vaikščioti ir kur miręs pasi
lieka mirusiu . Aš jums sakau. 

(Nukelta Į 2 psl.) 
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Lituanistikos katedros ar tik grupinių telki
nių linkme?
Totalitarinių linksmybių pašlovinimas — 
Kosto Ostrausko „Gundymai“.
Šventieji ir mūsų laikai (2).
Stepo Sodeikos 20 metų mirties sukakčiai. 
Daivos Karužaitės-Gogola eilėraščiai. 
Sutikta Eglės Juodvalkės naujoji knyga. 
Netekome žymaus istoriko — a.a. kun. dr. 
Viktoro Gidžiūno.
Naujos knygos.
Ingrida Blekytė George Bernard Shaw 
dramoje.
Dailės ir poezijos popietė.
Vakaronė su dail. Albinu Elskum.
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Lituanistikos katedros ar tik 
grupinių telkinių linkme?

Rimvydas Šilbajoris, Ohio 
Štate University profesorius, 
Lituanus žurnale (nr. 3, 1983 

uo) nušviesdamas dia- 
ėsanČių lietuvių padė

tį, pažymi, kad buvo “iš naujo 
įsitikinta idėja, jog kultūra ga
li sukurti tautą”. Jis patvirti
na, kad kultūrinė veikla, šiuo 
metu labai šakota, kaip pvz. 
Rasaulio lietuvių jaunimo 
Hongresai, Dainų šventės ar 
Pįlokslo ir kūrybos simpoziu
mai, periodiškai vykstantys 
Chicagoje, vis dėlto yra reika
linga tokio pagrindo, kurį ga
lėtų sudaryti pastovi akade
minė institucija.

Šilbajoris baiminasi, kad 
laikui bėgant kultūrinė veikla 
gali degeneruoti iki grupinių 
telkinių lygio, net, anot jo, iki 
“polka club” lygio. Jo išvada 
yra, kad “jokia tautinė ar etni
nė egzistencija negali tikėtis 
išlikti, jeigu ji nesitiki augti ir 
plėtotis, o šis augimas tėra 
įmanomas, kai nesibijoma 
kryžmiškai susitikti su kitom 
idėjom, tradicijom ir kultū
rom”. Šilbajoris tikisi, kad Li
tuanistikos katedra galėtų 
“gimdyti sąvokas ir vertybes, 
kurios užtikrintų, jog išliks ir 
augs kultūriniai, intelektuali
niai ir net emociniai pradai, 
surišti su etnine savimone”. 
Kas dar svarbiau, ji įgalintų 
kultūrinio savimi pasitikėji
mo pojūtį, leidžiantį individui 
(studentui) priklausyti vienu ir 
tuo pačiu metu savo žmo
nėms, gyvenam kraštui ir vi- 
spm pasauliui. Šilbajoris 
samprotauja, kad etniškumas 
“gali išlikti tiktai... įgijęs kos- 
ipopolitinį, sofistikuotą ir 
brandų charakterį, koks tega
lį būti išvystytas tokioj ‘idėjų 
rinkoj’, kokia yra universite
tas”.
’ Pastaruoju metu ilgesnį lai
ką studijavęs Europos intelek
tualinę, rusų intelektualinę ir 
JAV imigracijos istoriją Chi
cagos universitete, galiu tvir
tinti kartu su Šilbajoriu, kad 
etniškumas gali išlikti tik ta
da, jei jis kovos intelektuali
nėmis priemonėmis, semia
momis iš išorinių sąlygų, už 
uždaros etninės visuomenės ri
bų. Pavyzdžiui, yra įmanoma 
formuluoti tokią tautiškumo 
koncepciją, kuri įgalina save

traktuoti kaip asmėnybę, eg
zistuojančią diasporoje, užuot 
pasidavus asimiliacijai į Ame
rikos visuomenę. Veikiant 
aukštojo mokslo t. y. universi
teto programų lygyje, yra įma
noma išanalizuoti pagrindus, 
kurių pagalba galima nusta
tyti, kas yra tautiškumas.

A. E. Zimmern savo moksli
niame darbe Nationality and 
Government (London, 1918) 
pabrėžia, kad tautiškumas ir 
priklausomumas valstybei 
(“statehood”) yra nebūtinai 
tas pat: “Tautiškumas, kaip ir 
religija, yra subjektyvus: pri
klausomumas valstybei yra 
objektyvus; tautiškumas yra 
psichologiškas, priklausomu
mas valstybei yra politiškas. 
Tautiškumas yra galvojimo 
(minties) būklė; priklausomu
mas valstybei yra saistomas 
įstatymo. Tautiškumas 
dvasinė nuosavybė; 
somumas valstybei 
verstina pareiga”.

Toliau Zimmern 
“Tautiškumas yra

yra 
priklau- 

yra pri-

aiškina: 
jausmo, 

galvojimo ir gyvenimo būdo 
išraiška; priklausomumas 
valstybei yra sąlyga, neatski
riama nuo civilizuoto gyveni
mo kelio”.

Zimmern performuluoja tau
tiškumo sąvoką, sakydamas, 
jog ji žymi “žmonių bendruo
menę (kūną), apjungtą bend
ro, ypatingo intensyvumo ir 
orumo jausmo vienam kuriam 
kilmės kraštui”. Zimmern pa
lieka nuošaly geografinės vie
tos faktą ir legalią pilietybės 
definiciją, aptardamas tautiš
kumą. Jis sako: “Tautišku
mas visada remiasi istorine 
tos grupės kultūra, kuri maiti
na ir formuoja individo asme
nybę ir iš kurios jis semia sau 
labiausiai įkvėpiančius idea
lus ir gyvenimo tikslus. Būti 
‘nutautintam’ reiškia paneigti 
dalį savo giliausių jausmų, am
putuoti dalį savo intymiausio 
‘aš’ ”.

Zimmern išvados ypatingai 
reikšmingos lietuvių tautišku
mo klausimui, kai jis sako, jog 
tautiškumas gali egzistuoti ša
lia oficialios tautos, su pripa
žinta vėliava ir politiniais šū
kiais, ir jos veikimo rėmų.

Atkreipus dėmesį į svar- 
(Nukelta į 2 psl.)

Kostas Ostrauskas. Gundymai. 
Drama. Chicaga: Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondas, 1983. 120 psl. 
Knygos apipavidalinimas V. O. Vir- 
kau. Kietais viršeliais. Kaina — 8 dol. 
Gaunama pas leidėjus (Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo fondas, 7338 
S. Sacramento Avė., Chicago,< IL. 
60629, pas platintojus ir „Drauge“.

*
“Gyvastin^esnis ne tikro

vės, o rašto išmonės žmogus — 
jis tikresnis už tikrovę”, bylo
ja Kosto Ostrausko pjesės 
“Gundymai” veikėjas Studen
tas. Jis tai sako totalitarinės 
santvarkos akivaizdoje, pa
brėždamas blaivaus kultūri
nio principo atsparumą. Jis at
meta heroiškumą. “Narsumo 
jau ir taip per daug”. Nesiren
ka nei Hamleto, nei Don Ki
choto pozicijos. Pasak jo, mū
sų laikais praktiškiausia yra 
kareivio Šveiko laikysena. 
Šveikas, apsimetęs žioplu, su
geba savo išmintį paslėpti po 
kieta prastuolio skūra.

Didžiojo Vado Armijos už
imtose valdose dalykus vadin
ti tikrais vardais yra pavojin
ga. vKad dukart du yra 
keturi” patvirtinti parašu ne
patartina. “Kas bus, kai Par
tija paskelbs, kad dukart du — 
penki?” Net ir juoktis pavojin
ga. Nuolat reikia suktos, dvi
prasmiškos iškalbos, lanks
taus fantazavimo. Šia prasme 
fantazija pasidaro tikresnė 
už tikrovę.

Tai maždaug pagrindinė K. 
Ostrausko “Gundymų” linija, 
prie kurios prikabinamas ir 
erotinis siūlas. Kadangi šie
met yra tie George Orwellio iš
pranašauti 1984-tieji, pjesės 
tekstas yra itin aktualus, juo 
labiau, kad autorius į totalita
rizmą žiūri Rytų Europos žmo
gaus akimis. Jo sąlytis su or- 
veline tikrove, manyčiau, yra 
gyvesnis, įžvalgesnis už bet 
kurio nuošalaus Vakarų kil
mės stebėtojo. Ir pati meniška 
tonacija “Gundymuose” yra bū
dinga lenkų ar čekų rašytojų pa
našiai tematikai. Galima pami- 
nėti Slawomir Mrozek ir Vaclav 
Havel pavardes.

Dramaturgas Kostas Ostrauskas viename Šviesos-Santaros suvažia
vime Tabor Earm, Sodus, Michigan. ., x . n „Nuotrauka Jono Bogutos

Ilgalaikės nelaisvės patirtis 
gerokai nugludino jautrumo 
zonas. Kūryboje grubus, atvi
ras pasipriešinimas ilgainiui 
suimantrėjo. Satyra tapo iš
mintingesnė. Ironija paslėpta. 
Pašaipa nepikta. Aforizmai 
poetiški. Visa tai randame 
Ostrausko vaidinime. Regime 
freudiškus sapnus. Klauso
mės daugiasluoksnės dialekti
kos. Totalitarinio gyvenimo 
atmosfera yra tvanki. Dalykų 
esmė iškraipyta. Kalba užgož
ta stereotipinių šūkių su įky
rėjusiais epitetais. Supranta
ma, šitaip patręštoje dirvo
je bręsta komizmo nuotaika,

Hivronymus Bosch ,,Kvailių laivo“ detalė.

žydi sceninis groteskas.
Knygos pradžioje dramatur

gas trumpai paaiškina savo 
veikalo pobūdį: “Šių ‘links
mybių’ užuomazga — kai ku
rie mūsų laikų faktai ir įvy
kiai”. Linksmybės rašomos 
kabutėse, taigi — ironizuo
jant. Panašiai knygos pabai
goje kalėjimas pravardžiuoja
mas “linksmybių sodu” arba 
“kurortu”.

Šveicarų dramaturgas F. 
Duerenmattas, rašydamas 
apie šiuolaikinio teatro pro
blemas, pažymėjo: “Mūsų da
bartinis uždavinys yra teigti 
laisvę. Šioje planetoje tironų 
nė kiek nepaveikia poetų lyri
ka. Tironai žiovauja nuo jų pa
graudenimų. Heroinis epas 
juos verčia miegoti. Tironai bi
jo tik vieno dalyko — poeto pa
šaipos”.

Pašaipos stilistika yra sun
kiai įvaldoma sceninė priemo
nė. Ji kratosi dirbtinio juoki- 
nimo. Mieliau pasikliauna 
realiomis gyvenimo keisteny
bėmis. Tikrais pokštais. Nie
ko neišlaužia iš piršto. Sten
giasi kuo lakoniškiau perteikti 
herojų minčių apsišaudymus. 
Žaidžia priežodžiais, jude
siais, tylos pauzėmis, grima
somis. Išryškina kalbos ir tik
rovės nesuderinamumą — 
įprastą bruožą Partijos palai
mintame krašte.

K. Ostrauskas šiuo stiliumi 
yra sukūręs ne vieną sceninį 
vaizdą. Jo satyra yra perdėm 
intelektuali. Jis mėgsta links
mai protaudamas skverbtis į 
žmogiškų kolizijų gelmę. Į mū
sų nuodėmes žvelgia iš įvairių 
taškų. Tą patį daro su “Gun
dymų” medžiaga: perleidžia ją 
per literatūrinės erudicijos 
koštuvą. Sceninės technikos 
arsenalas šį kartą yra stebi
nančiai įvairus. Veikalo struk
tūra primena ir baletą, ir mo-

tybinė paslaptis. Šlovingosios 
karius neramina gandas, kad 
visos jaunos moterys ir mergi
nos, vengdamos įsibrovėlių, 
pasivertė senėmis. Ši žinia už
gauna erotikos kamertoną. 
Užsimezga sodri freudiška po
lifonija iš dialogų, sapnų, gun
dymų, flirto ir savitvardos 
praradimo. Kareivis Antanas 
yra gundymų auka.

Kaip priešprieša Didžiojo 
Vado sistemai, su kareiviais 
susiduria “vaduojamo” krašto 
Studentai ir Studentės. Jie pa
rodo savąjį teatrą — grotes
kiškai keistą, erotišką, kupiną 
įvairių užuominų. Gražiai Stu
dentei ypač rūpi paklup- 
dyti Antaną. Tirpdo jį 
erotiniu dėmesiu. Tas bėdžius 
naktį sapnuoja malonius ir ne
malonius sapnus. Sargybos 
poste (scenoje “In paradiso ar
ba Eine kleine Nachtmusik”) 
galų gale pasiduoda studentės 
sugestijoms. Deja, tą akimir
ką ji atstumia Antaną. Apkal
tina grubumu. Visą jų flirtą 
seka saugumo įsikūnijimas 
Žmona (Antano neištikima 
žmona). Antanas yra suima
mas. Majoras jį priverčia pa
sirašyti iškreiptą prisipažini
mą, kuriame rašoma, jog 
Partijos įkvėptas Šauniosios 
Armijos karys iki galo išliko 
politiškai budrus ir morališ
kai nepalaužtas.

Čia regime, kaip lengvai 
trupa Šauniosios karių atspa
rumas. Jie neatlaiko laisvų, 
negirdėtų minčių antplūdžio, 
ima abejoti, nepasitiki vieni 
kitais. Jų nelaimei, nuo sienų 
stebi Didžiojo Vado portretas, 
o iš visų kerčių (net iš spintos) 
pokalbių klausosi Vado dievin- 
toja Žmona. Prasideda suimi- 
nėjimų komedija. įkliūva ka
reiviai ir viršininkai. Pagaliau 
ir pati Žmona, atėjusi aplan
kyti įkalintą Antaną, įstringa 
“Linssmybių sode”. Ji nori iš
eiti, bei jai neatrakina celės 
durų. Antanas kandžiai pa- 

___________klausia: “Kaži, kaip tvirtieji 
iš priešo nasrų” (kokia triuš- jaučiasi už grotų?”

------ •—--------- Kosto Ostrausko pjesė nėra 
vien tik skaitymui parašyta. 
Ji tinka scenai. Jos aktualu
mas 1984-taisiais yra neabejo
tinas. Kiekvienam labiau iš
prususiam išeivijos dramos 
sambūriui „Gundymai“ nesu
darys didelių keblumų. Gali
ma išsiversti be prašmatnių 
dekoracijų. Aktorių sudėtis 
nedidelė. Tereikia tik palin
kėti sėkmės režisieriams. Tegu 
fantazija būna tikresnė už tik
rovę.

dėmaus filmo kadrus — 
judrius, prasmingus, įvairiai 
akcentuojančius temos visu
mą. Šalia realistinių pokalbių 
girdėti totalitarinėje valstybė
je išvėsusios kalbos klišės. 
Taip pat folkloras, alegorinės 
pasakėčios, literatūrinės cita
tos, erotiniai sapnai, vizijos 
pagal Hieronymus Bosch pa
veikslus (jais yra iliustruota 
knyga). Na, tarp visko išryš
kėja pačių veikėjų gan tikro
viška psichika. Destis, spėk- 
takliškumo čia yra per akis.

Tiesa, iškyla ir keli aukšto
ki barjerai, kuriuos skaityto
jams lengviau įveikti, negu 
žiūrovams. Turiu minty pje
sės intelektualines scenas, kur 
Studentai ir Studentės pasi
reiškia prasminga, bet ir 
sunkiai išnarpliojama, dialek
tika. Gausūs aforizmai lipa 
vienas per kitą, o žmogaus pa
gava šiaip ar taip yra ribota. 
Ne visi nešioja profesoriškas 
galvas.

Epizode “Mažasis teatras” 
autorius į pokalbius įveda len
kų poeto Stawomir J. Leco po
litinius aforizmus, dargi rašy
damas juos kabutėse, kaip 
citatas. Manau, kad tai nau
jiena mūsų teatre. Absurdo 
teatro meistras Ionesco anti- 
vaidinime “La Cantatrice 
Chauve” pirmąją sceną suda
rė iš prancūzų-anglų išsireiš
kimų knygos citatų. K. Ost
rauskui pirmiausia rūpi tik 
sąmoningi, totalitarizmą de
maskuojantys posakiai. At
ranka yra įdomi. Štai keli: 
“Meilė savo kraštui nepripa
žįsta ribų — kito krašto”, “Ka
nibalai mėgsta tuos, kurie ne
turi nugarkaulio”.

Vaidinimo fabulos išorė nė
ra sudėtinga. Kur kas kompli- 
kuotesnis yra vidinio veiks
mo, tiksliau tarus, visokių 
prasmių audinys. Viskas pra
sideda istorine Šauniosios Ar
mijos invazija į laisvą kaimy
ninį kraštą iš meilės tam 
kraštui — “išgelbėt kaimyną

kinanti ironija). Krašto pava
dinimas neminimas, tačiau 
kiekvienam lietuviui skaityto
jui aišku, kad čia įpintas Lie
tuvos likimas.

Du skirtingo charakterio ka
reiviai — susirūpinęs Anta
nas ir plevėsa Kareivis su ar- 
monika — dalyvauja 
invaziniame žygyje, savaip jį 
pergyvendami. Pasirodo, nei 
jie, nei jų viršininkai — Virši
la ir Majoras — nežino užima
mo krašto vardo. Tai yra vals-

Hieronymus Bosch „Paskutinio teismo“ detalė.
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vaizdavimo kelias
Kaip muzikoj, dėl kurios mū

suose yra įvairių nuomonių, taip 
ir literatūroj nuo 19-to Šimtmečio 
pradžios žvelgdami matome 
lietuvius bei populiarius pasauli
nius kūrėjus. Bet rašto menas per 
tą laikotarpį buvo daug vingiuo- 
tesnis, kaip kad norėtųsi galvoti, 

< jr reikėtų literatūros kelią retkar
čiais bent trumpai apžvelgti. Lite
ratūros katilas Vakaruose buvo 

> karštas, aišku, retkarčiais išmes- 
» damas į paviršių mums žinomas 
I ir*kitas nepopuliarias manieras. 
! Pasirinkimas mums tarp jų yra 
; platus.

Kaip ir muzikai, literatūrai buvo 
nelengva išsivaduoti iš roman- 

' tizmo. Pradėta mažiau rašyti apie 
jį romantines iliuzijas ir gamtos 

grožį, matant pasaulyje blogį: 
ekonomines, socialines įtampas 
industrinėj visuomenėj. Gamta 
pamažu tapo tik metafora, ne
teikianti jokių humanitarinių iliu
zijų. Iš gamtinio optimizmo 
pereita į kritiškąjį realizmą. Kūrė
jas nėjo su daugumos roman
tiniais įsitikinimais, ir literatūra 
pasidarė realistinė ir šiek tiek įdo- 

' mesnė, lyg su užtaisytais 
šoviniais.

Socialiniai realistai aprašinėjo 
fizinę ir socialinę aplinką, žmo
gaus elgseną, iš tėvų paveldėtą 

į būdą, o psichologiniai realistai, 
kaip pasąmonės instinktai for- 

<■ muoja visuomenę. Literatūriniai 
natūralistai (pvz., Zola) ieškojo 
tam meniškesnės formos, vengė 
fantastiškumo, stebėjo žmonių 
charakteri, paveldėtus bruožus ir 
aplinką. Daug ką ėmė iš tikro gy
venimo, laikraščių ir, kaip isto
rikai, vengė psichologinių, neaiš
kių komplikacijų. Jie išdėstydavo 
medžiagą taip, kad paremtų savo 
idėjas, ir tikėjo, kad jų menas yra 
realesnis už atsiradusių impresio
nistų ir ekspresionistų meną.

Moksliniai realistai gilinosi į 
ekonomiją, teisę, socialinius žmo
nių sluoksnius, mėgo detales, že
mesnių ir vidurinių klasių kas
dieninį, kad ir nuobodų, 

; gyvenimą, vartodami net nelite- 
į ratūrinę kalbą. Gi psichologiniai 
realistai gilinosi į psichines jėgas, 
freudišką erotinį instinktą, žmogų

■ naikinančius agresyvius ' impul
sus, mintis, pasąmonėj iškylan-

' čiu8 vaizdus ir emocijas. Derino 
! simbolinį peizažą ir vidines nuo-
■ taikas (D. H. Lavvrence, Faulkner) 
Jie pasirinkdavo ir vartodavo tam

.tikrą mėgstamą psichologinę teo- 
iriją ar mokyklą, ir jų pasąmonės 
srautas išryškino privatų žmo- 

į gaus minčių tekėjimą.
Atsirado „naujasis žumaliz- 

j mas“, kuriame žaidė fikcija su

reportažu — dviejų priešingų 
tikslų rašymo būdas. Aprašinėjo 
jie įvykusius atsitikimus su 
datom, vietovių vardais (Truman 
Capote), ir skaitytojui tai buVo 
stipri atrakcija. Juk tai paimta ne 
iš asmeniškos patirties, bet įvy
kusio atsitikimo tiesos! Taip buvo 
tikrai įvykę!...

Gi tikros psichinės tiesos ieš
kojo kiti rašytojai, susibūrę net į 
septynias sroves, bendrai vadi
namas ekspresionizmu. Kaip reli
gijoj, taip ir poezijoj atsirado 
simbolių ieškojimas (Baudelaire, 
Yeats). I magia tai liejo eilėmis 
savo jausminį pasaulį, domėjosi 
daugiau bendru, perspektyviniu 
vaizdu, negu objektais ar idėjom 
ir tikėjo, kad faktai baigiasi ir 
dingsta jausminėje patirtyje. 
Dingo įvykių chronologiškumas, 
atsirado tarp savęs nesurišti vaiz
dai (T. S. Eliot).

Siurrealistams neracionalumas 
tapo kūrybine jėga. Dadaistai 
griovė meninius, socialinius, 
etinius ir logikos standartus, tikė
damiesi išreikšti savo dienų 
absurdiškumą. Realybę rišo su 
sapnų ir haliucinacijų būkle. 
Beprasmiškumas, keista 
gramatika ir „automatiškas“ 
rašymas jiems atrodė geresnis, 
nes kontroliuojamas raštas yra 
klaidingas ir netinkamas psichi
niam pergyvenimui.

Taip atsirado „išpažinčių“ 
tomai su trauma dėl „palaidotos“ 
vaikystės, „gydomoji“ išraiška su 
meniška kontrole, absurdo menas, 
rodantis, kad mūsų kalba yra 
netinkama individualybei išreikš
ti. Tik daiktai ir žmogaus veiks
mai verti aprašymo (Beckett, 
Pinter). Realizmas tampa keistu 
žaidimu su neaiškiom taisyklėm, 
vedantis į tylą ir veiksmą be 
dialogo.

Populiariausiu turbūt tapo 
impresionizmas, aprašydamas 
patirtį ir stebintis pasaulį. Jusli
nės impresijos tapo tiesioginės ir 
gan tikslios. Idėjos — blankios, 
arba komplikuotos impresijų kom
binacijos. Priėjus arčiau tiesos, 
aprašymas tapo lyg vertingesnis. 
Atrasta buvo realybės iliuzija, 
suderinus materialinio pasaulio 
aprašymą su šio pasaulio įtaka 
individui. Romanas pasidarė gal 
mažiau tikslus, nes impresionis
tas iš jo išėmė „tiksliuosius“ 
žodžius, bet, impresionistiškai 
blaškydamasis, pridėjo daugiau 
negu buvo išėmęs. Jis rašė tarsi 
romane pats dalyvautų, bet visko 
(kaip realistai) nematytų. Juk taip 
ir yra gyvenime! Dingo aišk 
klasikinė intriga ir tiksli įvykių 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuviai kitaminčiai daž
nai yra teigę, kad istorijos 
rašymas bei mokymas Lietu
voje yra neobjektyvus ir 
iškreiptas, tarnaująs valdžios 
propagandos siekiams. Sovie
tiniai istorikai ir propa
gandistai dažnai kaltinami 
dvejopai nusižengią istorijos 
tiesai. Pirmu atveju, jie 
sąmoningai klastoja kai ku
riuos faktus, sumenkina jų 
reikšmę ar visai nutyli tas 
sudėtingo reiškinio dalis, ku
rios nesuderinamos su parti
jos palaimintais praeities 
aiškinimais. Akivaizdžiausia 
šios rūšies klastotė liečia 1940 
metų įvykius, kai Lietuvos 
okupacija aiškinama kaip 
padarinys vidaus revoliucijos, 
kurioje Raudonosios Armijos 
įžygiavimas ir Maskvos 
ultimatumas turėjo tik mažą 
vaidmenį. Antrasis Lietuvos 
istorijos iškraipymo būdas — 
visai ar kaip galima daugiau 
nutylėti ištisus laikotarpius ar 
istorijos sritis, kurių tyrimo 
rezultatai galėtų sukelti 
vadinamąsias nacionalistines 
nuotaikas, arba kurie nėra 
lengvai įspraudžiami į 
marksizmo-leninizino rėmus. 
Antai, palyginti mažai rašo
ma apie Lietuvoj didžiąją 
kunigaikštystę, religijos 
vaidmenį tautos gyvenime, 
nepriklausomybės laikotarpio 
laimėjimus. Kodėl, kelis kar
tus klausė pogrindžio spauda, 
visa Tarybų Sąjunga švenčia 
Aleksandro Nevskio pergalę 
prieš vokiečius, o nutylimas 
Durbės mūšis, per kurį žuvo 
150 vokiečių riterių, paly
ginant su dvidešimt kritusių 
kovoje su Nevskiu? Kritikuo
jami valdžios bandymai 
paversti Lietuvos 
kompartijos ir jos ideologinių 
pirmtakų kronika. Prisimin
tina ir tai, kad partija turi 
lemiamą balsą, nustatant ką 
universitetuose dėstyti bei ką 
skelbti akademinėje spaudoje. 
Tad ji gali priversti istorikus 
nagrinėti tik tuos laikotarpius 
ar klausimus, kurių viešas 
iškėlimas tarnauja partijos 
interesams, ar kurie lengviau 
suderinami su partinėmis 
dogmomis.

Kad pogrindžio spaudos 
skundai apie kai kurių laiko
tarpių faktišką nutylėjimą 
nėra be pagrindo, paaiškėja, 
peržiūrėjus istorijos mokslų 
kandidatų disertacijas nuo 
1971 metų iki 1981 metų. 
Kandidatinių disertacijų 
temos yra svarbus mokslo 
būklės rodiklis, nurodąs

metai.

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1971-81

oeltiBLs:

iki 1918 m.

4
1
3
2
0

1
2
2
1
O
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komunistų vaidmenį. Antai, 
antroji respublikinė jaunųjų 
istorikų konferencija, įvykusi 
1978 metais, buvo skirta Tary
bų valdžios įkūrimo Lietuvoje, 
Lietuvos komunistų partijos 
bei visasąjunginio Komjau
nimo organizacijos įsteigimo 
šešiasdešimtosioms metinėms. 
Trečioji konferencija buvo 

< skirta Tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje keturiasde
šimtmečiui pažymėti, o ketvir
toji — TSRS įsteigimo 
šešiasdešimtosioms meti
nėms. Ne visi pranešimai, net 
nė dauguma jų, svarstė prob
lemas, susietas su konferen
cijų pagrindinėmis temomis. 
Tačiau visų šitokių tarybinių 
ir partinių švenčių minėjimas 
suteikia konferencijoms poli
tinį atspalvį ir dalyviams dar 
kartą primena, kokiais isto
rijos klausimais domisi parti
ja, ir kokių nagrinėjimas 
laimės partijos malonę. O ne 
tik kapitalistinių, bet ir 
tariamai socialistinių šalių, 
gyventojai puikiausiai žino, 

Sutkuvienė. Operos premjeriniai spektakliai bus l kokie poelgiai tarnauja savų 
A.m. rugsėjo 1 ir 2 d. laisvojo pasaulio lietuvių reli- ' interesų įgyvendinimui.

— ~--------::—. < Aukšti partijos pareigūnai
nuolat pabrėžia, kad istorija ir 

socializmo sąlygomis“, Vii-! visuomeniniai mokslai 
niaus universiteto akademi- i turi Bvarbų ideologinį vaid- 
nio jaunimo dalyvavimas 
revoliuciniame judėjime 1919- 
1939 m.“, „Lietuvių šiuolaiki
nė dvasinė kultūra: 
(Etnosociologinio Lietuvos 
TSR kaimo gyventojų tyrimų 
duomenys)“, 
kova prieš skaldytojišką 
klerikalinių 
veiklą už darbininkų klasės 
vienybę (1919-1926)“, „Lietu
vos KP veikla plėtojant 
pramonės darbininkų garny-

Dariaus Lapinsko-Kazio Bradūno kazimierinėa 
operos „Dux Magnus“ dekoracijų eskizas scenai 
prie Vilniaus katedros. Dail. Ada Korsakaitė- ginio kongreso metu Toronte, Kanadoje. <
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nagrinėja tarybų valdžios 
laikotarpį. Disertacijų temų 
vienašališkumas dar akivaiz
desnis, jas padalijus į dvi 
dalis, būtent į tas, kurios 

_______ _ ________ ___  nagrinėja kompartijos veiklą 
studentų’galės stoti į aspiran- ar tarybinės valdžios metus, ir 
tūrą ir kurioje srityje, kandi- tas, kurios neliečia komuniz- 
datinės disertacijos iš dalies mo- 65 kandidatinės diserta- 
atskleidžia partijos nusista
tymą kai kuriais Lietuvos isto
rijos klausimais. Per minėtą 
dešimtmetį buvo parašyta 
devyniasdešimt kandidatinių 
disertacijų, iš kurių septynios 
svarstė__ archeologijos ir
etnografijos problemas. 
Galima kitas disertacijas
suskirstyti į tris grupes pagal

kuriais klausimais domisi 
jaunesnieji istorikai, ir taip 
pat kurie klausimai bus atei
tyje nagrinėjami. Be to, 
kadangi partija turi nemažą 
vaidmenį, nustatant kiek

„Lietuvos KP

istoriją nagrinėjamą laikotarpi (žr. polinkis Lietuvos istoriją

ei j oš mažiau ar daugiau skir
tos kompartijos veiklai, o tik 
18, tai yra mažiau negu 
ketvirtadalis, gvildena 
nekomunistinę Lietuvos isto
riją. O juk Lietuvos vardas 
Šaltiniuose egzistuoja daugiau binį aktyvumą (1958-1961 
kaip 900 metų, o Lietuvos m.)“.
kompartija vos 65 metus.

Pastaruoju metu net stiprėja

organizacijų

paversti partijos veiklos 
apraSymu. Tad nuo 1977 iki 
1981 metų buvo apgintos 34 
istorijos kandidatų diserta
cijos, iŠ kurių tik šešios 
nagrinėjo su komunizmu nesu
sietas temas, o dvidešimt 
aStuonios aptarė kompartijos 
ar giminingų organizacijų 
veiklą. Kas Šiuolaikinėje 
Lietuvoje laikoma istorijos 
mokslu, spręstina iŠ sąrašo 
kandidatinių disertacijų, 
apgintų 1981 metais, išvardy
sime visas septynias: „Lietu
vos KP veikla, organizuojant 
miesto paramą kaimui išsivys-

lentelę). Pirmai grupei priskir
tinos disertacijos apie įvykius 
iki 1918 metų, antrajai 
priklauso disertacijos, 
nagrinėjusios Nepriklausomy
bės laikotarpį, tai yra 1918- 
1940, o trečiąją grupę sudaro 
disertacijos apie įvykius po 
1940 metų. Iš 83 istorijos 
klausimams skirtų disertacijų 
tik 16, tai yra mažiau negu 
penktadalis, nagrinėja įvykius 
iki 1918 metų, kada Lietuva 
atgavo nepriklausomybę, 
arba, komunistų požiūriu, 
buvo įsteigta Lietuvos 
komunistų partija. 21 diserta
cija liečia Nepriklausomybės čiuBio socializmo metais (1959- 
laikus, tačiau 19 iš jų nagrinė
ja kurį nors komunistų parti
jos veiklos aspektą. Disertaci
jų didžioji dauguma, įtarpiu 
keturiasdešimt šešios, r*~ “

: 1970)“, „Klasių kova ir komu
nistų partijos veikla 1919 m. 
rugpjūčio — 1920 m. laiko- 

i“, „Lietuvos TSR vieti
nės spaudos raida brandaus

susieta su 
komun tarnu

o
o
2
0
0
----- nėra
O
O 
o 
o 
o

2

1918 - 1940

nesusieta su 
komuniamu

po 19*0 m. archeologija 
etnografija

iš viso

3
3
1
0
4 

duomenų
2
1
1
1
3

19

7
5
7
5
2

šleoB metams --------

1
1
1
o
2

15
10
1*

7
8

Lietuvoj istori.Įos metraščiai nuo 1972 iki 1981.

5
4
4
4
3

o 
u
1 
o
1

8
7
8
6
7

*6 7 90

Polinkis Lietuvos istoriją 
suvesti į pastarųjų dešimt
mečių įvykius vis stiprėja. 
Antai, trečioje respublikinėje 
jaunųjų istorikų konferencijo
je, kuri įvyko 1980 m. gegu
žės mėnesį, buvo priimta 
rezoliucija, nustatanti už 
dvejų metų įvyksiančios 
konferencijos pranešimų tema
tiką. Rezoliucijoje pažymėta:

Konferencijos pranešimų tema
tika turėtų atspindėti svarbiau
sias respublikos jaunųjų istorikų 
tyrimų kryptis, apimančias visus 
lietuvių tautos istorinės raidos 
etapus ir aktualias problemas, 
pirmiausia Lietuvos ekonominius 
ir kultūrinius ryšius su kitomis 
TSRS tautomis įvairiais istorijos 
laikotarpiais, aktyviau įsijun
giant i kovą su buržuazine ideolo- 

! gija ir buržuazinės istoriografijos 
falsifikacijomis. Ypatingą dėmesį 
skirti socializmo ir komunizmo 
kūrimo Tarybų Lietuvoje klausi
mams.
Tad yra užuomina apie reikalą 
nagrinėti visus istorijos 
etapus, bet labai aiškiai 
pabrėžiamas reikalas pagrin
dinį dėmesį skirti nūdieniams 
klausimams.

Lietuvos jaunųjų istorikų 
respublikinių konferencijų 
raida irgi parodo politinio 
elemento pabrėžimo didėjimą. 
Pirmoji konferencija, įvykusi 
1976 metais, nebuvo skirta 
kokios nors ypatingos tema
tikos nagrinėjimui. Tačiau 
atrodo, kad partijos viršūnės 
nutarė, kad negalima praleis
ti šitokios progos pagerinti 
jaunųjų mokslininkų ideolo
ginį auklėjimą. Vėlesnės 
konferencijos buvo rengia
mos, siekiant pabrėžti

■ menį. Bene vienas akivaiz
džiausių pavyzdžių, kaip parti- 
ja gali smulkmeniškai 
nurodinėti istorikams ir 
kitiems mokslininkams, ką jie 
turėtų tyrinėti, yra Lietuvos 
CK sveikinimas Lietuvos TSR 
Paminklų apsaugos ir krašto- 

. tyros draugijos penktajam 
suvažiavimui 1977 m. balan
džio 5 d. Partija jau kurį laiką 
domisi kraštotyrininkų drau
gijos veikla. Mat, draugijai 
priklauso daugiau negu šešias
dešimt tūkstančių kraStotyros 
ir istorijos žinovų bei mėgėjų, 
susibūrusių į daugiau negu 
tris tūkstančius pirminių 
padalinių. KraStotyros draugi
jos nariai renka istorinę, 
etnografinę ir archeologinę 
medžiagą apie įvairias Lietu
vos vietoves. Septintojo 
dešimtmečio pabaigoje ir 
aštuntojo pradžioje kai kurie 
kraštotyrininkai pradėjo 
domėtis lietuvių padėtimi 
Baltgudijoje, Lietuvos parti
zanų kovomis, Lietuvos 
feodaline praeitimi, valstiečių 
iSnaudojimu, net pagonybės 
atgyvenomis. Tuo metu parti
ja paėmė reikalus į savo 
rankas, suėmė ir nuteisė kalėti 
kelis studentus. Tačiau partija 
ir toliau rūpinasi, kad krašto
tyrininkai vykdytų jos nuro
dymus, nepasiduotų susižavė
jimui Lietuvos nekomunistine 
praeitimi. Savo sveikinime 
KraStotyros 
suvažiavimui 
kategoriškai nurodė kas dary
tina:

(Kraštotyrininkai turės) tęsti 
ieškojimus ir kaupti medžiagą 
apie revoliucinį judėjimą ir jo 
dalyvius, apie pilietinio ir Didžio
jo Tėvynės karų kovotojus, apie 
tarybinių žmonių pasiekimus, 
vykdant liaudies ūkio planus ir 
socialistinius įsipareigojimus. 
Reikia dar labiau išplėsti tiriamą
jį darbą ir kaupti medžiagą apie 
šiuolaikinį išvystyto socializmo 
laikotarpį: 
ekonomikos, 
pasiekimus, 
propaguoti naujas, tarybinės dar
bo ir buities tradicijas, socialis
tinį gyvenimo būdą.

Tad nėra abejonės, kad 
(Nukelta į 4 psl.)

draugijos 
CK gana

geriau fiksuoti 
kultūros, mokslo 

aprašinėti ir

t.
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Vienas iš unikumų Amerikos mene — 
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Birutės Šlajūtės-Nalienės „Kalnų 
gėlytė“.
JAV LB 1983 m. literatūros premija 

Kazimierui Barėnui.

'^Knygos apipavidalinimu 
besirūpinant

Lietuviškoji knyga ir apskri- ugdyti arba Algimanto Mac- 
tai spauda yra neginčijamas kaus fondas ir kt. visus lei- 
mūsų kultūringumo rodiklis, dinius leidžia kietais, daįli- 
Apie knygą spaudoje prirašy
ta, prigraudenta nemažai. 
Mūsų rašytojai, mokslo žmo
nės savo talento, įgytų žinių 
neslepia, neužkasa, taigi 
skųstis negalime. Tas pats ir 
su leidėjais. Jie aukojasi, žino
dami, kad susilauks tik nuo
stolių, priekaištų ir rūpesčių. 
Vienas jų didžiųjų rūpesčių, 
kad knygos tiražai lieka neiš- 
parduoti. Mūsų naujieji atei
viai ir jų prieauglis, ačiū 
Dievui, ekonomiškai gerai 
įsikūrę, tik negerai, kad jų 
susidomėjimas lietuviška 
knyga tolydžio mažėja. 
Atvirkščiai proporcingas pro
cesas su jų ekonominiu pa
jėgumu. Ypač tas pastebima 
jaunesnėj kartoj, akademi
niuose sluoksniuose. Iš tikrųjų 
tai beveik natūralus reiš
kinys, pastebimas generacijų 
kaitoj.

Grįžtant prie knygos, reikia 
paminėti vieną iš kelių prie
žasčių, dėl kurių dažnu atveju 
mūsų knyga negali iškart pa
traukti skaitytojo ar pirkėjo 
akių. Tai jos išvaizda, este
tinis apipavidalinimas. Jau
nesnieji akademikai yra „iš
lepinti“, besimaišydami tarp 
amerikietiškų leidinių, jų ap
stulbinančio gausumo ir įvai
rumo. Jie, kaip kiekvienas 
intelektualas, nori, kad knyga 
puoštų jų darbo kambarį ar 
saloną. Lietuviškoji knyga ne 
taip retai daro skurdų įspūdį, 
atkištinai apipavidalinta, nors 
jos turinys ir būtų vertas 
dėmesio. Iš dalies jie, taip 
sakantieji, teisūs. Per mažai 
kreipiame dėmesio į knygos 
estetinę pusę, kuri ją daro 
labiau patrauklią jau iš pirmo 
žvilgsnio.

Pirkėjas ar skaitytojas, 
pamatęs naują knygą, pir
miausia pažvelgia į jos viršelį 
ar aplanką. Jei tas elementas 
nepatrauks, o autorius ar kny
gos pavadinimas dar nieko 
nesako, knyga bus nepaliesta. 
Todėl leidėjai ir stengiasi susi
ieškoti gerų dailininkų, iliust- 
ratorių, kad jie savo talentu 
praturtintų ir knygą. Kai , 
kurios leidyklos, pvz. I Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai

ninkų papuoštais viršeliais. 
Tačiau dažnai leidėjai skun
džiasi, kad nemaža žinomų 
dailininkų nesiima knygų 
iliustravimo; jiems tai esąs 
„per daug smulkus“, neįdomus 
reikalas, jie jaučiasi pašaukti 
piešti tik didelius paveikslus. 
Užmiršta tačiau jie, kad dide
lis paveikslas puoš tik vieno 
kurio pirkėjo namo sieną, ir 
niekas apie tai nežinos, o 
iliustruota knyga ar aplankas 
bylos apie dailininką tūkstan
čių akims.

Kitas nepatogumas knygai, 
kai jos iliustratorius taip ją 
papuošia, kad pirkėjas nežino 
kaip ją paimti, negali išskai
tyti net jos pavadinimo. Tai ne 
knygos aplankas, bet jau rebu
sas; reikia šifruoti autoriaus 
vardą. Tuo tarpu amerikietiš
ka knyga nori iš pirmo žvilgs
nio pasakyti, kas jos autorius, 
kaip ji vadinasi ir keliais 
brūkšniais arba ryškiais vaiz
dais atskleisti turinį, knygos 
esmę. To ypač reikėtų laiky
tis, kai leidžiamos knygos vai
kams. Užmirštame, kad 
vaikas atkreips dėmesį, tik į 
jam pažįstamo pasaulio vaiz
dus — paukštį ar vilką, mišką 
ar upelį, bet ne spalvų ir linijų 
žaismą, kuris tinka tik meno 
leidiniams.

Prie knygos patrauklumo ir 
pasisekimo priskirtinas kitas 
elementas. Tai išlaikymas tam 
tikro stiliaus, susiklausymas, 
sutarimas tarp leidėjų ir 
spaustuvių. Pas mus to net 
labai stinga, mes nepasi
mokom nei iš amerikiečių, nei 
iš leidėjų tenai, anapus 
geležinės uždangos. Išleidom 
ne šimtus, bet tūkstančius 
knygų per tuos pastaruosius 
trisdešimt daugiau metų, bet 
nesutarėm, kaip knygų nuga
rėlėse dėti pavadinimus. Ge
rai, jei knyga pakankamai 
stora, ir antraštėlė telpa sker
sai nugarėlės. Bet tokių leidi
nių nedaug. Ant 
kartais dedame iš 
viršų, kartais iš 
apačią. Kaip kada
Tikras chaosas. Kai tokios 
knygos išsirikiuoja lentynoj, ir 

(Nukelta į 2 psl.)

plonesnių 
apačios į 
viršaus j 
kas nori.

Kovo 25 dieną sukanka vieneri 
metai nuo Juozo Keliuočio, žy- 

| maus visuomenininko, žurnalisto- 
I filosofo, Naujosios Romuvos žur
nalo kūrėjo ir redaktoriaus, 
mirties. Savo idealistine kultū
rine veikla jis subūrė platų įvai
rių ideologinių apimčių visuome
ninių veikėjų telkinį, suskatusį 
ieškoti naujų kultūrinių aukš
tumų dar neseniai nepriklausomu 
gyvenimu žengti pradėjusiai tau
tai. Ši intelektualinė talka ne
buvo apsunkinta jokiais organi
zaciniais varžtais, todėl jos 
apimtis buvo plati ir gili, kaip 
pats gyvenimas. Iš esmės tai buvo 
mokslus savame krašte baigusios 
naujosios kartos prasiveržimas į 
tautinio ir valstybinio subren
dimo rytojų, pradėjęs kurti naują 
epochą. Šios epochos idealistinė 
vaga pamažu įgavo tokią plačią 
tėkmę, kad ją prilaikyti galėjo tik 
įžūlių okupantų fizinio smurto 
priemonės. Ištikimybės paju
timas savai tautai ir valstybei, 
tačiau, jau buvo brandus ir visuo
tinas. Prievartinių santvarkų 
ideologinės motyvacijos ne švel- 
niho, bet stiprino jų nepriimti- 
numą. Neatlaidus kergimas prie- 

' vartinės santvarkos ideologijų 
' tautoje iššaukė atkaklią rezisten
ciją. Juozo Keliuočio ir Naujosios 
Romuvos . bičiulių sukurtas 
Lietuvių Vienybės sąjūdis yra tos 
epochos atspindys. Jis pasireiš
kia kaip vienas iš 15-kos rezisten
cinių grupių, sudarančių Vliką.

Dar labai jauname amžiuje Juo
zas Keliuotis įgijo plačios patir
ties visuomeniniame gyvenime. 
Jis buvo mėnesinio žurnalo Pava
sario redaktorius, vėliau katali
kiškos minties politinio dienraš
čio Ryto redaktorius, moksleivių 
žurnalo 
dėjas ir 
daugelio 
autorius 
baigęs Vytauto Didžiojo universi
teto teologijos-filosofijos fakulte
tą ir trejus metus Sorbonos uni
versitete, Prancūzijoje, studijavęs 
filosofiją, literatūrą, žurnalistiką, 
meną ir sociologiją, Juozas Ke
liuotis anksti išėjo į gyvenimą,, 
jam gerai pasiruošęs. Iš pri
gimties būdamas idealistu, jis 
giliu įsijautimu stebėjo visuo
meninio gyvenimo trūkumus bei 
netobulumus, kėlė juos aikštėn ir 
stengėsi nurodyti kelius jiems 
šalinti. Jis pramatė net artėjan
čius tarptautinius konfliktus ir 
sielojosi jų grėsme lietuvių tautai. 
Savo visuomeninės filosofijos 
metmenyse Visuomeninis idealas, 
išleistuose 1935 metais, jis siel
vartauja, kad „Dangus apdeng
tas juodais debesimis. Audringa 
naktis pagimdys naują epochą. 
Šiuo metu ypatingai reikalingas 
idealas, kurs, kaip žvaigždė jūri
ninkams, mums nušviestų kelią, 
vedantį į naują gyvenimo uostą“ 
(5 psl.). Nuostabus buvo šis pra
matymas. Vystydamas šią mintį 
ir čia jis bando surasti atsaką. Jis 
dėsto, kad toks tautinis idealas 
turėtų būti pagrįstas giliausiais 
žmogaus troškimais, nuolat vilio
jančiais eiti pažangos keliu. Šei
ma, tėvynės meilė, laisvė, krikš
čionybė privalėtų būti šio idealo 
pagrindu. Argi tai nėra pagrin
dinės tautos stiprybės atramos 
didžiojoje tautą ištikusioje trage
dijoje ne tik okupuotoje tėvynėje, 
bet ir toli už jos pabirusiose 
lietuvių bendruomenėse.

Tautos žadintojai ir laisvės ko
vų savanoriai atstatė nepriklau
somą Lietuvą, bet jos vidujinis 
prisikėlimas buvo labai sunkus. 
Lietuvos sostinę klastingai pa
grobė lenkai, sunkiai išsilaisvinu
siame Klaipėdos krašte domi
navo vokietininkai. Laikinojoje 
sostinėje Kaune nelabai galėjai 
susikalbėti lietuviškai. Didesnį 
‘tfečdalį gyventojų sudarė žydai, 
■ * vei gyvenę savo uždaru 
bendruomeniniu gyvenimu.

Juozas Keliuotis (1902.VIH.22-1983.in.25)

Ateities spinduliai lei- 
redaktorius, o taip pat 

populiarių straipsnių 
ir vertėjas. 1926 metais

Lenkomaniškumo vėžys dari laikė 
apsmaugęs didelę miesčionijos 
dalį. Bažnyčiose lietuvių kalbą 
reikėjo atsikovoti, kartais net per 
kraują. Tik palaipsniui lietuviška 
malda ir apeigos galėjo įsigy
venti bažnyčiose. Viešoje ap
linkoje rusiška ir žydiška spauda. 
Tik retai išgirsdavai kalbant 
lietuviškai. Prekybos įmonės 
mirgėjo iškabomis keturiomis kal
bomis: lietuvių, rusų, žydų ir 
vokiečių. Nebyliuose kino teat
ruose veiksmas ekrane buvo aiš
kinamas trijų kalbų tekstais. 
Miesto savivaldybės rinkti atsto
vai užstojo ir net rėmė tokią ne

tvarką, nes ten kaip tik ir domi
navo žydų, rusų, lenkų ir vokiečių 
kalbos ir nuotaikos. Tik po 
dešimtmečio autoritetinės san
tvarkos potvarkiais šitoks „Ba
belio bokštas“ buvo pašalintas. 
Tačiau miesto įsisenėjusios sve
timos kalbos ir kultūros sunkiai 
integravosi į naują lietuviško gy
venimo vagą. Per kartų kartas nu- 
tautėjusiai miesčionijai lietuviški 
interesai buvo svetimi, nesupran
tami ir nepatrauklūs. Pačių 
lietuvių tarpe vyko didelis poli
tinis nesutarimas ir politinių 
grupių tarpusavio kovos. Seimas 
buvo paleistas, nebaigęs kaden-

cijos, ir nauji rinkimai vyko di
deliu įniršimu vienų prieš kitus. 
Neliko laiko rūpintis įgyven
dinimu lietuviškos kultūros ir 
nusikratymu klaikių praeities lie
kanų. Tautinei konsolidacijai 
reikėjo naujų lietuviškos kultūros 
židinių, visiems priimtinų sąjū
džių ir vadovų. Jiems tiko jauni 
žmonės, 
krašte, 
pulsą,
atgyvenų drumzlėmis. Juozas Ke
liuotis buvo vienas iš ryškiausių 
tokių naujos kartos atstovų.

Keliuotis ieškojo pastovios ba
zės savo visuomeniniams ide
alams ugdyti ir pačiam bręsti. Jis 
patyrė, kad redaktoriavimas jau 
esančiai periodikai šitokio pasto
vumo nesuteikia. Po didelių svars
tymų ir apmąstymų, raginamas 
bendraminčių, pagaliau ryžosi 
šiam daug atsidėjimo pareikala
vusiam žygiui. 1931 metų Bausio 
mėnesį pagaliau išėjo „iliustruo
tas savaitinis kultūros gyvenimo 
žurnalas“ Naujoji Romuva. Jau iš 
pirmojo numerio buvo matyti aiš- 

- kiai ryžtingas apsisprendimas ir 
toli siekiantis pramatymas. 
Pirmosios laidos pirmajame pus
lapyje jam pavyko pravesti įvadi
nius straipsnius tokių aukštai 
esančių asmenų, kaip arkivys
kupo metropolito J. Skvirecko ir 
Lietuvos respublikos prezidento 
A. Smetonos. Abu straipsnius, 
kaip bažnytinių ir valstybinių 
aukščiausių autoritetų, atspaus
dino kartu, lygiagrečiai dviejose 
skiltyse. Tai buvo akivaizdus 
simbolinis tonas žurnalo veda- 
mąjai minčiai: konsoliduoti visas 
pajėgas suderintam lietuviškos 
kultūros darbui, slopinti susiskal
dymą, ieškoti naujų kelių visose 
krašto gyvenimo srityse — poli
tikoje, moksle, literatūroje, religi
joje ir kt.

Reikia pastebėti, kad Juozas 
Keliuotis patyrė nemaža opozi
cijos tokio žurnalo leidimui. Keis
čiausia, kad ji kilo iš ideologiniai 
artimų asmenų, iš krikščionių 
demokratų politinio sparno. Esą 
šitokiu darbu jis skaldysiąs 
katalikų politinį frontą, kuris ban
dė apimti kuo plačiausias pozi
cijas, įjungiant net parapijas ir

ų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Vilniuje kiemo vartai.
Viename laiške Vakaruose esančiam rašytojui Juozas 
Keliuotis rašė: „Visi mano nespausdinti veikalai, gausios 
literatūrinės ir meninės studijos guli Respublikinės biblio
tekos ir Mokslų akademijos rankraščių skyriuose Jie na-

cionalizuoti Nacionalizuotas ir visas mano asmeninis 
archyvas. Bibliotekose saugomi ir „Naujosios Romuvos“ 
komplektai ir jie man neprieinami“. (Draugas, 1983 m. 
balandžio mėn. 30 do.)

bažnyčias. Čia ir kilo nuomonių 
skirtumai tarp įvairių asmenų 
religinėje ir visuomeninėje veiklo
je. Jie buvo sunkiai sprendžiami. 
Kilo net gandai, kad Naujoji Ro
muva neišeis. Iš įvairių asmenų 
pareiškimų buvo jaučiama, kad 
žurnalo daug kas laukė ir laiko 
aplinkybės tokio leidinio šaukėsi. 
Pvz. kun. Tumas-Vaižgantas 
labai apsidžiaugęs pamatęs iš
spausdintą pirmąjį Naujosios 
Romuvos numerį — „džiaugiaus 
kaip vaikas“ (V. Maciūnas, Aidai 
1982 m. nr. 1, 40 psl.). Pradžiugo 
daug kas, ypač akademinė visuo
menės dalis, kultūriniai atstovau
janti lietuviškai šviesuomenei 
pamažu atlietuvėjančiame Kaune.

Suderintam lietuviškos kul
tūros darbui jis sėkmingai subūrė 
didelį skaičių to meto žymių as
menybių iš įvairių gyvenimo sri
čių į žurnalo bendradarbius. Tarp 
jų: prof. K. Pakštas, V. Sidzikaus
kas, dr. J. Puzinas, J. Gabrys, M. 
Dobužinskis, prof. S. Kolupaila, 
dr. Z. Ivinskis, dr. A. Maceina, K. 
Baras, J. Pauperas, A. Smetona, 
A. Brakas, L. Natkevičius, G. Gal
vanauskas, St. Barzdukas, I. 
Malinauskas, P. Skardžius, dr. A. 
Puodžiukynas, K. Inčiūra, dr. M. 
Vorobjovas, J. Miltinis, J. Kup- 
rionis, P. Šliažas, pik. Skorubskis, 
Vydūnas, Tumas-Vaižgantas, A. 
Šerkšnas, J. Mantukas, P. Rauli- 
naitis, A. Tarulis ir didelis skai
čius kitų. Veik visi jie buvo jau
nesnės kartos. Daugelis jų 
atsidūrė tremtyje, paryškinan
čioje tą didžią tautinę tragediją, 
praradimu apiplėšusią taip labai 
reikalingus žmones jos dvasinių 
vertybių atstatymui. O kiek jų 
kankiniais mirė baisiose Sibiro 
taigose priverstiniuose darbuose 
vien už tai, kad buvo pasišventę 
savo krašto lietuviškai kultūrai. 
Kiti — po keturiasdešimties metų 
slinkties — darbuojasi tėvynėje. 
Nemaža dar jų gyvų ir darbščių 
laisvame pasaulyje tebetęsia savo 
gyvenimo au..ų tautai ir toli liku
siai tėvynei: dr. A. Maceina, K. 
Bradūnas, C. Grincevičius, A. 
Valeška, K. Karuža, V. Trumpa, 
A. Gustaitis, A. Grauslys, P. Jo
nikas, V. Petravičius, B. Brazdžio
nis, A. Vaičiulaitis ir daug kitų.

Subūrusi tokį didelį skaičių 
iškilių bendradarbių, Naujoji 
Romuva savo turiniu apėmė pla
čias gyvenimo sritis. 1938 metų 
priešpaskutiniame komplekte 
(1940 m. ji buvo okupantų likvi
duota) ji skirsto taip savo apim
ties turinį: Filosofija, Religija, 
Visuomeniniai klausimai, Teisė, 
Ekonomika, Politika, Auklėjimas 
ir Švietimas, Etnografija, Kalba, 
Griežtieji mokslai, Dailė, Teatras 
ir muzika, Kritika ir literatūros 
istorija, Poezija, Beletristika, 
Istorija ir atsiminimai, Archeo
logija, Architektūra ir urbanis
tika, Geografija ir kelionės, 
Kariuomenė ir sportas, Foto ir ra
dijas. Šitokia plati žurnalo apim
tis, užpildyta kiekvienos srities 
kvalifikuotais straipsniais, Nau
josios Romuvos komplektuose 
sukūrė gyvenimišką tautos rūpes
čių ir pasiekimų enciklopediją.

Juozas Keliuotis, tačiau, nepasi
tenkino vien skaitančia visuo
mene. Jis stengėsi, kad Naujosios 
Romuvos puslapiuose iškeltos 
idėjos būtų gyvos, veržlios ir išgy
venamos kiek galima platesnių 
sluoksnių. Naujajai Romuvai pla
čiai pasklidus visoje Lietuvoje ir 
susilaukus populiaraus pri
tarimo, buvo įsteigta Naujosios 
Romuvos bičiulių sąjunga. Jos 
oficiali paskirtis buvo ugdyti 
Lietuvoje krikščioniškosios kul
tūros ir tautinės civilizacijos 
mintį bei vispusiškai remti žur
nalą, reikalaujanti vis didėjančių 
lėšų. Naujosios Romuvos bičiulių 
skyriai buvo susikūrę kone visuo
se pagrindiniuose miestuose. Savo 
veiklos programose jie šaukdavo 
diskusinius posėdžius, kuriuose 
aptardavo aktualias kultūrinio 

(Nukelta į 2 psl.)
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,0 man rašant sudreba pirštai“ — 
)oetui Antanui Miškiniui mirus.
lietuvių tautodailės instituto paroda. 
Garbės medaliai ekslibrių bienalėje — 
Henrietai Vepštienei ir Vytautui O. 
Virkau.
bhicagos teatruose.

J

Prie Jurgio Baltrušaičio 
charakteristikos

Jurgį Baltrušaitį pažįstu, 
kaip save atsimenu. Nuo savo 
žaliausias vaikystės dienų. 
MaAo tėvo kabinete, šalia 
kelių Lietuvos kunigaikščių 
graviūrų, ant sienos kabojo iš 
periodinės spaudos iškirpta 
Jurgio Baltrušaičio nuo
trauka. Tėvui imponavo šau
nus Jurgio Baltrušaičio reiš
kimasis prieškarinėje rusų 
literatūroje. Imponavo ir ža
vėjo neiškraipytas keturskie- 
menis lietuviškas vardas rusų 
žurnalų ir knygų puslapiuose: 
JURGIS BALTRUŠAITIS.

Taip poetas pasirašydavo dr 
skandinavų prozininkų ver
timus. Dailias knygas, jo vers
tas iš švedų ir norvegų kalbų, 
šimto tūkstančių egzempliorių 
tiražu spaudė savaitraštis 
Niva, populiariausias ano 
meto žurnalas imperinėje Ru
sijoje. Juk dėl Jurgio Baltru
šaičio vertimų susiformavo 
Rusijoje Knut Hamsuno 
kultas...

Pokario periodu jis mums 
pagaliau pasidarė savas, o 
kūręs rusų kalba jis buvo tik 
homo lituanus, ir rusai va
dino jį „niūriuoju lietuviu“. Jo 
vardo, egzotiško ruso ausiai, 
skambesys, matyt, rišosi su 
Skandinavijos fjordų nuotai
komis — juk Jurgis Baltrušai
tis supažindino rusus su skan
dinaviško gamtovaizdžio 
rūstybe. Jis buvo galbūt pir
masis lietuvis literatas, tvir
tai įžengęs į europinį literatū
rinį elitą, turėjęs bičiulių 
pasauliui žinomų vardų drau
gėje. Jis priklausė anuomet la
bai madingai literatūrinei sro
vei, iš kurios daug laukta; jis 
buvo simbolistas. Pagal 
pirmąją jo pavardės raidę, 
„B“, jį rikiavo su Bloku, Briu- 
sovu, Bielyj, Balmontu. Tai 
buvo ano meto rusų moder
nios literatūros avangardas. 
Rusų literatūros didikai. 
Galima spėti, jeigu pasaulio 
istorijos įvykiai nebūtų nurie
dėję į katastrofų bedugnę, Jur
gis Baltrušaitis būtų galėjęs 
iškilti kaip Nobelio literatūros 
premijos laureatas.

Jurgis Baltrušaitis mirė 
Paryžiuje 1944 metais sausio 3 
d. Jo kūryba pastoviai traukė 
garsių rusų literatūrinių 

kritikų dėmesį. 1912 metais 
apie jį rašė žinomas literatas 
Julius Ąįchen valdąs, 1913 
metais — filosofas ir mis
tikas, „dostojevskininkas“ 
Rozanovas. Savo plačiais 
vertinimais gerbė Jurgio Balt
rušaičio genijų B. Sruoga, J. 
Keliuotis, J. Aistis, ir kiti. 
Lietuviai lietė labiau lietuviš
kąjį Jurgio Baltrušaičio kūry
bos periodą. Atskira ir dar 
neliesta tema yra Jurgio Balt
rušaičio pomėgis versti kai 
kuriuos, o ne kitus, rašytojus. 
Jis buvo vertėjas tiktai jam 
dvasiniai giminingų kūrėjų. 
Tai reikšmingas bruožas jo 
kūrybinei charakteristikai.

Antrame Lietuvių enciklo
pedijos tome Jonas Aistis 
nurodo: „rusų kalba jis dar pa
rašė ligi 10 novelių ir keliolika 
straipsnių literatūros ir meno 
klausimais“. Kas žino, kur yra 
išlikę šie rašiniai? M. I. Balt
rušaitienė buvo herojiškai 
rūpestinga jo kūrybiniam pali
kimui. Ar ši Jurgio Baltrušai
čio proza dingo be pėdsako 
istorijos katastrofose?

Lietuviškoji Jurgio Baltru
šaičio poezija 1948 metais iš
leista Bostone. J. Valaitis iš- 
leisdino jo verstą Jurgio 
Baltrušaičio pirmąjį (1912 m.) 
eilių rinkinį Žemės pakopos. 
Lietuviškos Jurgio Baltrušai
čio eilės tradiciškai pastovios 
lietuviškuose žurnaluose ir 
antologijose.

Rusijos civilinio sąmyšio 
metais jis buvo išrinktas visos 
Rusijos rašytojų sąjungos 
pirmininku. 1920 metais tapęs 
Lietuvos ambasadoriumi, jis 
pasitraukė iš rusų rašytojų 
sąjungos, vieno literatūrinio 
vakaro metu sutikęs žiaurius 
revoliuciniai suagituotos audi
torijos protestus.

Ilgainiui jis buvo Maskvos 
(ir Vilniaus) „reabilituotas“. 
Po ištisų dekadų užtylėjimų, 
1967 metais Vilniuje pasirodė 
jo Poezija, kaip visad su būti
nu skaitytoją „orientuoti“ V. 
Kubiliaus įvadu. Knygoje 
įdėta ne visa Jurgio Baltru
šaičio poezija lietuvių kalba. 
Simbolizmas, kurį poetas 
išpažino savo rusų kalbos 
kūrybos periodu, sovietų lai- 

(Nukelta į 2 psl.)

„Vertimai praplečia tautos akiratį...“
Pokalbis su vertėju Povilu Gaučiu

Sveikiname su Jums . ba, tačiau tai padaryti dar nesu-
nesentai suteikta Brazilų meno

1 kritikų draugijos premija už bra
zilų naujosios poezijos antologiją 
„Lianų liepsna“. Gal sutiktumėte 
mūsų skaitytojams apie šią drau
giją ir premijos pobūdį šiek tiek 
papasakoti?

i — Šiuo metu Brazilų meno 
| kritikų draugija turi apie 200 

narių. Ją sudaro atskirų meno 
šakų atstovai, kaip, pavyzdžiui, 
beletristai, poetai, kritikai, litera
tūros istorikai, tapytojai, skulp
toriai, architektai, muzikai. Drau
gija yra daugiau kaip 100 metų 
senumo, buvo įsteigta 1878 m. 
Premija ne piniginė. Medalis ir 
diplomas. Skiriama kasmet už 
geriausią brazilų literatūros 
veikalo vertimą j svetimą kalbą 
arba už filmą apie Brazilijos 
gyvenimą ar muzikinį kūrinį, su
sietą su Brazilija. 1983 m. pre
mija paskirta lietuviui, )982 ji 
buvo suteikta japonui, 1981 — 

' argentiniečiui, 1980 — vokiečiui. 
Premiją skiriant, ji netaikoma 
vienam kuriam vertėjo darbui ar' 

.menininko kūriniui, bet atsi
žvelgiama, kiek daug veikalų iš 
brazilų literatūros vertėjas yra iki | 
tol išvertęs. Malonu, jog premiją | 
skirdami, draugija pažymėjo, kad 
antologijoje Lianų liepsna buvo 
padaryta labai gerai naujosios 
brazilų poezijos atranka, o taip 
pat, kad ir knygos išvaizda, jos j 
viršelis ir meninis apipavidalini
mas yra pirmos rūšies.

— Kokiu būdu tapote vertėju? 
Kas paskatino savo gyvenimo 
didelę dalį laiko ir jėgų tani dar
bui skirti?

— Mano ankstyvos jaunystės 
metais Lietuvos mokyklose dėsto
moji kalba buvo rusų. Pasitaikė 
mokytojas, kuris mažiau paisė 
gramatikos bei sintakės taisyklių 
mokėjimo, bet stengėsi savo mo
kiniams įdiegti poezijos .ir gro
žinės prozos pomėgį. Jo įtakoje 
atmintinai išmokau daug Puš
kino ir Lermontovo eilėraščių, o 
taip pat Gogolio ir Turgenevo 
prozos gabalų. Jau tada, radus 
kokį ypatingai gražų posmą, man 
knietėjo jį perteikti lietuvių kal- 

gebėjau ir mano mėginimai buvo 
nevykę.

— Kada ir kur ėmėte mokytis 
kitų kalbų ir kurias iš jų mokate? 
Vertėjui turbūt yra reikalingas nė 
tik geras svetimos kalbos mokė- 
j:mas, bet ir visos tos kalbos lite
ratūrinės tradicijos pažinimas — 
tad į kokias ispanų, prancūzų, 
anglų studijų sritis labiausiai gili
notės?

— Vaikystėje su tėvais gyve
nau Vepriuose (Ukmergės apskri
ty), kur buvo didelė lenkiško 
dvaro įtaka (Dauguma miestelio 
ir apylinkių gyventojų mokėjo 
lenkų kalbą). Taigi dar būdamas 
paauglys, mokėjau .lietuvių, rusų 
ir lenkų kalbas. Patarnaudamas 
mišioms kaip „klapčiukas“, iš
mokau lotynišką ministrantūrą. 
Atsižvelgiant į lenkus grafus, baž
nytinis choras dažnai giedodavo 
lotyniškas giesmes. Jų skambu
mas manyje sutvirtino pomėgį 
lotynų kalbos, o vėliau prancūzų, 
ispanų ir kitų romaniškų kalbų. 
1916 m. Petrapilyje gimnazijoje 
mokiaus prancūzų kalbos. Dar 
vėliau Daugpilyje pramokau lat
viškai.

Be abejo, vertėjui yra būtinas 
geras kurios svetimos kalbos 
mokėjimas. Anuomet jų mokėmės 
iš vadovėlių ar pas privačius 
mokytojus. Studijuodamas Pran
cūzijoje, dažnai eidavau į bažny
čią pasiklausyti pamokslų, kad iš
mokčiau teisingai ištarti žodžius, 
užsukdavau ir į karčiamas, kur 
galima buvo išgirsti įdomių posa
kių ir išsireiškimų. Aš mėgstu 
skaityti svetimų kalbų žodynus, 
nes jie man visad įdomūs. Ispanų 
filosofas Jose Ortega y Gasset 
sako, kad, kalbant apie žmogų, 
reikia turėti galvoje jį ir jo aplin
kybes, nes aplinkybės turi lemia
mos įtakos, žmogaus susiforma
vimui. 1917 m- gavau paskaityti 
ispanų dramaturgo Calderono 
dramas, išverstas rusų poeto K. 
Balmonto. Viena jų „Gyvenimas 
tai sapnas“ man padarė tokį gilų 
įspūdį, kad sau pasižadėjau iš
mokti ispanų kalbą, kad galėčiau 
ją perskaityti originale. Tai 
tegalėjau įvykdyti tik 1931 m. Stu-

Rašytojas ir vertėjas Povilas Gaučys.

dijuodamas Montpellier (pietų 
Prancūzijoje), kur netoliese anks
tyvais amžiais vyko krikščionių 
kovos su arabais (saracėnais), 
susidomėjau prancūzų tautiniu 
epu ir prieš imdamasis versti 
Rolando Giesmę, Oranžo Vil
helmo legendą ir Tristaną ir Izol
dą, studijavau J. Bedier, Petit de 
Jullville ir kitų mokslininkų tos 
srities veikalus. Besiruošdamas 
versti ispanų šelmiško romano 
prototipą — „Lazarilį iš 
Tormeso“, irgi turėjau susipažinti 
su to laikotarpio ispanų gy
venimu. Ruošdamas anglų ir 
amerikiečių rašytojų antologijas, 
daug laiko sugaišau, besigilin
damas į to žanro kritinę litera

tūrą, kad galėčiau geriau orien
tuotis, atrenkant autorius ir jų 
būdingiausias noveles.

— Gal pabandytumėte nu
brėžti vertėjo darbo metodiką? Ar 
reikia apsistatyti žodynais, ar 
reikia tartis sū kitais, tą kalbą 
mokančiais? Kaip apsispren
džiamą už tą ar kitą žodį ar frazę, 
kai nėra savoje kalboje paten
kinamo atitikmens? Ar yra 
specialių problemų verčiant 
poeziją ir kaip jos sprendžiamos? 
Turbūt šis darbas pareikalauja 
neįtikėtinai daug valandų?

— Yra du vertimo būdai. 
Vienas, vadinamas pažodinis, kai 
vertėjas stengiasi kiek galima ar
čiau laikytis originalo, nieko nuo 
savęs nepridėdamas, nenugnybti 
žodžio ar frazės be reikalo, nenu
tolti nuo konteksto. Ir kitas bū
das, vadinamas kūrybinis, kai 
vertėjas stengiasi perkurti ori
ginalą, kai vertėjas laisvai per
teikia originalo prasmę ir nuo
taiką, ypač versdamas rimuotą 
poeziją, kai derinant rimus reikia 
išmesti ištisas originalo eilutes ir 
jas užpildyti savais žodžiais. Sai
kingai ir apdairiai naudojantis, 
abu metodai yra geri.

Kadangi kiekviena kalba turi 
daug tarmių ir yra žodžių su 
keliasdešimčia prasmių ir jų at
spalvių, žodynai yra būtini. O 
ispanų, portugalų ir italų kalbų 
žodynų, deja, dar vis neturime. 
Jų nebuvimas labai apsunkina 
vertėjo iš tų kalbų darbą. Dėl 
kokio reto ar tarminio žodžio ar 
frazės labai naudinga pasitarti, 
jeigu tai įmanoma, su tos tautos 
žmogum, kuris greičiau suvokia to 
žodžio ar frazės prasmę. Susi
dūręs su žodžiu ar fraze, neturin
čiais atitikmens mūsų kalboje, 
išsėdžiu pusdienius, sukdamas 
galvą, kaip juos sulietuvinti. Daž
nai palieku originale panaudotus, 
išnašoje paaiškindamas jų 
prasmę. Tai pasitaiko turint 
reikalą su atogrąžų šalių labai 
skirtinga flora, fauna ir apy
vokos reikmenimis.

— Koks yra vertėjo darbo 
didžiausias atpildas? Kokie būna 
nusivylimai? Kuriais savo verti
mais esate labiausiai paten
kintas? Kuriais mažiausiai, ir 
kodėl? Kas padaro vertėją gerą? 
Kokios savybės reikalingos?

Turbūt labiausiai kantrybė?

— Vertėjui atpildas yra 
palankus jo darbo įvertinimas 
spaudoje, skaitytojų pasitenki
nimas ar pagyrimas. Arba, kai 
taip atsitiko Nepriklausomoje 
Lietuvoje, kai vidurinėse mokyk
lose jo išversti Rolando Giesmė ir 
Aeschilo Prikaltasis Prometėjas 
buvo naudojami klasėse, nagri
nėjant tuos veikalus. Dėl nusi
vylimų, tai teko patirti vieną di
delį. 1922 m. prof. V. Dubas skaitė 
„Įvadą į bendrąją literatūrą“. Jis 
tuo metu dar silpnai kalbėjo lietu
viškai, tad savo paskaitas parašy
davo rusiškai, o aš jas išvers- 
davau į lietuvių kalbą. Jam 
baigus skaityti tą kursą, „Dirvos“ 
bendrovė jas išleido atskira stam
bia knyga. Ir ji buvo pradėta nau
doti vidurinėse mokyklose kaip 
vadovėlis. Netrukus prof. Jab
lonskis tą „Įvadą“ sukritikavo 
kalbos atžvilgiu, o prof. Volde
maras rado daug trūkumų ir 
turinio požiūriu. Dėl to Švie
timo ministerija uždraudė juo 
naudotis. Tiek gerai, kad mano 
pavardė ten nefigūravo, bet vis 
vien aš buvau nusivylęs. Vėliau 
prof. Dubas tą įvadą žymiai pra
plėtė, pašalino visus trūkumus, ir 
„Įvadas“ vėl grįžo į gimnazijas.

Sakyčiau, kad geriausiai man 
bus pavykę išversti Rolando Gies
mę, Tristaną ir Izoldą, Lazarilį iš 
Tormeso, Lotynų Amerikos no
velių antologiją Pietų Kryžiaus 
padangėje, anglų ir ispanų 
noveles, o iš poezijos — brazilų 
naujausios poezijos antologiją 
Lianų liepsna ir dabar spaus
dinamą ispanų naujosios poezijos 
antologiją.

Sunku tiksliai pasakyti, kas 
padaro vertėją gerą. Sakyčiau, 
kad pirmiausia jo polinkis į tokį 
darbą, ryžtas išversti jo pamėgt^ 
veikalą, didelė kantrybė ir atsiža
dėjimas savęs. Taip pat ir tinka
mas pasiruošimas.

— Turbūt daugiausia pastangų 
esate skyręs Lotynų Amerikos 
literatūrai — Jūsų abi naujausios 
knygos yra poezijos antologijos 
„Atogrąžų saulė" ir „Lianų lieps
na“. Kaip kilo mintis jas paruoš
ti? Ar dėl to, kad matėte spragą 
lietuvių literatūroje, ar Jus asme
niškai žavėjo tie poetai?

— Abi tos priežastys, o taip pat 
ir noras parodyti Lotynų Ameri
kos šalims, ypač toms, kur yra 
lietuvių kolonijų, kad ir lietuviai 
domisi ir vertina jų literatūrą. Tai 
lyg ir savotiškas dėkingumas 
toms šalims, suteikusioms prie
globstį lietuviams ir rodančioms 
jiems ir pavergtai Lietuvai užuo
jautą ir simpatijas.

— Kodėl Lotynų Amerikos li
teratūra yra kilęs toks susidomė
jimas mūsų laikais visame 
pasaulyje, tiek Amerikoje ir Euro
poje, tiek Sovietijoje? Kokie jos 
pagrindiniai bruožai ir kodėl jie li
kusiam pasauliui atrodo taip 
reikšmingi? Kodėl Jums asmeniš
kai tokie rašytojai, kaip Gabriel 
Garcia Marąuez, yra patrauklūs?

— Anot vokiečių filosofo grafo 
Keyserlingo, Lotynų Amerikos 
kontinentas tebėra formavimosi 
būsenoje, netgi ir geologiniu at
žvilgiu (Amazonės sritis). Retai 
apgyventas, labai mažai teištir
tas, kupinas paslapčių. Gamta 
žmogui nedraugiška, todėl jis jos 
bijo. Žmogus nevertina dabarties, 
gyvena ateitimi. Nuo pat įsi
kūrimo pradžios baltieji kolo
nistai laikė vergais čiabuvius 
indėnus, o vėliau iš Afrikos atvež
tus negrus. Visi žemės turtai ir 
dauguma žemės plotų priklausė 
jiems. Dar ir dabar aršios kovos, 
galima sakyti, pilietiniai karai dėl 
žemės valdymo vyksta Salva
dore, Peru, iš dalies Kolumbijoje. 
Bedaliai, ieškodami lengvesnių 
gyvenimo sąlygų ir didesnio sau
gumo, užtvindė Lotynų Amerikos 
miestus, kurie tapo miestais 

(Nukelta į 2 psl.)

I



f i

it j
biblioteka «

ANTROJI DALIS / 1984
BALANDŽIO MĖN. 7 d./ APRIL 7, 1984
PART TWO - Nr. 70(14)

Rašytojas ir laikraštininkas Kazimięras Barėnas

fe.I

Šiame numeryje.
Kultūrinių pasiekimų vertinimo reikšmė.
Rašytojas ir laikraštininkas Kazimieras Ba
rėnas.
Religinio veikalo premija Antanui Rubšiui.
Laiškas iš Rochesterio — prabėgomis apie 
Alfonsą Dargį.
Vitalis Žukauskas — teatro premijos laurea
tas.
Muziko Aleksandro Kučiūno kelias be 
kompromisų.
Sauliaus Kubiliaus „Kelionė”.
Kultūros darbuotojas Bronius Kviklys.
Bronio Railos ilgametis rūpestis Lietuvos 
likimu.
Lietuvių Fondas sveikina laureatus.
JAV LB Kultūros tarybos premijų šventė. 
Menininkų Mickūnų paroda.
Nauji leidiniai.

C

Ė

Kultūrinių pasiekimų 
• ■'

vertinimo reikšmė
Berods teisingas yra Tomas 

Akvinietis, kai jis sako, kad 
individualybės yra sunkiau- 

.sįąi pažįstami dalykai. Leng
viau yra pažįstamos bendry
bės. Tačiau jis labai daug 
pastangų daro, norėdamas įro
dyti, kad Dievas žino visas 
individualybes. Dėl to aukšto 
pripažinimo verta yra ir JAV 

^Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros taryba pripažindama ir 

^įvertindama lietuviškoje 
visuomenėje pasireiškusias 
kultūrines įvairybes. Šis žygis 

r; ne tik parodo bei iškelia įvai
rių asmenų pasiekimų vertę, 

r»*'bet ir pačios visuomenės vertę. 
Visuomenė, kuri užsiima kul
tūrinių įvairybių atpažinimu 
ir įvertinimu, yra verta visuo
menės vardo. Nieko nėra leng
vesnio, kaip pasinerti įvai
riuose individualumuose, 
vieniems kitų nematant ir ne
vertinant. Tai yra kelias, 
vedąs ir į visuomeninę savi
žudybę. Masė nesugeba savo 
tarpe rasti ir įvertinti indivi
dualybių.

Kultūrinių pasiekimų pri
pažinimas, kuris įvyks Detroi
te 1984 m. balandžio 15 d., 
turės visuomeninių pasekmių. 
Jis sudarys progą kultū
riniams pokalbiams, vertini
mams ir pozityviems kritika
vimams. Nėra nei galimybės, 
nei reikalo, kad mes visais 
atžvilgiais būtume apie kultū
rinius pasiekimus vienos nuo
monės. Tačiau labai visuo
meniškai svarbu, kad mes 
apie tai kalbėtumės. Tik tarp 
savęs besikalbanti bendruo
menė yra visuomenė. Iš 
dvasiškai kurčių ir nebylių 
negalima sukurti visuomenės. 
Nereikėtų kultūrinių pasie
kimų atžvilgiu laikytis kokio 
dogmatizmo. Gali vieni įžvelg
ti tuose pačiuose kūriniuose 
vienus pasiekimus, kiti kitus. 
Tačiau pats vertinimo faktas 
yra visuomeniškai vertingas 

, dalykas.
Žmonių pastanga vertinti 

savo ir kitų kultūrinius pa
siekimus yra toks svarbus 
dalykas, kad nuo jo buvimo ar 
nebuvimo priklauso pačios 
vertybės išlikimas. Labai gilus 
krikščioniško dorinio
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gyvenimo analizuotojas šio 
šimtmečio pradžioje, Mausba- 
chas, šitaip aptaria neįver
tinimo nuostolį pačiai verty
bei. „Dorinė vertybė, kuri 
niekada nepripažįstama kaip 
tokia paties individo ir jo 
aplinkos, praktiškai šiam 
pasauliui yra sunaikinama" 
(Catholic Morai Teaching, 
New York: J. F. Wagner, 1914, 
psl. 229).

Šis persergėjimas galioja 
kaip pagyrimas Kultūros tary
bai, besirūpinančiai pripažinti 
mūsų kultūrines vertybes. Iš 
tikrųjų, nuščiuvimas pokalbio 
apie kultūrines vertybes, 
sukurtas visuomenėje, veda ir 
prie paties kūrybingumo 
sumenkėjimo.

Nesistebėkime ir juo labiau 
nesipiktinkime, jei mes 
būtume kitokios nuomonės 
apie Kultūros tarybos pri
pažintus laureatus. Mūsų skir
tinga nuomonė kaip tik yra 
paliudijimas Tomo Akviniečio 
pasakymo, kad individualūs 
pasiekimai yra sunkiai 
pažįstami ir dėl to ne vienaip 
vertinami.

Kūrybinės iniciatyvos išlai
kymas visuomenėje yra beveik 
tolygus žmogiškumo išlaiky
mui toje visuomenėje.

Atkreipkime šia 
dėmesį į tai, kaip 
Edith Stein aptaria 
skirtumą nuo angelų ir gyvu
lių. Pasak jos, angelai „neturi 
jokių neišbaigtų galimybių“ 
(psl. 374). Jie negali ko nors 
naujo išmokti, kas pakeistų jų 
veikimą. Tuo tarpu žmogus 
gali išmokti įvairių dalykų. 
Taigi, remiantis šia galvo
sena, galima sakyti, kad 
angelas neturi galimybės kur
ti, kai tuo tarpu žmogui ši 
galia yra pats būdingiausias 
žmogiškumo bruožas. Pana
šiai žmogų atriboja Edith 
Stein ir nuo gyvulio. Pasak 
jos, gyvulio siela savęs nefor
muoja. Ji nešiojasi savyje 
užbaigtą savęs formą (Edith 
Steins Werke II, Louvain Frei- 
burg, 1950, psl. 399). Ji yra 
žydė konvertitė, karmelite, 
sunaikinta koncentracijo 
stovykloje.

Iš tikrųjų, angelai būdami

proga 
filosofė 
žmonių

Kazimiero Barėno romanas' kituose jo veikaluose, yra su- 
Beragio ožio metai, gavęs Lie- telkta stambi puokštė dailio- 
tuvių Bendruomenės premiją, I sios prozos vertybių .

Kazimieras Barėnas, kaip 
rašytojas, gerą vardą susi- 

i darė per pastaruosius 30 metų, 
nes anksčiau jokių leidinių 
atskiromis knygomis nebuvo 

■ išleidęs, nors laikraščiuose ir 
; žurnaluose buvo spausdinęs ir 
eilėraščių, ir beletristikos. 1950 
ir 1952 m. išėjo jo verstos 
knygos Tarp pelių ir vyrų ir 
Sudiev, pone Čipse. 1953 m. 
buvo išleista jo pirmoji no
velių rinktinė Giedra visad 
grįžta. Po jos — 1957 m. išėjo 
Karališka diena, o 1968 m. 
Atsitiktiniai atsitikimai. Už 
metų (1969) romanas Tūboto 
gaidžio metai, gavęs Vinco 
Krėvės literatūrinę premiją. 
1971 m. Dvidešimt viena Vero
nika, o 1978 m. Kilogramas 
cukraus, gavęs LRD premiją. 
Beragio ožio vietai skaityto
jus pasiekė 1983 m. pradžioje, 
bet turėjo 1982“ m. išleidimo 
datą.

Čia suminėtos knygos ir yra 
Kazimiero Barėno duoklė 
lietuvių literatūrai. Neabejo
tina, kad ant jo rašomojo 
stalo, dar guli ir kiti rankraš
čiai, kurie, jei viskas klostysis 
gerai, bus užbaigti ir mūsų 
literatūra jo darbais dar dau
giau praturtės. Jo raštų skai
tytojams būtų įdomu pasekti, 
kaip vargdienis Ignacas lai
kysis per nacinių vokiečių ir 
rusiškų 
cijas.

Kada 
kad K. 
darbai 
pasirodė tik prieš 32 metus, o 
tų knygų autorius dabar eina 
77-tuosius, mažiau jį pažįstan
čiam gali kilti klausimas, ką 
jis per tuos kitus suaugusio 
žmogaus metus veikė? Į tą 
klausimą greitas atsakymas 
būtų toks: rašė laikraščiams, 
redagavo laikraščius ir įvai
rius kitus leidinius, kiek liko 
laiko — daug skaitė ir brendo

sunkvežimius, 
„Žmogžudžiai, 

žmogžudžiai,

prasideda labai ramiais, anuo
metiniam mūsų kaimui bū
dingais pavasarinio darbo 
sakiniais: „Vertė Ignacas
vagą po vagos, pamaksė
damas daugiau tik iš įpra
timo, nes arklys traukė vieno
du greičiu. Lėtas judėjimas 
migdė — taip, rodos, ramu ir 
tingu, ir tie vieversiai virš 
laukų vis čyru-vyru ir čyru- 
vyru, lyg kalbėtų nuobodžius 
poterius, paprastus ir karto
jamus be jokio galo“.

O tam romanui, po 557 
puslapių, baigiantis, jau su
dramatintai šaukia, nes jo gy
venimo kelias, ėjęs per vin
giuotus skausmo kalnelius ir 
kalnus, tik retkarčiais buvo 
pasiekęs pakalnės lygumas, 
kada prasimušta į ramesnį 
gyvenimą. Netenka žmonos, 
sūnelio ir visur gelbstinčio 
uošvio. Ir Ignacas, slapsty
damasis, kad nepakliūtų į 
išvežimo 
šaukia: 
žmogžudžiai, 
paskutiniai žmogžudžiai!“

Su tuo Kazimiero Barėno 
romanu Draugo skaitytojai 
jau yra neblogai supažindinti. 
Buvo išspausdintas su au
torium ilgokas pasikalbėji
mas, tardantis ir beveik pasi
aiškinimo reikalaujantis. 
Buvo ir Prano Visvydo, 

* romaną dalykiškai apžvelgęs, 
labai teigiamas vertinimas. 
Apie romaną rašė Dirva, 
Lietuvių Dienos, Tėviškės 
žiburiai. Reikia manyti, kad 
dar rašys ir kiti, nes yra apie 
ką rašyti. Stasys Santvaras 
Dirvoje taip atsiliepia: „K. 
Barėno Beragio ožio metai — 
vargdienių epas, pasako
jamas su žmogaus ir gy
venimo meile, be baimės žvel
giant į tikrovės veidą, to veido 
neapkraunant jokiom dirb
tinom puošmenom, jokiu dirb
tinu blizgėjimu. Veikalas 
skaitytoją tučtuojau pagauna 
ramiu epiniu pasakojimu, 
išdailinta, išgryninta lietuvių 
kalba, vaizdingu, grakščiu ir 
įtaigiu stilium. Sąmojingi, 
lakūs ir psichologiškai pa
grįsti gan gausūs veikalo 
dialogai. Ir veikėjo charak
teriai — ne išmislai, ne kari
katūros, o gyvi ir natūralūs 
žmonės, nestokoją žmogiškų 
dorybių ir silpnybių, vienokių 
ar kitokių tikėjimų. Vienu 
žodžiu, Kazimiero Barėno 
Beragio ožio metuose, kaip ir 

komunistų okupa-

čia buvo užsiminta, 
Barėno literatūriniai 

atskiromis knygomis

ne laike, o amžinybėje neturi 
galimybės tobulėti. Tik mūsų 
buvimas laike sudaro mums 
galimybę kurti. Ir šio savo 
žmogiško bruožo mes jokiu 
būdu neturime per mažai ver
tinti.

Mūsų kūryba, nepaisant to, 
kaip žmonių ji būtų verti
nama, Dievo yra labai aukš
tai vertinama. (Žinant žmonių 
nedidelį pajėgumą lengvai pri
eiti prie individualumų, tai da
rosi suprantama.) Grįžtant 
prie to paties Tomo Akvinie
čio, galima pas jį rasti pasaky
mų, kad nėra tokio mažo žmo
gaus kūrybinio pasireiškimo, 
kuris Dievo visagalio žinojimo 
nebūtų pastebimas ir dėl to, 
kaip toks vertinamas.

V. Bgd.

Rašytojas Kazimieras Barėnas

jam tam

gerai kūrybai. Buvo aktyviai 
įsijungęs ir į Anglijos lietuvių 
organizacinę veiklą.

K. Barėno pirmieji žurnalis
tikos žingsniai prasidėjo tre
čiojoje Panevėžio gimnazijos 
klasėje, išleidus 
amžiui būdingą laikraštėlį. 
Tokių laikraštėlių jis leidęs ir 
būdamas aukštesnėse gimna
zijos klasėse. Vėliau K. Ba
rėno žurnalistinis darbas ėjo 
per daugelį laikraščių Lietu
voje, karo aplinkybėse atsidū
rus jam Vokietijoje ir vėliau 
Anglijoje. Vienu kuriuo laik
raščiu jis neapsiribojo. Kaip ir 
anksčiau, taip ir dabar, jo 
straipsnių galima rasti visuo
se patriotiniuose laikraš
čiuose, K. Barėno ar B. Kazi

Kun. prof. Antanas Rubšys

mieraičio vardais pasirašytų. 
Jis, kaip beletristinėj kūryboj, 
taip ir žurnalistikoj, nemėgsta 
tuščiažodžiauti ir slinkti pa
viršium. Liečia reikalo esmę, 
svarsto ne šokinėdamas nuo 
kampo į kampą, bet giliai ir 
ramiai eidamas prie išvadų. 
Tas išvadas, ypač apžvelg
damas naujas knygas, daž
niausiai palieka pačiam skai
tytojui pasidaryti, nes jos jau 
būna nujaučiamos.

Kazimieras Barėnas žur
nalistikai yra atidavęs di
džiąją savo gyvenimo dalį. Be 
rašymo įvairiems laikraš
čiams Lietuvoje, vokiečių oku-

Religinio veikalo premija 
Antanui Rubšiui

Kun. Antanas Rubšys gimė 
1923.XI.5 Bučių k., Tauragės 
apskr. Pradėjęs studijas Tel
šių Kunigų seminarijoje, turė
jo palikti Lietuvą. 1944 - 45 
mokėsi Eichstaetto Teologinėje 
mokykloje, Vokietijoje. Karui 
pasibaigus, 1945 m. rudenį nu
vyko Romon, kur ką tik buvo 
įsteigta Šv. Kazimiero ko
legija lietuviams kandida
tams į kunigus ir kunigams, 
norintiems gilintis į kurią nors 
bažnytinių mokslų šaką bei 
įsigyti laipsnį. Kunigu buvo 
įšventintas Romoje 1948.XII. 
16. Teologijos licenciatą įsi
gijo Šv. Grigaliaus universi
tete 1949 m. ir Šv. Rašto 
licenciatą Popiežiškame Šv. 
Rašto institute 1951 m.,Romo
je. 1953 - 57 m. dėstė Šv. Raš
tą Nekalčiausios Marijos Šir
dies seminarijoje San Diego, 
CA, ir nuo 1959 m. iki dabar 
dėsto Manhattano kolegijoje, 
NY. 1965 m. buvo pakeltas 
Religinių mokslų associate 
profesorium. 1970 - 77 m. kartu 
buvo ir Šv. Jono seminarijos 
Yonkers, N Y, Senojo Testa
mento profesorium adjunktu. 
1971 - 72 m. studijavo moder
niąją hebrajų kalbą ir Pales
tinos archeologiją Popiežiš
kame Šv. Rašto institute, 
Jeruzalėje. Po to kartkartėmis 

pacijos metu, kada jie uždarė 
Vytauto Didžiojo universitetą, 
o jame administracijos dar
buose jau buvo išdirbęs 13 
metų, nuėjo į Ateities dienraš
tį sekretoriaus pareigoms. 
Atsidūręs Vokietijoje organi
zavo ir leido stovyklinius laik
raščius. Nusikėlęs į Angliją, 
kaip jis pats pasakoja, 9 metus 
fabrike suko siūlus, bet tuo 
pačiu laiku rašė ir knygas, 
kurios vėliau buvo išleistos. 
Nuo 1957 metų redagavo sa
vaitraštį Europos lietuvį, kas
dien nuplėšiamus kalendorius 
su aktualiais pasiskaitymais, 
14 sąsiuvinių rinktinių raštų ir 
10 tomų Pradalgės literatū
rinių metraščių. Ir ne tik reda
gavo, bet skaitė jų visas ko
rektūras ir rūpinosi jų 
išleidimu. Ir tai dar ne viskas 
— per jo rankas perėjo dau
gelis Nidos leidyklos išleistų 
knygų.

Baigiant Kazimiero Barėno 
darbų apžvalgą, dar reikia pa
rašyti kelis žodžius ir apie jį 
patį. Jis anksčiau vadinosi 
Kazimieru Barausku. Pa
vardę labiau sulietuvino jau 
gyvendamas Anglijoje. 1929 
m. yra baigęs Panevėžio gim
naziją, o 1933 Vytauto Didžio
jo universitete humanita
rinius mokslus. Anglijoje jau 
gyvena 35 metus. Iš pradžių 
Manchesteryje, o vėliau ir da
bar Londone. Kada jis buvo 
pakalbintas atvažiuoti į JAV 
pasidairyti, man taip rašė: 
„Malonu būtų, taip, labai 
malonu susitikti po daugelio 
metų. Tikiu, kad ir jūsų apy
linkėje sutikčiau pažįstamų ir 
nepažįstamų. Bet nesu keliau
ninkas. Neturiu nė paso, nes 
dar iki ši ’ tebesu nepriklau
somos Lietuvos pilietis ir tebe
turiu jos išduotą, žinoma, 
apnešiotą ir apdriskusį, bet 
brangų pasą“.

Balys Gaidžiūnas

dalyvavo kasinėjimuose ir 
archeologinių tyrimų kelio
nėse po Viduriniuosius Rytus, 
Afriką ir Graikiją. Jis yra 
narys Amerikos Katalikų 
biblinės draugijos, Biblinės 
literatūros draugijos, Kolegijų 
Teologinės draugijos ir 
Amerikos Mokyklos Rytams 
tirti. Pereitais metais pakvies
tas į „Krikščionio gyvenime“ 
redakcinės vadovybės 
kolektyvą, o šių metų pra
džioje išrinktas Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos 
nariu mokslininku. Šalia dau
gelio straipsnių lietuviškuose 
žurnaluose per pastaruosius 
penkerius metus parašė penkis 
veikalus: Rakto į Naująjį Tes
tamentą dvi dalis, Rakto į 
Senąjį Testamentą dvi dalis ir 
Sv. Rašto kraštuose — 2298 
psl. apimties. Tai vienas pro- 
duktingiausių šio meto mūsų 
teologinės — Šv. Rašto litera
tūros kūrėjų. Jis skaito ir 
medituoja Šv. Raštą hebrajiš
kai ir graikiškai, kaip savo 
gimtąja kalba. Įsigijęs C.D. iš 
Šv. Rašto.

Rakto į Senąjį Testamentą II 
dalis pažymėta 1983 m. reli
ginio veikalo premija, kurios 
mecenatas yra kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Prel. Vytautas Balčiūnas
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Šiame numeryje:
Kazimierinės operos paruošai įsisiū
bavus.
Leidžiami rinktiniai Jurgio Baltrušai
čio raštai.
Kunigo Stasio Ylos šviesa — mirties 
metinėms.
Praeities fragmentai.
Dalios Kolbaitės eilėraščiai. 
Spalvingas „Margučio” koncertas. 
Penkių jaunų dailininkių paroda. 
Kultūrinė kronika.
Chicagos teatruose.

Kazimierinės operos
paruošai įsisiūbavus

Po jubiliejinių iškilmių Ro- 
‘ moję, po atitinkamų minėjimų 

atskirose lietuvių kolonijose 
dabar visų dėmesys ir visa 
paruoša kreipiami j Šv. Kazi
miero metų kitą bendrąjį visos 
išeivijos renginį — į laisvojo 
pasaulio lietuvių katalikų reli- 

‘ ginį kongresą Toronte, 
< Kanadoje, ir į kongreso
* dienomis ten įvykstančią Da- 
J riaus Lapinsko kazimierinės 
! operos DUX MAGNUS prem-
* jerą. Opera bus naujas indėlis 

į lietuvių religinės muzikos li
teratūrą. Naujas ir ta prasme, 
kad mes religinės operos lig 
šiol dar neturėjome. DUX 
MAGNUS turėtų būti labai 
prasmingas ir su diena neiš
nykstantis šių Šv. Kazimiero 
sukaktuvinių metų kultūrinis, 
kūrybinis ir religinis 
palikimas.

Šiuo operiniu užmanymu ir 
jo sceniniu įkūnijimu lietuviš
koji išeivija pažangiai įsi
jungia į šių dienų globalinės 
muzikos raidoje įsisiūbavusią 
religinių operų raidą. Tokias 
operas yra sukūrę patys ryš
kiausi šių dienų kompozi
toriai. Galima sakyti, kad jos 
šiuo laiku triumfuoja pasaulio 
kultūros centruose. Štai gar
siojo Pendereckio opera 
„Prarastasis rojus” prieš ke
lerius metus iškilo Chicagos 
Lyric operos scenoje. Šiuo 
metu Paryžiaus operoje skam
ba žymiojo dabarties prancū
zų kompozitoriaus Messiaeno 
opera „Šv. Pranciškus Asy
žietis”. Net anapus geležinės 
uždangos, Vengrijos sostinėje 
Budapešte, vengrų dvasią 
šiandien kelia jų tautos glo
bėjo šv. Stepono gyvenimą 
vaizduojanti opera. Šv. Kazi
miero 500 metų jubiliejaus 
proga ir mums šia kryptimi 
pasistūmėti buvo didžiai pras
minga.

Nereikia nė aiškinti, kad, 
šitokios apimties kultūrinį ir 
kūrybinį darbą realizuojant, 
reikia didelio atlikėjų pasi
šventimo, kruopščios techniš
kosios organizacijos ir nemažų 
finansinių išteklių. Tačiau po 
puikiai pavykusių pasaulinių 
ir vietinių šv. Kazimiero jubi
liejinių minėjimų, ūpui paki
lus, tikimasi ir kazimierinę 

operą, lyg visų sukaktuvinių 
metų pabaigtuvinį vainiką, 
iškelti Toronte š.m. rugsėjo 1 
ir 2 dieną.

Šiuo metu operinės paruošos 
darbai jau įsisiūbavę visu 
smarkumu. Dirbama keliose 
vietose: Montrealy, Toronte ir 
Chicagoje. Montrealyje su
dėtingą Burtininkės, Laumės - 
Raganos ir imperatoriaus 
dukters Brunhildos partiją re
petuoja Gina Čapkauskienė. 
Toronte panašiai daro Ri
mas Strimaitis (Šv. Kazimie
ras), Slava Žiemelytė (Kara
lienė) ir Algis Simanavičius 
(Karalius). Su solistais par
tijas ten parengia Jonas Gove- 
das. Specialiai sudarytą to
rontiškių vyrų chorą ruošia 
Dalia Viskontienė. Toronte 
operos spektakliams paimta • 
moderni, su gera akustika ir 
techniškai gerai įrengta scena 
Ryerson auditorija, kurioje 
telpa 1200 žiūrovų. Chicagoje 
savo vaidmenis repetuoja šie 
solistai: Jonas Vaznelis (Vil
niaus Vyskupas), Laima Ras
tenytė (Mergaitė — Lietuvos 
Dvasia), Audronė Gaižiūnienė 
(Lietuvė Motina), Bronius 
Mačiukevičius (Bekojis). 
Chicagoje sukomplektuotas 
operinis choras taipgi dirba. 
Operos eigos choreografinį ju
desį repetuoja Chicagos jau
nimo rečitatyvinis ansamblis. 
Chicagoje vykstančion 
paruošon yra įsijungęs ir 
operos kompozitorius Darius 
Lapinskas. Jis pats diriguos ir 
operos DUX MAGNUS prem
jerinius spektaklius Toronte. 
Operos dekoracijų bei kostiu
mų eskizus yra padariusi dail. 
Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. 
Jos sukurtas ir operos pla
katas.

Ir čia pat tuojau kyla klau
simas: negi visa tai išgirs ir 
pamatys vien Torontas? O 
kaip su Chicaga? Maloniai 
prisimenam, kad opera „I 
Lituani“ buvo iš Chicagos nu
vežta į Torontą. Kodėl dabar 
iš Toronto neatvežti į Chicagą! 
Jeigu galėjom šitaip padaryti 
su italo Ponchiellio opei.<, 
kodėl negalėtume panaši 
padaryti t>u grynai lietuvi? 
kąja opera ir muzikos, ir

VYTAUTAS A. JONYNAS

Prancūzų bibliografinis biu
letenis Livre8 Hebdo-Biblio- 
graphie de la France savo 
1983 metų 49 numery paskyrė 
ilgoką straipsnį Jurgiui Balt
rušaičiui, pavadintą „Jurgis 
Baltrušaitis atvirumėlėj“ (J. 
B.a dėcouvert) naujo šio au
toriaus veikalo Aberrations 
pasirodymo proga. Antrinė 
antraštė sako: „šio lietuvio, 
įsikūrusio Paryžiuj, pasaulis 
pilnas iliuzijų, pasiklydimų, 
magijos“. Supažindindama 
skaitytojus su knygos pobū
džiu, Christine Ferrand rašo:

„Atkilęs iš tolimo krašto — 
Lietuvos — jisai vadinasi keis
tų muzikalinių sąskambių 
vardu — Jurgis Baltrušaitis. 
„Pasiklydimai“ („Aberra
tions“) — knyga, kurią tik ką 
išleido Flammarion leidykla, 
turi slėpiningą nuorodą: 
„Patvirkusios perspektyvos“
(Les perspektives dėprąvėes). 
Viršelyje matom drums
čiantį vaizduotę paveikslėlį — danti 
apuoką ir žmogaus galvą, kuri 
keistai panaši į tą paukštį. 
Rodos, tarytum būtume 
įžengę į magijos arba optinių 
apgaulių ertmę“.

Nors dar mažai pažįstamas 
plačiajai visuomenei, Jurgis 
Baltrušaitis yra žinomas, 
pasaulinio garso meno isto
rikas. Jo mokytumas — jo 
galia — glūdi sugebėjime pra-1 
eiti kitapus veidrodžių, ar tei
singiau, kitapus regimų vaizdų, 
idant būtų suvokiama, kaip tos 
vaizduotės išmonės gimsta ir 
persirašo mene. Tokiu būdu jis 
sieja estetiką su istorija ir su
veda akistatom linksmai per- 
žėgliojęs valstybių sienas bei 
šimtmečius, žiliausią praeitį su 
dabartim, suveda akistaton 
Rytų pasaulį su Vakarų 
pasauliu.

Jį aistringai žavi visa, kur 
esama perkrovos, konvulsijų, 

Dariaus Lapinsko - Kazio Bradūno kazimierinės ragio slėnio Vilniuje scenai. Dail. Ada Korsakaitė- 
operos „Duz Magnus” dekoracijų eskizas Šventa- Sutkuvienė.

libreto prasme. Ir dar Šv. 
Kazimiero jubiliejiniais 
metais! Tai skatina tiesiog 
tautinė ambicija ir šian
dieninė mūsų tautos religinė 
rezistencija.

O gal visa tai Vyriausias 
kazimierinių metų komitetas 
su pirmininku Vytautu Voler-

Jurgis Baltrušaitis — meno 
istorikas, gyvenantis Paryžiuje.

barokiškumo. .pertempimo, ar 
stovėjimo ant ribos. Neseniai 
dvi knygos parodė pilnoj švie
soj tą milžinišką tyrimo 
darbą: „Veidrodis. Atsklei
dimai, sciencę-fiction ir ap
gaulės“ (Le Miroir) išleista 
1978 metais Seuil leidyklos ir 
„Fantastiškasis viduramžis”, 
išleista Flammarion leidyklos 
1981 metais, knyga, krebž- 

visokiom „grylles“ — 
keistom galvom, iš kurių auga 
galūnės, kumpasnapiais de
monais ir kitokiom išmo
nėm. Knygoj ♦ „Aberrations“ 
(Pasiklydimai) įžengia į sceną 
žmonės žvėrių galvom, ak
menys su keistų peizažų ant
spaudu, katedros gimusios 
miškų tankmėje. Sis 156 
puslapių albumėlis (be to dar 
15 be numeracijos) susi
deda iš keturių tekstų, rašytų 
atskirai, bet turinčių tyri
nėjimo objektu analizę teorijų, 
sukurtų studijuojant optinius 
reiškinius bei „paklaikusios 
vaizduotės“ vizijas. Pirmą 
kartą išleista 1957 metais 
Perrin leidyklos, ši knyga yra 
naujai perredaguota ir peržiū
rėta. Gausi ikonografija (188 
iliustracijos ir 15 spalvotų 
reprodukcijų) taip pat pritai
kyta mūsų dienų skaitytojui. 
„Aberrations“ yra pirmoji 

tu jau planuoja? Tada reikėtų 
tik palinkėti sėkmingos 
kloties. Kaip žinome, Toronte 
įsipareigojo operos paruoša 
rūpintis dr. Juozas Sungaila. 
Ir jo rūpesčiu viskas ten 
vyksta sėkmingai. Operos 
spektaklių Chicagoje atveju 
reikėtų rasti panašų į 

triptiko dalis iš trijų veikalų 
visumos, kuri pasirodys, pra
minta bendra antrašte — 
„Patvirkusios perspektyvos“ 
Flammariono leidyklos dėka. 
„Anamorphoses“ ir „La Qušte 
d’Isis“ išeis viena po kitos 
1984 ir 1985 metais.

♦ * •

Žvilgterėjus į Jurgį Baltru
šaitį, nežymu, kad jame būtų 
tų žmogaus sielos tamsybių, 
kurias jis taip mėgsta apraši
nėti. Nepaprastai svetingas, 
tasai „tam tikro amžiaus 
žmogus“ gyvena Paryžiuj ra
miam butuke, kurio langai 
išeina į miestą juosiančios 
požeminio traukinio linijos 
pylimą... Vien tik du, vidun 
dumbą (concaves) veidrodžiai, 
sukabinti priešpriešais ant 
salono sienų, suteikia kam
bariui nerimą keliančią gelmę. 
Tarsi koketuodamas, Baltru
šaitis atsisako pasakyti savo 
metus... Vienintelę datą, kurią 
jis atskleidžia yra pirmosios jo 
knygos pasirodymo data 
(Etude sur l’art mėdiėval en 
Armėnie et en Georgie. Paris: 
E. Leroux, 1929). Jo tezė — 
„La stylistiąue ornamen- 
tale dane la sculpture ro
mane” buvo išleista to paties 
leidėjo 1931 metais. Sakykim, 
kad jo gyvenimo istoriją purtė 
tos pačios konvulsijos, kurios 
drebino šį šimtmetį senutę 
Europą. Gimęs Lietuvoj, kaž
kada apie 1900 metus (jis tai 
laiko paslaptyje), Baltrušaitis 
buvo Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesorium Kaune 
iki 1939 metų. Po to, po stu
dijų Sorbonoj, dirbo prof. 
Henri Focillon priežiūroj. Jis 
paliko savo kraštą ir galu
tinai apsigyveno Paryžiuj 
Antrojo pasaulinio karo pra
džioj. Tuo laikotarpiu (po 
karo) jis paskelbia daug vei
kalų Prancūzijoj ir pagarsėja 
tarptautiniuos universitetinio 
ir meninio gyvenimo sluoks-

Sungailą pasišventėlį čia pat, 
kuris suktų visą organizacinį 
ir technikinį kazimierinės 
operos pakartojimo ratą 
Chicagoje. Negi pasaulio 
lietuvių sostinė Chicaga kazi- 
mieriniuose metuose apsieitų 
be kazimierinės operos?!.

K.S.

Jurgio Baltrušaičio „Aberrations”, išleistos Flammarion leidyklos, 
iliustracija — Charlea Le Brun, 17-to šimtmečio prancūzų dailininko, 
pelėdžmogiai.

niuose. Jis skaito paskaitas, 
dalyvauja konferencijose, 
vykstančiose įvairiuose pasau
lio kraštuose, bet už vis labiau 
atsideda tyrinėjimo darbui ir 
veikalų rašymui.

Šiandien jis stropiai sergsti 
naujų laidų parengimą, kurį 
apsiėmė atlikti Flammariono 
leidykla. Po to, kai mirė Oli- 
vier Perrin, Jurgis Baltrušai
tis buvo pabūgęs, kad jo kny
gos nugrims užmarštin. O jam 
norėjos, kad išliktų kiek gali
ma pilnesnis jo atliktų darbų 
pėdsakas. Todėl, kai Yves 
Bonnefoy, kurį jis sutiko pas 
Genevibve Picon (žinomo 
meno kritiko žmoną), pasiūlė 
jam išleisti pagrindinius 
veikalus Flammariono serijoj, 
pavadintoj „Idėes et recher- 
ches“, jisai mielai tą pasiūly
mą priėmė. Juo labiau, kad 
jam užtikrino, jog pramatyto 
darbo kokybė bus gera. Baltru
šaitis yra iš tikrųjų reiklus 
autorius ir žvelgia į santykius 
su leidėjais kaip į... kautynes. 
Tai, tarp kitko, jį linksmai nu
teikia.

„Sunkiausiai išsprendžia
ma problema“, sako jis, „visad 
būna iliustracijų problema. 
Mano darbai reikalauja, kad 
būtų akiai parodyti šimtai 
meno darbų bei daiktų repro
dukcijų. Tačiau dėl problemų, 
surištų su išlaidom, leidėjai 
visad stengias sumažinti jų 
skaičių, kartais leidinio koky
bės sąskaitom Kaip tik dėl to 
aš buvau priverstas pasi
daryti patsai šimtų-šimtus 
piešinukų. Kadangi atspaus
dinti kokio kapitelio reproduk
ciją, kurią išpiešdavau pats, 
kainavo kur kas mažiau, man 
likdavo šansai, kad knygai ne
stigs iliustracijų. Laimei, nū
nai technika yra taip pažen
gus priekin, kad jinai suteikia 
tokių palengvinimų ir tokių 
gerų rezultatų, kokių nebuvo 
galima įsivaizduoti prieš dvi
dešimt metų. Ta prasme aš 
jaučiu tikrą malonumą atnau
jinti bei papildyti veikalų 
iliustravimą“.

Sužavėtas, kad bus galima 
įdėti spalvotas nuotraukas į 
„Aberrations“ — ypačiai 
kalkakmenių peizažų fotogra
fijas, Baltrušaitis taikosi itin 
atidžiai išlaikyti tinkamą san
tykį tarp teksto ir paveikslėlio 

ir nuolatos bando rasti pu
siausvyrą, net ir tada, kai 
jam tenka neužleisti nė pė
dos teritorijos maketinin- 
kams, kad iliustracija būtų 
savo vietoje.

„Po leidėjų ateina laikas 
grumtis su maketininkais“, 
sako jis šypsodamasis, „ir aš 
labiausiai .kaujuosi* su jais. 
Iliustracijos man nėra tam, 
kad .dabintų* knygas, nors 
kiekviena jų, aš manau, 
maloni vyzdžiui. Jų paskirtis 
rodyti daiktus ir todėl jų pasi
rodymo ritmika pareina nuo 
teksto. Iliustruoti vien iliust
racijos dėici manęs nedomina; 
susižavėjimas puošnumu pa
stumia, mano nuomone, dau
gelį leidėjų paaukoti efekto 
sąskaiton tekstą ir nuo to nu
kenčia daugelio jaunųjų tyri
nėtojų darbai. Man puikiai pa- 
žįstami komerciniai 
imperatyvai; švenčių metu 
gražios spalvotos reproduk
cijos lengviau randa pirkėją, 
negu eruditinis tekstas apie 
meną... Tai skriaudžia meno 
istoriją“.

„Knyga yra gražus 
daiktas“, sako jis. Būtų idealu, 
jei jinai suteiktų bet kam pasi
gėrėjimo. Mane visada siutino 
sąmoningai techniški ir abs
traktūs stiliai. Aš perdirbu 
savo tekstus kaip patrakęs, 
perrašydamas ir peredaguo- 
damas juos tol, kol jie skaid
rūs. Pats rašymas (kuris, man
ding, yra esminis dalykas) 
pareikalauja iš manęs maž
daug tiek pat laiko, kiek 
medžiagos surinkimas, doku
mentacijos paieška“.

Tas ryžtas būti skaitytojui 
paprastu, prieinamu, matyti 
nuo pat pirmo „Aberrations“ 
puslapio. Atvertus knygą, yra 
France-Dimanche puslapio 
fotokopija; kažkoks žur
nalistas pajuokavo tame 1950 
m. balandžio numeryje, sugre
tindamas žinomų tuomet 
asmenybių veidus su gyvulių 
vaizdais. Po antrašte „Žmogus 
nėra kilęs (vien tik) iš beždžio
nės“ — Jean-Paul Sartre greti
namas su kinietiška žuvim, 
Maurice Thorez su tigru ir Lt. 
... Šitaip mirktelėjęs akių 
kampučiu, Jurgis Baltrušaitis 
pradeda savo studiją apie 
gamtos gyvių fizionomiją.

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
„Sielų inžinieriai” skelbia ideologinį 
karą.
Izaijas — Mesijo pranašas.
Gamtos gyvybės išryškinimas — 
Leono Lėto „Trakas”.
Kazakevičiaus lietsargis Barėnui gied
rią dieną.
Hans Egon Holthusen „Didysis šešta
dienis”.
Trečioji Jono Minelgos knyga vai
kams.
Dalia Kučėnienė Ispanų meno ir kul
tūros festivalyje.
Teofilio Petraičio paroda Chicagoje.
Lietuvių dailininkų išeivijoje kolekty
vinio leidinio reikalu.

„Sielų inžinieriai” 
skelbia ideologinį 
karą

Partijos kultūrinės organi
zacijos Lietuvoje Šiandien pri
mena kareivines, apsiausties 
stovį paskelbus. Partiniai 
rašytojai, menininkai ir biu
rokratai marSiruoja pirmyn ir 
atgal, saliutuoja, kauksi 
kulnais, skanduoja karinius 
Sūkius, su žiūronais ieSko 
priešų viduje bei užsienyje, 
žodiniais kulkosvaidžiais 
apSaudo vietinius „nukry
pėlius”, o tolimojo skrydžio 
raketomis net iŠ Maskvos 
spaudos platformų daužo 
iSeivijos kritiškuosius litera
tus Chicagoje ir Philadelphi- 
joje. Liepsnoja „ideologinė 
kova”!

Kas taip sujaudino parti
nius „sielų inžinierius”, kad 
jie naudojasi Literaturnaja 
Gazeta ir Partijnaja Zizn 
ideologinių raketų bazėmis 
transatlantiniams taikiniams 
naikinti? Anot Jono Aničo, Šią 
ofenzyvą iSSaukė nedorieji 
„laisvosios kūrybos” gynėjai 
išeivijoje, kurie — įsivaiz
duokit jų begėdišką įžūlumą — 
drįsta apSaudyti „geriausių 
Lietuvos tarybinių raSytojų 
kūrinius” (Literaturnaja 
Gazeta, 1983 m. rugpjūčio 24 

■ d.). Koksai paradoksas: par
tiniai Šaltiniai nuolatos tvir
tina, kad tie iSeivijos kultūri
ninkai, kurie nesižavi 
maskvine utopija, tėra, „atgy
venos”, saulėgrąžų lukSteliai 
istorijos SiukSlyne. O dabar, 
staiga, jų balsas sudrebina 
Vilniaus ir Maskvos ideologinį 
elitą. Be abejo, Sis paradoksas 
nėra paradoksas, o papras
čiausia dialektinė antitezė, 
kurią mums ilgainiui iSaiSkins 
neklaidingųjų marksizmo - leni
nizmo knygų iSguldytojai...

O kas gi neramina partinės 
kultūros sargus pačiame kraš
te? Stasys Šimkus taip Šviečia 
tarybinį pasaulį Partijnaja 

I Zizn (1983 m. 17 nr.) skiltyse: 
l „Savavališka istorinių įvykių 
interpretacija”, nusižengimai į 
„istorinei tiesai”, „tenden
cingas” požiūris į šiandie- 

i nines problemas, nestandar- 
i tinis jų sprendimas. Kitaip 
tariant, „nuodėminga” yra bet

' kokia asmeninė nuomonė, in
dividuali vizija, tautos praei
ties interpretacija, nesi
remianti partiniais Šablonais. 
Kaip Šimkus pataria reaguoti

I į Sį „erezijos” antplūdį”? Jo 
pasiūlymas: „Partinės organi
zacijos turi būti reiklesnės 
idėjiniam kūrinių turiniui“. 
įSvertus Sį sakinį į žmogišką 
kalbą, tai paprasčiausiai reiš
kia — sustiprint cenzūrą. O 
šiahdien, kaip ir visad, par
tiniai kultūrininkai namuose 
ir užsienyje prisiekdinėja, kad 
„tarybinėje Salyje” cenzūros 
nėra...

' Griežtesnės cenzūros par
tinės raSytojų organizacijos 
susirinkime spaliui baigiantis 
Saukėsi ir poetas Vacys 
Reimeris. ,,Negalime 
toleruoti”, atvirai pareiškė jis, 
„kad mūsų literatūros moksli
ninkai bei kritikai, raSydami 
apie literatūros procesą, 
atskirus autorius, kartais apsi
eina be partiškumo, liaudiš
kumo, įdėjiSkumo socialis
tinio realizmo kategorijų”. 
Tikrai, kaip galima įgy
vendinti „brandų socializ
mą”, jei raSto žmonės užsi
spyrę stengiasi kalbėti savo 
pačių balsais?! Todėl taip 
ironiškai nuskamba Alberto 
Zalatoriaus balsas tame pa
čiame susirinkime: „Ar kartais 
mūsų mąstymas ir požiūris į 
tikrovę nėra pernelyg vieno
das, monotoniškas, net stan- 
dartiSkas, . kad pamatytu- 
mėme gyvenimo margumą?” 
(Literatūra ir menas, 1983 m. 
spalio 22 d.).

O kur nepartinių rašytojų 
balsai? Kur aistringi debatai 
apie literatūros prigimtį ir 
paskirtį, apie rašytojo laisvę ir 
misiją? Nepartiniai rašytojai 
tyli, nes jie iŠ patirties žino, 
kad gyvenantiems tarp kūjo 
pjautuvo ir priekalo, tyi 
dažnai — geriausia byla.

I. P.

Izaijas: Mesijo pranašas
ANTANAS L. RUBŠYS

Senojo Testamento turinį su
daro du Šakniniai įvykiai: San
dora, arba Sinajaus sutartis bei 
Mozė, ir Mesijas, arba Jeruzalė 
bei Dovydas. Šie du įvykiai yra 
Sulai ir gijos Dievo ir žmonijos 

.santykio supratime. Dievas išga- 
|no žmoniją, apreikšdamas savo 
rūpestį žmogumi per Sandorą ir 
Mesiją. Žodis „Mesijas“ nėra 
vardas, o paSaukimo ar pareigos 
titulas. Jis reiškia Dievo paSven- 
tintą Sandoros bendrijos karalių. 
Mūsų kalba žodis „Mesijas“ reiS- 

■ kia „Pateptasis”. „Mesijas” grai
kų kalba verčiamas žodžiu 
„Christos”. Mums įprasta naudoti 
žodį „Kristus” Jėzui aptarti(l). 
Išganymo istorijos raida liudija, 
kad Sandora ir Mesijas išreiškia 
Dievo proveržį į žmonijos istoriją 
ir Dievo rūpestį žmogumi(2). Anot 
Apaštalo „... pasireiškė Dievo tei- 

1 sumas, kurį paliudijo įstatymas ir 
Pranašai. Tai Dievo teisumas, 
tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas 
visiems tikintiesiems. Nėra jokio 
skirtumo, nes visi yra nusidėję ir 
stokoja Dievo garbės, o nutei
sinami dovanai jo malone dėl 
Kristaus Jėzaus atpirkimo” (Rom 
5, 21 - 24).

Su Dovydo dinastija Dievo pla
nas išganyti pasaulį gavo 
dinastinio mesianizmo pobūdį. 
Karalius buvo mesijas — patep
tasis, — Dievo įgaliotas Izraelio 
valdovas. Per jį Dievas rūpinosi 
savo tauta, — išganė, t.y. gynė 
nuo išorės priešų ir kūrė gerovę 
krašto viduje. Žmogiškasis 
karalius iš Dovydo šeimos turėjo 
ypatingą ■ vaidmenį. Apeiginis 
patepimas aliejumi padarė jį 
pašverftintu asmeniu. Jis buvo 
Dievo artumo ženklas. Tautinė 
dama — gerovė ir ramybė parėjo 
nuo karaliaus asmens ir jo santy
kio su Sandoros Dievu. Karaliuje 
glūdėjo Sandoros — Dievo paža
dų ir įpareigojimų Dievui veiks
mingumas. Pasirinkdamas Do
vydą būti savo tautos vadu (2 
Sam 7:8-16; 1 Kar 8, 16), o Jeru
zalę savo amžinu sostu (1 Kar 8, 
12ss.; Ps 131 (132), 13 -18) — savo 
vardo buveine, — Dievas padarė 
išganymo planą mesijinį. Bū
dinga, kad izraeliečiai, nors ir 
turėdami daug progų nusivilti 
karaliais iš Dovydo šeimos, ne
prarado vilties. Su kiekvieno nau
jo karaliaus patepimu, jų pri
gesusi viltis vėl užsidegdavo.

Pranašo Izaijo knyga liudija, 
kad Sandoros bendrija sėkmingai 
pergyveno istorinius lūžius, grasi
nusius jos išlikimui. Izaijo kny
gos mesijinis liudijimas paaitrina 
Dovydo dinastijos viltis ir iš 
esmės praturtina Senojo Tes
tamento karaliaus — pateptojo 
prasmę. Be to, įgalina suprasti 
dėmesį ateities vilčiai — Atei
siančiam tobulam karaliui — 
Mesijui, Dievo' Pateptajam, 
didžiąja raide.

Izaijo mesijinis liudijimas
Izaijo knyga yra daugiasluoks

nė. Ji atspindi ne tik Jeruzalės 
pranašą Izaiją antroje VIII prieš- 
kristinio amžiaus pusėje, bet ir jo 
mokyklą — bevardžius pranašus 
Babilonijos tremtyje VI a. prieš 
Kristų. Nūdien įprasta Izaijo 
knygą dalinti į tris dalis: Pirmąjį 
Izaiją (Iz 1 - 39), Antrąjį Izaiją (Iz 
40 - 55) ir Tretįjį Izaiją (56 - 66).' 
Taigi Izaijo knyga atspindi ilga
laikį pranašišką įžvalgumą į 
Dievo užmojį ir veiklą istorijoje(3). 
Mus domins du pranešimai iš 
Dievo Izaijo knygoje: pranešimas 
per Jeruzalės pranašą Vili ą, ir 
pranešimas per bevardį tremties 
pranašą VI a.

I. Jeruzalės Izaijas: 
Mesijo pranašas.

Asmeniškas Izaijo gyvenimas 
yra pažįstamas tik iš užuominų. 
Aišku, kad jis buvo miestietis. Šis 
bruožas ryškus iš miesto įvaiz

džių gausos. Atrodo, kad Izaijas 
užaugo pasiturinčioje Jeruzalės 
šeimoje. Jeruzalė jam labai bran
gi, nes čia yra Dievo Šventykla, 
Dovydo sostas. Izaijas buvo su
augęs su mesijine Sandoros ben
drijos savimone, kuri didžiavosi 
ypatinga sandora tarp Dievo ir 
Dovydo šeimos (2 Sam 7, 8 - 16). 
Domesys mesijinei Dovydo 
šeimos reikšmei Jeruzalės Izaijo 
knygoje (Iz 1 ■ 39) yra labai ryš
kus. Nenuostabu, kad jis yra 
laikomas pagrindiniu mesia
nizmo pranašu Senajame Testa
mente. Laikotarpis, kuriuo Izai
jas gyveno, buvo kritiškas, — 
kupinas lūžių ir pervartų. Pasau
lis drebėjo, nes Asirija nuožmiai 
valiūkavo. Sandoros bendrija 
buvo suvalstybėjusi. Izraeliečiai 
jautėsi galį apsieiti be Sandoros 
Dievo. Ginklu ir politinėmis su
tartimis karaliai elgėsi savavališ
kai. Jeruzalės pranašas rašo:

Klausyk, dangau ir išgirsk, 
žeme,

nes Jahvė kalba:
„ Užauginau ir išauklėjau 

vaikus,
o jie sukilo prieš mane.
Jautis pažįsta savo savininką, 
o asilas Žino savo šeimininko 

ėdžias.
Izraelis nepažįsta manęs, . 
mano tauta nesuvokia..."

(Iz 1, 2 - 3).
Pasakojimas apie Izaijo pašau

kimą būti pranašu yra vienas iš
kiliausių pranašų knygose (Iz 6). 
Dvi pasakojimo aplinkybės — 
vieta ir laikas duoda pasakojimui 
savitą atspalvį. Pašaukimas būti 
Dievo pranašu įvyko „karaliaus 
Azarijo mirties metais” Jeruzalės 
Šventykloje. Pašaukimo laikas at
spindi reiklią nuojautą. Kara
liaus asmuo ir valdžia turėjo mil
žinišką reikšmę visuomenei. 
Sakoma, kad „lygiai, kaip šeimos 
gyvenimas remiasi tėvu, taip 
senovės Izraelio visuomenėje visa 
siela žmonės rėmėsi 
karaliumi”.(4) Karaliaus Azarijo 
mirtis grasių įvykių fone giliai 
lietė žmones. Aširijos milžinas 
nenumaldomai artinosi iš šiau
rės. Kupiną niūrios nuojautos 
valandą Izaijas sako: „Aš mačiau 
Valdovą!” (Iz 6,1).(5) Pranašo liu
dijimu, Judo karalystė nesiremia 
tik karaliumi iš „Dovydo namų”, 
kuris sėdi Jeruzalės soste, bet 
tikruoju Valdovu, — Dievu, Istori
jos Viešpačiu, kuris rymo šven
tykloje.

Izaijas atliepia į regėjimo po
veikį šauksmu, kad jis yra „nuo
dėmingas” žmogus ir priklauso 
„nuodėmingai” tautai (Iz 6, 5). Šį 
atoveikį sukelia Dievo šventumo 
išgyvenimas. Sakyti, kad Dievas 
yra šventas reiškia, jog jis ne 
žmogus, bet Dievas. Jis nėra 
daiktas, kurį galima panaudoti 
žmogaus įnoriams. Izaijas giliai 
išgyvena Dievo Artumą, 
išpažįsta, kad jis yra narys ben
drijos, kuri yra pasiligojusi (Iz 1, 
4- 9), o save sieja bu bendrija siel
varto skausmu: „Vargas man! 
Nes esu pasmerktas!” (Iz 6, 5). 
Vienas iš Serafinų paima nuo 
altoriaus žėrinčią anglį ir nuvalo 
ja pranašo lūpas: „Štai, anglis 
palietė tavo lūpas; tavo kaltė 
pašalinta, ir tavo nuodėmė 
atleista” (Iz 6, 7). Pašventintas 
ugnimi — atleidimu paruoštas 
pranašo tarnybai, Izaijas girdi 
Dievo kreipinį: „Ką aš siųsiu? Kas 
bus mūsų pasiuntinys?” (Iz 6, 8). 
Izaijas pasisiūlo eiti savanoriu: 
„Aš eisiu! Siųsk mane!” (Iz 6, 8). 
Dievo įgaliojimas yra nelauktai 
sunkus — Izaijas net aikteli: 
„Kaip ilgai...?” (Iz 6, 11). Dievas 
atsako, kad jo užduotis skelbti 
Dievo užmojį Tautai, kurios širdis 
nutukusi — nejautri, ausys 
užkritusios — atbukusios, akys — 
apžlibusios (Iz 6, 9 - 10).

Izaijas pašauktas skelbti 
Dievo teismo dieną. Izaijas 
skelbia, kad ateina metas, kada 
Žmonės mes savo dievus „kur
miams ir šiksnospamiams” (Iz 2, 
20) — į tamsiausią sąšlavyno 
kampą. Dievas teis visus žmo
gaus išdidumo įvaizdžius ir 
perdėtą pasitikėjimą savimi: 
sidabrą ir auksą, žirgus ir karo 
vežimus, tvirtoves ir saugius, toli 
plaukiančius laivus (Iz 2, 6 - 21). 
Anot Izaijo, turtai tampa 
žmogaus stabais, o stabmeldybė 
kaip tik ir yra pasitikėjimas daik
tais, o ne Dievu. Ta pati mintis 
švyti ir Vynuogyno giesmėje (Iz 5, 
1 • 7). Pranašas pradeda
pranešimą iš Dievo kaip baladę:

Mano draugas turėjo 
vynuogyną

ant labai derlingos kalvos.
Jis suarė Žemę
ir išrinko akmenis;
pasodino jame rinktinius 

vynmedžius.

Jis laukė, kad prinoktą 
vynuogės,

bet visos vynuogės buvo 
rūgščios.

(Iz5,1-2) 
Pranašas balade apdainuoją savo 
draugo nusivylimą vynuogynu. 
Po to, kai draugas padarė visa, ką 
tik galima užtikrinti gausų derlių, 
jis randa vynuogyne tik rūgščias 
vynuoges. Dainius staiga pra
deda reikštis pranašu. Nelaukta 
baladės prasmė metama į klau
sytojo širdį. Dainiaus draugas 
baladėje yra Dievas, o dainiaus 
baladė yra giesmė apie Sandoros 
bendriją. Žaisdamas žodžiais, 
Izaijas paskelbia gilų Dievo nusi
vylimą savo išrinktąja Tauta:

Jis laukė teismo (mišpat), 
ir štai kraujo praliejimas (mis- 

pah);
jis laukė teisumo (tsedaųah), 
ir štai klyksmas (tse’aųah).

(Iz 5, 7).
O vis dėlto, Dievo tikslas 

nebuvo vien tik sunaikinti Teis
mu. Dievas siekė pagydyti savo 
Tautą ir padaryti ją šventą, 
tinkamą deramai tarnauti savo 
užmojui istorijoje. Kaip pats Izai
jas pašaukimo metu buvo atlei
dimu nuvalytas nuo nuodėmės, 
taip dabar, anot pranašo, Dievas 
stengėsi nuvalyti savo Tautą lyg 
ugnimi. Per siaubingus laiko
tarpio įvykius Dievas valė atlie
kas ir priemaišas iš Jeruzalės, 
darydamas ją „teisumo miestu” 
(Iz 1, 24 - 26).

Izaijo žmona — „pranašė” (Iz 8, 
3) pagimdė sūnų, kuris buvo pa
vadintas Šear-jašubas (Iz 7, 3). 
Pažodžiui Šear-jašub reiškia 
„Likutis sugrįš”, — grįš pas 
Dievą, atgailaus. Jį galima 
suprasti teigiama ir neigiama 
prasme: „Tik likutis sugrįš” pas 
Dievą ir „O vis dėlto likutis 
sugrįš”. Šear-jašubas yra vilties 
ženklas ir vaidina didelį vaid
menį Izaijo mesijiniame liudijime.

Mesijas • Immanuelis: „Su 
mumis (yra) Dievas”. Pranašas 
Izaijas kreipėsi Dievo vardu į 
Sandoros bendriją, šaukdamas ją 
apsispręsti dabar-siaubingų da
barties įvykių metu už Dievo 
užmojį ir veiklą išganymo istorijo
je. Pasakojimas apie Izaijo pašau
kimą (Iz 6) yra įvadas į Immanue- 
lio knygą (Iz 7, 1 -12, 6). Keli šios 
knygos skaitiniai padės mums 
pažinti Izaiją Mesijo pranašą.

Iz 7, 14 skaitinys yra svarbus. 
Skaitome: „Užtat pats Viešpats 

duos jvms ženklą: .Jauna moteris 
yra nėščia, ji pagimdys sūnų ir 
pavadins jį Immanuelio vardu’ ”.

Skaitinyje pranašas Izaijas 
kreipiasi į Achazą, dovydiškąjį 
Judo karalystės valdovą, su 
ženklu apie tiesioginį sosto 
įpėdinį ir jo motiną. „Jaunoji 
moteris” yra sosto įpėdinio 
motina, o „Immanuelis” — sosto 
įpėdinis. Izaijo Achazui duotą 
ženklą padeda suprasti tuometinė 
istorinė padėtis.

Du veiksniai brandino politinę 
įtampą ir grėsmę Achazui. Vienas 
jų buvo tarptautinis — Asiruos 
proveržis į Vakarus ir mažųjų 
valstybių pastangos sukurti gy
nimosi sąjungą. Antras veiksnys 
buvo tautinis — grėsmė Achazo, 
Dovydo dinastijos, sostui. Mat 
asirams veržiantis, du šiauriniai 
Achazo kaimynai — Izraelis ir 
Sirija vertė Achazą dėtis į gy
nimosi sąjungą. Achazui gy
nimosi sąjunga nebuvo prie šir
dies. Užuot dėjęsis į ją, Achazas 
kreipėsi į Asirų ą su prašymu 
apsaugoti nuo Izraelio ir Sirijos 
antpuolio (Iz 7, 1 - 9).

Ženklas, apie kurį kalba skai
tinys, buvo duotas patvirtinti pra
našystei, kad Izraelis ir Sirija bus*- 
nugalėti. Numanu, kad ženklas 
turėjo Achazui atpažįstamą 
prasmę. Jis turėjo didelę reikšmę: 
Dovydo dinastija nežus, nes tuo
jau pat gimB sosto įpėdinis!

Pats skaitinys vertas atidaus 
dėmesio. Jame yra itin svarbūs du 
žodžiai: Ha’almah ir ’lmmanuel. 
Pirmasis-— skirtis Ha ir dailHM.’ 
vardis ’almah — lietuvių kalBH 
reiškia „tą, jauną, vedybinio 
amžiaus moterį”, o antrasis — 
„Su mumis (yra) Dievas”. Mums 
įprasta skaityti ir suprasti Izfį^R 
pranašystę Naujojo TestamertfeT 
laikų samprata, todėl Izaiio 
skaitinyje įžiūrime Mergelę — 
Mesijo Motiną. Tačiau ši prasmė 
yra atkelta iš Naujojo Tes
tamento, o ne Izaijo išreikšta 
Achazui(6j. Hebraiškasis žodis 
’almah nereiškia, kad ta jaunoji 
moteris yra mergelė, o tik leidžia 
su o rasti, jog ši jauna moteris gali 
būti ir mergelė. Panašiai yra- ir su 
lietuvių kalbos žodžiais mergaitė, 
mergina, sužadėtinė. Moterį - 
mergelę hebrajų kalba vadina 
betulah.

Izaijas kalba apie Ha’almah — 
skirtimi Ha apibrėžia jauną 
moterį(7). Skirtis rodo, kad ši jau
na moteris yra apibrėžta — 
pažįstama ir Izaijui, ir Achazui. 
Taigi ji turėjo būti jų bendra
amžėj). Todėl nuoseklu daryti 
išvadą, kad Izaijas savo pra
našystėje kalba apie jam ir Acha
zui gerai pažįstamą jauną moterį 
— Achazo žmoną. Taigi Dovydo 
šeimos Pirmoji moteris, nėščia ir 
gimdysianti sosto įpėdinį, yra ši 
jaunoji moteris.

Iz 7, 14 skaitinys pažada sosto 
įpėdinį, o Iz 9,1 - 6 skaitinys skel
bia, kad sosto įpėdinis gimė. 
Immanuelis — „Su mumis (yra) 
Dievas” aprašomas neįprastai 
drąsiai:

Mums gimė kūdikis!
Mums duotas sūnus!
Jis bus mūsą valdovas!
Jis bus vadinamas „Nuosta

busis Patarėjas”, „Galingasis 
Dievas”, „Amžinasis Tėvas”, 
„Taikusis Karalaitis”.

(Iz 9, 6)
Iz 11, 1 - 9 skaitinys yra pra

našo Izaijo mesijinės karalystės 
idilė. „Taikiojo Karalaičio” šalis 
švyti dama:

Iš Jišajo kelmo atZels atžala, 
iš jo šakną išaugs šaka.
Su juo nuolat bus Jahvės 

dvasia:
Išminties ir išmonės dvasia, 
Patarimo ir drąsos dvasia, 
Jahvės pažinimo ir baimės 

dvasia.
Jo džiaugsmas bus paklusti 

Jahvei.
(Nukelta į 2 psl.)
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rigentu ir solistais.
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Pavakarė dail. Viktoro Vizgirdos gyvenimo 
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Clevelando vyrų okteto koncertas Chicagoje. 
Kultūrinės progos.
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.

Kultūros vieta
išeivijos palikime
Viktoro Mariūno, JAV LB Kultūros tarybos 
vicepirmininko, žodis ketvirtojoje Premijų 
šventėje 1984 m. balandžio mėn. 15 d. Detroite.

Pesimistinė egzistencinės fi
losofijos kryptis mėgdavo pri
minti tiesą, kad žmogus su 

j savo gimimo valanda pra- 
Į deda mirti, kad gyvena mir

damas ir kad gyvenimas 
I jokios duotos prasmės neturi. 

Pagarsėjęs tos krypties atsto- 
[ vas Jean-Paul Sartre teigia: 

„Viskas gimsta be reikalo, 
J pratęsia gyvenimą iš baimės 

ir miršta atsitiktinai”. Labai 
! jau priešinga nuotaika spindi 

Lietuvių Chartos autorių tari-
I muose. Chartos antrame 

skirsnyje primenama:
„Lietuvis lieka lietuviu visur 

[ ir visada. Savo tėvų išlaikytą 
Lietuvių Tautos gyvybę 
lietuvis perduoda ateities kar
toms, kad amžinai gy- 

L ventume”.
II Kalbėdamas čia Kultūros 
II tarybos vardu ir žinodamas

jos nuotaikas, drįstu teigti, 
kad taryba atsiriboja nuo 

II sartriškos egzistencinės 
I! beprasmybės, bet taip pat su 
II rezervais vertina Lietuvių 
II Chartos tautinio amžinumo 
Į! vizijas.
J! Netikėdami, kad gyvenimo 
Ii mirštant tiesa naikina 
I gyvenimo prasmę, norime 
'.'I betgi pripažinti, kad gy
li venimas išeivijoje yra gyveni

mas tautinei sąmonei mirš-
I tant. Tik tautinės raiškos 

trūkumų situacijoje imame pa-
II stebėti tautinės sąmonės bū- 
. senas. Pačiais stambiausiais

bruožais išskirčiau tris tokios 
I sąmonės būsenas. Pirma, 

natūralią arba pilnutinę, an
tra, rūpesčio, trečia, paveldo 

I būseną.
Natūraliai (pilnutinei) tau

tinės sąmonės būsenai reikia 
gimtosios žemės ir dangaus, 
tėviškės miškų ir vandenų, 
natūraliosios kaimynystės, jos 
tvarkos ir papročių. Ir daugiau 

* — savos valdžios, jos globos, 
I laisvės kurti ir kūrybos vai

siais naudotis. Šiuo tragišku 
i mūsų tautai metu nėra nė 

; vieno lietuvio pasauly, gyve
nančio pilnutinę tautinės 
sąmonės būseną.

Tautinės sąmonės rūpesčio 

būseną šiuo metu visa lietuvių 
tauta gyvena visame pasauly. 
Ir tie Tėvynėje, ir Sovietuos 
tremtyje, ir laisvojo pasaulio 
sklaidoje.

Visur patriotą lietuvi slegia 
tas pats rūpestis — išlaikyti 
kuo grynesnę tautinę sąmonę. 
Vergijoje svetimųjų užmačios 
kėsinasi į lietuvio dvasinę gy
vybę. Laisvajame pasauly išei- 
viškosios bendruomenės tau
tinė sąmonė yra drumsčiama 
ir temdoma labai turtingos ir 
dinamiškos socialinės bei kul
tūrinės aplinkos. Su šia 
aplinka Lietuvių Bendruo
menė veda kovą už lietuvio 
tautinę gyvybę savo ribo
tomis materialinėmis ir kūry
binėmis priemonėmis. Baugi 
tiesa yra ta, kad išeivija kovą 
pralaimi. Savotiška paguoda 
gali būti tokia, kad visų tautų 
išeivijos tą kovą pralaimi ir 
kad mes, atrodo, kiek lėčiau už 
kitus atsitraukiame.

O vis dėlto neišvengiamai 
artėjame i trečiąją tautinės 
sąmonės būseną. Kada ją 
pasieksime? Laikas, kuriuo iš 
vienos būsenos keliaujame į 
kitą, yra ne istorinis, o egzis
tencinis laikas. Kokiu spartu
mu išeivijos tautinė sąmonė 
silpnės ir tems, pareis nuo ra
cionalių pastangų silpnėjimą 
bei temimą sulėtinti. Ir čia 
iškyla pastovių ir dažnų kultū
rinių tradicijų reikšmė. Galime 
(ir turime) užangažuoti būrį 
lietuvių mokslininkų ir meni
ninkų, kad jie ateities kartoms 
kurtų išliekamas vertybes. Bet 
jų kabinetinis darbas gali 
neturėti jokios įtakos kasdien 
vykstančiam nutautėjimui. 
Todėl Premijų šventės šalia 
Dainų ir Tautinių šokių šven
čių, šalia kultūros kūrėjų bei 
darbuotojų simpoziumų ir kon
ferencijų, turi didžiulę tau
tinės gyvybės palaikymo 
prasmę.

Trečioji tautinės sąmonės 
būsena — paveldo būsena tam 
tikru laipsniu lygintina su ana 
būsena, vaizduota televizijos 
„The Day After” Mūsų išei
vijos „Diena po” bus ta, kai

Artėjant Gounod „Faustui”
Pokalbis su dirigentu 

ir solistais
Gegužės 5 ir 6 d. Morton 

East vidurinės mokyklos audi
torijoje pamatysime Lietuvių 
operos dvidešimt aštuntojo 
sezono darbo rezultatus. Char- 
les Gounod „Faustas” jau 
antrą kartą statomas Chi
cagos lietuvių scenoje.

Operos spektakliai — tai 
daugelio pasišventusių žmo
nių pastangų vaisius. Diri
gentas — Arūnas Ka
minskas, režisierius — 
Christian Smith, choreografė 
— Violeta Karosaitė, scenos 
direktorius — Kazys Oželis, 
solistai: Algirdas Brazis 
(Valentinas), Margarita Mom- 
kienė (Zybelis), Anita Pa
kalniškytė (Margarita), Ber
nardas Prapuolenis 
(Vagneris), Darrel Rowader 
(Faustas), Aldona Stempu- 
žienė (Marta) ir Jonas Vazne
lis (Mefistas). O kur dar 
operos choras, valdyba, šokė
jai ir daug kitų pastatymo 
talkininkų.

Artėjant spektakliams, 
Emilija Sakadolskienė 
užkalbino „Fausto” dirigentą 
bei solistus.

♦ ♦ *

(A. Braziui ir J. Vazneliui): 
Jūs šiame pastatyme atlieka
te tas pačias roles, kaip pir
majame Lietuvių operos 
„Fausto” pastatyme. Kaip 
metų patirtis yra pakeitusi 
vaidmens interpretaciją? 
Palyginkite darbo privalu
mus anuomet ir dabar.

A. Brazis: Prisimenant 
pirmąjį „Faustą” prieš 26 me
tus, reikia pripažinti, kad pra
bėgę metai davė daug paty- 
rimo ir subrendimo. 
Kiekviena dainuota rolė pa
dėjo interpretacijai.

Pirmaisiais operos metais 
buvo nemažai kliūčių. Trūko 
lėšų, rėmėjų, kostiumų, deko
racijų, profesionalios režisū
ros; orkestrai maži. Tačiau 
choras visuomet buvo svar
biausia šio sambūrio dalis. 
Galima sakyti, kad per laiką 
Lietuvių opera perėjo iš 
mėgėjų į profesionalų lygį.

J. Vaznelis: Taip, nuo 
pirmo „Fausto” pastatymo 
praėjo gerokas metų skaičius, 
tad ir reikalavimai, pirmiau
sia sau pačiam, pasidarė daug 
didesni. Šiandien, tiesa, turim 

bus išlikę kūriniai, bet išnykę 
kūrėjai. Lietuvybė bus mirusi, 
,bet bus Ūkęs ribotos jėgos 
lietuviškumas. Lietuvio išei
vio pėdsakai bus randami 
archyvuose, bibliotekose, 
muziejuose. Dar bus išlikę 
lietuviškos kilmės asmenų, 
kurie iš meilės savo seneliams 
bei proseneliams saugos ir 
globos jų kūrybinį palikimą ir 
juo didžiuosis. Ir ši paveldo 
būsena juos išlaikys jautrius 
Lietuvai ir lietuvių tautai gal 
net kelis šimtmečius. Juo 
daugiau bus palikta, tuo stip
resnis bus paveldo poveikis.

Gausesnis ir turtingesnis 
mūsų palikimas savajai išei
vijai ir Lietuvai ir turi būti 
pats stipriausias visos mūsų 
kultūrinės veiklos akstinas. O 
taip pat ir prasmė. Mums 
duotas ribotas laikas, tai te
būna neribotos mūsų 
pastangos.

Po Lietuvių operos „Fausto” pastatymo 1958 m. Chicagoje: solistai Jonas Vaznelis (Mefistas), Algir- 
kovo mėnesi Marijos aukštesniojoje mokykloje, das Brazis (Valentinas) ir Stasys Baras (Faustas).

daugiau privalumų: daugiau 
orkestrinių repeticijų, sceni
nis apipavidalinimas bei reži
sūra, kaip mfiiėjo A. Brazis. 
Na ir žinoma, pati svarbiau
sia pozicija — mūsų jaunasis 
dirigentas, sudarąs nepapras
tai malonią atmosferą darbui.

(A. Stempužienei): Jūs taip 
pat dalyvavote pirmajame 
„Fauste”.

A. Stempužienė: Tačiau 
tada dainąvau ne Marios, o 
Zybelio partiją. Dar ir šian
dien maloniai prisimenu Chi
cagos publikos aplodis
mentus.

(M. Momkienei): Jūsų pir
mas solinis pasirodymas Lie
tuvių operoje buvo Verdi 
„Traviatoje”, o prieš tai be
rods dainavote chore.

M. Momkienė: Mano pir
mieji žingsniai mūsų operoje 
buvo kaip tik su „Faustu”. 

Solistas Jonas Vaznelis — pirmojo Lietuvių operos „Fausto”, statyto 
1958 metais, Mefistas. Mefisto partijų dainuos ir šio sezono Lietuvių 
operos „Fausto” spektakliuose gegužės mėn. 5 ir 6 d. J. Sterling 
Morton Ėast High School auditorijoje.

Tai buvo tuometinio vyrų cho
ro antrasis pastatymas, kuria
me jau buvo reikalingas ir 
moterų vienetas. Pirmininko 
Vytauto Radžiaus pakviesta 
ir muz. Stepo Sodeikos para
ginta, vykau į naujai su
daromą operos moterų chorą, 
kur buvau išrinkta tos grupės 
seniūne.

Vėliau — atsakingesnis dai
navimas. Maestro Kučiūnas 
man patikėjo vis didesnes 
roles ir su kiekviena turėjau 
vis daugiau bręsti dainavime 
ir vaidyboje.

(B. Prapuoleniui): Jūs taip 
pat Lietuvių operos veikloje 
esate dalyvavęs ne vien kaip 
solistas. Kelerius metus buvo
te chorvedžiu.

B. Prapuolenis: Buvau ne 
vien chorvedžiu, bet ir 
akompaniatorium, režisie
riaus padėjėju, asistentu diri
gentu. Dar prieš pradėdamas 

bendrauti su Lietuvių opera 
rašiau ir recenzijas. Buvau 
labai drąsus; laisvai kritika
vau solistus, spektaklius. 
Noriu pasakyt, kad Lietuvių 
operoj turėjau progos išban
dyt savo kūrybines jėgas, 
asmeniškai subręst ir vertinti 
kitų darbą.

(D. Rowader): Kaip Jūs pa
siruošiate Fausto rolei, kurioje 
turite pereiti iš senatvės į jau
nystę? Pvz., ar pasikeitimai 
yra vien vaidybiški, ar ban
dote ir balsu perduoti skir
tumą?

D. Rovvader: Mano nuo
mone, balsas visuomet turi 
skambėti natūraliai. Vien dėl 
to, kad žmogus yra pagy
venęs, nereiškia, kad jo bal
sas turi pavargusiai skam
bėti. Geras pavyzdys — 
Algirdas Brazis. Kompozito
rius vyresniajam Faustui pa
rašė muziką žymiai žemes
niame registre, negu likusiai 
operai, tad nemanau, kad tu
rėčiau dirbtinai sendinti 
balsą. Tuo skirtumu kompozi
torius pasirūpino.

Ar pirmą kartą atliekate 
Fausto rolę?

D. Rovvader: Taip. Gal ir 
gerai, nes jei būčiau išmokęs 
prancūziškai, gal būtų sunku
mų — tikriausiai nejučiom 
maišyčiau kalbas.

Ar lietuvių kalba sudaro ko
kių ypatingų sunkumų?

D. Rovvader: Visai ne. Lie
tuvių kalba labai laisvai teka, 
daug atvirų balsių, panašiai 
kaip italų. Vienintelė proble
ma — suprast, ką dainuoji. 
Todėl taip pat išmokau 
anglišką vertimą. Ne visur su
tampa, bet reikšmės atžvilgiu 
abu tekstai atrodo gan artimi. 
Be to, jau išmokau kai 
kuriuos išsireiškimus iš Jono 
(Vaznelio).

(A. Pakalniškytei): Jūs dai
navote Margaritos rolę To
ronto operos repertuariniame 
teatre. Kokie sunkumai, kai 
reikia atlikti rolę lietuvių 
kalba?

A. Pakalniškytė: Nuste
bau — iš tikrųjų vertimas ga
na tikslus, nors kai kur veiks
mas yra truputį skirtingose 

vietose negu originale. Per 
pirmą porą repeticijų netyčia 
išsprūdo keletas žodžių pran
cūziškai; turėjau sau primint, 
kur esu. Kadangi dauguma 
publikos bus lietuviai, žodžių 
aiškumas bus gana svarbus. 
Žinoma, dainuojant tai ne 
visuomet įmanoma.

St opera skiriasi tuo, kad 
sopranas mažai dainuoja pir
mame veiksme. Tik antrajam 
įpusėjus tenka daugiau pasi
reikšti. Ar tai sudaro 
sunkumų?

A. Pakalniškytė: Gana 
sunku laukti užkulisiuose, kai 
visi kiti dainuoja. Dar nebūtų 
taip blogai, jei nereikėtų apsi
rengt, nusigrimuot ir retkar
čiais pasirodyti pirmajame 
veiksme. Arija antrame 
veiksme prasideda gana 
žemame registre, o po to labai 
greitai pereina į koloratūrą — 
nėra progos apšilt. Be to 
antrame veiksme yra trys, 
arijos, o mano yra paskutinė,

i tad reikia padirbėt, kad publi
ka kreiptų dėmesį per visą 12 
minučių.

(M. Momkienei): Jūs ne pir
mą kartą dainuojate Jauno 
vyro” rolę (Oskarą „Kaukių 
baliuje”, Stefano „Romeo ir 
Julijoje”, Vilnių „1 Lituani”). 
Kaip pasiruošiate interpreta
cijai, ypač šį kartą, kai reikia 
vaidinti Zybelį, įsimylėjusį 
Margaritą?

M. Momkienė: Pagrindinis 
reikalavimas — kaip galima 
geriau įtikinti žiūrovą savo ju
desiais, kad esu jaunuolis. 
Svarbu ir vokaliniai tai su
derinti. O dėl meilės Marga
ritai — bandau sudaryti įspū
dį didelės pagarbos, 
pasididžiavimo, gilių jausmų, 
bet kartu ir baimės; ir visa tai 
iš tolo.

(B. Prapuoleniui): O kas gi 
tasai Vagneris?

B. Prapuolenis: Vagneris
— studentas, mėgsta išgerti, 
paulioti; gero, smagaus būdo. 
Tokį ir bandysiu perduoti.

(A. Braziui): Jūsų rolė šį 
kartą ypač nelengva.

A. Brazis: Taip — tai ly
rinio baritono partija, kuri 
pakyla iki antro tenoro dia
pazono, bet esu ypač lai
mingas, gavęs šią rolę, nes tai 
viena iš gražiausių baritono 
partijų visoje operos literatū
roje. Tarp kitko, Valentino 
arija „Aš turiu apleisti jau 
savo mylimus namus” nebuvo 
originale. Gounod ją tik 
vėliau parašė ir tuoj susilau
kė pasisekimo.

(A. Kaminskui): Lietuvių 
opera iki šiol daugmaž 
„specializavosi” itališku re
pertuaru. Ar reikėjo kaip nors 
perorientuoti kolektyvą?

A. Kaminskas: Daugiau 
teko padirbėti su choru. Pran
cūziška opera reikalauja 
daugiau tikslumo, lengvumo
— reikėjo apšlifuoti garso 
„aštrumą”.

Dažniausiai „Valpurgijos 
naktis" iškupiūruojama, nes ji 
buvo parašyta „Faustą" sta
tant Paryžiaus Grand Opera, 
kuri reikalaudavo ilgesnių 
baletų. Kodėl nutarta „Val
purgijos naktį” palikti?

A. Kaminskas: Iš tikrųjų 
tai buvo nutarta dar prieš 

(Nukelta į 2 psl.)
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Valentinos Ūselienės eilėraščiai.
Mickūnų meno paroda Chicagoje.
Poezijos dienos Chicagoje.
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Prof. Juozo Ereto literatūros mokslo darbai
t .

ALF. ŠEŠPLAUKIS
Atvykęs į Lietuvą iš Šveicarijos 

1919 m. rudenį tada dar jaunas 
fil. dr. Juozas Eretas (Josef Eh- 
ret, 1896.X.18 - 1984.III.13), pildy
damas savo mokslo bičiulio My
kolo Ašmio (mir. 1918.III.1)

Sluckis atsisveikina 
su Šolochovu — nostalgija 
ir tikrovė

Žinia apie Michailo Šolocho- 
vo mirtį daugelį žmonių nu
stebino — jie manė, kad Sis 
sovietinis romanistas buvo jau 

' seniai miręs, kaip raSytojas ir 
kaip žmogus. Bet ko gi galima 

; tikėtis iŠ buržuazinio pasaulio
• literatų ir skaitytojų? Visai 
į kitoks Šolochovas stojasi prieš

mūsų akis Mykolo Sluckio 
plunksnos dėka Literatūros ir 
meno skiltyse. Sluckio atsi- 

- sveikinimas su Šolochovu išsi- 
; veržia iŠ paprasto nekrologo 
; ribų, virsta herojine ode bei 
; malda ir pakyla į mito bei reli- 
; gijos dausas.

Sluckio Šolochovas, tai 
į ideologijos milžinas, prilygs- 
r tąs Tolstojui ir Dostojevskiui, 

moderniosios literatūros gi- 
; gantas, „brandaus socia

lizmo” Herkulis. I Šolochovo
• gyvenvietę vedusi Vešens-
• kajos stancija buvusi litera-
• tūrinė Meka jaunajai tary-
• binių rašytojų kartai; romanas
• Tykusis Donas, kaip Nojaus 
; laivas, sukaupęs beveik visa,
• kas buvo reikalinga 
į „bekonfliktiškumo teorijos”

sumenkintos tarybinės litera
tūros atgimimui. Sluckio Solo- 
chovas, virtęs dievybe, žvelgia 
į mus nuo marksistinio • leni- 
nistinio Olimpo debesies.

Šiame mitiniame herojuje 
; nelengva atpažinti Šolo- 
; chovą, kuris tiek metų derėjosi 

su sovietiniais cenzoriais ir 
turėjo priimti tiek daug pri
verstinių pakeitimų, kol jo

• Tykusis Donas pagaliau buvo 
užbaigtas 1940-aisiais metais.

■ Romano Pakelta velėna rašy- 
- mas užtruko nuo 1932 iki 1955 

metų; Solo; ovas ir čia turėjo 
daug braukti ir keisti, kol 
viršūnės davė leidimą jį iš- 

; spausdinti. Galutine redakcija 
; Pakelta velėna yra epiškas 
; mėginimas pateisinti kolcho- 

zinę sistemą ir su jos įvedimu 
susijusias masines žudynes.

Kai valdiškųjų literatų 
persekiojamas Borisas Paster
nakas buvo priverstas atsi
sakyti Nobelio literatūrinės 

; premijos, Šolochovas pats 
puolė ir niekam nenusileido 
savo puolimų aršumu. Užuot

gynęs savo kolegas rašytojus 
Andriejų Siniavskį ir Julijų 
Danielį, kurie 1966 metais 
buvo teisiami už literatūrą, 
Šolochovas reik alavo jiems 
dar griežtesnės bausmės. Kal
bėdamas 23-iame partijos su
važiavime, jis pašaipiai atsi
liepė apie tuos rašto žmones, 
kurie kritikavo bausmės 
„aršumą”.' Šolochovas tada 
teigiamai atsiliepė apie 1920- 
tųjų metų susidorojimus, kai 
kariniams tribunolams buvo 
leista be teismo likviduoti įtar
tinus asmenis. (Ir patsai 
Sluckis vėliau imitavo savo 
meistrą, tvirtindamas, kad 
Sibire numarintieji lietuviai 
užsitarnavo savo likimo.)

Šolochovą nepaprastai su
krėtė Stalino mirtis — to 
paties Stalino, kuris asmeniš
kai reikalavo, kad rašytojas 
pakeistų savo kūrinius. Su 
Stalinu Šolochovas Pravdoje 
atsisveikino šiais žodžiais: 
„Sudiev, tėve... Partija, tary
binė liaudis, ir viso pasaulio 
darbininkija tapo našlai
čiais... Sudiev, mūsų tėve, nu
mylėtasai iki paskutinio ato
dūsio... Visad regėsime 
numylėtąjį tavo veidą, kurį pa
žįstame iki mažiausios raukš
lelės... Tu visad ir visur su 
mumis...”

„Sudiev, tėve”, — į Stalino 
lavoną kreipėsi Šolochovas. 
„Sudiev, tėve”, su Šolochovu 
dabar atsisveikina Sluckis. 
Sluckio pasaulėvaizdyje 
Šolochovo veido bruožai 
susilieja su Stalino profiliu; 
Sluckio atmintyje atgimsta tie 
laikai, kada buvo taip lengva 
ir gera tikėti į Stalino dievybę. 
Tąjį pionieriškos vaikystės 
tikėjimo geismą ir praeities 
nostalgiją Sluckiui dar labiau 
sustiprina jo nepasiten
kinimas dabartimi.

Jis žino, kad jaunieji rusų 
literatai — piligrimai mina 
takus į Boriso Pasternako 
Peredelkino priemiestį, o Šolo
chovo Vešenskaja stanciją 
palieka tiems, kurie, kaip 
Sluckis, tebeserga stalininės 
visatos nostalgija is taip pat 
žino, kad jaunajai lietuvių

a. mistika ypač klestėjo domi
ninkonų vienuolynuose, bet reiš
kėsi ir pasauliečių sluoksniuose. 
Žymiausias tų mistikų buvo do
mininkonas Meister Eckehart (ar 
Eckart) iš Tiuringijos (mir. 1327 

prašymą, pirmiausia įsijungė į I m.). Jis bandė mistiką pagrįsti 
organizacinę ir visuomeninę 
veiklą po karo atsikuriančioj vals- teoretikas negu praktikas. Jo min- 
tybėj. Bet jau kitų metų pradžioj * x—v ...
dr. J. Eretas pradėjo dėstyti vokie
čių kalbą ir literatūrą Aukštuo
siuose kursuose, iš kurių išsivystė 1 jaučiama dar net kai kuriems 
Lietuvos (vėliau Vytauto Di
džiojo) universitetas. Tuose kur
suose dirbo iki 1922 m. J. Ereto 
disertacija Fribourgo universi
tetui „Das Jesuitentheater zu 
Freiburg in der Schweiz” (Jėzuitų 
teatras Šveicarijos 
parašyta 
Herderio 
1921 m., 
Kaune tų metų rugsėjo mėn. J. 
Eretas buvo studijavęs germanis
tiką ir istoriją Fribourgo, Bazelio 
ir Lausanne universitetuose.

įsisteigus Lietuvos universi
tetui 1922 m. vasario 16 d., dr. J. 
Eretas buvo pakviestas ekstra
ordinarinio profesoriaus titulu 
vadovauti visuotinės literatūros 
katedrai Teologijos-Filosofijos 
fakultete, bet netrukus atsidėjo 
vien vokiečių kalbos ir literatūros 
dėstymui (iki 1940 m.) su kelių mė
nesių pertrauka 1931 m. dėl tuo
metinių to fakulteto reformų.

Mokslo perteikiamasis darbas ir 
įvairios visuomeninės pareigos 
bent keletą metų jam dar neleido 
atsidėti mokslo kuriamajam dar
bui. Šį darbą prof. J. Eretas bus 
pradėjęs apie 1927 m., kai jau kai 
kurias visuomeninės veiklos 
pareigas (pvz. vadovavimą pava
sarininkų sąjungai) buvo be- 
perduodąs kitiems.

Žvelgiant iš laiko perspek
tyvos, prof. J. Ereto germanis- 
tinius literatūros mokslo darbus 
galima paskirstyti į tris dalis. I 
pirmąją įeina mistinės literatūros 
studijos, į antrąją vokiečių litera
tūros istorija lietuvių kalba, į tre
čiąją su Goethės mirties šimt
metine sukaktim (1832 - 1932) lvalĘa nuo ankstyvųjų laikų iki 
susiję darbai. Prie šios dalies dar 
galima pridėti vieną kitą darbą iš 
lituanistikos - germanistikos 
srities (pvz. studijos apie Rėzą ir 
Goethę).

Tų metų tarpuose arba pagre
čiui buvo išleisti ir kitokio pobū
džio raštai, pvz. apie Beethoveną 
(1927), 
(1934), 
(1934) 
damas 
išspausdinęs knygą „Litauen in 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft” (Lietuva praeity, da
barty ir ateity, 1919; tais pat 
metais išversta ir į prancūzų 
kalbą). Po to daug straipsnių įvai
riomis temomis paskelbė moksli
niuose žurnaluose. 1930 - 39 m. re
dagavo Teologijos - Filosofijos 
fakulteto leidžiamą žurnalą 
Athenaeum, kurio išėjo 9 tomai ir 
kuriame yra nemaža jo paties 
mokslo darbų, kai kurių studentų 
diplominių darbų iš germa
nistikos srities ir kitokių studijų.
Mistinės literatūros studijos
Vertingus prozos paminklus dar 

prieš Reformaciją paliko mistikai, 
jungę minčių gilumą su religiniu 
uolumu ir kalbos kūrybingumu. 
Mistikos tikslas yra sielos susi
jungimas su Dievu: minne (kil
nioji meilė) jungia Dievą, viso ko 
pagrindą, bu žmogaus siela. XIV

Friburge), 
1918 m., buvo išleista 
leidyklos Freiburge/Br. 
o įžanga jai parašyta

apie Frederiką Ozanamą 
apie katalikus ir mokslą 
ir kiti. Prieš atvažiuo- 
į Lietuvą, J. Eretas buvo

rašytojų kartai Šolochovas, 
nepaisant jo talento, tebėra 
klaikios praeities atgyvena.

Šolochovas, Stalinas — tai 
kolonos, ant kurių laikosi 
Sluckio ideologija. Eižėjan
čios ir svyruojančios kolonos.

I. Pa.

tyse yra panteistinių bruožų, dėl 
to kai kurios jo tezės Bažnyčios 
buvo suspenduotos. Bet jo įtaka

filosofiškai, dėl to buvo daugiau

naujųjų laikų filosofams.
Kiti žymesni vokiečių vidu

ramžių mistikai buvo Heinrichas 
Seusė (Suso, mir. 1366 m.) ir 
Jonas Tauleris (mir. 1361 m.). 
Seusės knygos apie Tiesą ir 
Amžinąją Išmintį.buvo parašytos 
dar prieš Tomo Kempiečio Kris
taus sekimą ir šiai knygai turėjo 
įtakos. Seusė buvo poetiškos 
sielos, ir jo raštų kalba turi išlie
kamos vertės. Ypač vertingi jo 
laiškai, rašyti šveicarų domi
ninkonų vienuolei Elzbietai Sta- 
gel, kuri parašė Sėusės biografiją 
iš jo paties pasakojimų ir vizijų. 
Bažnyčia yra paskelbusi Seusę 
palaimintuoju. Domininkonas J. 
Tauleris savo pamokslais kėlė 
darbais įrodomą krikščionybę. 
Bet dėl Eckeharto bylos ana 
viduramžinė mistika buvo likusi 
šešėly ilgesnį laiką, kol XIX a. pa
baigoj vėl buvo reabilituota tokių 
domininkonų teologų kaip Denif- 
lės ir kitų.

Iš viduramžių mistinės literatū
ros prof. J. Eretas išleido 4 stu
dijas, pasirodžiusias Mistinės li
teratūros serijoje. Tai Heinrichas 
Seusė ir Elzbieta Stagel (1929), 
Heinrichas Seusė ir jo Traktatas 
apie Tiesą (1929), Jonas Tauleris 
iš Strasburgo (1930) ir Meister 
Eckehartas iš Hochheimo (1930). 
Šios knygos, atsiradusios iš vokie
čių literatūros istorijos skaityto 
kurso, buvo Teologijos - Filo
sofijos fakulteto leidiniai. Čia dar 
paminėtinas prof. J. Ereto straips
nis „Iš mistikos istorijos”, iš
spausdintas 1928 m. žurnale Soter 
(Nr. 2), kur duota mistikos ap-

Eckeharto. Imtis išsamesnio mis
tinių studijų darbo gal bus ska
tinusi ir Eckeharto 600 metų 
mirties sukaktis, nes ir kiti prof. 
J. Ereto darbai dažniausiai buvo 
susiję su sukaktimis.

Iš ilgesnio, vėliau žymiai papil
dyto straipsnio „Kilni mistikų 
pora”, paskelbto Naujojoj vaidi
lutėj (1929, Nr. 2), atsirado ir pats 
pirmasis prof. J. Ereto darbas 
apie Seusę ir Elzbietą Stagel. Čia 
nemaža vietos užima Tarno (Seu
sės) pasikalbėjimas su Išmintim 
(Kristum) dieviškosios išminties 
klausimais. Verčiant tekstus iš 
viduramžinės vokiečių kalbos, 
buvo susidurta su terminų proble
ma, neturint lietuviškosios mis
tikos terminologijos. Šią spragą iš 
dalies užpildė prel. J. Naujokas, 
rašydamas apie mistinę litera
tūrą Tiesos kelyje.

A.a. profesorius Juozas Eretas (1896.X.18 - 1984.III.13) — šveicaras, 
Nepriklausomos Lietuvos mokslininkas ir visuomenininkas, iki pat 
savo mirties Lietuvos interesų gynėjas vokiškosios kultūros pasau
lyje.

Tuo gal bus buvę kiek pasinau
dota studijoje Heinrichas Seuse ir 
jo Traktatas apie Tiesą. Tas trak
tatas (buechli) užima apie pusę 
visos studijos, kur gan išsamiai 
nupasakotas Seusės gyvenimas. I 
šį traktatą, kuris moko ne tik dva
sinio gyvenimo kelio, bet stoja ir 
prieš kai kurias religines ano 
meto klaidas, o kartu bando patei
sinti ir Eckehartą, čia žiūrima 
kaip į vertingą istorinį paminklą. 
Bet kartu jis ne mažiau vertingas 
ir kalbiniu bei stilistiniu atžvilgiu, 
nekalbant apie jo religinę reikš
mę net iki naujųjų laikų.

Šias dvi palyginti mažesnės 
apimties studijas papildė kitos dvi 
jau dvigubai stambesnės. Studijos 
Jonas Tauleris iš Strasburgo turi
nį sudaro šio mistiko gyvenimo 
aprašymas ir jo 10 parinktų ir pa
komentuotų pamokslų. Tauleris 
buvo kilęs iš miestiečių (kaip kad 
Seusė iš riterių), buvo, kaip ir Seu- 
sė, Eckeharto mokinys, siekęs ne 
mažiau už mokytoją sielos „sudie
vinimo”. Jis ne toks ekstatiškas ir 
poetiškas kaip Seusė. Bet jo mis-

Bazelio tapytojo Otto Weber, prof. Juozo Ereto bičiulio, paveikslas, 
vaizduojantis karo pabėgėlių šeimą. Modeliu buvo paimta prof. Juozo 
Ereto šeima, jai pasiekus Šveicariją iš rusų okupuotos Lietuvos ir iš SS 
lagerių Vokietijoje.

Nuotrauka Vytauto Maželio

tiniai pamokslai ne mažiau kūry
bingi už Seusės ir Stagel laiškus. 
Tie pamokslai aktualūs ir dabar, 
ypač jaunimui. Studijoje norėta 
parodyti Taulerį kaip tvirto būdo 
žmogų, kaip tylų kultūrininką, 
kuris neieškojo sau garbės, o ko
vojo su savo meto ydomis. Prel. 
J.' Naujokas, recenzuodamas šią 
studiją (Židinys 1930, Nr. 12) 
pažymėjo, kad autorius per mažai 
dėmesio kreipęs į „purgatio 
passiva”, kuri yra tokia sielos 
ramybė, kokią laimėjo šv. Augus
tinas, šv. Jonas iš Kryžiaus, šv. 
Kūdikėlio Jėzaus Teresė. „Purga
tio activa” (sielos persilaužimas) 
esanti sąlyga tai dvasios ramy
bei.

Bene sunkiausias uždavinys 
buvęs parašyti studiją apie Ecke
hartą. „Eckehartas yra didelė pro
blema”, sako autorius savo stu
dijos prakalboj. Vieni jam karštai 
pritarę, kiti fanatiškai persekioję. 
Šio darbo imtis autorių įparei
gojęs Eckehartas kaip germanis
tikos mokslo objektas, kurio 
niekas negalįs ignoruoti, kas 
nagrinėjąB vokiečių kalbą ir lite
ratūrą.

Pats darbas buvęs parašytas 
per dvejus metus. Ypač reikš
mingos buvusios 1929 ir 1930 
metų vasaros kelionės į Ecke
harto gyventas vietas ligi pat 
Koelno. Ten tekę susipažinti su 
aną laikotarpį ir patį mistiką lie
čiančiais dokumentais.

Visas sunkumas, rašant apie 
Eckehartą, kyla iš to, kad, verti
nant jį kaip rašytoją stilistą, neiš
vengiamai reikia susidurti su 
teologija. Pačioj studijoj gan pla
čiai aprašytas Eckeharto gy
venimas ir svarbiausi jo mokslo 
bei mistikos bruožai. Kas kita 
buvo kalbant apie Seusę ar Tau- 
lerį, kur buvo galima duoti dau
giau jų kūrybos pavyzdžių. O šioj 
studijoj Eckehartui kaip rašytojui 
ir stilistui skirta palyginti ne
daug vietos. Negalėdamas iš
vengti grynai teologinių' proble-

mų, autorius pasikliovęs 
tyrinėjimais tokių teologų ir 
mokslininkų, kaip Deniflės, Grab- 
manno, Horsteino ir kitų.

Prel. J. Naujokas, recenzuo
damas šią studiją (Tiesos kelias, 
1931, Nr. 6) pažymėjo, kad prof. J. 
Eretas Eckehartą vertinęs „švel
niai ir atsargiai”, tuo būdu lyg ir 
prisidėdamas prie tų, kurie siekė 
jo reabilitacijos. Vis dėlto autorius 
Eckehartą per daug įvertinęs dėl 
jo mistikos (t.p., p. 340). Dėl to 
svarbiau buvę iškelti to mistiko 
nuopelnus kalbos ir stiliaus at
žvilgiu: juk jis buvo, kaip ir Dan
tė, vienas iš pirmųjų, pavartoju
sių liaudies kalbą savo raštams. 
Lig tol tegaliojo lotynų kalba.

Kaip ten bebūtų, prof. J. Eretas 
savo mistinėmis studijomis nema
žai pasitarnavo: jis pirmasis 
lietuvių kalba su šiuo reikšmingu 
laikotarpiu supažindino ir 
lietuviškąją studentiją, ir pla
tesnę visuomenę.

Vokiečių literatūros 
istorija lietuvių kalba

Praėjus metams nuo mistinės li
teratūros studijų paskelbimo, 1931 
m. buvo išleistas prof. J. Ereto Vo
kiečių literatūros istorijos I to
mas. Iki tol tokios literatūros 
istorijos lietuvių kalba neturėjom. 
Tebuvo tik anksčiau išleista K. 
Puidos versta Vokiečių kūryba: 
vokiečių litera? iros istorija (1922, 
2 t.; tai daugiau mokyklinis va
dovėlis).

Iš autoriaūs pratarties nema
tyti, kokios apimties turėjo būti 
prof. J. Ereto vokiečių literatūros 
istorija, bet prof. St. Šalkauskis 
savo rašiny „Didysis gyvenimo 
nuotykis” (J. Brazaičio reda- 
guotoj knygoj Didysis jo nuo
tykis, 1972, p. 67) buvo užsiminęs, 
kad tai esąs „plačiai užbrėžtas 
leidinys”. Pagal išleisto tomo 
apimtį dar turėjo būti bent du, o 
gal ir trys tomai. Pirmasis tomas 
skirtas germanų literatūrai, sena
jai ir naujesnei vokiečių litera
tūrai ir baigiamas riterių literatū
ros saulėleidžiu, tad apima 
laiko rarpį nuo VI a. iki XIV a. 
pradžios.

Autorius, rašydamas šią litera
tūros istoriją, nekreipęs dėmesio į 
„visas tas metodines naujenybes, 
kurių dabar pilnas literatūros 
mokslas”, bet neapsiėjęs be savo 
mokytojų Nadlerio ir Oehlio pa
galbos. Iš tiesų prof. J. Nadlerio, 
kilčių ir gamtovaizdžio metodo li
teratūros moksle autoriaus, įtaka 
jaučiama ir šioje prof. J. Ereto 
literatūros istorijoje. Tai priminė 
ir dr. G. Studerus, vokiečių kalbos 
lektorius Humanitariniame fakul
tete, šią knygą recenzuodamas 
(Naujoji Romuva, 1932, Nr. 10). 
Pažymėjęs, kad J. Ereto viduram
žių mistinės studijos buvo „gilios 
ir svarbios”, jis rašė, kad ir šiame 
literatūros istorijos veikale 
„peržengiama literatūros istorijos 
riba ir vedama į tautos, bažny
čios ir kalbos istoriją”. Taipgi 
žemėlapiai sudaryti pagal prof. 
Nadlerio metodą: kūrybos etno
grafiniame paskirstyme randame 
bavarus, austrus, alemanus, fran
kus, tiuringus ir seksus (bryzus). 
Šių kilčių veikmė literatūros kūri
niams nevienoda, pvz. austrų-ba- 
varų Walther von der Vogei weide 
yra visai kitoks, negu alemanų • 
švabų Gotfridas von Strassburg 
ar frankų Wolframas von Eschen- 
bach (su Parsifaliu). Frankai bus 
buvę kūrybingiausi, iš jų ir 
Goethė kilęs.

Tačiau be prof. Nadlerio įtakos 
šiai literatūros istorijai galima pa
stebėti ir kitą — tokių tolimesnių 
autorių kaip Salzerio, Ehrisman- 
no ir kitų, kurių naujesnis meto
das autoriaus buvo labiau prote- 
guojamas, negu tokių 
pozityvistinių autorių kaip 
SchereriB. Nemaža ištraukų iš 
minėtų autorių buvo įkomponuo
ta į šią literatūros istoriją. Apie 
tai kiek užsiminė ir pats autorius, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Žvėries apologija
Anot tarybinio poeto J. 

Macevičiaus, „nelengva 
paukščiui vaikščioti pės
čiam”. O mano išmone, neįma
noma žvėriui būti žmogiškai 
žiauriam.

Sakau tai, norėdamas atri
boti žmonijos kaltes nuo gy
vūnijos nekaltų instinktų. Pa
gal įkyrėjusių tradiciją 
mėgstame žmogaus žiaurumą 
sutapatinti su žvėries laukine 
būsena. Posakis „pasielgė 
kaip laukinis žvėris” neretai 
išdygsta mūsų antropocentrine 
dvasia persmelktuose raštuo
se. Ir visiškai be pagrindo, nes 
kiekvienas šių dienų mokinys 
žino, kad žmogus savo žiauru
mu yra nepralenkiamas. Kaip 
gamtos valdovo, žmogaus nu
sikaltimų aruodai yra neišse
miami.

Neseniai Rasa Razgaitienė 
Drauge išspausdintame 
straipsnyje apie OSI ir KGB 
bendradarbiavimą tarybinio 
prokuroro Jurgio Bakučionio 
negailestingumą pavadino 
žvėrišku. Ji stebisi: „Ar gali 
tas pats individas elgtis kaip 
žvėris su Lietuvos tikinčiai
siais, ir kaip principingas tie
sos ieškotojas apklausose, ku
rios paruoštos OSI labui?” 
Paryškindama J. Bakučionio 
dvilypumą, R. Razgaitienė pri
duria: „Pasirodo, kad kaip lau
kiniai žvėrys yra gražiai aprė- 
domi cirko spektakliams, taip 
ir Bakučionis gražiai atliko sa
vo pasirodymą OSI ir KGB 
naudai”.

Visuomet mylėjau tuos mie
lus cirko vaidintojus — liūtus, 
tigrus, dramblius, lokius, bež
džiones... Ir dabar myliu ir 
manau, kad jų pavidalais 
iliustruoti moralinius išve
džiojimus apie bolševikų smur
tą bei suktybes netinka nei 
man, nei kitiems tautiečiams. 
Tuo mes tik įžeidžiame girių ir 
džiunglių tvarinius.

Vienas žymiausių XX am
žiaus poetų, Rainer Maria Ril- 
ke, žiūrėjo į gyvūniją su nuos
taba ir užuojauta. Savo 
elegijose apdainavo žmogaus 
ir gyvulio (tuo pačiu ir žvė
ries) skirtingas būsenas. Žmo
gus yra pajungtas nuolatinei 
savistabai, graužačiai savo li
kimu, bendravimui su mirtimi. 
Tuo tarpu gyvulys sugeba „vi

somis akimis” ramiai žvelgti į 
visatos atvirybę, būti šalia 
mirties, bet jos neregėti. Mes, 
kaip nuolatiniai atidūs ap
raiškų stebėtojai, bandome 
tvarkyti savo buvimą, kol pa
tys subyrame.

Šv. Pranciškus Asyžietis, be
sigailėdamas šerno sudrasky
to ėriuko, rūsčiai kalbėjo: 
„Prakeiktas tebūna žvėris, ku
ris tave sudraskė” (A. Macei
na, Saulės giesmė). Tais žo
džiais šventasis tik 
simboliškai užtarė taikingą 
Ėriuką kaip Išganytoją ir pa
smerkė žvėrį kaip budelį. Toks 
simbolizmas tiko 13 amžiaus 
galvosenai, bet mūsų epocho
je joks poetas ar šventasis, 
joks įžvalgus moralistas neiš
drįs prakeikti šerno už avinė
lio sudraskymą, nei vanago už 
balandžio staigų sudorojimą.

Prokuroras Bakučionis, kaip 
ir mes patys, veikia žmonijos 
pakopos arenoje. Nėra jis nei 
džiunglių, nei cirko tigras, nei 
laukinis šernas. Jis yra mąs
tanti būtybė. Homo sapiens. 
Homo sovieticus. Ir jei Baku
čionis atmeta Lietuvos katali
kų skundą, jei persekioja lais
vės ištroškusius kunigus, tai 
elgiasi tik kaip žmogus, kaip 
sąmoningas totalitarinės vals
tybės skaudžių nesąmonių 
vykdytojas. Tokia žmonijos 
lemtis — dažnu atveju savo 
palaimos galimybes ardyti ab
surdiškų įsakų ar įstatymų 
krumpliais.

Todėl, ginkdie, nevadinki
me Bakučionio veiksmų žvė
riškais. Pagal žodyną taip iš
sireikšti, žinoma, galima. Bet 
kas iš to. Žodynuose yra daug 
sužiedėjusios, net sukalkėju- 
sios metaforikos, klodai seno
viško simbolizmo, nei su svei
ka logika, nei su nūdiene etika 
nesiderinančių epitetų. Žmoni
ja tūkstančius metų kūrė savo 
žodyną, neretai jo puslapiuose 
žmonių baisiausias nuodėmes 
nurašydama žvėrių giminės 
sąskaitom

Nieko nepadarysime: ne tik 
Bakučionis, bet ir kiti paverg
tos Lietuvos prokurorai, teisė
jai, saugumiečiai yra įvelti į 
tarybinio „teisingumo” jova
lą. Ir nebandyk išsikapstyti. 
Antra vertus, parafrazuojant 
patarlę „nerasi tokio arklio,

Pabaltijo valstybės po nepriklausomybės netekimo
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Romuald J. Misiūnas and Rein 
Taagepera, The Baltic Statės: Years of 
Dependence (Berkeley and Los Ange
les: University of Čalifomia Press, 
1983).

*

Romualdo Misiūno ir Rein 
Taagepera veikalas mėgina ap
tarti Pabaltijo valstybių istoriją 
po nepriklausomybės netekimo. 
Patys autoriai pažymi, kad jų dar
bas yra tęsinys vokiečių istoriko 
Georg von Rauch studijos The 
Baltic Statės: The Years of Inde- 
pendence 1917-1940. Kaip istorinė 
apžvalga, labiausiai taikoma lie
tuvių, latvių ir estų kalboms ne
mokantiems, Misiūno ir Taagepa- 
ra veikalas turi nemaža vertės. 
Pagrindiniai įvykiai dalykiškai 
atpasakoti, apibendrinimai atsar
gūs, nebijoma vartoti statistinių 
duomenų. Įvairiais atžvilgiais tai 
kompetentingai parašytas dar
bas, kurio pagrindinės išvados su
derinamos su daugumos moks
lininkų priimta Pabaltijo 
valstybių naujausių laikų istori
jos raidos interpretacija. Paskir
dami apytikriai tiek pat vietos 
reiškiniams visose trijose respub
likose, autoriai sukuria bendrą, 
joms visoms galiojantį gyvenimo 
vaizdą. Ir tai nemažas laimėji
mas. Būtų galima ginčytis dėl kai 
kurių atskirų reiškinių pabrėžimo 
bei kitų nutylėjimo. Mėginimai 
įvykius ir procesus sukonkretinti 
statistiniais duomenimis ir įvai
riais apskaičiavimais nevisada 
sėkmingi. Kai kur kalbos stilius 
šlubuoja, bibliografija turėtų būti 
geriau sutvarkyta. Tačiau viską 
sudėjus, reikia šį darbą teigiamai 
įvertinti.

Misiūnas ir Taagepera traktuo
ja Pabaltijo valstybes kaip viene
tą, iš dalies todėl, kad šių šalių gy
ventojai neva tai daro, iš dalies 
todėl, kad panašūs procesai ir 
reiškiniai kartojosi kiekvienoje ša
lyje. Aptardami ilgalaikius reiški
nius, kaip ginkluotą pasipriešini
mą, kolektyvizavimą, partijos 
tautinės sudėties kaitą, kultūrinio 
gyvenimo suvaržymus, jie dažnai 
ypatingą dėmesį skiria tai šaliai, 
kuriai šios rūšies įvykiai buvo itin 
būdingi arba kuriuo nors atžvil
giu išskirtini. Antai, partizanų ko
vų aprašyme labiausiai minimi* 
įvykiai Lietuvoje, o partijos tauti
nės sudėties aptarime daugiau dė
mesio skirta Estijai. Tokie, paly
ginti, vienkartiniai įvykiai, kaip 
1959 m. Latvijos komunistų parti
jos viršūnių valymas, atskirai na
grinėjami. Pabrėždami įvykius tai 
vienoje šalyje, tai kitoje, dažnai 
visose trijose respublikose, Misiū
nas ir Taagepera sukuria bendrą 
Pabaltijo valstybių išsivystimo 
vaizdą be didesnių pasikartojimų 
ir be paskendimo smulkmenose, 
nors kartais per daug stengiama
si visas tris šalis lygiai vertinti. 
Tad rašant apie aštuntame de
šimtmetyje išsivysčiusį pasiprie
šinimą valdžiai, latviams skiria
ma beveik tiek pat vietos kiek 
estams ir lietuviams, nors jų pasi
priešinimas toks menkas, kad bū
tų galima jį laikyti beveik neeg
zistuojančiu.

Misiūnas ir Taagepera nagrinė
jamą laikotarpį suskirsto į ketu
rias dalis: karo, kuris užtruko nuo 
1940 m. iki 1945 m.; stalinizmo, 
užsibaigusio 1953 m.; tautinės kul
tūros atgijimo, vykusio nuo 1954 
m. iki 1968 m.; ir vadinamojo 
centralizavimo ir suvakarėjimo,

kur avižų neėstų”, galima ne
klystant pasakyti, kad nėra 
tarybinio aukšto pareigūno, 
kuriam nerūpėtų Kremliaus 
ordinai su maloniomis leng
vatomis. O čia jau ne žvėriš
kos, bet žmogiškos silpnybės 
bruožas. _Pr. V.

Liaudies buities muziejaus sargas Rumšiškėse (1983). 
Nuotrauka Algimanto Kezio

kuris tęsėsi iki 1980 m. Karo ir 
stalinizmo laikotarpio nagrinėji
me pagrindinis dėmesys sutelk
tas į svarbiausias politines per
mainas, kurias sukėlė komunistų 
ir vokiečių okupacijos, gyventojų 
naikinimus bei išvežimus, kultū
rinio gyvenimo supančiojimą, 
partijos kadrų politiką bei gy
venimo lygio kritimą. Itin vertin
gos jų pastangos apskaičiuoti, 
kiek ir kokiomis specifinėmis ap
linkybėmis sumažėjo Pabaltijo 
valstybių gyventojų skaičius, nors 
čia padaryta nemaža klaidų ir ne
labai vykusių spėjimų. Patys au
toriai pabrėžia, kad jų apskaičia
vimai yra provizoriški, net 
pavadina juos “guesstimates.” 
Vis dėlto, jie mano, kad nuo 1939 
m. iki 1955 m. Pabaltijo respubli
kų gyventojų skaičius sumažėjo 
trečdaliu, o kaip tik prieš Stalino 
mirtį Pabaltijo tautų ateities per
spektyvos buvo tikrai nekokios.

Stalinui mirus, papūtė kiti vė
jai Sovietų Sąjungoje. Išnyko 
siaubingiausios priespaudos prie

Laipteliai j „Girios aido” muziejų prie Druskininkų (1983). Nuotrauka Algimanto Kezio

monės, vietiniai komunistai pa- 
drąsėjo ir pasidarė įtakingesni ša
lies valdyme. Kultūrinis 
gyvenimas pradėjo atbusti ir jau 
apie 1960 m. buvo rašoma ir 
spausdinama tai, kas prieš de
šimt metų būtų autoriui užtikri
nę kalėjimą, jei ne blogiau. Ūkis 
sustiprėjo. Pramonė itin sparčiai 
vystėsi bei iš dalies pašalinta ir 
žemės ūkio suirutė. Alkio šmėkla 
išnyko iš kaimo, visų pragyveni
mo lygis lėtai, bet nuosekliai kilo. 
Atsirado lūkesčių, kad reikalai to
liau vystysis teigiama linkme, ne
mažai kas manė, jog bus galima 
rasti kokį nors modus vivendi su 
komunistais, kad bus galima su 
Maskva ramiai ir racionaliai tar
tis dėl problemų pašalinimo 
abiem pusėm naudingomis prie
monėmis.

Pasak Misiūno ir Taagepera, 
šios viltys pradėjo išblėsti apie 
1968 metus. Nors nebuvo dauge
lio laukiamų griežtų kultūrinio gy
venimo valymų, su Čekoslovaki
jos invazija įvyko psichologinis 

lūžis, kuris neva “pažymėjo pa
baigą bendradarbiaujančiai su 
Maskvos valdžia Pabaltijo res
publikose evoliucijai” (194). Auto
riai pažymi, kad dar per anksti 
rasti kokį nors vienijantį momen
tą, kuris apibūdintų pastaruosius 
dvylika metų. Maskvos įtaka, 
ypač ūkio valdyme, tolydžio stip
rėjo, padidėjo svetimtaučių įva
žiavimas į Pabaltijo respublikas. 
Antra vertus, kultūrinis gyveni
mas liko Vakarų įtakoje, padidėjo 
ryšiai su Vakarais, atsirado pasi
priešinimo sąjūdis. Aštuntojo de
šimtmečio gale lyg ir sustiprėjo 
mėginimai pabaltiečius suru
sinti. Pakilęs gyvenimo lygis bei 
didesnis noras įsigyti medžiagi
nių gėrybių mažina gyventojų 
susidomėjimą ir komunizmu, ir 
mėginimais jam priešintis. Esti
joje ir ypač Latvijoje smarkiai 
mažėja vietos tautybės gyventojų 
nuošimtis, visose trijose respubli
kose toliau vystosi miestai ir pra
monė. Didėja susidomėjimas gam
tos apsauga. Reikšmingesnis 
reiškinys — tai pasipriešinimo są
jūdžio atsiradimas, ypač Lietuvo
je paveikęs nemaža žmonių. Mi
siūnas ir Taagepera j ateitį žiūri 
gana optimistiškai, net neatmes- 
dami galimybės, kad svetimtau
čiai atvykėliai pradės įsijungti į 
lietuvių ir estų kultūrinį gyveni
mą. Knygos gale išspausdinta 16 
lentelių.

Kiekvienam apžvalginiam vei
kalui nemaža rūpesčių sukelia at
rankos problema, nutarimas apie 
ką ir kiek rašyti. Misiūnas ir 
Taagepera, palyginti, daug vietos 
skiria pabaltiečių kultūriniam gy
venimui bei pasipriešinimo iš
raiškoms, mažiau ūkiui ir nepoli- 
tiniams pasikeitimams 
visuomeninėje santvarkoje. Kul
tūros aprašyme daugiau dėmesio 
kreipiama į literatūrą, daug ma
žiau į filosofiją, istoriją ir visuo
meninius mokslus. Apie gamtos 
mokslus beveik nėra žodžio. Ne 
itin daug parašyta apie Pabaltijo 
valstybių, ypač Lietuvos, ūkį, o 
paminėti duomenys labai nesis- 
tematiškai pristatyti. Kartais net 
susidaro įspūdis, kad autoriai, pa
vartę vieną iš daugelio tarybinių 
statistinių leidinių, pasirenka 
atskirus faktus ir juos savo kny
goje pabarsto, panašiai, kaip ke
pėja prideda razinų į pyragą. An
tai, jie pamini (224), koks 
nuošimtis pramonės darbininkų 
dirbo pagrindinėse pramonės ša
kose 1970 metais. Bet kodėl tik šie 
metai paminėti, kodėl jie išskirti
ni, kodėl pažymėtas tik darbinin
kų nuošimtis, o ne šių pramonės 
šakų bendrosios produkcijos nuo
šimtis? Misiūnas ir Taagepera nu
rodo kai kurių Lietuvos pramonės 
šakų lyginamąjį svorį visos So

vietų Sąjungos ūkyje 1970 me
tais, o panašūs duomenys Estijos 
ir Latvijos ūkiams suteikiami 
1977 metams. Vis dėlto reikėtų pa
rinkti vienerius metus visoms 
trims respublikoms. Šiek tiek dau
giau rašyta apie žemės ūkį, ypač 
asmeninių pagalbinių ūkių vaid
menį. Tačiau neduotas toks esmi
nis duomuo kaip, kokį nuošimtį 
bendros žemės ūkio produkcijos 
sudaro augalininkystės ir gyvu
lininkystės produkcija ir kuriais 
metais. Autoriai turi lentelę (297), 
kuri nurodo privačių sklypų 
Latvijoje lyginamąjį svorį pa
grindinių žemės ūkio produktų 
gamyboje. Teigiama, kad pana
šūs duomenys Lietuvai ir Estijai 
yra riboti. Tai netiesa, bent Lietu
vos atveju. Panašią lentelę apie 
Lietuvą būtų galima padaryti iš 
medžiagos leidinyje Lietuvos TSR 
liaudies ūkis per 40 metų, psl. 79- 
80.

Jei Misiūnas ir Taagepera pa
sitenkina gerokai nepilnu ūkio pa
dėties pavaizdavimu, tai jie gana 
daug dėmesio skiria pasipriešini
mo ar disidentizmo reiškiniams. 
Tai gali būti reagavimas į sovieti
nių autorių praktiką. Pastarieji la
bai plačiai aprašo būtus ir nebū
tus ūkinius laimėjimus, nors dar 
nė kartą net nemėgino objekty
viau panagrinėti pasipriešinimo 
veiksmus. Kartais atrodo, jog so
vietiniai ir Vakarų rašytojai rašo 
apie du skirtingus pasaulius: vie
name linksmi gyventojai nuosek
liai pasiekia vis naujas ūkinių ir 
dvasinių laimėjimų pakopas; ki
tame vyraujantį vaidmenį turi 
drąsūs kovotojų su neteisybe bū
riai. Niekada nelengva rasti auk
so vidurį, bet kartais per daug dė
mesio skiriama įvairiems 
nepasitenkinimo valdžia reiški
niams, per daug uoliai ieškoma 
pasipriešinimo ženklų. Pasiprie
šinimo entuziastams kiekvienas 
nežinomos grupės pareiškimas 
įgauna ypating , reikšmę, kai ku
riais atžvilgiais panašią į tą, ku
rią sovietinėje hagiografijoje turi 
kiekvienas streikas ar darbinin
kų ar valstiečių bruzdėjimas ne
priklausomybės metais. Reikėtų 
mėginti atskirti rimtesnius, pla- 
tesniems sluoksniams atstovau
jančius veiksnius, kaip Katalikų 
bažnyčią Lietuvoje, nuo anonimi
nių grupių, paskelbusių vieną ar 
kitą karingesnį pareiškimą. Lie
tuvos atveju Misiūnas ir Taage
pera teisingai pažymi, kad kai ku
rios tokios lietuvių grupės buvo 
nereikšmingos, tačiau Latvijos at
veju jie gerokai rimčiau traktuoja 
keturias anonimines grupes, gal 
dėl to, kad Latvijoje iš viso labai 
maža viešo pasipriešinimo. Auto
riai nemėgina nustatyti, kokį po
veikį kitaminčiai turi šalies gy
venime, kaip į juos žiūri būdingas 
sovietinis pilietis, kiek iš viso 
žmonių įvairiais būdais priklauso 
kitaminčiams. Nors beveik 
neįmanoma rasti atsakymų to
kiems klausimams, net ir trum
pas panašių problemų svarsty
mas papildytų jų pasirinktą 
metodą išvardyti bei trumpai ap
tarti atskirus pasipriešinimo są
jūdžio reiškinius ir asmenybes.

Trūksta sintetinio žvilgsnio pir
mųjų pokario metų literatūros 
analizėje. Autoriai pasitenkina 
kai kuriuomis riebiomis citatomis 
parodyti, kaip rašytojai buvo per
sekiojami, kas iš jų buvo reika
laujama. Lietuvos atveju yra vie
na citata iš Literatūros ir meno 
vedamojo 1947 m. bei Preikšos 
kritika, taikoma Baliui Sruogai 
per visuotinį rašytojų susirin
kimą. Pabrėžtina, kad šis susirin
kimas vyko 1946 m., o ne 1948 m. 
kaip mini autoriai (117). Jie irgi 
klysta, teigdami, kad Sruoga bu
vo puolamas jau metus po jo mir
ties. Pats Sruoga susirinkime da
lyvavo ir buvo priverstas teisintis 
ir atsiprašinėti. Jo gana ilga savi
kritika išspausdinta Misiūno ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Du vakarai poezijai.
Freiburgo meno mokyklos dienas prisi
menant.
Naujos knygos.
Kultūrinė kronika.
Lietuvių operos šiemetinis „Faustas”. 
Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščiai.
Amerikos lietuvių teatras amerikiečių kny
goje.
Kalba paprastėja.
Nuomonės ir pastabos.
Kompiuteriai lituanistinėse srityse.
Didžioji meno paroda Chicagos Navy Pier. 
Nauji leidiniai.
Chicagos teatruose.

Du vakarai poezijai
Prieš vienuolika metų, ren

giant pirmąją dviejų dienų 
poezijos šventę Chicagoje, 
vargu ar buvo pagalvota, kad 
visa tai pasidarys kasmetine 
tradicija, gyvuojančia jau dau
giau dešimtmetį. Tai liudija, 
kaip galima, planuojant ir 
pramatant išeivijos kultūrinį 
gyvenimą, lengvai apsirikti. 
Pasitaiko, jog vienokiam ar ki
tokiam reiškiniui skiriame dar 
vos kelerius metus, ilgesnės 
ateities jau nesitikėdami. O 
būna toli gražu ne taip. Pra
dėtas darbas ne tik neblėsta, 
bet kas kartą įvairėja, rezulta
tai nemenkėja ir nematyti pa
baigos. O pagal okupanto 
išeiviologus ir jų pranašystes 
visa išeivijos kultūrinė veikla 
seniai turėjo pasibaigti. Ir 
gerai, kad jų neklausome, o 
darome savo.

Toks „darymas savo” yra ir 
kasmet atsinaujinančia tra
dicija virtusios Poezijos die
nos Chicagoje. O tas „savo” 
čia reiškia visų mūsų dėmesį 
lietuviškojo žodžio tobuliau
siai kūrybai — poezijai. Tai 
reiškia taipgi, kad šimtme
čiais lietuviškam rašte 
sutinkama poezija yra visos 
tautos savastis. Taigi ir mūsų 
Poezijos dienos Chicagoje.

Todėl džiaugiamės, galė
dami čikagiečius ir jų kaimy
nus vėl kviesti į šių metų Po
ezijos šventę Chicagoje, kuri 
žada būti ir temomis, ir pro
gramos atlikėjais išskirtinai 
įdomi, įvairi ir spalvinga.

Šiemet, minint šv. Kazi
miero mirties 500 metų su
kaktį, yra prasminga skirti dė
mesį religinei lietuvių poezijai. 
Šimtmečių ir dabarties klo
duose mūsų religinės poezijos 
posmai yra palikę ir palieka 
gana ryškias žymes. Galima 
sakyti, jog kone kiekvienas žy
musis mūsų poetas reli
ginėmis temomis yra eiliavęs. 
Kai kurie jų šios rūšies eilė
raščiai yra tapę tikrais 
lietuvių literatūros šedevrais. 
O tačiau vargu ar buvo kada 
nors skirtas visas poezijos 
rečitalis vien religinei poezijai. 
Kazimieriniais metais tebūna 
jis Poezijos dienose Chicagoj. 
Pirmoji diena — gegužės 25-ta 
tam ir skirta. Tad kas de

taliau tą penktadienio vakarą 
bus?

Pirmiausia kun. Vytautas 
Bagdanavičius skaitys 
paskaitą tema „Ar poezija yra 
realybė?”. Tai įdomus klau
simas. O ieškodamas atsaky
mo, prelegentas lies literatū
rai artimas kultūros sritis, 
neaplenkdamas ir religinės 
poezijos problemų. Antroji 
vakaro dalis bus publikai 
tikrai didelė naujiena: aktorė 
Ingrida Blekytė atliks 
rinktinės mūsų religinės poezi
jos rečitalį — nuo Donelaičio 
iki šių laikų. Premjerinis reči
talio intarpas bus Dariaus La
pinsko sukurtas vokalinis trip
tikas, jam žodžius imant iš 
Kazio Bradūno „Prierašų prie 
šv. Jono”. Muzikinį triptiką 
solo atliks Laima Rastenytė.

Šeštadienis (gegužės 26 d.) 
skiriamas poeto Alfonso Ny
kos-Niliūno kūrybai. Dėmesys 
šiam ryškiam žemininkui 
bus itin patrauklus kiekvie
nam poezijos bičiuliui. Sve
čias iš Washingtono — Jurgis 
Blekaitis, pats poetas ir ak
torius, skaitys paskaitą apie 
Alfonsą Nyką-Niliūną ir jo 
poeziją. Prelegentas, jau daug 
metų gyvendamas poeto kai
mynystėje ir artimai su juo 
bendraudamas, be abejo at
skleis labai įdomių poezijos 
detalių, gelmių, o taipgi žmo
giškų akimirkų, liečiančių patį 
autorių ir jo kūrybą. Ne
mažiau įdomu bus ir tai, kad 
po paskaitos Alfonso Nykos- 
Niliūno rinktinės poezijos reči
talį atliks taipgi Jurgis Ble
kaitis. Tai bus tikrai ne vien 
tik Nykos-Niliūno, bet ir Ble- 
kaičio vakaras. Trims Alfonso 
Nykos-Niliūno eilėraščiams 
muziką yra sukūrusi Rita Da
gienė. Tai vokalinis triptikas 
su gitaros palyda. Šią intar- 
pinę rečitalio dalį atliks pati 
Rita Dagienė.

Abi dienas Jaunimo centro 
kavinės vestibiuly bus Kazi
miero Rožansko knygų stalas, 
prie kurio literatūros bičiuliai 
galės įsigyti mūsų poezijos 
knygų. Ten pat prieš 
programą, pertraukų metu ir 
po programos Poezijos dienų 
dalyvių lauks kava ir kita.

Poezijos dienas Chicagoje 
rengia ir visus kviečia Jau-

Freiburgo
ELENA URBAITYTĖ

Freiburgo meno mokyklos 
egzistencija, kuri truko ketve
rius metus, nuo 1946 iki 1950 
metų, suvaidino nepaprastai 
didelį vaidmenį mūsų išeivi
jos kultūros istorijoje. Tuo lai- 

! ku, kuomet mes buvome visko 
netekę, susibūrėme Freibur- 
ge ir visą energiją pašventė- 
me menui — tai rodo nepap
rastai šviesią ir veržlią mūsų 

! lietuviško būdo ypatybę. Jo
kia kita tauta nebuvo sukūru
si meno mokyklos tokiu sun
kiu pokario laiku. Išeivijos 
istorijoje tai yra tikras uniku
mas. Štai jau praėjo 34 metai 
nuo Freiburgo mokyklos eg
zistencijos, o jos įtaka ir to
liau gyva mūsų kūryboje ir 
šiaip mūsų pasaulėžiūroje.

Freiburge mes, studentai, tu
rėjome pasakiškas sąlygas 
vystyti mūsų pasirinktą vi
zualinę discipliną. Pinigų ne
turėjome, ir jų nereikėjo. Gy
venome humaniškoje 
aplinkumoje ir rūpinomės tik 
kūryba. Džiaugėmės gražia 
Freiburgo gamta, ją tapėme. 
Vaikščiojome po žydinčius so
dus, raudonų kaštanų alėjas ir 
džiaugėmės gyvenimu. Žie
mos buvo lengvos. Per pusva
landį pasiekiamuose kalnuose 
galėjome slidinėjimo sportu 
užsiimti. Šiuo metu panašiai 
gyventi bene reikėtų būti mili
jonieriais.

Freiburgo meno mokyklos 
istorija yra labai sudėtinga. 
Tos istorijos čia paliesiu tik 
dalį. Freiburgo mokykla buvo 
įsteigta 1946 metais dail. Vy
tauto K. Jonyno energijos, 
meilės menui ir nepaprastų or
ganizacinių gabumų dėka. Jo
nynui Freiburgo mokyklos 
įkūrimo idėja gimė okupuotoje 
Vokietijoje, amerikiečių zono
je, Hanau mieste, 18 km nuo 
Frankfurto, kur buvo prisi
glaudę apie 1000 lietuvių pir
maisiais pokario metais. V. K. 
Jonynas mokėjo prancūzų kal
bą ir šiek tiek vokiškai, ir bu
vo paskirtas Pabaltijo tauty
bių (lietuvių, latvių ir estų) 
lagerio komendantu 1945 me
tais. Unrros direktorius buvo 
anglas, gerai kalbąs prancūziš
kai. V. K. Jonynui buvo paran
ku iškelti reikalą steig
ti meno mokyklą pačioje Hanau 
stovykloje. Jonynas gavo nei
giamą atsakymą dėl daugybės 
techniškų kliūčių ir pramatomų 
didelių išlaidų.

Kaimynystėje, Wuerzburge, 
buvo įsikūręs lietuvių politi
nis centras, kuriam vadovavo 
Vaclovas Sidzikauskas. Jis 
kalbėjo angliškai ir pasižymė
jo ypatingu judrumu, važinė
damas po įvairias lietuvių sto
vyklas. Jis atvežė laišką 
Jonynui iš Raymond Smitt- 
lein, prancūzų zonos Vokieti
joje švietimo ministerio. Jony
nas ir Sidzikauskas pažinojo 
Smittleiną iš Lietuvos. Smitt- 
leinas dėstė Kauno universitete 
prancūzų literatūrą ir kalbą. 
Jonynas priklausė Prancūzų

nimo centro moterų klubas. 
Programą organizuoja ir abu 
vakarus jai vadovauja Kazys 
Bradūnas. Ir gegužės 25 
(penktadienį), ir gegužės 26 
(šeštadienį) Poezijos dienų 
Chicagoje pradžia Jaunimo 
centro kavinėje 8 vai. vak.

k. brd.

meno mokyklos dienas prisimenant
draugijai Kaune. Ten Jony
nas ir Smittleinas susitikdavo 
ir jų pažintis buvo artima ir 
draugiška. Raymond Smittlei- 
no laiškas Jonynui buvo drau
giško pobūdžio ir kvietė Jony
ną, progai pasitaikius, jį 
aplankyti Baden Badene, kur 
buvo įsikūrusi prancūzų zo
nos aukščiausioji okupacinė 
valdžia. Jonynas nuvažiavo į 
Baden Badeną aplankyti 
Smittleino ir ten būdamas jam 
apgailestavo, kad amerikiečių 
zonoje negavo leidimo steigti

Miestelyje buvo Gasthaus, ku
riame sutilpo profesūra (Mar
čiulionis, Marčiulionienė, Mu- 
raitis). O kuomet visi įsikūrė 
Wonhaldesstr. 1, Freiburgo 
miesto pietiniame pakrašty, A. 
Muraitis ten įkūrė keramikos 
krosnis. Aš prisimenu, kad ke
ramikos studijos žvaigždė bu
vo Juozas Bakis. Jo kūrybingi 
keramikos darbai traukė mū
sų visų akį.

Aš pati atvažiavau į Frei- 
burgą 1947 metais studijuoti

tapybą. Iš pradžių tapybos 
klasėje dėstė Adolfas Valeš- 
ka, o vėliau Viktoras Vizgir
da. Esu išsaugojusi penkis ta
pybos darbus iš tų laikų. Kai 
po 30 metų į juos pažiūriu, ma
tau, kokius stiprius pamatus 
tapyboje mes įsigijome. Mes 
studijavome gamtą ir vystė
me vizualinę plastinę discipli
ną, kuri akcentavo formą ir 
spalvą lygiagrečiai, ir jas su
vienyti į visumos harmoniją 
mums buvo gana sunkus ir

meno mokyklą. Smittleinas 
Jonynui pasakė, jei nori meno 
mokyklą steigti, atvažiuok į 
prancūzų zoną ir steik, o jis 
parūpinsiąs visas galimybes 
iš karinės valdžios. Patarė mo
kyklą atidaryti Freiburge ir 
įdavė savo rekomendacinį 
laišką Freiburgo gubernato
riui Pene. Karinės 'valdžios 
Freiburge meno reikalams at
stovas Maurice Jardot per R. 
Fillene, kuris buvo karinės 
valdžios viršininkas Baden te
ritorijoje, davė įsakymą Un
rros viršininkui A. Thomas- 
set, o pastarasis savo raštu 
1946 m. vasario 11 d. pranešė 
Jonynui, kad atidaroma jo 
prašoma meno' mokykla. Ta
me rašte yra pažymėta, kad 
mokyklos profesoriams ir stu
dentams bus sudarytos visos 
ekonominės sąlygos, taipgi pa
rūpintos ir patalpos.

Sis dokunjentas yra at
spausdintas Ecole dės Arta et 
Metiers (kaip buvo pavadinta 
Freiburgo meno mokykla) ka
taloge, išleistame 1948 me
tais. Ėcole dės Arts et Metiers 

• kreditai prancūzų valdžios bu
vo pripažinti teisėtais pagal 
aukštųjų mokyklų teises. Frei
burgo mokyklos profesorių al
gos pusė mokėta frankais, ir 
jie turėjo privilegiją naudotis 
prancūzų ekonomatu, kur bu
vo galima daug ką pirkti pi
gesnė kaina. Studentams 
meno medžiaga būdavo 
parūpinama iš dalies prancū
zų valdžios ir iš dalies asme
niškai žmonių, kurie turėjo ry
šių su Šveicarija. Aš atsimenu, 
kad aliejiniai dažai buvo atve
žami iš Šveizarijos. Kitas at
vejis — vienas studentas ta- 
pytojas važiuodavo į 
Frankfurtą ir mainydavo šo
koladą, gėrimus, cigaretes į 
dažus.

Techniškai organizacinis 
Freiburgo mokyklos steigimo 
darbas ėjo iš lėto, nes reikėjo 
sukviesti visą mokomąjį per
sonalą, o taip pat informaci
jos keliu pasiekti norintį me
ną studijuoti jaunimą. Jo
nynas per Unrrą išsiuntinėjo 
į visas prancūzų zonoje esan
čias DP stovyklas kvietimą vi
sų tautybių profesoriams ir 
studentams. Be lietuvių iš pra
džių niekas kitas neatsiliepė. 
Daugumą lietuvių Jonynas su
kvietė asmeniškai ir išrūpino 
karinės valdžios leidimą at
vykti į Freiburgą iš amerikie
čių ir britų zonų. Galdiką Jo
nynas asmeniškai atvežė. 
Tamošaičiams išrūpino papil
domą leidimą iš Austrijos 
transportuoti jų bagažą.

Pirmiausia pradėjo veikti 
keramikos studija Kandem, 
keliolika kilometrų nuo Frei
burgo. Tame miestelyje vokie
tis keramikas vardu Bampi tu
rėjo gerai įrengtą savo 
keramikos dirbtuvę. Ecole dės 
Arts et Mėtiers ją perėmė.

Kazimiero vardas
J. Augus taity t ė-Vaičiūnienė

Tu žaidei su vaikais ir su seniais kalbėjais, 
Ir jaunas buvai.
O debesys slinko, tau prašant, pavėjui,
Plaukė upėmis buriniai gražūs laivai.

Plukdė gintarą gelsvą ir kvepiantį vašką —
Ir altoriams žvakes...
Pamilai neįžengiamų girių gauruotąją mešką — 
Ir bažnyčias puikias.

Žibuoklės pavasariais puošdavo kalną ir klonį,
Putojo Vilnenės vanduo;
O rudenį krisdavo lapai geltoni —
Bet tavęs neužgavo ruduo.

Nebuvo tau miesto meilesnio už Vilnių,
Kur ilsis karalių ir genčių kapai...
Čia buvo išgerta ir taurė iki pilnio,
Karaliumi čia ir šventuoju tapai.

Kaip gintaras, išmestas Baltijos jūros į krantą — 
Kazimiero vardas gražus.
Jam žvaigždės mirgėdamos krenta,
Ir saulė išlieja puikiausius dažus.

(Iš kazimierinės antologijos „Vainikas - Kryžius - Lelija”)

daug koncentracijos ir darbo 
reikalaujantis uždavinys. Pa
vyzdžiui, santykis tarp kūno 
spalvos ir drabužių ar fono. 
Spalvos nesikartoja tose plokš
tumose ir formų modeliavi
mas buvo sprendžiamas per tų 
didelių plokštumų spalvinius 
niuansus. Tarp šešėlio ir švie
sos, pvz., žmogaus kūne, buvo 
įvestos skirtingos spalvos. De
dami ant drobės dažai kiek
vieną kartą būdavo maišomi 
atskirai, kad būtų jaučiamos 
iš gamtos gaunamos spalvi
nės sensacijos. Balansą tarp 
intelektualinio ir emocinio ele
mento mes gražiai išlaikyda
vome. Vėliau mūsų kūryboje 
vieni artėjo daugiau prie emo
cinio elemento, kaip Vytautas 
Ignas, kiti prie intelektuali
nio, kaip aš pati.

Freiburgo mokykloje mokė- 
. si dabartiniai dailininkai: Juo

zas Bakis, Albinas Elskus, 
Jurgis Daugvila (pasižymėjęs 
gobelenų ir audinių srityje), 
Vitalis Dragūnavičius (dirbąs 
skulptūros srityje), Vytautas 
Ignatavičius, Bronė Jameikie- 
nė (Havajuose), Vanda Kany- 
tė-Balųkienė, Algirdas Kū
ra uskas, Juozas Mieliulis, 
Antanas Mončys, Ramojus 
Mozoliauskas, Romas Viesu
las, Aldona Vesčiūnaitė-Jana- 
vičienė (dabar besireiškianti 
poezijoje), Almus Zylė, Janina 
Monkutė-Marks (dirbanti au
dinių ir tapybos srityse). Jau 
mirę buvę studentai: Juozas 
Akstinas, Julius Kaupas, Vy
tautas Raulinaitis, Henrikas 
Šalkauskas, Genė Krivickaitė, 
Balys Grėbliūnas. 1946 - 1948 
metais mokykloje buvo 127 
mokiniai — tiek pat, kiek ir 
meno mokykloj Kaune. Mūsų 
dienotvarkė buvo tokia: 9 - 12 
v. tapyba, 2 - 4 v. įvairios pas
kaitos, prancūzų ir vokiečių 
kalbos pamokoB, akvarelė, 4 - 
6 v. paišyba. Iš viso Freiburge 
buvo apie 250 studentų. Kiti 
studijavo ten veikiančiame Al- 
bert Ludwig universitete.

Freiburgo mokyklos katalo
ge yra surašyta 19 profesūros 
narių:Viktoras Vizgirda, Ado
mas Galdikas, Adolfas Valeš- 
ka (visi trys dėstė tapybą), 
Aleksandras Marčiulionis 
(skulptūrą), Telesforas Valius 
(grafiką), Antanas Tamošai
tis ir Anastazija Tamošaitie
nė (audimą), Antanas Murai
tis ir Eleonora Marčiulionienė 
(keramiką), Vytautas K. "Jo
nynas, Vytautas Kasiulis ir 
Teisutis Zikaras (šie trys dės
tė paišybą), Vytautas Kmitas 
(perspektyvą), Aleksas Ran- 
nit (meno istoriją), Izidorius 
Kaunas (anatomiją), Jadvyga 
Aleksandravičienė ir Alfon
sas Cipkus (prancūzų kalbą) 
Magdalena Galdikienė ir Hen
rikas Nagys (vokiečių kalbą).

Mūsų mokytojai daugiadsia 
buvo jau subrendę Vakarų kul
tūros įtakoje. O taip pat į Frei
burgą atkeliaudavo parodos 
įvairių dailininkų darbų, khip 
Henri Matisse ar Braque. Bu
vo lengvai pasiekiami muzie
jai ar parodos už nedidelių'at- 
stumų. Freiburge buvo 
Augustiner muziejus, turėjęs 
viduramžių vitražų ir skulptū
rų. Freiburge taipgi buvo ver
tingų koncertų, veikė vokiečių 
operos ir dramos teatrai. Daž
nai važiuodavome Unrros au
tobusu ar sunkvežimiu, kad 
nekainuotų kelionė. Taip T>u- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Lietuviai PEN klubo kalinamųjų rašytojų 
pranešime.
Dar apie Muravjovą.
Žiedinis saulės užtemimas rytiniam pakraš
ty.
Neustadt premija suomiui Paavo Haavikko. 
Viktoro Petravičiaus jubiliejinės parodos 
proga.
Ralph Waldo Emerson eilėraščiai.
Nauji leidiniai.
Teatras, kūryba ir autobiografija.
Prel. Mykolo Krupavičiaus raštų tomas.
Devintoji baltistikos konferencija Mont- 
realy.
Chicagos teatruose.

Lietuviai PEN klubo kalinamų 
rašytojų komiteto pranešime

Aštuoni lietuvių savilaidos 
darbuotojai išvardinti nau
jame PEN klubo kalinamų 
rašytojų ir žurnalistų komi
teto pranešime. Tai Balys Ga
jauskas, Gintautas Ieš
mantas, Vytautas Skuodis, 
Viktoras Petkus, Julius Sas
nauskas, Antanas Terleckas, 
Povilas Pečeliūnas ir Algir
das Statkevičius. Pranešimas 
turėjo būti svarstomas gegu
žės mėnesį Tokyo mieste, 
Japonijoje, vykstančiame 
tąrptautinės rašytojų organi
zacijos suvažiavime, kuriame 
lietuvių literatūrai atstovauja 
poetas ir literatūros moksli
ninkas Tomas Venclova.

PEN klubo žiniomis, šiuo 
metu visame pasaulyje 473 
rašytojai ir žurnalistai vargs
ta kalėjimuose, konclageriuo- 
se ar tremtyje. Vienintelė pro
švaistė per pastaruosius šešis 
mėnesius buvusi Argentinoje, 
kur naujoji demokratinė 
vyriausybė paleido visus kali
namus rašytojus.

Pranešimo autoriaus, anglų 
rašytojo Michael Scammel žo
džiais, „tenka monotoniškai 
pakartoti”, kad padėtis blo
giausia Sovietų Sąjungoje, 
kurios aukų sąraše yra 114 
vardų. Jų tarpe du estai — 
Mart Nikius ir Veljo Kalep bei 
du latviai — Zanis Skudra ir 
Alfred Zarinš. Informuojama, 
kad 1983 m. gruodžio mėnesį 
latvių poetas Gunars Freima- 
nis nuteistas ketveriems me
tams kalėjimo ir dvejiems me
tams tremties už savo poeziją. 
Ukrainietis Valerijus Mar- 
čenka, kuris jau praleido aš
tuonerius metus koncla- 
genuose ir tremtyje, kovo 
mėnesį vėl nuteistas dešim
čiai metų lagerių ir penke- 
riems metams tremties už 
savo iš lagerio parašytus laiš
kus, kuriuose valdžia įskaitė 
„antitarybinę agitaciją ir pro
pagandą”. Rusas Sergiej 
Grigorianc praėjusį spalį buvo 
nuteistas penkeriems metams 
kalėjimo ir trejiems tremties 
už leidimą biuletenio, pava
dinto „V”, kuriame buvo 
aprašomi žmogaus teisių pa
žeidimai. Praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesį Taškento 
ypatingoje psichiatrinėje ligo

ninėje buvo prievarta įkalin
tas Grigorij Aleksandr, 
aprašęs savo ankstesnius ne
laisvės metus knygoje „Aš 
išeinu į tremtinių kaimus”. 
Cerniachovsko specialioje 
psichiatrinėje ligoninėje kali
namas poetas Valentin Soko- 
lov. Balandžio mėnesį turėjo 
įvykti Leningrado literatūros 
kritiko Michail Melak teis
mas. Anot pranešimo 
autoriaus, „nematyti jokių 
ženklų, kad ši žiauri politika 
keistųsi”.

PEN klubo pranešimas vėl 
pademonstruoja seniai žinomą 
dėsnį — Maskvos valdžia ar 
įtaka sutampa su rašytojų 
kalinimu. Čekoslovakijoje te
bėra už grotų Ivan Jirous ir dr. 
Jaromir Savdra. Lenkijoje 
kovo mėnesį suimtas Marek 
Nowakowski; aštuoni rašy
tojai tebėra kalėjime. Nema
žiau kaip 66 Vietnamo rašy
tojai kalėjimuose ir 
„perauklėjimo” centruose. 
Kuba kalina 24 rašytojus. 
Pasak pranešimo, Kubos val
džia pralenkia visus savo 
bausmių ilgumu ir žiaurumu. 
Vienas rašytojas, Ernesto 
Diaz Rodriguez, * nuteistas 
kalėti 40 metų, šeši kiti po 30, 
vienas 25 ir trys po 20 metų.

Afganistanas susilaukė to 
paties likimo, kaip ir kitos So
vietų Sąjungos okupuotos 
šalys. Kaip rašoma praneši
me, nepriklausomas kultū
rinis gyvenimas buvo už
gniaužtas, rašytojai žudomi, 
tremiami ar prievarta grū
dami į valdžios kontroliuo
jamas sąjungas. Viena iš 
tokių aukų yra žinomas Af
ganistano istorikas Hassan 
Kakar, apkaltintas „neteisė
tos kontrrevoliucinės organi
zacijos” įsteigimu ir pernai nu
teistas 8 metams kalėjimo. 
Uždaro teismo metu profe
sorius Kakar paneigė visus 
kaltinimus. Tuo pačiu metu 
buvo suimti nemažiau kaip 
septyni universiteto dėsty
tojai; du iš jų dabar kalėjime. 
Areštų banga buvo valdžios 
atsakymas į augantį nerimą 
tarp afganų universiteto dės
tytojų, kurie protestuoja prieš 
rusų kultūrinės įtakos plėtimą.
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VINCAS TRUMPA

Kontroversinė figūra
Turbūt būtų sunku surasti isto

rijos analuose labiau kontroversi
nę figūrą, kaip garsusis Vilniaus 
generalgubernatorius Michailas 
Nikolajavičius Muravjovas (1796- 
1866), patekęs į istoriją nepavydė
tina Koriko pravarde. Tos pra
vardės, beje, jis užsitarnavo ne 
tikrai ką nors kardamas (budelis 
jis nebuvo), bet mėgdamas lepte
lėti kiekvieno prasikaltėlio adre
su „pakarti”, kaip ir mes patys 
dažnai „kariame” išgėrusį au
tomobilio vairuotoją arba kitą ko
kį niekdarį.

Ir pats Muravjovo gyvenimas 
buvo kontroversinis. Jaunystėje 
jis buvo pasidavęs madingoms ta
da liberalizmo idėjoms ir kartu su 
kitais Muravjovais buvo net pri
kišęs nagus prie dekabristų sąjū
džio. Bet laiku pasitraukė ir vė- 
liau net didžiuodamasis 
sakydavo, kad jis ne iš tų Murav
jovų, kuriuos karia, bet iš tų, ku
rie karia. Muravjovas buvo labai 
religingas ir dažnai šaukdavosi 
Dievo ir Apvaizdos pagalbos. Jis 
pritarė ir Vilniaus universiteto, 
kaip bedievybės ir paleistuvingos 
dvasios židinio, uždarymui. Jis 
buvo įstatymo ir tvarkos šalinin
kas.

Kontroversinės buvo Murav
jovo pažiūros ir į pačią didžiąją 
XIX a. Rusijos problemą — bau
džiavos panaikinimą. Pačioje Ru
sijoje jis buvo priešingas panai
kinimui, o tapęs Lietuvos ir 
Gudijos valdovu jis ėjo žymiai to
liau, negu garsusis caro Alek
sandro II manifestas buvo užpla
navęs. Ir už tai jis nusipelnė 
komplimento iš mūsų istoriko 
kun. Jono Totoraičio, kuris rašė: 
„Taip jis (Muravjovas) netyčio
mis padėjo pamatą mus liaudies 
gerovei” (Lietuvos atgijimas, Chi
cago, p. 30). Žinoma, pačiam 
Muravjovui ne tiek toji liaudies 
gerovė rūpėjo, kiek smagu buvo 
griauti pamatus lenkiškos įtakos 
Lietuvoje ir ypač Gudijoje, kurią 
jis laikė tikrai jau rusišku ir pra
voslavišku kraštu.

Suprantama todėl, kad niekas 
taip vieningai ir taip baisiai ne
buvo įtūžęs ant Muravjovo, kaip 
lenkų istorikai. Valerijonas Przy- 
borowskis (1845-1913), daugiato
mės 1863 m. sukilimo istorijos au
torius, nepagailėjo jam jokio 
pežoratyvinio epiteto, išvadinda
mas jį vagimi, reakcionieriumi, 
dabita, niekšu, begėdžiu, žinoma, 
nepamiršdamas ir koriko vardo. 
O mūsų laikų lenkų istorikas emi
grantas Jonas Kucharzewskis 
(1876-1952), taip pat daugiatomės 
istorijos apie baltąjį ir raudonąjį 
carizmą (Od biatego do czerwone- 
go caratu) autorius, neranda di
delio skirtumo tarp Muravjovo ir 
Stalino, laikydamas Muravjovą 
„prisigimusiu revoliucininku” 
(„natūra rewolucyjna”), o jo siste
mą „cariniu komunizmu” („ko- 
munizm carski”).

Dabartiniai pačios Lenkijos 
istorikai nedrįsta daryti tokius 
gražius palyginimus, nedrįsta kri
tikuoti ir Muravjovo socialinės bei 
ekonominės politikos Lietuvoje 
(juk jis ėjo su liaudimi), bet puola 
jo žiaurumą. Prof. Steponas Kie- 
niewicz, labai gražios ir plačios 
monografijos apie Sausio suki
limą autorius, rašo, kad tuo tar
pu, kai Muravjovo, pirmtakūnas 
(Nazimovas) per penkis sukilimo 
mėnesius patvirtino mirties spren
dimą sušaudant tik vienam suki- 
liminio būrio vadui (istoriko Teo
doro Narbuto sūnui Liudvikui), 
Muravjovas per vieną mėnesį pa
tvirtino net 18 sukilimo vadų mir
ties sprendimus, daugiausia pa
kariant (Powstanie Stycznioue, 
1983, p. 540).

Turi pagrindo lenkai nemėgti 
Muravjovo dėl to, kad ir jis pats 
labiausiai nemėgo dviejų daly

kų: lenkų bei lenkuojančių Lietu
vos ir Gudijos ponų ir lotynizmo. 
Taip tada buvo vadinama Katali
kų bažnyčios įtaka Rusijos im
perijoje. Tuo jis išsiskyrė iš dau
gumos ano meto carinės 
administracijos vadinamajame 
Vakarų krašte, kuri, ypač jos vir
šūnėlės, labai lengvai pasiduoda
vo lenkų ir lenkių įtakai ir su jais 
fraternizuodavo. Muravjovas ne
daug klydo, sakydamas, kad tuos 
kraštus „mes patys sulenkino
me”. Deja, po Muravjovo pasi
traukimo toji administracija vėl 
grįžo į seną vagą, kovodama su 
lietuviška maldaknyge ir elemen
toriumi ir leisdama laisvai platin
tis lenkiškai knygai, žurnalui ir 
laikraščiui. Taigi ir toliau lenkino 
Lietuvą.

Rusija ir Europa
Nežiūrint kaip daug kas, ypač 

pastaraisiais laikais, bešnekėtų 
apie visokius ^evoliucinius demo
kratus ir jų solidarumą, dvi pa
grindinės ano meto Rusijos inte
lektualinio ir dvasinio gyvenimo 
srovės buvo vadinami „zapadni- 
kai” (vakariečiai) ir slavofilai, ar
ba rusiškieji nacionalistai. Jau 
nuo Petro Didžiojo laikų Vakarų 
Europa, ypač Prancūzija ir Vo
kietija, žavėjo apšviestuosius Ru
sijos sluoksnius, neišskiriant ir 
pačių carų. Petras I kirto langą į 
Vakarus per Baltijos jūrą, Kotry
na II per vadinamas vakarines 
gubernijas, kurias Rusija atsiplė
šė iš buvusios Lenkijos-Lietuvos 
respublikos. Ji mėgo susirašinėti 
su Vakarų mokslininkais ir net 
kvietėsi enciklopedistą Diderot sa
vo vaikaičio Aleksandro namų 
mokytoju. O šis, tapęs caru Alek
sandru I, vienu metu žavėjosi net 
tolimųjų JAV konstitucija (fede
ralizmu). Labai konservatyvus is
torikas Karamzinas verkė, suži
nojęs apie Robespierre’o mirtį, -o 
Belinskis net nemigo ligą gavo, 
beskaitydamas Hegelį. Tiek daug 
tada Rusijai reiškė Vakarai. Ger- 
cenas tik pats į Vakarus pakliu
vęs ėmė suprasti, kad ir tuose 
Vakaruose nebuvo viskas taip ge
ra ir gražu.

Slavofilizmas arba rusiškasis 
nacionalizmas ir buvo reakcija 
prieš tą dažnai nekritišką žavėji
mąsi Vakarais, prieš tą tiesiog 
savotišką menkavertiškumo 
kompleksą Vakarų atžvilgiu. Sla
vofilai tvirtino, kad Rusija išaugo 
į didelę ir galingą imperiją ne 
gaudydamosi ir pamėgdžiodama 
Vakarų idėjas, bet atsirėmusi į sa
vo religiją (pravoslaviją), į savo 
politinę santvarką (autokratiją) ir

muziejaus sodelis prie Druskininkų (1983). 
Nuotrauka Algimanto Kezio

Seni ūkio padargai liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse (1983). 
Nuotrauka Algimanto Kezio

į savo tautos praeitį, ypač pa
braukiant kaimo bendruomenės 
(„mir”) reikšmę. Vietoj Vakarų in
dividualizmo jie bandė statyti 
rusiškąjį kolektyvizmą.

Nors Muravjovui, kaip karštam 
rusų patriotai, turėjo būti arti
mesnės slavofilų idėjos, tačiau 
tam tikra prasme jis buvo tikras 
vakarietis („zapadnikas”). Vienu 
dalyku jis visiškai neabejojo, — 
kad Rusija yra Europoje ir Euro
pos. Gerokai aptukęs ir įkopęs į 
septintąjį savo amžiaus dešimt
metį jis su tokiu entuziazmu ir 
energija griebėsi malšinti 1863 m. 
sukilimą daugiausia dėl to, kad, jo 
nuomone, to sukilimo pasiseki
mas reikštų Rusijos išstūmimą iš 
Europos. Juk kaip tik ar ne tą ir 
skelbė Varšuvos sukilimininės vy
riausybės manifestai. Tas atsitik
tų, jeigu Rusija prarastų Vakarų 
kraštą, vadinasi, Lietuvą ir Gudi
ją. Jis rašė V.A. Dolgorukovui, III 
skyriaus (žandarmerijos) vir
šininkui (1864.III.7), kad lenkai, 
atplėšdami nuo Rusijos Vakarų 

kraštą, nustumtų mus į Azijos sri
tį, paverstų mus, kaip jie su pasi
didžiavimu skelbia senąja Mos- 
kovija, arba Mongolija; jie ge
rai žino, kad netekę vakarinių gy- 
bernijų mes prarastame savo sta
tusą Europoje. Jeigu Petrui I 
Baltija buvo langas į Vakarus, tai 
Muravjovui Lietuva ir Gudija bu
vo tiltas į Europą. Gal kai ku
riems slavofilams, kaip ir vėles
niems rusų emigrantams, nebuvo 
svetima pusiau azijinės, pusiau 
europinės (eurazinės) Rusijos 
samprata, tik ne Muravjovui. Jam 
Rusija buvo ir turėjo pasilikti Eu
ropoje. Tik priešingai „zapadni- 
kams” jis tą norėjo įrodyti ne pa- 
mėgdžiodamas Vakarų 
demokratiją ir liberalizmą, bet pa
naudodamas Rusijos galybę ir 
kumštį.

Kaip žinia, 1863 m. sukilimo va
dai, ypač Lietuvoje, kaip gervės 
giedros, laukė paramos iš Vaka
rų. Jie nuolat žvalgėsi į Baltijos 
pajūrį laivo su ginklais ir kariniu 
daliniu. Juk ne veltui italų patrio

tų vadas Garibaldis šaukė, kad 
Europos tautos Lenkijos neapleis. 
Deja, Vakarai pasitenkino tik dip
lomatinėmis notomis. Ir Muravjo
vas, sutriuškinęs sukilimą, galėjo 
atraportuoti carui: „Rusija tarė 
žodį ir Europa nutilo”.

Muravjovo baimė, kad sukili
mas gali pasisekti ir kad netekus 
Vakarų krašto Rusija būtų iš
stumta iš Europos ir pavirstų 
Mongolija, psichologiškai gali bū
ti geriau suprantama, prisime
nant, kad jame tekėjo nemažai 
mongoliško kraujo. Gercenas jį ir 
pavadino „totoriškuoju Graku”, 
ne tiek prisimindamas senuosius 
romėnų liaudies tribūnus, kiek 
prancūzų komunistą Babeufą iš 
revoliucijos laikų, kuris taip pat 

* buvo pravardžiuojamas Graku.
Už sukilimo numalšinimą ca

ras apdovanojo Muravjovą grafo 
titulu, o rusų poetai, istorikai ir ki
ti net buvę liberalai ir „zapadni- 
kai” ėmė liaupsinti jį, kaip di
džiausią Rusijos valstybininką ir 
patriotą. Tik tas pat Gercenas, 
sėdėdamas Londone ir stebėda
mas tą patriotinę manifestaciją, 
pavadino visa tai „patriotiniu si
filiu”.

Mefistofelinė dvasia
Jeigu Lenkijoje vargu surastu

me bent vieną, kuris Mūravjovo 
adresu pasakytų švelnesnį žodelį, 
Lietuvoje Muravjovas ne visados 
buvo traktuojamas vien tik kaip 
korikas. Jau matėme, kad dr. J. 
Totoraitis buvo dėkingas jam už 
radikalesnį baudžiavos panaiki
nimo pravedimą Lietuvoje negu 
kur kitur Rusijoje. Nereikia betgi 
pamiršti, kad garbingasis istori
kas taip rašė kaip tik Nepriklau
somybės kovų metu, kada, atro
dė, lenkai buvo didesni Lietuvos 
priešai negu rusai. Kad ir kaip 
istorikas besistengtų būti nešališ
kas ir objektyvus, jis negali visiš
kai atsipalaiduoti nuo gyvenamo
jo momento spaudimo ir nuotaikų.

{domu, kad didžiausio vadina
mų lenkomanų ir litvomanų konf
likto įkarščiu metu, XIX a. pabai
goje, net toks Maironis surado 
vieną kita palankesnį žodelį to 
Lietuvos satrapo adresu. Savo 
poemoje „Jaunoji Lietuva” Mai
ronis rašė:

Lietuvi! Jei saulė ant tavo 
dangaus

Kada užtekės, tu nespiauk ant 
žmogaus,

Nors tavo netroško jis labo.

Tuos žodžius Maironis parašė 
ne iš kunigiško atlaidumo. Nors 
mažiukas Mačiuliukas mėgdavo 
nešioti lenkišką konfederatką, ta
čiau aplamai Mačiulių šeima, 
kaip liudija Valančius savo 
Palangos Juzėje, šaltokai žiūrėjo į 
1863 m. sukilimą arba į tą vadi
namą lenkų „zyliojimą”. Nebuvo 
Maironis antilenkininkas, pats 
rašė labai gražias lenkiškas eiles. 
Tačiau jis negalėjo pakęsti lenko
manų siautėjimo XIX a. pabaigoje. 
Iš čia ir truputis simpatijos di
džiam Rusijos antilenkininkui. La
bai teisingai Maironis pastebėjo, 
kad Muravjovas netroško Lietu
vos labo, bet mušdamas lenkus jis 
nejučiomis bent trupučiuką pasi
tarnavo lietuviams. Duobus liti- 
gantibus tertius gaudet.

Tai turėdami galvoje mes vieną 
kartą pavadinome Muravjovą 
Mefistofeliu, kuris savo vaidmenį 
Goethės Fauste taip nusakė:

Ich bin der boese Geist, 
Der stets das Boese imli 
Und stets das Gute schafft. 

(Esu pikta dvasia, kuri nuolat blo
go trokšta ir nuolat gera daro).

Be abejo, Muravjovas, kaip ir 
dauguma Rusijos valdininkų, be
veik visiškai nieko nežinojo apie 
ano meto lietuvių tautą, kuri ir pa
ti dar tik vos ne vos ėmė save su
prasti. Net toks “liaudies vai
kas”, nors ir kilęs iš plikbajorių, 
kaip kun. Antanas Mackevičius, 
tik pakliuvęs į to paties Muravjo
vo nagus, pradėjo svarstyti, ka
žin su kuo Lietuvai būtų geriau: 

(Nukelta j 2 psl.)
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„Bėkit, vaikeliai, ba tas miestas jus suės!”

Šiame numeryje:
Apie šokantį ir dainuojantį jaunimą. 
„Bėkit, vaikeliai, ba tas miestas jus 
suės!”
Prūsų Lietuva Vydūno požiūriu. 
Marijos Stankus-Saulaitės eilėraščiai. 
Ant popieriaus ir iš siūlų — Illinois lie
tuvių dailininkių paroda.
Apie fantastinį realizmą lietuviškoje 
prozoje.
Nauji leidiniai.
Chicagos teatruose.
Reklamuojami geriausi romanai. 
Kultūrinė kronika.

Apie šokantį ir dainuojantį 
jaunimą

Kuri kultūros šaka išeivijoje 
gausiausiai pražysta lietuvy
bės žiedais? Nedvejodamas 
atsakau: tautiniai šokiai. O 
jeigu šokėjų vienetas taip pat 
dainuoja lietuvių dainas, kul
tūrinis dovis yra dvigubas.

$į savo įsitikinimą noriu pa
grįsti faktais, kuriuos man pa
teikė Ona Razutienė, jau 35- 
rius metus vadovaujanti Los 
Angeles lietuvių tautinių šokių 
veiklai. Štai jos duomenys:

„Los Angeles LB Spindulys 
1984 m. birželio 10 d. 4 vai. 
p.p. Hollywood Palladiume 
rengia sukaktuvinę jaunimo 
šventę, su tautiniais šokiais ir 
choro dainomis”.

„Pietų Californijos lietuvių 
gyvenime LB Spindulio reikš
mė yra didelė: jaunimo ugdy
mui, lietuvybės išlaikymui, 
savosios kultūros puoselėji
mui bei lietuvių vardo garsi
nimui kitataučių tarpe. Gir
dime, kad Lietuvių fondas, ar 
LB Kultūros taryba premi
jomis įvertina vienetus, gy
vuojančius 20 - 30 metų. Gi 
mūsų Spinduliui jau 35-ri! Jis 
ne tik gyvuoja, bet ir pažan- 
gėja. Jau kuris laikas jo gau
sų šokių repertuarą paįvai
rina choro dainos”.

„1949 metais Šv. Kazimiero 
parapijos Lituanistikos mo
kykloje buvo suorganizuota 
pirmoji šokių grupė. Turėjo tik 
25 narius, o dabar jau 200. An
samblis kasmet surengia di
džiules jaunimo šventes (šie
met bus 28-toji), tradicinius 
vakarus, atspausdina gražias 
programas, pasirodo 3 - 4 
kartus kitataučiams. O kiek 
talkina saviesiems! Daly
vauja Vasario 16 minėji
muose ne tik Los Angeles 
mieste, bet ir neretai San 
Francisco, Arizonoj bei kitur”.

„LB Spindulys į savo 
šventes mielai pasikviečia 
šokių grupeB iš kitų vietovių. 
Buvo Grandis, Šilainė, Gyva- 
taras, Gintaras, Vakarų 
vaikai, Rūta ir t.t. Kelis kar
tus dalyvavo latvių ir estų 
šokėjai. Jie, vėl pakviesti, 
pasirodys šiemetinėje šventė
je”.

„Paminėtinos LB Spindulio 
gastrolės. Be Amerikos ir Ka
nados, įvykdytos dvi didelės 

išvykos: 1977 m. Europoje ir 
1982 m. Australijoje, kur atsi
liepimai buvo triumfališki”.

„Paramos ansamblis dau
giausiai susilaukė iš Lietuvių 
bendruomenės ir Lietuvių fon
do. Remia ir kitos organi
zacijos bei pavieniai asmenys. 
Šie metai LB Spinduliui tikras 
darbymetis. Visos jungtys 
(vaikų, jaunių, jaunimo, vete
ranų) ruošiasi į 7-tąją Tauti
nių šokių šventę Clevelande. 
Jau užsiregistravo šimtas 
šokėjų. Taip pat turime pasi
ruošti ir 35-rių metų jubiliejui 
Hollyvvoodo Palladiume. Tai 
reikšmingas renginys. Su
prantama, be gausesnės 
paramos bus sunku išsiversti. 
Laukiame visuomenės 
dėmesio. Daugiau dėmesio sa
vajam jaunimui!”

Iš šių, rodos, eilinių faktų 
galima susidaryti vaizdą, koks 
vis dėlto turiningas yra LB 
Spindulio kultūrinis įnašas Los 
Angeles lietuvių nausėdijai. 
Su gastrolėmis jaunimo pava
sariška veikla išsilieja ir į 
kitas vietas. Suranda tautinį 
atgarsį daugelio širdyse. Ir 
taip dirbama metų metais. 
Tęstinumas yra stebinantis. 
Ankstyvojo laikotarpio jau
nimo vaikai šiandien šoka ir 
dainuoja savo tėvams ir se
neliams toje pačioje pa
dangėje.

Nepailstanti vadovė Ona 
Razutienė turi daug gabių, 
atsidėjusių talkininkų. Duktė 
Danguolė Razutytė - Varnienė 
jau 15 metų moko jaunimą 
šokių meno. Kantriai, drau
giškai 34 metus prie pianino 
darbuojasi nepailstanti akom- 
paniatorė Ona Barauskienė. 
Daug muzikinio peno teikia 
komp. Giedra Gudauskienė, 
taip pat Antanas Polikaitis, 
mokydamas chorą dainų. Pra
eity nuolat talkino pianistė R. 
Apeikytė, komp. Br. Budriū- 
nas, komp. O. Metrikienė. Da
bar neapsieinama ir be jau
nesnių talentingų šokėjų 
mokytojiškos paramos: V. 
Bandžiulio, J. Bužėno, Ange
lės Mičiulytės ir kitų.

Džiaugiasi Los Angeles 
lietuvių visuomenė savo 
gyvastingu jaunimo an
sambliu. Kultūriniu pobūdžiu

VYTAUTAS A JONYNAS

Aną dieną (1983.XI.26) Drauge 
buvo Vidos Krištolaitytės straips
nelis apie dailę. Vienoj vietoj jinai 
prisimena dail. Adomo Galdiko 
perspėjimą savo kolegai A. Ku- 
rauskui Paryžiuje: „Ką jūs čia, 
vaikeliai, darot? Bėkit lauk, nes 
šis miestas gali jus suėst!”

Šie sakinėliai priminė man 
vieną knygą ir norą apie ją pa
kalbėt su Draugo skaitytojais. 
Toji knyga vadinas — Artiste et 
mėtčque d Paris ir susideda iš 
įrašytų magnetofono juoston pasi
kalbėjimų apie Miesto-Žmogėdros 
baisumą... Lietuviškai tektų versti 
jos pavadinimą maždaug: „Meni
ninkas atsibastėlis Paryžiuj”, nes 
žodžiui „mėtėąue” mūsų kalboj 
nesama atitikmens. Bet viena aiš
ku ir žinoma visiems gyvenu
siems Prancūzijoj, tai, kad „mėtė- 
que” paniekinantis terminas, kurį 
prancūzai ksenofobai taiko vi
siems užsieniečiams. Kartais net 
iš įsibėgėjimo. Kai kas mano, kad 
atsakius jiems tuo pačiu, atseit, 
temperamentingai išsiplūdus, 
užsimezganti tikra draugystė.

Keista, nesuprantama ir už vis 
labiau nelogiška, patologinė yra 
toji neapykanta, nes faktinai, kas 
jei ne svetimšaliai suteikė (bent 
vienu metu) Paryžiui šlovę ir 
garsą, sukurdami vadinamąją 
„Ėcole de Paris”. Aprašydamas tą 
laikotarpį Jean-Paul Crepelle 
savo knygoj La vie quotidiennp b 
Montparnasse a la Grande Ėpo- 
que, 1905 ■ 1930 (Paris: Hachette, 
1976) rašo:

„Galima savęs klausti, kaip šie 
baikštūs žydai, bijantys policijos 
priekabių, kadangi jų padėtis 
buvo formaliai netvarkoj, kurie 
gyveno Paryžiuj tarsi negyvena
moj saloj, kurie netgi nemokėjo 
kalbėt prancūziškai, kaip galėjo 
jie suvaidint tokį vaidmenį, išgar
sindami pasaulyje Mont- 
parnasse’ą. Daugiausia mažaraš
čiai, jie kalbėjo vien jidiš ir 
nemokėjo net rusų kalbos. 
Chagall’is, pavyzdžiui, atrado 
rusų literatūrą vien po karo, kai 
Vollard’as pavedė jam iliustruoti 
Mirusias sielas. Soutine’as teigė 
savo gyvenimo pabaigoj (ir tai 
buvo tiesa), kad jis nekalbąs 
rusiškai — jis peršokęs iš jidiš 
į prancūzų kalbą. Kai jis atvyko 
Paryžiun, jis buvo tikru laukiniu 
ir Modigliani, kuris ėmęs jį globot, 
turėjo išmokyt jį kaip vartot šaku
tę ir nosinę. Iki tol jis valgydavo 
su peiliu ir šnypšdavos į pirštus. 
Zadkine’as buvo vienas retų išim-

LB Spindulys neabejotinai 
giminiuojasi su kitų kolonijų 
vienetais. Šiandien jų mintys 
ir pastangos yra nukreiptos į 
būsimą jungtinę Tautinių 
šokių šventę Clevelande.

Pr. V. 

’ I8 vmcagos tautinių šokių grupių „Pava-
aarinio tryptinio”, kuris buvo suruoštas 1984 m.

balandžio mėn. 8 d. Jaunimo centre, besirengiant 
VII tautinių šokių šventei ir telkiant jai lėšas.

Nuotrauka Z. Degučio

I čių, nes buvo turėjęs gerą mokyk- 
i linį pasiruošimą. Jis pasisavino 
Į labai greit prancūzų kalbą ir kul

tūrą. Taip, kad netgi galėjo varžy
tis poezijos konkurse su Ray
mond Radiųuet”.

Tenka pripažint, kad pasirink
dami tokį veikalo pavadinimą, jo 
redaktoriai Lise Bloch Morhange 
ir David Alper anaiptol nenorėjo, 
įsakmiai pabrėžti to būdingo 
prancūzams ksenofobijos bruožo. 
Veikiau priešingai. Jų siekiamy
bė buvo parodyti Paryžiaus, kaipo 
kultūrinio centro spinduliavimą 
pasaulyje, ypač prancūziškos kul
tūros paveiktuose kraštuose — 
Afrikos kontinente, Maghrebe, 
Egipte, netgi Pietų Amerikoj. Taip 
pat pokalbių pagalba atskleisti 
to miesto įtaką emigrantų pasau
lėjautos formavimuisi. Anaiptol 
ne vien jų karčią gyvenimo 
patirtį, sunkumus prasimušt 
dailės srityje, pasidarant paklus
niais paveikslų pirklių — 
„maršanų” — pavaldiniais.

Skaitytojui, žinoma, bematant 
kyla visokios abejonės. Pirmoji 
yra toji, kad, kaip bebūtų, jos 
puslapiuose pasisako tik tieji, 
kurie, be abejo, yra pažinę ir šilto 
ir šalto, bet yra prasimušę, pagar
sėję. Tieji, kurių Paryžius nėsu- 
krimto su visais kauleliais. Kur 
tie, galbūt nemažiau talentingi, 
kurie dingo be pėdsako? Apie juos 
istorija tyli... Antroji būtų, kad 
redaktoriai pernelyg sutelkė 
dėmesį į tapytojus, skulptorius bei 
kitus menininkus. Atseit, kad 
knyga nesanti „reprezentatyvi”, 
kad redaktoriai vienašališkai 
apsiriboję, parinkdami meninio 
Paryžiaus atstovus, galbūt palik
dami nuošalyje kur kas svarbes
nes figūras. Juo labiau, kad tarp 
apklausinėjamų asmenų esama 
daug žmonių, kurie, prieš atsi- 
keldami Paryžiun, buvo prancūzų 
civilizacijos orbitoj, mokėjo kalbą, 
pažinojo literatūrą, žodžiu, brendo 
„francophonie” įtakoj (pvz., Io- 
nesco).

Savaime suprantama, kad tokio 
pobūdžio veikale tobulybė galbūt 
iš viso neįmanoma. Viena aišku, 
sprendžiant iš redaktorių keliamų 
klausimų, neatrodytų, kad jų buvo 
stengtasi prakišt kokį ideologinį 
trigrašį, ar net favorizuoti kurią 
meno šaką, kitos sąskaitom Tokio 
užsisklendimo knygoj nėra. Tiesa, 
neišvengiamai skaitytojui ati
dengiama Paryžiaus, kaip kovos 
arenos, dimensija, bet vienas 
Artiste et mėtbque b Paris 
privalumas yra tai, kad ją skai
tant jaučiamas platesnis mastas, 
būtent, kad Miestas - Žmogėdra 
nėra vien dailininkų — tapytojų, 
skulptorių, filmų režisierių, kokie 
genialūs jie bebūtų, miestas, bet 
taip pat ir politinės kovos centras, 
rašytojų vidinio atsinaujinimo 
vieta. Neišnyksta iš akiračio taip

Vytautas Kasiulis

pat faktas, kad Paryžius yra taip 
pat miestas, kurį pamilo šimtai 
ekskursantų, turistų, studentų, 
trumpai ar ilgėliau jame gy
venusių, ar pro jį pravažiavusių. 
Yra turistinis, akademinis Pary
žius, nuolatos besikeičiantis Pary
žius, kurio kartais ieškoma su 
ilgesiu, kuris prisimenamas su 
nostalgija. Knygoj apstu skaus
mingų atodūsių h la:

„Tada paryžietė rėdydavos 
labai savotiškai, bet tai turėjo 
specifinį žavesį. Tada egzistavo 
paryžietiškos dainelės ir viskas 
Paryžiuj buvo tipinga. To dabar 
visiškai nebėr. Visa tai dingo apie 
1950-tuosius metus, kai grįžo 
valdžion De Gaulle, kada imtasi 
modernizuot Paryžių, idant jis 
taptų „turtingu miestu".

Anuomet moterys išbėgdavo 
sekmadienį apsipirkt paryčiais su 
chalatais ir šliurėmis, visur buvo 
pilna muzikos. Visur būdavo 
atdari langai ir pro juos liejos 
dainelės. Savaime aišku buvo 
girdimos Edith Piaf, Charles 
Trene ir kitų plokštelės, bet bū
davo pilna gatvės dainininkų. Aš 
alpuliuodavau nuo viso to. O išėjus 
pasivaikščiot, akys apraibdavo. 
Minia buvo tikras spektaklis.

Užtat mums, anglams, Pary
žius atrodydavo pietietišku, pietų 
Prancūzijos miestu. Šiandien, 
savaime suprantama, automobilis 
tapo miesto valdovu.

Tuo tarpu tada žmonės mėgo 
paprastas pramogas; prancūzai 
traukdavo į paupius valgyt deš
ros su česnaku, o kai panorėdavo 
pasišokt, braukdavo į liaudies 
šokius (bal musette). Visa tai kai
nuodavo niekus” (Raymond 
Mason, dailininkas, skulptorius. 
Gimęs 1922 m. Birminghame).

Paryžių visą laiką gaubė ro
mantikos skraistė. Turisto akimis 
tai bohemos, clochard’ų, valkatų, 
„apašų šokių”, menininkų kavi
nių miestas. Apie jį sukurta daug 
mitų ir tas pats Raymond Mason 
kai ką patvirtina, kai ką panei
gia. Taip sakysim, prisimin
damas savo draugus Serge Rez- 
vani ir Jacųues Lanzman, jis 
rašo:

„Jų adresas buvo suolelis Ile du 
Vert-Galant saloj. Ten jie nak
vodavo ir palaikydavo gyvastį, 
išgerdami kartą į dieną puoduką 
erzacinės kavos ir sukrimsdami 
puskepalį baltos duonos 
(baguette)”.

Kur kas skeptiškiau jis atsi
liepia apie tariamas menininkų 
kavines:

„Kaip bebūtų, man atrodo, kad 
kavinių vaizdinys pernelyg 
brukamas į priekį. Vienas daly
kas, kuris įstrigo man, kalbant 
apie niujorkiečių tapybos 
mokyklas, tai, kad ten daili
ninkai stengiasi pamėgdžiot pary
žiečių menininkų gyvenimo būdą 
ar bent tai, ką jie įsivaizduoja jį 
esantį. Jie susirenka grupėn ir 
nusifotografuoja tarsi diskutuotų; 
tie „istoriniai momentai” tėra 
vien komedija. Tą mizansceną 
buvo sąmoningai prasimanę siur
realistai, bet aš pats, pagyvenęs 
trisdešimt metų Paryžiuj, niekad 
nesu sutikęs menininkų pasikei
čiančių nuomonėm kavinėse. Tai 
romantiškas anglosaksų pra
simanymas, kurį jie įsikalė sau į 
galvą. Menininkai vaikšto po 
kavines, bet jie niekad nešneka 
apie meną. Niekad!”

O dėl klošarų (clochards), valka
tų romantikos, ją sugriauna ne
gailestingai ne kas kitas kaip 
„specialistas” toje srityje, Henry 
Miller:

...„Žodžiu, aš neturėjau nė cen
to, bet buvau prie to pripratęs. 
Man pasitaikydavo dažnai elge
taut New Yorke visą naktį ir 
pareit namo tuščiom rankom ir 
tuščiu skilviu. Atsibust rytą 
nupasninkavus ir vėl pradėt iš 
naujo. Paryžiuj man klojos ne ką 
geriau. Bet nors buvau elgeta — 
aš iš tikrųjų ubagavau — aš 
niekad nesu priėjęs prie prancū
zo. Mat mane perspėjo: „Jie tau 
nepadės. Tai kieti žmonės”. Aš įsi
tikinau, kad tai tiesa. Vadinas, 
užuot lindęs prie prancūzų, aš pri
stodavau prie baltųjų rusų. Jie 
buvo tremtiniai, kuriuos išvijo 
revoliucija, ir tai buvo išlaidus, 
nuostabūs žmonės. Dažnai jie 
mane parsivesdavo pas save ir aš 
permiegodavau ant grindų. Man 
pasitaikė net pernakvot prie 
lovos, kur gulėjo vyras su 
moterim. Aš prisiartindavau prie 
praeivio ir sakydavau:

„Atleiskit... ar negalėtumėt duot 
man kiek „gėldų” (un peu de fric)? 
KąI'IT' ir jei tai būdavo rusas, jis 
paimdavo mane už parankės, ir 
pasiklausdavo: „Ar nenori
valgyt?” ir nusivesdavo į kokį 
restoranėlį. įsivaizduojat sau?! To 
niekad aš nesitikėdavau iš pran
cūzo. Sakau jums, tai nėra 
vaišingi žmonės. Tai ksenofobai. 
Graikai, pavyzdžiui, tai griežta 
priešingybė. Iš tiesų, prancūzų bū
das nėra vienas iš gerųjų. Bet tai 
nuostabi vieta gyvent, nežiūrint 
visko!” (Henry Miller, rašytojas, 
amerikietis, gimęs 1891).

Kadangi kalbama apie kul
tūrinį šoką, ksenofobiją, mentali
tetų sandūrą, verta pacituot ir 
kitų (daugiausia dailininkų) pasi
sakymus:

.....Aš a svetimšalis. O 
kadangi paryžiečiai jų nemėgsta 
— aš tai pajutau tuoj pat — aš lai
kinus nuošalyje. Aš galiu suskai- 
čiuot ant rankos pirštų savo drau
gus prancūzus” (David Malkin, 
dailininkas ir skulptorius, gimęs 
1910 m. Akkermane, Rusijoj).

„Mano draugai nesuprasdavo, 
kad man kaip ir kai kuriems ki
tiems, buvo neįmanoma tapt 
Maeght’o ar kieno kito tarnaitėm 
ir parduot dūšią. Tarp kitko 
maršanai bandė mus sukiršint 
tarpusavyje. Jie ieškojo draus
mingų dailininkų, sutinkančių 
tapyt pagal užsakymą. Kartais 
maršanas užeidavo pas mane ir 
sakydavo: „Aš pardaviau vieną 
tavo mėlynųjų drobių. Tas tipas 
norėtų kitos!” (Rezvani, rašytojas 
ir dailininkas, gimęs Teherane 
1928).

Bet galbūt vaizdžiausiai menta
litetų skirtingumas prabyla filmų 
režisieriaus, gimusio Mauri
tanijoj, lūpomis:

„Užtrenkt kam nors duris yra 
neįsivaizduojamas dalykas 
Afrikos kaimeliuose. Ten 
nežinomas taip pat indiferentiš
kumas arba polinkis laikyt save 
skirtingu nuo kitų padarų. Jei 
atklysta naujas žmogus, 
kiekvienas elgias su juo pa
garbiai, nes esi šeimininkas. Ką 
gi mes matom Paryžiuj? Požemi
niam traukinyje ar butų blokuose 
nesikalbama tarpusavyje, kaimy
nai vieni kitų nepažįsta... pasi- 
klauskim, dievaži, kur tikrosios 
džiunglės” (Sidney Sokhona, 
filmų režisierius, gimęs Tachott, 
Mauritanijoj 1952 m.).

Vienatvės, gyvenimo uždaram, 
etniniam gete gaida neretai pra
skamba tuose pasisakymuose. 
Labai reti būna prisipažinimai, 
kaip kad tunisiečio Na'cer 
Khemir, kino režisieriaus ir skulp
toriaus (plasticien), kad Paryžius 
atvėręs jam savojo krašto, savos 
literatūros ar meno, savitumą: 

(Nukelta j 2 psl.)
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Sekminių ugniai negęstant

Pirmas žvilgsnis į profesorių Juozą Eretą

Suvokdami lietuviškąjį gyve
nimą išeivijoje kaip kažką 
nenormalaus žmogiškame likime, 
be precedentų mūsų tautos Istori
joje, dažnai ir į savo uždavinius 
žvelgiame kaip unikalius, vien da
bartinių aplinkybių diktuojamus. 
Kažin ar tai visai tikslu? Nesame 
į Ameriką iš dangaus nukritę — 
visa, ką darome, turi gilias šak- 

j nis mūsų tautos praeityje, o tikin
tiesiems ir Kristaus įvykyje bei il
gaamžėje Bažnyčios tradicijoje. 
Kartais pravartu į tai aiškiau 

.‘pasižiūrėti. Trumpais Nepriklau- 
j somybės metais katalikiškos švie- 
‘suomenės įpūsta Sekminių ugnis 
• teberusena už kai kurių mūsų 
. krikščioniškų kultūrinių pastan- 
’ gų ir dabar. Kaip vieną iš dauge
lio galimų pavyzdžių šį kartą no- 

; rėtųsi nurodyti Draugo laikraštį 
kartu su jo šeštadieniniu priedu.

Šiais metais mirusio prof. Juo
zo Ereto knygoje apie Stasį Šal
kauskį (New Yorkas: Ateitininkų 
federacija, 1960) yra neužmiršta
mas skyrius, pavadintas „Sekmi
nių ugnis”, kurtame autorius pla
čiais bruožais atskleidžia 

j tuometinę Lietuvos katalikų in- 
, telektualų viziją — Gyvosios Dva

sios sąjūdį, turėjusį skatinti vidi
nę tautos raidą, ugdyti jos sielą, 
skaidrinti jos religinę mintį ir pa
dėti jai stiebtis aukštyn intelek
tualiai ir moraliai. Tai turėjo 

1 būti lietuviškas atskambis „to gy
vo dvasinio judrumo, kuriuo tuo 

J metu pasižymėjo vakarų Europa” 
; (p. 22). Šis sąjūdis nesiekė būti 

nauja organizacija, o laisvas vie
nodos dvasios asmenybių sutari- 

; mas. Sąjūdį skatino pats Šal
kauskis, kun. Stasys Yla, prel. 
Vytautas Balčiūnas, kun. Vytau
tas Bagdanavičius, prof. kun. Pra
nas Kuraitis, prof. Antanas 
Maceina, kun. Juozas Prunskis ir 
daug kitų. Kai kurie iš jų dar il
gus metus buvo mūsų tarpe ir ug
dė toliau jaunesnes kartas, kai ku
rie dar tebėra su mumis. Kaip jie 
suprato lietuviškai katalikišką bū
seną moderniame pasaulyje? Ne
priklausomybės praradimo išva- 

;. karėse, 1938 metais, Sekminių 
proga Stasys Šalkauskis rašė: gy
voji dvasia yra „pastovi dvasinė 
įtampa, nukreipta į idealo sie
kimą. Tai yra tasai vidaus degi- 

. mas, kuris, tarsi evangeliškasis 
| žibintas, nušviečia pastovia švie

sa vidaus gyvenimą” (Tiesos Ke
liu nr. 5, 1938, p. 420). Tai buvo 
noras atsikreipti į krikščionišką 
gelmę, ją sąmoningai suvokti 
kaip pagrindą toms ryžtingoms 
kultūrinėms pastangoms, kurias 
jau vykdė „Naujosios Romuvos” 
1936 metų generacija — prasiver
žusi į Vakarų kultūros pasaulį, 

pramatanti Lietuvai šviesią ateitį 
(žr. Algis Regis, „Idealizmas ir 
tragizmas Juozo Keliuočio gy
venime”, Draugas, 1984.111.24). 
Po daugelio metų Antanas Macei- 
Sa, be abejo, rėmėsi šia Nepri- 

lausomos Lietuvos patirtimi, kai 
jau po II Vatikano susirinkimo 
savo kultūros teologijos veikale 
Krikščionis pasaulyje (Putnam, 
Conn.: Krikščionis gyvenime, 
1973) pateikė aiškią ir išmąstytą 
pasauliečio misijos Bažnyčioje 
sklaidą mūsų laikams — ta misi
ja, tai niekas kitas kaip kultūra, 
žmogiškosios kūrybos visose sri
tyse plėtojimas. Tik taip pasaulis 
pašvenčiamas ir grąžinamas Die
vui.

Ir po beveik penkiasdešimt me
tų dabartinė katalikų karta jau 
išeivijoje norėtumėm save laikyti 
tų ankstesnių mūsų idėjos draugų 
pastangų tęsėjais. Gal kai kam at
rodys, kad tai per daug išaukštin
tas žvilgis į savo padėtį — bet 
kaip kitaip mes save ir savo dalį 
lietuvių tautos kely suvoksime? 
Teisybė, tai buvo žmonės, kurie 
statė valstybę, ugdė lietuviškąją 
kultūrą, tiesė tautai kelius į 
ateitį. Mes grabaliojatųės patam
sy — nuolat klausdami, ką turė
tumėm, ką galėtumėm išeivijos 
sąlygomis atlikti? Gerai supran
tame, kad tai, ką mes darome, tė
ra „išlaikymo akcija”. Tad ir ly
gintis su anomis kartomis 
nebandome — ką nors tęsti nėra 
tokios pat reikšmės darbas kaip 
ką nors pradėti (žr. Vytautas Bag
danavičius, įvadas Mykolo Kru
pavičiaus Visuomeniniams klau
simams, p. 12). Bet jų nusibrėžtu 
keliu, nors ir skirtingomis aplin
kybėmis, norėtume save matyti ei
nančius. Ne medžiagos stoka, o 
dvasinio ryšio su jais brangini
mas paskatino priedo puslapiuo
se įvairiomis progomis prisiminti 
Juozą Keliuotį, Juozą Brazaitį, 
Juozą Prunskį, Juozą Eretą, Sta
sį Ylą, Praną Kuraitį, Vytautą 
Bagdanavičių, Antaną Maceiną. 
Iš jų galvosenos išeidami, sudarė
me progą visiems skaitytojams 
gvildenti II Vatikano susirinki
mo poveikį lietuviams, nes tai bu
vo gal pats reikšmingiausias reli
gijos ir kultūros sąlytis mūsų 
laikais. Savo religinių ir tautinių 
šaknų ieškodami, taipgi skyrėme 
dėmesį šv. Kazimierui, Martynui 
Liuteriui, aušrininkams ir ki
tiems mūsų įtultūros šaltiniams. 
Tikime savosios istorijos tęstinu
mu ir jos įkvėpiančia galia toles
nėms mūsų kultūrinėms pastan
goms.

Gal vieno kito žodžio reikalin
gas yra religinių temų statusas 
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ANTANAS VAIČIULAITIS

Profesorių Juozą Eretą 
pirmą kartą pamačiau anais 
tolimais laikais vieną šaltoką 
pavasario sekmadienį Vilka
viškyje, būdamas dar žemes
nėse „Žiburio” gimnazijos kla
sėse. Apie jį jau sklido garsas, 
kaip apie šveicarą, kuris atva
žiavo į Lietuvą, stojo į sava
norius, dirbo valdžioje, įsteigė 
žinių agentūrą „Eltą”, ant 
kojų sukėlė pavasarininkus ir 
sportininkus, rašė ir dar išteko 
laiko profesoriauti. Ir štai aną 
sekmadienį po pamaldų jis 
turėjo prabilti į žmones iš bal
kono priešais bažnyčią. Jis 
kalbės apie blaivybę, — taip 
buvo pažymėta pranešimuose 
apie tą šaunų vyrą iš Šveica
rijos kalnų, o dabar iš Kauno 
atkankantį į mūsų miestą, 
kur, tiesa, netrūko smuklių, 
bet gyvavo ir blaivininkai.

Kai jau suma buvo atlaiky
ta, pamokslas pasakytas ir 
mišparai atgiedoti, žmonės 
virto iš bažnyčios. Vieni 5 
traukė namo, kiti lindo pas pa-' 
žįstamus žydus ar rinkoje 
sukinėjosi ties pirklių bū
domis, dar kiti klausėsi 
Vamagirio pranašysčių gat
vėje prieš kleboniją: viena, jo 
aiškiaregystė man išliko dar iš 
ano karo dienų. „Prie Virbalio 
yra kapčius, — skelbė jis. — 
Prie to kapčiaus susieis caras 
ir keizeris, ir jiedu persiima. 
Karą laimės, katras bus stip
resnis”.

Gera dalis, ypač jaunuome
nės, vaikštinėjo aplink šven
torių, — buvo tokia įprastinė 
apeiga ar pramoga po pa
maldų žygiuoti nuo bažnyčios 
iki rinkos iš vieno šono ir iki 
tilto per Vilkaują prie gim
nazijos iš antro. Pulkelis susi
metė šlapokoje gatvėje prieš 
balkoną.

Netrukus ten išėjo liek
nas, tirštaplaukis vyras, atsi
lapojusiu apsiaustu ir baltu 
šaliku, nukarusiu iš abiejų 
šonų, lyg kokia stula. Tai buvo 
Eretas. Kalbėjo karštai, kiek 
kapota tartimi. Iš visų jo žo
džių man išliko griausmingi 
pagraudinimai, kad „degtinė, 
kurią geriate, tai nuodai”. Ar 
tie teisingi pamokymai įsmi
go į kaimiečių širdis ir galvas, 
kas bepasakys. Kai kurie iš jų 
klausėsi skersi, lyg svarsty
dami, ar verta dar luktelėti ar 
jau dūlinti namolei.

Po kelerių metų profesorių 
Juozą Eretą pamačiau iš arti, 
vėl tame pat Vilkaviškyje. Ne
galėčiau pasakyti, kokios iš
kilmės ar šventės jį atvedė į 
mūsų gimnaziją. Tik žinau, 
kad buvo ir literatūros popie
tė. Žmonių į erdvesnę klasę 
antrame aukšte prisirinko 
daug, o literatų mūsų tarpe 
niekados nestokojo. Didžio
sios žvaigždės Petronėlė Orin- 
taitė ir Salomėja Nėris 
mokslus čia jau buvo išbridu- 
sios ir iškeliavusios į universi
tetą. Tad programą atpylėme 
likusieji žaliūkai. Aš skaičiau 
„Skrybėlę” — dalykėlį iš ma
žų dienų atsitikimų. Ir štai po 
manęs pakyla profesorius Ere
tas, išgiria mano meną visų 
akivaizdoje: — tai šitaip reikia 
rašyti, kad atrodytų lietuviš
kai. Mano garbė ir laimė tuo 
dar nesibaigė. Po programos 
ėjau gatve tilto link. Su kitais 
mane pasivijo profesorius ir 
užkalbino, — taip visai pa-

Prof. Juozas Eretas(1890-1984) Nuotr. Vytauto Maželio

prastai ir draugiškai, lyg būtu
me seni ir lygūs bičiuliai. Tai 
man paliko didelį įspūdį ir ne
nykstantį atsiminimą. Mes, 
gimnazijos mokiniai, nelabai 
drįsom leistis į kalbas su mo
kytojais, o dabar čia su tavim, 
kaip kokiu reikšmingu daiktu, 
šnekučiuojasi profesorius. 
Buvo graži, žieduota pavasa
rio diena, ir ta šilta nuotaika 
gyva liko ligi šios valandos. 
Dabar, žiūrint iš tolimos per
spektyvos, tame epizode būtų 
galima surasti ir vieną stiprų 
profesoriaus veiklos bruožą: 
jis tavęs neužgožė savo moks
lu ir aukštu titulu, buvo tau ly
gus kaip žmogus ir stengėsi 
tave paskatinti, {rikiuoti į 
graudingą vagą.

Jis tai darė ir universitete
kaip dėstytojas. Nuvažiavęs į 
Kauną, griebiausi lietuvių ir 
prancūzų literatūros, o ne 
vokiečių, kurią dėstė Eretas. 
Turėdamas laiko, po savo pro
fesorių, V. Mykolaičio - Pu
tino ir VI. Dubo, užsukdavau 
iš smalsumo pasiklausyti ir 
kitų — Krėvės, kuris pasakojo 
apie Dostojevskį, Vaižganto, 
kuris kalbėjo apie Vydūną, 
arba Herbačiausko, kuris dės
tė apie Wyspinskį. Išliko ir 
kai kurių smulkmenų. Saky
sim, į Vaižganto paskaitą kaž
kas įslinko gerokai pavėlavęs, 
ir „Pragiedrulių” autorius jį 
pabarė, kam nepasirodė laiku. 
Herbačiausko paskaita buvo 
vakare, jis kalbėjo lenkiškai ir 
protarpiais sukiojo lempą su 
žaliu gaubtu, vis pataiky
damas taip, kad šviesa kristų 
jam ant veido, kuris tada atro
dydavo kažkaip šėtoniškai. O 
po paskaitos prie durų 
išsirikiavo studentės, kad 
profesorius joms paburtų iš 
delno. Matote, jis buvo ne tik 
rašytojas, profesorius, bet ir 
burtininkas. Nesu tikras ar 
davė savo ranką paburti pa
skaitoj buvusi Salomėja Nėris.

Vieną dieną po Mykolaičio 
tame pat aukšte Kalnų gat

vėje įsmukau pro gretimas 
duris pasiklausyti profe
soriaus Ereto. Visi kiti 
lankytieji profesoriai ar skaitė 
iš rašto, ar atpildavo iš galvos 
savo mokslą. Pas Eretą buvo 
kitaip. Jo studentė Alirfa 
Skrupskelienė sutelktinėje 
knygoje Didysis jo nuotykis 
rašo:

„Kalbėdamas profesorius 
kartais nulipdavo nuo kated
ros ir dėstydavo, laisvai vaikš
čiodamas po auditoriją, savo 
paskaitą paversdamas dialo
gu, o kartais net gyvom disku
sijom...

„Paskaitose prof. J. Eretas 
mėgdavo digresijas. Šalia lite
ratūros užgriebdavo muziką, 
psichologiją, etnografiją, filo

Adolfas Valeika Taika

sofiją” (p. 93).
Tada jis kalbėjo apie ro

mantizmą literatūroje. Man 
atrodė tiesiog keista, kai jis už
dėjo plokštelę ir pagrojo ro
mantizmo laikų muzikos, ar 
tik ne Schuberto. Dabar gal
voju, kad tai buvo kaip tik pa
žangus metodas, atskleidžiąs 
platesnes menų giminystes. 
Po melodijų prasidėjo darby- 
metė — studentai skaitė ir 
vertė vieną šveicarų rašytojo 
Federerio knygą. Profesorius 
mėgdavo parinkti šveicarą ar 
kataliką autorių. Nors buvau 
syečias, Eretas prigriebė ir 
mane. Beversdamas savo ga
balą, vienoje vietoje įstrigau: 
pasipainiojo kažkoks neregė
tas vokiškas rezginys. Paaiš
kėjo, kad tai paprastas 
reikalas: tas keblus žodis reiš
kė riterį.

Kiek vėliau profesorius 
mane įkinkė į didesnį darbą. 
Kai 1929 metais buvo švenčia
ma Lessingo sukaktis, šatri- 
jiečiams šovė mintis pastatyti 
smagią jo komediją „Minną 
von Bamhelm”. Entuziazmas 
buvo didelis. Minną turėjo vai
dinti Ciliutė Griniūtė, o dra
mą išversti Eretas įbruko 
man. Taip pat turėjau nueiti 
pas teatro direktorių Jurgį 
Savickį ir režisierių Dauguvie
tį. Direktorius kalbėjosi man
dagiai, pritarė, o režisierius, 
kurį pagavau lauke prie teat
ro, manęs smarkiai paklausė, 
kratydamas savo auskarą: 
„Ar tu skaitei „Hamburgo 
Dramaturgiją”? Kiek turėjau 
drąsos, suburbuliavau, kad 
taip — tą Lessingo veikalą 
žinau.

Išverčiau „Minną” su tikru 
malonumu — tada mėgau 
Lessingo dramas. Bet iš pa
statymo nieko neišėjo. Ne
žinau, kodėl šis šiltas žygis 
pakriko.

Beversdamas, vienoj vietoj 
įklimpau prie žodžių apie tris 
žvaigždutes. Aišku, profeso
riai turi viską žinoti, ir nuėjau 
pas Eretą. Jis ėmė ir apšvietė, 
trys žvaigždutės ant butelio 
reiškia gerą konjaką. Nuste
bau, kad garsus blaivininkas 

žino ir tokius dalykus.
Juozo Ereto literatūros pa

skaitose universitete naujiena 
buvo ir tai, kad jis laikėsi etno
grafinio - geografinio metodo, 
kurio šulas Vokietijoje buvo jo 
profesorius Nadleris, su pa
skaitomis lankęsis ir Kaune. 
Tarp keleto kitų lietuvių pas 
Nadlerį studijavo germanis
tas Ignas Skrupskelis, pa
rašęs disertaciją Vienos uni
versitetui „Lietuviai XVIII 
amžiaus vokiečių literatū
roje”.

Kad jis pasirinko lietuvišką 
temą, buvo ir profesoriaus 
Juozo Ereto nuopelnas: jis ra
gino savo studentus vokiečių 
literatūroje ieškoti lietuviškų 
temų ir pėdsakų. Vienas iš jo 
studentų, dr. Alfonsas Šeš- 
plaukis, šiandien turi pa
ruošęs spaudai stambų veika
lą iš tų lietuviškų pėdsakų. 
Pavyzdį davė ir patsai profe
sorius. Jis rašė ne tik apie vo
kiečių mistikų literatūrą, ne 
tik apie Goethę, bet ir apie 
Liudviko Rėzos santykius su 
„Fausto” autorium, pagaliau 
ir apie patį Rėzą ir jo tėviškę, 
Karvaičius, smėlių užpusty
tus. Buvo netgi nuvykęs į Wei- 
maro archyvus, medžiagos ieš
kodamas. Stambiausia Ereto 
knyga iš literatūros istorijos 
yra „Jonas Wolfgangas Go- 
ethe”, išleista 1933 metais 
Kaune. Dabar apie ją Lietu
voje taip atsiliepiama: esą 
mąstysena vokiška, „sunki ir 
bespalvė kalba”, bet tai esan
čios pirmos originalios stu
dijos, pagrįstos „gausia fakto- 
grafija” apie Goethę. „J. Ere
tas sukūrė gana spalvingą jos 
(poeto asmenybės) raidos isto
riją” (Vytautas Kubilius, 
Lietuvių literatūra ir pasauli
nės literatūros procesas, p. 
241).

Kiti šį veikalą įvertino jau 
anksčiau. „Goethinėse studi
jose bene ryškiausiai bus pasi
reiškusi mokslinė prof. Ereto 
asmenybė — rašė prieš 50 me
tų filosofas Stasys Šal
kauskis. Kaip kruopštus me
nininkas tapytojas pirma, 
negu sukuria savo paveikslą, 
daro visą eilę mėginamųjų 
etiudų, taip ir jis pirma, negu 
yra parašęs savo kapitalinį 
veikalą apie Goethę, buvo da
ręs eilę bandymų. Jojo tikslas 
buvo gyvojo Goethės paveiks
las, laisvas nuo vienašališkų 
tendencijų ir kraštutinių ver
tinimų. Prof. Eretui Goethe 
yra genialus poetas rašytojas, 
bet sykiu ir gyvas žmogus”. 
(Didysis jo nuotykis, p. 67- 
68).

» Gyvus žmones Juozas Ere
tas vaizdavo ir savo monogra
fijose — Stasio Šalkauskio, 
Kazio Pakšto ir prelato Pran
ciškaus Juro — jau po karo.

Kai ateities kartos žvelgs į 
Juozą Eretą, jas daugiausia 
turbūt stebins ir žavės ne tiek 
jo gausūs raštai, kiek jo dina
mika, ištikimybė ir meilė Lie
tuvai, kurios likimą ir teisybę 
jis plunksna ir gyvu žodžiu 
skelbė pasauliui ligi pasku
tinių savo ilgo amžiaus dienų. 
Ir toms kartoms jis atrodys 
vyras nepaprastas, gal ir ne 
visai perregimas, kuris iš savo 
kalnuotos tėvynės atėjo į 
mūsų lygumų žemę, antrąją 
tėvynę, ir, nelyginant koks 
modemus riteris, visomis savo 
jėgomis, energija, organiza
ciniu sugebėjimu ir meile dirbo 
ir kovojo jos gerovei.
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„Uždraustos” temos 
Rimkevičiaus novelėje

I

Šių metų balandžio mėnesi 
Literatūroje ir mene pasiro
džiusi Vytauto Rimkevičiaus 
novelė „Kas ji?” yra retas lite
ratūrinis gyvis — ji eilinė ir 
drauge ypatinga; paviršuti
niška, bet padeda skaityto
jams giliau įžvelgti padėtį; la
kuoja tikrovę ir taikliai 

v .apibendrina ištisos visuome
ninės grupės situacijų. Jos he
rojus, metalų rūdijimo specia
listas, 'grįžta iš mokslinės 
kelionės po Jungtines Ameri
kos Valstybes, randa žmonų 
einančių į bažnyčių ir prade
da pasyvų romansų su kaimy
ne. Visa tai, o ypač autoriaus 
filosofinės pastabos dvelkia 
švelnia nuobodybe.

Kuo gi ta novelė ypatinga? 
Ji paliečia dvi temas, kurių at
sargūs Lietuvos rašytojai pap
rastai vengia: žmogaus teises 
ir tikinčiųjų diskriminavimų. 
Rimkevičiaus herojus moksli
nių pasikeitimų rėmuose skai
to paskaitas Berkeley studen
tams Amerikoje. „Žinoma, kai 
kas teiraudavosi apie žmo
gaus teises”, sako jis. „Pap
rastai klausdavo tie, kurie ži
nojo, kų aš turiu atsakyti”. O 
kų į tai mūsų herojus? „Aš pri
mindavau jiems jų pačių rašy
tojo Artūro Milerio žodžius: 
„Valstybė, kurios žmonės bijo 
vakare išeiti į savo miestų gat
ves, neturi jokios teisės moky
ti kitus, kaip jie turi gyventi!” 
Tai tiek apie žmogaus teises.

Rimkevičiaus logika pap
rasta. Kadangi kai kuriuose 
Amerikos miestų kvartaluose 
Sutemus nesaugu išeiti į gat
vę, amerikiečiai neturi teisės 
išsižioti apie Gulago karalijų, 
specpsichiatrines ar Lietuvos 
okupacijų. Tokia logika vado
vaujantis, nei amerikiečiai, 
nei anglai, nei prancūzai ne
turėjo teisės praverti burnos 
apie nacių darbelius, nes jų 
pačių šalyse buvo daug gilių 
socialinių problemų.

Autoriaus cituojamas Ar- 
thur Miller tokia logika nie
kad nesivadovavo. Nors tik
rai kai kur Amerikoje sutemus 
nedrįsdamas išeiti gatvėn, jis 
nuosekliai kritikavo rašytojų 
persekiojimų ir kalinimų Če

koslovakijoje, Lenkijoje, o 
ypač Sovietų Sųjungoje. Mille- 
rio laikysena yra iškalbus pa
vyzdys, kad apie žmogaus tei
sių pažeidinėjimų reikia 
atvirai ir garsiai kalbėti. Rim
kevičiaus herojus Millerio ci
tatų išplėšia iš konteksto ir jų 
naudoja kaip fygos lapelį, ku
riuo oficialieji tarybiniai tu
ristai prisidengia, susidūrę su 
nepatogiais klausimais. „Pap
rastai klausdavo tie, kurie ži
nojo, kų aš turiu atsakyti”, 
sako Rimkevičiaus herojus. 
Fygos lapelis ir drauge prisi
pažinimas, kad tarybinis pi
lietis užsienyje negali kalbėti 
savo balsu, o turi kartoti val
diškas formules.

Kita „tabu” tema novelėje — 
kas atsitinka, kai nomenkla
tūros nario žmona pradeda 
lankyti bažnyčių. Novelėje ji 
tiesiai tėškia savo koroziniam 
mokslininkui į akis: „Žinau, 
kodėl nenori, kad aš eičiau (į 
bažnyčių)! Tu bijai! Bijai, kad 
tave svarstys už tai!” Tarybi
nėje novelėje šiukštu negali
ma prisipažinti, kad tokia bai
mė pagrįsta. Ir todėl novelės 
herojus jai atsako: „Aš nebi
jau. Manęs nesvarstys už tai”. 
Svarstys nesvarstys... Ir Rim
kevičius, ir jo redaktoriai, ir 
cenzoriai, ir skaitytojai visi ži
no, kad „bažnytininko” pasi
rodymas nomenklatūros re
zervate bematant sukelia 
aliarmų ir iššaukia valymo ak
cijų. Tačiau autorius apsime
ta, kad taip nėra — jis žaidžia 
žaidimų pagal tarybines tai
sykles.

„Rašydamas noriu kai kų iš
aiškinti. O kų — nežinau”, už
baigia novelę jos herojus. Jo 
lūpomis kalba patsai auto
rius. Novelės forma, nuotaika 
ir vyriausiojo veikėjo mentali
tetas labai tiksliai susumuoja 
ir išreiškia partinių rašytojų ir 
nomenklatūrinės inteligenti
jos apatijų, inercijų, bejėgiš
kumų — jų geismų atviriau iš
sireikšti ir drauge baimę 
netekti privilegijų ir rizikuoti 
nežinia. Rimkevičius parašė 
vidutinę novelę, bet ji verta dė
mesio kaip savo laiko doku
mentas.

I. Pa.

Visuomenė ir architektūra
Knygą „Jono Muloko architektūra” aptariant ir metines nuo architekto mirties minint

JURGIS OKUNIS

Mūsų kultūriniame gy 
venime tremtyje jau kuris lai
kas organizuojamos visos gali
mos priemonės mūsų tautinių 
tradicijų išlaikymui ir jų tęsti
numui užtikrinti. Pirmaujanti 
vieta šiems kilniems tikslams 
įgyvendinti skiriama menui. 
Mūsų veikla reiškėsi meniš
kom programom ir parodom. 
Netrūko gražių leidinių ir kny
gų, aukšto lygio pasirodymų ir 
net vyko sezonai su ištisų 
operų pastatymais. Supran
tama, kodėl menas net mūsų 
tremties sųlygose pirmauja. 
Jame ryškiausiai atsispindi 
mūsų tautos siekimai, mūsų 
pačių mintys ir pažiūros, per
gyvenimai, mūsų džiaugsmas 
ir liūdesys. Mes užburtame 
mene surandame save, pra
turtiname savo vaizduotę ir 
per menų mes geriau prade
dam pažinti ir suprasti vienas 
kitų.

Jau iš pat pradžių, mums at
vykus Amerikon, pas kultū
rininkus ruseno mintis su
teikti mūsų lietuviškai veiklai 
taip pat ir lietuviškų aplinkų. 
Kitaip tariant, brendo lietu
viškos architektūrinės ap
linkos reikalas. Toks pagei
davimas turėti savo lietuviškų 
stilių ilgainiui virto mūsų vi
suomenės ambicija. Per pa
staruosius trisdešimt metų 
Amerikoje ir Kanadoje 
lietuvių statytų pastatų archi
tektūroje jau randame lietuviš
ko stiliaus pradmenų.

Šia tema prieš mus turime 
tik spaudoj pasirodžiusių re
tos kultūrinės vertės, saky
čiau, istorinės vertės gražiai 
paruoštų ir išleistų knygų 
Jono Muloko architektūra 
(Los Angeles, 1983).

Architektas Jonas Mulokas 
yra plačiai mūsų visuomenėje 
ir už jos ribų žinomas kaip

' • -pelės MarijosGimimobažnyMaChic.agoJe(arch.JonasMulokas).
Nuott auka J. Tamulaičio

savo sukurtų modelių, Chicagoje, 1952 metais, kada bažnyčia.

tautinės lietuvių architektū
ros pradmenų ieškotojas, pri
taikantis mūsų liaudies 
motyvus monumentaliuose 
naujai statomuose pasta
tuose. Amerikoje jo buvo 
pastatyta didelis skaičius baž
nyčių, kultūros namų, pa
minklų ir rezidencijų.

Pagal architekto J. Muloko 
pateiktų medžiagų knyga 
paruošta ir suredaguota kun. 
P. Celiešiaus su išsamiu ir 
kruopščiu aprašymu architek
to atliktų darbų, suminint su 
darbais susijusias intrigas, 
nesėkmes ir laimėjimus. Kny
goje trumpai paminėta archi
tekto kilmė ir jo sukurtos 
šeimos lietuviškos tradicijos. 
Jo vyriausias sūnus Rimas 
pasirinko architekto profesijų, 
tuomi užtikrindamas tėvo 
architektūrinių tradicijų tęsti
numų.

Architektui Jonui Mulokui 

nebuvo likimo lemta dalyvau
ti savo knygos sutiktuvėse. 
Šiandien jo mirties metinių 
proga (jis mirė 1983 m. ge
gužės mėn. 31 d.) mes turime 
prasmingai susikaupti prie jo 
sukurto architektūrinio lobio 
ir pasidžiaugti mūsų kultū
rininko kun. P. Celiešiaus 
mūsų visuomenei paruoštu kū
riniu apie architektų.

Ši knyga yra berods pirmoji, 
jei ne vienintelė, mūsų trem
tyje pateikianti ne tik archi
tekto pastatų aprašymų, bet, 
taip pat nagrinėjanti painius 
ir sudėtingus visuomenės ir 
architekto-kūrėjo santykius. 
Neturėjome rimtesnių pasi
sakymų bei kritikos straips
nių lietuviškos architektūros 
stiliaus reikalu spaudoje, kas, 
knygų aptariant, sudaro rimtų 
spragų daugeliui sųvokų toje 
srityje suprasti. Jei kiti menai 
mūsų veikloj suklestėjo, to 
negalima pasakyti apie archi
tektūros menų, kuris dar liko 
nesuprastas. Mūsų tremties 
laikotarpiu, nustojus tėvynės, 
pagrindinis rūpestis buvo su
rasti bet kokių pastogę, visiš
kai negalvojant kokios archi
tektūros stiliaus ji buvo. Tas 
netikrumo dėl savo ateities 
jausmas dar užsiliko, ir daug 
kas dar tebėra abejingas 
„architektūros menui” ir 
lietuviškam stiliui bei jų 
reikalui ir apibrėžimams.

Norint palengvinti skaityto
jui suprasti knygoje užtiktus 
pareiškimus dėl stiliaus ir jo 
lietuviškumo, architektūrinės 
kūrybos ir kūrėjo tikslų, prieš 
aptardamas knygos turinį pa
duodu trumpų santraukų 
labiau nusistovėjusių pažiūrų 
tuo klausimu.

Iš esmės visi mes, lietuviai, 
savo širdyje nešiojame mūsų 
krašto tikėjimų, papročius ir 
tradicijas bei tautines aspira
cijas, tuo pačiu gyvename 
lietuvišku stilium.

Kartų, diskusijų metu, arch. 
Jonas Kovalskis - Kova pa
reiškė: „ieškojimu bei stu
dijomis stenkimės, kad mūsų 
architektūra būtų tobula, o 
lietuviška ji bus ir be mūsų pa
stangų”.

Istorijos patirtis rodo, kad 
architektūros stiliui sukurti ir 
išaugti reikalinga pajėgi, su iš
lavintu skoniu visuomenė, 

suprantanti kūrėjų - archi
tektų.

Visi menai, o taipgi ir archi
tektūros menas turi tuos pači
us kompozicinius elementus: 
ritmų, kontrastų — formoje, 
tone, spalvoje ir pauzoje, ir pa
galiau kūrinio visumos išraiš
kų (visų elementų estetinis ba
lansas). Visi šie elementai 
kūrybiniame procese užsi
brėžto uždavinio ribose, pa
rinkus jiems priemones ir me
džiagas, sudaro architektūrinį, 
muzikalinį, tapybos, skulptū
ros ar deklamacijos kūrinį.

Architektas Jonas Mulokas, 
gimęs 1907 m. gruodžio mėn. 
18 d., buvo vyriausias penkių 
vaikų, knygnešio Petro Mu
loko sūnus. Gilių lietuviškų 
tradicijų ir nuolatinių pavojų 
apsuptoje knygnešio šeimoje 
brendo drųsaus, ryžtingo ir at
kaklaus Jono charakteris. Čia 
jis įgavo savo būdo ko
vingumo bruožų, kas vėliau 
gyvenime tapo jo pagrindinė 
priemonė siekiant savo tikslų. 

Svč. Mergelės MarijosGimimoba*nyčios Chicagoje portalasfarch. Jonas 
Mulokas).

Jam beaugant anksti pasi
reiškė jo susidomėjimas lietu
viškais kryžiais, apylinkių 
gamtos grožiu ir bažnyčių 
išoriniu ir vidaus grožiu bei jų 
konstrukcija.

Apsisprendimas būti archi
tektu užgimė, jam išklausius 
architekto Vytauto Žemkalnio 
- Landsbergio paskaitos, kurių 
jis skaitė mokiniams, atsi
lankęs Rokiškio gimnazijoje. 
Tuojau Jonui Mulokui kilo 
mintis, kuri vėliau tapo jo 
gyvenimo obalsiu — „užsispy
rusiai kurti lietuviškų archi
tektūrų visur, kur tik pasi
taikys ir leis kūrybos 
sųlygos”.

Savo išsimokslinimų Jonas 
Mulokas apvainikavo mūsų 
Vytauto Didžiojo vardo uni
versiteto Technikos fakulteto 
ir Karo mokyklos baigimu.

Pirmai galimybei pasitai
kius jis aplanko mūsų išsvajo
tų istorinę sostinę Vilnių. 
Miestas, kuris laikomas Eu-* 
ropos barokinės architektūros 
perlu, — taip jį charakteri
zavo garsioji vokiečių archi
tektūros enciklopedija (Was- 
muth Lexikon der Baukunst). 
Pirmo įspūdžio pakako, kad 
mūsų jaunas architektas taptų 
užkerėtas bažnyčių ir kitų 
miesto pastatų grožiu. Čia 
Jono Muloko patriotiškas 
kūrybingumas surado platų 
laukų savo veiklai. Jis atnau
jina mūsų istoriniams įvy
kiams pažymėti paminklines 
lentas. Sužino, kad rusai po 
Lietuvos 1795 metų padali
nimo Šv. Kazimiero bažny
čios centrinį bokštų perdirbo, 
sunaikindami originalų ka
rūnos forma mitra užbaigimų, 
uždėtų dar 1604 m. bažnyčių 
statant, pakeisdami karūnų 
rusišku „cibuliu”. Jis ėmėsi 
šių ibtorinę skriaudų atitai
syti. Nepaisant vokiečių 
okupacijos ir karo laiko, jis, iš
studijavęs karūnos-mitros au
tentiškumo dokumentus, su
projektuoja ir pastato, nuėmęs 
„cibulį”, naujų paauksuotų 
karūnų-mitrų ant istorinės Šv.

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Kaip su tais meno šuoliais ir „laip
tais”?
Kodėl mes šokame?

v Romo Viesulo suprojektuotas Vati
kano pašto ženklas.
Jolitos Kavaliūnaitės apsakymas „Pa
ti gražiausia moteris”.
A.a. rašytojas ir knygų leidėjas Ste
pas Zobarskas.
Vytauto Pluko eilėraščiai.*
Lietuviai dailininkai Freiburge 1945— 
1950 metais — paroda Illinois uni
versiteto galerijoje, Chicagoje. 
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.

Kodėl mes šokame?
Tautinių šokių džiaugsmas

RŪTA JAUTOKIENE

Kaip su tais meno 

šuoliais ir „laiptais”?
Jau prieš 15 metų E. A. Mc- 

Cormick (BooAs Abroad, 1969 
vasara) svarstė Alain Robbe- 
Grillet knygą Naujasis ro
manas straipsnyje „Europos 
romano perspektyvos”. Ypač 
ten buvo keliama mintis, kad li
teratūra progresuoja kažko
kiais guoliais. Susidaro lyg 
nauji „laiptai”, pakopos, 
kurias pastato atsinaujinimai 
ir kiekvienas toks laiptas 
veda į ką nors tikrai naujo., 
Tokiu laiptu 19 šimtmety, pa
vyzdžiui, būtų Flaubert, kuris 
parašė visai kitokį savo laik
mečiui romaną. Proust’as vė
liau pastatė kitą laiptą, po to 
Joyce, Gide, Kafka, Sartre, 
Camus, Beckett, Sarraute, 
Claude Simon.

* ♦ ♦

McCormick prideda italą L. 
Malerba su jo charakterių | 
destrukcija romane, M. Frisch, 
M. Bense, F. Mon, rašantį du 
tekstus, vieną šalia kito tame 
pačiame puslapyje. Kiekvienas • 
iš jų ką nors visai naujo yra 
įnešęs. Pvz., Malerba, nori skai
tytojui būti įdomus, tai pripa
sakoja fantastiškų „melagys
čių” ir po to sako, kad taip 
nebuvo. Ir vėl suka pasakojimą 
į kitas fantazijas. Gal panašiai 
kaip Drauge recenzuotoj Vid
mantės Jasukaitytės Stebuk
linga patvorį žolė (1984.11.25), 
kur autorė vartoja tą „taip 
nebuvo”. Kartą ir mūsų A. 
Landsbergiui draugiškai 
prikišau, kodėl jis su tokiu įdo
mumu skaitomas, bet novelę 
„Rašytojas N. mieste” baigia 
juokingu grotesku? Išeina iš 
pasakojimo vientisumo ir bai
gia, kad arabai išmeta jį pro 
lėktuvo duris ir jis skrenda 
debesyse... Tai rašytojas man 
atsakė, kad prozoj savo už
davinį gerai atlieka, jeigu ją 
įdomu skaityti — to užtenka. 
Turbūt kaip Homero Odisėjui 
negalima prikišti, kad jis, grįž
damas pas savo žmoną po Tro
jos karo, sugaišta dešimt metų, 
patiria daug fantastiškų kliū
čių, moterų vilionių ir nuo
tykių.

* * *

Vienu Žodžiu, šiandien vyks
ta nemaža pasikeitimų litera
tūroje ir senieji standartai, kaip 
nuoseklumas fabuloje ir vien
tisi charakteriai, keičiasi. Bet 
kaip tai suprasti? Kas atsi
tiko? Poezija tapo hermetiška, 
abstrakti. Naujausiose dra
mose nėra T.V. pabaigos, maz
gų išrišimo. Muzika pasikeitė. 
O prancūzai ir kiti (vokiečiai, 
italai, čekai) vis ateina ir ateina 
su naujausiais atradimais 
romane. Kai kurie mūsų rašy
tojai, kurie seka šiomis naujo
vėmis, įvairiai mėgina tas nau
joves nedrąsiai įsivesti į savo 
kūrinius, jas suprastindami 
mūsiškiams.

♦ ♦ *

Tuo tarpu Vakarų literatūra 
įneša dar naujesnių „laiptų”. Ir 
kaip mums juos pasivyti? Pri
statęs aukščiau minėtus „laip
tus”, McCormick sako, kad toli
mesnė nauja forma atrodys 
daugiau ar mažiau lyg jokia 
forma („absence of any form at 
all”). Pripažįsta, kad toks 
ekstremizmas rodo tūnančią 
jėgą romane. Džiaugiasi įvai
riom galimybėm. Mato ro
mano žydėjimo tąsą. Jis klau
sia net, kas ateis po „naujojo 
romano”. Ar jau daugiau nebus 
naujų „laiptų”?

♦ ♦ ♦

Nėra abejonės, kad jų bus ir 
tik bereikia laukti. O kas mums 
belieka? Kur mes esame? Ar 
mes stovim ant Flaubert’o ar 
Proust’o laipto? Ar pasirink
sime tolimesnį laukiantį 
laiptą? O gal lipsime žemiau? 
Viena gal turėtume įsidėmėti: 
turėtume bent būti gerai in
formuoti ir nuodugniai žinoti, 
kas ant kiekvienos pakopos su
krauta. Gerai pastudijuoti 
Joyce, Gide, Kafka, Sartre, 
Simon ir kitus. Gal panašiai 
kaip šiais laikais firmos ir vals
tybės, nežinančios naujausios 
kompiuterių technologijos, įri- 
kiuojamos į atsilikusias? Keis
čiausia tik, kad tapyboje ir 
poezijoje visai nesame atsilikę. 
Čia tai tikrai stovime ant aukš
to „laipto”.

P. Melnikas

tariau, kad būtinai įjungsiu jų 
pasisakymus į šį straipsnį.

Štai ką galvoja Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
aštuntojo skyriaus trylikame
čiai mokiniai apie mūsų 
šokius: Judita — Man patinka 
šokti tautinius šokius, nes 
šventėse parodau visam 
pasauliui, jog nesvarbu, kad 
Lietuva yra maža valstybė. 
Nors ji dabar pavergta, bet vis 
dar gyvuoja. Laura — Tik 
mano tėvelis yra lietuvis. Kai 
aš šoku, tegul visi žino, kad 
myliu Lietuvą. Mano močiutė 
man vis dainuodavo lietuviš
kas dainas ir pasakodavo, 
kaip jie savo' tėviškėje šok
davo. Kai dabar išgirstu 
muziką, pradedu šokti ir mane 

užmiršdami tos pačioB idėjos užlieja džiaugsmas. Robertas 
bendraminčiui numesti žodelį, 
kritikuojantį šio mūsų veikimo 
užmojus ar gaires. O kas čia 
tokio, kad taip pasielgiame! 
Juk už viską svarbiausia, kad 
dar skaitome ir domimės savą
ja spauda: tai įrodo, kad lietu
viškumo liepsnelė dar tebe
dega stipriai mūsų širdyse, 
įdiegdama entuziazmo ki
birkštėlę, kuri skatina mus ir 
toliau nenuilstamai darbuotis 
tautinio šokio meno tikslams.

Malonu, kad turiu progos su 
Draugo skaitytojais pasi
dalinti keliomis mintimis: ką 
pati matau savo akimis ir jau
čiu kaip šokėja ir ką jaučia kiti 
šokėjai, besiruošią kelionėn į 
Clevelando kolizėjų.

Vieną dieną, bevažiuodama 
į Marąuette Parko lituanis
tinės mokyklos pamokas, pa
galvojau, kad, ruošiant šį 
straipsnį, būtų įdomu su
žinoti, ką galvoja patys 
mokiniai apie tautinius 
šokius. Juk jie bus vieni iš 
dalyvių šioje tautinių šokių 
šventėje. Atėjus į šios 
mokyklos aštuntą skyrių, 
vietoj reguliarios pamokos pa
prašiau mokinius, kad maž
daug per dešimt minučių trum
pai, bet aiškiai ir nuoširdžiai 
parašytų, kodėl jie šoka tau
tinius šokius ir kokį džiaugs
mą jiems teikia tautiniai 
šokiai. Nieko nelaukę bei nie
ko nesakę, visi ėmėsi darbo. 
Grįžus namo, perskaičiau jų 
mintis, ir pagalvojus nu-

Pastaruoju metu pasižvalgę 
po lietuvišką spaudą, beveik 
kiekvieną dieną randame iš
tisus 
šios 
temą 
šokių 
nis ragina be išimties visus 
lietuvius vykti į Clevelandą, 
kitas pateikia siūlymus, kaip 
kaupti kapitalą, trečias aprašo 
šokėjus ir jų vadovus, dar 
kitas skelbia naujai susida
riusio ar pasikeitusio komi
teto sudėtį, bet dar neteko pa- 
stebėti užuominų, kokį 
džiaugsmą jaučia patys šokė
jai ir kodėl jie šoka. Perskaitę 
įvairius aprašymus, apžiūrėję 
nuotraukas iš visų pusių, 
gėrimės savo veikla, ne-

aprašymus, liečiančius 
vasaros aktualiausią 
— Septintąją tautinių 
šventę. Vienas straips-

— Man patinka būti su savo Chicagos Aukštesniosios lituanistikos mokyklos 
draugais. <Aš būnu išdiduB, kai šokėj'l KruPė- besiruošianti dalyvauti Septintojoje 
atsimenu šokį: Garbė mokėti 
šokti. Vaiva — Kai šoku, jau- Mes šokame ne šios mokyklos 
čiuosi esanti arti prie------a;“
Lietuvos. Jaučiuosi išdidi, iš
mokus tautinį šokį. Tiek daug 
ratelių tautinių šokių šventėje 
šoka taktu, o tu esi viena iš tų 
šokėjų... tada taip malonu, kad 
esi lietuvaitė! Bronius — Tau
tiniai šokiai išreiškia mūsų 
nuotaiką: jei linksma, šokame 
polką, jei nuliūdę — lėtą šokį. 
Vaikai būna laimingi. Aš vi
suomet šoksiu ir visuomet my
lėsiu šokius. Jūratė — Man ne
svarbu, kokį tautinį šokį šoku, 
nes man visi šokiai patinka. 
Čia berniukai ir mergaitės 
linksmai praleidžia laiką lietu
viškame ratelyje. Tauras — 
Mes, šios mokyklos mokiniai, 
bešokdami parodome rusams, 
kad jiems nepasiduosime.

Tos pačios savaitės šešta
dienį man jau iš anksto buvo 
aišku, ką specialaus turiu at
likti Chicagos Aukštesniojoje 
lituanistikos mokykloje. Pir
moji pamoka — aštuntoje kla
sėje. O kaip aštuntokai nuste
bo, kai paprašiau parašyti šia 
tema. Bet dar kartą pa
prašius, rašė nieko daugiau 
nesakydami. Taip beeidama iš 
pamokos į pamoką, susidū
riau su mokinių pareikštomis 
reakcijomis: „Jūs nesate tau
tinių šokių mokytoja. Kodėl 
reikia mums apie tai rašyti? 
Ar gausime už tai pažymį?

SVentėje, su mokytoja Nijole Pupiene.
Nuotrauka Gintaro Plačo

mių berniukų. Mano partneris 
geras šokėjas — gražus 
lietuvis.

— Pakeičiau nuomonę apie 
lietuvybę, atsidūręs didelėj 
arenoj. Man anksčiau nepa
tiko tautiniai šokiai ir man

grupėje, bet kitur”. Atsakiau, 
kad toks rašymas nieko regu
liariai pamokai nepakenks, 
nesvarbu kokiai grupei 
priklausote, bet labai svarbu, 
kad šokate, o dėl pažymio — 
dar pagalvosiu. Na, ir įkibo • buvo nesvarbu, kas esu. Du 
visi be išimties rašyti: dėstė 
mintis ilgiau negu leidau ir _ . .
atviriau negu galvojau. Po Šeštąją tautinių šokių šventę 
penktos pamokos turėjau visą 
pluoštą prirašytų lapų, metų šoksiu su dideliu noru ir 
simbolizuojančių jaunuolių 
jausmus, išlietus ant balto po
pieriaus. Štai ištraukos iš jų 
pasisakymų:

— Atsimenu savo gyve
nimo patį gražiausią dalyką 
— mano pirmąją matytą šokių 
šventę, o tas figūras ir dabar 
prisimenu. Tada norėjau bėgti 
į areną ir šokti su visais 
šokėjais kartu. Mama sakė, nuosime lietuviškai ir šoksim 
kad dar per maža, turiu pa
laukti. Kai grįžau namo, tuoj 
užsivilkau ilgą sijoną, mama 
turėjo uždėti tautinių šokių

l plokštelę, ir šokau ilgai, ilgai... 
Nuo vaikų darželio iki aštun
tos klasės šoku. Kuo toliau, juo 
daugiau myliu mūsų šokius.

— Nuo senų laikų mano tė
velis ir mamytė šoka tau
tinius šokius. Aš irgi noriu 
šokti. Juk aš esu jų šaka. Ma
tau didelį skirtumą tarp 
populiarių ir lietuviškų šokių. 
Repeticijose sutinku daug įdo-

tūkstančiai šokėjų ir penkis 
kartus daugiau žiūrovų per

pakeitė mane. Po ketvertų

entuziazmu.
— Nenoriu priklausyti 

jokiai organizacijai. Tėvai 
mane ten nuveža. Ten man ne
smagu. Bet tautiniai šokiai 
man už viską svarbiausi. Man 
jie niekuomet nenusibosta.

— Amerikoj kalbą ir tra
dicijas sunku išlaikyti, bet jei 
mes, vaikai, kalbėsime ir dai-

savo šokius, nebijosime užsi
vilkti tautinius drabužius — 
tada vyresnieji gyvens be rū
pesčių. Aš šoku tokioje gru
pėje, kurioje yra šokėjų, nemo
kančių kalbėti lietuviškai. Esu 
laiminga, kad galiu jiems 
papasakoti apie Lietuvą, ką iš
mokstu Chicagos Aukštesnio
joje lituanistikos mokykloje.

— Tautiniai šokiai yra ver
tinga forma mūsų kultūros. 
Šių dienų lietuvis, bešok
damas tautinius šokius, aiš
kiai parodo savo ryšį su anų

laikų kaimo lietuviais, kurie 
šoko ne iš pareigos, bet pasi
linksminimui. Susirinkę 
kaimo aikštėje, dainuodavo ir 
šokdavo iš visos širdies — jie 
ne tėvus linksmindavo, bet 
patys save. Ar neturėtų ir šių 
dienų modernus lietuvių jau
nimas savo susibūrimuose 
pašokti tautinius šokius iš 
gryno noro, tik savo malonu
mui, o ne susirinkusiems tė
vams, kaip dabar daroma.

— Vieną kartą, pabaigus 
šokti Malūną, žmonės atsi
stojo ir mums plojo. Man kojos 
sudrebėjo iš laimės, kad 
niekas nepastebėjo mūsų klai
dų...

— Tik vi mas Dievas viską 
mato. Dievas irgi yra 
dėkingas mums lietuviams už 
mūsų šokių grožį.

— Kai lankiausi okupuotoje 
Lietuvoje, profesionalai mums 
turistams šoko tautinius 
šokius. Niekur nemačiau, kad 
anas jaunimas šoktų savo 
pasilinksminimuose. Jei jie 
dabar to nedaro Lietuvoje, 
mums amerikiečiams čia 
Amerikoje sunkiau išlaikyti 
šią tradiciją. Mūsų pareiga 
kuo daugiausia šokti ir dai
nuoti, mylėti ir gerbti šokį ir 
dainą.

— Šokiai yra kaip įdomios 
pasake i, kurios parodo seno
vės žmonių darbus. Jei mokė
sime tautinius šokius — tai

MM

Marąuette Parko, Chicagoje, lituanistinės mokyklos tautinių Šokių 
grupė, dalyvausianti Septintojoje lokių šventėje. Prieky sėdi: tautinių 
šokių mokytoja Renata Variakojytė, mokyklos vedėja Bronė Prapuo-

lenienė, tautinių šokių mokytoja Irena Smieliauskienė ir mokyklos 
ansamblio vadovas Darius PoUkaitis.

v. Nuotrauka Jono Tamulaičio

jausime mūsų prosenelių 
gyvenimą. Tai mūsų garsio
sios istorijos dalis. Kai šoku, 
rodau tautosaką. Geras pašo
kimas — geras kultūros pa
demonstravimas.

— Bešokdama visiems paro
dau, kad esu lietuvaitė. Man 
taip malonu, kai šoku prieš 
minią. Žmonės į mane žiūrė
dami tikriausiai galvoja: 
„Kokia ji gera lietuvaitė!” 
Džiaugiuosi ir aš savimi — 
džiaugiuosi, kad gimiau lietu
vaite!

— Tautiniai šokiai man 
teikia džiaugsmą, lietuviška 
muzika padaro mane lai
minga. Jos klausantis taip 
lengva šokti, kojos pačios kyla 
į viršų, o mane pačią tada 
apima laimė.

— Esu laimingas, nes galiu 
šokti kokius tik noriu tau
tinius šokius: manęs niekas 
nekontroliuoja ir neseka (tik 
mokytojos reikia klausyti), 

(Nukelta į 2 psl.) k



kazio Bradinio „Prierašų” proga
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SKRUPSKELYTĖ
Neišvengiamybė nėra piktybė. 
Kazio Bradūno „Prierašų” proga. 
Julijos Švabaitės novelė „Geriausias 
draugas”.
Iš Walt Whitmano poezijos.
Dail. Viktoro Petravičiaus paroda Elk- 
hart, Indiana, gegužės 11 - birželio 17 
dienomis.
Chicagos teatruose.
Nuomonės ir pastabos.
Nauji leidiniai.

Kazys Bradūnas. Prierašai. Atei- 
i ties literatūros fondas: Chicaga, 1983. 
I 80 psl. Kaina — 6 dol. Gaunama pas 

leidėjus (Ateitis, 17689 Goldwin Drive, 
' Southfield, MI 48075), pas platintojus 
ir Drauge.

*

4
8

4

Neišvengiamybė nėra piktybė
Yra donkichotiškų patriotų, 

kurie lietuvybės keliuose gan 
dažnai kaunasi su įsivaizduo
jamais priešais. Pavyzdžiui, 
išgirdę kita kalba šnekančius 
lietuvių vaikus, bematant regi 
kažką pražūtingo mūsų tautai.

Mėnraštyje Lietuviai Ame
rikos Vakaruose Algirdas Gus
taitis savo aktualų straipsnelį 
„Gerbkime lietuvių kalbą, 
lietuviškas pavardes” pa
verčia jaunimą šturmuojančia 
kovaviete. Štai jo moralinio 
kalavijo kirčiai: „Pirmoji, jau
nųjų užsienyje gimusių 
lietuvių, savo tėvų kalbos ne
gerbimo žymė tai nuolatinis 
kalbėjimas svetima kalba. Tai 
piktas, negražus, lietuvių tau
tai nepaprastai žalingas 
šašas, kurį reikia išgydyti”.

Visų pirma, priminkime 
Alg. Gustaičiui, kad tie jo plie
kiami jaunieji asmenys kalba
si ne svetima, o kasdiene 
anglų kalba. Jie gi yra gimę 
tos kalbos prieglobstyje, 
mokosi jos mokyklose, su ja 
susiduria kur kas dažniau 
negu su lietuvių kalba. Argi tai 
„piktas, nepaprastai žalingas 
šašas” angliškai reikšti savo 
mintis? Juk tiems lietuviu
kams žymiai laisviau ir inty
miau išsisakyti kaip tik tąja 
„svetima“ kalba. Šios neiš
vengiamybės paneigti negali
me.
i

! Šiandien lietuvių kalbos 
< sveikatą ardo ne mūsų atža
rios, bet kai kurie pražilę spau- 
Ido8 darbuotojai, tikriausiai 
1 lietuvių gimnazijas baigę 
I žmonės. Pamiršta jie papras
čiausią dėsnį: sakinys ąr 
‘žodis, klaidingai parašytas, 
^sąmonę bado labiau negu kad 
^pasakytas. _ f 
; Kad ir tame pačiame Alg. 
{Gustaičio naudojamame laik
raštuke. Jau vedamojo „Kazi- 
Jmieriniai metai” pirmo 
’ sakinio pradžia rodo, kaip 
skaudžiai „stilizuojama“

• lietuvių kalba: „Turėjome 
; atžymėjimus Lietuvos žymių 
. asmenų...” Kitur ten pat
• rašoma: „padarė iškilmingą 
■ paminėjimą” (= surengė ar iš- 
{ kilmingai paminėjo); „sen-
• draugai” (= sendraugiai); 
{„sukamoje filmoje” (= suka- 
Įmame filme); mažai turi pro
gų pabuvoti ir pasisvečiuoti su

<
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Bradūno poezija nesibijo 
būti įspėjama — kaip giria, 
kaip žemė, kaip žmogaus 
veidas. Ji atvira, bet paslap
tinga, paprasta ir kartu 
apeiginė. Pasiskolinus poeto 
žodžius, pasakyčiau, kad ji 
kaip duona, delnuose nešama 
ir delnuose paslepiama, kaip 
jėgos kamuolys, nelauktai iš- 
sprūstantis iš rankų. Kartais 
ji kalba savo paviršiumi ir pri
einama kiekvienam; kartais, 
kiek atidžiau paklausinėta, ji 
paberia giliai poeto vaizduo
tėje įsišaknijusių metaforų 
pluoštus, kurios galėtų su
dominti ir naujausiom litera
tūros teorijom tepasitikinčius 
kritikus. Tai todėl, kad Bradū
nas spontaniškai sulydo du 
momentus: kurti ir pajusti, ką 
reiškia kurti. Jis nėra minties 
poetas ta prasme, kad jo poe
zija į mus nekalba abstrakty
bių tankme, tačiau, są
moningai ar nesąmoningai, 
poetas savo žodį atveria poezi
jos mįslei, ją kaskart iš arčiau 
pajunta ir šią ryškėjančią nuo
jautą neišvengiamai įlieja į 
vaizdus, į sintaksines struktū
ras, į rinkinių pavadinimus, 
kurie tuo būdu nurodo ne tik 
rinkinio siužetus ar jo išvirši
nę formą, bet ir poeto ypa
tingą ryšį su kūryba. Ne vieną 
Bradūno rinkinių pavadinimą 
galėtume laikyti autentišku, 
nors save tik dalinai atsklei
džiančiu, poeto vaizduotės 
parašu, rinkinio esminės kryp
ties emblema.

Ką reiškia Prierašai? Savo 
išviršine forma Prierašai pra
tęsia ir įtvirtina vienur kitur 
Bradūno kūryboje pastebimą 
polinkį pasivaduoti dvilyte, 
paralelinių tekstų sąranga, 
poetinį žodį paremiant itin 
prasminga, iš kitur į Bradūno 
rinkinį atklydusią citata. Pir
mame Prierašų skyriuje Bra
dūno eilėraščiai yra įrašomi 
greta Senojo Testamento 
Genezės frazių; antrame jie 
yra derinami su Sv. Jono 
Evangelijos ištraukomis; tre
čiame, istorijos rodikliui gero
kai pasistūmėjus į priekį, susi
pina Bradūno poezija ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos ištraukos. Tarp 
cituojamų tekstų ir poeto žo
džių, Prierašuose jaučiamas, 
palyginti, sudėtingas, įvairuo
jantis, per visą eilėraščių 
pluoštą nuosekliai išlaikomas 
santykis, poeto ir religinių 
tekstų dialogas, skatinantis 
skaitytoją užklausti: kas yra 
prierašas? Ar religinių raštų 
citata ar Bradūno eilėraštis? 
Kuris tekstas pirmaeilis, kuris 
antraeilis? Kokia cituojamų iš
traukų paskirtis? Kur gi iš 

lietuviais” (= pas lietuvius); 
„kur randasi Rescue Mission” 
(= kur yra)...

Šiame leidinyje yra pakan
kamai aiškios, taisyklinga 
kalba parašytos informacijos. 
Priekaištas daromas ne tiek 
leidiniui, kiek tiems trumpų 
rašinėlių autoriams, kurie ta
riasi šimtu nuošimčių moką 
lietuvių kalbą ir kratosi da
bartinės kalbos žodyno ir gra
matikos kaip laisvamaniai 
maldaknygės.

Rūpestis savosios kalbos iš
laikymu niekad neužgęsta 
mūsų spaudoje. Neseniai 
skaitėme Drauge (1984.V.ll) 
„Clevelando žiniose” reporta
žą apie dr. Algio Norvilo pa
skaitą „Lietuvių kalbos ne
vartojimo problema”. Paskai
tininkas dalyką svarsto 
ramiai, moksliškai, pasirem
damas psichologiniais ir socio
kultūriniais duomenimis. Pa
brėžia šeimos lietuviškumo ir 
motyvacijos sąlygas, būtinas 
jaunimui įsitraukti ’ į kalbos 
mokymąsi.

Užgaulus gėdinimas čia ne
daug ką padės, juo labiau 
nieko neišgydys. Ir kita kalba 
šnekantis jaunuolis gali būti 
savo tautos taurus gerbėjas. O 
tai yra šis tas, žinant, kaip 
greitai nūdien anka tautiš
kumo versmės pasaulio plo
tuose, gyvenant toli nuo. 
sios aplinkos. Išeivija 
sala. Vien tik laiko 
pustomų kopų bendrija.

Reikėtų pasistengti 
galvoti parankius būdus, kurie 
gal padėtų sudominti jaunuo
sius užsienio lietuvius savos 
kalbos turiningu grožiu. Apie 
tai rengtinos dažnesnės 
paskaitos. Šalia daugelio 
esamų klubų ir visokių or
ganizacijų, manyčiau, lietuvių 
kalbos mylėtojų draugija savo 
reikšme prašoktų visas kitas. 
Galėtų ji surengti metines aiš
kaus, taisyklingo skaitymo bei 
kalbėjimo varžybas, semi
narus, pašnekesius, literatū
ros vakarus; skirtų šioje sri
tyje tobulėjančiam jaunimui • stabdytų lietuvių kalbos silp- 
premijas. Taip pat rūpintųsi, nėjimą išeivijoje. ~ 
kad mūsų bendrinė kalba ne
būtų be reikalo darkoma 
parapiniuose, vietinio pobū 
džio leidiniuose.

Nelengva pasakyti, ar siūlo-

mos priemonės šiek tiek pri-

. . Bet yra 
beprasmiška nieko nedaryti ir 
pasitikti neišvengiamybės 
poreiškius tik su smerkiančiu 
piktumu.

Pr. V.

Nuotrauka Jono KuprioKazys Bradūnas

tikrųjų glūdi Prierašų poezija 
bei prasmė? Ar Bradūno pos
meliuose, ar religinių raštų 
citatose, ar religinių ir 
poetinių tekstų santykyje — 
toje erdvėje, kuri atsiveria, 
poetui išvedus paralelines, 
citatų ir poezijos pluoštų lini
jas?

Bradūno ankstyvesniuose 
rinkiniuose, pavyzdžiui Alka
noj kelionėj, citatos, liaudies 
dainų, sibirinių laiškų ar tos 
pačios Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos nuotrupos 
esminės reikšmės neturi, nes 
jos nukeliamos j knygos sky
relių pradžią ir todėl skai
tytojo suprantamos kaip poeto 

Paulius Augius I namus (1938)

mintį pabrėžiantis, bet su ja 
nelenktyniaujantis, rinkinį 
praturtinantis, bet jo krypties 
nesąlygoj antis moto. Pana
šiai, Pokalbiuose su kara
liumi, nors čia poezija ir cita
tos, karaliaus Gedimino laiškų 
ištraukos ir Bradūno ato
veikis į šias ištraukas įrašo
mos viena greta kitos, nors, 
Maceinos žodžiais tariant, šie 
du rinkinio elementai sudaro 
nedalomą vienetą, skaitytojo 
dėmesys vis dėlto nukrypsta į 
dešinėje knygos pusėje sutelk
tus poeto žodžius, mums tu
rinčius didesnės svarbos nei iš 
istorijos į Pokalbius atkeltos 
karališkų laiškų frazės. Ta 

per-

prasme Pokalbiuose dialogą 
laimi poetas — Bradūnas. Jis 
per savo prizmę perlaužia ka
raliaus laiškų tekstą, jį įjun
gia į poezijos lauką, rinkinio 
svorį sukaupia rinkinio deši
niame lape, savo apmąsty
muose, o ne karališkosios kal
bos nuotrupose, tuo pačiu 
įtaigaudamas, kad poezija yra 
savotiškas transformatorius, 
tas dešinysis magnetinis lau
kas, į kurį atklydę istorijos žo
džiai yra pakeičiami, 
rašomi, atkuriami.

Prierašų sumanymas, man 
atrodo, kitoks, pagrįstas poeto 
pastanga savo žodį įlieti į 
cituojamų religinių raštų kon
tekstą, nubrėžti dvi paraleli
nes, poezijos ir Šv. Rašto bei 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos linijas, gal net su
artinti du skirtingus mąstymo 
bei išraiškos būdus, religinį ir 
poetinį. Todėl Prierašuose ci
tatos nuosekliai užrašomos 
puslapių viršuje. Eilėraščius 
skaitant iš eilės, joB pakar
totinai perkerta poeto žodžius, 
tačiau su jais nesusilieja, 
poeto žodžiuose nepranyksta, 
kaip tai diktuotų intertekstiš- 
kumo principas, bet išlaiko 
savo autonomiją ir todėl laiky
tinos ne medžiaga, kurią poe
tas perfrazuoja ir tuo būdu su
kuria eilėraštį, bet ryškiu, 
raudonu siūlu, savaip išmar
ginančiu rinkinio puslapius, 
poetui itin prasmingomis fra
zėmis, išeities taškais, sąlygo
jančiais jo poetinės refleksijos 
kryptį. Citatas dar galėtume 
pavadinti eilėraščių antraš
tėmis ar net teigti, kad Bra
dūno kūriniai yra religinių 
tekstų paraštėje užfiksuojami 
komentarai, kuklios, iš reli
ginių citatų ištekančios ir su 
jomis nelenktyniaujančios 
mintys, pastabos, kuriom 
tinka Lietuvių kalbos žodyne 
randama prierašo definicija. 
Prierašas — tai „rašinio gale 
prirašytas tekstas, papil
dantis įrašas”.

Vėliausioji Bradūno knyga 
iš tikrųjų kukli, nepreten
zinga, viena iš poeto papras
čiausių, mus veikianti savo 
švelnia, vienur kitur minorine 

poetizacija, nesudėtingais, gal 
net spontaniškai išnyran
čiais, bet poeto refleksiją taik
liai pabrėžiančiais įvaiz
džiais, ne kondensuotų 
metaforų strofomis, ne talpio
mis Pokalbiams būdingomis 
frazėmis, bet sintetine, keletą 
skirtingų poeto patirties klodų 
apjungiančia detale, neretai 
įterpiama į trumpų brūkšnių 
ketureilį posmelį.

Tačiau tai nereiškia, kad 
Prierašų poezija pernelyg pa
prasta ar kad savo žodį Bra
dūnas subordinuotų religi
niam tekstui, prierašo sąvoką 
suprasdamas paraštinės pa
stabos prasme. Rinkinio pa
vadinimą galime aiškinti kiek 
kitaip, pratęsiant ir pratur
tinant žodyno logiką, pabrė
žiant ne prierašų kuklumą, bet 
šiame žodyje užslėptą pilny
bės mintį. Jei prierašai reiš
kia rašinio gale prirašytą pa
stabą, jie taip pat yra 
papildymas, ne bereikšmis re
daktoriaus plunksnos brūkš
telėjimas, bet žodžių pynė, at
skleidžianti tai, kaB rašinyje 
sąmoningai ar nesąmoningai 
nutylėta. Prierašas skaityto
jui sukuria teisingesnį ir pil-. 
nesnį vaizdą. Jis tobulina tai, 
kas netobula; jis — ne nulis, o 
daugybos ženklas, tiesos ir 
pilnybės šifras, žodžio „trūku
mas” priešybė, primenanti 
kitą, itin daug pasakantį, iš lo
tyniško „auctor” ir „auctus” 
kilusį terminą, kuriuo ženkli
name rašytoją — autorių. Eti
mologiniu požiūriu, autorius 
yra tas, kuris padidina, ugdo, 
papildo (lietuviškai: augti, au
ginti; angliškai — „to aug- 
ment”); tuo būdu prirašyti 
reikštų didinti, dauginti, au
ginti tam tikrų procesų (aš čia 
įterpčiau, — vaizduotės pro
cesų! poveikį, iš mažesnio 
daryti didesniu, ne skaičiu
mi ar apimtimi, bet prasme ir 
gyvybe. Nes ką gi Bradūnas 
daugina, didina, tobulina? Ne 
cituojamas religinių tekstų iš
traukas, ne Genezę ar Šv. 
Jono evangeliją, bet, spėju, 
kasdienine nuojauta suprastą 
tikrovę, kuri, nuo kūrybinio žo
džio atkirsta, poetui visada 
atrodo netobula, nepilna, tik 
smulkutė realybės atskala, gy
vybės neturinti patirties nuo
trupa, gyvenimas be gy
venimo — nulis. Prierašai turi 
dvejopą prasmę. Tai dviejų, 
paralelinių tekstų vėrinys, bet 
taip pat Bradūnui būdinga 
poetinė metamorfozė, ypačiai 
išryškinanti poeto — dau
gintojo lygtį. Jei kiti poetai nu
sisuka nuo tikrovės ir savo 
prometėjiškas vizijas kuria 
tarsi iš nieko, jei lyrikai 
poeziją sutapatina su emo
cijos išraiška, tai Bradūnas 
savo poetišką „tebūnie” at
suka į gyvenimą, ir siekia ne 
gyvenimą atvaizduoti ar jį pa
puošti poezijos puošmenimis, 
bet gyvenimą išrašyti poezijos 
— pilnybės šifrais, tikrovę 
savotiškai dauginti, ją įliejant 
į prasmės kupinus poezijos žo
džius. Mano supratimu, Prie
rašų autorius, ir pats rinkinio 
pavadinimas, išveda poezijos 
ir gyvybės, duonos ir žodžio 
lygtį. Poezija Bradūnui yra 
jėga, žodyje sukaupta ener
gija, tarsi rankose sprogstan
tis, čia pat, po ranka pajun
tamas gyvybės kamuolys,

(Nukelta į 2 psl.)


