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„Lietuvių enciklopedijos” 37-to tomo sulaukus
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PaAašt&
Zanussio „pavojingas” 
filmas suerzina 
Jaruzelskio vyriausybę

Amerikoje rodomas lenkų 
filmas „Ramiosios saulės 
metai” susilaukė labai palan
kios kritikos ir gausių žiū
rovų. Tačiau Sis meninis ir 
finansinis laimėjimas labai 
apsunkino- filmo kūrėjo 
Krzszystofo Zanussio ir taip 
nelengvą padėtį.

Kai užpraeitų metų Veneci
jos filmų festivalyje „Ramio
sios saulės metai” laimėjo 
pirmąją premiją, Jaruzelskio 
vyriausybė pasmerkė filmą 
kaip „antilenkišką”. Patsai 
Zanussis buvo pavadintas 
„kosmopolitu”, dar iš Stalino 
laikų gerai pažįstamu terminu. 
Tai reiškia, kad režisierius yra 
„nusidėjėlis”, susitepęs žmo
gus, kuris turi atgailauti, 
kol valdžia sutiks jam atleisti.

Kodėl dabartiniai Lenkijos 
valdovai taip pasipiktino šiuo 
filmu? Anot paties Zanussio, 
Jaruzelskio pareigūnus labai 
suerzino filme vaizduojamos 
pokario metų Lenkijos niū
rumas, nevilties atmosfera. I 
filmą įsigilinus, galima atrasti 
ir kitų pasipiktinimo priežas
čių.

Iš paviršiaus „Ramiosios 
saulės metai” yra švelni, liūd
na pokario istorija apie meilę, 
kuriai lemta sudužti. 1946 
metais karo nuniokotame 
Lenkijos miestelyje susitinka 
du traumuoti žmonės — savo 
kraupių išgyvenimų vokiečių 
nelaisvėje pamiršti negalį: 
amerikietis Normanas ir len
kė Emilija, kurios vyras žuvo 
kare. Jie mėgina padėti vienas 
kitam išgydyti savo žaizdas, 
bet galiausiai turi skirtis.

Kaip įprasta Zanussio fil
mams, ir šis egzistuoja keliose 
plotmėse. Amerikiečio Nor
mano ir lenkės Emilijos santy
kyje ne vienas žiūrovas įžiū
rės dviejų kultūrų susitikimą^ 
komunikacijos problemas. 
Amerikiečio norai geri, bet 
jam sunku įsijausti į pokario 
Lenkijos ypatingą padėtį; jis 
nemoka lenkų kalbos ir nesu
geba suprasti lenkų kultūros 
niuansų.

Vienoje centrinių filmo 
scenų Emilija ir jos kaimynai 
stebi, kaip amerikiečių kariai 
iškasa nužudytų lenkų pilotų, 
įskaitant ir jos vyro, palaikus. 
Normanas mėgina ją paguos
ti, bet jo pastangos bergž

džios. Vidurio Rytų Europos 
istoriją žinančiam žiūrovui ši 
scena primins Katyno kanki
nius ir Lenkijos bei kitų 
nelaisvų tautų tragediją.

Neseniai New Yorke 
besilankantis filmo kūrėjas 
pasidalijo mintimis su ameri
kiečių žurnalistais, kuriems jis 
papasakojo savo ypatingą 
padėtį (Nevusday, 1985.X.31). 
Mane laiko pririšę virve, kal
bėjo Zanussis; ta virvė labai 
ilga, bet vis tiek aš nesu nepri
klausomas. Jaučiuosi labai 
atsakingas už tai, ką viešai 
sakau ir darau. Aš nesijaučiu 
saugus.

Per pastaruosius 16 metų 
Zanussis sukūrė 20 filmų, 
kurių daugelis buvo apdo
vanoti svarbiųjų tarptautinių 
festivalių prizais. Jis tebėra 
privilegijuotas menininkas — 
butas Varšuvoje, užuovėja 
Paryžiuje, laisvė keliauti į 
Vakarus ir vėl sugrįžti į Lenki
ją. Tačiau visa tai gali kiek
vieną akimirką pasibaigti. 
Pasak Zanussio: „Mane tole
ruoja, bet mano pozicija rizi
kinga. Baimė mano nuola
tinis palydovas, tačiau aš 
neturiu kitos išeities”.

Savo nuolatinį sugrįžimą į 
Lenkiją, Zanussis palygino su 
įžengimu į liūto narvą. Jis nie
kad nežino, kada kokia nors jo 
viešai padaryta pastabėlė ar 
koks nukrypimas nuo partijos 
linijos prives jį prie „katastro
fos”.

Paklaustas, kodėl jis ir An- 
drzej Wajda — du žymiausi 
nepriklausomos dvasios lenkų 
filmų kūrėjai — iki šiol nebuvo 
represuoti, Zanussis atsakė: 
„Jūs manote, kad Lenkija 
monolitinė valstybė, bet taip 
dar nėra. Wajda ir aš tęsiam 
savo kūrybinį darbą Lenki
joje, nors ir turime eiti į 
kompromisus ir sutikti su kai 
kuriais suvaržymais, nes šiuo 
būdu mūsų tautiečiai mus 
tebegirdi. Kitaip, mums būtų 
uždarytos durys į Lenkiją. 
Lenkų filmuose nebebūtų 
mūsų idėjų, mūsų nuomonių. 
Mano visuomenėje vyriau
sybė nepaprastai jautri fil
mams. Negalėdama pakeisti 
tikrovės, valdžia mėgina keis
ti tos tikrovės veidrodį”, aiški
no lenkų filmo kūrėjas 
Krzszystofas Zanussis. p

BRONIUS VAŠKELIS

Praeitų metų Padėkos die
nos savaitgalis buvo ypa
tingesnis ir turiningesnis negu 
praėjusieji, nes drauge buvo ir 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
šventė.* Penktasis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas niekad 
dar nebuvo tiek gausus prele
gentais, temų įvairumu ir 
klausytojų skaičiumi. Taip pat 
mūsų išeivijai įteikta brangi 
šventinė dovana: „Lietuvių j 
enciklopedijos” 37-sis tomas.

„Lietuvių enciklopedijos” 
išleidimu buvo pastatytas vie
nas svarbiausių mūsų kul
tūros paminklų. Ką anksty
voji išeivių karta svajojo ir 
planavo, kas Nepriklausomo
je Lietuvoje buvo gražiai pra
dėta, šios išeivių kartos yra 
galutinai įvykdyta. Suvok
dami šio darbo monumen
talumą, vienu kitu aspektu 
palyginkime išeivijos enciklo
pediją su pokariu Lietuvoje 
išleistomis enciklopedijomis. 
Pirmiausia pabrėžtiną, kad 
Lietuvoje enciklopediją ruošia 
didelis apmokamas, nuola-, 
tinis kolektyvas: vyriausioji 
redakcija, mokslinė redakcinė 
taryba, atskirų šakų redak
cijos, konsultantai ir t.t. Išei
vijos enciklopedijos redak
torius paprastai dirba vienas, 
susitelkęs neapmokamus 
konsultantus, padėjėjus ir 
bendradarbius. Tačiau, dau
geliu atvejų, Lietuvoje išleis
tos lietuviškos enciklopedijos 
neprilygsta lietuvių išeivijos 
enciklopedijai nei savo 
išsamumu, nei faktų bei įvy
kių pristatymo objektyvumu. 
Už tai, žinoma, negalima 
kaltinti vien tik tų enciklo
pedijų rengėjų, nes enciklo
pedijų galutinis aprobavimas 
vyksta ne Lietuvoje.

Lyginant paties darbo pasie
kimus, matome, kad per 24 
metus, t.y. nuo 1953 iki 1978 
metų, išeivijoje išleista 42 (36 
lietuvių ir 6 anglų kalba) enci
klopedijos tomai. Šis 37-sis to
mas yra jau 43-čias. Tai maž
daug 2 tomai į metus. Tuo 
tarpu Lietuvoje per penkerius 
metus išleido trijų tomų 

* Skaityta Penktojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo metu, 1985 m. lapkri- 
čio mėn. 30 d. Chicagoje.

37-to tomo redaktorių. Nuotrauka Vytauto Maželio

„Mažąją lietuviškąją tarybinę 
enciklopediją” (1966-1971) ir 
per devynerius metus—dvy- 
likatomę „Lietuviškąją tary
binę enciklopediją” (1976- 
1985) ir 13-tą papildymų tomą. 
Tai yra per keturiolika metų 
šešiolika tomų. Kada pastato
me šiuos 43 išeivijoje išleistus 
tomus greta 16 tomų išleistų 
Lietuvoje, apima pasididžia
vimo jausmas, kad išeivija 
nenormaliose sąlygose pajėgė 
įvykdyti tokį didelį darbą.

Didelė padėka pridera tiems, 
kurie laiką ir darbą aukojo 
šiam lietuviškam reikalui: tai 
enciklopedijos leidėjui, redak
toriams ir bendradarbiams. 
Enciklopedija buvo pradėta 
pačiu tinkamiausiu laiku, 
kada vyresniosios, Lietuvoje 
išaugusios ir išsimokslinusios 
kartos žinios, patirtis ir kūry
bingumas nebuvo išnešta su 
išeinančiais į anapus, o tapo 
įamžinta mūsų tautos kul
tūros lobyne. Tai yra labai 
svarbus „Lietuvių enciklo
pedijos” organizatorių ir 
redaktorių pasiekimas.

Trisdešimt septintas enci
klopedijos tonas skiriasi nuo 
anKstyvesniųj’.i tomų tuo, kad 
įsijungė daug naujų, daugiau
sia viduriniosios bei jaunes
nės kartos žmonių, įsigijusių 
specialybes jau išeivijoje, 
pasiekusių tarptautinį bei 
mokslinį pripažinimą, dirban
čių universitetuose, mokslinio 
tyrimo institutuose bei techno
loginėse srityse. Pvz., daugiau 
negu 30 tokių mokslininkų 
vien tik iš tiksliųjų mokslų, 
medicinos, technologijos sri
čių bendradarbiavo šiame 
tome, parengdami aukšto aka
deminio lygio straipsnius. Jei
gu mūsų skeptikai ir kritikai, 
kurie neretai kaltina jaunes
niuosius mokslininkus, kad 
nutolo nuo lietuviškų reikalų, 
vartys šį 37-tą enciklopedijos 
tomą, tikriausiai pajus mūsų 
išeivijos gyvastingumo pulsą 
ir įvertins jaunesnės mūsų 
išeivijos įnašą į lietuvių kul
tūros aruodą.

Pažymėtina, kad straipsnių 
autoriai ir konsultantai atliko 
darbą be jokio atlyginimo. 
Neįmanoma tiksliai pasakyti,

Nuotrauka Vytauto Maželio

„Lietuvių enciklopedijos” leidėjas Juozas Kapočius, kurio rūpesčiu 
praeitų metų gale buvo išspausdintas 37-tasis „Lietuvių enciklope
dijos” tomas.

kiek valandų darbo parei
kalauja kad ir nedidelis 
enciklopedinis straipsnis. 
Kaip pavyzdį priminsiu dr. 
Stasio Bačkaičio apskaičia
vimą, kad už tokios rūšies 
patarnavimą komercinėje rin
koje atlikto darbo vertė siektų 
maždaug 120 tūkstančių dole
rių. („Lietuvių Enciklopedijos 
papildymų tomo belaukiant”, 
Draugas, 1985 balandžio 13). 
Tenka priminti, kad ta 
Bačkaičio minimoji encik
lopedijos medžiaga, t.y. tiks
liųjų mokslų, medicinos, tech
nologijos, tesudaro vos vieną 
penktadalį naujojo tomo. Šis 
tomas, kaip ir Mokslo ir kūry
bos simpoziumas, griauna išei
vijoje sukurtą mitą, kad mūsų 
jaunesnieji, dirbantieji moksli
nėse ir technologinėse srityse, 
nesirūpina Lietuvos, išeivijos 
gyvenimu, mūsų kultūra ir 
pan.

Trisdešimt septintojo tomo 
sumanytojai ir organizatoriai 
yra leidėjas Juozas Kapočius 
ir vyriausieji redaktoriai: a.a. 
Simas Sužiedėlis ir dr. Jurgis 
Gimbutas. Medžiagos tel
kimo ir redagavimo darbas 
atliktas atskirų skyrių redak
torių. Dr. Stasys Bačkaitis 
rūpinosi tiksliųjų mokslų, 
medicinos ir technologijos 
disciplinomis, Simas Sužie
dėlis — humanitariniais moks
lais, dr. Jurgis Gimbutas — 
visuomeniniais mokslais bei 
organizacijomis, Antanas 
Mažiulis — mirusiųjų, ypač 
nelietuvių, biografijomis. 
Redaktoriams konsultavo 
A.T. Antanaitis, A. Gureckas, 
R. Šilbajoris, V. Vengris, V. 
Vizgirda ir kt. Tomo techni
nė redaktorė Danutė Bindo- 
kienė. Straipsnius rašė 134 
autoriai ir reikalingą infor
maciją redaktoriams suteikė 
59 asmenys.

Šis 37-sis tomas papildo išei
vijos 36 tomų enciklopediją 
naujausiais 1983-jų ir net 
1984-jų metų duomenimis. 
Taip pat ištaisyta ankstyves
niųjų tomų svarbesnės klai
dos ir užpildytos spragos bei 
iškraipymai Vilniuje leidžia

moje enciklopedijoje. Kadangi 
dvylikatomė enciklopedija 
pradėta leisti 1976 metais ir 
pirmųjų tomų duomenys yra 
jau senstelėję, šiame papil
dymų tome Lietuvos demogra
finių ir lokalinės istorijos 
(kaip pvz., miestelių) duo
menys patikslinti iki maž
daug 1983 metų. Lyginant šį 
papildymų tomą su 36-ju 
papildymų tomu, galbūt, ryš
kiausias skirtumas yra tai, 
kad šis tomas pasižymi žinių 
gausumu iš įvairių mokslo, 
technologijos ir medicinos sri
čių.

Suprantama, kad rengiant 
enciklopediją tokiomis sąly
gomis neišvengta ir tam tikrų 
bėdų: suklydimų, redagavimo 
nelygumų, korektūros klaidų 

Dr. Jurgis Gimbutas, suredagavęs 37-tą „Lietuvių enciklopedijos” 
tomą, kuris išleistas 1985 metų pabaigoje.

Nuotrauka Loring Studios, 1978

ir pan., tačiau tai nesumažina 
šio tomo esminės vertės.

Kad konkrečiau suvoktume 
37-jo tomo turinį, norėčiau 
pateikti kelis statistikos duo
menis iš dr. J. Gimbuto 
paruoštos santraukos. 
Enciklopedijos tomo turinį 
sudaro 4936 antraštės. 
Suskirstę antraštes į keturias 
grupes, gauname tokį vaizdą: 
2315 papildytos arba naujos 
biografijos, kurios sudaro 47% 
viso tomo; 1439 mirusių 
asmenų datos su nuorodomis į 
kitus tomus — 29%; 950 atski
rų temų straipsnių — 19% ir 
232 nuorodos į platesnę infor
maciją kitose enciklopedijos 
vietose — 5%.

Analizuodami šias tris 
grupes — biografijas, temas ir 
mirusiųjų datas — smulkiau, 
matome maždaug tokią padė
tį: 1130 išeivijos biografijų, iš 
jų 317 — už JAV ribų; 1075 
Lietuvoje gyvenančių žmonių 
biografijos, kurių apie 50% 
nėra Lietuvoje išleistose enci
klopedijose. Tą grupę sudaro 
210 pokario partizanų ir 110 
vėlesnių rezistentų biografi
jos.

Iš 1439 mirusiųjų datų 785 
yra nelietuvių, 410 lietuviu, 
gyvenusių išeivijoje, ir 244 — 
gyvenusių Lietuvoje.

Skirstant 950 enciklopedijos 
įtrauktų temų, matome, kad 
651 yra apie Lietuvos geogra
fiją, istoriją, literatūrą, menus, 
spaudą, švietimą, ūkį ir t.t., 
185 apie išeiviją, o likusios 144 
temos yra tiksliųjų mokslų, 
medicinos, technologijos ir 
bendro pobūdžio temos.

Papildomojo 37-jo enciklo
pedijos tomo duomenų gausu
mas, įvairumas ir autentišku
mas, be abejo, byloja, kad tai 
yra patikimiausias ir vėliau
sias žinių šaltinis apie lie
tuvių išeiviją ir Lietuvą. 
Redaktoriai, autoriai ir lei
dėjas stropiai atliko savo 
apsiimtas pareigas. Dabar 
mūsų pareiga — šį tomą įsigy
ti.



Šiame numeryje:
Krikštijamojo ir krikštytojo konfliktas.
Pokalbis su režisierium Petru Maželiu. 
Pagaliau turime sintaksę.
Voyager 2 artėja prie Urano.
Ką žinom apie Tris Karalius ir juos vedusią 
žvaigždę.
Yves Broussard eilėraščiai.
Lietuvių moterų dailininkių draugijos 
su kaktis.
Ritualinis pasikalbėjimas apie rašytojų 
viešnagę Amerikoje.
Nauji leidiniai.
Visuomenininko premija.

Krikštijamojo ir krikštytojo 
konfliktas

Lietuvių ir lenkų santykiai 
gilesnio konflikto pobūdį įgy
ja, kai į juos įsijungia ir reli
giniai santykiai. Konfliktui 
pagrindo yra pakankamai dėl 
politinių ir kultūrinių priežas
čių. Paliekant nuošaly tų 
konflikto pagrindų nagri
nėjimą, sustokime prie reli
ginių pagrindų. Juos verta 
nagrinėti grynai religiniu tiks
lu. Pačios mūsų krikščionybės 
supratimas verčia mus į tai 
gilintis. Čia aš turiu galvoje 
faktą, kad lietuviškai visuo
menei yra pasidarę per sunku 
pilnai įvertinti tokį lietuviš
kos krikščionybės faktą, kaip 
Lietuvos krikštą, įvykdytą 
paties lietuvio, būtent Jogai
los. Šią sunkenybę sudaro tas 
faktas, kad šis žmogus, 
būdamas aukščiausias Di
džiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos reprezentantas, pasidarė ir 
Lenkijos karūnos atstovu. Bet 
šio fakto nagrinėjimas būtų 
jau politinė, o ne religinė 
tema.

Mes tačiau šiuo atveju nori- ' reikalui, 
me pasilikti tik prie religinės 
problematikos. Ir reikia pažy
mėti, kad įtampa tarp tos 
visuomenės arba kultūros, 
kuri krikštija, ir tos, kuri yra 
krikštijama, yra visuotinai 
pastebimas faktas krikščio
niškų tautų istorijoje. Ne tik 
lietuviai nemėgsta lenkų, kiek 
jie reiškiasi kaip krikštytojai, 
bet lenkai savo ruožtu nemėgs
ta čekų, nes iš jų gavo krikš
čionybę ir vėliau jai geriau 
atstovavo negu čekai. Tačiau 
jų konfliktas pasiliko pasto
vus. Taip Marijonų vienuoli
jos steigėjas Papčinslds, buvęs 
Pijorų vienuolis, išstojo iš tos 
vienuolijos dėl to, kad pijorai 
buvo per daug čekiški ir per 
mažai rūpinosi lenkų vaikų 
auklėjimu.

Bet tai nėra išimtinis reiš
kinys. Romos krikščionys ne
mėgo graikų, nors iš jų gavo 
krikščionišką kultūrą. Net 
toks neabejotinas krikščionis 
kaip šv. Augustinas nesivaržė 
sakyti, kad jis nemėgsta grai
kų kalbos, norB tie dokumen
tai, kuriuos jis skaitė ir talen
tingai komentavo, buvo graikų 
kalba. Ir to kultūrinio sveti
mumo tarp graikų ir romėnų 
būdu galima iš dalies aiškinti 
ir Rytų ir Vakarų Bažnyčios

konfliktą, kuris iškilo tarp 
Romos ir Konstantinopolio ir 
šiandien tebesitęsia tarp 
pravoslavijos ir Vakarų krikš
čionybės.

Šis atvejis yra labai iškal- 
I bingas, norint suprasti šitokių 
religiškai kultūrinių konfliktų 
pavojingumą. Ir tai sudaro 
pagrindą, kodėl į šią prob
lemą tenka eiti bendru ekume
ninių pastangų keliu, kurias 
pradėjo Antrasis Vatikano 
susirinkimas.

Jeigu ieškotume daugiau 
pavyzdžių konflikto tarp 
krikštytojo ir krikštijamojo, 
tai jų yra pilna Bažnyčios isto
rija. Šiandien jis gyvai reiš
kiasi tarp Europos ir Afrikos. 
Europiečiai afrikiečius 
apkrikštijo, tačiau pastarieji 
jau dabar labai stengiasi kiek 
galint greičiau atsikratyti 
savo krikštytojų, siekdami, 
kad vyskupais būtų patys afri
kiečiai. Paliekame nuošaly 
klausimą, ar tai į naudą išeis 
jų krikščionybei, tačiau mūsų 

būtent supratimui 
konflikto tarp krikštytojo ir 
krikštijamojo, to užtenka.

Gal vienintelė Europos tau
ta, kuri plačiai paskleidė 
krikščionybę Amerikos ir Azi
jos tautų tarpe ir nesusilaukė 
krikštijamojo pasipriešinimo, 
buvo ispanai. Bet tai įvyko 
greičiausiai dėl šių dviejų prie
žasčių: viena, kad ispanai 
lygiai intensyviai skelbė ne tik 
krikščionybę, bet ir savo kul
tūrą, ir antra, kad anose tau
tose ji nesusitiko su labiau 
išryškinta vietine kultūra.

Grįžkime prie pagrindinio 
klausimo, kodėl taip yra. Ar 
tai yra krikštytojo blogumo 
padarinys? Gali būti ir tai. 
Tačiau reikia atkreipti dėmesį 
į tai, kad krikščionybė niekur 
neateina kaip gryna idėja be 
krikštytojo kultūrinės paly
dos. Tai 
esminis 
talavimo 
neateina 
tūrinio bruožo. Tam giliausią 
pagrindą sudaro tai, kad 
Dievo Sūnus nesireiškė kaip 
gryna dvasia, bet įsikūnijo ir 
reiškėsi kaip vienos tautos ir 
kultūros žmogus. Taigi yra 
visuotinis krikščioniško 
apaštalavimo faktas, kad 
krikščionybė niekur neateina

yra, galima sakyti, 
krikščioniško apaš- 

bruožas, kad jis 
be krikštytojo kul-

Pokalbis su režisierium Petru Maželiu
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ

yra
kraštas. Turim

Pietinė Kalifornija 
savotiškas 
vandenyno žavius pakraš
čius, turim kalnus su snieguo
tomis viršūnėmis, turim ir 
savotišku grožiu kvapą 
užimančią dykumą. Ir jei į čia 
papuolė tiems vaizdams jaut
rus žmogus, jis jau niekad 
nepabėgs nuo tų burtų.

Gal todėl mūsų kolonija 
tokia tampri, tokia jautri 
menams ir menininkams. 
Mylimi ir lankomi čia visų 
menų pasireiškimai — muzi
kiniai pastatymai, dramos, 
parodos, literatūros vakarai ir 
šokių šventės.

Kai kitur dramos sambūriai 
lieka trumpalaikiai, čia 
pasitraukiančių veteranų 
vietas tuoj užima gražusis 
jaunimas. Mūsiškis Dramos 
sambūris iš tikrųjų niekad 
nepriartėjo prie kritiško savo 
gyvenimo momento, — čia 
darbavosi Gasparas Velička, 
Juozas Kaributas, Dalila 
Mackialienė, o dabar vėl 
viskas atsinaujino čia prigiju
sią nauja jėga — režisierium 
Petru Maželiu.

Petras Maželis — visapu
siai kūrybinga asmenybė, 
kurio šaknys irgi dar ten 
tėviškėlėje. Neseniai susi
rinkome būrys entuziastų 
atšvęsti Dramos sambūrio 
suruoštą šio jaunos dvasios 
menininko septyniasdešimtą 
gimtadienį, gal daugiau 
atkreipdami dėmesį į jo 45 
metų scenos darbo sukaktį. 
Mažai dar mums buvo žino
mas Petras Maželis, kaip 
asmuo, todėl visus labai domi
no jo tie gausūs ir kūrybingi 
teatrinio darbo metai. Šia 
proga turėjau progą pateikti 
mūsų režisieriui kelis klausi
mus, norėdama jo asmenį 
padaryti dar stipriau savu 
mūsų tarpe.

■į,

Petras Maželis Leharo operetėje Petras Maželis (Karalius) opere- 
„Grovas Liuksemburgas” Kauno tėję „širdis ir ranka”. 
Didžiajame teatre.

be krikštytojų kultūrinio 
įpakavimo.

Čia glūdi krikštijamojo ir 
krikštytojo konflikto priežas
tis. Atrodo, kad tai suprato ir 
net išgyveno pats Jėzus Kris
tus. Tai liudija atvejis, kada 
būrelis graikų, atvykusių į 
šventes Jeruzalėn, kreipėsi į 
apaštalą Pilypą, prašydami jo 
tarpininkavimo susitikti su 
Jėzumi. Pilypas tą prašymą 
perdavė Jėzui. Jėzaus reaga
vimas į šį kvietimą vertas šiuo 
atveju mūsų dėmesio. Užuot 
davęs tiesioginį atsakymą į 
kvietimą, jis, tarsi jo negirdė
jęs, pradėjo kalbėti apie savo 
kančią. Tiesa, jis tai jungė su 
būsimu plačiu savęs pagar-

— Mielas kolega, mus labai 
domina Jūsų asmuo, kitaip 
tariant, Jūsų šaknys ir nuei
tas kelias, kuris Jus pasuko 
teatro link. Papasakokite 
mums savo slapčiausias min
tis. Kada į Jūsų gyvenimą 
įsiskverbė pirmoji scenos ir 
aplamai meno įtaka?

— Rytinėj Lietuvoj, tarp 
dviejų ežerų — Dauniškio ir 
Vyžuonaičio, perkirstas upe 
driekėsi naujais pastatais 
besipuošiantis miestas — 
Utena. Pro jį bėgo lygus plen
tas nuo pat Kauno per Ukmer
gę, Jonavą, per Lietuvos 
Šveicariją Zarasus iki Latvi
jos sienos ir Daugpilio. Aplink 
gražūs pušynai ir lapuočiai 
miškai su daugybe beržų, ku
riuose grybaudami rasda
vome daug baravykų, raudo
nikių, voveruškų ir kitokių 
grybų. Ne pet toliausiai kerėjo 
garsieji Labanoro miškai, o 
aplink gausiuosius ežerais 
Kirdeikius tiesėsi buvusi 
demarkacijos linija.

Mano miesto daugelis gat
vių ir turgaus aikštė buvo 
akmenimis grįsta. Turėjome 
didelę, gražią bizantinio 
stiliaus mūrinę
Netoliese, salpje, iš dvaro 
puošnių rūmų buvo padaryta 
gimnazija, aplink kurią 

i driekėsi didžiulis parkas ir 
tankios eglių alėjos. Aplink 
sporto aikštę augo didžiulė, 
aukšta alyvų gyvatvorė, kuri 
pavasarį išsiliedavo nepapras
tu mėlynumu, b jų kvapas per 
atvirus langus pasiekdavo ir 
klases.

1915 m. spalio mėn. 21 
diena. Kraštas gyvena karo 
nuotaikomis. Broliai Antanas 
ir Juozas palieka mokyklos 
suolą ir išeina savanoriais. Už 
daugiau kaip dvejų metų 
paskelbiama Lietuvos

bažnyčią.

binimu, bet tokiu pagarbini- | esmės būtų tas pat, kaip 
mu, kuris ateina tik per mirtį 
(Jono 12,23-26).

Šis Kristaus padarytas sąry
šis tarp mirties ir tarptautiš- 
kumo yra akivaizdus ženklas, 
kokia ši problema yra sunki. 
Kad ji būtų nugalėta, reikia 
didelių asketinių pastangų 
tiek iš krikštijamojo, tiek iš 
krikštytojo pusės.

Ši problema pasidaro ir kari
ne problema, kai į ją įsijungia 
politiniai interesai. Tada Kris
taus kryžius išvirsta kruvinu 
konfliktu tarp tautų ir valsty
bių. Norėti kaip nors lengvai 
šį konfliktą išspręsti ir 
paskelbti principą, kad krikš
čionys už nieką nekariauja, iš

Režisierius, aktorius, dekoratorius Petras Maželis, Švenčius 70 metų 
amžiaus ir 45 metų teatrinio darbo sukakti.

i Nepriklausomybė. Brolis būčiau turėjęs pavardę Didžiu- 
Juozas grįžta namo kaip karo lis: vaikai būtų gerokai pape- 
invalidas.

Netoli nuo Dauniškio ežero, 
iš rąstų pastatytoj šiaudiniu 
stogu troboje, dargi su plukta 
asla, atsiranda neturtingoje 
darbininkų šeimoje šeštas vai-_________o________________
kas, vėliau pakrikštytas Pet-1 Žilinsku, dekoruojant namus, 
ru. Dabar jau buvome penki na, įr kartais mokė piešti 
broliai ir viena sesuo. Kūrėsi paveikslus ir gamtoje, ar tai 
Lietuva, kūrėsi ir tauta. | prie ežero, ar gimnazijos parke,

Lankau pradžios mokyklą, ar liūliuojančių javų laukuo- 
Buvau, matyt, neblogas moki- se. 
nys, nes niekad nebuvo Gimnazijos chore dainavau 
užkrauti vasaros darbai. Jau iš pradžių sopranu, vėliau 
čia man tekdavo dažnai dėklą-[ altu, ir nuo penktos klasės jau 
muoti ir vaidinti. Pamenu, kad 
net vaidinau pagrindinį Ka
jaus vaidmenį „Sniego 
karalaitėje” ir padėjau dažyti 
dekoracijas. Iš motinos 
paveldėjau lyrinį balselį, tad 
kartą mokyklos renginy turė
jau dainuoti solo — Saulelė 
raudona. Kadangi visi buvo
me gana balsingi, tai turė
davome eiti giedoti Dovydo ir 
kitokias psalmes pagrabuose, 
kartais per ištisą naktį.

Pagaliau jau dešimties 
metų. Tapau gimnazistu, o 
kadangi buvau labai mažo 
ūgio, tai pavardė Maželis 
labai tiko ir kiti vaikai negalė
jo juokauti. Neduok, Dieve, jei

grąžinti Kristų atgal į dangų 
ir leisti jam žemėje reikštis tik 
dvasiniu būdu. Bet tai jokiu 
būdu nebūtų krikščionybės 
patobulinimas. Net tos kul
tūros ar tautos, kurios išeina 
prieš savo krikštytojus, išeina 
prieš juos ne kuriuo; kitu, bet 
krikščionišku principu vedini. 
Jie pajunta krikščionišką 
malonę kaip kažką giliai savo 
ir neturi pagrindo susilaikyti 
nuo to gerumo įgyvendinimo. 
Šis konfliktas prisideda ir prie 
krikštytojo pagerinimo ta 
prasme, kad plėšo jo siau
rumus. Jis yra kartu ir kry
žiaus misterijos palaiminga 
tąsa. V. Bgd.

šioje.
Mokiausi gerai, nes visada 

turėjau privačių mokinių, kar
tu užsidirbdavau ir keletą litų 
knygoms ir uniformai. Vasa
romis daug dirbdavau su dail.

buvau tenoras. Mokytojo 
Grigaliūno rankose gimna
zijos choras buvo didelė atrak
cija. Nežinau už kokius 
nuopelnus man mokytojas 
leisdavo kartais dainuoti solo. 
Pamenu, kad mano pirmasis 
solo buvo su choru — Sasnaus
ko — „karvelėli, mėlynasis”. 
Šią dainą dar ir šiandien labai 
myliu. Šalia prasidėjo ir 
vaidinimai, ir dekoracijų pieši
mas. Čia ypač daug man padė
jo meno mokytojas dail. 
Grikienis. Tapau jo asmeniš
ku mokiniu. Buvo griežtokas, 
daug reikalaudavo, net ir< 
pyktelėdavo. Kadangi moky
tojams buvo didžiulė pagarba, 
ginčytis, aišku, buvo nevalia.

Pagaliau biagiamieji 
zaminai.
persistengė 
keldamasis ankstyvais rytais, 
kad nusilpo ir gavo stiprią 
anemiją. Pamokų metu klasė 
je pradėjo nualpti, o čia pat 
egzaminai jį dar labiau baugi
no. Kas bus, jei susirgsiu, 
negalėsiu laikyti egzaminų ir 
reikB likti antriems metams. 
Laimė, buvau geras mokinys. 
Apskrities gydytojas ir 
pedagogų taryba siuntė raštą 
su daugelio metų pažymiais 
Švietimo ministerijon. Dvi die
nas prieš egzaminus Ministe
rija raštu pranešė, kad mane 
nuo egzaminų atleidžia, duoda 
brandos atestatą veltui, tik 

eg-
Petrelis turbūt 

besiruošdamas,

reikia išlaikyti lotynų rašomą
jį egzaminą. Galite įsivaiz
duoti mano džiaugsmą. 
Sveikata greitai sugrįžo.

Baigęs gimnaziją labai norė
jau studijuoti mediciną, bet 
finansiniai nepritekliai 
pakreipė kita kryptimi. Gavau 
darbą Kėdainių apskr., Kra
kių valsčiuje, kaip policijos 
raštininkas, o už metų persikė
liau į Dotnuvą, kur tapau 
studentu Žemės ūkio akademi
joje. Neilgai nešiojau studento 
kepuraitę, nes buvo sudarytos 
Bąlygos atlikti karinę prievolę 
Auto rinktinėje Kaune, 
Šančiuose. Čia eilinis kareivis 
Petras Maželis sudaro chorą, 
jam vadovauja, išdėliodamas 
mozaiką papuošia vietą prie 
rinktinės štabo būstinės, už ką 
rinktinės vadas pulk. Babic
kas apdovanojo dviejų savai
čių atostogomis.

Vieną popietę, besiilsint 
lovoje, prie manęs priėjo švie
timo reikalams karininkas 
kpt. Bartkevičius-Bartkūnas. 
Klausė, ar negalėčiau parašyt 
ir paruošti dainas kariuo
menės pusvalandžiui per radi
ją. Buvo atlikta ir, matyt, 
neblogai, nes tuojau buvau 
įtrauktas į Švietimo skyrių 
talkai. Atlikome keletą ir 
neblogų radijo vaidinimų, 
vaizduojančių karių gyveni
mą.

Baigiu mokomąją kuopą pir
muoju, mane apdovanoja 
sidabrinių laikrodžiu su prezi
dento Smetonos portretu, o 
1938 m. vasario mėn. 16 d. 
vienintelį eilinį kareivėlį Pet
rą Maželį Prezidento, aktu už 
nuopelnus Lietuvai* apdo
vanoja Gedimino ordino 
medaliu. Buvau tada vos 21 
metų. Buvau laimingas, nes 
galėjau parodyti savo medalį 
broliui Juozui, kuris nešiojo 
Vyties kryžių. Karo technikos 
štabo paprašytas, parašiau 
straipsnį — „15-kos mėnesių 
gyvenimas”, kuris buvo 
išspausdintas sukaktuvinėje 
knygoje.

Penkiolikos mėnesių kariš
kas gyvenimas pasibaigė, 
pradėjau vėl auginti plaukus, 
grįžau Utenon aplankyti tėvų 
ir tėviškės. Matyt, įgijau 
nemažą pasitikėjimą karinin
kuose, kad man buvo pasiūly
ta pasilikti Kaune ir dirbti 
Karo technikos štabe, mobili
zacijos skyriuje, civiliu tarnau
toju. Praleidęs mėnesį atosto
gų tėviškėje, grįžau Kaunan. 
Čia bedirbant muz. Liubers- 
kis organizavo puskarininkių 
chorą (aš jau buvau pakeltas į 
tokį laipsnį), kuris turėjo 
važiuoti į Rygą koncertui. 
Man reikėjo prisijungti. Prie 
manęs sėdėjo kareivėlis, kuris 
po repeticijos ragino mane 
įstoti į Ttonservatoriją, nes jis 
pats ketinąs bandyti egzami
nus. Palydžiu jį į konservato
riją. Sėdžiu koridoriuje. Įvai
rūs studentai sėdi su 
gaidomis. Kiekvieną iš eilės 
pakviečia salėn, iš kurios 
girdėti dainavimo pratimai ir 
egzaminams pasirinkta daina 
ar arija. Ir taip iš eilės eina 
merginos ir vyrai, visi pasiruo
šę dainuoti. Lieku vienas sėdė
ti, laukdamas draugo. 
Pagaliau ir man liepia eiti 
salėn. Aš bandau ginčytis, 
kad aš nesuinteresuotas, bet 
kareivėlis riktelėjo, sako, eik ir 
gana. Įeinu. Baimė apėmė. 
Prie komisijos stalo jau pavar
gę sėdėjo komisijos nariai: 
Grigaitienė, Kutkus ir operos 

(Nukelta į 2 psl.
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Lietuvių kalbos palyginimų žodynas
Šiame numeryje:
Cenzūros ir liberalizmo labirintai 
Vengrijoje.
Lietuvių kalbos palyginimų žodynas.
Mstislavas Dobužinskis „Draugo” ka
lendoriuje.
Skulptorius Jokūbas Dagys ant 80 
metų amžiaus slenksčio.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Parodos LKMA tryliktame suvažia
vime.
Lietuvos praeities šedevrai kartografi- 
ios parodoje.
Cas teisybė, tai ne melas.

' Chicagos teatruose.

VYTAUTAS A. JONYNAS

LIETUVIŲ KALBOS PA
LYGINIMŲ ŽODYNAS. Suda
rė K. B. Vosylytė. Vilnius: Moks
las, 1985. 390 psl.

PaAačtės

Cenzūros ir liberalizmo 
labirintai Vengrijoje

Praėjusių metų lapkričio 25 
d. Budapešte 
tarptautinis Kultūrinis foru
mas ir ypač jo metu suruoš
tas i. 
simpoziumas 
pasaulio dėmesį į Vengrijos 
rašytojų padėtį. 
Vakarų komentatorių kalba 
apie Vengrijos valdžios 
„liberalią” kultūrinę politiką. 
Palyginant su padėtimi Lietu
voje, ta politika gana „libera
li”, bet vengrų rašytojai apie 
ją kitaip galvoja.

Neseniai įvykusiame Veng
rijos Rašytojų sąjungos 
suvažiavime vienas žymiau
sių vengrų autorių Istvan Eor- 
si pasakė įspūdingą kalbą, 
reikalaudamas cenzūros. 
Duokit mums cenzūrą! — 
kalbėjo jis. Duokit vieną įstai
gą, kuri būtų aiškiai ir oficia
liai pavadinta cenzorių įstai
ga. Nustatykit, ką ta įstaiga 
gali ir negali daryti, kokios jos 
teisinės ribos. Jei mes 
peržengsime tas ribas, trauki
te mus į teismą. Tada mes 
bent Žinosim, kur mes esame 
— kalbėjo Eorsi.

Lenkijoje cenzūrą panašiai 
puolė „Solidarumo” sąjūdis, 
kuris reikalavo, kad valdžia 
aiškiai aptartų cenzūros pobū
dį. Tas tikslas buvo iš dalies 
pasiektas, kai 1981 metais 
valdžia išleido naują įstaty
mą .Apie leidinių ir viešų 
renginių kontrolę”. Ir šiandien 
cenzūra Lenkijoje atviresnė ir 
aiškesnė, negu bet kurioje kito
je vidurio-rytų Europos šalyje.

Pasak anglų rašytojo Timo- 
thy Garton Ash („Vengrijos 
pamoka”, The Neu> York Re- 
vietv of Books, 1985 gruodžio 
5), Vengrijoje rašytojų padėtis 
ir geresnė, ir blogesnė. Geres
nė, nes daug ką galima oficia
liai išspausdinti, pvz., tokius 
lenkų autorius, kaip Witold 
Gombrovvicz, kuris pačioje 
Lenkijoje uždraustas. Padėtis 
blogesnė, nes be oficialaus 
cenzoriaus visi pavirto cenzo
riais — ne tiktai centro komi
teto ir kultūros ministerijos 
pareigūnai, kurie yra faktiš
kai atsakingi už literatūros 
priežiūrą, bet ir visi laikraščių 
redaktoriai, leidyklų darbuo
tojai, asmenys, atsakingi už 
televizijos programas, ir, 
blogiausia, patys rašytojai.

Kur nėra vienos cenzūros, ten 
pasibaigęs jų klesti daugelis: kolekty

vinės ir asmeninės; politinės ir 
; visuomeninės; prieš ir po 

neoficialus ra ų* * kriyfebs išleidimo; pfifeš rašant,’ 
jau parašius ir paties rašymo 
metu. Tuo atžvilgiu Vengrija 
daugiau primena Sovietų 
Sąjungą, kur, ironiškai pridu
ria Ash, cenzūra, kaip gerai 
žinome, neegzistuoja...

Ash palygina vengrų kultū
rą su labirintu, kuriame 
pasiklysta ir rašytojai, ir 
patys cenzoriai. Prancūzų isto
rikas Pierre Konde identifika
vo tris aiškius tabu, kurių turi 
laikytis vengrų autoriai. Pir
ma, negalima kritikuoti Sovie
tų Sąjungos viešpatavimo 
Rytų Europoje, Maskvos užsie
nio politikos ir kaimyninių 
komunistinių kraštų, kurie 
seka Sovietų Sąjungos pavyz
džiu. Antra, negalima suabejo
ti, kad komunistų partija 
valdo teisėtai. Trečia, negali
ma tiesiai pulti marksistinio- 
lenininio socializmo. Šie tabu 
labai panašūs į Lietuvoje 
veikiančius varžtus, bet 
Vengrijoje pasitaiko ypatingų 
išimčių, kurių keletą Konde 
pacituoja. Pavyzdžiui, veng
rų žurnalas oficialiai išspaus
dino labai atvirą studiją apie 
tai, kaip Vengrijos komunistų 
partija suklastojo 1947 metų 
rinkimus, kurie formaliai 
įteisino jos valdžią. (Įsivaiz
duokit straipsnį Pergalėje 
apie apgaulinguosius 1940 m. 
vasaros rinkimus į liaudies 
seimą ar apie Maskvos sureži
suotą prašymą priimti Lietu
vą į Sovietų Sąjungą!) Vengrų 
prozoje ir dramoje 1956 m. 
Revoliucijos įvykiai vaizduo
jami, prisidengus permatomu 
alegoriniu šydeliu.

Vengrų rašytojai tokios 
padėties nevadina „liberaliz
mu”, o kultūrinės diktatūros 
„chaosu” ir „anarchija”. Šian
dien, sako jie, visai neįmano
ma įspėti, kas praeis pro 
cenzūrą ir kas nepraeis. Kar
tais atrodo, kad cenzūra 
beveik viską praleidžia, 
tačiau, kas praeina aštuntą 
valandą ryto, vėl uždraudžia
ma vidudienį. Kultūros kontro
lės aparatas Vengrijoje pairo, 
ir jo pavienės dalys nebesi
derina.

Kaip prieita prie šios padė-

atkreipė

Daugelis

*
Gardu, kaip du medų, jei 

trečią pridėtum, liežuvį nu
rytum.

Liaudies posakis

Mėgstam didžiuotis savo 
kalbos senumu, jos giminin
gumu sanskritui. Gal kiek 
rečiau esam linkę užsiminti 
jos sudėtingumą. Tiesa, 
ne tokį, kaip baskų kalbos, ku
rios neįveikęs velnias metėsi 
pragarmėn, pasak legendos. 
Bet vis vien varginantį 
svetimtaučius ir mūsų pačių 
vaikus savo linksniuotėmis, 
asmenuotėmis, sangrąžiniais 
veiksmažodžiais, kirčiuotėm...

Kalba, kaip visiems žino
ma, yra tautos sielos veidro
dis. Pasak kai kurių antropo
logų, jinai apsprendžianti 
mūsų mintijimą, pasaulio 
pagavą. Lakoniškiausiai, 
taikliausiai bene bus tai išreiš
kęs filosofas Ludwig Wittgen- 
stein: „Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die Grenzen 
meiner Welt”. Tačiau, kai 
tenka aptart gimtosios kalbos 
savitumą, turtingumą, 
vaizdingumą, kaip dažnai kai 
ką nutylim, gėdindamiesi tam 
tikrų senų garbingų žodžių! 
Kaip dažnai pasitenkinam 
pakartoję seną, dar nuo 
romantikų laikų išlikusį žavė
jimąsi mažybinėmis — malo
ninėmis lytimis arba nuoro
domis, kaip įvairiai nusakoma 
arklio spalva (širmas, bėras, 
palvas ir t.t.). Nesidrovėdami 
skelbti, kad lietuviškas humo-

jis toksai lakus, 
kalambūrais, žodžių 
ar vien pasižymįs 
kasdieninės buities

ras esąs kaimiškai „sveikas”, 
šmaikštus ir spalvingas, 
nedrįstam pasiklausti, argi iš 
tikrųjų 
žaidžiąs 
žaismu, 
smulkių
dalykų pastabumu. Kuo iš 
tikrųjų savita, skirtinga nuo 
kitų kalbų mūsų kalba?

Džiugu pranešti, kad daug 
atsakymų į šiuos klausimus 
suteikia neseniai pasirodęs 
Vilniuj naujas žodynas. Tai 
Lietuvių kalbos palyginimų 
žodynas, kurį sudarė K. B. 
Vosylytė. Originalaus užmojo 
knyga. Nors, kaip rodo pava
dinimas, jos pirmąja paskir
tim buvo surinkti krūvon 
metonimijas, atseit stilistines 
priemones, kurių dėka žodis 
tampa tikslia kalbėtojo min
ties ar jausmo išraiška, ši 
kompiliacija nemažiau vyku
siai atskleidžia ir sinonimų 
gausumą, ir tai, kas šneka- 
mojoj kalboj gyva ir kūrybin
ga ir kas pasenę, tapę nučiu
pinėtomis klišėmis. Taip šalia 
nuvalkiotų posakių kaip 
„raudonas kaip burokas”, 
„piktas, kaip šeškas”, „tvar
ka, kaip bažnyčioj”, „plikas, 
kaip tilvikas”, joje aptinkam 
priežodžius, frazeologinius 
žodžių junginius (kartais 
rimuotus), kurie žavi savo 
spalvingumu
„Girtą barti, kaip su žąsinu 
arti”, „Atėjo, kaip Tonkus į 
pakasynas su veseliniu karvo
jum”, „Per kopūstus ir agur
kus jis paspruko, kaip vijur
kas”, „Darbo būtų vežimas, 
bet darbininkų, 
primyžo”, „Ana 
abiem pusėm 
(prisiplakėlė,
pažiūrų), „Gudri, kaip Barz
džių piemenė — žydo ožkomis 
savo rugius suganė”.

Knygoj, spausdinamoj 
dviem skiltim, yra 390 
puslapių, įskaitant rodyklę. 
Metrikoj nepažymėta, kiek yra 
paskirų žodžių, bet jų tikriau
siai nemažiau, kaip A. Lybe- 
rio Lietuvių kalbos sinonimų 
žodyno pirmojoj laidoj, 1961. 
Žodyno redaktorė grupuoja 
savo pavyzdžius alfabetine 
tvarka pagal įvairias žodžių 
lytis („šuo, šuva, šuns, šunys). 
Tai suteikia galybę skiltelių — 
poskilčių, kurias Vosylytė

ir taiklumu:

kaip višta 
lygu peilis, 
pjaunamas” 
nepastovių

ties? Pasak Ash, viena 
priežastis yra ankstesniosios 
kultūrinės politikos architekto 
Gyorgi Aczel pasitraukimas. 
Po 1956-tųjų metų Vengrijos 
revoliucijos, kurioje rašytojai 
vaidino labai svarbų vaidme
nį, Aczel pasiūlė jiems tokį 
sandėrį: jei jie laikysis nuoša
liai nuo politikos ir neprasi
žengs partinei drausmei, 
valdžia neribos jų stilistinio 
braižo ir forminių ieškojimų, 
negailės lėšų ir net praban
gos. Šis kompromisas, kurį 
vengrų kompartijos generali
nis sekretorius Janos Kadar 
apibūdino žodžiais: „Kas ne 
prieš mus, tas su mumis”, 
išsilaikė apie dvidešimt metų. 
Šiandien kompromisas jau 
eižėja.

Yra ir kita, dar svarbesnė, 
priežastis, kodėl vengrų cenzū
ros aparatas primena suge
dusį laikrodį. Vengrijos kultū
riniai pareigūnai ir partiniai 
administratoriai šiandien ne 
daugiau tiki į komunistinę 
sistemą, kaip tie rašytojai, 
kuriuos jie cenzūruoja. Ash 
žodžiais, marksistinė-lenininė 
sistema Vengrijoje šiandien 
primena Lenino veidą Raudo
nosios aikštės mauzoliejuje — 
jie abu vaškiniai, nebegyvi. 
Vengrijoje niekas nebetiki 
ideologija, ir net patys aukš
čiausieji partijos pareigūnai, 
kaip labai jie besistengtų, 
nebesugeba žiūrėti į pasaulį 
rusų akimis. Todėl jie visi 
klaidžioja cenzūros ir libera
lizmo labirinte, tvirtina Ash.

jp

numeruoja. Neužmirština, kad 
kiekvienoj skiltelėj gali būti 
keli ar
Kiekvieną kartą juos palydi 
nuoroda į jų kilmę. Ja gali būti 
kokia vietovė (koks Tverečius 
ar Mosėdis) arba literatūrinis 
šaltinis (V. Krėvės, S. Dau
kanto ir t.t. raštai). Skaity
tojui kartais tenka daryt arit
metiką (kiaulė+paršas), bet 
pažymėkim prabėgom, kad 
gausiausia palyginimų yra 
surišta su šuns įvaizdžiu (359 
skiltys). Mat tais palygini
mais ne vien išsakomas 
„šuniškas” gyvenimas („Min
ta, kaip šuva lukštais”), bet ir 
jo inkštimas, bėgsena ir, 
analogijos keliu, žmogaus 
meilinimasis, priekabumas, 
netikęs būdas („Jis visą laiką 
ryzga (kimba, lenda) į mane, 
lyg šuo į ubago skvernus”). 
Taip pat išreiškiama žmogaus 
kalbėsena, ar net nejėgos paju
timas („Reikalingas aš čia, 
kaip šuo bažnyčioj”). Kartais 
tie palyginimai neutralūs, bet 
nemažiau taiklūs ir spalvingi 
— „Blizga, kaip šuns pautai 
prieš saulę”. Kaip matyti iš 
cituojamų pavyzdžių, Vosyly
tė rūpestingai paaiškina 
skaitytojui posakio mintį ar 
mažiau žinomus žodžius. 
Užtat jos veikalas pasitar
nauja ir kaip sinonimų žody
nas, nors, kaip teks apgailėti, 
rodykle naudotis nėra taip 
paprasta.

Niekur knygoj neužsimena
ma, ar žodyno redaktorei buvo 
leista naudotis skaitytuvais 
(kompiuteriu). Vargu. Akivaiz
du tačiau, kad sukauptoji 
leksikinė medžiaga turtinga, 
atverianti skaitytojui iki šiol 
neregėtus (o dažnai ir 
kalbininkų slapstytus nuo 
akių) gimtosios kalbos turtus. 
Dievaži, sunku atsigėrėti 
Vosylytės darbo kruopštumu, 
jos ryžtu įgyvendinti origina
lų savo sumanymą.

Tiesą pasakius, tame „Seza
mai, atsiverk!” nebuvo nieko 
magiško. Reikėjo vien pagal
vot. Autorė sakosi pratarmėj, 
jog ji paprasčiausiai išnar
šiusi pirmuosius didžiojo lietu
vių kalbos žodyno vienuolika 
tomų. Taip pat papildžiusi 
darbą kitais šaltiniais. Kai 
kuriais moksliškais veikalais 
ir mūsų klasikų (V. Krėvės, 
Žemaitės, Daukanto, Baltušio 
ir t.t.) raštais. Atseit išlesiotos 
visos citatos, kuriose aptinka-

keletas sakinių.

Mstislavas Dobužinskis Ukmergė, 1930
Lietuvių dailiojo meno instituto, Lietuvių fondo padalinio, nuosavybė.
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žodis „kaip” 
arba „kai”), 
„nelyginant”

(dažnai 
„lyg”, 

ir t.t.

mas
„kap” 
„nei”, 
Nuorodų į vietovę arba raštus 
rodyklė nusidriekia tarp kitko 
per gerą dešimtį puslapių. 
Nenuostabu, jei skaitytojui 
bematant dingteli mintis: kaip 
būtų žavu, jei būtų galima, 
kompiuterį pasikinkius, tų 
nuorodų į vietoves dėka sukur
ti kažką panašaus į infrarau
donais spinduliais atliktą 
topografinį žemėlapį, atsklei
džiantį, kokioj Lietuvos srityje 
liaudies vaizduotė išspin
duliuoja ypatingą šilumą.

Rasit tokie dalykai kol kas 
dar neįmanomi, net ir skaity
tuvų pagalba.

Bet net ir dabartinėj savo 
formoj Vosylytės veikalas 
primena nemažiau iš oro dary
ta žvalgybos nuotrauka. Pa
našiai kaip iš erdvės atlik
tos nuotraukos atskleidžia 
archeologams po sąnašom, 
smiltim, šebekštynais dūlin- 
čias buvusių gyvenviečių 
liekanas, kontūrus, taip ir 
Lietuvių kalbos palyginimų

Sinagoga (Jurbarkas).’ 1933Mstislavas Dobužinskis
Lietuvių dailiojo meno instituto, Lietuvių fondo padalinio, nuosavybė.

žodynas atidengia sodiečio 
tikrovės pagavą, jo moralės 
kodeksą, etinę struktūrą; 
žodžiu, visus žemdirbių civi
lizacijos bruožus.

„Gardu, kaip du medų”, ši 
knyga, kartojam, yra reto 
žavingumo veikalas, kurį 
sklaidant randam apsčiai 
staigmenų, skatinančių 
skaitytoją jį lygint su kitais 
žodynais, statytis sau klausi
mus. Bet gal pirmuoju nelauk
tu dalyku yra tai, kad, prie
šingai kitiems žodynų 
sudarinėtojams, Vosylytei yra 
svetimas polinkis į žodyno 
kastravimą. Kadangi redak
torė naudojosi pirmaisiais 
vienuolika akademinio, didžio
jo žodyno tomais, jinai turėjo 
progos ir nepabūgo išrinkti iš 
jo „žodžių-posūnių”, vadina
mųjų „vulgarizmų”, kuriems 
pagailėjo prieglobsčio Dabar
tinio lietuvių kalbos žodyno 
(vartosim toliau sutrumpini
mą DLKŽ) redaktoriai ir An
tanas Lyberis savo Sinonimų 
žodyno laidose. Vienintele 
išimtim yra palyginimai, 
surišti su genitalijomis. Ar 
pakils dėl to krašte mirtin
gumas, išvydus tokius žodžius 
kaip „subinė”, „pautai”, 
„pirdalas”, „šikinė”, „papai”, 
nelengva atspėt. Kaip žinome, 
didysis lietuvių kalbos žody
nas kalbos boudlerizacija 
nesiverčia. Jau vien todėl 
turbūt, kad visi tie žodžiai seni 
ir garbingi, atkeliavę ir išlikę 
namų židinio kalboj nuo 16-to- 
17-to šimtmečio. Žr. J. Palio
nio veikalą Lietuvių lite
ratūrinė kalba XVI ■ XVII a.

Antra vertus, jokia kultū
ringa tauta nūdien be jų 
neišsiverčia. Grožinėj literatū
roj jų per akis. Užtat Vosyly
tės žodynas yra vertingas 
darbo įrankis rašytojams, 
žurnalistams, redaktoriams, o 
ypač vertėjams, nors „slango” 

’ ir miestietiško žodyno jame ne 
per daug.

Kitu Lietuvių kalbos paly- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Jugoslavų rašytojas 
analizuoja „vidinę cenzūrą”

Istorinis romanas 
iš moteriškos perspektyvos

1985 m. lapkričio mėnesi 
pasibaigusiame Budapešto 
Tarptautiniame kultūros foru
me dalyvaujančios oficialios 
sovietinės delegacijos sąraše 
randame ir poeto Justino 
Marcinkevičiaus pavardę. Gal 
susilauksime ir jo įspūdžių iš 
to tarptautinio pasitarimo, 
kuriame dažnai buvo 
pasisakyta apie kliūtis laisvam 
Rytų-Vakarų kultūriniam 
bendradarbiavimui. Gaila 
tiktai, kad žymiajam lietuvių 
poetui reikėjo apsiriboti oficia
liąja programa ir neteko 
apsilankyti neoficialiame 
nepriklausomų Rytų ir Vaka
rų rašytojų simpoziume bei 
diskusijose, kuriuose buvo 
atvirai nagrinėjamos jam ir 
visiems lietuvių rašytojams 
ypač svarbios temos: tautinė 
tapatybė, cenzūra, rašytojų 
represavimas, išeivių rašytojų 
problemos ir europinės kultū
ros ateitis politiškai padalin
toje Europoje. Ypač aktualus 
Marcinkevičiui būtų buvęs 
dabar Paryžiuje gyvenančio 
jugoslavų rašytojo Danilo 
Kiš’o pranešimas apie „Cenzū
rą ir vidinę cenzūrą”, kurio 
vertimą 1985 m. lapkričio 3 d. 
išspausdino The New York 
Times knygų skyrius.

Kišas paminėjo ir Lietuvoje 
gerai žinomą cenzūros formą, 
kurią jis pavadino „draugiš
kąja cenzūra”. Redaktorius, 
kuris patsai yra literatas, 
pasiūlo išbraukti šį paragrafą 
ar tą posmą iš tavo knygos — 
tavo paties labui. Jei jam 
nepavyksta tavęs įtikinti, jis 
panaudoja moralinį šantažą 
— jis tau „prisipažins”, kad jo 
paties likimas priklauso nuo 
tavo sutikimo išcenzūruoti 
save patį ir tuomi paslėpti 
cenzūrą nuo visuomenės. 
Redaktorius tvirtina, kad, jei 
tu pats savęs necenzūruosi, 
sužlugdys! jo karjerą ir gyveni
mą. Jei sutinki tai padaryti, 
jis išspausdins tavo knygą ir 
niekad neužsimins apie tai, 
kad joje buvo tokių pavojingų 
žodžių ir sakinių, jog juos 
išspausdinus judu abudu būtu
mėt pražuvę.

Cenzūra yra patologiškas 
reiškinys, rašo Kiš. Iš tos 
liguistos būklės ' išsivysto 
chroniška liga — vidinė cenzū
ra. Ji nematoma, toli nuo 

visuomenės akių, palaidota 
giliai, pačiuose slapčiausiuose 
dvasios užkampiuose, bet 
daug veiksmingesnė už išo
rinę cenzūrą. Abi cenzūros for
tuos naudojasi tomiB pačiomis 
priemonėmis — grašinimsfis, 
baime, šantažu, tačiau vidinė 
cenzūra užmaskuoja varžtus 
ar bent jų nerodo. Kova prieš 
cenzūrą yra atvira, pavojinga 
ir todėl didvyriška, o kova 
prieš vidinę cenzūrą — bevar
dė, vieniša ir niekam nema
toma.

Anot Kišo, kai rašytojas 
pats save cenzūruoja, jis skai
to savo tekstą kito žmogaus 
akimis; jis tampa savo paties 
teisėju: „Pasidarai griežtesnis 
ir įtaringesnis už bet ką kitą, 
nes tu, autorius, žinai tai, ko 
joksai cenzorius negalėtų 
atrasti — savo slapčiausias, 
neišreikštas mintis, kurias, 
jauti, galima įskaityti tarp 
eilučių. Tam įsivaizduojamam 
cenzoriui suteiki savybes, 
kokių patsai neturi, ir savo 
tekste įžiūri nesamas reikš
mes, kurių jame nėra. Tavo 
mintys šauna į absurdo terito
riją, kur viskas yra sąmokslas 
prieš valdžią ir kur net užuo
minos pavojingos ir tave 
pasmerkia”.

Savanoriškai prisiimtą 
cenzorių Kiš pavadina „rašy
tojo antrininku”: „Jis žiūri per 
rašytojo petį ir kišasi į gims
tantį tekstą, saugo rašytoją 
nuo ideologinio paklydimo. 
Šio cenzoriaus-antrininko 
neįmanoma nugalėti: jis kaip 
Dievas, jis viską žino ir mato, 
nes jis išnyra iš tavo paties 
smegenų, iš tavo paties 
baimės, tavo paties košmarų. 
Kova su cenzoriumi-antrinin- 
ku neišvengiamai išraižo teks
tą randais, nebent rašytojas 
užbaigia šią kovą vieninteliu 
morališkai priimtinu mostu — 
sunaikina rankraštį ir 
palaidoja savo projektą. Bet 
net ir toksai atmetimas, tokia 
pergalė turi neigiamą poveikį 
— rašytojas jaučiasi pralai
mėjęs ir gėdijasi. Nes ką tik 
tu bedarytume!, tavo antri
ninkas visad laimi. Jei jo 
atsikratai, jis šaiposi iš tavo 
baimės; jei jo klauseisi, jis 
tyčiojasi iš tavo bailumo”.

Galutinėje išvadoje, tvirtina 
Kiš, rašytojo antrininkui —

Pastaraisiais dešimtmečiais 
moterys smarkiai bruzda 
visuose frontuose. Daug kal
bama apie emancipaciją, apie 
lygybę, bet kai prieinama prie 
literatūros, akcentuojama 
nelygybė: teigiama, kad
moterys turi savitą stilių, 
išplaukiantį iš jų biologinės 
sąrangos bei kasdieninių 
gyvenimo aplinkybių. Žvel
giant į praėjusius šimtmečius, 
pastebima, kad „autentiška” 
jų išraiškos forma buvo laiš
kai ar memuarai. Kai moterys 
pradėjo brautis taip pat į 
romanistų eiles, joms reikėjo 
rašyti prisidengiant slapyvar
džiais ir bandant pamėgdžioti 
„vyrišką” stilių. Iki šio šimt
mečio vidurio nedaug tebuvo 
rašytojų, sąmoningai bandan
čių prakalbėti moterišku 
balsu, skirtingu nuo to, kuris 
buvo paprastai girdimas lite
ratūroje. Tikrai maištaujantis 
nusistatymas iškilo tik po 
Antrojo pasaulinio karo ir yra 
glaudžiai susietas su moters 
socialine padėtimi visuomenė
je. Išsikovodama vis daugiau 
teisių viešajame gyvenime, 
moteris pradeda nebebijoti ir 
išsireikšti kitaip. Daugeliu 
atvejų toks nusistatymas 
nuveda į kraštutinumą, 
tačiau paskutiniaisiais metais 
jau parašyta ir rimtų studijų, 
bandančių nusakyti tą nau
jąjį „moterišką” stilių.1) 
Trumpo straipsnio rėmuose 
neįmanoma apglėbti tokios 
plačios temos, tad pasitenkin- 
kim viena šio naujojo rašymo 
būdo apraiška: moters priė
jimu prie istorijos.

Geoge Lukdęs teigia, kad 
istorija yra neatsiejama nuo 
grožinės literatūros, ir kad 
geriausi romanai parašomi 
didelių konfliktų ir perei
namųjų laikotarpių, visuo
meninės santvakos kitimų 
metu.2) Sir Walter Scott isto
riniai romanai išpopuliarėja, 
kai nuo seno įsitvirtinę hierar
chijos ir vertybės pradeda svy
ruoti. Norėdamas pavaizduoti 
tvirtų pamatų visuomenę, jis 

vidiniam cenzoriui pavyksta 
palaužti ir sutepti net patį 
doriausią autorių, kurio 
nepajėgė paklupdyti išorinė 
cenzūra. Kai autorius atsi
sako prisipažinti, kad jisai 
pats save cenzūruoja, jis 
pasiduoda melui ir dvasinei 
korupcijai.

Kartais, rašo Kiš, rašytojas 
nugali savo baimę ir užmuša 
savo antrininką. Sugriūna 
ilgus metus statytos atsar
gumo, gėdos ir pažeminimo 
sienos, išyra metaforos, sutru
pa išsisukinėjimai, ir tada 
rašytojui telieka grubi 
veiksmo kalba. Nelieka nieko 
paslėpta tarp eilučių, viskas 
aiškiai išrašoma juoda ant 
balto, prabyla kiekvienas 
nepasitenkinimo atomas. 
(Taip Mandelštamas parašė 
savo antrą eilėraštį apie Stali
ną — eilėraštį, išlaisvinusį jį 
nuo cenzūros pažeminimo ir 
kainavusį jam gyvybę.)

Kokia išvada peršasi iš visa 
to? Vidinė cenzūra, tas 
pavojingas minties darky
mas, veda prie meninės ir 
žmogiškos katastrofos — 
pabrėžia Danilo Kiš.

BIRUTĖ 
CIPLIJAUSKAITĖ

grįžta į feodalinius vidur
amžius. Balzac, rašantis tarp 
dviejų visos Europos sąrangą 
pakeitusių revoliucijų, nurodo, 
kad jis žavisi Scott romanais, 
tačiau, jo nuomone, istorijai 
pažinti neužtenka kalbėti apie 
praeitų laikų herojus ar 
ypatingus įvykius. Savo 1842 
m. įvade į La Comėdie 
humaine jis tvirtina, kad 
svarbiau bandyt suprasti tų 
įvykių priežastis ir pažiūrėti į 
požemines, vos pastebimas 
sroves, kurios priveda prie 
pasikeitimų. Kiek vėliau 
Nietzsche pateikia savo teo
riją apie trijų rūšių istoriogra
fiją: monumentalią, kuri visą 
dėmesį sutelkia tik į tai, kas 
didinga ir garbinga; antik
varinę, kuri bando kruopščiai 
suregistruoti visus įvykius; ir 
kritiškąją, kuri stengiasi 
praeityje atsekti esamojo laiko 
ptadus.3) Šio amžiaus pra
džioje ispanas Unamuno suku
ria savo intrahistoria teori
ją, nurodydamas, kad tikroji 
istorija studijuotina kasdie
ninio gyvenimo apraiškose, 
paprastų žmonių gyvenime, 
užfrontėje, o ne didžiųjų mūšių 
lauke. Jo kartos rašytojai 
Ispanijoje sukuria visai naują 
istorinį romaną, atsisaky
dami chronologinės įvykių ei
gos, nebeieškodami didvyrių, o 
parodydami, kaip istoriją išgy
vena visa tauta.

Iki labai nesenų laikų is
toriografija ir ypač istorijos 
filosofija buvo išimtinai vyrų 
rankose. Tad ir istorinius 
romanus daugiausia rašė 
vyrai. Besikeičianti istorijos 
samprata atsispindi ir roma
ne. Dabar jau neretai galima 
užtikti istorinių romanų, 
parašytų, išeinant iš moters 
pažiūros taško, įnešant visai 
naują balsą. Pirmasis iš jų 
būtų Marguerite Yource- 
nar romanas Adriano 
memuarai (1951), bematant 
susilaukęs didžiulio dėmesio ir 
turėjęs įtakos visiems po jo 
rašomiems istoriniams 
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pasakojimams.4) Yourcenar 
užsibrėžia „refaire du dedans 
ce que les archėologues du XIX 
siecle ont fait du dehors’.’5) Jos 
romane skaitytojui patei
kiami ne veiksmai ar įvykiai, 
o bemirštančio imperatoriaus 
meditacija apie juos. Visas 
Adriano gyvenimas pris
tatomas retrospekciniu būdu, 
įjungiant egzistencialistinę 
perspektyvą ir neatsisakant 
emocinio elemento. Memuarų 
rašymas tampa keliu į pažini
mą savęs paties. Šiame 
romane matome Adrianą ne 
kaip naujų žemių užkariau
toją, o kaip svajotoją; asmenį, 
daugiau linkusį į literatūrą ir 
meną, negu į politiką; visuo
meninių reformų įgyvendin
toją, nuolat abejojantį, nuolat 
trokštantį to, kas paprastai 
nesiejama su imperatoriaus 
esme: „Trys ketvirčiai mano 
gyvenimo išsprunka iš rankų 
tam, kuris nori surašyti mano 
gyvenimo faktus: visi mano 
troškimai, mano svajonės, net 
mano projektai lieka taip 
neaiškūs ir neapčiuopiami, 
kaip koks vaiduoklis” (305). 
Visa knyga parašyta pir
muoju asmeniu — tas impera
torių priartina prie skaitytojo, 
leidžia jam spontaniškiau išsi
reikšti, suteikia beveik poeti
nių savybių jo kalbai. Esama
sis laikas suintensyvina 
įspūdį, kad susiduriame su 
tebesitęsiančiu gyvenimu. 
Kaip šv. Augustinas, 
Adrianas nori parodyti save 
„ne tokiu, koks aš buvau, o 
tokiu, koks aš esu”.6) 
Romanas nėra vystomas lini
jiniai. Jo sąranga remiasi lais
va asociacija, flashback 
technika, akimirksniniais pra
regėjimais. Istoriniai faktai 
neišvardijami — į juos nuro
doma netiesiogiai, be jokios 
tvarkos, sekant atminties šoki
nėjimą ir tuo pačiu apglėbiant 
daug didesnę skalę. Istorija 
čia perduodama kaip asmeni
nis išgyvenimas, įjungiant 
lyriškus momentus.

Yourcenar tai rašo 1950 
metais. Užklausta, kodėl 
pagrindiniu veikėju pasirenka

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje, 1969.
Nuotrauka Algimanto Kezio 
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vyrišką figūrą, atsako, kad 
jokia moters figūra nebūtų pri
imama, kaip užtektinai įdomi, 
o autorė būtų apkaltinama, 
kad moka tik apie save rašyti 
(526). Pradedant 1970 metais, 
ir net kiek anksčiau, vis dau
giau moterų artinasi prie isto
rijos su noru „reabilituoti” 
moteriškas figūras, likusias 
užkulisiuose. Jų tikslas — 
įvesti moterišką perspektyvą 
tradicinian istorijos gvil- 
deniman. Oswald Spengler 
kadaise tvirtino, kad vyrai ku
ria, o moterys yra isto
rija. Pastarųjų metų auto
rės bando įrodyti, kad moterys 
prisidėjo ir prie jos kūrimo. Ne 
viename iš tų romanų paro
doma, kad vyriškų figūrų miti- 
fikacija neturi tikro pagrindo.

Viena iš ankstyvesnių isto
rinio romano autorių, „išver- 
čiajičių” istoriją, yi<» Jeanne 
Bourin, ir ypač vienas iš jos 
pirmųjų romanų Trbs sage 
Hėloise (Paklusnioji Eloiza, 

1966). Paimdama seną, daug 
kartų interpretuotą ir sudra
matintą istoriją—legendą, 
kalbančią apie stebuklingą 
Eloizos ir Abelardo atsiverti
mą šventam gyvenimui, ji, 
pasiremdama laiškais ir doku
mentais (Bourin yra vidur
amžių istorijos specialistė), 
parodo, kad tokio atsivertimo, 
bent iš Eloizos pusės, visai 
nebuvo. Visa knyga sukuria
ma kaip bemirštančios Eloi
zos įsivaizduojamas pokalbis 
su Abelardu. Struktūriniu 
atžvilgiu įdomumo įneša tai, 
kad jos prisiminimai — lyg 
ant ekrano parodoma visa 
istorija — pateikiami pakai
tom su trumpom scenom iš 
dabarties, parodant ją apsup
tą vienuolių ir kitų atsku
bėjusių lankytojų, perduodant 
ir jų pažiūros tašką vidiniu 
monologu ar netiesioginės 
menamosios kalbos būdu. Jei 
skaitytojas nepatingi ir sus;ra- 
dęs istorinius Eloizos laiškus 
lygina abu tekstus, skaitymas 
tampa tikrai intriguojančiu 
užsiėmimu. Galutinėje išdavo
je Abelardo figūra demitifi- 
kuojama, pabrėžiant tiek 
Eloizos protą, tiek jos vidinę 
jėgą, kuri jos neverčia 
atsisakyti savo moteriškumo.

Kitas savo struktūra ino
vacinis romanas yra Andrėe 
Chėdid Nefertiti et le rėve 
d’Akhnaton (Nefertiti ir 
Aknatono svajonės, 1974). Ir 
čia matome jau pagyvenusią 
karalienę po revoliucionie- 
riškų idėjų faraono įkurtos 
naujos sostinės sunaikinimo ir 
po jo mirties. Šios knygos 
įdomumas glūdi tame, kad 
istorija čia perduodama dviem 
balsais: karalienės lyriški
prisiminimai maišosi su ofi
cialaus kronikininko discipli
nuotu balsu. Sąmoningai 
priešpastatomos moteriška ir 
vyriška perspektyva ir isto
rijos pajutimas: „Kai kara
lienė nutyla, aš stengiuosi 
aprašyti daiktus iš pavir
šiaus. Juk reikia žiūrėt, kad 
išliktų dekoracijos. ... Aš ban
dau apibrėžti praeitį, išlaikyti 

(Nukelta į 2 psl.)
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Chicagos teatruose.
Muziką Juozą Žilevičių (1891-1985) pri
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Pingvinams 50 metų.
Lionės Mickevičiūtės-Ramonienės ei
lėraščiai.
Lietuvių moterų dailininkių draugijos 
sukaktis (6).

KeAtčnt PaAOt&s
Poezija mūsų neglosto

Evangelija — laisvės mokslas ir išlaisvinimo jėga

Jokiame tekste korektūros 
klaida taip neduria akies, kaip 
poezijos citatoje. Dar skau
džiau, kai toji poezija yra filo
sofiškai sudėtinga, kur kiek
vienas žodis lyg nervas — 
įdurk, ir išgirsi riksmą.

Rimvydas Šilbajoris, aptar
damas Aiduose (1985, Nr.5) 
Alfonso Nykos-Niliūno Žiemos 
teologiją, cituoja dalį eilėraš
čio „Chalkidės kunigaikščio 
vaikai”. Tas kunigaikštis žiau
riai nukankino savo sūnų: 
Išdūrė jam akis ir karšta 
geležim išdegino liežuvį. 
Spuustuvė neapsižiūrėjo, ir 
„liežuvis” citatoje pavirto „lie
tuviu”. Vadinasi, „karšta 
geležim išdegino lietuvį”.

Skaitytojas supras, kad tai 
nesąmonė. Antra vertus, gal 
pagalvos: šiuolaikinėje poezi
joje viskas galima ir patei
sinama. Juk ne taip seniai 
Leono Lėto eilėraštyje klaidin
gai rašomas įvardis „Keno?” 
(=kieno?) Metmenų Nr. 48 
recenzijoje pavirsta iškalbiu 
graikų antkapiu „kenos”. Ten 
Šilbajoris įrodinėja, jog „este
tinis kalbos normų pažei
dimas” yra leistina poezijos 
priemonė. Pagal tai, liežuvis 
gali būti pavadintas lietuviu.

Šilbajorio rašinyje „Filoso
finių dimensijų poezija” Niliū- 
no poezijos teksto prasmės 
aiškinamos sklandžiai ir įtiki
namai, sakyčiau, su šilba- 
joriškai erudiciniu dosnumu. 
Skaitytojo sąmonėje nušvinta 
ne vienas tamsesnis Nykos 
poezijos kampas. Tarp kitko, 
noriu pažymėti, kad dažnas 
poezijos mylėtojas būtų dėkin
gas Niliūnui, jei jis nepatin
gėtų kai kuriuos savo enciklo
pedinius faktus ar įvaizdžius, 
susijusius su jam tik vienam 
žinomais retais patirties šalti
niais, trumpai paaiškinti išna
šose. Taip padarė T. S. Eliot 
„Bevaisėje žemėje”. Juk ne 
visi skaitytojai yra įsiknisę į 
Kongreso bibliotekas.

Susidūrus su uždaru vaizdy- 
nu, prasideda spėliojimas. 
Vienam skaitytojui atrodo 
taip, kitam — kitaip, trečiam 
— nei šiaip, nei taip. Telieka 
pasikliauti kritiko komen
tarais. O jeigu kritikas irgi 
nėra tikras?

Aš, pavyzdžiui, perskaitęs 
„Vakaro agonijos” pradžią, 
kurią cituoja ir aiškina 
Šilbajoris —

Prieangyje mūsų laukė 
Mergaitės kūnu mintus vilkas; 

Jam ant kairiojo peties 
Tupėjo kruvinais sparnais 

balandis. 
supratau, jog šioje situacijoje 
(Vilniaus Bokšto gatvės smuk
lės prieangyje) „vilkas” yra 
jaunų paklydėlių suvedžio
tojas ir išnaudotojas, jų nedo
ras prievaizda. Anuo metu 
tokius frajerius mes ir vadi
nome „vilkais”. Tuo tarpu 
Šilbajoris čia regi Gedimino 
sapno vilką — lietuvių nacio
nalizmo simbolį. O smuklės 
mergaitė jam yra Aušros 
vartų Marija. Atseit, pagrin
dinė Vilniaus simbolika. 
Pagal tai kritikas bematant 
surezgia moralinį priekaištą 
savo tautai: „mergaitės kūnu 
mintąs vilkas tampa kieta 
ironija, kaltinamuoju aktu 
mūsų nacionalizmui ar, geriau 
sakykim, mūsų istoriniam liki
mui, kuriame Aušros vartai 
subordinuojasi vilko mito
logijai ir kraujas svarbesnis 
už maldą ir taiką...”

Pavažiuota iš peties. Lyg ir 
per stipriai. Negi lietuviai 
tokie kraugeriai? Kritikas tuoj 
pat pasiteisina išnašoje: 
„Žinoma, po viso šito gražaus 
išdėstymo, pasilieka gali
mybė, kad Niliūnas čia visai 
nesiruošė savo vilką ir mergai
tę šiais simboliais padaryti. 
Gal kaip tik todėl kritiko dar
bas turėtų būti daugiau pa
našus į klausimą, negu atsa
kymą”.

Taigi, šauni analizė bai
giasi neišvengiama savikri
tika ir abejone. Poezijos teks
tas turi įvairių spąstų. Tiesą 
pasakius, jų išvengti ne taip 
jau sunku: visuomet galima 
raudonu pieštuku išbraukti 
nevykusią ar netikrą išvadą. 
Bet tam reikia ryžto.

Negerai, kai žmonės savo 
žmogiškas nuodėmes pravar
džiuoja žvėrių vardais. Ką 
padarysi — tokia tradicija: 
slėptis „žvėriškumo” kai
liuose. Vis tiek poetas tiksliai 
ir sąžiningai perteikė Vil
niaus smuklės pasaulėlį karo 
metu: Užustalėj, prie sienos, 
gėrė / Mėnuo ir nemūsiškais 
veidais kareiviai / (Prieš tūks
tantį atsiskyrimo metų). 
Kodėl prieš tūkstantį metų? O 
todėl, kad šitoje poezijoje tiek 
laikas, tiek erdvė priklauso 
visai žmonijai, visam isto
riniam kontekstui. Žiemos 
teologija žmonijos ne
glosto. Eilėraščiai, nely
ginant blaivūs reportažai,

Išlaisvinimo teologija ieško savo kelio

VYTAUTAS KAZLAUSKAS

Laisvės rūpestis yra visuotinis. 
Jis apima visus žmones ir visas 
tautas. Dėl to ir su savo lietu
viškuoju laisvės rūpesčiu mes 
negalime užsidaryti savyje. Turi
me jį nuolat nešti į platųjį pasau
lį. Tai yra mūsų teisė ir pareiga. 
Tik taip galėsime laimėti kitų 
žmonių ir tautų solidarumą savo 
laisvės kovai bei pasimokyti iš jų 
patirties. Tik taip galėsime sava 
patirtimi padėti kitiems išeiti iš 
klystkelių, kurie užuot išlaisvinę 
veda į laisvės idealo išdavimą.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
pasaulio dėmesys dažnai nukryp
davo į vadinamą „Išlaisvinimo 
teologijos” sąjūdį Lotynų Ameri
koje. Šis sąjūdis kai kuriais atžvil
giais ir mums yra įdomus bei 
aktualus.

Tikėjimo doktrinos 
kongregacijos instrukcija

Šventoji Tikėjimo doktrinos 
kongregacija 1984 m. vasarą 
(pasirašyta VIII.6, paskelbta 
IX.3) paskelbė „Instrukciją kai 
kurių išlaisvinimo teologijos 
atžvilgių reikalu”. Šis svarbus 
Bažnyčios dokumentas iššaukė 
labai platų atgarsį pasaulio spau
doje, — atgarsį, kuris ir dabar dar 
nėra nutilęs. Popiežiaus aprobuo
tą dokumentą komentuoja teolo
gai ir sociologai, kardinolai ir 
vyskupai, politikai, žurnalistai. 
Tenka apgailestauti, kad lietuvių 
išeivijos spaudoje ši Tikėjimo 
doktrinos kongregacijos instruk
cija nebuvo plačiau panagrinėta. 
(Kanados lietuvių savaitraštis 
Tėviškės žiburiai 1985 metais 
spausdino ilgesnę prof. A. Macei
nos studiją „Reforma ar revoliu
cija? Išlaisvinimo teologijos 
klausimu”. Autorius susitelkia 
daugiau prie išlaisvinimo teolo
gijos istorijos ir kritiškai vertina 
kai kuriuos jos atžvilgius, nuro
dydamas kai kurių autorių 
klystkelius.) Iš trumpo pristaty
mo kai kuriuose laikraščiuose 
susidaro įspūdis, kad visa išlais
vinimo teologija yra kažkoks 
kairiųjų ekstremistų teologų išsi
galvojimas, kurį dabar Vatika
nas turėjo pasmerkti. Dar 
daugiau, iš trumpo dokumento 
pristatymo lietuvių spaudoje atro
do, kad Bažnyčia traukiasi iš bet 
kokios žemiško išlaisvinimo 
kovos prieš išnaudojimą, prieš 
socialinę nelygybę, prieš naciona
linį pavergimą (plg. Draugas, 
1985.III.23. Nr. 58, p. 1).

atskleidžia mūsų baisiausias 
nuodėmes. Verčia piktintis, 
nuliūsti, suabejoti > savo 
žmogiškąja verte. Juk ir šian
dien darome tas pačias 
klaidas.

Pr. Visvydas

Gana daug dėmesio šiam Tikėji
mo doktrinos kongregacijos 
dokumentui apie išlaisvinimo 
teologiją skyrė komunistų spauda 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Apie jį rašė ir dienraštis Tiesa, ir 
komunistų partijos ideologinis 
organas Komunistas....... Vatika
nas pasmerkė vadinamąją 
.išsivadavimo teologiją’...” — rašo 
Komunistas (1985 — 4, p. 51), 

ši teologijos srovė atspindėjo 
įtemptą klasių kovą šiame žemy
ne [Lotynų Amerikoje — VK] ir 
pamėgino pritaikyti krikščionybę 
prie konkrečios antiimperialis- 
tinių judėjimų praktikos...” — 
....svarbiausias šio Vatikano 
dokumento tikslas — atitraukti 
milijonus Lotynų Amerikos 
katalikų nuo kovos už socialinį 
išsivadavimą”, — rašo dienraš
tis Tiesa (Algirdas Strumskis, 
,, .Išlaisvinimo teologija’ ir 
Vatikano rūstybė”, Tiesa, 
1985.III.5, Nr. 55). Ir vienas, ir 
kitas komunistų partijos organas 
sąmoningai iškreipia dokumento 
turinį, nė iš tolo neužsimindami, 
kad juo atmetamos tiktai tokios 
„išlaisvinimo teologijos” srovės, 
kurios yra pasidavusios marksiz
mo įtakai. Komunistų partijos 
organai visiškai nutyli, kad mark
sizmą, ant marksizmo pastatytą 
sistemą dokumentas vadina 
„mūsų amžiaus gėda” (aetatis 
nostrae dedecus XI,10).

Išlaisvinimo teologija

Kas yra toji išlaisvinimo teolo
gija? Ką iš tikrųjų apie ją sako 
Tikėjimo doktrinos kongregacija?

„Jėzaus Kristaus Evangelija 
yra laisvės naujiena ir išlaisvini
mo jėga”. Tokiais žodžiais prasi
deda Kongregacijos paskelbtas 
dokumentas, lotyniškai pagal 
pirmuosius žodžius vadinamas 
Libertatis nuntius. Be abejonės, 
tai sąmoningai parinktas saki
nys. Jis labai taikliai nusako 
tikrosios išlaisvinimo teologijos 
esmę ir tikslą: atrasti Jėzaus Kris
taus Evangelijoje glūdinčią ne tik 
laisvės naujieną, laisvės mokslą, 
bet ir žmogaus bei tautų išlais
vinimo jėgą. Pastaraisiais 
dešimtmečiais po II Vatikano 
susirinkimo ši esminė krikščio
niškojo tikėjimo tiesa buvo dauge
lio teologų dėmesio centre. Pagal 
Evangelijos mokslą kiekvienos 
vergijos, nelaisvės šaknų reikia 
ieškoti gimtojoje nuodėmėje, šios 
nuodėmės pažeistoje žmogaus 
prigimtyje. Kiekviena vergijos 
apraiška yra ne kas kita, kaip 
nuodėmės vaisius. Asmeninės ir 
socialinės vergijos apraiškų, 
blogio ištakas Kristus yra nuro
dęs visu aiškumu: „Iš vidaus, iš 
žmonių širdies išeina pikti suma
nymai, paleistuvystės, vagystės, 
žmogžudystės, svetimavimai,

Mare Chagall Baltas nukryžiavimas
Iš Chicagos Meno instituto rinkinio — Alfred S. Alschuler dovana.

godumas, suktybės, klasta, begė
dystės, pavydas, šmeižtai, puiky
bė, neišmanymas” (MK 7, 21-22). 
Nuodėmė yra įsikūnijusi tose 
politinėse ir ūkinėse bei sociali
nėse sistemose, kurios pavergia 
tautas, etnines grupes ir sociali
nes klases. Ant nuodėmės yra 
išaugę „geležinės uždangos”, 
„gėdos mūrai”, tautų kalėjimai, 
vergų stovyklos, „gulagai”, 
priespauda, išnaudojimas, 
diskriminacija persekiojimai 
(plg. V. Kazlauskas, „Lietuvos 
viltys išlaisvinimo teologijos švie
soje”, Į Laisvę, 1974).

Išsilaisvinimas iš nuodėmės 
mus veda į Dievo vaikų laisvę, 
kurią gauname kaip Dievo malo
nės dovaną. Dievo vaikų laisvė 
negali pasilikti izoliuota, bevaisė. 
Būdama tikra, autentiška, Dievo 
vaikų laisvė tampa tąja išlaisvini
mo jėga, kuri reikalauja blogį 
nugalėti gerumu, iš vidaus 
nugalėti, taikingai griauti bet 
kokią vergiją visur, kur ji bebūtų 
įsigalėjusi: kultūrinėje, ekonomi
nėje, socialinėje ar politinėje srity
je. Dievo vaikų laisvė nesitaiksto 
su vergijos apraiškomis, nes jos 
neleidžia žmonėm gyventi pagal 
savo žmogiškąjį orumą (plg. 
Libertatis nuntius, {vadas).

Išlaisvinimo teologijos 
sąjūdis 

Lotynų Amerikoje

Šioje išlaisvinimo teologijoje 
įkvėpimo ir jėgos ieškojo ir tebe
ieško ypač Ix>tynų Amerikos kraš
tų gyventojai, kurių 90% yra 
katalikai. Čia nuo senų laikų 
gyventojų masės kenčia skurdą ir 
visokeriopą — ekonominę, socia

linę, kultūrinę, politinę — 
priespaudą. Lotynų Amerikos 
vyskupai Medellino (1968) ir 
Pueblos (1979) konferencijose 
savo žemyną yra pavadinę „skur
do ir neteisingumo” žemynu. Jau 
Medellino konferencijoje, kurią 
atidarė popiežius Paulius VI, 
vyskupai pabrėžė, kad tokia padė
tis yra piktnaudžiavimo valdžia, 
socialinėse struktūrose įsišakni
jusių ydų vaisius.

Pagrindinių žmogaus teisių 
pažeidimai, ūkinis atsilikimas, 
skurdas, neteisingumas, socia
linės nelygybės praraja yra suau
gę su socialinėmis, ekonominė
mis ir politinėmis struktūromis ir 
tik drauge su jomis gali būti 
panaikinti. Tai su socialinėmis ir 
asmeninėmis žmonių nuodėmė
mis susijusi būklė, kuri gali būti 
pakeista, tik kovojant prieš 
nuodėmę. Medellino konferenci
jos dalyviai Lotynų Amerikos 
vyskupai dėl to rašė: „Pats 
Dievas, atėjus laiko pilnatvei, 
atsiunčia savo Sūnų, kad jis, 
tapęs žmogumi, išlaisvintų visus 
žmones iš visokios vergijos, į 
kurią juos yra įstūmusi nuodėmė, 
tamsumas, alkis, skurdas, 
priespauda; — žodžiu tariant, 
neteisingumas ir neapykanta, 
kurie yra išaugę iš žmogaus egoiz
mo” (B. Mondin, „Genesi dėl 
movimento e correnti principali”, 
Osservatore Romano, 1984.IX.28).

Toks vieningas vyskupų 
pasisakymas prieš bet kokią prie
spaudą ir drauge už žmogaus ir 
tautų išlaisvinimą Evangelijos, 
Jėzaus Kristaus vardan Lotynų 
Amerikos kraštuose sukėlė didelį 
entuziazmą. Taip Medellino 
vyskupų konferencija davė lemia
mą paskatinimą išlaisvinimo 
teologijos labai sparčiam išsi
vystymui. Teologinės išlaisvini
mo idėjos buvo svarstomos ne 
tiktai teologų veikaluose, bet ir 
žurnalų bei dienraščių straips
niuose, biuleteniuose, pamoksluo
se, katekizmo pamokose. Išlais
vinimo teologija tapo plačiu 
sąjūdžiu, kuris vis labiau įeina į 
plačiąsias gyventojų mases. Visai 
nenuostabu, kad į šį gaivališkai 
išaugusį sąjūdį pradėjo skverbtis 
marksizmas su savo idėjomis, 
savo metodais ir savo strategija. 
Kaip žinoma, marksizmas yra 
gana paplitęs Lotynų Amerikos 
intelektualų tarpe, beveik sveti
mas gyventojų masėm. Sakoma, 
kad Lotynų Amerikoje Bažnyčia 
yra didelis kūnas, bet be galvos. 
Ji gali sušaukti žmonių mases, 
bet neturi politinės strategijos 
tom masėm vesti. Marksistai tuo 
tarpu yra galva, bet be kūno. Jie 
turi savo ideologiją, savo strate

giją, bet nesugeba prabilti į 
gyventojų mases. Dėl to, įsibrovę į 
išlaisvinimo teologijos sąjūdį, jie 
mėgina ant katalikiškų masių 
kūno uždėti savo marksistinę 
galvą. Sandinistinė revoliucija 
Nikaragvoje galbūt yra kaip tik 
tokio eksperimento pavyzdys.

Prieš tokius ir panašius 
eksperimentus, prieš marksis
tinių elementų brovimąsi į 
išlaisvinimo teologiją visu 
aiškumu ir visa energija išeina 
Tikėjimo doktrinos kongregacija 
popiežiaus Jono Pauliaus II apro
buotu dokumentu Libertatis nun
tius, kuris nurodo kai kuriose 
išlaisvinimo teologijos srovėse 
pasireiškiančias klaidas ir iš jų 
kylančius pavojus.

Čia mums aiškėja, dėl ko šis 
dokumentas taip labai nepatinka 
komunizmo propagandistams 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Komunistinė Tiesa rašo: „Jonas 
Paulius II, būdamas aršus šios 
naujos teologijos priešininkas, 
nenori matyti skirtumo tarp tų, 
kurie valdo didžiulius turtus, 
išnaudoja žmones, ir tų, kurie 
neturi lėšų egzistavimui”... 
„Užsipuldamas šią teologiją, 
kunigus, dalyvaujančius tautų 
kovoje prieš kapitalą, Vatikanas 
ir toliau mėgina užstoti impe
rializmo jungą nešančių tautų 
tikruosius kančių ir nelaimių 
kaltininkus” (ten pat). Taip rašy
ti Tiesos propagandistas gali, 
tiktai būdamas tikras, kad jo 
skaitytojai negalės tiesiogiai susi
pažinti su nesuklastotu dokumen
to tekstu.

Iš pavojų ir klystkelių 
į tikrąjį kelią

Iš tikrųjų dokumentas Liber
tatis nuntius su didele pagarba ir 
meile iškelia tiek tikrąją išlais
vinimo teologiją, tiek nuoširdžias 
visokeriopo žmogaus ir tautų 
išlaisvinimo pastangas, kur jos 
bepasireikštų Lotynų Amerikoje 
ar kituose žemynuose bei kraš
tuose. Šiame dokumente dėmesys 
pirmiausia yra skiriamas tiek 
teorinių, tiek praktinių išlaisvini
mo pastangų kritikai. Ir tai su 
pilnu pagrindu, nes pozityvus 
krikščioniškojo laisvės bei išlais
vinimo mokslo išdėstymas būtų 
toks platus, kad jame kritiškos 
pastabos tarytum prapultų, galė
tų likti beveik nepastebėtos. 
Tikėjimo doktrinos kongregacija 
dėl to jau šio dokumento įvade 
pažada prie plačios krikščioniš
kos laisvės ir išlaisvinimo temos 
sugrįžti kitame dokumente, kuria
me bus pozityviu būdu atsklei
džiami šiame moksle glūdinčių 
vertybių tiek teoriniai, tiek prakti
niai atžvilgiai.

Tačiau jau ir šiame kritikai 
skirtame dokumente yra labai 
daug pozityvaus dėstymo ele
mentų. Mažiausiai dešimt kartų 
dokumentas vis kitais žodžiais 
pabrėžia krikščionio pareigą 
„kovoti už teisingumą, už laisvę, 
už žmogiškąjį orumą”, praktiškai 
parodyti solidarumą beturčiam, 
persekiojimus ir priespaudą 
kenčiantiems žmonėms.

{vairių nukrypimų ir pavojų 
nurodymas — pabrėžia dokumen
tas — jokiu būdu neturi būti 
aiškinamas, kaip smerkimas tų, 
>'urie Evangelijos dvasioje su 
pasiaukojimu yra apsisprendę už 
vargšus. Klaidų ir pavojų nuro
dymas jokiu būdu negali būti 
naudojamas, kaip priedanga 
tiems, kurie tragiškų ir neatidė
liojamų skurdo ir neteisingumo 
problemų akivaizdoje dangstosi 
neutralumo ir abejingumo skrais
te. „Visai priešingai”, — tęsia 
Kongregacijos dokumentas, „šią 
Instrukciją yra įkvėpęs tikrumas, 
kad dideli ideologiniai nukrypi
mai, kurie čia yra iškelti neišven
giamai veda į vargšų reikalo 
išdavimą”. „Labiau negu bet 
kada reikia, kad kuo daugiausia 
krikščionių, vedami tikėjimo ir 
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Šiame numeryje:
Tarptautiniam PEN kongresui pasi
baigus.
Evangelija — laisvės mokslas ir iš
laisvinimo jėga (2).
,,Paukščiams giesmininkams” pra- 
skridus.
W. H. Auden eilėraščiai Tomo Venclo
vos vertime.
Muzikinė klausa ir klausytojas. 
Premija Vilijai Mozūraitytei Berlyne. 
Lietuviai kaliniai Tarptautinio PEN 
klubo pranešime.
Kultūrinė kronika.

Tarptautiniam PEN 
kongresui pasibaigus

Evangelija — laisvės mokslas ir išlaisvinimo jėga (2)

Atgarsiai iš sausio mėnesį 
New Yorke įvykusio Tarptau
tinio PEN (angliškas akroni
mas poetams, eseistams, 
romanistams) kongreso rodo jį 
buvus politinės retorikos are
na, panėšinčiu labiau į sporto 
rungtynes, negu į pasaulinio 
masto šviesuolių susibūrimą 
pasidalyti literatūriniais 
rūpesčiais, patirtim ir įžval
gom. Sportininkams ir jų 
gerbėjams rūpi labiausiai, kas 
kiek taškų surinks ir kuri 
komanda laimės. Gi iš rašy
tojų galbūt galima buvo tikė
tis ir ko noft šiek tiek 
įkvepiančio ar pamokančio. 
Tačiau, 19-to amžiaus anglų 
romantiko poeto Percy Bysshe 
Shelley fraze, „nepripažintieji 
žmonijos įstatymdaviai” — 
rašytojai šį kartą savo kūry
binę viziją ir išganantįjį žodį, 
atrodo, buvo palikę namuose 
— New Yorke daugelis iš jų, 
ypač besiriedami savo tarpe, 
teįstengė kartoti politinės 
išminties klišes ir banalybes, 
kokių net ir žurnalistinė 
periodika išvengia. Nejaugi 
PEN kongrese garsiai 
pasireiškę rašytojai manė, jog 
jų politiniai pasisvaidymai jau 
savaime neš autoritetą, 
kuriam turės paklusti pasau
lis?

Prieštaringai buvo sutikta ir 
pati kongreso tema: „Rašy
tojo vaizduotė ir valstybės 
vaizduotė”, sugalvota dviejų 
amerikiečių rašytojų Donald 
Barthelme ir Richard Howar. 
Ją entuziastingai pasitelkė 
Norman Mailer, JAV PEN 
pirmininkas. Dar kongresui 
neprasidėjus žymusis kritikas 
George Steiner šią temą pava
dino „beveik beprasme”, „tuš
čia” ir galop „negramatiška” 
(angliškoje jos formulacijoje). 
Mailer savo atidaromajame 
žodyje temą gynė, saky
damas, kad valstybė yra 
organizmas, susidedąs iš 
daugybės žmonių, kurie siekia 
vienokių ar kitokių tikslų, 
bendradarbiaudami arba 
vienas kitam priešindamiesi. 
Jie savo veiksmų visuma 
atskleidžia organizmo savy
bes, planuoja, nubrėžia laukia
mą ateitį. Mailer teigė, jog jei 
valstybė neturi vaizduotės, tai 
mums nėra reikalo ir istorijos 
rašyti. Kompiuteris gali faktus 
surinkti daug geriau, negu bet

kuris iš mūsų. Valstybė, 
geriausia prasme, yra kūry
binga vizija; blogiausia, ji yra 
liga. Tačiau kitą dieną disku
sijų „How Does the Statė Ima
gine?” dalyvė Pietų afrikietė 
Nadine Gordimer kaip kirviu 
nukirto: „Valstybė neturi
jokios vaizduotės, nes valsty
bė į vaizduotę žvelgia, kaip į 
ką nors, kuo ji galinti pasi
naudoti”. Savo tezei paremti 
Gordimer nurodė Czeslaw Mi- 
losz, Bertolt Brecht, Milan 
Kundera atvejus.

Didžiausią skandalą, žino
ma, sukėlė pakvietimas JAV 
Valstybės sekretoriaus George 
P. Shultz pasakyti kalbą, ati
darant PEN kongresą. Nor
man Mailer, rengėjų vardu, 
atsiprašinėjo tai padaręs, 
nepasitaręs su organizacine 
taryba. Nieko baisaus Shultz 
nepasakė, savo kalboj pabrėž
damas rašytojų teisę į laisvę ir 
kūrybinės išraiškos nevar
žomumą. Shultz žodžiais, 
„būtų ironiška, jei intelektua
linė laisvė būtų vertinama tik 
tuose kraštuose, kur ji neegzis
tuoja, ir priimama kaip savai
me suprantama, ar net 
nuvertinama kraštuose, ku
riuose ji klesti”. Jis perspėjo 
rašytojus prieš tendenciją 
akcentuoti savo alienaciją nuo 
valstybės, neskiriant laisvės ir 
nelaisvės. Tuo pačiu jis pabrė
žė kontrastą tarp valstybių, 
kur rašytojai žino, jog jei jų 
kūryba bus įtariama, kaip 
grėsminga valdovų poli
tiniams tikslams, jie bus nutil
domi, įkalinami, ar net nužu
domi, ir valstybių kaip, pvz., 
JAV, kur rašytojai gali kalbė
ti, rašyti ir spausdintis, poli
tikų netrukdomi. Shultzui 
buvo plojama, kai jis pasakė, 
jog dabartinė JAV administ
racija neuždarys durų į JAV 
niekam vien dėl jo ar jos poli
tinių pažiūrų. Jeigu tai turėjo 
būti subtilus dabartinės 
administracijos atsitolinimas 
nuo 1952 m. pravesto McCar- 
ran-Walter įstatymo, tuomet 
šį Shultzo pareiškimą galima 
laikyti reikšmingu — ne vien 
rašytojai, bet ir daugelis 
amerikiečių nelinksmi, kad 
šiuo įstatymu pasiremiant iki 
šiol į JAV neįsileidžiamas nei 
vizitui, pvz., kanadietis gam
tos draugas Farley Mowat
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Išlaisvinimo teologija ieško savo kelio

VYTAUTAS KAZLAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienip)

Lietuviškoji išlaisvinimo 
teologija

Ir lietuvių tautos kovoje už 
laisvę išlaisvinimo teologija yra 
labai aktuali. Ryškių tos teolo
gijos elementų yra labai gausu 
tiek Lietuvoje, tiek lietuviškoje 
išeivijoje. Vasario 16-ją ir kitas 
tautos šventes visada minime su 
pamaldomis, reikšdami pasitikėji
mą Dievo globa ir pagalba. Tos 
teologijos ženkle paminėjome 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų jubiliejų. Tos 
pačios teologijos dvasioje rengia
mės minėti krikščionybės Lietu
voje įvedimo 600 metų sukaktį. 
Kryžių kalne, Šiluvos šventovėje, 
Aušros Vartuose ir kiekvienuose 
maldos namuose alsuote alsuoja 
išsivadavimo teologijos dvasia. 
Šios dvasios kupini daugelis 
pogrindžio leidinių: Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika, Auš
ra, Dievas ir Tėvynė, Rūpintojė
lis, Lietuvos ateitis, Alma Mater, 
Juventus Academica ir kiti.

Štai Lietuvos pogrindio Aušra 
viename iš vėlesnių savo nume
rių rašo: „Bažnyčia dabartinėmis 
sąlygomis — svarbiausia tautos 
savitumo, tautinės gyvybės, 
sąmoningumo gynėja... Kaip 
anksčiau daugeliu atvejų gimto
sios kalbos praradimas reiškė 
išsiskyrimą iš savo tautos, taip 
dabar priėmimas naujos, mate
rialistinės religijos reiškia perėji
mą į kitą ideologinės barikados 
pusę, kurioje stovi mūsų pavergė
jai. (...) Prieš mus du keliai. Vienu 
ragina, verčia mus eiti rusiškasis 
pavergėjas, kitu — skatina žengti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia. 
Pirmuoju eidami tapsime betei
siais Rusų imperijos vergais, 
prieisime tautinę mirtį; antrasis 
kelias veda į dvasinio savaran
kiškumo, žmogiško orumo išlaiky
mą, į tautinį gyvybingumą ir 
prisikėlimą laisvam gyvenimui!“ 
(P. Savėnas „Svarbiausioji pozi
cija”, Aušra, Nr. 43, p. 25-27).

Iš skaudžios gyvenimo patir
ties yra išplaukę kito pogrindinės 
Aušros autoriaus žodžiai: „Ar gali 
būti rimta kalba apie harmonin
gą asmenybės ugdymą, kai mes 
nepripažįstame Aukščiausios 
Harmonijos — Dievo ir nehar
monizuojame savęs Jo nuostatų 
įgyvendinimu? Ar gali būti iš 
tikrųjų dvasingas tas, kuris 
nusigręžia nuo dvasingumo šalti
nio — Dievo? Kokį dorovinį tyru
mą galime išsiugdyti ir kituose 
išugdyti, jei atmetame aukščiau
sios doros doktriną — Kristaus 
Evangeliją?! Gyvenimas kasdien 
byloja, kad žlunga žmoguje ir 
gyvenime harmonija, dvasin
gumas ir dorovinis tyrumas kartu 

S’8 skulptoriaus Vytauto Kašubos kūrinys - „Kalinių išsilaisvinimas” 
1942 metais buvo išstatytas „Kenčiančios Lietuvos” parodoje (skirtoje

sovietinio teroro siaubui pažymėti) ir apdovanotas tautine skulptūros 
premija. (Iš Algirdo Gustaičio knygos „Tikroji Lietuva”.)
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su žmogaus nusakralinimu, atei- 
zacija. Be šventumo — be sąlyčio 
su Dievu, su atpirkimu harmonin
ga asmenybė, dvasinis turtin
gumas, dorovinis tyrumas yra 
fikcija” („Du jubiliejai — viena 
mintis”, Aušra, Nr. 42, p. 7).

Dėl to tame pačiame Aušros 
numeryje kitas autorius, apžvel
gęs nuolat grūmojančius tautos 
žuvimo pavojus, sako: „Laimė, 
kad esame religinga tauta, kad 
turime savo tikėjimo kankinių, 
kad turime ir galime ginti nelygs
tamas vertybes, kurios, savo ruož
tu, gina ir saugo mus pačius, 
mūsų dvasinę nepriklausomybę. 
Esant šitokiai situacijai, mes dar 
galime kovoti, gintis, nepasi
duoti, neprarasti vilties ir 
nesusmukti bejėgiais vergais po 
okupanto kojomis...” (P. Vidinis 
„Neleisti žūti tautai!”, Aušra, Nr. 
43, p. 3).

Ar tai nėra lietuviška išlais
vinimo teologija, išaugusi iš 
gilaus tikėjimo, kad „Jėzaus Kris
taus Evangelija yra laisvės 
naujiena ir išlaisvinimo jėga?” 
Šios teologijos, deja, negina nei 
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis, nei komunistinė spauda, 
kuri su tokiu dideliu Busirūpi- 
nimu kalba apie Vatikano 
dokumentą, nurodantį kai kurias į 
šią teologiją įsibrovusias klaidas 
Lotynų Amerikoje. Tasai nepa
laužiamas tautos pasitikėjimas 
išlaisvinančia Jėzaus Kristaus 
Evangelijos jėga, jos ryžtas kovo
ti, gintis, nepasiduoti, neprarasti 
vilties ir nesusmukti bejėgiais 
vergais po pavergėjo kojomis yra 
pati gryniausia išlaisvinimo teolo
gija. Nors dar niekas jos nėra 
pavadinęs šiuo vardu, nors niekas 
jos dar nėra sistemingai išdėstęs 
teologinėse studijose ar veika
luose, bet nėra abejonės, kad ji 
atras sau deramą vietą tame 
Bažnyčios dokumente apie laisvę 
ir išlaisvinimą, kurį yra paža
dėjusi paskelbti Tikėjimo doktri
nos kongregacija.

Išlaisvinimo teologija yra ne 
kas kita, kaip socialinės Bažny
čios doktrinos tam tikras pratęsi
mas. Socialinė Bažnyčios doktri
na, ypač nuo Leono XIII 
socialinės enciklikos Rerum 
novarum (1891) laikų, yra turė
jusi labai daug įtakos į katalikiš
kų sąjūdžių bei organizacijų 
ideologinį susiformavimą Lietu
voje. Laisvės ir išsilaisvinimo ele
mentai jų ideologijose užima vie
ną iš pagrindinių vietų. Ar ne 
išlaisvinimo teologijos dvasia 
dvelkia, pavyzdžiui, ateitininkų 
ideologija ir visa šios organizaci
jos veikla, prasidėjusi dar Nepri
klausomybės priešaušryje? Šią 
dvasią gražiai išreiškia Ateitinin
kų himno posmas:

Vytautas Kašuba Rūpintojėlis (medis), 1955

Lietuvą Dievas apveizdi ir gina, 
Amžiais suvargusios jos neapleis. 
Ateičiai dvasios galiūnus 

gamina, 
Vesdamas juos stebuklingais

# keliais.
Šios dvasios ir šio tikėjimo ve

dami, ateitininkai dalyvavo Lietu
vos Nepriklausomybės kovose, 
ryžtingai planavo ir vykdė socia
lines reformas, rūpinosi dvasiniu, 
kultūriniu ir ūkiniu suklestėjimu 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, didžioji 
žemės reforma (1922) buvo 
suplanuota ir pravesta, remiantis 
socialiniu Bažnyčios mokslu. 
Dabar sakytume, remiantis išlais
vinimo teologija.

Išlaisvinimo 
teologijos versmės

Bent labai trumpai pažvelkime į 
tas versmes, iš kurių yra išplau
kusi išlaisvinimo teologija.

„Stiprus, nesulaikomas tautų 
veržimasis į išsilaisvinimą yra 
vienas iš pagrindinių šio meto 
ženklų, kurį Bažnyčia turi tyrinė
ti ir aiškinti Evangelijos švie
soje”, — sako Libertatis nuntius, 
cituodamas II Vatikano susi
rinkimo konstituciją Gaudium et 
spės... „Šis veržimasis išreiškia 
tikrą, nors dar pilnai neišryškė- 
jusią, žmogaus orumo nuovoką, 
žmogaus, kuris yra sukurtas 
.pagal Dievo paveikslą ir pana
šumą’ (Prad. 1, 26-27). Tą žmogiš
kąjį orumą šiandien yra grubiai 

paniekinusi visokeriopa — kultū
rinė, politinė, rasinė, socialinė, 
ekonominė — priespauda" (I, 1-2).

Visuotinį veržimąsi į išlaisvini
mą yra pažadinusi Jėzaus Kris
taus Evangelija, skelbdama žmo
gaus kaip Dievo vaiko pašaukimą 
kurti brolišką, teisingą ir taikin
gą bendruomenę, kurioje kiekvie
nas būtų gerbiamas ir atrastų 
reikiamas materialines ir morali
nes sąlygas savo asmenybės 
pilnam išugdymui (I, 3).

Laisvė drauge su proto šviesa 
yra tos Dievo dovanos, kurių dėka 
žmogus yra žmogumi. Dėl to 
laisvės troškimą, veržimąsi į lais
vę savo širdyje nešiojasi kiekvie
nas žmogus ir kiekviena tauta. 
Dievo ir žmonių meilė, tarna
vimas Dievui ir žmonėm yra lais
vės tikslas. Dėl to žmogiškoji lais
vė nėra absoliutinė. Ją savaime 
apriboja žmogaus kaip kūrinio 
ontologinis santykis su Dievu 
kūrėju ir žmogiškoje plotmėje — 
kitų žmonių teisės. Mėginimas 
laisvės dovaną suabsoliutinti — 
neištikimybė Dievui kūrėjui — 
kaip tik ir yra gimtoji pirmojo ir 
kiekvieno žmogaus nuodėmė. Ji 
yra kalta dėl to konflikto, kurį 
kiekvienas žmogus jaučia savo 
prigimtyje: „video bona probo- 
que, deteriora seąuor” (matau ir 
žinau, kas yra gera, bet darau 
kas yra bloga). Žmogaus 
neištikimybė Dievui, sukilimas 
prieš Dievą neišvengiamai veda į 
jo neištikimybę žmogui, į kito 

žmogaus teisių pažeidimus ir jų 
visišką užgniaužimą. Iš čia yra 
kilęs pirmojo žmogžudžio Kaino 
pasiteisinimas: „Argi aš esu 
mano brolio sargas?” (Prad 4, 9). 
Iš čia yra kilusi netvarka žmonių 
socialiniuose santykiuose: ūkinė 
ir politinė, socialinė ir kultūrinė 
žmonių ir tautų priespauda.

Visa išganymo istorija yra ne 
kas kita, kaip atskleidimas tos 
dieviškosios iniciatyvos, kuria 
Dievas siekia atkurti pirmykštį 
savo santykį su žmogumi ir taip 
grąžinti mums prarastąją laisvę.

Jėzaus Kristaus Evangelija yra 
ne tik laisvės mokslas, bet revoliu
cinis mokslas ir drauge revoliu
cinė jėga. „Jūs girdėjote, kad 
seniesiems pasakyta: .Akis už akį’ 
ir .dantis už dantį’ ...neapkęsk 
priešo... O aš jums sakau: 
nesipriešink piktam žmogui... 
mylėkite savo priešus ir melskitės 
už savo persekiotojus...” (Mt 5, 38, 
39, 43, 44). Atgailą, žmogaus nusi
gręžimą nuo nuodėmės ir atsi
gręžimą į Dievą Šv. Raštas išreiš
kia graikišku žodžiu „metdnoia”, 
kuris reiškia radikalų, vidinį 
žmogaus pasikeitimą... Leonas 
Tolstojus vienoje savo novelėje 
vaizduoja revoliucionierių Svje- 
toglūb, kuriam kalėjime netikėtai 
į rankas patenka Naujasis Testa
mentas. Beskaitydamas čia jis 
atranda Kristaus pamokslą nuo 
kalno su jo palaiminimais: „Palai
minti dvasingieji vargdieniai: jų 
yra dangaus karalystė. Palaimin
ti, kurie liūdi, jie bus paguosti. 
Palaiminti romieji: jie paveldės 
žemę. Palaiminti, kurie alksta ir 
trokšta teisybės: jie bus pasotinti. 
Palaiminti gailestingieji: jie susi
lauks gailestingumo. Palaiminti 
tyraširdžiai: jie regės Dievą. 
Palaiminti taikdariai: jie bus 
vadinami Dievo vaikais. 
Palaiminti, kurie persekiojami dėl 
teisybės: jų yra dangaus karalys
tė. Palaiminti jūs, kai dėl maneB 
jus niekina ir persekioja bei 
meluodami visaip šmeižia. Būkite 
linksmi ir džiaukitės, nes jūsų lau
kia gausus atlygis danguje...” (Mt 

. 5, 3-12).
Visi šie palaiminimai Svje- 

toglubui buvo tiesiog pribloškian
tis atradimas. „Aišku”, — 
samprotavo jis, „jeigu visi gy
ventų pagal Kristaus palaimini
mus, nebūtų pasaulyje reikalinga 
jokia revoliucija”. Nuo tos dienos
— pasakoja Tolstojus — revoliu
cionierius kalinys kasdien daug 
laiko skyrė Naujojo Testamento 
skaitymui ir apmąstymui. Kodėl 
žmonės, visi žmonės nesiryžta 
gyventi pagal Evangelijos 
mokslą? Tai buvo pagrindinis jo 
apmąstymų klausimas. Dėl paties 
savęs jis galutinai apsisprendė: 
„Nesvarbu: visur yra galima 
gyventi tokiu būdu! Ir aš tokiu 
būdu gyvensiu. Tai yra galima. 
Taip gyventi yra būtina, nieku 
kitu nepamainoma. Negyventi 
taip yra beprotybė” (L. Tolstoi, 
„Racconti”, Ed. Einaudi, Torino, 
1962, vol. II, p. 949).

Revoliucija darosi nereikalin
ga, nes Kristaus Palaiminimų 
mokslas pats savyje jau yra 
„revoliucinis”. Jis gali perkeisti 
socialinius santykius be jokios 
prievartos, pilnai pagerbdamas 
kiekvieno asmens ar socialinės 
grupės teises.

Apaštalas Paulius savo laiške 
Filemonui duoda visai konkretų 
tokio radikalaus socialinių santy
kių pasikeitimo pavyzdį. Turtin
gam krikščioniui Filemonui jis 
grąžina pabėgusį vergą Onezimą: 
„Aš siunčiu jį tau kaip savo šir
dį... kad galėtum jį turėti amži
nai, jau ne kaip vergą, o daugiau
— kaip mylimą brolį...” (Fm 12, 
15, 16). Taip Bažnyčia padėjo 
pagrindus vergijos panaikinimui. 
Ji ne socialines struktūras grio
vė, o naikino pačias žmogaus 
pavergimo, jo išnaudojimo šak-

(Nukelta į 2 psl.)
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Ateitis kviečia atsakomybėn

JOLITA KAVALIŪNAITĖ

Augindami šeimas ir patys 
nuolat bręsdami aiškiai žino
me, kad niekas sveiku ir 
sąmoningu žmogumi negims
ta: auklėtojai, aplinka ir pats 
asmuo iš mažytės užuomaz
gos išugdo žmogišką, jautrų ir 
atsakingą žmonijos narį, kuris 
palaipsniui imasi savo vaid
mens kiekviename užsiėmime
— darbe, mokykloje, šeimoje, 
visuomenėje, Bažnyčioje. 
Todėl žmogiškumo — pilnes
niu žmogumi tapimo — siūlė 
jungia visą gyvenimo plotmę 
ir patirtį į vientisą gyvenimą. 
Mums aišku, kad religija nėra 
sekmadienio 45 minutės 
bažnyčioje, nei tautybė — 
kelios valandos Vasario 16 
šventėje. Lygiai taip pat kiek
vieną žmonių bendruomenę ar 
įstaigą — valstybę ir Bažny
čią, organizaciją ir šeimą — 
padaro vertingą, reikšmingą 
tik gilus ir nepaliaujantis 
žmogiškumas, tai yra, jautri 
atsakomybė už mūsų seseris ir 
brolius. Žmogiškumas nėra 
prielaida, o rūpestingų pastan
gų pasekmė, niekad neužbaig
ta ir niekad pilnai neįvyk
dyta.

Šį žmogaus pašaukimą 
gražiai išreiškiame mes patys 
savo širdyse — kartais ir 
visuomeniniame susirinkime
— kartu su pranašu Izaiju 
sakydami, „Aš esu tik vaikas, 
nemoku kalbėti”! Jausdamie
si neverti, nepajėgūs ir lietu
viškai kuklūs, vis vien išgirs
tame žodžius: „Aš siunčiu 
tave”. Išplaukę savo laiveliu 
vieni ar su kitais, nustem
bame ištraukę pilną ar bent 
apypilnį tinklą žuvų — 
žmogiškų pastangų apčiuopia
mus vaisius. Mat, krikščiony
bė nėra mintis ar jausmas, bet 
veiklus gyvenimas, pasiekian
tis visas gyvenimo „sritis” — 
religinę, politinę, socialinę, 
tautinę, švietimo, ekonominę 
ir visas kitas.

Todėl krikščioniškoje tradi
cijoje giliai vertiname žodžius 
„Žodis tapo kūnu”, seniau ties 
tais žodžiais priklaupdami, o 
dabar savo dėmesį atkreip
dami nulenkta galva. Įsikū
nijusi krikščionybė skirta 
šiam pasauliui, kuris yra visų 

žmonių veiklos laukas: Dievo 
žodis skirtas mums čia ir 
dabar vykdyti, o ne laikytis 
virš ar šalia konkretaus 
pasaulio, kol pasieksime 
amžinybę. Jėzus atėjo 
pasakyti, parodyti žodžiu ir 
gyvenimu, kaip mes žmonės 
galime tapti ir tampame 
žmogiškesni savo santykiuose 
ir, būdami tiesūs savo sąžinės 
bei Viešpaties akivaizdoje, 
kuriame geresnį pasaulį, 
Dievo karalystę šioje žemėje.

Būti žmogumi ir tikinčiuoju 
yra pavojinga kelionė: Kris
taus pavyzdžiu mokomės būti 
žmogiški netikrume, 
dviprasmiškose padėtyse, 
nejaukiose prošvaistėse, skir
tingose tradicijose bei potrau
kiuose, kultūrinių bei sociali
nių srovių santakose ar 
sūkuriuose. Iš vienos pusės 
mus gundo mūsų pačių pra
eitis, ypač toji, kurią dabar 
romantiškai įsivaizduojame. 
Nuo pagundos paskęsti atsi
minimuose mus saugo samp
rata, kad „kas geidžia atkurti 
praeitį, praranda savo ateitį”. 
Nuo nevilties mus gelbsti 
visa, ką Dievas savo žmonėms 
sako nuo Adomo ir Ievos — 
„eikite ir užvaldykite pasaulį” 
— iki Kristaus — „eikite ir 
skelbkite evangeliją visai 
žmonijai”: krikščioniškas
įsipareigojimas yra veiklus, 
turintis praktiškas pasekmes, 
o ne svajones.

Nuo pavojaus paskęsti senti
mentalume, savo jausmų ar 
įprastų kelių saugume, mus 
apsaugo pats reikalas, pati 
objektyvi tikrovė, su sąlyga, 
kad žiūrėtume į savo ir žmonių 
ateitį. Anglų literatūroje 
vienu tarpu buvo srovė, 
vadinama „kavalierių poetų”, 
kurie labiau mėgo ir mylėjo 
savo poezija išreikštus jaus
mus mylimajai negu pačią 
mylimąją. Mūsų tautinėse 
šventėse kartais švyst per 
horizontą nuojauta, kad mes 
labiau prisirišę prie savo jaus
mų apie romantiškai prisi
mintą ir įsivaizduotą Lietuvą, 
negu prie pačios Lietuvos ir 
jos labai aktualios bylos. Ta 
pati pagunda iškyla mūsų

(Nukelta į 4 psl.)

Draugo romano konkurso 1984 
metais premijuotas Alės Rūtos 
romanas Pirmieji svetur — tai 
Martišiūnų šeimos saga gimto
sios ir svetimosios žemės keliuose 
ir dramatiškose jų kryžkelėse. 
Čia susitinkame net su pen
kiomis šios šeimos generacijomis: 
Martišiūno, jo sūnaus Kazimiero, 
jo vaikų Mykolo ir Anelės ir jų 
vaikaičių Jono ir Julytės, 
pagaliau Julytės dukrelės Dianos.

Romanas susideda iš dvidešimt 
devynių nenumeruotų skyrių, 
kuriuose chronologiškai vaizduo
jama Martišiūnų šeimos gyve
nimo kelias nuo baudžiavos laikų 
19-to šimtmečio Lietuvoje, carui 
Aleksandrui Antrajam viešpatau
jant, iki po depresijos dienų 20-to 
šimtmečio Amerikoje. Romano 
yra trys pagrindinės dalys: prolo- 
ginė, kurioje vaizduojamas cent
rinio veikėjo Kazio Martišiūno 
gimimas; pagrindinė, atsklei
džianti Kazimiero gyvenimą 
Lietuvoje ir Amerikoje; ir epilo- 
ginė, kurioje prisimenama Kazi
miero mirties trejų metų sukaktis.

Prologinėje dalyje išryškėja ir 
romano siužetas, o taip pat ir 
pagrindinės jo temos, pagaliau ir 
kai kurie dramatiški jo veikėjų 
gyvenimo momentai. Kazimiero 
tėvo toreadoriškas likimas — jis 
miršta, subadytas jaučio ir nespė
jęs išvysti už savaitės gimsiančio 
savo sūnaus, kuris pakrikštija
mas savo tėvo vardu — Kazi
mieru. Gimimas ir mirtis — dvi 
žmogaus gyvenimo kelio priešin
gos kraštinės. Ir čia, šiame roma
ne, jų sugretinimas suteikia jo vei
kėjams gilios likiminės — 
egzistencinės minties aspektą, o 
taip pat ir ciklinį gyvenimo kelio 
bruožą.

lai iš tikrųjų ir yra žmogaus 
žemės kelio esmė. Tačiau nei 
Kazimieras tėvas, nei Kazimieras 

„nkaitomas aktas” (medis)

sūnus nėra pesimistai. Juodas 
gyvenimo kelio finalas neaptem
do jų žemės žingsnių šviesos. 
Kazimiero tėvas, kaip neatski
riama gamtos gyvenimo dalis, 
yra susiliejęs su kasdienine 
aplinka. Jis, pavasarį, vos viever
siui sučirenus, kelia galvą aukš
tyn ir giedrai galvoja, kad 
„gyventi galima”. Šviesiai nusi
teikęs ir jo sūnus, kuris remiasį 
savo tėvo darbo filosofija: „Ė, dir
bi, tai ir Dievas padeda”. Lydi 
juos abu ir tas pats tėviškas 
rūpestis — jų vaikų gyvenimas: 
„Tik, va, kokia bus tų mano vaikų 
ateitis”.

Pagrindinė romano dalis — 
Kazimiero gyvenimas — taip pat 
susideda iš trijų dalių: jaunystės 
momentų ir gyvenimiškos išmin
ties susiformavimo ir bėgimo į 
Vakarus, subrendusio aktyvaus 
gyvenimo laikotarpio ir pagaliau 
senatvės ir mirties. Kiekvienos 
romano dalies ir nuotaika,ir tonas 
yra skirtingi: jaunystėje jo vei
kėjai pasižymi polinkiu į piką- 
reskiškus nuotykius, subrendimo 
laikotarpyje — energija, senat
vėje —- meditacija ir egzistencinio 
pobūdžio susimąstymu.

Šešiolikmetis Kazimieras, 
romano žodžiais, „tartum būtų 
pakilęs į kokį žygį”, vyksta į 
krikštynas, vi sa stebėdamas 
„išplėstomis akimis”. Jis, maty
damas okupanto neteisingumą ir 
norėdamas, kiek galima, paleng
vinti savo motinos sunkią dalią, 
yra pasiryžęs sukurti geresnį 
gyvenimą. Ir tai, troškimas 
„geresnio gyvenimo”, jaunuoliš
kas nerimas ir svajonė „kažką 
nepaprasto matyti ir išgirst”, po 
kiek laiko tampa realybe. Vaitui 
ant jo įsiūtus, jis išbėga į mišką 
su puskepaliu duonos ir gabalu 
lašinių kovoti prieš carą 1863 
metų sukilime. Sukilimui nepa-

Iš Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos išleistos knygos „Pennsylvanijos angliakasių Lietu
va” (Chicaga, 1977) — tekstas: Vlado Būtėno, Elenos Bradūnaitės ir Jurgic Bradūno. nuotrau
kos — Algimanto Kezio, SJ.

vykus, Kazimieras bėga į 
Vakarus. Pasiekęs Klaipėdą, 
nusprendžia nesustoti ir vis bėgti 
„tolyn, tik tolyn nuo maskolių, 
nuo Uralo ir kartuvių...”

Ir jam sekasi — „stiprios Kazio 
rankos ir platūs pečiai" padeda 
jam gauti darbą uosto prekių 
kroviku. Čia jis užsnūsta laivo 
sandėlyje ir atsiduria Anglijoje, 
kur, užBidirbęs pinigų, sėda į laivą 
ir pasiekia naująjį žemyną. Ir, „jo 
širdis suplaka džiaugsmu: Jis jau 
Amerikoj”. Ilgų mėnesių svajonė 
yra išsipildžiusi.

Čia jis, dar vis apimtas para- 
noiškos jį atlydėjusios baimės, 
„vis apsidairydamas, ar kas jo 
nesiveja”, pasileidžia New Yorko 
gatvėmis. Tačiau tuojau pamato, 
kad čia kitoks gyvenimas. Tiesa, 
ir čia jis mato ponus, „bet jie netu
ri nei bizūnų, nei rykščių”. O ky
lanti saulė „tokia pati kaip ir 
Klaipėdoj ar jų kaime”, ir jis nusi
ramina.

Aklai beklajodamas užtinka 
lentą, ant kurios „buvo išpaišyta 
šakute persmeigta dešra”, 
alkanas įeina valgyklon, bet 
nemoka „kaip čia Amerikoj 
valgyt paprašius”. Neturi jis nei 
dolerių. Eina į virtuvę, kur „plau
na, šluosto, sudėlioja”... indus ir 
tokiu būdu užsidirba vakarienę. 
Pagaliau savininko pakviestas 
policininkas išsiveža išsigandusį 
imigrantą, o vėliau, nuveža jį pas 
buvusį jo bendraparapietį Anuprą 
Šešelgį į Brooklyną.

Čia Kazimieras, jausdamasis 
laimingas „tarytum gražų sapną 
sapnuojąs”, gauna darbą siuvyk
loje. Tačiau tuojau pat patiria 
„formano” neteisingumą, o taip 
pat ir norėdamas geresnio uždar
bio, su savo globėju Anupru Šešel- 
giu vyksta darbo ieškoti Penn
sylvanijos anglių kasyklose. 
Po įvairių avantiūrų pasiekia 
Shenandoah, kur „dirbdamas, ir 
dirbdamas, ir juodai prakaituo
damas”, pagaliau tampa aukštes
niu pareigūnu ir už kiek laiko 
pradeda verstis įvairiomis pramo- 
nėlėmis: perka valgyklą, saliūnus 
ir namus.

Jo draugas Anupras Šešelgis 
veda atsikviestą iš Lietuvos 
merginą Onutę. O Kazimieras, 
norėdamas „padaryti gera”, rašo 
laišką į Lietuvą, žadėdamas 
„popierius sudaryti” Pranutei, 
kurios krikštynose kitados jis yra 
dalyvavęs. Atvykus į Shenan
doah raudonskruostei „Lietuvėle 
kvepiančiai” Pranutei Pragulby- 
čiūtei, Kazimierui, be džiaugsmo, 
„prasideda tikrų rūpesčių dienos”. 
Užsimezga ir tragikomiška 
drama. Nuvažiavęs pasipiršti į 
Shenandoah, Kazimieras išgirs

ta, kad aplink ją sukasi visas 
spiečius „kavalierių”, o vienas jau 
žadąs ir žiedą jai pirkti. O Pranu
tė „palaiko už tikrą tiesą” gandus, 
kad ir tarp Kazimiero ir jo saliu 
no prižiūrėtojos yra kažkas dau
giau, kas gali net vestuvėmis ir 
pasibaigt. Bet nesusipratimas 
paaiškėja, Pranutei nuoširdžiai 
prisipažinus: „Aš jau į tave iš 
paveikslo buvau įsižiūrėjus...”

Po „trankių, linksmų, puošnių 
vestuvių [...] užgula sunkūs dar
bai”. Juoba, kad padidėja Kazi
miero šeima: gimsta mergaitė, o 
po kiek laiko ir berniukas. Tačiau 
jų gyvenimas klestėte klesti: Kazi
miero gerai vedamas Šamukuose 
saliūnas duoda pelno, o Pranės — 
„tvarkingos šeimininkės” užbai
giami įrengti namai apstatyti bal
dais; darželyje „sužaliuoja rūta ir 
mėta” o palangėj „pražysta ir 
margi jurginai”.

Martišiūnai vaikus augina, 
lietuviškai auklėja, aktyviai vei
kia lietuviškuose religiniuose, 
visuomeniniuose ir kultūriniuose 
baruose. Ir nieko negaili, „kad tik 
lietuviška šviesa pasklistų”. 
Tiesa, sūnus Mykoliukas nelin
kęs į lietuviškas pamokas, bet 
Aneliutė — „tikras Martišiūnų 
pasididžiavimas” — ji vis pirmu
tinė mokinė.

Aneliukei suėjus šešiolika metų, 
Kazimieras mąsto apie greitai bė
gantį laiką ir naujus tėviškus 
rūpesčius. Ypač rūpi jam dukrelės 
ateitis, ir jis ją superša su Lietu
voje mokslus ėjusio staliaus Tep- 
liušio Petru. Greitai suruošia 
vestuves — bijo, kad mergaitės 
neatkalbintų vaistininko sūnus ar 
kitas kuris nors pretendentas. 
Deja, vestuvių džiaugsmą aptem
do šiurpi žinia: Šenandoriaus 
kasykloje įvyko sprogimas. Daug 
žuvusių ir dar daugiau sužeistų. O 
ten dirbo ir Kazimiero draugai.

Atsiskleidžia skausmingo gyve
nimo vaizdas: už pilkų ligoninės 
sienų, dideliame kambaryje, tarp 
daugelio „dejuojančių, vaitojan
čių”, vyrų guli keturi Kazimiero 
globotiniai. Jų vidaus pasaulio 
plotuose atsiskleidžia šviesūs ir 
tamsūs jų gyvenimo momentai. 
Antanas Paulauskas ir jo mintys, 
kuriose susipina šiurpūs kasyk
lose įvykusios nelaimės liepsnų 
vaizdai ir lyriški jaunystės 
momentai Lietuvoje. Jis vis 
„mato Marytę balta skarele, šieno 
pradalgę kapstančią..” Jonas 
Kvedaras ir jo lūpose motinos 
išmokyta „Sveika Marija”. Yra ir 
daugiau — Kazimiero globėjas 
Anupras Šešelgis, kuris vaistų 
užmigdytas kartkarčiais sude
juoja. Ir Juzė Kojelaitis, kurio 
silpnas, lyg žiogo balselis pasi
girsta: „Dainuokit, broliukai, ir aš

padėsiu...”
Kazimeras nuoširdžiai rūpinasi 

nelaimės ištiktais savo globo
jamais draugais. Jis lanko juos 
ligoninėje, o vėliau pas save pri
glaudžia. Pagaliau, išnuomavęs I 
Brooklyne alinę, juos įdarbina. 
Užrašius ant lentos intriguojantį 
parašą „Four Men on One I>eg”, 
užeiga dūzgia „lyg bičių avilys” ir 
„pinigėliai į stalčius byra”.

Kazimieras ir kitiems nešykš
tus. Jis „visur pirmutinis, kur tik 
jo pagalbos visuomenei reikia”. 
Už kiek laiko vyksta į New Yorką 
atšvęsti šešiasdešimt penkerių 
metų gimtadienį „Keturių” alinė
je. Keturi jį šiltai priima: „Čia ne 
paprastas svečias [..J jų globėjas, 
parama, užtarėjas, pinigų skolin
tojas, patarėjas ir talkininkas.. Ir 
štai Martišiūnas jų beveik tėvas ir 
brolis”. Ir per šį lyg apoteozinį 
momentą Kazimieras „taip pat 
linksmas, kaip per savo vestu
ves”.

Grįžus į Pittstoną, visas Marti
šiūnų dėmesys skiriamas vai
kams, kuriem „visa davė f...] kad 
sveiki būtų, stūmė į mokslą..” o 
dabar „nieko daugiau nelieka, 
kaip tik padėti”. O vaikų gyveni
mas eina savais keliais ir nebū
tinai taip, kaip tėvai nori. Mike 
veda lenkaitę Marusią Jasins- 
kaitę, Anelė susilaukia sūnaus 
Jonuko, kurį ypač globoja jo sene
lis, kad užaugtų „sveikas, didelis, 
geras”. Mike ir Marusia susi
laukia dukrelės, o dar po trejų 
metų Jonukas turi ir sesutę.

Deja, per Lietuvių dieną Kazi
mieras, susitikęs su draugais, 
skaudžiai ir giliai pajunta neiš
vengiamai bėgantį laiką ir 
žmogaus gyvenimo trapumą. Ir, 
pamatęs Anuprą, mąsto, „koks jis 
susenęs! Kiek vargų ir kančių 
raukšlių. Tik akys geros, žvilgs
nis tvirtas, į žmogaus sielą ir 
protą įsiskverbiąs”. O netrukus 
tenka jam laidoti šį savo pirmu
tinį Amerikos draugą, kuriam 
nebuvo lemta sugrįžti į Lietuvą, 
kurią jis „savo širdy nešiojo visą 
gyvenimą”.

Tačiau, užkasant „bendrus su 
Anupru metus”, Kazimieras jau
čia, jog „kažkas šviesaus ir 
gražaus paliks, kas buvo jų bend
ruose Į...] keliuose”. Tai liudija ir 
jam pastatytas paminklas ir jo 
įrašas: „Anupras Šešelgis/Dainų 
mylėtojas”. Deja, žodžiai „Ilsėki
tės ramybėje toli nuo Lietuvos” 
praeinamumo liūdesiu perbėga 
pasiliekančių sielas.

O laikas vis bėga. Ir Kaži 
mieras, ir Pranutė pajunta senat 
vės negalavimus. Rudenį, atspin 
dintį paskutiniąsias gyvenime 
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Amerikiečių rašytojo įspūdžiai 
iš konferencijos Vilniuje

Kai praėjusių metų lapkri
čio mėnesį Vilniuje apsilankė 
tuzinas amerikiečių rašytojų ir 
ilgai posėdžiavo su sovietinių 
rašytojų delegacija, lietuvių 
skaitytojai iš sovietinės 
spaudos nieko nesužinojo apie 
diskusijų turinį. Tebuvo 
rašoma apie „draugišką” pasi
keitimą nuomonėmis ir visuo
tinę „taikos meilę”: „Mir i 
družba ueber alles”!

Dabar, vienas po kito, ima 
pasisakyti Vilniuje viešėję 
amerikiečių rašytojai. Drama
turgas Arthur Miller sau
sio mėnesį New Yorke įvy
kusiame PEN klubo kongrese 
tiesiai pareiškė, kad „Lietuva 
yra okupuota šalis”. O vasario 
2-rą dieną įVew York Times 
savaitiniame literatūriniame 
žurnale pasirodė kito konfe
rencijos dalyvio, rašytojo ir 
filosofijos profesoriaus Wil- 
liam H. Gass straipsnis, 
pavadintas: „Rytai prieš 
Vakarus Lietuvoje”.

Gass rašo, kad „nutarimas 
septintą susitikimą tarp 
amerikiečių ir sovietinių rašy
tojų suruošti Lietuvos sosti
nėje daugeliui dalyvių buvo 
netikėtas.... Nemaža sovie
tinės delegacijos dalis, kaip ir 
mes, buvo turistai toje terito
rijoje. Lietuvių kalba yra labai 
sena, jos alfabetas toks pat 
kaip mūsų, jos šaknys gimi
ningos sanskritui; ir ja 
kalbantys žmonės yra prie jos 
aistringai prisirišę, didžiuo
jasi savo turtinga daile ir 
muzika. Jau nuo pačios pra
džios buvo aišku, kad lietu
viai buvo pasiryžę mus šiltai 
ir vaišingai priimti, ir tai 
jiems pavyko, nors kai kurie 
amerikiečiai netrukus pasi
juto kaip įvairių gėrybių 
prikimštos kalėdinės žąsys”.

Konferencijos tema buvo: 
„Rašytojų vaidmuo išsaugant 
bendražmogiškąsias verty
bes”. Anot Gass, sovietinei 
delegacijai tai reiškė: „Kaip 
abiejų šalių rašytojai gali 
padėti taikos reikalui?” Ameri
kiečiams (kurie sutarė, kad 
egzistuoja bendra taikos prob
lema), ši tema reiškė: „Kaip 
mes galime paremti visų žmo
nių, o ypač rašytojų, laisvę?”

Sovietiniai delegatai, pasak 
Gass, paprastai atmesdavo 
amerikiečių argumentus. Juos 
ypač erzino poetas Allen Gins- 
berg, kurį sovietinės delega
cijos vadovas Fedorenka 
vienu metu subarė kaip „vaiką 
sudraudžiančio suaugusio 
tonu”, kaip „gerai žinomą 
nukrypėją nuo temų”. Sovie
tiniai delegatai buvo „pilni 
pasitenkinimo savimi” ir 
„įsitikinę savo teisumu”.

Amerikiečiai, rašo Gass, 
paprastai ateina į tokias 
konferencijas pasiruošę kriti
kuoti ir savo šalį: „Tai mūsų 
tradicija, mūsų gyvenimo 
būdas, ir tai nereiškia, kad 
mes nesame lojalūs ar nejau
čiame įsipareigojimo savo 
šaliai. Kadangi mes mėgstame 
save plakti, mūsų pašneko
vams kartais lengviau mus 
apkumščiuoti. Tačiau sovie
tiniai delegatai niekad nękri- 
tikuoja savo santvarkos. Mūsų 
apsilankymui baigiantis, dau
gelio mūsų kantrybė jau buvo 
išsekusi, besiklausant kaip 
kita pusė neturi absoliučiai 
jokių problemų”.

. Straipsniuose apie konferen
ciją Vilniaus partinė spauda 
pabrėžė visuotinę harmoniją. 
Gass rašo, kad, diskusijoms 
įpusėjus, iškilo „konkretūs ir 
gilūs skirtumai” tarp amerikie
čių ir sovietinės delegacijos. 
Tuos skirtumus „vis sunkiau 
pridengti ar aplopyti, nors ir 
buvo mėginama tai padary
ti”.

Konferencijos metu iškilo ir 
pornografijos klausimas, apie 
kurią dramaturgas Arthur 
Miller taip kalbėjo: „Mes 
turime rašytojų, kurie rašo 
pornografines knygas (ką mes 
apgailestaujame). Jūs turite 
rašytojų, kuriuos jūs grūdate į 
kalėjimus (ką jūs atsisakote 
prisipažinti)”.

Miller ir Fedorenka susi
kirto ir kitais klausimais. Mil
ler tvirtino, kad Amerika 
išvengė feodalizmo ir iš jo 
kylančio visuomeninio paval
dumo. Fedorenka atsikirto 
jam, primindamas prekybą 
vergais ir Amerikos indėnus. 
Šis „dialogas” Gassui priminė 
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Liaudies šaknys ir kaimo laimė
VIKTORIJA MATRANGA

Gruodžio mėnesio šventės 
ir įvykiai taip praūžė, kad 
beveik nespėjom susikaupti ir 
paminėti svarbią sukaktį 
lietuvių meno istorijoje. 
Gruodžio 7 d. sukako 25 metai 
nuo Pauliaus Augiaus mirties. 
Augius, vienas žymiausių 
lietuvių išeivių dailininkų, 
mirė 1960 m. būdamas tik 51 
metų amžiaus. Jis savo 
kūryboje lietuviams stipriai 
reprezentavo liaudies šaknis ir 
priminė kaimo laimę. Jo ilius
truotos knygos, spausdintos 
Lietuvoje, Vokietijoje 
vargingomis stovyklų 
sąlygomis ir Chicagoje per 
pirmą dešimtmetį po at
sikėlimo į Ameriką, buvo 
gyvastingumo ženklas ateivių 
gyvenime ir dvasinė atgaiva 
jo bendrakeleiviams ir ben- 
dralaikiams.

Augius gimė 1909 metais 
Žemaičių Kalvarijoje. Jo 
vaikystės pergyvenimai 
didelėj kaimo šeimoj, kartu su 
Žemaitijos peisažu ir nuotaika, 
persunkė jo dvasią. Tas 
pasaulio kampelis liko jo vaiz
duotėje ir buvo jo kūrybos 
esmė, nors jis vėliau gyveno 
kitur Lietuvoje, .studijavo 
Paryžiuje, pasitraukė Vokieti
jon ir pagaliau įsikūrė 
Chicagoje 1949 metais. Jo 
pagrindinė technika buvo 
medžio raižinys ar juodo 
rašalo piešinys, jo pagrindinis 
uždavinys buvo dailiosios 
knygos serijinės iliustracijos. 
Kūrybingiausias laikotarpis 
buvo 1937-1947 m., kai per 
dešimtmetį jis nusisuko nuo 
pasaulio siautynių ir 
kasdienos netikrumų ir, nors 
augindamas didelę šeimą bei 
eikvodamas energiją tremtinių 
dailininkų organizaciniams 
reikalams, išleido penkias 
knygas ir taip išliejo savo 
krašto meilę šituose 
veikaluose: Petras Kurmelis 
(1935-37), Žemaičių vestuvės 
(1937), Žemaičių kalvarijos 
(1935-39), Žemaičių simfonijos 
(1939-49) ir Žalčio pasaka 
(1947). Jis priklausė tam 
grafikų ketvertukui (su 
Vaclovu Rataiskiu-Ratu, 
Telesforu Valium ir Viktoru 

Petravičium), kurie savo in
dividualia išraiška vaizdavo 
lietuvių gamtos pajutimą 
pasakose ir įkūnijo lietuvių 
karo pergyvenimus, definavo 
lietuvių dailininkų/grafikų 
reputacijas Europoje ir 
Amerikoje bendrose parodose 
ir knygose pokario laikotar
piu. Miręs anksti, nespėjęs 
palikti išsamaus veikalo, kuris 
išsakytų naujo pasaulio įtakas 
jo kūryboje, Augius mums vis 
lieka jaunas. Įdomu pasvajoti, 
kaip jo kūryba būtų 
išsivysčiusi, jei jis dabar su 
savo kolegom švęstų savo 76- 
tą gimtadienį.

Augius pradėjo savo 
dailės studijas 1929 metais 
Kaune Lietuvos meno 
mokykloje ir ten išbuvo visus 
šešerius metus. Tuo metu 
mokyklos profesūroje buvo 
Adomas Galdikas, Petras 
Kalpokas, Kajetonas Sklėrius- 
Šklėrys, Ignas Šlapelis, 
Adomas Varnas ir kiti. Kartu 
su • Augium grafikos kursą 
lankė Vaclovas Rataiskis- 
Ratas, Viktoras Petravičius, 
Telesforas Valius, Alfonsas 
Dargis, Liudas Vilimas ir kiti. 
Augius šitam* kurse pasirinko 
medžio raižinį kaip jam savitą 
techniką ir nuo šios meno 
išraiškos formos vėliau mažai 
tenukrypo. Baigęs Meno 
mokyklą Kaune 1935 metais, 
jis gavo valstybinę stipendiją 
tęsti grafikos ir knygos meno 
bei spaudos studijas Paryžiu
je. 1938 metais baigė Ecole 
Nationale Superieure dės 
Beaux-Arts ir Conservatoire 
Nationale dės Arts et Metiėrs 
su premijom.

Apie Augių Paryžiuje 
Telesforas Valius taip rašo 
monumentalinėje Augiaus 
monografijoje (išleistoje 
Chicagoje 1966 m. ir liekančio
je liuksusinio formato standar
tu lietuvių dailininkų 
monografijoms):

Paryžius praplėtė Augiaus me
ninį akiratį ir subrandino jo 
iš Lietuvos atsivežtąsias nuo
taikas. Jeigu Paryžius daugybei 
dailininkų ,yra buvęs ir tebėra 
pergyvenimų vieta, jeigu Paryžius 
savo architektūros įdomumu 
nuteikia dailininkus įsijungti

Paulius Augius (1909-1960)

savo kūryba j to miesto ritmą, jei 
kiekvienas žingsnis čia lydimas 
istorinių pėdsakų ir eilinės dienos 
ar nakties valandos šiame did
miestyje išsiskiria savo nuotaika, 
tai Paulius Augius yra buvęs 
vienas iš tų retų dailininkų, kuris 
išliko neįsijungęs į Paryžiaus 
pulsą. Jis viską stebėjo, matė, 
tačiau visomis savo dvasinėmis 
nuotaikomis liko ištikimas gim
tojo krašto gamtovaizdžiui, 
liaudies meno meistrų palikimui 
ir visad savo širdyje nešiojosi 
pilkai mėlyną, kiek vėjuotą 
Žemaitijos padangę.

Studijų tikslais lankėsi 
Prancūzijos, Italijos, Vokieti
jos, Austrijos, Šveicarijos 
visuose svarbesniuose meno 
centruose. Taip pat Anglijoje 
gilino studijas British 
Museum ir Cambridge 
bibliotekose. Nuo 1935 m. 
dalyvavo visose Lietuvių 
dailininkų sąjungos ruoštose 

parodose Lietuvoje ir užsieny
je: 1935 m. Čekoslovakijoje, 
1937 m. Paryžiuje Meno ir 
technikos parodoje gavo 
sidabro, aukso ir garbės 
diplomus. Buvo Membre de 
Jury Paryžiaus parodoje 1937- 
38 m. ir tais pačiais metais 
dalyvavo Art Institute of 
Chicago parodoje.

Po trejų metų studijų 
Paryžiuje, Augius grįžo 
Lietuvon 1938 metais, par
siveždamas daug darbų, iš 
kurių ryškiausias buvo vysk.
M. Valančiaus Žemaičių 
vestuvių iliustracijos. Šitas 78 
spalvotų medžio raižinių 
kūrinys buvo Augiaus 
diplominis darbas Paryžiuje ir 
Kaune išstatytas dailės 
parodoje Vytauto Didžiojo 
muziejuje laimėjo pirmą 
premiją už grafiką. 1940-44 m.
Kauno meno mokykloje, 
Kauno taikomosios dailės in
stitute ir Vilniaus meno 
akademijoje jis ėjo 
profesoriaus pareigas. Jis 
reiškėsi ir kaip meno kritikas, 
ir buvo kultūros žurnalo 
Vairas specialus meno 
kritikas bei žurnalo Naujoji 
Romuva aktyvus bendradar
bis. Tremties laikotarpiu 
Augius buvo Minties dailės 
redaktorius ir Žiburių bei Aidų 
artimas bendradarbis. Jis ne
tik stengėsi nušviesti lietuvių 
dailininkų kūrybos sąlygas ir 
apsigyvenimo vietoves, bet 
taip pat supažindinti su 
pasaulinio masto dailininkų 
kūryba lietuvius skaitytojus, 
ištroškusius kultūrinių nau
jienų (pvz., jo straipsnis apie 
Picasso Mintyje). 1948 m. 
Žiburiuose jis rašė apie dailę 
okupuotoje Lietuvoje, iš 
tuometinių šaltinių
pranešdamas, kaip pasikeitė 
dailės mokyklų santvarka ir 
personalas.

1946 metais su savo 

kolegom Petravičium, Valium 
ir Ratu Augsburge išleido 
knygą 40 Woodcuts, kuri 
vaizdžiai atstovavo lietuvių 
grafikų stipriems talentams. 
Jie kartu ruošdavo ir grupines 
parodas ir kartu dalyvaudavo 
bendrose lietuvių kolektyvų 
parodose Europos miestuose: 
Bregenz, Innsbrucke, Goet- 
tingene, Baden-Baden, 
Amsterdame, Salzburge, 
Oldenburge, Paryžiuje ir 
Florencijoje. Jis palaikė ryšius 
su savo tautiečiais 
dailininkais ir vedė plačią 
korespondenciją, skatindamas 
ir ugdydamas kūrybinę 
energiją ir entuziazmą paB 
kitus.

Jo didžiausias pasiekimas 
tuo periodu buvo Mem- 
mingene išleista knyga Žalčio 
pasaka — Eglės, žalčių 
karalienės, 'pasakos iliustraci
jos pagal S. Bačinskaitės 
žodžius. Jis buvo pradėjęs 
ruošti šį darbą dar bebūdamas 
Lietuvoje ir užbaigė šį 101 
medžio raižinių ir rašalo 
piešinių ciklą jau Vokietijoje. 
Knygos tiražas buvo mažas — 
300 egzempliorių. Pats kūrinys 
buvo dovana lietuvių tautai, o 
dailininkas, be to, išsiuntinėjo 
bent trečdalį tų knygų savo 
draugams ir pažįstamiems 
dovanom. Ši knyga palietė 
jautrią stygą visiems 
žiūrovams tautiečiams, kurie 
ilgėjosi savo pagrobtos 
tėvynės ir jautė badą 
lietuviškų knygų. Bičiuliai, 
jausdami nepaprastą meilę 
savo liaudies pasakos 
vizualinei išraiškai, džiaugėsi 
dovanota knyga ir skrido 
vaizduotės sparnais namo su 
Egle. 1947 metų spalio ir 
lapkričio mėnesiais padėkos 
laiškai plaukė Augiui, ir net 
žodžiai virpėjo tais jausmais, 
sukeltais šios nuostabios 
knygos.

„Šiandien gavau Jūsų knygą. 
Ryju akimis ir grožiuosi. Dieve, 
juk tai ta pati Lietuva — 
išdainuota dainose, išskaptuota 
rūpintojėliuose, išpasakota 
pasakose. Tik čia ji, Jūsų 
kūrybinės ugnies dar labiau 
nušviesta, ir parodyta pasauliui 
moderniojo meno formose, spindi 
tikrai nuostabiu grožiu, būdama 
didelė tremtinio paguoda.“ — 
Kazys Bradūnas

„Su dideliu džiaugsmu 
gėriuosi Tamstos medžio raižinių 
veikalu — Žalčio Pasaka — kuris 
sudaro didelį įnašą mūsų tautos 
dailei. Žalčio Pasakos medžio 
raižinių turinys perkelia mūsų 
visų svajones mielon Lietuvos 
Žemaitijon ir gintaro pajūrin, o jų 
stilius ir meninis 
apipavidalinimas it plaukte 
plaukia iš lietuvių liaudies 
kūrybos tradicijos. Žalčio Pasakos 
raižiniai taip mieli ir saviti bei 
lietuviški, kad rodos lyg jais būtų 
pasekta tūkstančiai mūsų 
sodžiaus pasakų, kuriose mes visi 
išaugome. Žalčio Pasakos raižinių 
ritme it juostos ir audinių 
raštuose mes galime įsijausti savo 
tautos pergyvenimus, džiaugsmus 
ir kančias. Raižinių kompozicijos 
paprastumas ir savitumas, linijų 
ir dėmių ritmas, bei 
dekoratyvumas, suteikia šiam 
veikalui kaipo dailės kūriniui 
amžinybę“. — Antanas 
Tamošaitis.

„Ką tik gavau Jūsų gražų 
kūrinį, Žalčio Pasaką. Už tokią 
brangią dovaną norėčiau labai 
širdingai padėkoti, bet nėra 
žodžių, kuriais galėčiau išreikšti 
savo dėkingumą, kokį jaučiu. Ne 
tik malonu turėti šį taip pavykusį 
Jūsų kūrinį, bet su juo susieta yra 
ir kitų malonumų. Viena, džiugu 
patirti, kad buvusio mano 

(Nukelta į 2 psl.)
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PaAjCbįt^
Buvo linksniuojama 
ir B, Sruogos pavardė

Vasario 1 d. Literatūra ir 
menas išspausdino pluoštą 
atsiminimų apie rašytoją Balį 
Sruogą jo gimimo 90 metų 
proga. Čia Alfonsas Gučas 
rašo, kad iš Stutthofo koncen
tracijos stovyklos sugrįžęs 
rašytojas dėstė universitete, 
mėgino vėl įsijungti į kūrybinį 
darbą, nors jo sveikata buvo 
palaužta. Deja, atsiminimai 
nėra pilni, jie daug ką nutyli, 
iškreipdami Balio Sruogos 
gyvenimo vaizdą. Alfonsas 
Gučas pamini, kad Lietuvoje, 
kaip ir visoje Sovietų Sąjungo
je tuo metu prasidėjo 
ideologinis literatūros perver
tinimas, įvairių universiteto 
fakultetų posėdžiuose buvo 
svarstomas partijos 
nutarimas dėl žurnalų Zvezda 
ir Leningrad. Pasak Gučo, 
tada buvo sušauktas bendras 
universiteto susirinkimas, 
kuriame buvo kritikuojami 
rašytojai. „Buvo linksniuo
jama ir B. Sruogos pavardė. 
Profesorius labai jaudinosi ir 
neišmanė, už ką ir dėl ko.“

Čia atsiminimų autorius 
šiek tiek klysta. Rašytojai 
buvo kritikuojami ne tik uni
versitete, bet ypač visuotiniame 
Lietuvos tarybinių rašytojų 
susirinkime, kuris įvyko 1946 
m. spalio mėn. 1-2 d. Šis 
susirinkimas buvo vienas 
reikšmingiausių kultūrinės 
politikos įvykių pirmaisiais 
pokario metais, nustatęs 
pagrindines kultūrinio 
gyvenimo gaires. Jis gana 
plačiai aprašytas akademinės 
Lietuvos TSR istorijos ketvir
tame tome. Tenai rašoma 
(pp. 238-239): „Rašytojų 
susirinkime buvo griežtai 
kritikuojama lūkuriuojančių, 
neapsisprendusių rašytojų 
pozicija... Tarybiniams 
lietuviams rašytojams buvo 
iškeltas uždavinys — įsijungti 
į ideologinę kovą prieš 
buržuazinius nacionalistus... 
Balys Sruoga, patyręs 
hitlerinės koncentracijos 
stovyklos baisumus ir parašęs 
apie tai įspūdingus at- 
siminimuB („Dievų miškas“), 
po ilgesnių svyravimų 
suprato, kad ‘poetas turi būti 
pilietis — geras tarybinis 
pilietis’“. Taigi, susidaro 
įspūdis, kad Balys Sruoga 
buvo kiek pakritikuotas, bet

reiškinys, 
griežtai 

koneveikiami 
žodžiais. 

LKP CK

viskas baigėsi sklandžiai — jis 
susipratęs įsijungė į tarybinių 
rašytojų šeimą.

Iš tiesų šis 1946 m. 
rašytojų susirinkimas buvo 
dvasinio teroro 
Rašytojai buvo 
kritikuojami, 
bjauriausiais 
Tuometinis
sekretorius Kazys Preikšas 
pasakė pagrindinę kalbą, kuri 
buvo kaltinamasis aktas 
daugeliui rašytojų, o tais 
laikais valdžia be jokio 
atlaidumo susidorodavo su 
tikrais ir įsivaizduotais 
liaudies priešais. Preikšo 
kalba buvo tokia grėsminga, 
kad ji vėliau nebuvo 
perspausdinta jo raštų 
rinkinyje. Tačiau LTSR 
rašytojų susirinkimo kalbos ir 
diskusijos buvo išleistos 
atskira knyga Už tarybinę 
lietuvių literatūrą, kurią, beje, 
turėtų perskaityti kiekvienas, 
norintis susipažinti su tų laikų 
dvasia. Štai kaip Preikšas 
kalbėjo apie Balį Sruogą: 
Būdamas koncentracijos 
stovykloje, autorius matė ten 
apsčiai kovotojų prieš 
vokiškuosius grobikus. Bet 
Sruogos knygoje „Dievų miškas" 
tų stovyklų aprašymas yra iš 
esmės pasityčiojimas iš tų 
žmonių, ciniškas šaipymasis iš 
vokiškų grobikų aukų. Autorius 
nė žodžio nepasako apie 
pasipriešinimo kovą, kuri, kaip 
mes puikiai žinome, buvo vedama 
ir pačiose stovyklose... Sruoga 
nerado reikalinga savo knygoje 
pavaizduoti vokiškųjų budelių 
tose stovyklose. Atrodo, kad patys 
kaliniai yra kalti dėl visų vargų... 
Jis ten pamatė tik smulkius 
žmogelius, kurie tesirūpina kai 
kuriomis savo fiziologinėmis 
funkcijomis. Jeigu Sruogos knyga 
būtų pasirodžiusi, tai mūsų 
priešai turėtų visišką pagrindą svarstomi Sruogos „įspūdingi 
sakyti, jog vokiečiai teisingai 
padarė, kad tokius žmogpalaikius 
laikė koncentracijos stovyklose. 
Štai kodėl visai yra netikusi 
Sruogos knyga „Dievų miškas“ ir 
štai kodėl gerai, kad ji neišėjo, nes 
išėjusi ji tebūtų naudinga tik 
mūsų priešams (pp. 22-23).
Taip kalbėjo CK sekretorius 
Preikšas, kuris tuo metu 
nustatė kultūrinio gyvenimo 
gaires. Preikšas dar pridūrė, 
kad Sruogos veikalas Rusų 
literatūros istorija „šmeižia 
rusų tautą, tarybinę sant-

bet ypač 
kada vystosi 
įvairių reiškinių 

drauge keičiasi ir 
bendravimo ratas 
Trumpai tariant, 

sąmoningą

Savimonė formuojasi žmogui 
santykiaujant su savo aplinka ir 
kitais žmonėmis. Ji atspindi ir 
apsprendžia tų santykių 
ypatumus ir todėl keičiasi per visą 
žmonių gyvenimą, 
vaikystėje, 
mąstymas ir 
supratimas, o 
visuomeninio 
bei pobūdis, 
savimonė reiškia 
savęs išskyrimą iš objektyvaus 
pasaulio ir iš savo santykių su tuo 
pasauliu. Tai įsisąmoninimas 
savęs kaip veikėjo ir kaip 
asmenybės.

Vienas centrinių savimonės 
komponentų yra sąmoningas 
savęs suvokimas, kuris auga 
lygiagrečiai su kitų asmenų 
suvokimu. Nuo ankstyviausios 
kūdikystės, vaikas bando 
aktyviai pažinti ne tik pasaulį, 
bet ir save. Veikdamas savo 
aplinkoje ir bendraudamas su 
kitais žmonėmis vaikas pradeda 
suvokti save kaip atskirą nuo kitų 
būtybę ir taip 
tikrą savęs 
supratimas 
daugialypis, 
žmogaus 
ninimas 
ypatumų, savo veiklos polinkių, 
socialinių interesų bei savo 
asmenybės bruožų formuoja savęs 
supratimą. Vaikui augant ir bręs
tant, šių komponentų svarba ir 
tarpusavio ryšiai keičiasi. Galima 
išskirti keletą savęs supratimo 
fazių, vedančių į pilnesnį, gilesnį 
ir rišlesnį savęs supratimą. 
Tautiškumas — kaip vienas 
asmenybės požymis — gali 
daugiau ar mažiau sąmoningai 
įsilieti į besivystantį savęs 
supratimą ir apjungti kai kurias 
kitas asmenybės savybes.

Šio mano pranešimo tikslas 
yra apžvelgti savęs supratimo 
vystymąsi vaikystėje, taip kaip jis 
šiandien suprantamas vaikų 
psichologijos tyrinėtojų (plg. 
Damon ir Hart, 1982). Duomenų 
šiuo klausimu nėra labai daug. O 
ypač nedaug yra duomenų apie 
savęs supratimo ryšį su 
tautiškumu. Šiuo metu 
tautiškumas nėra psichologų 
laikomas svarbiu, žmogaus 
asmenybę ar savimonę 
apsprendžiančiu veiksniu. Tad 
paminėjus kelis darbus, 
liečiančius tautybės suvokimą 
vaikystėje, bandysiu panagrinėti 
galimus ryšius tarp tautiškumo ir 
savęs supratimo vystymosi. Pir
miausia sustosiu ties klausimu, 
kaip savęs supratimas for
muojasi.

pat susidaro tam 
supratimą. Tas 
paprastai yra 
apimąs įvairias 

savybes. Įsisąmo- 
savo visų fizinių

varką“, kad B. Sruoga 
netinkamai reagavo į kritiką, 
mėgino „išsisukinėti for
maliais pareiškimais“, kad 
rašytojui dar „artimas 
buržuazinės Lietuvos supuvęs 
gyvenimas“.

Taigi, akademinė LTSR 
istorija teigia, kad 1946 m. 
rašytojų susirinkime buvo 

atsiminimai“, nors, kaip 
matyti, Preikšas pabrėžė, kad 
jų negalima išleisti, o jų 
išleidimas pasitarnautų tik 
priešams. Alfonsas Gučas 
savo atsiminimuose dabar 
tebepažymi, kad susirinkime 
buvo linksniuojama ir B. 
Sruogos pavardė ir kad rašyto
jas jaudinosi ir „neišmanė už 
ką ir dėl ko“.

Bet pats Sruoga gerai 
žinojo šiuos kaltinimus, nes 
pirmasis ir aštriausiai pultas,

reikia 
savo 
savo 
Toks

Savęs supratimo pradžia ir 
vystymasis

Savimonės pradžia 
laikyti savo egzistavimo, 
atskirumo nuo kitų ir 
veiksmingumo pajutimą, 
pajutimas atsiranda ankstyvoje 
kūdikystėje. Net ir mažas kūdikis 
pastebi kai kurių savo veiksmų 
pasekmes ir džiaugiasi galėdamas 
tokias pasekmes pakartoti. 
Stebėdamas savo veiklą, kūdikis 
pajunta ryšį tarp išorinių ir 
vidinių savo veiklos požymių. 
Jau pirmaisiais amžiaus metais, 
vaikas atskiria save vaiz
dajuostėje, kai paveikslas yra 
rodomas tuo pat metu, t.y. kai 
matomi veiksmai atitinka jun
tamiems judesiams (Lewis ir 
Brooks-Gunn, 1979). Bet jei 
paveikslas yra rodomas su 
uždelsimu, vaikas dar neskiria 
savęs nuo kito panašaus amžiaus 
kūdikio. Tad savo išvaizdos at
pažinimas atsiranda vėliau negu ' 
savo veiksmingumo pajutimas. 
Išvaizda yra įsisąmoninama kaip 
viena iš savo paties pajustojo 
„aš“ ypatybių (Bertenthal ir 
Fischer, 1978). Pirmasis savęs 
suvokimas kyla veikiant, paste
bint skirtumus tarp savo ir kitų 
žmonių veiksmų.

Netrukus kūdikis pradeda 
skirti ir kai kurias savybes, kurios 
žymi jo aplinkoje esančių žmonių 
išorinius skirtumus. Antraisiais 
amžiaus metais vaikas jau skiria 
žmones pagal amžių ir lytį. 
Galima manyti, kad tada ir 
savasis aš pradedama suvokti 
kaip priklausąs tam tikrai lyties 
ir amžiaus grupei. Žinoma, kalbos 
vystymasis, įgalinąs vaiką įvar
dinti kai kuriuos požymius, 
padeda vystyti sąvokinį savęs 
supratimą. Vos pradėdamas 
kalbėti, vaikas jau taiko amžiaus 
ir lyties sąvokas kitiems 
žmonėms, vadindamas vyrus 
„tėveliais“ o vaikus — 
„mažiukais“. Tuo pat metu vaikas 
pradeda atpažinti savo išvaizdą, 
atpažindamas savo nuotrauką ir 
pastebėdamas veidrodyje 
matomus savo išvaizdos 
pasikeitimus (pvz., Amsterdam, 
1972). Baigdamas antruosius 
amžiaus metus, vaikas suvokia 
save ne tik kaip atskirą veikėją, 
bet ir kaip būtybę, turinčią pa
našumų į kitus žmones ir taip pat 
skirtybių nuo jų. Tuo prasideda 
savęs supratimo vystymasis, 
apimąs tiek objektyvų, tiek sub
jektyvų savęs suvokimą.

Kai vaikas geriau apvaldo 
kalbą, galima jį prašyti atsakyti į 
klausimą „Kas tu esi?" arba 
aplamai papasakoti apie save.

jis pirmasis turėjo ir teisintis. 
Balys Sruoga buvo priverstas 
suniekinti savo Dievų mišką, 
ilgai atsiprašinėjo, kad prastai 
suprato tarybinio piliečio 
pareigas, bandė ginti „poeto, 
kaip tokio — tiktai poeto 
tariamas teises“,
apgailestavo, kad jo teorinis 
pasiruošimas yra per silpnas, 
kad „faktiškai tebesu dar 
mokinio padėty“, kad ilgainiui 
„man pavyks išsivaduoti iš 
mano klaidkelių“. Sruoga 
buvo priverstas suniekinti 
savo kūrybą, praeitį ir gilius 
įsitikinimus, o šiandien 
prisiminimų autorius Gučas 
rašo tik apie „sudėtingą 
pokario gyvenimą“ ir apie 
„klasių kovą“, lyg partizanai, 
o ne sovietinė valdžia būtų 
buvusi atsakinga už kūrybinės 
inteligentijos terorizavimą.

T. Karaliūnas

Domicėlė Tarabildienė Močiutė motinėlė (lino raižinys)

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 8 d. Lietuvoje mirė grafikė Domicėlė Tarabildienė. Dailininkė 
gimė 1912 m. balandžio mėn. 26 d. Andrioniškio miestelyje, Anykščių apylinkėje. Kauno meno 
mokyklą baigė 1935 metais, 1937-1939 m. meno studijas tęsė Paryžiuje. Nors labiausiai pasi
žymėjusi kaip grafikė (ypač savo linoraižinių ciklais „Žvejai”, „Moterys ir jūra”, „Vilniaus 
universitetui 400 metų”, „Vilniaus motinos” ir kt.), taip pat yra sukūrusi apsčiai skulptūros ir 
tapybos darbų. Svarbią jos kūrybos dalį sudaro iliustracijos knygoms, žurnalams, vado
vėliams, o ypač literatūros leidiniams, skirtiems vaikams.

padariniais, negu 
savęs supratimu aplamai 

Vasiliauskaitė, 1984). Nors 
įvertinimas yra svarbi 
supratimo dalis, bet jis

Daugumas savęs supratimo 
tyrimų naudoja pokalbio 
metodiką ir iš vaiko išgauna 10 ar 
20 pasisakymų apie save. Tie 
pasisakymai analizuojami pagal 
sąvokas, kurias vaikas naudoja 
savo ypatybėms nusakyti. 
Pastaruoju metu psichologai daug 
labiau domėjosi veiksniais, 
lemiančiais vaiko savęs įverti
nimą, bei aukštesnio ar žemesnio 
įvertinimo 
vaiko 
(Pvz., 
savęs 
savęs 
nedaug pasako apie kokybinius 
savimonės pasikeitimus augimo 
metu. Norint aptarti savęs 
supratimo vystymąsi, tenka 
naudotis gana nedideliu tyrimų 
skaičiumi, pasižyminčiu 
metodikos panašumu. Jie tačiau 
gana vieningai nurodo keturias 
pagrindines savęs supratimo 
fazes.

Pirmoji fazė išsiskiria fizinių 
ypatumų ir įprastinės veiklos 
pabrėžimu. Priešmokyklinio 
amžiaus vaikas kalba apie save, 
beveik nelygindamas savęs su 
kitais. Išoriniai, lengvai matomi 
ypatumai, dažni užsiėmimai ir 
vaikui svarbūs „turtai“ būna 
dažniausiai minimi (Keller, Ford, 
ir Meacham, 1978). Pvz., 
paklausta apie save, ketverių 
metų mergaitė gali pasakyti, kad 
ji yra mergaitė, aukšta, turi 
mėlynas akis, turi mažą sesutę, 
rytais lanko darželį, dažnai žiūri 
televiziją, turi kačiuką ir t.t. 
Psichinės asmenybės savybės 
beveik niekad neminimos.

Mokyklinio amžiaus vaikai, 
nusakydami save, taip pat dažnai 

mini savo įprastinius užsiėmimus, 
bet jau lygina save su kitais. Jie 
formuoja savęs suvokimą san
tykyje su kitais. Todėl jie dažniau 
pamini savo užimamas pozicijas 
jiems pažįstamoje bendruomenėje. 
Devynerių metų berniukas, 
paklaustas apie save, jau gali 
atsakyti taip: „Mano vardas yra 
Julius. Aš gyvenu Jeffersono 
gatvėje. Aš lankau mokyklą. Man 
patinka sportas. Aš gerai mėtau 
sviedinį. Aš esu beveik 
aukščiausias berniukas mūsų 
klasėje. Man nesiseka aritmetika. 
Aš priklausau gamtininkų 
būreliui. Aš namuose esu geras. 
Aš padedu tėveliui tvarkyti mūsų 
kiemą. Man patinka valgyti 
dešraites.“ Charakterio savybės 
būna minimos retai ir kai jos 
paminimos, pvz., „geras, 
paslaugus“, tai kaip paskiros 
ypatybės, neapjungtos į vientisą 
asmenybės vaizdą.

Trečioji savęs supratimo fazė 
prasideda pasiekus paauglio 
amžių. Būdami vienuolikos a" 
dvylikos metų, vaikai save 
nusako naudodami bendrines, 
asmenybės savybes pabrėžiančias 
sąvokas. Šis psichinių asmenybės 
savybių iškėlimas parodo naują 
savimonės laipsnį. Paauglys ne 
tik lygina savo ir kitų veiksmus 
bei poelgius, bet taip pat ir jų 
motyvacijas. Pvz., vienuolikos 
metų mergaitė, paklausta apie 
save, gali pasakyti: „Mano var* 
das yra Onutė. Aš esu žmogus, 
mergaitė. Aš esu atvira. Aš ban
dau būti teisinga. Aš mokausi 
vidutiniškai, bet aš gerai skam
binu pianinu. Aš nesu labai graži. 
Aš esu senamadiška. Aš esu labai 
gera plaukikė. Aš bandau būti 

paslaugi. Dažniausiai aš esu gera, 
bet kai kada aš užpykstu. Aš 
neriu būti draugiška, bet aš 
nežinau, ar berniukai mane 
mėgsta.“ Paauglys supranta, kad 
savąjį aš galima pažinti,.bet dar 
neįžvelgia, kaip įvairūs veiksniai, 
įskaitant ir savo paties 
pastangas, gali patį save ir savęs 
supratimą keisti bei formuoti.

Jaunuoliai prddeda suprasti 
savojo aš daugialypiškumą. Jie 
suvokia savo minčių, jausmų, bei 
poelgių prieštaravimus ir ieško 
tuos prieštaravimus apjungiančių 
pozicijų arba bando savo 
ypatybes pakeisti, kad tokių 
prieštaravimų išvengtų. Jie bando 
susikurti vientisą, išmąstytą, 
sąmoningai prisiimtą savęs 
supratimą. Jaunuolis gali save 
apibūdinti šitaip: „Aš esu 
žmogus... individas. Mano 
nuotaika labai nepastovi. Aš esu 
neryžtingas. Aš esu smalsus. Aš 
esu ambicingas. Aš esu vienišas. 
Aš esu amerikietis. Aš pritariu 
demokratų partijai. Aš esu 
liberalus. Aš esu radikalus. Aš esu 
konservatyvus. Aš turbūt esu 
pseudoliberalas. Aš nežinau, 
į ką aš tikiu. Mane sunku 
suklasifikuoti; aš nenoriu būti 
suklasifikuojamas.“ Jaunuolis vėl 
mažiau lygina save su kitais, bet 
sprendžia apie save naudodamas 
abstrakčias, filosofiniais arba 
ideologiniais įsitikinimais 
pagrįstas sąvokas.

Mano duoti pavyzdžiai yra 
paremti Montemayor ir Eisen 
(1977) darbu. Jie išgavo 20 
pasisakymų apie save iš didelio 
skaičiaus vaikų ir jaunuolių tarp 
10 ir 18 metų amžiaus. 
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Tarptautinis rašytojų kongresas 
ir aparačikų smėlio pilys

Jokiame tarptautiniame 
rašytojų suvažiavime Lietuvos 
vardas neskambėjo taip dažnai 
ir įtaigiai, kaip sausio mėnesį 
New Yorke įvykusiame PEN 
Klubo kongrese. Devyni 
lietuviai rašytojai ir 
savilaidininkai buvo išvardinti 
PEN Kalinamų rašytojų 
komiteto pranešime. Kongreso 
dalyviai pasiuntė telegramą 
Michailui Gorbačiovui, 
prašydami paleisti Gintautą 
Iešmantą iš konclagerio. Apie 
Lietuvą kalbėjo Tomas 
Venclova, Arthur Miller ir kiti.

„Lietuva yra okupuota 
šalis“, — Kalinamų rašytojų 
komiteto spaudos konferen
cijoje ir vėliau diskusijose 
nedviprasmiškai pareiškė 
Miller. Šis žymaus amerikiečių 
dramaturgo pareiškimas yra 
istorinės reikšmės. Iki šiol 
amerikiečių rašytojai ir in
telektualai retai teužsiminda- 
vo Lietuvą, o patsai Miller 
dar prieš 35-rius metus gynė 
stalinizmą ir net nesapnavo, 
kad vieną dieną jis užstos 
Stalino įpėdinių tebeokupuotą 
Pabaltijo šalį.

Kas atsitiko? 1950 metais 
Sovietų Sąjunga nebuvo tokia 
karinė ar ūkinė galybė, kaip 
šiandien, bet ją rėmė daugybė 
užsienio rašytojų bei 
menininkų. Kai netrukus po 
Antrojo pasaulinio karo anglų 
rašytojas George Orwell išlei
do savo alegorinį romaną 
„Gyvulių ūkis“, kuriame buvo 
kritikuojamas stalinizmas, 
daugelis Vakarų rašytojų jį 
iškoneveikė.

Atsitiko taip, kad užsienio 
rašytojai ir intelektualai 
pamatė tikrąjį sovietinės 
sistemos veidą. Jie suprato, 
kad jie žavėjosi ne realia 
Sovietų Sąjunga, o savo pačių 
iliuzijomis, ir gynė neegzistuo
jančią utopiją. Rytų Europos 
šalių pavergimas, sukilimai 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir 
Lenkijoje, kitamanių ir 
rašytojų persekiojimas, 
dusinanti cenzūra Maskvos 
valdose bei Afganistano už
puolimas atvėrė akis buvu
siems Sovietų Sąjungos gerbė
jams.

Arthur’o Miller’io 
pareiškimas apie Lietuvos 
okupaciją taip pat buvo an
tausis Lietuvos agitpropo 
vežimą stumiantiems 
aparačikams. Kai lapkričio 

mėnesi Vilniuje lankėsi 
amerikiečių rašytojų delegaci
ja, nesigailėta laiko ir išlaidų 
išnaudoti tą įvykį — liaupsinti 
sovietinę santvarką ir teisinti 
Lietuvos nelaisvę. Šimtai 
rašytojų, žurnalistų, fotografų, 
pareigūnų zujo nuo aušros iki 
vidunakčio, nenuilsdami statė 
Potemkino kaimus, lipdė 
smėlio pilis, norėdami įtikinti 
amerikiečius, kad Lietuva 
„laisva“ ir „klesti“. Lietuviams 
buvo mėginama sudaryti 
įspūdį, kad amerikiečiai žavisi 
sovietine santvarka, nieko 
nežino apie Lietuvos praeitį, ir 
kalba kaip amerikietiški 
Kazakevičiai ar Lukoševičiai. 
Užteko keturių Miller’io žodžių 
—■ „Lietuva yra okupuota šalis“ 
— ir visa ta aparačikinė fan
tastika supliuško kaip muilo 
burbulas, smėlio pilys subyrė
jo, Poteinldno kaimai pasirodė 
esantys senos stalininės 
operetės fasadas.

Kongreso metu paaiškėjo, 
kad Vilniuje apsilankiusių 
rašytojų pastangų dėka, 
sovietinės delegacijos vadovas 
Fedorenka pagaliau pripažino, 
kad bent viena konclageryje 
marinama kalinė, Irina 
Ratušinskaja, yra poetė. 
„Vyresniajam broliui“ 
Fedorenkai prisipažinus, ar ne 
eilė dabar Lietuvos 
literatūriniam aparatui? Ar 
lietuviai aparačikai 
prisipažins, kad konclageryje 
egzistuoja toksai Gintautas 
Iešmantas? Ar jie pagaliau 
paminės, už ką jis tikrai buvo 
nuteistas? Ir kokią išvadą iš to 
viso susidarys lietuvių rašyto
jai? Kokia jų pareiga šio 
kankinamo, sunkiai sergančio 
lietuvio atžvilgiu? Ar pakanka 
tylėt, nuduot nieko nežinant, 
ar, patraukus pečiais, pasitei- 
sint: „Juk mes tokie bejėgiai...”

PEN Kongrese Tomo 
Venclovos skaitytą pranešimą 
apie utopiją ir Lietuvą 
dienraščio The New York 
Times knygų skyriaus 
redaktorius John Gross 
pavadino vienu geriausių 
visame kongrese. Tai dar 
vienas antausis uoliesiems 
lietuvių aparačikams! 
Lapkričio mėnesį Nemuno žur
nale Sigitas Krivickas būdingu 
ždanovišku stiliumi išdergė 
tarptautinės poezijos premija 
apdovanotą ir garsiajame Yale 
universitete dėstantį lietuvių

ANDRIUS VALEVIČIUS

Siek mit Platonismus und 
Proph.eti8m.us beschdftigen heisst. 
„auf der Menschheit Hdhen” 
uandeln. Ja, es heisst zu ragenden 
Gipfeln im Landė dės Geistes 
aufsteigen, die vom Hauch der 
Euiigkeit umiveht sind, deren 
Firnenglanz das menschliche 
Augę zu blenden droht, deren 
HOhenluft fūr menschliche 
Existenzbedingunen fast zu 
Htherisch ist.

Tokiais žodžiais vokiečių 
religijos filosofas Johannes 
Hessen pradeda savo 1939 m. 
išleistą knygą Platonismus 
und Prophetismus („Platoniz
mas ir pranašystė“). 
Lietuviškai išvertus, sakinys 
skambėtų taip: „Užsiimti 
platonizmu ir pranašyste 
reiškia klajoti žmonijos 
aukštybėse. Tai reiškia kopti į 
pačias aukščiausias dvasines 
viršūnes, kurias siaučia 
amžinatvė, nuo kurių 
akinančios šviesos žmogus gali 
apakti ir kurių oras yra jam 
beveik per daug eterinis.“

Emmanuelis Levinas tuo ir 
užsiima — platonizmu ir 
pranašyste ir stengiasi tokiu 
būdu prieiti prie Transcen
dentinio, prie begalybės, prie 
Dievo. Skirtumas yra tas, kad 
jo pasirinktasis kelias neveda 
skaitytojo į minėtas 
aukščiausias viršūnes, bet 
pasilieka labai pažemiui, labai 
žemiškas. Levinas yra sykį 
pasakęs, kad jo noras būtų 
išversti Šventą Raštą į „graikų 
kalbą“, ty. į filosofų kalbą. 
Išversti Šventą Raštą į tą 
analitinę, racionalią kalbą, 
kurią mes, graikų įpėdiniai, 
šiandien naudojame. Paimti 
Švento Rašto transcendenciją, 
kaip ji buvo pranašų supran
tama, ir ją perteikti mums 
„graikams“ platoniškais 
žodžiais, t.y. ją išversti į 
filosofinę imanenciją, kad mes 
galėtume ją geriau šiandien 
suprasti.

Jo pasirinkta priemonė yra 
kito žmogaus analizė. Levinas, 
buvęs Husserlio mokinys, yra 
ką filosofai vadina 
fenomenologu. Levinas savo 
raštuose duoda labai detalią ir 
labai technišką „kito 

poetą, kaip... nemokšą, 
savimylą ir „grafomaną“. 
Besistengdamas sumenkinti 
Venclovą, Krivickas griebėsi 
dezinformatoriams įprastinės 
klastotės, iškreipdamas 
literatūros mokslininko Algir
do Greimo straipsnį apie 
Venclovą. Aukštas Venclovos 
įvertinimas tarptautinės 
rašytojų organizacijos 
kongrese yra geriausias at
sakymas Vilniuje veikiančiam 
klastotojų kolektyvui. 
Savarankiškai galvojantys 
rašytojai ir menininkai 
Lietuvoje taip pat įvertins savo 
kolegos užsienyje pasisekimą.

Lietuvos literatūriniams 
aparačikams nesiseka. 
Tautiečiams krašte ir išeivijoje 
jie tapo pajuokos objektu. Gal 
susilauksim veteranų valymo: 
yra jaunesnių propagandistų, 
kuriuos vilioja tie gerai ap
mokami išeiviologų postai. 
Didžiausia problema tačiau, 
kad totalitarinėms sant
varkoms būdingą „Didįjį 
melą“ neįmanoma reformuoti, 
net ir tada, kai jis jau at
siduoda kaip sena žuvis.

Algirdas Landsbergis 

žmogaus“ fenomenologinę 
analizę. Ką reiškia, kai tas 
„kitas žmogus“, mano artimas, 
prieš mane atsistoja ir mes 
žiūrim viens kitam į veidą? 
Levinas pasakys, kad tada, kai 
aš į jį žiūriu kaip į kitą asmenį, 
o ne kaipį grasinančią pamėklę 
(kaip karo metu), aš suprantu, 
kad aš esu už jį atsakingas, kad 
esu savo brolio globėjas, kad jo 
buvimas yra man etinis 
įsakymas. Kad jis nėra 
paprastas mano laisvos valios 
arba manipuliacijos objektas, 
kad jame slypi savotiška 
begalybė, jis yra „aukštesnis“ 
už mane ir šitoje jo begalybėje 
atsiskleidžia pati didžiausia 
Begalybė — Dievas.

Šitos mintys paaiškės 
vėliau. Dabar laikas supažin
dinti su Emmanueliu Levinu ir 
kai kuriomis jo mintimis, 
kurios yra daugumui lietuvių 
nežinomos, bet kurios, pagal 
patį Leviną, yra „lietuviškos 
dvasios“.

Emmanuelis Levinas yra 
senos Kauno žydų šeimos 
sūnus, gimęs tame mieste 1906 
metais. Jo tėvai turėjo 
knygyną. Lietuvos žydai 
visuomet save laikė 
pranašesniais už kitus Rytų 
Europos žydus. Jie buvo 
daugiau „pažengę“, „moder- 
niškesni“ negu Lenkijos arba 
Rusijos žydai. Jie nebuvo tiek 
pasinešę į mistinius žydų są
jūdžius kaip kiti Rytų Europos 
žydai, hasidistai, bet 
didžiavosi savo intelek
tualumu. Aštuoniuoliktame 
ir devynioliktame šimtmetyje 
Vilnius garsėjo kaip svarbus 
žydų mokslo centras, kadangi 
turėjo vieną iš Europos ge
riausių rabinų mokyklų, 
vadinamą „Goan“. Iš Lietuvos 
žydų tarpo buvo jau iškilęs 
vienas garsus filosofas, 
Solomonas Maimonas, kuriB 
pasižymėjo Vokietijoje Kanto 
laikais. Tokioje intelektualinė
je aplinkoje užaugo ir jaunas 
Levinas. Jis rašo savo knygoj 
apie žydiškumą Difficile libertė 
(Sunki laisvė), kad jo pirmas 
intelektualinis brendimas buvo 
surištas su hebrajų Biblija.

M. K. Čiurlionis Pills- Pasaka. 1909
Šių metų kovo mėn. 28 d. sueina 75 metai nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties.

Emmanuel Levinas

Lankydamas gimnaziją Ki
jeve, jis susipažino su rusų 
literatūros klasikais, su 
Puškinu, Dostojevskiu, Tolsto
jum ir kitais, kurie nuolat 
kankindami save gyvenimo 
prasmės klausimu labai 
paveikė jauną Leviną.

Jau 1923 metais Levinas 
paliko Lietuvą ir iškeliavo į 
Prancūziją siekti aukštojo 
mokslo. Jis dar ir dabar 
tebegyvena Paryžiuje. Tačiau 
jis dar vis lankėsi vasaros metu 
Lietuvoj iki 1936 metų. Karo 
metu jo šeima ten žuvo nuo 
nacių rankų.

Vakaruose Levinas su
sipažino su Husserlio ir 
Heideggerio filosofijomis, 
klausė kurį laiką jų paskaitų ir 
jie abudu turėjo didelės įtakos 
jo formavimuisi. Tokiu būdu jis 
pats irgi tapo fenomenologu 
ir jau labai anksti pasižy
mėjo Prancūzijoje kaip vie
nas iš pirmųjų to krašto 
fenomenologu, išversdamas 

Husserlio „Kartezianiškus 
mąstymus“ (Die Kar- 
tesianische Meditationen) į 
prancūzų kalbą 1928 metais.

Kai karas prasidėjo 1939 
metais, Levinas jau buvo tapęs 
Prancūzijos piliečiu ir buvo 
pašauktas į kariuomenę. 
Netrukus jis buvo vokiečių 
paimtas nelaisvėn ir ištremtas 
į žydų kalinių stovyklą, kur 
išbuvo ligi karo galo. Išlaisvin
tas po karo jis grįžo atgal prie 
savo filosofinio darbo, bet 
didžiai pasikeitęs vienu 
atžvilgiu. Dėl karo 
pergyvenimų jis buvo tapęs 
labai religingu žmogumi, jis iš 
naujo atrado Talmudą ir jį 
užsidegęs skaitė iš naujo ir 
komentavo.

Kiek būtų galima vadinti 
Leviną žydišku mintytoju ir 
kokia prasme? Tiek, kiek 
leistina būtų vadinti Hegelį 
krikščionišku mintytoju. Taip 
kaip Hėgelis filosofavo apie 
šventą istoriją, bendruomenę ir 

trejybę, taip pat ir Levinas 
kartkarčiais filosofuoja apie 
religines sąvokas kaip 
sutvėrimą iš nieko (creatio ex 
nihilo), parinktystę, įstatymus 
ir pranašystę. Tokiais atvejais 
norisi pavadinti Leviną 
teologu, bet jis pats Bavęs 
teologu nelaiko. Tiesa, jo raštai 
yra judaizmo ir Biblijos įkvėpti, 
bet net ir kalbėdamas apie 
religiją Levinas visuomet 
stengiasi išsireikšti 
filosofiniais terminais.(l)

Antanas Maceina yra 
pavadinęs Leviną prancū
ziškuoju Heideggeriu.(2) Ši 
tas palyginimas gal tiktų tik 
Levino rašymo stiliui. On
tologiškai vienas labai skiriasi 
nuo kito. Levino rašymo stilius, 
kaip ir Heideggerio, yra 
nelengvas ir dažnai net tiesiog 
neaiškus. Jis dažnai vartoja 
dviprasmiškus terminus. 
Pavyzdžiui, tikrąjį reli
gingumą jis vadina ateizmu 
ir visuomeninę atsakomybę jis 
pavadina anarchija. Kai jis 
rašo apie būtį, jo žodžiai dažnai 
artimesni poezijos skambesiui: 
„fttre en tant que laisser une 
trace, c’est passer, partir, s’ab- 
soudre”. (Būti tolygu palikti 
ženklą, tai yra save pralenkti, 
iškeliauti, išsivaduoti). 
Levinas vadina asmenį įkaitu 
ir jį aptaria kaip būtybę, kuri 
yra apsupta, surakinta, už
pulta, nugalėta. Bet asmuo yra 
jėga, kuri išsiskleidžia, įsitvir
tina, pasišalina, pasitraukia, 
kuri išduoda arba gali būti 
išduodama, gali būti sutremp
ta, pavergta, ir kuri pasiduoda. 
Antra vertus, asmuo yra tas, 
kuris išsilaisvina, kuris laikosi, 
iškenčia, ištveria ir priešinasi; 
tas, kuris gali pasislėpti arba 
išeiti atvirumon, kuris gali būti 
anarchiškas, pavojuje, 
užrakintas, priremtas prie 
sienos, sužeidžiamas, neap
saugotas nuo užgavimo ir 
sužalojimo; kuris gali įsakinėti 
ir būti įsakinėjamas ir t.t.

Taip pat Levinas savo 
filosofiniuose raštuose labai 
daug skolinasi iš religinės 
kalbos. Jis rašo apie atleidimą 
— išsivadavimą (absolutio), 
liturgiją (etika yra liturgija), 
diakonystę, apsireiškimą 
(visitatio), epifaniją, kerigmą, 
eschatologiją, pranašystę, ad
ventą, įsikūnijimą ir taip 
toliau. Jis aiškina, kad šitie 
žodžiai neturėtų būti supran
tami teologiškai, bet skaityto
jui vis tiek neįmanoma 
nematyti jų teologinės 
prasmės, nežiūrint, kad jie 
naudojami pasaulietiškame 
kontekste.

Iš esmės, Levino galvosena 
yra etika, kuri veda ginčą su 
šiuolaikine galvosena. Moder
nioji filosofija paruošė dirvą 
individo suniokojimui. 
Vienybė yra tapusi išardyta 
pasaulyje. Tiesos vienybė, 
asmens vienybė, pasaulio 
vienybė, net ir pati protavimo 
vienybė šiandien yra sunaikin
ta įvairių istorinių ir politinių 
teorijų. Žmogus, stengdamasis 
kaip nors vėl iš naujo atstatyti 
šitą prarastą vienybę, yra 
išradęs humanizmą. Tai yra jo 
vienintelis atsakymas sugriu
vusiai idealizmo tradici
jai. Modernus žmogus 
humanizmo vardan yra tapęs 
sociologijos ir psichoanalizės 
objektu, technologijos 
žaisliuku, ideologijos 
pėstininku.(3) Levinas išsako 

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Mikelinsko žodis — daug pasakyta, daug nu
tylėta.
Literatūra Penktajame mokslo ir kūrybos 
simpoziume.
Klemenso Cerbulėno atminimui.
Vienas epizodas, organizuojant Penktojo 
mokslo ir kūrybos simpoziumo programą. 
Aleksandro Radžiaus „velniški” eilėraščiai.
Naujos plokštelės: Aldonos Stempužienės tre
čioji.
Kultūrinė kronika.
Lietuvių rašytojų draugijos nauja valdyba. 
Kometos biuletenis Nr. 4.
Chicagos teatruose.

mokslo ir kūrybos simpoziume

Mikelinsko žodis — 
daug pasakyta, daug nutylėta

žmogus, daug 
doresnis už

Iš klegesio, pasigirdusio 
spaudoje prieš Lietuvos 
rašytojų suvažiavimą, savo 
tiesumu ir atvirumu išsiskiria 
Jono Mikelinsko balsas. Jo 
pasisakymas primena 
neseniai pasakytą ir gausių 
komentarų sukėlusią Jev- 
tušenkoB kalbą, bet toksai 
palyginimas nebūtų visai 
teisingas, nes Mikelinskas, 
autorius ir 
rimtesnis ir 
nomenklatūros trubadūrą 
Jevgenijų.

Štai kaip Mikelinskas 
piešia lietuvių literatūros 
padėtį: ,.Inertiškumo,
paradiškumo, šventiškų fan
farų nuotaikos, baimė... 
pasirodyti tokiems, kokie 
esame iš tikrųjų.” Forma 
atitrūkusi nuo turinio: „Išmo
kome gražiai šnekėti ir ne
daug ką pasakyti.” ,,Ap- 
sidraudėliškumo, abejingumo, 
indiferentiškumo nuotaikos... 
Kur mūsų raštuose paprasto 
darbininko buitis ir būtis? 
Kur dabartinis kolūkinis 
kaimas?... Valentinas Raspu- 
tinas jau ne pirmus metus 
kelia aliarmą dėl išnie
kintų Sibiro platybių, o ką 
mes turime daryti dėl savo 
miniatiūrinės Lietuvos?... Kas 
bandė atskleisti visokių 
privilegijų, elitinių kastų 
žalą?... Dabartinėje prozoje — 
ir ne tik joje — beveik visai 
neatsispindi kai kurie svarbūs 
faktai, reiškiniai, poslinkiai 
bei pakitimai... Neturime 
autentiškesnio kūrinio apie 
pokario metų kolektyvizaciją... 
skaudžius jos padarinius.“ 
Tiesa toje literatūroje „tarsi 
pipete dozuota“ ir „dažnai 
išvirstanti netiesa tiesos 
rūbais“.

Pacitavome ištrauką iš 
bene atviriausio pasisakymo 
apie lietuvių literatūrą, 
pasirodžiusio partinėje 
spaudoje po 1940-ųjų metų 
birželio, ir jau vien už tai 
Mikelinskas nusipelno 
padėkos. Bet ir jis žino ribą, 
kurios dar neleista peržengti. 
Jis kalba apie rašytojus 
sukausčiusią „baimę“, tačiau 
taip ir nepaaiškina tos baimės 
priežasčių, ir taip ji lieka 
pakibusi ore, atskirta nuo 
politinių ir ideologinių 
veiksnių — paslaptingoji
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„baimė“ santvarkoje, kuri 
skelbiasi esanti pati 
„pažangiausia ir laisviausia“. 
Kai Mikelinskas prabyla, kad 
„literatūrinio sumanymo 
įkūnijimas priklauso nuo 
esamų sąlygų pasirodyti 
kūriniui,“ laukiame, kad jis 
pagaliau ištars žodį 
„cenzūra“, bet tas uždraustas 
žodis taip ir lieka nepasakytas 

visą pasikalbėjimą, 
sodo aprašyme 

neminimas dramblys. Užuot 
pirštu bedęs į cenzūrą, 
Mikelinskas kaltina rašytojus 
ir visuomenę, kuri matyt 
nesanti „pakankamai 
suinteresuota, nes kitaip ji 
imtųsi konkrečių žygių, kad 
jos genijaus ir sukaupto 
patyrimo vertas veikalas 
išvystų dienos šviesą.“

Gal Mikelinskas ir iš 
dalies teisus. Apie visas tas ir 
kitas negeroves jau seniai 
kalba lietuvių savilaida ir 
išeivija. O kur buvot jūs, 
lietuvių rašytojai, kodėl jūs 
dešimtmečius tylėjote? Jūs 
be abejo, žinote, kas atsiti
ko tiems, kurie rinko isto
rinę medžiagą ir mėgino vi
sa burna kalbėti apie vi
sas dabartinio gyvenimo 
negeroves. Kur šiandien 
Lietuvos Helsinkio grupės

Literatūra Penktajame
ADOLFAS MARKELIS

Kas ketveri metai iš 
gelmės į paviršių išplaukia 
naujos kultūrinės srovės, 
nuskaidrindamos paviršiaus 
ramius vandenis, sukeldamos 
verpetus beprasidedančio 
lietuviško gyvenimo pilkėjime. 
Reikia tų verpetų — dvasinio 
ir intelektualinio at
sinaujinimo. Negalime skųstis 
medžiaginių vertybių stoka, 
bet dvasiniai turtai ne visada 
lygiagrečiai auga su daiktais. 
Kas ketveri metai rengiami 
Mokslo ir kūrybos sim
poziumai turi tikslą išlaikyti 
bent dalinį, jautrų tautinei 
sąmonei balansą. Nekalbėsim 
apie techninius simpoziumo 
trūkumus, kurių negali 
išvengti nė viena plačios 
apimties organizacija, per 
trumpą laiką sutelkusi tiek 
daug vertybių į vieną vietą. 
Kiekvienu atveju Penktasis 
mokslo ir kūrybos sim
poziumas yra šviesus ir 
teigiamas reiškinys, rodąs 
mūsų išeivijos gajumą už 
Lietuvos ribų. Ta prasme 
turime savo gyslose truputį 
„didvyrių žemės“ kraujo, nes, 
nežiūrint, kaip skeldami „tą 
pusę per pusę“ tarpusavio 
nesutikimais, pajėgiame su
rengti vieningą kultūros 
šventę.

Penktasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas vyko 
pereitų metų Padėkos dienos 
savaitgalį. Per kelias dienas 
buvo sutelkta daugiau kaip 
200 paskaitų; sukviesta 240 
paskaitininkų. Tačiau šio 
rašinio tikslas nėra išmatuoti 
simpoziumo apimtį, bet trum
pai sustoti prie literatūrinės 
dalies, kuri yra labai svarbi 
tiek eiliniam skaitytojui, tiek 

ar Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto nariai? Tie 
jūsų tautiečiai, peržengę 
uždraustąją ribą, šiandien 
konclageriuose. Vieno jų, 
poeto ir žurnalisto Gintauto 
Iešmanto, klausimu į jus 
neseniai kreipėsi amerikiečių 
rašytojų organizacija — tų 
rašytojų, kuriems, lapkričio 
mėnesį lankantis Vilniuje, 
keletas jūsų pūtė rožinę miglą 
apie laisvą ir klestinčią tautą 
bei literatūrą. Ar jau ne laikas 
atvirai pasisakyti,, kad 

literatui, besidominčiam 
lietuvišku kūrybos žodžiu.

Net ir bendro pobūdžio 
pranešimuose buvo liesta 
literatūrinė tematika. Dr. 
Violeta Kelertienė siūlė 
persvarstyti vertinimo normas 
ryšium su išeivijos literatūra, 
kreipti daugiau dėmesio į 
Vakarų kultūrinį pasaulį, 
supažindinant jį su mūsų 
žodine kūryba, verčiant į 
anglų kalbą mūsų veikalus ir 
pasirūpinant, kad juos išleistų 
kokios nors akademinės 
leidyklos. Taip pat nereikėtų 
užmiršti pavergtos Lietuvos 
rašytojų, juos vertinant kitais 
kriterijais negu jie vertinami 
už Geležinės uždangos.

Literatūros sesijos 
pranešime „Algirdo Greimo 
lietuvių poezijos kritika“ 
Violeta Kelertienė apžvelgė 
prancūzų semiotiko Greimo 
straipsnius, parašytus 
lietuviškai tarp 1942-1980 m. 
Algirdas Greimas yra vienas 
svarbiausių XX a. šio mokslo 
pradininkų. Pagal Kelertienę, 
Greimo kritikoje akivaizdu jo 
nuolatinis rūpestis poetine 
kalba bei literatūros kritiko 
pareiga. Kartu su semiotikos 
evoliucionavimu kinta ir 
Greimo kaip teoretiko požiūris 
į poetinės kalbos esmę, 
keičiasi ir jo supratimas kaip 
prieiti prie literatūrinio teksto 
giluminių klodų aprašymo. 
Nors, skaitant Greimo 
mokslinius veikalus, atrodytų, 
jog nėra sąryšio tarp jo 
prancūziškos teorijos ir jo 
lietuviškos kritikos, prelegentė 
rado, kad Greimo lietuviškoje 
kritikoje kaip tik yra jo 
ateities teorijų pėdsakų. Gali 
būti, jog lietuvių poezija 

daugelis jūsų tylėjote ir 
tebetylite ne tiktai iš baimės, 
bet ir iš meilės savo žodžiui ir 
raštui, nes žinote, kad 
peržengę lemtingąją ribą 
būsite nutildyti ir nebegalėsite 
tuo žodžiu dalytis su savo 
tauta?

Neabejojame,, kad 
Mikelinskas nuoširdžiai ieško 
tiesos. Tačiau drauge 
skaitome jo žodžius apie 
„klasių kovą kaime“, apie 
buvusį „asmenybės kultą“ ir 
„voluntarizmą“. Negana to, 
rašytoją Mikelinskas ima ir 
pavadina „žmonių sielų inži
nieriumi”. Ką tie terminai 
daro tiesos ieškančio lietuvio 
rašytojo žodyne? Kiek metų 
jau „klasių kovos“ sąvoka 
mėginama pridengti prievar
tinės kolektyvizacijos terorą, 
tariamu „istorijos dėsniu“ 
pateisinti genocidinį žmonių 
naikinimą. Kokia „klasių 
kova” siautė Lietuvos kai
muose ir miškuose? Kokiai 
„pažangiai” klasei atstovavo 
Stalinas, Berija, Dekanozovas, 
NKVD, lietuviškieji „istre
biteliai”?

Ir „asmenybės kultas“?! 
Ta tuščia frazė, seniai tapusi 
bereikšmė ir nemarksistams, 
ir patiems marksistams, tas 
mėginimas užkrauti visą at
sakomybę už masinį terorą 
ant vieno žmogaus pečių, 
dedantis, kad santvarka ir 
visuomenė buvusios sveikos ir 
„pažangios“.

Ir, galiausiai, „rašytojas 
— sielų inžinierius“ — tasai

Rašytojas Marius Katiliškis (1915-1980)
Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Greimui buvo net savotiškas 
stimulas, beformuojant 
semiotikos mokslo sąvokas, 
ypač izotopijas, binarinių 
priešingybių ieškojimą, bei jo 
semiotinio kvadrato elemen
tarias dalis. Atrodo, kad Algir- 
do Greimo minties 
užuomazgos anksčiausiai 
pasirodo jo lietuviškuose dar
buose.

gergždžiantis Stalino-Zdanovo 
nukaltas ir rašytojų gran
dinėmis paverstas terminas — 
kaip jis atrado vietą 
Mikelinsko sielos išsiveržime?

Svarbiausia — tiesa, tvir
tina Mikelinskas: „Tiesa, 
kokia ji bebūtų rūsti ir skaudi, 
tiesa be prietarų ir sofizmų“. 
Bet ar įmanoma prieiti prie 
tiesos, tebevartojant tuos 
beprasmius, tragikomiškus 
terminus, falsifikatus, kuriuos 
totalitarinė santvarka 
pagamino tiesai pridengti? Ar 
Mikelinskas juos vartoja 
sąmoningai ar nesąmoningai? 
Prie kokios gilios kalbos ir 
prasmės degeneracijos privedė 
keturi sovietinės santvarkos 
dešimtmečiai, kad net 
rimčiausieji rašytojai 
neišvengia nepakliuvę į 
orweliškos „naujakalbės“ 
spąstus.

Kiek daug Mikelinsko 
pasakyta. Ir kiek daug dar 
nutylėta. Kelias į rašytojo 
išsiilgtą tiesą yra dar labai 
ilgas. Priekyje dar nepaklausti 
klausimai apie Lietuvos 
okupaciją bei rusinimą, 
totalitarizmą ir imperializmą; 
apie melu paremtą santvarką, 
kuri nesugeba koegzistuoti su 
tiesa; apie „socialistine” 
pasivadinusią sistemą, kurio
je rašytojas turi laukti il
gus dešimtmečius, kol 
„neklaidingos ir visagalės“ 
viršūnės duoda ženklą, jog 
jam leidžiama laisviau 
pasisakyti. Iki tam tikros 
ribos... jž

Dr. Bronius Vaškelis 
išsamiai nagrinėjo Mariaus 
Katiliškio romaną Išėjusiems 
negrįžti. Romanas susideda iš 
skyrelių, kurių dauguma yra 
nepriklausomos novelės, 
turinčios savitas kompozicijas 
ir semantines vidines 
sistemas. Skyrelių esmė yra ne 
fabuloje, o jų vidinėje 
struktūroje. Paprastai 
Katiliškis skyrelių ekspozici
jose užmezga pagrindinius 
kompozicinius ir semantinius 
ryšius, kurie nusitęsia per 
kelis skyrelius, o kai kuriais 
atvejais ir per visą romaną.

Prelegentas detaliai 
nagrinėjo skyrelio „Vaišingas 
ežeras“ tekstą. Vidinę jo san
darą suskirstė į keturias dalis: 
ekspozicija, pasisekusi žūklė, 
prarasti namai ir išėjimas į 
negrįžimą. Priešpastatydamas 
meilės motyvą prarastų namų 
motyvui, meistriškai įsisavin
tu binarinės opozicijos princi
pu Katiliškis sugestyviai 
atskleidžia pasakotojo — 
pagrindinio personažo iš
gyvenimų tėkmę. Tie du 
motyvai panaudoti, koncen
truojantis į pagrindinio per
sonažo problematiką: išeiti, 
palikti ir negrįžti. Skyrelio 
ketvirtoje dalyje meilės 
motyvas nustelbia prarastų 
namų ilgesį. Kituose 
penkiuose romano skyreliuose 
meilės motyvas įvestas ka;p 
karo motyvo priešprieša, kur 
palaipsniui karas įsivyrauja 
kaip viską nustelbianti 
stichinė jėga. Vidinė Išė
jusiems negrįžti sandara yra, 
be abejo, vienas Katiliškio 
kaip rašytojo bruožas.

Dr. Rimvydas Šilbajoris, 
kalbėdamas apie Liūnės 
Sutemos poeziją, paskaitos 
įvade priminė, kad išeivijoje 
mes liekame išeiviais, o poetai 
— tremtiniais. Poetui tremtis 
ir išorė nėra tiktai 
pergyvenimas, bet ir jo 
poetinės kalbos problema. Pati 
tremtis atsispindi Liūnės

Sutemos kūryboje net ir 
eilėraščių rinkinių
pavadinimuose, kaip Tebūnie 
tartum pasakoj, Badmetis, 
Bevardė šalis. Eilėraščių 
rinkinyje Nebėra nieko 
svetima Liūnė Sutema 
perkelia praeitį į kraštą, 
kuriame ji dabar gyvena, bet 
čia ji neranda tarpinės zonos, 
tiktai dieną ir naktį. Šilbajorio 
žodžiais, jos praradimas yra 
poetinės kalbos problema: 
negyva kalba turi tapti vizija, 
kad jaustumeisi namuose 
esąs.

Liūnei Sutemai būdinga 
vieno įvaizdžio išplėtimas į 
visą jų grandinę. Jos poezija 
turi tamprų ryšį su liaudies 
kūryba, kurios įvaizdžių eigoje 
atsidūrė Liūnės Sutemos 
poetinis pasaulis. Jos poezijoje 
tilto metafora veikia kaip 
tiltas iš vienos plotmės į kitą: 
dabartinė jos žemė pavirto 
žodžiu. Liaudies kūrybos 
įtakoje atsispindi jos kelionė 
atgal į mitą, kelionė namo. 
Lyg sapne jinai grįžta į 
tėviškę, kur daiktai nebeturi 
šešėlio, žingsniai — garsų. 
Begalinėj tyloj jinai brenda 
per žolę, norėdama iš tos 
žemės parnešti žemuogių savo 
vaikui, kad jis nesiilgėtų 
nepažįstamo krašto miškų.

Šilbajoris pastebi, kad 
Liūnės Sutemos poezijoje 
dažnai pasikartoja miško 
įvaizdis, susijęs su jos etiniu 
pasauliu, net ir mirtimi. Medis 
jos poezijoje lyginamas su 
delno linijomis, raukšlėmis 
veide, veidrodžio šukėmis, 
briedžio ragais.

PrelegentaB teigia, kad 
Liūnės Sutemos kūryboje yra 
tendencija pasakoti įvykių 
grandine, kaip ir prozoje. Toje 
grandinėje yra laiko ir erdvės 
dimensija. Ta prasme jos 
poezija atlieka romano funkci
jas — tai jos poetinė didžioji 
gyvenimo knyga, kurios nėra 
parašęs nė vienas mūsų poetų, 
net ir Mackus, kuris yra 
parašęs tik komentarus, nors 
jie abu giminingi poetine sam
prata.

Profesorė dr. Birutė Cipli- 
jauskaitė pabrėžė feministinį 
momentą istoriniame dabar
tinių Europos moterų rašytojų 
romane, kur lemiamą 
vaidmenį istorijoje atlieka ne 
išoriniai herojiški įvykiai, bet 
antraeiliai, kylą iš paprastos 
vidinės psichinės aplinkos. 
Čionai moteris iškyla kaip 
istorijos kūrėja. Platesnis ir 
pilnesnis pranešimo tekstas 
buvo 1985 m. sausio 25 d. 
Draugo kultūriniame priede.

Daug dėmesio buvo kreip
ta į Šovietų okupacijos 
laikotarpio žodinę kūrybą 
Lietuvoje.

Profesorius dr. Vytautas 
Kavolis peržvelgė lietuvių 
poeziją, suskirstydamas ją 
dešimtmečiais: 55-65
dešimtmetis yra asmeninio 
integralumo išsaugojimo 
laikotarpis, kurio ryškiausia 
atstove jis laiko poetę Janiną 
Degutytę; 65-75 dešimtmetis 
laikomas gamtos, mitologijos 
ir istorijos sintezavimo 
laikotarpiu. Jam stipriai 
atstovauja Sigitas Geda, šiam 
dešimtmečiui jis priskiria ir 
Tomo Venclovos poeziją, 
suteikdamas jam negatyvios 
metafizikos bruožus, kuriuose 

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Estų poetas anglų kalba.
Užsienio latvių knyga apie Latviją. 
Pirmajai latviškai knygai 400 metų.
Nauja Skandinavijos ir Pabaltijo istorija. 
Karlis Skalbė „Kelias į pavasarį”.
Andrejs Eglitis eilėraščiai.
NEH stipendija Baltų studijoms — iššūkis 
mums.
Pabaltijo 27 koncertas su Dana Pomerancai- 
te.
Baltistikos studijų konferencija. 
„Margučio” koncertas Chicagoje.
Penkių dailininkių parodą aplankius. 
Įdomi paroda Los Angeles.

Estų poetas anglų kalba
Lietuvoje daugelį gerbėjų 

turįs ir Vidurio-rytų Europoje 
garsėjantis estų poetas Jaan 
Kaplinski 1985 m. prabilo 
angliškai. Amerikoje išėjo jo 
poezijos rinktinė, pavadinta 
The Šame Sea in Us Ali (Ta 
pati jūra visuose mumyse). 
Kaplinskio poemas išvertė 
amerikiečių poetas Sam 
Hamill, talkininkaujant pa
čiam autoriui. Išleido Breiten- 
bush Books, Portland, Oregon.

Šios knygos atsiradimas 
rodo, kad tikra poezija, nors ji 
būtų parašyta ir mažai kam 
težinoma „egzotiška“ kalba, 
anksčiau ar vėliau susilauks 
pasaulio dėmesio. Estų kilmės 
amerikietė Mali Peek padarė 
kelių Kaplinskio poemų 
pažodinius vertimus ir parodė 
juos Hamill’iui, sakydama, 
kad tai pirmas poetas, kuris ją 
taip sujaudino. HamiU’į tie 
eilėraščiai panašiai paveikė. 
Jis pasiuntė savo vertimus 
Kaplinskiui, kuris jam bema
tant atsakė, ir taip užsimezgė 
jų bendradarbiavimas ir 
draugystė.

Pirmieji atsiliepimai 
Amerikoje apie Kaplinskio 
poeziją entuziastingi. Poetas 
Garry Snyder taip rašo: „Jaan 
Kaplinski yra draugas, kurio 
aš niekad nesu sutikęs, nors 
mes susirašinėjame. Iš savo 
finougriškos tėvynės, kurią 
supa slavų sfera, jis žvelgia 
toli į rytus ir vakarus. Savo 
šiuolaikinėse poemose jis iš 
naujo apmąsto Europą, 
pervertina istoriją.“

Kaplinskio vertėjas 
Hamill jį apibūdina kaip „an- 
tropologišką ekologą“ ir 
„žmogaus dvasios daržinin
ką”. Pasak šio amerikiečių 
poeto, Jaan Kaplinskio, to 
„nepaprastai kilnaus ir 
grakštaus poeto“ kūryba 
„padeda mums suprasti 
istoriją ir jos pasekmes“.

Kaplinskis gimė lem
tingaisiais 1941-ai8 metais 
Tartu mieste, Estijoje, lenko 
tėvo ir estės motinos sūnus. Jo 
tėvas netrukus žuvo Gulago 
konclageryje. Užbaigęs Tartu 
universitetą, Kaplinskis ir 
toliau gilinasi į lingvistiką, 
antropologiją, budizmą ir Azi
jos filosofijas.

Paties poeto žodžiais,
pagrindiniai jo kūrybos 

šaltiniai yra gili pasaulio 
kančia, atsiminimų skausmas, 
gyvūnijos žudymas, Trečiojo 
pasaulio tautų likimas ir 
gamtos darkymas. Jis dažnai 
cituoja hebrajų išminčių, kuris 
tvirtina, jog rojus turi 
egzistuoti, nes pasaulis, 
kuriame gyvename, tikrai yra 
pragaras. Tačiau savo nau
jausiose poemose Kaplinskis 
atranda gydančią jėgą poezijo
je, kuri sugeba žmogų iškelti 
virš jo kasdienės patirties ir 
padeda jam įžvelgti jo 
„šventąją pradžią“.

Biologiją ir gamtos 
mokslą Kaplinskis laiko 
„didingais ir kilniais 
užsiėmimais“, nes jų pagalba 
žmogus radikaliai pasikeičia. 
„Tai prasideda gamtos stebė
jimu“ — rašo jis — „paukščių 
fotografavimu, gyvūnijos 
maitinimu, augalų aprašymu 
ir baigiasi visuotiniu gamtos 
mokslu, kuris pakeičia pasaulį 
į tai, ką aš anksčiau vadinau 
Utopija ir kas būdavo 
vadinama taikos viešpatija, 
.Aukso amžiumi’ ”. Savo poe
mose Kaplinskis reikalauja 
„sugamtinti žmogų“.

Kai Kaplinskis kalba apie 
gamtos, gyvūnijos ir augmeni
jos išsaugojimą, jis turi 
omenyje ir mažąsias, 
skriaudžiamas tautas, jų 
kalbą, kultūrą ir papročius. Jis 
buvo vienas iš 40-ies estų 
kultūrininkų, 1980 m. spalio 
mėnesį pasirašiusių atvirą 
laišką Maskvos „Pravdai“ ir 
Estijos kompartijos dien
raščiams. Laiške kalbama 
apie estų šiandien jaučiamą 
baimę ir netikrumą: be persto
jo mažėja estų proporcija jų 
tėvynėje, ypač Taline; estų 
kalbos teritorija nuolat 
siaurinama; smunka estiškas 
spaudos tiražas; perdėta 
propaganda primityviai perša 
estams rusų kalbą; į aukštus 
postus skiriami asmenys, 
menkai tepažįstantys estų 
kultūrą.

Tokioje aplinkoje, 
supamas cenzūros ir 
netikrumo, gyvena ir rašo 
Jaan Kaplinski. Iki šios 
dienos jis dar negali savo tėvo 
žudikų viešai pavadinti var
dais ar paminėt tą vietą, kur

(Nukelta į 2 psl.)

Užsienio latvių knyga apie Latviją
ALGIRDAS GUSTAITIS

Šių metų sausio mėnesio 
pradžioje man latviai įteikė 
puikią knygą Latvia, anglų 
kalba, gausiai iliustruotą, 
drobėje įrištą, priedo — drobi
niame įmovė. 29 cm * 29 cm 
didumo, 252 psl. Išleido The 
Book Latvia, Ine., St. Charles. 
Spausdino Dai Nippon Print- 
ing Co., Ltd., Tokyo, Japan.

Visų pirma stebina gausus 
redakcinis branduolys, pasiė
męs tokį didelį veikalą paruoš
ti. Redaktorius Vito Vitauts 
Simanis. Išvardinta 12-ka 
redaktorių. Gausus latvių 
organizacijų sąrašas, tal
kinęs, rinkęs duomenis, prenu
meratas; jie iš įvairių kraštų, 
skirtingų religijų. Naudotasi 
31 fotografo darytomis 
nuotraukomis, nevardinant 
sovietų okupuotoje Latvijoje 
esančių, taip pat parūpinusių 
vertingų nuotraukų, žinių. 
Turinys, išvardinant temas, 
autorius, puslapius. Pabaigoje
— rinktinė bibliografija, 
beveik vien latvių autorių, 
minimos keturios lietuvių 
autorių knygos.

{vadas pradedamas:
„Latvia, situated almost 

direetly in the geographical 
center of the European conti- 
nent, has been the home of 
Latvians since time immemo- 
rial” (7 psl.). Išvertus: Latvija 
yra beveik geografiniame 
Europos centre, kur latviai 
gyvena nuo neatmenamos 
senovės laikų.

Aprašant geografinę padėtį 
Europoje, tiktai Suomija, Esti-4 
ja ir Islandija yra šiauriau už 
Latviją. Latvija turi 66,000 kv. 

| km, arba užima tokį plotą, 
kaip Belgiją ir Nederlandiją 
(Olandija) sudėjus draugėn. 
Latvija didesnė už Daniją, 
turinčią 43,000 kv. km, 
Šveicariją — 41,000 kv. km, ar 
Izraelį, turintį 21,000 kv. km (9 
psl.). Iš Jungtinėms Tautoms 
priklausančių 170 valstybių, 
trečdalis jų yra mažesnės už 
Latviją teritoriniu ir gyven
tojų skaičiaus atžvilgiu.

Greta nupieštas Europos 
žemėlapis — valstybės prieš 
Antrąjį pasaulinį karą. Duo
tas smulkus Latvijos žemė
lapis, su šiaurėje Estijos, o pie
tuose — Lietuvos žemėmis. 
Latvijoje aukščiausia vieta 
turi 310 metrų arba 1017 pėdų
— Gaizinš. Didžiausias Latvi
jos ežeras turi 56 k v. km arba 
21 kv. mylią — Rėzna. Giliau
sias ežeras 65 m. — Dridzis.

Vidutinė Rygos temperatū
ra liepos mėnesį 17.9 laips
niai C arba 64.2 F, kai 
tuo laiku Stockholme 17 C, 
o New Yorke 24 C. Lietaus 
iškrenta maždaug tiek pat, 
kaip Stockholme ar New Yor
ke. Daug kitokių palygini
mų.

Latvijos pajūris 494 km, 
arba 307 mylių, laisvas nuo 
ledų. Latvijos žemėse atran
dama augalų ir gyvūnijos iš 
prieš 12,000 metų. Dabar 
Latvijoje yra beveik 13,000 
rūšių gyvūnų, įskaitant 10,- 
400 vabzdžių; kai kuriuos 
išvardinama.

Latvijoje miškai užima 
26.5% šalies ploto. Gėlių žydė
jimai vasaromis yra beveik 
magiškai žavūs; kai kurie 
augalai turi gydomosios 
galios, apdainuoti liaudies

dainose. Puikios spalvotos 
nuotraukos: skrendančių
paukščių būriai, vaikštinėjan- 
tieji elniai, varlė tyko vabalo, 
bitutė triūsia ant žiedo, 
neaprėpiamai raudonų, 
mėlynų, žalių gėlynų laukai 
prįe Jelgavos.

Sekančiuose puslapiuose — 
Latvijos miestų 56 spalvoti 
herbai. Atskirai didesni 
Rygos, Daugpilio, Liepojos, 
Jelgavos miestų herbai.

Keliolika puslapių skirta 
Rygai su daugybe nuotraukų. 
Spalvotas turistinis Latvijos 
žemėlapis iš 1938 m.; matome
— Latvijos-Lietuvos pasieniui 
tenka 570 km, Latvija-Lenkija
— 105 km, Latvija — Sovietų 
Rusija 351 km. Latvija-Estija 
pasienio sritis turi 375 km (52- 
53 psl.)

Šiuo laiku Latvijoje latviš
kai kalbančių apie 55%, iš viso 

I apie 1.5 mil. žmonių. Latviš- 
I kai kalbančių yra ir Sovie- 
! tų Rusijoj, JAV-ėse, Kana- 
i doj, Švedijoj, Vokietijoj ir kitur.

57 psl. skirtas latvių reli
gijoms. Toliau — latvių papro
čiai.

Istorinėje lentelėje — 1236 
m. ir 1260 metais minimi lietu
viai. Kaip žinome, tada įvyko 
garsios Saulės ir Durbės 
kautynės.

„1290 — Germans over- 
power Semigalliens. One 
hundred thousand people 
leave their native land for 
exile in Lithuania” (62 p.). 
Taigi: 1290 metais 100,000 
žiemgalių, bėgdami nuo vokie
čių, paliko savąsias žemes ir 
persikėlė į Lietuvą.

Gerai aprašomi tūkstant
mečiai prieš Kristų.

Pasigėrėtinos spalvotos nuo
traukos su gražiais asmeni
mis, daugiausia moterimis, 
dėvinčiomis tautinius rūbus. 
Latvių tautinių švenčių 
nuotraukos iš JAV-ių, žavi 
kanklininkė, senieji muzikos 
instrumentai. Senieji žemė
lapiai, latvių mokslininkai, 
senųjų knygų puslapiai, mone
tos, pašto ženklai, latvių veikė
jų nuotraukos, o Krišjanio 
Barons atvaizdui skirta pusė 
puslapio — jis surinko, užrašė 
labai daug latvių dainų. Lat
vių karių kovos, griūvant caro

Livonijos ordino Ludzos pilies griuvėsiai iš 12-13 šimtmečio ant Ludzos ežero kranto I atvi 
joje.

Rygos katedra.

Rusijai, bandant atstatyti 
nepriklausomą Latviją. 1919 
m. lapkričio 28 d. latviai iš 
savo žemių išvijo bermon
tininkus, patraukusius į Lietu
vą.

Vakarų valstybės norėjo, 
kad Latvija, Estija ir kt. 
kovotų už „Baltąją Rusiją”, 
ir tebesilaikė įsitikinimo, jog 
turinti būti „viena nedaloma 
Rusija”, ignoruojant nepri
klausomybės teises Latvijai, 
Estijai, Lietuvai, Suomijai, 
Ukrainai ir kitoms (126 p.).

Nepriklausomybės laiko
tarpis. Latviai pravedė žemės 
reformą, skiriant, vidutiniai, 
po 20 ha (50 akrų), kai Vengri
ja skyrė tik 1 ha, Lenkija 4.75 
ha, gi Rumunija tik 0,75 ha. 
Netrukus pasirodė tokio 
žemės paskirstymo teigiami 
duomenys ir 1939 m. Latvijos 

pienininkystės ir mėsos gamy
ba buvo didesnė už Šveicari
jos ir Danijos (130 p.).

1 Nušviečiama latvių pra-
i monė, švietimas, skautai.

Pirmasis pasaulinis karas 
latvių gyventojų skaičių nuo 
2,500,000 nukirto iki 1920 m. 
buvusių vos 1,600,000. Pasi
rašius su Sov. Rusija taikos 
sutartį, iš Rusijos sugrįžo apie 
200,000 latvių. 1939 m. Latvi
joje buvo apie du milijonai 
gyventojų.

Rašoma apie Sovietų Ru
sijos klastingus Latvijos, 
Estijos, Lietuvos okupavimus, 
pradėtus 1939 metais.

Latvijos pinigai, pašto ženk
lai, jų svarbesnieji rašytojai su 
gausybe nuotraukų, teatrai, 
baletas, opera. Šiame skyriuje 
įdomus sakinys apie oku
puotos Lietuvos teatrą:

„As indicated in various 
publications, Latvian theatre 
sadly lags behind its Esto- 
nian and Lithuanian counter- 
parts in attempts at experi- 
mental work and in 
vvillingness to risk divergence 
from the „Party line” (160-161 
p.). Taigi, pripažįsta, kad 
sovietinėj okupacijoj latvių 
teatras yra pasigailėtinai atsi
likęs nuo estų ir lietuvių teat
rų bandymų ir pastangų ati
trūkti nuo „partijos linijos”. 
Toliau skaitome, kad tatai gal 
dėl stiprių asmenybių stokos. 
Tarp duotų teatrinių vaidi
nimų latvių teatruose matome 
sceną iš „Mindaugo”, suvai
dinto 1979 m. Rygoje. 
Nenurodo autoriaus, nei teat
ro. Manytina, jog tai lietu
viškas vaidinimas.

Latvių dainų šventės, latvių 
pasaulinio garso sportininkai, 
1963 m. Miss U.S.A. gražuolės 
karūną laimėjusi latvaitė 
Maritė Ozers.

Siaubinga Sovietų Rusijos 
okupacija, naikinanti latvius. 
Dokumentai nuotraukomis, 
įskaitant „atneštu rusų 
kultūrą”, latvių išdavikus, 
spaudoje tvirtinimą, kad ne
bus įvesti kolchozai. Sovietų 
nužudyti latviai, sąrašų dalis į 
Rusiją išvežtų latvių. Kai 
kurie žuvo nesiduodami 
suimami. Vienoje nuotraukoje 
— Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje Lietuvoje į nelaisvę 
paimti bolševikų kareiviai 
(197 p.) Sovietų Rusijoj kon
centracijos lageriais nusėtas 
žemėlapis, įskaitant oku
puotą Lietuvą.

211 psl. latviai kloja gėles, 
uždega žvakutes prie jų prezi
dento Janis Cakstė kapo-pa- 
minklo, gretimai stovint sovie
tinės policijos (milicijos?) 
vyrams. *

Nuotrauka — Popiežius 
Jonas Paulius II sveiki
na į kardinolus pakeltą lat
vį J. Vaivodą.

212 psl. lentelė parodo lat
vius ir kitus jų krašte 
gyvenančius. 1935 m. latvių 
78.5%, rusų 10%. Gi 1979 m. 
latvių tik apie 52%, rusų apie 
32%. Lietuvių Latvijoje kaip ‘ 
buvę, taip ir palikę apie 
5%. Toliau — latvių perse
kiojimo Latvijoje vaizdai; 
atsvarai — latvių gyva veik
la JAV-ėse ir kitur užsienyje, 
įskaitant latvių stovyklavie
tes su gražiomis latvaitėmis; 
užsienio latvių spaudos pusla
piai; latvių kunigas Maris 
Kirsons, giliai įdūręs ranką, 
varvina savo kraują ant So
vietų Rusijos vėliavos, simbo
liškai vaizduojant rusų da
romas skriaudas jo tautos 
žmonėms; toji nuotrauka iš 
konferencijos Madride 1980 
metais.

Knyga Latvia yra vertingas 
užsienio latvių įnašas kovoje 
ne tik už Latvijos būsimą 
nepriklausomybę, bet ir talka 
kitiems pabaltiečiams. Dėko- 
tina šios knygos latviams 
redaktoriams, talkininkams. 
Leidėjo adresas: The Book 
Latvia, Ine., 4N013 Randall 
Road, St. Charles, Illinois, 
U.S.A. Knygos kaina nenu
rodyta.

* Janis Cakstė (1859.IX.14 — 
1927.III.14) pirmasis nepriklausomos 
Latvijos prezidentas. 1916 m. Stock
holme išleido knygą Die Letten and 
ihre Latvija. 1918 m. išrinktas latvių 
Tautinės Tarybos pirm. 1920 m. Latvi
jos Steigiamojo Seimo pirm. 1922 m. 
išrinktas Latvijos respublikos prezi
dentu, 1925 m. perrinktas.
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Šiame numeryje:
Du tūkstančiai amerikiečių rašytojų raginami 
padėti Gintautui Iešmantui.
Lietuvos valstybinės Sąrangos krikštas. 
Kastyčio Izokaičio fotografijų paroda.
Lietuvių moterų dailininkių draugijos sukak
tis (7)
Joseph Elilyia eilėraštis „Jėzus”.
Lietuvos krikštas Mokslo ir kūrybos simpoziu
me.
Chicagos teatruose.
Arnoldo Voketaičio ir Daivos Mongirdaitės 
koncertas.
Nuomonės ir pastabos. 
Kas bus šventu Kazimieru?
Tomas Venclova Kalifornijoje.

Du tūkstančiai amerikiečių rašytojų 
raginami padėti Gintautui Iešmantui

Vasario 12 d. Amerikiečių 
PEN centras painformavo 
Lietuvos RaSytojų sąjungos 
valdybos pirmininką Alfonsą 
iMaldonį apie Amerikoje 
daromas pastangas „sąžinės 
kalinio“ Gintauto Iešmanto 
reikalu. Maldoniui buvo 
pasiųsta kopija aplinkraščio, 
kuriame 2000 PEN centro 
narių raginami rašyti laiškus 
sovietinės valdžios atstovams 
ir prašyti, kad iš Gulago būtų 
paleistas sergantis lietuvių 
poetas ir žurnalistas. 
Amerikiečių PEN centrui 
priklauso daugelis Lietuvoje 
gerai žinomų ir į lietuvių 
kalbą išverstų rašytojų: 
Arthur Miller, John Updike, 
Nobelio laureatas Saul Below, 
Kurt Vonnegut, Allen 
Ginsberg, neseniai Pergalėje 
spausdinta Joyce Carol Oates 
ir kiti.

Amerikiečių rašytojų 
organizacijos aplinkraštyje 
primenama, kad praėjusių 
metų lapkričio mėnesį Vilniuje 
lankėsi Arthur Miller ir Allan 
Ginsberg, kurie ten mėgino 
iškelti Sovietų Sąjungoje 
pažeidinėjamų žmogaus teisių 
ir kalinamų rašytojų 
klausimus. Miller pradėjo 
skaityti Tarptautinio PEN 
klubo sudarytą beveik šimto 
Sovietų Sąjungoje kalinamų 
rašytojų sąrašą, bet sovietinės 
delegacijos vadovas Nikolajus 
Fedorenka jį nutraukė.

Beveik prieš penkerius 
metus — rašoma aplinkraštyje 
— tame pačiame Vilniuje, 
Aukščiausio teismo pastate, 
poetas ir žurnalistas Gin
tautas Iešmantas buvo 
teisiamas už sovietinio 
Baudžiamojo kodekso 70-jo 
straipsnio, „Antisovietinė 
agitacija ir propaganda“, 
pažeidimą.

PEN aplinkraštis trumpai 
aprašo Iešmanto gyvenimą: 
jo studijos Vilniaus 
Pedagoginiame institute, 20 
metų žurnalistinės veiklos, 
darbas bibliografiniame 
archyve. Jis buvo suimtas 
1980 m. kovo mėnesį drauge 
su Povilu Pečeliūnu ir Vytautu 
Skuodžiu. Visi trys buvo 
apkaltinti savilaidinių 
Perspektyvų leidimu, užsienio 
radijo laidų klausymu ir „an- 
tisovietinėB literatūros“ 

skaitymu. Iešmantui dar buvo 
prikištas „antisovietinės 
poezij'bs“ rašymas ir 
raginimas Lietuvą atskirti 
nuo Sovietų Sąjungos.

Kaip toliau informuoja 
amerikiečių rašytojų 
aplinkraštis, Iešmantas buvo 
nuteistas kalėti šešerius metus 
griežto režimo konclageryje ir 
penkeriems metams 
nutrėmimo. 1981 m. vasario 
mėnesį jis atvyko į 35-tą lagerį 
Permės srityje. Nuo to laiko 
apie jį nedaug tegirdėta. 
Atrodo, kad jo šeima bijo 
susirašinėti su užsieniu. Naujų 
žinių apie Iešmantą pasirodė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos 1984 m. spalio 
numeryje. Ten rašoma, kad 
Iešmantas buvo paskelbęs 
bado streiką, protestuodamas 
prieš konclagerio vadovybės 
uždraudimą jam rašyti. Po 
dešimties dienų badavimo jis 
buvo prievarta pamaitintas ir, 
nepaisant jo būklės, priverstas 
valyti sniegą, nors 
temperatūra buvo žemiau 
nulio.

Visa tai ir PEN Kalinamų 
rašytojų komiteto iš kitų 
šaltinių gauta informacija 
paskatino Tarptautinį PEN 
klubą savo sausio mėnesį New 
Yorke įvykusiame kongrese 
priimti rezoliuciją Iešmanto 
klausimu. Klubo pirmininkas 
Par Wastberg ir sekretorius 
Andre Blokh bematant 
pasiuntė Sovietų Sąjungos 
kompartijos generaliniam 
sekretoriui Gorbačiovui 
telegramą, kurioje prašoma, 
kad Iešmantas būtų'paleistas 
„humanitariniais sumetimais’.’ 
Telegramoje minimi keturi 
kiti rašytojai: Mykolą Ruden- 
ka.NizatmedinasAchmetovas, 
Jurius Badzio ir Jurius Tar- 
nopolskis, kurių sveikata taip 
pat labai pašlijusi ir kuriems, 
kaip ir Iešmantui, kalėjime 
gresia mirties pąvojus. (Per 
praėjusius pusantrų metų 
sovietiniuose kalėjimuose mirė 
penki rašytojai, kurių sveikatą 
palaužė lagerinė aplinka ir 
nepakankama medicininė 
priežiūra.)

Amerikiečių PEN 
aplinkraštyje rašoma, kad 
1984 metais Iešmantas buvo 
perkeltas į Permės 36-tą lagerį, 
kuris skiriasi nuo 35-tojo tuo,

Lietuvos valstybinės
VYTAUTAS BAGDANAVlClUS

Lietuvių valstybinė sąranga, 
vadinama Didžioji Lietuvos 
kunigaikštija, vadovaujama 
Jogailos, 1387 metais įsijungė 
krikščioniškų tautų tarpan. Tai 
yra labai reikšmingas įvykis ne 
tik lietuvių tautos, bet ir visos 
Vidurio Europos gyvenime. Šį 
įvykį verta svarstyti įvairiais 
atžvilgiais.

Lietuvių tauta, sukūrusi 
pastovų politinį organizmą, yra 
sugebėjusi nepriimti krikšto nuo 
pat tų laikų, kada ji su 
krikščionybe susitiko, sakykim, 
apie tūkstantuosius metus po 
Kristaus. Bent du šimtus 
metų ji aktyviai kovojo su 
organizuotomis krikščionybės 
pastangomis įjungti ją į Vakarų 
Europos valstybių sąrangą. 
Sunku būtų be atskirų studijų 
nustatyti, kaip ilgai lietuviai 
kovojo su lenkais, bet aišku, kad 
ir šių kovų priežastį, žymia 
dalimi, sudarė Lietuvos nesi- 
jungimas į Vakarų kultūrą. 
Tačiau nuo 1387 metų Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštijos 
laikysena krikščionybės atžvilgiu 
iš esmės pasikeičia. Tai sakant 
nenorima sakyti, kad visi 
konfliktai tarp Didžiosioą 
Lietuvos kunigaikštijos ir Vakarų 
Europos tautų būtų išnykę, tačiau 
jie įgavo kitą pobūdį. Taip 
Vytauto ir kryžiuočių karo žygis 
prieš totorius jau buvo bendras 
Vakarų kultūros žygis prieš juos. 
O iš kitos pusės, Žalgirio mūšis 
jau nebuvo Lietuvos priešinimasis 
krikštui, nes tiek lietuvių, tiek 
lenkų kariuomenių vadovybėje 
stovėjo krikščioniški vadai.

Lietuviška visuomenė per 
mažai dėmesio kreipia krikšto 
įvykio objektyvioms studijoms dėl

kad jame veikia psichiatrinė 
ligoninė, į kurią uždaromi 
„psichiniai nesveiki“ kaliniai. 
Šiais metais Iešmantas baigs 
atsėdėti savo bausmę lageryje 
ir turės būti perkeltas į 
nutrėmimą. Vakaruose bi
jomasi, kad jis bus nuteistas ir 
„palaidotas“ psichiatrinėje 
celėje. Taip pat nuogąstau
jama, kad jam gali būti 
pritaikytas naujas sovietinis 
įstatymas, pagal kurį lagerio 
vadovybė gali jį iš naujo 
nuteisti už „užsispyrimą“, 
kadangi jis teberašo, 
nepaisydamas draudimo. 
Pasiremdami šiuo įstatymu — 
sovietinio Baudžiamojo 
kodekso 188-3-iuoju straipsniu 
— lagerių pareigūnai jau 
pridėjo trejus ar penkerius 
metus keliems rašytojams, 
kurie nenustojo rašę kalėjime.

Iešmantui dabar ypač reikia 
savo kolegų užsienyje 
pagalbos — pabrėžia 
Amerikiečių PEN klubo 
aplinkraštis. Amerikiečių 
rašytojai skatinami rašyti 
,,mandagius“ laiškus 
konclagerio direktoriui 
Žuravkovui ir Sovietų Są
jungos Generaliniam 
prokurorui Rekunkovui, 
paminėti savo susirūpinimą 
Iešmanto sveikatos būkle ir 
išreikšti viltį, kad jis bus 
amnestuotas. Tikimasi, kad 
tai gali pagerinti jo padėtį ir 
palengvinti jo ateitį šiuo lem
tingu jo bausmės metu.

Ši amerikiečių rašytojų 
iniciatyva lietuvių rašytojų 
suvažiavimo išvakarėse turi 
gilios simbolinės reikšmės. Ar 
susilauks Iešmantas paramos 
žodžio ir iš savo kolegų 
tėvynėje?

I. 

kelių priežasčių. Viena iš jų yra 
mažavertiškas savo tautos iš
gyvenimas, manant, kad pats 
krikšto pavėlinimas yra neigia
mas bruožas lietuvių tautai. 
Tai nėra visa tiesa. Ankstyvesnis 
krikšto priėmimas kaip tik galėjo 
labiau prisidėti prie lietuvių 
tautos nutautinimo. Ir priešingai, 
stipri rezistencija lietuvių tautą 
jungė iš vidaus. Iš viso, svarstyti 
istorinius klausimus su sąlyga 
„kas būtų, jei kitaip būtų“ nėra 
saugu. Tokiu atyeju visi spėlio
jimai yra galimi. Tačiau istorinis 
faktas, kad Lietuva sugebėjo 
priešintis krikščionybei yra 
neapeinamas faktas lietuvių 
tautos studijose.

Taip kaip apaštalo Povilo 
energingo priešinimosi 
krikščionybei negalima išjungti iš 
jo labai vertingos ir savaimingos 
asmenybės, taip ir lietuvių tautos 
priešinimąsi* krikščionybei 
nereikia išjungti iš jos studijų. 
Tas priešinimasis turi savo kalbą 
ir yra reikalingas atitinkamų 
studijų.

Yra dar kitas mažavertiškumo 
jausmas, kliudąs mums atvirai 
studijuoti lietuvių tautos posūkį 
krikščionybėn. r darytą Jogailos. 
Jam pagrindą sudaro faktas, kad 
lietuviai ne visada sugebėjo at
sispirti lenkų kalbos įtakai, kuri 
atėjo kartu su krikščionybe. Šis 
klausimas yra svarstytinas bent 
dviem skirtingais atžvilgiais. 
Visų pirma kyla klausimas, ar ir 
kiek jis buvo teisėtas ir teisingas 
iš lenkų pusės. Kitu atžvilgiu jis 
yra svarstytinas iš lietuviškos 
pusės. Ar lietuvių priimta 
krikščionybė buvo tiek aktyvi, 
kad įstengė kurti krikščionybę 
lietuvių kalba. Abu šie klausimai 
yra svarstytini be baimės. Yra 
galima įrodyti, kad pirmaisiais 
šimtmečiais po krikšto lietuvių 
priešinimasis lenkinimui buvo 
labai aktyvus. Koks bebūtų at
sakymas į šiups klausimus, jis 
neturi lemiančios reikšmės pa
čiam krikščionybės priėmimo 
faktui. Jeigu mes šiais dviem 
požiūriais, būtent: lenkų 
tinkamumo atstovauti 
krikščionybei ir lietuvių 
aktyvumo pasinaudoti 
krikščionybe, kuriant savo 
kultūrą, svarstytume Lietuvos 
krikšto reikalą, tai būtų

Jaunas fotografas Linas Daukša gyvena ir studijuoja Toronte. 1984 metais lankydamasis 
Suvalkų trikampyje, fotografavo šio lietuviško pakraščio gamtą. Turi padaręs Dainavos 
stovyklavietės Manchester, Mich. kryžių nuotraukų seriją. Keturioliktoje Lietuvių fotografų 
parodoje 1985 m. Chicagoje Linas Daukša laimėjo trečiąją vietą „Lietuvio portreto” konkurse.

sąrangos krikštas

Kryžiaus Dainavoje detalė. Nuotrauka Lino Daukšos

nesupratimas paties krikšto 
vertės.

1. Teologinė krikšto 
misterijos analizė

Norint suprasti valstybinės 
sąrangos krikštą, yra būtina 
pradėti nuo paties krikšto misteri; 
jos supratimo. Misterijas aptarti, 
žinoma, nėra lengva. Jose visada 
yra neaptariamų dalykų. Tačiau 
kiekviena misterija turi ir tam 
tikrą suprantamą savo struktūrą.

Krikšto sakramento struktūra 
pasižymi savo dramatiškumu. 
Krikščionijoje yra visuotinai 
priimtas mokslas, kad krikštas 
liudija krikštijamojo simbolinę 
mirtį ir jo prisikėlimą. Taigi 
krikšto misterijoje mes turime 
reikalą su drama. Krikšto liturgi
joje dramos išgyvenimas yra 
simbolinis. Jo turinį sudaro Dievo 

malonė, kuri yra kilusi iš Kristaus 
mirties ir prisikėlimo. Egzisten
ciniu požiūriu krikštas reiškia 
mirtį seno žmogaus ir prisikėlimą 
naujo žmogaus.

Verta pastebėti, kad krikšto 
sakramentas, kaip atskiro 
žmogaus įsijungimas į krikš
čionišką sąrangą, nėra įvyk
domas be mirties simbolikos. 
Žmogus krikščionijon neįsijungia 
paprastu įsirašymu, kaip į kokią 
draugiją. Tam tikra krikštijamojo 
žūtis yra būdinga krikšto 
sakramento dalis. Kitaip sakant, 
krikšto misterija paima žmogų iš 
pačių jo būtybės gelmių. Ji jį 
sukrečia.

Tai sakant, turima galvoje 
krikštas tikslia prasme, būtent, 
atskiro žmogaus krikštas. 
Valstybei krikšto terminą galime 
pritaikyti tik perkelta prasme. 

Valstybės pilna prasme 
pakrikštyti negalima. Krikštas 
yra tik atskiro žmogaus privilegi
ja. Tačiau, kai valstybę tvarkan
tys ar valdantys asmenys patys 
priima krikštą, jų tvarkoma 
sąranga įgauna . krikščioniško 
pobūdžio. Šita prasme galima 
kalbėti apie valstybinės sąrangos 
krikštą.

Studijuodami Lietuvos 
valstybės krikštą, mes taip pat 
negalime praleisti iš akių 
draminio jo pobūdžio. Ir 
valstybinės sąrangos krikšte'šis 
momentas, būtent: mirties ir 
prisikėlimo, yra ryškesnis negu 
asmeniniame krikšte. Mes., studi
juodami Jogailos krikštą, kaip 
Lietuvos valstybinės ir tau
tinės sąrangos pasukimą 
krikščionybėn, turime progos 
pastebėti, kad šiame krikšte abi 
krikšto sudedamosios dalys: mir
tis ir prisikėlimas reiškiasi labai
ryškiais istoriniais faktais.

Krikštas neapsieina be mirties. 
Ir Mindaugo krikštas buvo ap
vainikuotas herojiška jo mirtimi. 
Tačiau Mindaugo atvejyje mes 
neturime galimybės pastebėti 
prisikėlimo. Tuo tarpu Jogailos 
krikšte abi šios misterijos 
sudedamosios dalys yra labai 
ryškios.

Taip štai Jogailos krikšto metu 
didysis herojinio lietuviškumo ir 
pagonybės atstovas Kęstutis yra 
miręs. Jis yra ne tik miręs, kaip 
savo religijos atsMvas, bet ir
netekęs valdžios toje dvilypiu 
būdu valdomoje Didžiojoje 
kunigaikštijoje.
valdovas 
Jogaila.

Jos faktiškas 
yra Algirdo sūnus 
Kas pasidaro toje 

valstybėje, kai jis apsikrikštija? 
Seka karai ir sąmyšiai. Tai yja 
mirties apraiškos. Tačiau Jogailos 
apsisprendimo dėka Kęstučįo 
sūnus Vytautas grįžta į 
Didžiosios Lietuvos kunigaikšti
jos valdymą. Vytauto sugrįžime į 
Vilnių meB turime pilną krikšto
misterijos ratą, būtent: 
prisikėlimą.

Tai yra sisteminis Lietuvos 
krikšto vaizdas. Jo nereikia 
praleisti iš akių, jeigu norime 
teisingai susigaudyti atskirose tos 
misterijos dalyse, kuri yra lietuvių 
tautos įsijungimas į krikščionišką 
gyvenimą. Susiaurintas žvilgsnis: 
ar baimė lenkų, ar žvelgimas į 
krikštą įvairių siauresnių 
politinių nusiteikimų požiūriu, 
būtent: ar vienas, ar kitas šio 
krikšto dramos dalyvis buvo 
visada aukšto dorinio 
nusiteikimo, į šios problemos 
sprendimą atvesti negali.

Iš viso mūsų laikų visuomenė 
neturi gero priėjimo mąstyti 
apie valstybės krikštą, Po
puliari galvosena valstybės 
krikščioniškumą tuojau jungia su 
sąžinės laisvės varžymu. Jogailai 
tačiau, kaip Lietuvos krikštytojui, 
tokio priekaišto daryti negalima. 
Galima galbūt kalbėti apie tai, 
kad jis skatino žmones priimti 
krikštą dovanomis, tačiau 
nepranešama, kad jis būtų ką 
nors vertęs krikštytis.

Vienas tačiau dalykas dažnai 
praleidžiamas iš akių, kalbant 
apie krikščionišką visuomeninę 
sąrangą, arba valstybę. Naujųjų 
amžių visuomenėse yra 
įsivyravusi per daug in
dividualistinė pažiūra, kad mūsų 
tikėjimas priklauso nuo mūsų 
pačių filosofinio atradimo. Bet tai 
yra iš tikrųjų savęs apgaudinė
jimas. Niekas negali 
krikščionybės nei sukurti, nei ligi 
jos esmės gelmių jos įrodyti, nei 
pats vienas ją atrasti. 
Krikščionybė kiekvienam žmogui 
ateina apaštalavimo keliu. Ši 
labai paprasta tiesa yra dažnai 
praleidžiama iš akių, mąstant 
apie krikščionybės kilmę. Kur 
nėra apaštalavimo, ten nėra nei 
krikščionybės. Atkreipimas 
dėmesio į šį faktą sudaro 
pagrindą kalbėti apie 
krikščionišką valstybę. 
Krikščioniška valstybė nuo 
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Sluckio lėlių teatre — lietuviai 
ir amerikiečiai rašytojai

Lietuvoje susilaukėme dar 
vieno lėlių teatro, Švyturio 
žurnalo 1986 m. 3-jame 
numeryje pakilo uždanga virš 
Mykolo Sluckio parašytos ir 
surežisuotos marionetinės 
pjesės, pavadintos „Amerikie
čių rašytojai Vilniuje”.

Jau spektaklio pradžioje 
— nepaprasta įtampa. Prie 
„apskritojo stalo“ Vilniuje 
šalia savo tarybinių kolegų 
sėdasi dešimt amerikiečių 
rašytojų. Susitinka „dviejų 
konfrontuojančių valstybių“ 
literatai. Grėsmingai 
praplaukia juodi butaforiniai 
debesys, tvyksteli teatriniai 
žaibai: tai Reigano ad
ministracija stengiasi 
užgniaužti „gaivių Helsinkio 
dvasią“. Ar nuostabu, kad tie 
amerikiečiai tokie pašiurpę, 
šiek tiek sumišę? Juk „netgi 
labiau tituluotiems iš jų sunku 
pragyventi iš grožinės 
literatūros“. Dar blogiau: 
jiems rizikinga, net ir pavo

jinga „susieti savo reputaciją 
su valstybės neaprobuojamais 
kontaktais”, Kas bus, jei 
sugrįš „makartizmas”? — 
dramatiškai klausia Sluckis. 
„Jei rašytoją apšauks 
.raudonuoju’ ?. Marionetinės 
scenos fone pasirodo kraupūs 
vaizdai: JAV Federalinio
tyrimo biuro agentai laužiasi 
pro rašytojų duris, plėšia 
grindų lentas, į maišus krauna 
(uždraustą) literatūrą ir 
Amerikos santvarką kritikuo
jančius rankraščius. Teismų 
farsas, kapitalistai teisėjai 
tyčiojasi iš kaltinamųjų. Tada 
ešalonas į Aliaską, žmonių 
ašaros, vaikų klyksmas. 
Badas ir šaltis jankių 
konclageriuose. Visiškas 
rašytojų bejėgiškumas. 
Nepaženklinti kapai 
ledynuose...

Ar reikia stebėtis, kad 
gyvendami tokioje priesprfudo- 
je, uždaroje visuomenėje, 
amerikiečių rašytojai yra taip 
prastai informuoti? Maitinami 
„sovietologinės“ kritikos 
mitais, ką jie gali žinoti apie 
„pažangiąją“ Sovietų Są
jungą? Autorius Sluckis ima 
žvaliai traukyti amerikiečių 
marionečių virveles. Štai 
„pasaulinės šlovės
dramaturgas“ Arturas Mileris, 

„kažkada reiškęs simpatijas 
Tarybų šaliai, vėliau nuo jos 
nusigręžęs“, dar neseniai 
„besišvaistąs labai 
paviršutiniška nuomone apie 
tarybinę prozą“. Štai Nor
manas Kazinsas, amerikiečių- 
tarybinių rašytojų susitikimų 
iniciatorius. Štai Solsberis, 
Ginzbergas, Očinklosas ir 
kiti.

Ant lėlių teatro stogo 
šokinėją groteskiškos 
baidyklės. Tai „sovietologai“, 
„vaduotojai“, JAV propagan
dos mašinos robotai. Kokių 
nesąmonių jie mėgina pripūsti 
į amerikiečių galvas — kad 
Sovietų Sąjungoje veikia 
kažkokia cenzūra, kad kai 
kurie rašytojai persekiojami. 
Dabar, matydamos
amerikiečių rašytojus 
tarybiniame Vilniuje, 
baidyklės įpuola į paniką, iš jų 
putojančių burnų pasigirsta 
kliedesys apie nesamas 
„baisybes“, pasklinda 
nuodinga smarvė. Tačiau jų 
pastangos veltui. Tarybinė 
tikrovė atveria suklaidintų 
amerikiečių rašytojų akis. Štai 
jie užeina į bažnyčią, savo 
akim pamato „nemažai 
besimeldžiančių“ ir jau žino, 
kad Lietuvoje klesti pilnutinė 
religijos laisvė!

Ar ne graži marionetinė 
pjesė — šviesa nugali tamsą?! 
Ir toji pergalė didele dalimi 
sovietinių rašytojų nuopelnas. 
Kokie jie šviesūs, kokie laisvi 
ir kaip taikliai jie pajuokauja 
(ypač Sluckis). Ir su kokiu 
nenuilstamu kantrumu jie 
visi (o ypač Sluckis) švie
čia tuos suklaidintus 
amerikiečius. Sovietinių 
rašytojų neišsenkantis jėgų 
šaltinis — taikos ir humaniz
mo meilė!

Sluckis jau ima leisti 
uždangą, bet jo lėlių teatro 
žiūrovai Vilniuje ir užsienyje 
sustabdo jo ranką. Labai 
norime išgirsti, dėl ko Arthur 
Miller „nusigręžė“ nuo Sovietų 
Sąjungos. Kokiems
„įvairiems“ Tarybų šalies 
gyvenimo aspektams“ 
nepritaria Solsberis? Norime 
sužinoti, apie ką sukosi tie 
Sluckio paminėti „atviri, prin
cipingi disputai“, kokiais
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Krikščioniškas humanizmas ir psichologija:
dėl jų autentiškumo

KĘSTUTIS TRIMAKAS

Kalbame apie dvi šiems 
laikams ypač svarbias 
žmogaus žinojimo - elgesio 
sferas bei jų auten
tiškumą. Tos sferos — tai 
krikščioniškas humanizmas ir 
psichologija.

Kada šiais laikais žmogus 
yra arba pervertinamas, arba 
nupiginamas, krikščioniškas 
humanizmas yra balan
suotoje padėtyje: žmogų 
aukština, bet tik pripažįstant 
suverenitetą Dievo, kuris tą 
kilnumą žmogui teikia. Kaipo 
toks, jis labai reikalingas 
šiems laikams ir dėl to iš- 
laikytinas autentišku.

Taipogi šiais laikais iš 
visų mokslų psichologija yra 
artimiausia pačiam žmogui. 
Dėl to artumo ji yra įsigijusi 
vis didėjančią įtaką. Kur kieno 
įtaka ar autoritetas, ten ban
doma to balsu kalbėti, piršti, 
pateisinti. Kyla svarba 
psichologijos autentišką balsą 
atskirti nuo pseudobalsų.

* * *
Knygoje Asmuo ir laisvė 

(Chicaga: Ateitis, 1984) kun. 
dr. Antanas Paškus narplioja 
šių laikų žmogaus 
laisvinimosi klystkelius ir tuo 
pačiu lyg skina kelią tikrai 
laisvinančiai krikščioniškajai 
žmogaus vizijai. Tai 
darydamas jis neretai remiasi 
tikrąjį žmogiškumą 
iškeliančia psichologija. Už 
tas pastangas lietuvių išeivių 
pasaulėžiūrinėj literatūroj jis 
nusipelno tinkamo įvertinimo.

Deja, savo pastangose jis 
yra žengęs pora žingsnių, 
kurie akylesniems skaityto
jams yra sukėlę klausimų ir 
abejonių. Šio straipsnio 
tikslas yra atsiliepti į pora 
tokių esminių neaiškumų. Tai 
bus daroma ryškinant du 
skirtumus: pirma, tarp tikro 
psichologinio žmogaus (kurio 
puoselėtoju norisi pavadinti ir 
patį Paškų) ir Paškaus 
teisingai sukritikuoto, bet 
netiksliai vadinamo 
„psichologinio žmogaus“; ir 

Nuotrauka Kastyčio Izokničio
Fotografo Kastyčio Izokaičio darbų pomirtinė apžvalginė paroda atidaryta vakar Jnuni- 

Ti’ Čiurlionio Kalorijoje, Chicagoje. Paroda vyks šį ir ateinantį savaitgali (balandžio

antra, tarp tikro krikščioniško 
humanisto (kuriuo norėtųsi 
pavadinti ir patį Paškų) ir jo 
teisingai kritikuojamų, bet be 
pagrindo šių laikų 
krikščioniškam humanizmui 
jo priskiriamų „nenuoseklu
mų”.

Šiame straipsnyje 
pradiniai preliudai taiko, kur 
Paškaus knygoj netikslumai 
glūdi, o ilgesni paaiškinimai 
gvildena aukščiau minimus 
skirtumus.

PSICHOLOGIJA
Pirmas preliudas

Ką privalo daryti lietuvių 
grynos muzikos mylėtojai, jei 
kažkur Šančiuose nugirstą 
šlagerį kas nors viešai 
pavadina lietuviška muzika1? 
Ogi tie, kurie lietuvišką 
muziką pažįsta ir ją brangina, 
privalo tą klaidą viešumon 
iškelti, o ne ją kartoti.

O jei p* —šus dalykas — 
dar net kaipo priedanga — 
atsitinka kokio meno ar 
mokslo atžvilgiu? Argi neturi 
jis būti viešumon iškeltas ir 
kaip netikslumas, ir kaip 
priedanga ?

Tikras psichologinis 
žmogus

Kas yra lietuviška 
muzika? Tai lietuvių tautai 
būdinga, jai priklausanti, jos 
išugdyta muzika. Kas yra 
urvinis žmogus? Tai urve 
gyvenąs, urvo kultūros 
žmogus. Kas psichologinis 
žmogus? Tai psichologija 
gyvenąs, psichologijos 
kultūros žmogus.

Psichologija, kaip 
mokslas apie žmogų, jo 
nusistatymus bei elgesį, at
sako į giliuosius žmogaus 
troškimus save pažinti ir bran
dinti. Ji yra atpažinusi 
žmogaus asmeninius, 
socialinius, tarpasmeninius, 
bendražmogiškus aspektus ir 
juos objektyviai įvertinusi. 
Žmogaus savipilda yra kartu 
ir kitopilda, o jo kitopilda yra

„Kretingos” lietuvių jaunimo stovykla Vasagoje, Kanadoje. 
Nuotrauka Lino Daukšos

ir savipilda (žr., pvz., Erik 
Eriksono „generativity“, t.y. 
suaugusio ir subrendusio 
žmogaus galią kitą „gimdyti“ 
ne tik fiziškai, bet ir tarp- 
asmeniškai, dvasiškai).

Psichologija yra atvira ir 
aukštesnėms žmogaus 
aspiracijoms — mistiniam 
jausmui (Gordon Allport), 
„viršūnių išgyvenimui“ 
(A b r a h a m Maslow),
religiniam jausmui ir patirčiai 
(William James, Gordon 
Allport). Betgi savo mokslinės 
srities ribose nei psichologija, 
nei psichologai negali nei 
teigti, nei neigti Dievo buvimo. 
Tai ne mokslo kompetencija. 
Jei kas iš mokslo žmonių 
vienaip ar kitaip apie Dievą 
pasisako, jis teigia (pvz., 
Viktor Kranki) arba neigia

(pvz., Sigmund Freud), rem
damasis pasaulėžiūriniais, ne 
moksliniais pagrindais, t.y. 
nebe kaip mokslo žmogus, o 
kaip tikįs ar netikįs asmuo.

Psichologija mokslinėmis 
žiniomis parodė reikalą bei 
vertę kitą pripažinti, su kitais 
artimai bendrauti ir tuo 
žmogiškai bręsti; o negalin
tiems ir nesugebantiems per 
psichoterapiją padeda 
žmogiškai bręsti bei su kitais 
teigiamai bendrauti, 
išsivaduojant iš egocen- 
triškumo, neurozių, narcizmo 
ir neracionalios baimės. Visu 
tuo psichiniu laisvinimu bei 
brendimu psichologija gali 
žmogų paruošti ir atverti 
dvasinei sferai ir religijai.

Apie tokį psichologinį 
žmogų, t.y. per psichologiją 
pažintą ir brandinamą, kalba
ir tuo vardu tiesiog vadina 
amerikiečių psichologijos žur
nalas Psychology Today (1982 
gegužės nr.), kur vienuolika 
žymių amerikiečių psichologų 
apžvelgė netolimą šio mokslo 
nueitą kelią.

Tokio tikro psichologinio 
žmogaus vertę mato ir iš 
psichologijos apie jį žinių 
semtis skatina II Vatikano 
Bažnyčios suvažiavimo tėvai- 
vyskupai, kurie savo 
oficialiuose visai Bažnyčiai 
skirtuose dokumentuose 
pakartotinai ragina: 
„Pastoracijoje tebūna 
reikiamai pripažįstami ir pa
naudojami ne tik teologiniai 
principai, bet ir pasaulinių 
mokslų, ypač psichologijos ir 
sociologijos atradimai, ir kad 
tikintieji būtų vedami į 
grynesnį ir pilnesnį tikėjimo 
gyvenimą“ (iš Konstitucijos 
apie Bažnyčią dabartiniam 
pasauly, psl. 228-9).

Tokio tikro psichologinio 
žmogaus pagrindus vietomis 
liečia ir Paškus savo nedidelė
je knygoje, t.y. kaip tik tose 
vietose, kur jis pateikia

psichologijos žinias apie 
autentišką žmogų,
humanistinių psichologų 
pasisakymą už žmogaus 
laisvą kam, už laisvę ver
tybėms (psl. 30-31: Viktor 
Frankl, Abraham Maslow, 
Gordon Allport) bei santykius 
su kitais, kaip žmogaus bren
dimo sąlygą (psl. 102-103: Erik 
Erikson, Sidney M. Jourard, 
Carl Rogers). Pastaroji vieta 
ypač įdomi tuo, kad 
pradėdamas kalbėti apie 
krikščioniško humanizmo ben
druomeniškumo sferą, Paškus 
pasiremia humanistiniais 
psichologais išryškinti 
žmogaus ryšius su kitais es
ančius reikalingais (gal net 
būtinais) žmogui bręsti, tuo 
lyg ir parodydamas sveiką 
psichologiją ir tuo pačiu 
sveiką, autentišką, tikrą 
psichologinį žmogų kaip 
pradžią, žingsnį, pakopą ar 
įvadą į krikščionišką 
humanizmą.

Šiomis vietomis remiantis, 
netenka abejoti, kad Paškus 
yra už žmogų, kuris yra 
tikslios psichologijos 
teigiamai veikiamas, t.y. už 
tikrą psichologinį žmogų.

Kas nėra psichologinis 
žmogus

O vis dėlto savo knygoje 
Paškus kalba apie kitokį 
„psichologinį žmogų“, kurį jis 
pasiskolino iš amerikiečių 
psichoanalitinio sociologo 
Philip Rieff, ne tam, kad jį 
pasisavintų, bet kad 
sukritikuotų kaip vieną šių 
laikų žmogaus bandymų 
išsilaisvinti. Sveikinu Paškų, 
kad jis tą „psichologinį 
žmogų“ sukritikavo. Tačiau, 
mano nuomone, jo kritika 
buvo nepakankama: tas 
„psichologinis žmogus“ galėjo 
ir turėjo būti parodytas kaip 
kažkieno iškamša ir 
priedanga, t.y. kaip 
neatstovaująs tikros 
psichologijos veikiamam 
žmogui.

Štai kaip Paškus 
apibūdina tą „psichologinį 
žmogų“: „į save nusigręžęs 
subjektyvusis hedonistas“ 
(psl. 67); „išsivadavęs iš 
ideologijų, institucijų, ir 
praeities varžtų, sugebąs 
džiaugtis visais savo po
jūčiais, visais savo psichiniais 
išgyvenimais“ (psl. 65) ... „jis 
rūpinasi tik savimi ir tik sau 
tarnauja ... tiesus ir 
draugiškas barbaras 
technikos rojuje ... viską žinąs, 
bet į nieką netikįs ... ne 
pareigų, bet privilegijų pilietis; 
ne darbo, o laisvalaikio 
žmogus; ne susilaikymo, bet 
pertekliaus būtybė... ne 
puritoniškas asketas, bet 
epikūriškas hedonistas“ (psl. 
81).

Iš to, kaip Paškus aptaria, 
visai nematyti, kad toks žmo
gus tikrai ką iš esmės bendro 
turi su psichologija. Iš tikro jis 
nieko iš esmės bendro su 
psichologija neturi. Jis yra, 
kaip Paškus pakartotinai jį 
aptaria, „subjektyvus, 
epikūriškas hedonistas“. Tad 
kokiu pagrindu Paškus, 
sekdamas Rieffą, aptaria šį 
modelį kaip „psichologinį 
žmogų“? Atrodo, kad dėl šių 
trijų priežasčių: 1. jis „sugebąs 
džiaugtis visais savo po
jūčiais, visais savo psichiniais 
išgyvenimais“ (psl. 65); 2. 
tokius pojūtinius išgyvenimus 
pasiekti įgalina terapija; 

(Nukelta į 2 psl.)
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Nuspalvinsiu vaivorykštę pastelėmis...
[spūdžiai, Stasio Eidrigevičiaus parodai 

Chicagoje prasidėjus

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Konjunktūros
„Aukščiausią idėjinės- 

meninės vertės statusą 
kūriniui visų pirma suteikia 
tiesa. Tiesa, kokia ji bebūtų 
rūsti ir skaudi, tiesa be 
prietarų ir sofizmų“.

„Ypač pasigendame tiesos 
apie tuos faktus, įvykius ir 
reiškinius, kurie dar nesuspėjo 
išblėsti mūsų sąmonėje ir 
pasąmonėje...“

„Jeigu iki šiol, prabėgus vos 
keturiasdešimt metų nuo 
tragiškų įvykių, neišėjo iš 
spaudos bent kiek reikš
mingesnis romanas apie 
pokario klasių kovas kaime, 
tai atrodo, kad kaltę prisiimti 
turėtų ne vien rašytojai, bet ir 
pati visuomenė, kuri matyt 
dar nėra pakankamai suin
teresuota”.

Šios trys citatos paimtos iš 
kritikės Elenos Bukelienės 
pokalbio su rašytoju Jonu 
Mikelinsku (Literatūra ir 
menas, 1985 m. vasario 15 d.). 
Mikelinskas, buvęs mokytojas- 
pedagogas ir dabar vienas 
pirmaujančių prozininkų 
Lietuvoje, ilgisi tiesos ir 
nemato jos dabartiniuose 
veikaluose.

Juk ne naujiena, kad 
saugumo ir nepasitikėjimo 
iškamuotoje šalyje yra daug 
dalykų, apie kuriuos tylima, 
arba jų prasmė iškraipoma. 
Žmonės įprato būti tarybiškai 
apdairūs. Kur tik nepažvelgsi, 
matai tiesofobijos randus. 
Tiek grožinėje prozoje, tiek iš 
dalies visose srityse, kur 
nagrinėjama žmogaus 
egzistencija, istorija, 
dorovinės, kultūrinės, 
visuomeninės apraiškos.

Jonas Mikelinskas savo 
giliai išjaustą ir apgalvotą 
rūpestį išdėsto, nesidangsty- 
damas užuominomis. Esamos 
padėties priežastį nusako 
taikliu, bet neužgauliu žodžiu 
— „konjunktūra“. Žodyne ji 
apibūdinama kaip „sąlygų, 
aplinkybių visetas kurioje 
nors visuomenės gyvenimo 
srityje: politinė konjunktūra.“ 
Panašia tema Mikelinskas yra 
rašęs 1982 metų Pergalės Nr. 
5, šaipokiškai pavadintame 
straipsnyje „Savo žirklėm į 
Delfus, arba minčių pabiros 
nelygiame kelyje į lygius 
laukus.“ Tada buvo jo romano 
Kur lygūs laukai pirmo tomo 
rašymo sunkus tarpsnis.

gniaužtuose
Dabar savo pokalbį jis 
užbaigia priekaištu tai pačiai 
nepasikeitusiai padėčiai: 
„Nepalankios konjunktūros 
sąlygos neigiamai atsiliepia ir 
jau publikuotų kūrinių ver
tinimui. Aš pats savo kailiu 
esu tai patyręs.“ Taip buvo — 
kurį laiką Mikelinsko 
nespausdino.

Tuo tarpu LKP pirmajam 
sekretoriui Petrui Griškevičiui 
„politikos ir kultūros sąveika“ 
(tiksliau pasakius, politikos 
hegemonija kultūrai) yra nor
maliausias dalykas. Jis rašo: 
„... politika, ypač dabar
tinėmis sąlygomis, apima 
visas kultūros sferas ir dažnai 
turi didelę įtaką jų raidai“ 
Kultūros barai, 1985 m., 
Nr. 12). Kitais žodžiais, 
komunistinė politika daro 
viską, kad grožiniuose 
raštuose vaizduojama „tiesa“ 
būtų palanki komunizmo 
ideologijai. Cituodamas 
Engelsą, Leniną, Griškevičius 
įrodinėja, jog negalima ant tų 
pačių svarstyklių dėti 
komunistinį ir buržuazinį par
tiškumą, nes tai iš esmės du 
skirtingi reiškiniai: komunistų 
partiškumas pagrįstas ob
jektyviu mokslu, o 
buržuazinės galvosenos „pa
grindą sudaro nuo istorijos 
arenos nueinančios buržuazi
jos interesų sąlygojami ver
tinimai.“ Atseit komunizmas 
yra teisingas ir žengia pir
myn, o buržuazija, kaip 
neteisinga, smunka.

Gyvenime tuo tarpu regime 
priešingus faktus. Gana 
įtikinančius. Argi jų nepa
stebi realizmą teigiantis 
sekretorius? Juk šiandien 
Vakarų (anot P.G., buržuazi
jos) technologija, ekonominis 
gyvenimas ir demokratiškos 
laisvės įkvėpta kūryba yra 
pralenkę sustabarėjusį 
sovietinį socializmą, dažnu 
atveju pilkai nuobodų.

Suprantama, P. Griške
vičius irgi yra tos pačios 
konjunktūros gniaužtuose. 
Kaip aukštam pareigūnui, jam 
skirta kartoti senas (nūdienos 
protui juokingas) bolševikines 
frazes: „Partiškumas — tai 
laisvas, nuoširdus ir 
sąmoningas menininko 
siekimas įsijungti į didžiąją 
kovą už senojo pasaulio per
tvarkymą ir naujos, 

(Nukelta į 2 psl.)

Nors kaip beatrodytų 
natūralu produktyviam 
lietuviui dailininkui, dabar 
gyvenančiam Lenkijoje, 
eksponuoti savo kūrinius 
Chicagoje, didžiausiame 
dviejų kraštų išeivių ben
druomenių telkiny, ši pir
mutinė Stasio Eidrigevičiaus 
personalinė paroda JAV-se 
išdygo iš neįtikimų įvykių 
audinio. Cikagietis Michael 
Rabe, profesoriaujantis Šv. 
Ksavero kolegijoje, pirmąsyk 
išgirdo Stasio Eidrigevičiaus 
pavardę vienoje Azijos studijų 
konferencijoje 1983 metų 
rudenį. Vienas žurnalistas, ką 
tik sutikęs Stasį Varšuvos 
filmų festivalyje, parodė prof. 
Rabe kai kuriuos jo darbus. 
Netrukus pavyzdžiai pakliuvo 
į kolegijos dėstytojų rankas, 
kurie užburti vienbalsiai 
nutarė suruošti šio, neeilinio 
menininko kūrinių parodą 
savo aplinkoje. Minėtas žur
nalistas indas Akumal 
pasisiūlė asmeniškai Stasiui 
įteikti kolegijos kvietimą,' bet 
jis pats kažkaip nelaimingai 
dingo iš horizonto. Tik po 
metų grįžo jis į Chicagą su 
Eidrigevičiaus parodos 
ruošimo patvirtinimu. 
Lygiagrečiai, rengėjams neži
nant, jiems nepažįstama 
čikagietė ekslibristė Henrieta 
Vepštienė 1984 metų vasarą 
Varšuvoje susipažino su savo 
bendraminčiu. Eventualiai tai 
sužinojo ir Šv. Ksavero kolegi
jos dėstytojai bei vadovybė.

Negana to, tų pačių metų 
rudenį ir šių eilučių autoriui 
pavyko vėl atnaujinti Lenkijos 
sostinėje senus ryšius su 
Stasiu. Jau tada šis kuklus 
Varšuvoje gyvenantis lietuvis 
jaunuolis plaukė pasauliniais 
vandenynais. Tais metais jo 

Stasys Eidrigevičiu

kūriniai buvo rodomi Berlyne 
bei Šveicarijoje, o garsiosios 
leidyklos Zuericho mieste 
Graphis metraščiuose buvo 
linksniuojama Eidrigevičiaus 
pavardė ir spausdinami 
spalvoti jo darbai. Bet tą 
saulėtą spalio popietę sėdint 
senamiesčio kavinėje, iš 
Stasio lūpų neteko išgirsti nei 
dviejų sakinių apie kokią nors 
personalinę parodą toje 
,,stebuklingoje šalyje, 
Amerikoje“. Nors gal jis ką 
nors man ir sakė, tik aš 
negirdėjau, nes stebėjau 
aplink varšuviečių veiduose 
įspaustus groteskus, tarsi iš 
šalia esančio mano bičiulio 
eskizų knygutės. Liūdesiu 
skambėjo varpai dėl gilaus 
patrioto Jurgio netekimo, bet 
tuo metu pasąmonėje norėjau 
tik vięno — parsivežti atgal į 
Ameriką žinią, kad matysime 
Stasio darbus. Išdava — 
pasiryžusių šv. Ksavero 
kolegijos bendradarbių dėka 
pirmoji Eidrigevičiaus per
sonalinė paroda JAV-se, ati
daryta balandžio mėn. 5 d. 
Šv. Ksavero kolegijos meno 
galerijoje.

Stasys Eidrigevičius gimė 
1 949 metų vasarą 
Mediniškėse. Vaikystę 
praleido ūkyje, tarp paukščių 
ir gyvulių. Rudenėjant 
kasdavo bulves. Prisirišo prie 
gamtos ir kaimo idilijos. O 
kiek vestuvinių dainų bei 
laidotuvių giesmių ir raudų 
girdėjo! Šie elementai figūruo
ja Eidrigevičiaus kūryboje ir 
ko gero paties dailininko 
asmenybėje. Tušti keliai, 
vieversėlis, tolimame 
horizonte medelis ar sena 
pirkelė — tai atsikartojantys 
motyvai. Bet pažvelgus į jo 
darbus, kyla klausimas: o iš

Dailininkas Stasys Eidrigevičius

kurgi ta fantazija? 
Dailininkas neatsako, nes 
pats nežino. Jo tėtušis pasako
jo, jog būdamas mažas 
Stasiukas rado medžio šaką ir 
ją ilgai studijavo. Netrukus 
pastebėjo, kad sūnus tikrai 
išaugs nepaprastu vyru. Tiesa, 
mokykloje jaunuolis buvo 
vienišas, dažnai nekreip
damas dėmesio, kas aplinkoje 
vyksta. Skrajojo padangėmis 
ne tik mokyklos suole, bet ir 
dabar, jau užaugęs. Kūrybinės 
mintys gimsta bet kur — 
gatvėje, troleibuse, vonioje, 
pusryčiaujant su šeimos 
nariais. Nesunku jam at
sisakyti tikrovės ir persikelti į 
savo pasaulį, kuriant 
metaforinius filmus, lipdant 
skulptūras, tapant milži
niškas drobes, dainuo
jant beribiame stadione, 
šokant gatvėje su „rock“ 
dainininkais, ar pakylant 
paukščio sparnais į padangę. 
Ir labai dažnai jo įsivaizduota 
patirtis užfiksuojama 
piešiniuose, atspauduose ar 
guašuose. Eidrigevičius 
mėgsta improvizaciją. Im
provizacija išaudžia logiškus 
rezultatus nelauktuose 
dalykuose. Stasio dalykuose. 
Mokyklos suole jis rašydavo 
literatūrines miniatiūras — 
dabar jis jas išreiškia dailės 
forma.

Nuo 1976 metų Eidrigevičius 
skiria visą savo kūrybinę jėgą 
ekslibriams bei grafikai. Visas 
penkmetis prieš tai buvo 
pasiruošimo laikotarpis, įgy
jant techninės disciplinos. 
1977 metais Stasys iliustravo 
savo pirmutines vaikų kny
geles Vilniuje bei Varšuvo
je. Jų skaičius dabar viršija 
30. Tačiau po 10 metų norėjosi 
išbandyti didesnius formatus. 
Susižavėjo plakatų menu, 
kuriame pasiekė neblogų 
rezultatų — Tarptautiniame 
vaikų plakatų konkurse 
Bolognoje 1985 metais 
Eidrigevičiaus afišas buvo 
įvertintas specialiu žymeniu.

Gal ne veltui žymusis lenkų 
dailėtyrininkas Marcin 
Gizycki yra sakęs, jog Stasio 
Eidrigevičiaus kūryba yra 
tarsi pinklės meno istorikams 
bei kritikams, amžinai norin
tiems prikergti kokį nors 

„izmą“ kiekvienam fenomenui 
dailės raidoje. Pirmu žvilgsniu 
būtų galima lengvai pridurti 
dailininkui simbolistų, išskir
tinai Odilon Redono, įpėdinio 
vardą. O gal dievaži net 
siurrealistų? Anaiptol, nes, 
kaip patys tik ką sužinojome 
iš jo praeities, tokios įtakos 
nebūta jo vaizduotei. Kiti 
bando atsekti jo vizijų šaltinį 
iš jo gimtojo krašto liaudies 
padavimų lobio. Čia lengvai 
galėtų prabilti Adomas 
Mickevičius su „Pono Tado“ 
ištraukomis ar Prosper 
Merimėe su „Lokiu“, kurie ko 
gero turi didesnės reikšmės 
kaime gimusiam lietuviui 
dailininkui nei kokiam šių 
laikų skaitytojui Amerikos ar 
net Lenkijos didmiestyje.

Groteskiška, nors ne
juokinga yra Eidrigevičiaus 
vaizduotė. Jo gyvieji yra raiši 
ir neužbaigti, tačiau jokiu 
būdu nedramatiški. Tačiau tai 
savotiškas harmoningumo ir 
lyriškumo junginys. Kyla 
klausimas, kaip paradoksą 
išaiškinti? Visų pirma čia 
nėra dvikovos ar konflikto. 
Figūros priima bendruomenę 
be protesto ženklo, labai 
dažnai sutapatinamos su

Stasys Eidrigevičius Ekslibris
1 lA.lfls.l

aplinka. Vadinasi, jų 
dalyvavimas šiame keistumų 
pasaulyje yra visiškai 
natūralus. Stasio didvyriai 
žvelgia liūdnomis,
vaikiškomis akimis. Dažnai 
jie verkia. Savo nesubren- 
dusiame pasaulyje jie prieš 
laiką pasensta. Nors vaikiški, 
jie vis tiek vidiniai jau 
nebegyvi. Jie neša savo naštą 
ant pečių dėžučių, gyvuliukų 
bei peizažų forma. Bet tai nėra 
nieko daugiau, kaip jų pačių 
atminimų balastas, taip 
primenantis lėlių teatro 
spektaklio „Mirusiųjų klasė“, 
kadaise su pasisekimu statyto 
Tadeušo Kantoro, vad. Krikoto 
2 teatro, personažus. Šitie 
tipai visiškai skiriasi nuo 
Vitolio Gombrovičiaus 
suaugusiųjų vaikų. Čia yra 
vaikai, netekę spontaniškumo 
bei emocijų, palikti vaizduotės 
nesuvaldomame pasaulyje.

Stasys Eidrigevičius, be 
abejo, yra vienas iš ori
ginaliausių, bet tuo pačiu 
vienišiausias iš savo generaci
jos dailininkų Rytų Europoje. 
Jau nuo ankstyvo sep
tyniasdešimtmečio jis buvo 
vienas iš daugelio lietuvių 
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Utopija.
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Ke/ifaž Pa/u&fyb
Griškevičiaus ir Šepečio 
partinės ,,poezijos ruduo”

Kaip iš ugnikalnio išsi
veržusi lava, praėjusių me
tų rudens Literatūros ir meno 
puslapius užtvindė masė 
straipsnių apie kompartijos 
vadovavimą Lietuvos 
literatūrai. Jų dvasią 1985 m. 
spalio 19 d. susumavo pir
masis sekretorius Petras 
Griškevičius, pacituodamas šį 
posmą iš Vlado Grybo poemos 
„Priesaika“:

Mums Lietuva —
TAI 
PARTIJOS

VADOVAVIMAS
Liaudies

žygiuos visuose.
Anot Griškevičiaus, tie 

žodžiai išreiškia „platų ir 
teisingą“ partijos vadovau
jančio vaidmens supratimą. 
Kiek poetų stengėsi išsakyti 
Lietuvos esmę, užčiuopt jos 
egzistencinį branduolį; Grybas 
ir Griškevičius tai padaro su 
krištoliniu aiškumu ir 
paprastumu — Lietuvai lemta 
būti vadovaujamai partijos, 
kuri pasauliui padovanojo 
Beriją ir Mordovijos kurortus, 
Gulagą ir prievartines 
psichiatrines.

Griškevičiaus temą 
dinamiškai 1985 m. lapkričio 7 
d. plėtojo CK sekretorius 
Lionginas Šepetys. Retas fan
tastinės literatūros kūrinys 
gali susilyginti su tokiais 
lakiais jo vaizduotės 
prasiveržimais: „Šiandien 
nebėra socialinės nelygybės“. 
Arba: „Socialistinio realizmo 
metodas sudaro palankias 
aplinkybes kultūrinėms in
dividualybėms atsiskleisti, 
kūrybinėms naujovėms 
plėtotis.“

Skraidydamas fantastikos 
erdvėse, Šepetys neužmerkia 
akių prieš tikrovės šešėlius, 
neslepia pavojų. Jis klausia: 
Kas „suvaržo menininką, 
standartizuoja jo kūrybą, ir, 
aišku, niveliuoja in
dividualybę“? (Vidurio-rytų 
Europos rašytojai į tą 
klausimą choru atsakytų: 
socialistinis realizmas ir par
tijos vadovavimas. Tačiau ką 
gi tie rašytojai žino apie savo 
pačių literatūrą?) Šepetys, 
pasiremdamas vien partijos 
vadovybei tesuprantamais 
,,dialektikos“ dėsniais, 
paaiškina, kad visi tie pavojai 

yra susiję su „mums 
svetimoms meno tenden
cijoms, atklystančioms iš 
kapitalistinės visuomenės 
kultūros.“

Daug kas Šepečiui 
nepatinka Lietuvos mene — 
„meninio neutralumo“ 
apraiškos, kūriniai, kuriuose 
„nieko nei teigiama, nei 
neigiama“, „poetinio žodžio 
nekomunikabilumas, pseudo- 
filosofiški kalbėjimai, se
mantinė ekvilibristika’’. 
Daugelis lietuvių rašytojų 
tokias apraiškas galėtų 
nesunkiai paaiškinti kaip 
neišvengiamą totalitarinės 
cenzūros pasekmę. Kur nėra 
išraiškos laisvės, ten nuo cen
zoriaus slepiamasi seman
tinėje ekvilibristikoje, ieškoma 
užuovėjos nepermatomose 
metaforose. Kai menininkas 
negali teigti ar neigti tai, ką 
jam diktuoja sąžinė, jis 
dažnai pasitraukia į 
prieblandą, kurioje „nieko nei 
teigiama, nei neigiama“. Su 
šia interpretacija Šepetys, 
aišku, nesutiks — dėl tokių 
nukrypimų jam kalta 
„klasinio reiškinių vertinimo, 
principingumo ir kryptingumo 
stoka“, ar „ideologinių priešų“ 
poveikis.

Šepetys perspėja ir apie dar 
pavojingesnes tendencijas. 
Pasak jo, kai kurie rašytojai 
bando „permąstyti“ pokario 
metų „istorines realijas ir, 
neatsižvelgiant į istorinę tiesą, 
vertinti klasių kovos faktus, 
savotiškai reabilituoti mūsų 
idėjinius priešus, pakenkusius 
socializmo kūrimui Lietuvoje.“ 
Įsivaizduokit, kokia arogan
cija — rašytojas bando 
galvoti, permąstyti istoriją, 
lyg jis nežinotų, kad tai, kas 
„gyvenimo tiesa“, jau iš 
anksto nustatė partija. Jau 
amžiams amžiniesiems yra 
nuspręsta, kad prieš Lietuvos 
okupantus kovojusieji yra 
„banditai”, okupantai — „iš
laisvintojai”, o tebesitęsianti 
okupacija — „socializmo 
kūrimas“.

Rašto žmonės Lietuvoje 
dažnai sako išeiviams: 
Nekreipkite per daug dėmesio 
į tas partines paklodes 
spaudoje. Nedaug kas jas 
skaito, nes tam reikia per 
didelės kantrybės. Geriau,

Edmundas Halley ir jo kometa
A. RADŽIUS

Jau seniai yra nusistovėjusi 
tvarka, kad naujai surastos 
kometos pavadinamos jų 
atradėjų pavardėmis. Tuo 
pagerbiami kantrūs
pasiryžėliai, kurie kartais 
daug valandų praleidžia prie 
teleskopo, beieškodami 
padangių svečio, o kartais ir 
aklos laimės vedini jį netikėtai 
suranda. Tačiau yra ir 
išimčių. Viena tokia išimtis 
yra Enckės kometa. Pirmasis 
ją surado prancūzų kometų 
medžiotojas Pierre Mechain 
1766 m. Paryžiuje. Vėliau, 
1795 m., ją vėl atrado 
Caroline Herschel, garsiojo 
Urano planetos atradėjo Sir 
William Herschel sesuo. Visai 
savarankiškai tą pačią 
kometą 1805 m. atrado Pons 
Marselyje, Huth Frankfurte 
prie Oderio ir Bouvard 
Paryžiuje. Pagaliau Pons ją 
vėl netikėtai atrado 1818 m. 
Tada vokiečių astronomas 
Johann Franz Encke ėmėsi 
skaičiuoti jos orbitą ir rado, 
kad tai buvusi ta pati kometa, 
apskriejanti Saulę eliptinėj 
orbitoj mažiau kaip per 4 
metus. Nuo to laiko ši kometa 
jau vadinama Enckės vardu.

Kita išimtim galėtumėme 
laikyti Crommelin kometą. Ji 
daug kartų buvo iš naujo 
Pons, Coggia, Winnecke, 
Forbes atrandama ir kurį 
laiką visų keturių atradėjų 
vardu vadinama, bet anglų 
astronomas Crommelin 
apskaičiavo jos orbitą, tad jo 
vardu dabar ji ir vadinama.

Dar viena savotiška išimtis 
būtų Biela kometa. Ją iš 
tikrųjų atrado prancūzas Mon- 
taigne 1772 m. Bet austrų 
karininkas Biela ją vėl surado 
1826 m. Nuo to laiko šiai 
kometai taip ir prilipo Bielos 
vardas, nors prancūzai norėtų 
ją vadinti savo astronomo 
Gambart vardu, nes jis 
kometą atradęs dešimčia 
dienų vėliau.

Tačiau labiausiai žinoma 
išimtis yra garsioji Halley 
kometa, kuri, sukėlusi praė
jusių metų pabaigoje ir šių 
metų pradžioje didelį 
susidomėjimą žemėje ir šiokį 
tokį spektaklį padangėje, dar 
tebešviečia silpna šviesa, 
toldama nuo Žemės ir nuo 
Saulės. Edmundas Halley jos 
neatrado. Jis iš viso kometų 
niekad neieškojo, nors ir buvo 
profesionalas astronomas.

Kometomis jis susidomėjo 
1680 m., kai pasirodė didinga 
Kirch kometa. Greitai po 
perihelio, kuris įvyko gruodžio 
18 d., kometos uodega
išsivystė net iki 90 laipsnių 
ilgio. Ji buvo lenkta, 
primenanti didžiulį kardą. 
Halley parūpo josios orbita. 
Ėmėsi skaičiuoti ir pastebėjo, 
kad kometos takas besąs toks 
pat, kaip kometų, 
pasirodžiusių 1106 m., 531 m. 
po Kristaus ir 43 m. prieš 

sako, skaitykit Poezijos pava
sarį. O mums čia, išeivijo
je, visgi atrodo, kad tie par
tinės lavos klodai verti 
dėmesio. Juk tai savotiška 
ždanovinio siurrealizmo an
tologija, gulaginio moderniz
mo išsiliejimas, marksistinės- 
lenininės „Poezijos ruduo“.

Ž.

Kristų. Nejaugi čia ta pati 
kometa, kurios periodas būtų 
apie 575 metai? Halley buvo 
rimtas mokslininkas, todėl 
greitų išvadų nedarė. Jis 
suprato, kad senovėje kometų 
pozicijos ne visada 
pakankamai tiksliai būdavo 
užrašomos.

Daug geriau jam sekėsi su 
1682 m. kometa, kurią atrado 
vokiečių astronomas Doerffel. 
Edmundas Halley vėl ėmėsi 
skaičiavimo ir tuoj pastebėjo, 
kad šios kometos orbita besan
ti nuostabiai panaši į 1607 ir 
1531 m. kometų orbitas. 
Tikrindamas dar anks
tyvesnių kometų kelius, 
rado, kad 1456, 1378 ir 1301 m. 
kometų orbitos buvusios lygiai 
tokios pat. Bet Halley ir vėl 
neskubėjo daryti išvadų, kol 
nebuvo pakankamai tikras.

Sir lsaac Newton (1642-1727) — 
žymus anglų matematikas, fizikas 
ir astronomas. Edmundas Halley 
su juo bendradarbiavo ir jį rėmė.

Pagaliau 1705 m. jis 
paskelbė didelio formato, bet 
ploną knygą Astronomicae 
Cometiae Synopsis, kurioje 
išnagrinėjo 24 kometų orbitas, 
įskaitant ir minėtąsias 1682, 
1607 ir 1531 m. kometas. 
Šiame rašiny jis jau tvirtino, 
kad tai esanti viena ir ta pati 
kometa, kurios periodas esąs 
vidutiniškai 76 metai. Ir dar 
pridėjo labai reikšmingą 
sakinį: „Todėl drįstu su tam 
tikru pasitikėjimu tvirtinti, 
kad ji grįš 1758 m.“ (Patrick 
Moore and John Mason, The 
Return of Halley’s Comet,
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Halley kometos nuotrauka, daryta šių metų sausio 11 dienų. Kometr tada švietė 4-tu ryškumu^ 
o jos uodega buvo 4 laipsnių ilgio.

1984 m., p. 42).
Šis pranašavimas nesukėlė 

didelio entuziazmo astronomų 
tarpe. Ne visiems įdomu, kas 
bus už daugiau kaip pusės 
šimtmečio. Patsai Halley 
nesitikėjo grįžtančios kometos 
pamatyti, nes tada jis turėtų 
būti 102 metų amžiaus senelis. 
Retai kas besulaukia šimtinės. 
Nesulaukė nė Halley. Bet 
kometos pasirodymo metui 
artėjant, visoj Europoj 
susidomėjimas kilo. Žymiausi 
kometų ieškotojai lenktyniavo, 
kas pirmas grįžtančią kometą 
pastebės. Ir visų nustebimui 
lenktynes laimėjo ne koks 
profesionalas kometų gaudyto
jas, bet visai nežinomas 
vokiečių astronomas-mėgėjas 
Johannes Palitzsch, 
ūkininkas iš Prohlis kaimo 
netoli Dresdeno. Jis pastebėjo 
kometą Kalėdų naktį ir tuoj 
pat šią žinią paskelbė. Po trijų 
dienų, t.y. gruodžio 28, 
ūkininko atradimą patvirtino 
profesionalas astronomas dr. 
Hoffman. Praslinkus keliems 
mėnesiams, Prancūzijos 
mokslų akademijos posėdy 
astronomas Nicolas Louis de 
Lacaille pirmą kartą kometą 
pavadino Halley vardu. Nuo 
Edmundo Halley mirties jau 
buvo prabėgę 12 metų.

Niekas daugiau jau 
nebeabejojo nei kometos 
tapatybe, nei josios ateities 
pasirodymų pranašavimais. 
Priešingai, astronomai pradė
jo j oš ieškoti praeityje, egip
tiečių ir ypač kiniečių 
kronikose. Patobulėjus 
skaičiavimo tikslumui, anglų 
astronomas John Russel Hind 
1852 m. galėjo atsekti Halley 
kometos pasirodymus iki 12 
m. prieš Kristų. Toliau šioje 
srityje dirbo Covvell ir 
Crommelin Greenwich obser
vatorijoj, ir dabar mes galime 
sekti kometos grįžimus iki 240 
m. prieš Kristų. Manoma, kad 
kometa, stebėta Kinijoje 467 
m. prieš Kristų, irgi buvusi 
Halley. Rusų astronomas M.
H. Viljevas bandęs Halley 
kometos pasirodymo datą 
nukelti į 622 m. prieš Kristų. 
Esą galimybių, kad ji buvusi 
stebėta net 1059 m. prieš

Edmundas Halley (1656-1742) — 
anglų matematikas, fizikas ir 
astronomas, kurį išgarsino jo 
vardu pavadinta periodinė 
kometa, besilankanti dabar mūsų 
padangėje.

Kristų. O štai visai neseniai, 
Donald Yeomans ir Tao 
Kiang, pasinaudodami moder
niais didelio greičio kom
piuteriais, apskaičiavo 
kometos judesį iki 1404 m. 
prieš Kristų, ir dar vėliau 
Joseph Brady — iki 2647 m. 
prieš Kristų. Tai daugiau negu 
4600 metų laiko tarpas. Tačiau 
tie visi skaičiavimai yra 
tik spėjimai be įrodymų. 
Tiksliai žinomi 30 kometos 
pasirodymų per pastaruosius 
2225 metus, pradedant 240 m. 
prieš Kristų ir baigiant šių 
metų periheliu.

Edmundas Halley gimė 1656 
m. Londono priemiesty 
Haggerston. Tiksli gimimo 
data nėra žinoma. Išlikusiuose 
Halley užrašuose rašoma 
spalio 29 d., tačiau kiti'
šaltiniai nurodo lapkričio 8 d. 
Jis buvo turtingo 
prekybininko sūnus. Lankė St. 
Paul mokyklą Londone ir 
Oxfordo universitetą. Dar 
studijuodamas parašė ir iš
leido knygą apie Keplerio 
dėsnius, atkreipdamas į save 
karališkojo astronomo John 
Flamsteed dėmesį. Jaunasis 
Halley irgi domėjosi 
Flamsteed vykdomu 
žvaigždžių katalogavimo dar
bu Greenwiche. Ir štai, nė 
nebaigęs Oxfordo, 1676 m. 
iškeliavo į Šv. Elenos salą 
Pietų Atlante kataloguoti 
Pietų pusrutulio žvaigždžių. 
Už poros metų grįžęs, paskelbė 
341 žvaigždės katalogą. Tai 

buvo pirmas Pietų pusrutulio 
katalogas, sudarytas 
teleskopo pagalba. Halley tai 
sudarė mokslininko 
reputaciją. Buvo išrinktas 
Karališkosios draugijos nariu, 
6xfordas suteikė garbės 
daktaro laipsnį. Gavo net 
pravardę — „the southern 
Tycho”. (1)

Domėjosi jis Merkurijaus ir 
Veneros tranzitais.(2) Pagal 
jo nurodymus 1761 m. (jau 
po jo mirties) buvo stebimas 
Veneros tranzitas 62-se stebė
jimo stotyse ir išvestas 
vidutinis Saulės atstumas nuo 
Žemės 153 milijonai km. Pagal 
tų laikų galimybes, tai gana 
tikslus rezultatas. Tarp
tautinės astronomų sąjungos 
1976 m. priimtas vidutinis 
Saulės atstumas yra 149,597,- 
870 km, arba, apvaliais 
skaičiais verčiant, 149.6 mili
jonų km.

Labai domėjosi Mėnulio 
judesiu ir visą gyvenimą jį 
rūpestingai stebėjo. Jo stebė
jimai buvo paskelbti irgi po 
astronomo mirties 1749 m. Jie 
buvo labai naudingi 
vėlesniems astronomams, 
skaičiuojantiems komplikuotą 
Mėnulio orbitą.

Domėjosi ir klasikine 
astronomija. Išvertė į anglų 
kalbą Apolonijaus Conics ir 
Menelajaus iš Aleksandrijos, 
Sphaerica.

Tirdamas Ptolemėjaus 
žvaigždžių katalogą, pastebė
jo, kad trijų žvaigždžių — 
Sirijaus, Prokiono ir Arkturo 
— pozicijos esančios 
pasikeitusios. Tokiu būdu jis 
atrado tikrąjį žvaigždžių 
judesį. (3)

Nors astronomija buvo jo 
pagrindinis interesas, bet 
šalia to jis domėjosi ir kitais 
gamtos reiškiniais bei fizikos 
problemomis. Jis yra paruošęs 
studijų apie pasatus, mu
sonus, Žemės magnetizmą, 
potvynius, aukščio ir 
spaudimo santykį, garavimą 
ir vidaus vandenų 
druskingumą, vaivorykštę ir 
daugelį kitų.

Aplamai buvo gana judrus 
žmogus. Daug važinėjo po 
Europą, susitikdamas su gar
siais to meto astronomais, 
kaip Johannes Hevelius, 
Giovanni Cassini. 1698 m. jis 
perėmė vieno karo laivo 
vadovybę ir praleido daug 
laiko jūroje. 1702 ir 1703 m. 
atliko porą diplomatinių mi
sijų Vienoje. Po to jis buvo 
paskirtas geometrijos 
profesorium Oxforde.

Mokslui buvo naudinga 
Halley draugystė su Sir Isaac 
Newton. Šis buvo jautrus 
žmogus. Negalėjo pakęsti nė 
mažiausios kritikos. Dėl to net 
išstojo iš Karališkosios draugi
jos. Tuo tarpu tos draugijos 
narių tarpe jau brendo 
visuotinės traukos idėja, tik nė 
vienas negalėjo matematiškai 
įrodyti, kodėl planetos orbita, 
jei gravitacijos jėga at
virkščiai proporcinga atstumo 
kvadratui, turi būtinai būti 
elipsė. Halley tuo klausimu 
kreipėsi į Nevvtoną. Pa
sirodė, kad šis jau seniai tą 
problemą buvo išsprendęs. 
Halley ragino skelbti savo 
teoriją viešai. Nevvtonas at
sikalbinėjo, sakydamas, kad 
pametęs savo užrašus. Halley 
nenusileido ir prikalbino viską 
iš naujo pergalvoti, 
perskaičiuoti ir suformuluoti. 
Taip gimė Nevvtono knyga 
Philosophiae naturalis prin- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Nastopka, išeivių literatūra ir „iliuzijų lan
gai”.
Gausi mintim ir faktais — kun. Vytauto Pik
turnos nauja knyga.
Rūtos Klevos Vidžiūnienės novelė.
Atidaryta Lietuvių moterų dailininkių drau
gijos paroda.
Viktoro Petravičiaus paroda Las Vegas. 
Julijos Švabaitės eilėraščiai.
Rašome ir duonos neprašome.
Laisvalaikio menas — Edmundo Arbo paro
da Los Angeles.
Nuomonės ir pastabos.
Baltistikos studijų konferencija.

Nastopka, išeivių literatūra 
ir „iliuzijų langai“

Gausi mintim ir faktais

Atvertę 1985 m. Pergalės 
žurnalo 8-tąjį numerį ir jame 
atradę Kęstučio Nastopkos 
straipsnį apie išeivijos 
literatūrinę kritiką, viltingai 
klausiame — ar čia bus 
žengtas istorinis žingsnis? Ar 
po 40-ties metų apie išeivius 
kritikus pirmą sykį pasisakys 
profesionalas literatūrologas. 
Iki šiol ši tema, kaip ir visa 
išeivių literatūros teritorija, 
buvo rezervuota žurnalistams 
aparačikams; tegirdėjome 
ždanovinėmis armonikėlėmis 
grojamą ir stalininių būgnų 
palydimą melodiją. Šį žings
nį, be abejo, nulėmė ne li
teratūriniai išskaičiavimai, 
o „ideologinės kovos” rei
kalavimai — eiliniai pro
pagandistai paprasčiausiai 
nesugebėjo susidoroti su 
išeivių kritikų argumentais.

Savo straipsnyje, pavadin
tame „Pro iliuzijų langą — 
Emigracijos ljritika apie 
Lietuvos tarybinę literatūrą“, 
Nastopka gabiai groja keliais 
kritikiniais instrumentais ir iš 
jų išgauna už aparačikų 
triukšmelį gražesnę muziką. 
Tačiau atidžiau į ją įsiklausę, 
vėl atpažįstame, nors ir daug 
įmantriau orkestruotą, tą pa
čią ždanovinę-stalininę me
lodiją.

Štai jo pagrindinės tezės. 
Tarybų Sąjunga ir jos kultūra 
yra „socializmas“. Už tos 
„tobuliausios“ santvarkos 
ribų driekiasi buržuazija. 
Išeivijos kritika priklauso 
„buržuaziniam pasauliui“ ir 
todėl ji savaime menkesnė už 
tarybinę. Savo „buržuazinės“ 
prigimties supančioti, išeivijos 
kritikai gali kartais pasiūlyti 
įdomių, turiningų inter
pretacijų, bet nesugeba 
teisingai įvertinti „tarybinės“ 
literatūros visumos. Jie keičia 
strategiją, mėto pėdas, bet 
neišsižada buržuazinės 
ideologijos. Išeiviai kritikai 
yra „buržuazinių“ mitų 
belaisviai; „tarybiniai“ 
kritikai atstovauja „tikrovei“.

Stebėtina, kad tokiais 
„aprioriniais“ — išankstiniais 
argumentais Nastopka mano 
paveiksiąs ar įtikinsiąs galvo
jančius žmones. Ribotą ir 
reakcingą — marksistinę- 
lenininę estetinę bei politinę 

ideologiją vienoje Europos 
dalyje jis pakrikštija „socializ
mo“ vardu ir paskelbia, jog ta 
ideologija esanti tobulybės 
norma Lietuvai, Europai, 
Amerikai — visam pasauliui. 
Juk su šia Maskvos ideologija 
nesutinka Europos socialistai 
ir jos jau nusikratė dauguma 
komunistų. Jų pačių žodžiais, 
jie atmetę ne „socializmą”, o 
tiktai maskvinę marksizmo- 
leninizmo doktriną. 
Apkaltinęs išeivijos kritikus 
terminologiniais prasižengi
mais, Nastopka pats labai ne
tiksliai vartoja tokius kertinius 
terminuss kaip „socializmas”.

Nustembame ir Nastopkos 
straipsnyje susitikę mūsų seną 
pažįstamą — „socialistinį 
realizmą“, tą į Molotovą 
panašų nukaršusį personalinį 
pensininką, apie kurį jau 
nebekalba Vakarų Europos 
komunistiniai kritikai ir kuris 
šiandien tebėra pašaipos ob
jektas Vidurio-rytų Europoje. 
Ši Stalino eros pagimdyta 
partinė abstrakcija Nastopkos 
straipsnyje virsta konkrečia, 
gyva būtybe.

Anot Nastopkos, kylantis 
Lietuvos literatūros lygis, jos 
gilėjimas ir įvairėjimas įrodo 
„socialistinės“ sistemos 
pranašumą ir sugriauna 
išeivijos kritikų teiginius apie 
tos sistemos prievartinį 
pobūdį bei apie kultūros 
slopinimą Lietuvoje. Jau tai, 
kad išeiviai domisi krašto 
rašytojais ir juos vertina, esą, 
„pakerta teiginį apie 
socialistinio realizmo 
pilkumą“, kūrybinių in
dividualybių ir nacionalinių 
literatūrų niveliavimą.

O gal visa tai rodo visai ką 
kitą. Kas sukūrė tuos 
brandesnius kūrinius, tas es
tetines vertybes, kuriomis 
žavimasi ir išeivijoje — 
lietuvių rašytojai ar sovietinė 
sistema? Šiandieninė 
literatūros padėtis Lietuvoje 
rodo, kad kai partija ne taip 
grubiai kišasi į literatūrą, jos 
lygis pakyla. Ar nebūtų 
logiška paklausti, koksai būtų 
tos literatūros lygis, jei visi 
partiniai kultūros vadovai, 
cenzoriai, prižiūrėtojai ir 
šnipeliai susipakuotų savo 
speclagaminus ir paliktų

JUOZAS PRUNSKIS

Vytautas Pikturna. Šviesa ir 
gyvenimas. Pamokslai sekmadie
niams bei šventėms. Išleido JAV 
Lietuvių kunigų vienybė. 351 High
land Boulevard, Brooklyn, New York 
11207. 1985 m. 167 psl.

♦
Tai vadinamam litur

ginių metų „C” ciklui 
paruošta pamokslų knyga ir 
tai geriausia, kokią mes 
turime. Autorius nenuklysta 
tik į savais žodžiais at
pasakojimą evangelijų turinio, 
o kiekvieno sekmadienio, 
kiekvienos šventės evangelijos 
vedamąją mintį vysto pro
tiniais argumentais, ilius
truoja mintytojų posakiais 
ir prasmingais gyvenimo 
pavyzdžiais, įjungdamas dar 
ir literatūrines iliustracijas bei 
poezijos posmelius. Tai su 
nuoširdžia religine šiluma 
sukurtas veikalas, švytintis 
lietuviškąja dvasia.

i Autorius moka vaizdžiai 
prabilti. Pvz., kalbėdamas 
apie šv. Joną Krikštytoją, 
taria: „Žmonės, o juo labiau 
žmonės-valdovai, nepakenčia, 
kad jiems kas žnaibytų, sąžinę 
priekaištu, kaip tai darė Jonas 

Kryžių kalno vaizdas Dainavoje, Manchester, Mich.
Nuotrauka Lino Daukšos

lietuvių literatūrą jos kūrė
jams ir skaitytojams?

Būtina ir priminti, kad tos 
praplatėjusios literatūros ribos 
Lietuvoje šiandien dar labai 
siauros. Rašytojams galima 
išsamiau kalbėti apie žmogaus 
vidinį gyvenimą, mėgautis 
gamta, žaisti žodžiais. Ir 
kritikai gali išsamiau 
nagrinėti formą bei struktūrą. 
Tačiau galutinė gyvenimo ar 
literatūros kūrinio inter
pretacija tebėra viena — 
marksistinė-lenininė. Už
draustos zonos dar labai 
erdvios. Kur lietuvių religinė 
literatūra? Kur nemarksistinė- 
nelenininė filosofija? Kur 

Krikštytojas nuodėmėje 
įmirkusiam Erodui ir 
Erodiadai“ (p 33). Arba p. 108 
skaitome: „Tikėjimas be gerų 
darbų yra panašus į 
tuščiavidurį žiedą. Tai sėkla, 
kuri nedygsta, tai šulinys be 
vandens, riešutas be bran
duolio“. Autoriaus kalbos 
sodrumą vaizduoja kad ir ši 
ištrauka: „Rytų plotuose, kur 
seniau blizgėjo paauksuoti 
cerkvių bokštai, kūjis daužė 
soborus, o pjautuvas kapojo 
žmonių galvas. Gi vidurio 
Europoje, pačioje krikš
čioniško kontinento šir
dyje, Hitlerio vedami naciai 
dirbino iš kryžiaus svastiką — 
mašinos dantratį žmonėms 
mėsinėti. Taip visur buvo 
bandoma kurti pasaulį be 
Dievo“.

Autorius moka trumpu 
žodžiu daug pasakyti. Pvz., „O 
vis tik mažai tokių, kurie 
skaito evangelijų knygą ir dėl 
to lengvai Dievą laiko 
nebyliu“ (p. 102). Apskritai, 
veikale mokama kalbėti ne 
banaliai. Pvz., cituojamas Ka
jetonas iš Bergano: „Danguje 
daug šventųjų, kurie žemėje 
niekada niekam nedavė iš-1 
maldos, nes patys buvo netur- j 

istorinė literatūra, ypač apie 
sudėtingus lietuvių-rusų san
tykius? Kur rašytojų kūriniai 
apie paslėptą mūsų šimtmečio 
Lietuvos tragedijos dalį — 
apie Vorkutą ir Karagandą? 
Kur tikra „pilietinė” lite
ratūra, kaip toji, kuri klesti 
Lenkijoje? Kur asmeninio ar 
kolektyvinio maišto kūriniai? 
Dalinėmis laisvėmis 
džiaugiasi ir už jas valdovams 
nuolankiai dėkoja tiktai 
baudžiauninkai. Daugumos 
lietuvių rašytojų kūriniai ir jų 
laikysena yra gyvas 
įrodymas, kad jų dvasia 
nebaudžiauninkiška ir kad jie 
tokiomis iš imperijos viršūnių 

tingi ir neturėjo iš ko duoti“ (p. 
114).

Autorius vartoja daug 
pavyzdžių, prie kurių pridėta 
tiesa ilgiau atminty išsilieka, 
kartu būdama labiau 
įtikinančia. Pvz., p. 85 
skaitome apie Mao Tse Tungą: 
„Jis, būdamas jau suaugęs, 
išgirdo, kad jo mylimas 
mokytojas, katalikų misi- 
jonierius, yra atvykęs Šancha- 
jun ir apsistojęs viešbutyje. 
Mao Tse Tung labai norėjo su 
juo susitikti. Bet vos tik įžengė 
į viešbutį, tarnai jį išmetė. Mat 
viešbutis tik baltiesiems...“

Visas veikalas praturtin
tas gausiomis citatomis iš 
krikščionių mintytojų, bet taip 
pat ir iš literatūros, pvz., iš 
Solovjovo veikalo Progresas 
arba iš mūsų Krėvės, kuris 
savo veikale Dangaus ir žemės 
sūnūs rašo, į Išganytojo lūpas 
įdėdamas kreipimąsi į 
Dangaus Tėvą: „Sunkus ir 
pavojų kupinas kelias, kuriuo 
paskyrei žmonėms eiti. Aš 
bijau, mieliausias Tėve, kad 
juo keliaudami jie gali 
paklysti ir, paklydę, amžinai 
žūti. Leisk, gerasis Tėve, kad 
aš su jais eičiau ir praminčiau 
takus, vedančius prie tavo 
šviesaus veido. Leisk man 
palengvinti gyvenimo naštą 
tiems, kurie pails, suklups, 
kad jie neturėtų abejonių, jog 
tu esi tiesos ir gėrybių 
šaltinis...“ Daugelis pamokslų 
praturtinti poezijos posmais,! 
paimtais iš Brazdžionio, 
Aisčio, Putino ir kitų, tik 
gaila, kad daugelio eilėraščių 
autoriai nepažymėti.

Mums itin miela, kad 
visas veikalas persunktas 
nuoširdžia lietuviška 
patriotine dvasia. Čia yra ne 
vien pamokslai Vasario 16 
dienai ar Rugsėjo 8, bet ir 
Birželio trėmimų dienoms, 
Kariuomenės šventei, nekal
bant jau apie šv. Kazimiero 
dieną.

Ir kitoms dienoms įveda 
lietuvišką mintį, tai 
pacituodamas lietuvių patarlę 
(„Glaudžiasi savi, glausis 
svetimi, kol tavo aruodai 
pilni“, p. 107), tai pakar
todamas Lietuvos pogrindžio 
spaudos skelbiamus faktus. 
Pacituoja net Sibiro tremtinių 
laiškus, kaip, pvz., (p. 97) 
Anastazo Janulio atodūsius: 
„Dieve, jeigu mano gyvybės 
auka labiau Tave pagarbintų, 
jeigu ji pasitarnautų Tėvynės 
labui ir mano bei visų 
tautiečių sielos išganymui — 
štai aš, pasiimk ją. O kol kas 
stipriai spaudžiu Apvaizdos 
man įteiktą taurę ir esu 
pasiruošęs ją išgerti iki

platinamomis ir siaurinamo
mis laisvėmis nepasitenkins.

Gaila, kad Nastopkos 
straipsnis iš esmės nesiskiria 
nuo lig šiol girdėto aparačikų 
choro. Apžvelgęs išeivijos 
kritikų komentarus, kai 
kuriuos jų įžvalgiai pagyręs ar 
papeikęs, jis galutinėje išvado
je pasitenkina sovietinės 
„naujakalbės“ formulėmis. 
Tokiais stereotipais jis, 
pavyzdžiui, atsako ir į išeivių 
teiginius apie pokario metų 
tragediją Lietuvoje. 
Okupacinių dalinių akcija 
prieš lietuvių partizanus jam 
— „klasių kova”.

Prievartinę kolektyvizaci

Kryžius jaunimo stovyklavietėje Dainavoje, Manchester, Mich. 
Nuotrauka Lino Daukšos

dugno“. Autorius cituoja įrašą 
kryžiuje, naujai pastatytame 
Kryžių kalne 1983 metais: 
„Sužaliuos po kryžiumi 
vystanti rūta, vėl nušvis 
lietuvio skruostai ašaroti“.

Atsiremdamas į savo 
tautą ir jos tradicijas, ryškin
damas amžinuosius religijos ir 
moralės dėsnius, autorius 
pasilieka modernus, 
stebėdamas dabarties 
gyvenimą bei tarptautinius 
dabarties įvykius, pvz., net 
užgriebdamas faktus ir iš 
astronautų patirties, bet vis 
grįždamas į savo tautą ir 
supurtydamas tokiais stipriais 
posakiais, kaip šis: „Mes, 
gyvendami už Lietuvos ribų, 
savo tautai turime atiduoti ne 
ašaras, tarsi prie lavono, kurio 
negalime prikelti, bet gyvos 
tautos stiprinimą savo darbu, 
ištekliais, šauksmu už 
nutildytuosius“.

Apžvelgdami šį leidinį 
stengėmės gausesnėmis 
ištraukomis paryškinti, kad 
tai knyga ne vien kunigams, 
besiruošiantiems pamokslui, 
bet geras veikalas ir šiaip 
dvasiniam skaitymui, net ir 
visai šeimai drauge 
pasiklausyti atitinkamo šven
tadienio bendrai skaitomų 
minčių, ypač jei šeima gyvena 

ją, pareikalavusią milžiniškų 
aukų ir lietuvių kapais nusė
jusią Tolimąją Šiaurę, jis 
vadina „socialistiniu kaimo 
pertvarkymu“!. (Naciai 
kadaise panašiai kalbėjo apie 
„funkcijų pakeitimą“ — 
„Herumfunkzionierung”). Toji 
totalitarinė, masinį naiki
nimą „nekaltais” žodžiais 
dangstanti terminologija, 
labai keistai skamba 
literatūros — kūrybinės 
gyvasties — puoselėtojo 
lūpose.

Lietuva Nastopkai jau 
„sutarybinta“ — joje gyvena

(Nukelta į 2 psl.) 

toli nuo lietuviškos parapijos 
ir gyvo lietuviško žodžio iš 
sakyklos negirdi.

Pasidžiaugę leidinio 
svarumu, dar galime 
pasigėrėti, kad kalba, 
apskritai, gera. Vis dėlto 
gaila, kad rašoma „gerbūvis“, 
kai reikėtų rašyti „gerovė“ (p. 
52), „sekti Kristų“, kai reikia 
„sekti Kristumi“ (p. 116), prieš 
„kelis metus“, kai reikia „prieš 
kelerius metus“ (p. 160).
Nesklandžiai skamba ir 
„Svetlana Stalin”, kai būtų 
geriau „Stalinaitė” (p. 125), 
rašoma „grąso”, kai čia no
sinė nereikalinga, rašoma 
„mokinkitės“, kai reikėtų 
„mokykitės“. Korektūros 
klaidų mažai, bet vis dėlto 
pasitaiko. Pvz., išspausdinta 
„amtinybės“ (amžinybės, p. 
26), „gėrybims“ (gėrybėms, p. 
106).

Pamokslų knygai geriau 
būtų duoti pilną vardą prie 
pavardės, pvz., nekaip 
skambės, kai pamokslininkas 
prie Paskalio tepridės vardą 
..B“ (p. 122).

Pagaliau atmintina, kad 
krikščionybė yra paremta tvir
tais istoriniais faktais ir nėra 
reikalo remtis duomenimis, 
kuriems neturime tikroviškų 
įrodymų, pvz., tvirtinant, kad 
Marija mirė sulaukusi 72 metų
(p. 146).

Bet tai vis tokie an
traeiliai dalykai. Knyga 
pasilieka labai vertinga. Tegu 
mus pabaigoje geriau nuteikia 
trejetas eilučių iš 127 psl.:

— Kartą motina davė 
vaikams gardaus valgio. 
Tėvas ta proga norėjo duoti 
dėkingumo pamoką. Jis 
paklausė: „Na, vaikai, ką 
dabar turėtumėte pasakyti 
mamai?“ Vaikai lyg susitarę 
sušuko: „Gardu, Mamyte,
duok daugiau“.

Taigi — geri pamokslai. 
Dėkodami a u toriui už 
paruoštas dvi knygas, 
prisimindami trečią ciklą, dar 
prašome: duok daugiau.
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Kompartija Lietuvoje atrado 

„gerą“, naudingą ir labai 
„pilietišką“ romaną: Tiesa, 
jisai meniškai netobulas, bet 
tai per daug nedrumsčia par
tinių kritikų džiaugsmo. Tas 
romanas, tai Juozo Požėros 
Žuvys nepažįsta savo vaikų.

Vytautas Radaitis (Tiesa, 
1985.X.10) pripažįsta, kad 
romano autorius neįtikina, jog 
jo herojus Julius „neeilinė 
asmenybė“ ir kad šis bei kiti 
„meniniai riktai“ net „kelia 
apmaudą“. Dar atviriau apie 
romano silpnybes kalba 
Petras Bražėnas (Pergalė, 
1985,Nr. 12), kuris jam prikiša 
„schematizmą“, „forsuotas 
konfliktines įtampas“, 
„nesaikingą, neskoningą“ 
herojaus „idealizavimą“, „abe
jotinus bandymus patampyti 
skaitytojo nervus“. Nepaisant 
visa to, Bražėnas tvirtina, kad 
romanas „svarus indėlis į 
lietuvių romanistikos aruodą“.

Kuo šis „skylėtas“ romanas 
taip sužavėjo lietuvių 
nomenklatūrinius kritikus? 
Kame jų entuziazmo versmė? 
Radaitis ir Bražėnas jame 
išgirdo „naujojo žmogaus“ 
balsą, susiformavusio 
„tarybinio mentaliteto“ 
muziką.

Šiandien „juda žmonių 
masės“, rašo Rudaitis, „pats 
gyvenimas teikia rašytojui 
medžiagą, kuri liudija 
nacionalinių ribotumų 
nepagrįstumą“. Požėros

JUOZAS 
POŽĖRA

žuvys 
nepažįsta 

savo 
vaikų

ivisi Požėros

romano herojus Julius 
Šerkšnas tampa „šiauriečiu“, 
jis „jau neatplėšiamai suaugęs 
su nauja aplinka“. Kaip ir 
autorius, Šerkšnas jau 
„tarybinis žmogus“.

„Tarybinei“ santvarkai 
neparankųjį tragiškąjį pokario 
laikmetį Lietuvoje ir Požėra, ir 
jo recenzentai, apdangsto 
įprastinėmis bendrybėmis ir 
praeina pro jį užrištomis 
akimis. Nei jis, nei jie nemato 
svetimos armijos ir saugumo; 
Lietuvoje tevyksta vadovėlinė, 
mitiška „klasių kova“. 
Masiniai lietuvių išvežimai? 
Pasiklausykime Radaičio: 
„įvairiai tuo metu 
susiklostydavo žmonių 
likimai, įvairiomis
aplinkybėmis jie atsidurdavo 
ir šiaurėje“. Tai geras pavyz
dys tos literatūrinės neva- 
Tiesos, kuri, pasak Jono 
Mikelinsko, „tarsi pipete 
dozuota“ ir „dažnai išvirsta 
netiesa tiesos rūbais“.

Panašiai kalba ir Bražėnas. 
Požėra, anot jo, „pajudina 
mūsų prozai naują sibiriados 
sluoksnį... specifiškai 
lietuvišką tremties temą“. 
Reiškia, Požėros-Radaičio- 
Bražėno santvarkoje reikia 
laukti beveik 40 metų, kol 
lietuvis rašytojas išdrįsta, net 
pagal imperijos taisykles, 
iškreiptai, pajudinti lietuvių 
tremtinių Sibire temą. O kiek 
metų dar reikės laukti, kol 
pasirodys tos temos gylio ir 
apimties vertas kūrinys?

Įdomiu sutapimu, dar 
tebeaidint partiniams 
aplodismentams Požėros 
romanui, Lietuvoje iš spaudos 
išėjo klasiškas 19-to šimtmečio 
amerikiečių literatūros 
kūrinys, Henry Thoreau 
„Vaidenas“ (Walden), iš kurio 
ne vieną mintį Požėra 
pasiskolino ir įspraudė į savo 
sintetiško herojaus, Juliaus 
Šerkšno, lūpas. Šis sutapimas 
išryškina svarbius skirtumus 
tarp Thoreau ir Požėros 
pasaulių. Amerikiečių rašyto
jas neišklysta į Aliaską ar 
kokį kitą svieto galą ieškoti 
vidinės taikos ar sandaros su 
gamta — jis ją atranda 
mažame žemės lopelyje, 
Walden ežerėlio aplinkoje. 
Požėros romano herojus 

(Nukelta į 2 psl.)

Meno istorijoje 20 a. bus 
žinomas modernaus meno 
amžiaus vardu. Modernizmo 
sąvokoje tilps daugelis iš pa
žiūros skirtingų meno srovių, 
kurių filosofines ištakas ir 
individualias išraiškas jungs 
amžiaus pradžioje kilusi 
radikali pažiūra į dailę ir jos 
ryšį su pačiu dailininku. Į 
drobę buvo pradėta žiūrėti ne 
kaip į langą, pro kurį matyti 
dalis gamtos, bet kaip į erdvę, 
kuri dailininko rankose pati 
tampa meno objektu, 
nepriklausomai nuo to, kas 
joje yra vaizduojama. In
stinktas pakeičia meninį žino
jimą. Pasikliaudami savo in
stinktu, dailininkai vietoj 
gyvenimo reprezentacijos 
stengiasi atkurti pačią 
gyvenimo sensaciją, kurdami 
paveikslus taip „kaip obelis 
nokina obuolius“. Tuo buvo 
norima išreikšti, kad meną 
kuria ne mokyklos ir 
mokyklinis žihojimas, bet kad 
tai daro žmogaus kūrybinė 
galia (buvusi ir tuomet, 
kuomet dar nebuvo mokyklų), 
ateinanti iš jo paties. Ir lygiai 
kaip gamtos jėga, kildama iš 
šaknų obels šerdimi, žieve, 
kamienu ir šakomis, 
išsiskleidžia žydėjime ir 
prinoksta obuolyje, taip ir 
meno darbas, žmogaus 
kūrybinės jėgos vaisius, 
ateina natūraliu būdu iš jo 
patirties ir išreiškia tai, kas 
žmoguje yra jam vienam 
savita ir drauge visuotina.

Nėra daug dailininkų, 
neišskiriant ir modernaus 
meno didžiųjų Matisse ir 
Picasso, kuriems tokia 
nesąlygota modernaus meno 
mintis tiktų geriau kaip mūsų 
aštuoniasdešimtojo pavasario 
sulaukusiam dailininkui 
Viktorui Petravičiui. Tapęs 
legenda savo gyvenamuoju

Kometos skrydis per istoriją
ALEKSANDRAS RADŽIUS

Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūrtė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Bernardas Brazdžionis

Kiek jau laiko, kai Halley 
kometa periodiškai lankosi 
žemės padangėje? Deja, 
niekas negali į šį klausimą 
atsakytį, nes niekas nežino, 
kada branduolys pasisuko 
Oort debesy į Saulės pusę, 
kada įvyko pirmas jos 
pasirodymas, pirmasis 
perihelis. Kiniečių, egiptiečių 
ir kt. kronikos atskleidžia 
kometos pasirodymų detales 
nuo 240 m. prieš Kristų. 
Modernūs vėliausių laikų 
tyrimai rodo, kad ji jau galė
jusi žemėje lankytis net nuo 
2647 m. pr. Kr., bet nėra 
konkrečių įrodymų, tik 
moksliniai spėjimai. Tikrai 
žinomi 30 vėliausių jos 
pasirodymų per pastaruosius 
2225 metų. Per tą laikotarpį 
Halley kometa ryškiai įsirašė 
ne tik tarp žemės žvaigždynų, 
bet ir žmonijos istorijoje. Štai 
čia jos viešnagių sąrašas:

1. 240 m. pr. Kr. Perihelis 
gegužės 25 d. Kiniečių 
kronikose pažymėta, kad 
buvusi šviesi kometa.

2. 164 m. pr. Kr. Perihelis 
lapkričio 12 d. Vienintelis 
pasirodymas, kuris taip ir liko 
neužregistruotas. Jokių žinių

PRANAS LAPĖ

laikotarpiu, vadintas mūsų 
„kultūros lobius kraunančiu 
aitvaru“, „burtininku“, 
„tautos meno brangenybe“, 
laikomas mūsų amžiaus 
„ryškiausia menine 
asmenybe“, kurio dailė yra 
suaugusi su mūsų liaudies 
tradicijomis ir pasaulėjauta, 
Viktoras Petravičius ir šian
dien intensyviai tebedirba, 
pasikliaudamas savo intuicija 
ir instinktu.

„Niekuomet nedarau ban
domųjų piešinių. Visuomet 
dirbu iškart. Pamėginu... jeigu 
išeina, darau ir kitą. Taip 
kartais padarau dešimtį- 
penkiolika d;irbų. Po to vėl 
nebedirbu... o kuomet vėl 
pradedu, niekuomet neišeina 
taip pat, visuomet kitaip. 
Viskas turi būti nauja, dar 
niekuomet nedaryta“.

Taip kalbėjo Viktoras 
Petravičius prieš pusmetį. Il
game gyvenime tarp Bedalių 
kaimo ir Union Pier laikas 
seniai nustojo savo reikšmės. 
Praeitis jo namuose nėra 
skaičiuojama dienomis ir 
metais, bet darbu — tuo, kas 
jau padaryta ir kas dabar 
daroma. SteKMamasis ką tik 
pradėtų darbų išradingumu ir 
visišku savim pasitikėjimu, 
atsimenu, paklausiau: 
„Viktorai, ar tu savo 
gyvenime esi padaręs blogą 
darbą?“ „Ne“, atsakė, atrodo, 
net neprileisdamas, kad taip 
būtų kada nors galėję atsitikti. 
Reikia tik džiaugtis, kad toji 
nepaliaujama kūrybinė 
versmė, nuolat besikeisdama, 
vis tik lieka Petravičium, nors 
ir pats Petravičius šiandien 
nėra tas pats, kurį pažinojo 
Kaunas ir Paryžius. Teisybė, 
ir šiandien jame dar yra likę 

nėra.
3. 87 m. pr. Kr. Perihelis 

rugpjūčio 6 d. Yra kronikose 
šiek tiek žinių, bet jos 
netikslios.

4. 12 m. pr. Kr. Perihelis 
spalio 10 d. Anot tų laikų 
istorikų, kometa kabėjusi 
viršum Romos miesto. Kinijo
je ji buvo rūpestingai sekama, 
jos judesys buvęs greitas, nes 
kometa praėjusi gana arti 
Žemės ir buvusi labai šviesi. 
Buvo manoma, kad kometa 
galėjusi būti garsioji Betlie
jaus žvaigždė, bet neįrodyta.

5. 66 m. po Kr. Perihelis 
sausio 25 d. Kiniečiai tais 
metais užregistravo dvi 
kometas. Manoma, kad antroji 
bus buvusi Halley. Ją mini ir 
žydų istorikas Juozapas Flavi
jus, kuriam kometa atrodžiusi 
kaip kardas, kabąs virš 
Jeruzalės: romėnai, malšin
dami žydų sukilimą, 
sunaikino Jeruzalę 70 m. po 
Kr.

6. 141 m. Perihelis kovo 22 
d. Pagal kiniečių stebėjimus, 
buvusi labai šviesi kometa. 
Balandžio 22 d. praėjo pro 
Žemę 16 mil- mylių atstu.

7. 218 m. Perihelis gegužės 
17 d. Pagal kiniečių kronikas 
tai buvusi baisi žvaigždė su 
uodega, nusitiesusią iš vakarų 

daug to enfant terrible, 
bohemo, konjaką siurbiančio, 
velniai rautų, Petravičiaus. 
Kalba, jog buvęs Olimpe, bet 
neradęs ten nieko naujo, dėl to 
esąs pasmerktas amžinai 
gyventi žemėje.

Toli praeityje liko „Gulbė, 
karaliaus pati“, atvėrusi akis 
Švietimo ministerijos 
biurokratams. Aukso medalis 
nemokančiam piešti?! Moder
naus meno pagrindinė idėja, 
neribota kūrybinė laisvė, ne 
visiems buvo suprantama ir 
priimtina. Laisvė — taip, bet 
be taisyklių — ne. Į Petravičių 
buvo žiūrima kaip į „keistą 
paukštį“. Savo gyvenime jis 
niekuomet neturėjo nuolatinės 
kritiškos palydos, tų „smilka
lų ir hosanų”, kurias be per
traukos giedojo savo 
išrinktiesiems Aleksis Ran
nitas. Todėl Petravičius liko 
nuošalėje. Jo nepaprastai 
didelis įnašas į mūsų 20 a. 
dailę ir šiandien dar 
tebelaukia išsamaus įver
tinimo. Tiek, kiek tilpo 
Lietuvoje leidžiamos XX a. 
lietuvių dailės istorijos II 
knygoje, yra tik pradžia, maža 
dalis ilgos ir sudėtingos 
Viktoro Petravičiaus biografi
jos. Atrodo, kad būtų pats 
laikas susirūpinti ir imtis 
konkrečių žingsnių tokią 
biografiją išleisti. Tai būtų ne 
tik dovana aštuoniasdešimtąjį 
pavasarį švenčiančiam 
Viktorui Petravičiui, bet taip 
pat ir dovana mūsų kultūrai.

Tuo tarpu širdingai linkime 
Viktorui Petravičiui, kad jo 
olimpinis pasmerkimas 
amžinai gyventi žemėje būtų 
kuo ilgiausias.

(Dailininkas Viktoras Petravi
čius švenčia savo aštuonias
dešimtąjį gimtadienį šių metų 
gegužės mėnesio 12 dieną.)

į rytus. Jai pasirodžius, žuvo 
Romos imperatorius 
Makrinas.

8. 295 m. Perihelis 
balandžio 20 d. Kiniečiai 
stebėjo ją, judančią nuo An
dromedos iki Mergelės 
žvaigždyno, bet mažai paliko 
žinių apie jos šviesumą.

9. 374 m. Perihelis vasario 
16 d. Kiniečiai ją užregistravo 
tik po perihelio. Balandžio 2 
d. kometa praėjo pro Žemę 8 
mil. mylių atstu.

10. 451 m. Perihelis birželio 
28 d. Kometa stebėta ne tik 
Kinijoj, bet ir visoj Europoj. Ji 
buvusi pragaištinga hunų 
valdovui Atilai, nes tais 
metais romėnų karo vadas 
Ecijus sustabdė Atilą dideliam 
mūšy Katalaunų laukuose, 
Šampanijoj, Pietų Prancūzijoj, 
prie Chalons miesto.

11. 530 m. Perihelis rugsėjo 
27 d. Mažai kas žinoma apie 
šį pasirodymą, nes ir kiniečių, 
ir europiečių užrašuose mažai 
informacijų. Tais metais 
Anglijoj įsigalėjo saksai. Be 
to, kometa kalta dėl maro 
epidemijos, nusiaubusios Eu
ropą.

12. 607 m. Perihelis kovo 
15 d. Šis kometos sugrįžimas 
nelabai aiškus. Kiniečių 
šaltiniai mini dvi šviesias 
kometas. Nėra pakankamai 
duomenų nustatyti, kuri iš jų 
yra Halley.

13. 684 m. Perihelis spalio 
2 d. Ją mini kiniečių ir eu
ropiečių užrašai. Tai pirmoji 
kometa, pavaizduota medžio 
raižinyje, kuris išspausdintas 
1493 m. Nuernbergo kronikoje. 
Ji kalta dėl tuo metu visoje 
Europoje siautusių audrų su 
žaibais, perkūnu ir lietumi. 
Daug žmonių ir gyvulių tada 
žuvo, pasėliai buvo sunaikinti, 
kilo maro epidemija.

14. 760 m. Perihelis 
gegužės 20 d. Kiniečiai stebėjo 
kometą du mėnesius ir 
apibūdino ją kaip labai 
šviesią. Ji buvusi lyg didžiulis 
spindulys.

15. 837 m. Perihelis
vasario 28 d. Keturios kometos 
tuo laiku pasirodžiusios, bet 
Halley daugiausia dėmesio 
susilaukusi. Balandžio 11 d. 
įvyko pats artimiausias praė
jimas pro Žemę — 0.04
astronominių vienetų arba 3.7 
mil. mylių. Todėl jos regimas 
šviesumas konkuravo su 
Venera ir uodegos kampinis 
ilgis siekė net 93 laipsnius. 
Šių dienų astronomai būtų 
nepaprastai laimingi, jei šių 
metų Halley taip arti pro mus 
prašvilptų.

16. 912 m. Perihelis liepos 
18 d. Kometa buvusi ne taip 
šviesi kaip 837 metais. Mažai 
duomenų apie ją išlikę.

17. 989 m. Perihelis rugsėjo 
5 d. Mažai duomenų išlikę ir 
apie šį pasirodymą.

18. 1066 m. Perihelis kovo 

20 d. Vienas iš šviesiausių 
kometos pasirodymų. Beveik 
Veneros šviesumo. Graikų 
istorikų pranešimu, kometa 
buvusi Mėnulio dydžio. Šios 
kometos kaltė, kad Hastings 
mūšyje tais metais žuvo Angli 
jos karalius Haroldas, sostą 
užėmė Viljamas Nugalėtojas 
ir tuo būdu Anglijoj įsigalėjo 
normanai. Šiems įvykiams 
paminėti buvo užsakytas 
vadinamasis Bayeux 
gobelenas, kuriame pavaiz
duota ir Halley kometa.

19. 1145 m. Perihelis 
balandžio 18 d. Pagal kiniečių 
kronikas, kometa turėjusi ilgą 
uodegą ir buvusi melsvos 
spalvos. Tais metais popie
žium buvo išrinktas Eugeni
jus III (Palaimintasis), kuris 
už poros metų paskelbė antrąjį 
Kryžiaus karą.

20. 1222 m. Perihelis rugsė
jo 28 d. Kometa buvusi 
raudonos spalvos. Ją matęs 
mongolų vadas
Džengischanas, kuris palaikęs 
kometą ženklu, reiškiančiu, 
kad jis nugalėsiąs visą 
pasaulį. Prieš metus jis jau 
buvo nuteriojęs Samarkando 
miestą Turkestane. Kometa 
išpranašavusi prancūzų 
karaliaus Pilypo II Augusto 
mirtį 1223 m. Prieš trejus 
metus, t.y. 1219 m., Lietuvos 
kunigaikščiai, jų tarpe ir Min
daugas, pasirašė taikos sutartį 
su Voluine. Tad galime tarti,

(Nukelta j 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Premijų šventė vardu ir būdu. 
Ir nuostabus tas Bronius Kviklys.
Dailės premija suteikta Romui Viesului. 
Chicagos Lietuvių opera — laureatė. 
Broniui Budriūnui — muzikos premija. 
Prano Visvydo eilėraščiai.
Realizuojami Amerikos lietuvių muzikos są
jungos užmojai.
Ką žada „Vaidilutės” teatras? 
Muzikos ir poezijos šventė.
Nuomonės ir pastabos.
Ingrida Blekytė — aktorė ir režisierė. 
Nauji leidiniai.
Kometos biuletenis Nr. 8.

Premijų šventė vardu ir būdu
ŠeStoji Premijų Šventė šių 

metų gegužės mėn. 17 d. 
Bostone žymės šios JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos antrosios 
kadencijos veiklos užbaigimų. 
Visos paskirtosios premijos 
yra 1985 metų premijos.

Kultūros taryba pastebi, kad 
spaudoje vis dar pilnai 
neįsipilietino jos 1980 metais 
įsteigtai tradicijai duotasis 
vardas — Premijų šventė. 
Labai dažnai rašoma „premijų 
įteikimas“ ar „premijų 
įteikimo šventė“. O mes kaip 
tik nenorėjome akcentuoti 
paties įteikimo akto. Jo 
nelaikome esminiu šios 
tradicijos elementu. Jo tame 
renginy galėtų ir visai nebūti. 
Pinigines dovanas būtų 
galima bet kokia proga įteikti, 
net paštu pasiųsti.

Kultūros taryba visą 
renginio svorį norėtų sukrauti 
į sąvoką „Šventė“. Juk tai 
gausias asociacijas ir daugelį 
prasmių talpinanti sąvoka. 
Sakydami „šventė“, kartu 
sakome, kad kokia nors proga 
yra švenčiama. Tuo pačiu 
nusakome ir laimingą įvykio 
nuotaiką. Bėdų, nepasisekimų, 
nelaimių nešvenčiamą.

Šventės šventimas visada 
išsilieja į tam tikros apimties 
istorinio laiko atskleidimą. 
Švenčiamoji proga atneša iš 
praeities, kartais net labai 
tolimos, šiai dienai turinį ir 
prasmę bei pažadina vizijas 
ateities planams ir gali
mybėms.

Laimingos nuotaikos šven
timas prašosi ta nuotaika 
dalijimosi su kitais, kuria 
bendruomenines situacijas. 
Prisimintini čia du Kristaus 
palyginimai iš šv. Luko 
evangelijos. Apie prapuolusią 
avį. „Radęs ją..., parėjęs 
namo, sušaukia prietelius ir 
kaimynus ir jiems sako: 
džiaukitės drauge su manimi, 
nes suradau avį, kuri buvo 
prapuolusi.“ Apie moteriškę, 
radusią pamestąją drachmą. 
„Radus, sušaukia prieteles ir 
kaimynes ir sako: džiaukitės 
su manimi, nes radau drach
mą, kurią buvau pame
tusi”.

Žmonių susitikimai vieni kitų 
egzistencinėse situacijose yra 
tapę išsamių svarstymų ob
jektais egzistencinėje filosofi

joje. Vienos laisvos būties 
susilietimo su kita laisva 
būtim reikšmę ir išdavas 
egzistencialistai vertina, rem
damiesi savo pasaulėžiūromis. 
Vieniems sąlytis su kitu 
reiškia kelią į išganymą, 
kitiems — į egzistencinį 
prakeikimą.

Ateistinio egzistencializmo 
atstovas Jean-Paul Sartre 
savo pažiūras į ontologinį 
būčių santykiavimą 
atskleidžia drama „No Exit“ 
(angliškame vertime). Drama 
vaizduoja pragarą ir tris 
pasmerktuosius — du vyrus ir 
moterį. Nėra ten nei velnių, 
nei kankinimo įtaisų. 
Pasmerktieji, uždaryti pa
prastam kambary, kankina 
vienas kitą, trukdydami 
vienas kitam tenkinti erotines 
aistras. Drama baigiasi skun
du: „Pragaras yra kitas 
(žmogtis]!“

Visai kitą pažiūrą skelbia 
katalikas egzistencialistas 
Gabriel Marcei. Jo credo: 
„Būti reiškia subūti”. Subu
vimas ir būčių atsiskleidimas 
remiasi būčių ir Dievo tar
pusavio meile. Giminingos 
pažiūros skleidžiamos ir 
lietuvių filosofų Juozo Gir
niaus ir Antano Maceinos 
svarstymuose.

Lietuvių Bendruomenė, ga
lingų ir dinamiškų svetimųjų 
įtakų apsupime, tautos istori
jos vedama, ieško laimėjimo 
prošvaisčių visose savo 
veiklos srityse. O radusi 
savąsias „avis” ir „drach
mas” kviečia išeiviją į 
bendruomeninę džiaugsmo 
šventę. Premijų šventė siekia 
būti nuolatinių kultūrinių 
laimėjimų liudininke ir skel
bėja.

V. Mariūnas

JAV LB Kultūros tarybos Šešto
ji Premijų šventė įvyks š.m. 
gegužės mėn. 17 d., 7 v.v. Ameri
kos Lietuvių piliečių klube, 368 
West Broadivay, South Boston, 
Mass. Šventę globoja LB Bostono 
apygardos ir apylinkių valdybos. 
Šventės meninę programą atliks 
Clevelando muzikinis vienetas 
„Uždainuokime”. Kviečiami visi, 
kurie gali, atvykti į šventę, susi
tikti su mūsų kūrėjais ir 
pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių 
kultūrą.

Ir nuostabus tas Bronius Kviklys
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

Didžioji Lietuvių Ben
druomenės premija už 1983- 
1985 metais išleistą 
lituanistinės humanitarinės 
tematikos veikalą paskirta 
Broniui Kvikliui. Paskyrė 
JAV LB Kultūros tarybos 
sudaryta komisija: pirm. dr. 
Augustinas Idzelis, nariai — 
dr. Bronius Kazėnas, Algis 
Rukšėnas, dr. R. Šležas, dr. 
Danguolė Tamulionytė. Premi
ja, 3000 dolerių, oficialiai 
paskirta už serijinį Lietuvos 
bažnyčių 5-jį tomą (Vilniaus 
arkivyskupijos 1-mą dalį). 
Knygą išleido Lietuvių 
bibliotekos leidykla. Be abejo, 
komisija turėjo minty ne vien 
tą vėliausiąjį tomą, bet ir 
visus anksčiau išleistuosius 
tos pačios serijos tomus.

šia premija Bronius Kviklys 
buvo įvertintas ir pažymėtas 
už Bavo milžiniškus darbus ir 
įnašą į lietuvių kultūros 
istoriją ne vien tik šia serija 
apie bažnyčias, bet ir 
anksčiau išleista kita en
ciklopedinio pobūdžio knygų 
serija Mūsų Lietuva (1964- 
1968). Pastarąją išleido 
Lietuvių enciklopedijos leidyk
la. Yra parašęs ir išleidęs 
ir daugiau leidinių.

Teisingai įvertiname ir 
didžiuojamės išeivijoje iš
leistom abiem enciklopedijom 
(lietuviškąja ir angliškąja), 
galvą lenkiam jų leidėjui ir 
keliems pasišventusiems 
redaktoriams už labai 
kruopštų, sąžiningą darbą, 
kuris galėjo apvilti tik skep
tikus. Nemažiau reikia 
pareikšti pagarbos ir padėkos 
ir Kvikliui už tų abiejų serijų 
suredagavimą ir paskelbimą 
(Vilniaus arkivyskupijos an
troji dalis baigiama spausdin
ti, o paskutinysis tomas — 
Kaišiadorių vyskupija — 

paruošta spaudai), juo labiau, 
kad tai buvo vieno žmogaus 
darbas, ir pagaliau, kad tas 
vienas žmogus tai atliko tik 
atliekamu nuo kitų darbų 
laiku. Pragyvenimui niekas 
nesudarė sąlygų, niekas 
honoraro nemokėjo, o duorią ir 
druską pelnyti, šeimą užaugin
ti ir išlaikyti Kvikliui, kaip ir 
visiems kultūrininkams, reikė
jo ieškoti kitų užsiėmimų.

Bronius Kviklys ilgiausiai 
dirbo Draugo redakcijoje 
(1968-1980), o artimu ben
dradarbiu pasiliko ir išėjęs į 
pensiją, kiekvieną savaitę 
rašo vedamuosius. Rašo ne 
vien Draugui — jo rašinių 
galima užtikti Australijos 
Tėviškės aiduose ir kitur. 
Dirbti redakcijoje, būti 
redaktorium reiškia, kad 
niekad neturėsi poilsio ir 
ramybės. Ir nežiūrint to, 
suplanavo ir įvykdė didžius 
darbus. Kaip jis tai padarė, 
sunku suprasti. Reikėjo 
nepaprasto darbštumo, 
užsidegimo, planingumo, dis
ciplinos, pasišventimo. Yra 
žinoma atsitikimų, kad 
siekiant ko nors visomis 
jėgomis, pasiekiama ir kas 
atrodytų nepa&lekiama. Žmo
gus, sukaupęs visas jėgas, 
gali žymiai daugiau padaryti, 
nei iš pradžių mano. Žinomas 
atsitikimas, kai Vietname 
keturi amerikiečiai
važiuodami džipu miško 
siauru keliuku pastebėjo 
prieky jų laukiančius 
komunistų partizanus. Ap
sisukti džipui buvo neįma
noma, bet jie vežimą pakė
lė ir apgręžę pabėgo. Kai 
pasakojo apie tai grįžę į bazę, 
niekas netikėjo, kad jie tai 
galėjo padaryti. Ir tikrai, 
norėdami pademonstruoti, 
kaip jie tai padarė,

ja už veikalą „Vilniaus arkivyskupija I", penktąjį „Lietuvos bažnyčių" 
serijos tomą. Nuotrauka Vytauto Maželio.

automobilio negalėjo pakelti. 
Jėgų atsirado tik tada, kai 
teko gelbėtis nuo mirties.

Surinkti medžiagą apie 
Lietuvos bažnyčias, istorinę ir 
iliustracinę, iki pat vėliausiųjų 
laikų, kiek tai buvo įmanoma, 
šių albumų autorių paskatino 
būtinas reikalas. Juk žinome, 
kad jau nemaža bažnyčių 
sunaikinta, sudeginta. Daug 
sunaikinta ir vidaus ornamen
tikos, o kas sunaikinta, jau 
neatstatoma. Mūsų kaimo 
žmonės niekur kitur nėra įdėję 
tiek širdies ir kūrybinio 
išradingumo, kaip statydami 
bažnytėles, kryžius, droždami 
smūtkelius, koplytėles. Tik 
nedidelė dalis tų liaudies ir ne 
liaudies kūrinių, skulptūrų ar 
architektūros paminklų buvo 
užfiksuota fotografijose, 
paskelbta knygose. 
Nepriklausomybės laikotarpis 
buvo per trumpas, ir niekas 
nespėjo tai padaryti, buvo kitų 
neatidėliojamų darbų ir 
rūpesčių.

Jeigu kas norėtų tai 
padaryti šiais laikais Lietuvo
je, jam neleis. Kas leis ten 
gyvenančiam ne tik surinkti 
visų bažnyčių, altorių, 
šventųjų nuotraukas ir ob
jektyviai aprašyti, kaip mūsų 
žmonės jas statė, aukojosi, 
kiek dėl to nukentėjo nuo anų 
laikų ir šių laikų carų, ateistų 
sukurstytų vandalų ir net 
dabartinių švietėjų mokytojų, 
kai jie nuo altoriaus vaikus 
varinėja? Arba, kiek kunigų, 
net vyskupų buvo nužudyta ar 
nukentėjo tik todėl, kad jie 
sąžiningai ėjo savo pareigas. 
Juk to visko ten gyvenantis 
negalėtų padaryti. Reikia 
daryti čia, ko ten negalima.

Reikia, bet kaip tai 
padaryti? Jei kas, sakysim, 

norėtų surinkti visų bažnyčių 
nuotraukas kad ir už geležinės 
uždangos — Lenkijoj, Vengri
joj ar net Bulgarijoj, ten 
niekas nekliudytų važinėti. 
Gautų įspėjimą, kad nefo
tografuok karinių objektų. 
Kas kita „laisviausioj pasauly 
šaly“, mūsų brangioj Lietuvoj, 
kur nuvykęs gali tik penkias 
dienas Vilniaus viešbuty 
pasėdėti, o jei nesi kuo 
įsiteikęs aniems valdovams, 
tai nei motinos kapo tau neleis
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pamatyti. Tai kaip surinkti 
visų bažnyčių naujausias ir 
kitokias nuotraukas istorijai? 
Čia ir pasireiškė Kviklio 
nuostabus gabumas 
suorganizuoti. Neužteko jo 
paties per ilgus metus iš 
spaudos rinktų fotografijų ir 
aprašų, bet reikėjo plataus, 
didelio susirašinėjimo, kol kas 
nors sutiko rizikuoti, savo ar 
ne savo apylinkėse padaryti 
bažnyčių ar koplyčių 
nuotraukas, jas iš kur nors 
iškasti ir prisiųsti. Pagaliau 
jei kas iš ten gyvenančių ir 
talkininkavo, jis turėjo būti iš 
čia kompensuojamas. Iš 

kuklaus uždarbio, nutraukiant 
nuo šeimos. Jokio mecenato, 
jokio finansinio užnugario juk 
nebuvo.

Medžiagą apie Lietuvos 
miestelius, bažnytkaimius 
Kviklys pradėjo rinkti dar 
stovyklų laikais Vokietijoje. 
Renka ir dabar. Jo namelis 
pasidarė kaip vienas archyvas 
— biblioteka. Surinko visokią 
lituanistiką, turi daug retų 
knygų, laikraščių, nuotraukų, 
monetų, medalių. Pavyko 
įsigyti Antano Smetonos 
dokumentinę medžiagą, 
įvairių žymių žmonių laiškų, 
rankraščių ir kitokių doku
mentų. Jo rinkiniais naudojasi 
mokslo žmonės, įvairiom 
progom su savo eksponatais 
dalyvauja parodose. Tokiu 
būdu rašomiems veikalams 
pirmiausia naudojasi savo 
rinkiniais, o ko trūksta, ypač 
naujausios informacijos, 
sugeba susiorganizuoti 
talkininkų pagalba iš visų 
kontinentų. Laimingu atveju 
darbus vertina ir jam 
talkininkauja šeima — žmona 
ir duktferys.

Kviklio darbą pastebėjo bei 
įvertino ir Vatikanas. Už 
„Lietuvos bažnyčių” tomus, 
kurie sudaro visų pasaulio 
katalikų bažnyčių istorijos 
dalį ir paliks ilgiems amžiams 
Vatikano ir kituose 
archyvuose, popiežius Jonas 
Paulius II Bronių Kviklį 1984 
sausio 24 aktu apdovanojo 
auksiniu medaliu Augustae 
Crucis Insigne pro Ecclesia et 
pontifice. Medalis paprastai 
duodamas tik už ypatingus 
Katalikų Bažnyčiai 
nuopelnus. Medalį iš Romos 
atvežė ir įteikė vyskupas An
tanas Deksnys.

Kai bažnyčių serijos 
leidimas eina į pabaigą, 
draugai Kvikliui siūlo pailsėti, 
susirūpinti ir savo reikalais. 
Bet tuoj atsiranda ir kitokių 
žmonių su savo siūlymais ar 
net raginimais: toliau surašyk, 
išleisk ir ne katalikų bažnyčių, 
sinagogų, mečečių istorijas. 
Atrodo, lyg tas žmogus, kuris 
tiek daug padarė, yra ne 
žmogus, bet automatas, 
mašina, visų nuosavybė. Mes 
turime tūkstančius akade
mikų, mokslo žmonių — 
kur jie? Kodėl ir kiti negali 
imtis panašaus labai svarbaus 
Lietuvos kultūros istorijai dar
bo, surinkti istoriją, pvz., kitų 
tikybų bažnyčių ir šventovių. 
Tas pats pasakytina ir apie 
Amerikos, Kanados, Pietų 
Amerikos lietuvių statytas 
bažnyčias. Kodėl neatsiranda 
kas tam atsidėtų ir surinktų 
medžiagą, nuotraukas, at
siminimus jau apie nesančias, 
nugriautas, kitiems perleistas 
ir dar esančias bažnyčias. 
Darbas būtų daug lengvesnis, 
be jokios rizikos, ne taip kaip 
rinkti obuolius „uždraustame 
sode“, savo tėvų krašte, 
okupuotoj Lietuvoj. Labai gera 
proga ypač studijuojančiam 
jaunimui pasivažinėti po šiuos 
kraštus, po lietuvių kolonijas 
ir padaryti naudingą darbą. 
Galima tikėtis ir akademinių 
užskaitų. Panaši pradžia 
padaryta, beieškant lietuviškų 
pėdsakų Pennsylvanijos 
kasyklų rajonuose.

Didžioji Lietuvių Ben
druomenės premija Broniui 
Kvikliui, stebukladariui, 
sugebėjusiam padaryti tai, kas 
beveik neįmanoma, išreiškia 
visos lietuvių išeivijos padėką.
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Šiame numeryje:
Sekminiškos Poezijos dienos.
Sąmoningo tikėjimo metai.
Černobylio branduolinė nelaimė ir Lie
tuva.
Sąmoningo tikėjimo metai Rocheste- 

' ryje.
Birutės Pūkelevičiūtės „Oi tu ieva, ie
vuže”, „Rugpjūtis”.
Antanas Tamošaitis švenčia 80 metų 
sukaktį ekslibrių paroda.
Lietuvių moterų dailininkių draugijos 
sukaktuvinė paroda: „Žvilgsnis į 
save”.
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Sekminiškos Poezijos dienos
Kertinėje paraštėje 

stabtelėti prie poezijos šį kartą 
yra dviguba proga: Sekminės 
— visokios kūrybos įkvėpėjos 
Šventosios Dvasios šventė — 
ir už savaitės Jaunimo centre, 
Chicagoje, įvykstančios 
kasmetinės ir tradicinės Poezi
jos dienos. Tarp vieno ir kito 
yra gana tamprus ryšys. Juk 
poezija antikiniais amžiais ir 
buvo laikoma dievų kalba. 
Tiksliau pasakius, tai buvo 
lyg ir dievų, ir žmonių kone 
apeiginis susižinojimo kodas, 
žodį paverčiantis sakraliniu 
dalyku. Dar labiau šį žodinį 
procesą pabrėžė krikščioniško
ji era, perkeisto žodžio sąvoka 
prisiliesdama paties Dievo: 
„Pradžioje buvo Žodis. Tas 
Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis 
buvo Dievas“ (Jn 1,1). Ir jeigu 
Dievas sukūrė žmogų pana- 

,šų į save, tai žmogus 
savo kūrybiniu žodžiu, ypač 
poetiniu žodžiu, ir yra pana
šiausias į savo Kūrėją. O 
krikščioniui to žodžio įkvė
pėja yra anose pirminėse 
Sekminėse apsireiškusi Šven
tosios Dvasios galia.

Net ir mūsų — poezijos 
skaitytojų santykis su 
perkeistu poetiškuoju žodžiu 
yra sekminiškas. Šios šventės 
mišiose skaitome: „Visi jie 
pasidarė pilni Šventosios 
Dvasios ir ėmė kalbėti 
visokiomis kalbomis, taip kaip 
Šventoji Dvasia jiems davė 
prabilti“ (Apd 2,4). Rašoma 
apie apaštalus, kurių 
sekmininę kalbą kiekvienas 
klausantis girdėjo savo gimtą
ja kalba. Argi ne panašiai 
mes klausomės poetų, kada 
jų žodį girdime kiekvienas 
jautriausiomis savo sielos 
ausimis ir kada jis atliepia 
kiekvieno labai individualų 
širdies plakimą.

Visa tai bus galima 
kiekvienam tiesiogiai pajusti 
šių metų Poezijos dienose 
Chicagoje. Jos prasideda už 
savaitės: gegužės mėn. 23 d. 
(penktadienį) 8 vai. vak. ir 
gegužės 24 d. (šeštadienį) 8 
vai. vak. Abi dienas progra
mos vyks Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Poezijos 
dienas rengia Jaunimo centro 
moterų klubas, programą 
organizuoja ir jai vadovauja 
Kazys Bradūnas.

i

vakaras 
Tomui 
žinome, 
ryškus 
poetas, 
mokslų

Yale universiteto 
literatūrinių ir

Šiemetinė Poezijos dienų 
duoklė ypatinga tuo, kad tai 
bus vakarai su Birute 
Pūkelevičiūte ir Tomu 
Venclova. Tai bus rečitaliniai, 
spektakliniai ir akademiniai 
poezijos vakarai.

Penktadienio vakaras skir
tas Birutei Pūkelevičiūtei. Pir
moje vakaro dalyje ji rečituos 
pasirinktąją Vinco
Mykolaičio-Putino, Bernardo 
Brazdžionio, Antano Miškinio, 
Kazio Bradūno, Oskaro V. 
Milašiaus ir Vlado Šlaito 
poeziją. Antroje vakaro dalyje 
pateiks savos poezijos rink
tinę. Abidvi rečitalinio va
karo dalys dar bus apipintos 
pačios atlikėjos spalvingais 
komentarais bei specialiai 
sukurta muzikine palyda, 
kurios koordinatorius ir kūrė
jas yra Darius Polikaitis. Jam 
dar talkins Audrius Polikaitis 
ir Rima Polikaitytė.

Šeštadienio 
atiduodamas 
Venclovai. Kaip 
jis yra ne tik 
jaunesniosios kartos 
bet ir literatūrinių 
daktaras, 
profesorius, 
kitokių temų spalvingas es- 
eistas, palyginti trumpu laiku 
išeivijoje spėjęs ryškiai 
pasireikšti įvairiomis savo 
knygomis, dažnas literatūros 
tarptautinių suvažiavimų 
dalyvis, kuriuose jis jaučiasi 
kaip žuvis vandenyje, 
atstovaudamas lietuviškiems 
ir demokratiškiems reikalams. 
Plataus žvilgsnio bus ir šio 
vakaro jo paskaitos tema — 
„Dabarties lietuvių poezija 
pasaulinės poezijos 
kontekste“. Tema nauja, 
aktuali ir mūsuose beveik 
neliesta akademinėje plotmėje. 
Antroje vakaro dalyje Tomas 
Venclova atliks ir savo poezi
jos rečitalį, paįvairindamas jį 
dar ir kitų mūsų poetų kūryba 
bei savo vertimais 
tautų poezijos.

Reikia tik, kad 
sekminiškos dvasios 
užmojį gyvai atsilieptų ir 
Poezijos dienose dalyvautų 
visi, kuriems lietuviškasis 
žodis yra ne vien tik 
kasdieniškoji šneka, bet ir 
dieviškai žmogiškos kūrybos 
virSOnt. . k. br<L

iš kitų

į šitą 
rengėjų

neiškiltų

Sąmoningo tikėjimo
JURGIS JANKUS• Šiuo metu mes esame 

sąmoningo tikėjimo metų 
prieangyje. Tikėjimo metų, bet pertraukčiau savo darbą, nes 
ne paties tikėjimo, nes tie jos turi man pasakyti labai 
metai — tai skirtas laikas 
susimąstyti, pažvelgti į

' gyvenamo momento tikėjimo 
sampratą ir tos sampratos 
ryšį su gyvenimo bėgsmu, o 
pats tikėjimas tai jau mūsų 
kiekvieno būsena, mūsų 
vidinis santykis su Dievu ir to 
santykio apčiuopiamas ir 
matomas reiškimas savo 
aplinkoje. Sąmoningo tikėjimo 
metai kiekvienam iš mūsų yra 
gera paskata stabterėti ir 
pasvarstyti, kaip yra ne su 
kitų, bet su mūsų pačių tikė
jimu, kaip toli dar esame nuo 
to tikėjimo, kurio moko 
Evangelija.

Sąmoningai svarstant tikė
jimą, atsiduriame ties viena 
pačių didžiausių paslapčių: 
kam žmoguje yra sudėtos gero 
ir blogo priešingybės. Ar tik 
todėl, kad jis galėtų parodyti 
galią rinktis? Kad turėtų galią 
arba paklusti Dievui, arba 
pats skelbtis viešpačiu ir 
versti kitus jam paklusti, o 
nepaklūstančius išjuokti, pa
niekinti, išskirti, uždaryti, net 
nužudyti, kad nepaklusniųjų 
masė netrukdytų jam 
viešpatauti. Žmogus nebūtų 
žmogumi, jeigu tas bruožas 
kartkartėmis 
teisinamas net paties Dievo 
vardu. Bet tai yra žmogui 
paties Kūrėjo įdiegtos laisvos 
valios tiesioginis reiškinys, 
leidžiąs paklusti ar 
pasipriešinti, mylėti ar 
nekęsti, bendradarbiauti su 
Viešpačiu Dievo karalystės 
kūrime, ar visą kilnumą 

| sutrypti ir kurti pragarą; tapti 
angelu ar liuciferiu, Kainu ar 
Abelių, atgailaujančiu Petru 
ar užkietėjusiu Judu. Tas pat 
žmogui įdiegtos laisvos valios 
didžiulis dvasinis turtas 
įgalina žmogų visiškai pa
neigti Dievą ir pačiam Jo vie
toje atsistoti. Laisva valia 
leidžia paneigti net patį save, 
nusiplauti rankas ir viską 
suversti ant Dievo galvos.

Kartą dirbau kieme. Atėjo 
dvi moterys, paprašė, kad

svarbią žinią. Paprašiau 
sakyti ir taip: „Kas kad 
rankos užimtos, ausys yra 
laisvos ir visiškai atviros“. 
Tada jos kviety mane melstis 
ir tikėti Dievą, nes visi ženklai 
rodo, kad Jo karalystė čia pat, 
kad greitai pasibaigs visi 
vargai, išnyks visos kančios, 
kurios šių dienų žmogų taip 
kamuoja. Kai paklausiau, kaip 
tas atsitiks, jos paaiškino, kad 
Jėzus Kristus ateis antrą 
kartą. Bet ateis ne taip, kaip 
pirmą sykį atėjo. Dabar ateis 
su visa dangaus galybe, 
sunaikins visus piktadarius, 
netikėlius, veidmainius, išnau
dotojus, paliks gyvus tikrai 
tikinčiuosius, juos apsups 
savo dieviška meile ir jiems 
karaliaus. Jo karalystėje 
nebebus nei vargo, nei kentė
jimų, nei ligų, nei kitokių 
nelaimių, nes likę bus tik 
gerieji ir nebereikės jų bausti. 
Tada paklausiau, kas joms 
tokią nuostabią žinią apreiškė, 
ir jos abi labai nustebo, kad 
galėjau tokį klausimą klausti. 
Viena net pasiteiravo, ar aš 
net švento rašto neskaitąs. 
Kai pasisakiau, jog retkarčiais 
paskaitau, jos per viena kitą 
ėmė aiškinti, kurioje vietoje, 
kas ką apie ateinančią Dievo 
karalystę sako ir apie visus 
ženklus, rodančius, kad tas 
laikas jau čia pat. Tada 
pasakiau, kad mano šventas 
raštas kitaip sako. Jis sako, 
kad Dievo karalystė ateina 
nepastebimai, kad ji jau yra 
mūsų tarpe. Jeigu Kristus 
prieš beveik du tūkstančius 
metų pasakė, kad ji jau tada 
buvo žmonių tarpe, tai ar 
nepasivėlinot jos laukti atei
nant, kai ji tiek metų yra 
čia ir tik laukia, kad ją 
pamatytumėm ir jon įsi- 
jungtumėm. Kristus net tos 
karalystės konstituciją 
paskelbė. Ji labai trumpa, bet 
savo aiškumu apima ir visą 
dangų, ir visą žemę. Mylėk 
Dievą, o savo artimą mylėk, 
kaip myli pats save. Jis

metai
paskelbė ir tos konstitucijos 
vykdymo taisykles: Buvau 
išalkęs, mane pavalgydinote; 
buvau ištroškęs, mane 
pagirdėte; buvau nuogas, 
mane aprengėte; buvau
pakeleivis, mane priglaudėte; 
buvau ligonis, mane
aplankėte; buvau kalinys, atė
jote mane paguosti. Kad būtų 
Dievo karalystės konstitu
cijos vykdymo taisyklės 
kiekvienam visiškai aiškios, 
Jis tą dar kartą pakartojo, net 
pabrėždamas, kaip toli nuo 
Dievo karalystės bus visi tie, 
kurie nepaklus. Argi tuo 
Viešpats įsakmiai neparodė, 
kad kiekviename iš mūsų yra 
Jis pats, ir kad vienaip ar 
kitaip bendraudami tarpusavy 
tokiu pat būdu ir tokiu pat 
laipsniu bendraujame ir su 
Juo. Ne kiekvienas įeis į 
Dangaus karalystę, kuris 
šaukia: Viešpatie, Viešpatie, 
bet tik tas, kuris vykdo mano 
Tėvo valią, o Tėvo valią 
Kristus labai aiškiai išdėstė 
Dievo karalystės konstitucijos 
taisyklėse. Užbaigdamas 
pasakiau: „Tai, matote, kiek 
nedaug tereikia, kad čia 
žemėje sužydėtų Dievo 
karalystė. Tik mylėti artimą, 
tik rūpintis juo, kaip 
rūpinamės patys savimi; tik 
jam padėti, reikale dalintis su 
juo paskutiniu duonos kąsniu, 
ir visa tai daryti ne savęs 
paaukštinimui, o su nuolankia 
malda širdyje.“ „Tai ne taip 
lengva“, mano įsibėgėjusią 
šneką nutraukė viena iš 
moterų. Jos nuėjo, o aš galvo
jau ir tebegalvoju, kad jos 
pasakė teisybę: taip tikėti 
tikrai nelengva. Lengviau yra 
norėti, kad visi viską mums 
darytų. Toks ir tikėjimas daug 

j lengvesnis. Tik rankas su- 
j dėjęs melskis: Viepatie, čia 
j Viešpatie, ten, Viešpatie, tą,
Viešpatie, aną; Viešpatie, tuoj; 
Viešpatie, greičiau, nes laukti 
nebeturiu nei kantrybės, nei 
jėgų! Bet ar toks tikėjimas yra 
tikėjimas? Ar tai nėra tik 
egoizmo apraiška? Ar tai nėra 
noras valdyti Dievą? Ar tai 
nėra noras Dievą palenkti 
savo valiai?

Šie sąmoningo tikėjimo 
metai yra puiki proga 
pasvarstyti ir suvokti, kiek toli 
mes esame pažengę nuo 
pagoniškosios Lietuvos laikų, 
kurios pagoniškoje religijoje 
buvo gana ryškūs ką tik 
suminėti krikščioniškosios 
Dangaus karalystės pradai. 
Kiek arčiau esame prie 
Dangaus karalystės už savo 
prosenelius, o gal net labiau 
nuo jos atitokome?

Gyvename ypatingus laikus, 
kai žmogus beveik visiškai 
nebelinkęs dalytis bet kokia 
atsakomybe: viską turi 
padaryti arba Dievas, arba 
valdžia, ar bent draudimo 
bendrovės. Atsitiks kokia 
nelaimė, kaimynas, draugas, 
ar net artimas bičiulis pir
miausia pasiteiraus ar turi 
draudimą. O jeigu neturi, tai 
duos patarimų, kaip galima 
gauti pagalbos iš valdžios. Ir 
tik labai, labai retas šoks 
padėti pats. Tai kasdieninė 
apraiška, ne tarp kokių 
ateistų, kurie teturėtų rūpintis 
tik savimi, bet ir tarpe 
mūsų, kurie vadinamės 
tikinčiaisiais, ramiai, for
maliai atliekame būtiniausias 
religines prievoles, bėdoje kar
tais mėginame prisišaukti

Aleksandras Marčiulionis Taika (niajolika)
Nuotrauka Algimanto Kezio

Dievą, bet net nepagalvojame, 
kad gražiai telpame į tą 
kategoriją, kurią Kristus ap
taria švento Mato evangelijos 
pradžioje, jog ne tie bus išga
nyti, kurie šaukia Viešpatie, 
Viešpatie. Sąmoningo tikėjimo 
metai yra ir laikas, ir proga 
suvokti, kad vien Dievo 
buvimu, net Jo garbinimas, be 
Kristaus įsakmiai pabrėžtų 
darbų, nėra tikras 
sąmoningas tikėjimas. Tikras 
sąmoningas tikėjimas yra 
suvokimas mūsų tikrosios 
paskirties. Ne kur už debesų, 
bet čia pat žemėje, savo 
kaimynystėje, savo parapijoje, 
savo gyvenamu laiku. Antra 
vertus, sąmoningas tikėjimas 
dar nėra pilnutinis tikėjimas. 
Jis yra tik toks to tikėjimo 
laipsnis, kada žmogus žino 
savo vietą santykyje su Dievu, 
žino tikėjimo uždedamas 
prievoles, nuo jų nenusigrįžta, 
neįtikinėja nei pats savęs, nei 
savo artimo, kad tai nebūtinas 
reikalas, nemėgina užtrenkti 
duris nuo svetimų rūpesčių, 
kad galėtų pasilikti pats 
vienas su savo Dievu, bet 
mėgina vykdyti tai, ką 
pradžioje esu pavadinęs 
Dangaus karalystės 
konstitucijos vykdymo 
taisyklėmis. Toks mėginimas, 
anos moters žodžiais tariant, 
nėra lengvas, bet jis veda į 
pilnutinį tikėjimą, ir drįstu 
tvirtinti, kad ilgainiui jis 
teikia žmogui daugiau laimės 
ir daugiau dvasinio 
pasitenkinimo, negu visos, 
čia žemėje įsigyjamos, 
materialinės gėrybės. Mums, 
lietuviams, tas kelias turėtų 
būti lengvesnis, negu 
daugeliui kitų tautų žmonių, 
nes turime gyvus pavyzdžius, 
kurių jie neturi. Mes turime 
artimuosius tuo keliu 
einančius Lietuvoje. Turime 
daugybę gyvų pavyzdžių, 
kurių vieni jau gyvena 
pilnutiniu tikėjimu, o kiti jau 
yra jo angoje. Juk ir tenai tie, 
kurie gyvena pagal ateizmo 
reikalavimus, gali gyventi ne 
tik nepersekiojami, bet ir visko 
pilni. Kunigai, kurie ben

dradarbiauja su saugumu, gali 
turėti patogius namus ir vilas, 
tik tie, kurie kiek galėdami 
eina krikščioniškuoju keliu, 
turi be atvangos kentėti. Ir 
verčiau kenčia, negu maino 
tikėjimo kelią į patogumus. Ne 
tik patys kenčia, bet spindėte 
spindi artimo meile, artimo 
rūpesčiais. Nelietuviai kaliniai 
daugely savo atsiminimų su 
nuostaba prisimena kartu su 
jais kalėjusius lietuvius, kurie 
kiekvienu siuntinėliuose gautu 
maisto trupiniu dalijosi su jų 
negaunančiais ir taip ne 
vieną gyvybę yra išgelbė
ję. Toks besąlyginis pasi
dalinimas tikrai sunkus, 
tikrai nelengvas, bet jis tampa 
pačia tobuliausia malda, 
šviesuliu tikrosios Dievo 
karalystės, tos karalystės, kuri 
Kristaus žodžiais jau yra tarp 
mūsų. Mūsų kalinami ir 
kenčią broliai ir seserys yra 
tas centrinis pažangiausio 
tikėjimo branduolys, kurio 
negalime išleisti iš minties, 
svarstydami sąmoningo tikė
jimo prasmę. Tikėjimo, 
kuriame žmogus visa savo 
esme, visu savo turiniu sutam
pa su savo artimu ir visi jo 
veiksmai tampa malda su 
labai mažai žodžių. Tokiems 
kada nors Viešpats tikrai 
pasakys: Buvau išalkęs, mane 
pavalgydinote; buvau ištroš
kęs — pagirdėte.

Sąmoningo tikėjimo metų 
pats terminas kreipia 
pagalvoti daug plačiau apie 
mūsų ryšį su Dievu, su savo 
artimu, o jau vien pagalvo
jimas neretai pažadina valią 
pasukti apmaterialėjusią 
dvasią kitu keliu, o akis atver
ti platesnėm tolumom. Metai 
dar ilgi, svarstyti yra daug ko, 
gilintis yra daug į ką, tik 
prašykime Viešpatį, kad jis 
padėtų mums stumtis tuo 
keliu, kuris tik atrodo 
nelengvas.

• Šis rašytojo Jurgio Jankaus žodis 
buvo pasakytas 1986 m. balandžio 
mėn. 6 d. Rochesterio lietuvių Šv. 
Jurgio parapijos iškilmėse, „Sąmonin
go tikėjimo metus” pradedant. Jį čia 
spausdiname Sekminių šventės proga.
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Pranešimas didžiajam broliui
„Literaturnaja Gazeta“ žur

nalo 1985. VIII. 28 numeryje 
išspausdintas Vytauto 
Kazakevičiaus straipsnis „An- 
tisovietinė mitologija“. 
Straipsnis skirtas supažindin- 
*i rusą skaitytoją su išeivijoje 
pasirodančiom studijom apie 
dabartinės Lietuvos rašytojų 
darbus. Pats straipsnis yra 
įdomus kaip retorikos etiudas: 
viena, išvados turi būti iš 
anksto aiškios (emigrantai 
savo esme tebėra an- 
tisovietiški ir toliau tęs savo 
kenksmingą darbą), o kita 
vertus, rusas skaitytojas turi 
pajusti, kad lietuviai rašytojai 
turi ir pasaulinę publiką, 
kurios reakcijos svarbios ir 
komunistams Lietuvos 
funkcionieriams — tokiems 
kaip ir pats Kazakevičius. Čia 
yra labai siauras takas, nes 
rusai nėra linkę toleruoti bet 
kokių tiesioginių ryšių su 
užsieniu. Ne lietuvių ini
ciatyva įvestas naujasis 
draudimas knygas siųsti į už
sienį.

Yra tikslu, kad išeivija 
domisi Lietuvos rašytojais: 
„Pats domėjimasis Sovietų 
Lietuvos kultūra ir menu 
pakankamai simpatingas: tie, 
kurie ilgą laiką stengėsi įtikin
ti save ir kitus, kad 
socialistinė sistema lietuvių 
tautinei kultūrai yra žalinga ir 
neprisideda prie meninių ver
tybių kūrimo, šiandieną 
priversti viešai pripažinti 
didelius sovietinės literatūros 
pasiekimus“. Esanti ir kita 
priežastis: „Aiškiai silpnėja 
emigrantiška literatūra, 
nyksta sceniniai ir choriniai 
kolektyvai, tenkindamiesi 
nelabai aukštos kokybės 
mėgėjišku repertuaru. Esant 
tokiai padėčiai, sovietinė 
lietuviška knyga, daina, meno 
darbai lietuvių emigrantų 
gyvenime užima vis ryškesnę 
vietą“. Savotiškai įdomus ir 
šis išeivijos kultūrinio 
gyvenimo pripažinimas — 
anksčiau išeivija buvo tik 
sausa šaka, numesta dykynė
je. Betgi pasirodo buvęs ir 
aukso amžius, o dabar, pasak 
Kazakevičiaus, neturėdami 
kaip literatūrinį alkį numal
šinti, griebiamės sovietinės 
literatūros. Turint tokį didelį 
pareikalavimą sovietinei 

literatūrai, racionali reakcija 
būtų išeiviją knygomis 
užversti —< imkit, skaitykit ir 
džiaukitės! Šiuo metu 
elgiamasi visai kitaip: viešai 
išeivija raginama Lietuvoje 
išeinančias knygas skaityti, o 
tas knygas draudžiama 
užsienin siųsti.

Viso to pateisinimas 
pateikiamas maždaug taip: 
išeiviai buvo ir yra liaudies 
priešai, nežiūrint kaip jie 
kalbėtų. „Deja, būtų naivu 
kalbėti apie kokį nors socializ
mo priešų praregėjimą. Pažin
tis su užsienio autorių darbais 
įtikina, kad objektyvus 
požiūris ir mūsų meninių 
pasiekimų pripažinimas, 
padarytas nenoromis, tik 
maskuoja ankstyvesnį tikslą 
— kreivame veidrodyje 
atspindėti sovietinį gyvenimo 
būdą ir socialistinę kultūrą“.

Kazakevičiui nepatinka tezė 
(„per gerklę lendanti tezė“) 
apie estetinių kriterijų pir
mumą kūrybos vertinime: 
kritikai „norėtų matyti mūsų 
rašytojus 'apolitiškais“, 
atitrūkusiais nuo
komunistinės statybos 
uždavinių“. Ypač jam 
nepatinka rašytojas Algirdas 
Landsbergis, kuris „pasi
rašydamas slapyvardžiu 
Chicagos klerikalų laikraštyje 
‘Draugas’ tvirtina, kad 
lietuvių rašytojai neturi teisės 
ne tiktai naudotis laisve, bet ir 
kalbėti apie ją“. Kazakevičius 
čia jau atkerta: „Keistas 
nesupratimas, ar ne tiesa? 
Sunku neatkreipti dėmesio, 
kad sovietinių rašytojų 
suvažiavimuose, konferen
cijose, plenumuose dauguma 
kalbų yra pašvęsta kaip tik 
klausimams, liečiantiems 
literatūros paskirtį, žodžio 
meistro garbingą misiją mūsų 
nerimą keliančiais laikais“, 
įdomu, kad pati laisvė net ir 
šiame retoriniame atsikirtime 
lieka nepaminėta — gal ir 
akiplėšiškumui yra ribos?

Gaila, reikia pasakyti, kad 
ribų nėra. Kazakevičius 
niršta ant Rimvydo Šilba- 
rio, kuris, pasak jo, siūląs 
kritikui Vytautui Kubiliui 
antisovietinį dialogą”. 
Kazakevičius puola Aliną 
Stakni’enę (netgi kritikės var- 
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Kompozitorius Rossini ir jo „Vilius Telis”
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Biografiniai bruožai

Praslinkus vieneriems 
metams nuo genialaus kom
pozitoriaus Mozarto mirties, 
muzikos pasauliui gimė kitas 
vunderkindas. Nedideliame 
Italijos miestelyje, Pesaro, 
1792 m. vasario 29 d. gimė 
Giacchino Antonio Rossini, 
vėliau tapęs vienu iš stam
biausių itališkos operos 
atstovų. Kaip ir Mozartas, Ro
ssini, būdamas dar vaikas, 
įstojo į Liceo Musicale 
mokyklą Bolognoje. Nors jis 
buvo labai gabus mokinys, 
tačiau dėl piniginių trūkumų 
turėjo šią mokyklą apleisti. 
Būdamas devyniolikos metų, 
1810 m. debiutavo Venecijoje 
su operos kūriniu „La Cam- 
biale di Matrimonio“, kuri 
buvo labai palankiai sutikta, o 
parašęs operas „Tancredi“ ir 
„L’ltaliana in Algeri“ 
susilaukė tarptautinio 
pasisekimo. Būdamas 
dvidešimt vienerių metų, 
Rossini tapo itališkos publikos 
dievaičiu. Jis buvo pakviestas 
į Neapolį vadovauti dviem 
operom ir rašyti jom naujus 
operos kūrinius. O kai 1816 m. 
Romoje buvo pastatyta jo 
naujoji opera „Sevilijos kirpė
jas“, jam buvo atidarytos 
durys į visų miestų operų 
rūmus.

Rossini 1822 m. išvyko į 
Vieną, kur jo operos visus 
žavėjo. Kai po dvejų metų jis 
atvyko į Paryžių, būdamas 
trisdešimt vienerių metų, Itali
joje per dvylika metų jau buvo 
parašęs 33 operas. Paryžiuje 
jis vadovavo Theatre Italien ir 
buvo karališkų rūmų kom
pozitoriumi. Čia jis buvo toks 
populiarus, jog karalius 
Karolis X sudarė su juo dešim
ties metų sutartį, kad jis 
parašytų kasmet kelias naujas 
operas ir už tai jam būtų 
duodama stambi pensija 
visam likusiam gyvenimui. 
Čia jis prie savo gausaus 
operų repertuaro pridėjo dar 
naujus kūrinius. Rossini 
dažnai operas kūrė garsiai tų 
laikų ispanų solistei Isabella 
Colbran, kurią jis vėliau ir 
vedė. Kompozitorius, būdamas 
37 metų (nors po to jis dar 
gyveno apie 40 metų), staiga 
nutraukė operinę kūrybą ir 
prie jos daugiau nebegrįžo. 
Tiesa, per tuos likusius 40 
metų jis parašė kelis 
kūrinėlius fortepijonui, 
prancūziškas ir itališkas 
dainas, religinius kūrinius 
„Stabat Mater“ ir „La Petite 
Messe Solennelle“. Šis staigus 
pasitraukimas iš operinio 
gyvenimo sukėlė daug įvairių 
spėliojimų. Šią mįslę 
muzikologai visaip bando 
atspėti. Vieni spėja, kad jis 
buvo pakankamai turtingas, 
kiti sako, kad „Viliaus Telio“ 
premjeros nepasisekimas jį 
nutildė, o dar kiti sako, kad jis 
sirgo neurastenija, emocine, 
nervine liga.

Kompozitorius Rossini iš 
Prancūzijos grįžo į Italiją ir 
nuo 1836 iki 1848 m. buvo tos 
pačios mokyklos Liceo 
Musicale Bolognoje 
direktoriumi ir dainavimo 
mokytoju. Nuo 1848 iki 1855 

m. gyveno Florencijoje. Mirus 
jo pirmajai žmonai, solistei 
Isabella Colbran, jis vedė 
prancūzę Olympe Pelessier, 
sugrįžo atgal į Paryžių, kur jis 
turėjo butą _ ir vilą Passy 
miestelyje. Čia jis gyveno 
ištaigingai, buvo didelis 
smaguriautojas, valgių ži
novas, buvo didelė ir svarbi 
figūra socialiniame ir 
kultūriniame Paryžiaus 
gyvenime. Tuo metu kitos 
garsios muzikos pasaulio 
figūros, viešėdamos Paryžiuje, 
kaip Franz Liszt ir net 
Richard Wagner, dažnai jį 
aplankydavo.

Rossini, ištiktas širdies 
priepuolio, 1868 m. lapkričio 
13 d. mirė savo viloje Passy 
miestelyje, Prancūzijoje. Jis 
buvo palaidotas Paryžiaus 
Pere Lachaise kapinėse, bet 
Italijos valdžiai pareikalavus, 
jo kūnas buvo parvežtas į 
Florenciją ir palaidotas Santa 
Croce bažnyčioje.

Muzikiniai bruožai
Giacchino Rossini buvo 

gimęs komiškosios operos 
(opera buffa) kompozitoriumi. 
Jo kūrybos stilius yra spon
taniškas, melodingas, rit
mingas, paprasta harmonija, 
spalvinga orkestruotė, kaip tik 
tinkanti komiškos operos 
sąmojui. Jis puikiai 
muzikinėmis priemonėmis 
išreiškia komiškuosius 
charakterius ir situacijas. 
Nors Rossini buvo labai 
produktyvus kompozitorius, 
bet jis buvo ir tingus. Jis 
nebijojo panaudoti silpnesnės 
muzikos ar net „pasiskolinti“ 
iš savo ankstyvesniųjų operų 
medžiagos. Operas jis rašė 
labai greitai, pvz., „Sevilijos 
kirpėją“ jis parašė per dvi 
savaites. Nors Rossini nelabai 
buvo palankus naujovėms 
muzikos kūryboje, tačiau jis 
padarė kai kurių pakeitimų. 
Recitativo secco, fortepijoninį 
akompanimentą pakeitė 
orkestriniu arba styginiu in
strumentu. Jis pats 
parašydavo cadenzas, užuot 
leidęs dainininkui im
provizuoti. Jis ištobulino 
vadinamą Rossini crescendo
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— kur tos pačios frazės yra 
kartojamos kiekvieną kartą 
vis garsiau ir aukščiau iki 
kulminacinio taško.

Nors Rossini kūrė ir rimtas 
(šeria) operas kaip „Otelio“, 
„Mozę“, „Vilių Telį“, tačiau 
jos nesusilaukė tokio 
pasisekimo kaip jo 
komiškosios operos. Sentimen
talios, lengvos, melodingos 
arijos nepajėgė sudominti 
klausytojo. Paviršutiniška 
muzika ne visai atitiko 
dramatinį veiksmą, buvo daug 
trūkumų. Rossini operą 
„Otelio“ užtemdė Verdi su 
savo ta pačia Šekspyro drama 
pagrįstu kūriniu, taip kaip 
anksčiau Rossini užtemdė Pai- 
siello operą „Sevilijos kirpėją“ 
to paties siužeto savo operos 
kūriniu.

Kad Rossini buvo tikras 
komiškos operos meistras, 
tvirtina pats kompozitorius 
savo laiške Richardui 
Wagneriui. „Pasakius teisybę, 
aš jaučiuosi labiau pajėgus 

rašyti komiškas operas. Aš 
labiau mėgau traktuoti 
komiškas temas negu rimtas“. 
O parašęs religinį kūrinį „La 
Petite Messe Solennelle“, 
Rossini prirašė tokią pastabą: 
„Brangus Dieve, ar aš esu 
kada parašęs šventą muziką, 
arba pasmerkęs prastą 
muziką? Aš buvau gimęs 
komiškai operai, kaip Tu tai 
žinai. Tad būk palaimintas ir 
duok man dangų“.

„Vilius Telis“ buvo 
paskutinioji Rossini opera, 
kurią jis parašė būdamas 
trisdešimt septynerių metų. 
Jos premjera įvyko Paryžiuje 
1829 m. rugpjūčio 3 d. Siužetas 
yra pagrįstas vokiečių rašyto
jo Friedrich von Schillerio 
dramos veikalu „Wilhelm 
Tell“. Dramaturgas Schiileris 
savo veikalą pagrindė 
šveicariška legenda apie jų 
patriotą Vilių Telį. Operai 
libretą parašė Etienne de Jony 
ir Hippolyte Bis. Po premjeros 
ši opera kritikų buvo teigiamai 

įvertinta, bet auditorijos 
nebuvo šiltai priimta. Operos 
spektaklis buvo per ilgas, 
užtrunkantis šešias valandas. 
Vėliau kompozitorius ją trum
pino ir apkarpė, bet vis tiek ji 
nesusilaukė tokio populiarumo 
kaip kitos jo komiškosios 
operos: „Sevilijos kirpėjas", 
„Pelenė“, „Italė Alžire" ir 
daug kitų. Tų laikų šios rūšies 
operose- buvo vaizduojami 
kasdieniniai žmonės su 
paprastomis problemomis, kai 
tuo tarpu rimtosios buvo 
dažniausiai pagrįstos 
mitologiniais arba istoriniais 
veikėjais.

Rossini opera „Vilius Telis" 
turėjo būti protesto opera, 
nukreipta prieš tų laikų 
valdovų ir tironų ab
soliutizmą. Ji turėjo pavaiz
duoti teisingą ir kilnią 
revoliuciją, kuri jau buvo 
įleidusi šaknis Prancūzijoje. 
Jos veiksmas vyksta 14-tojo 
šimtmečio Šveicarijos provin
cijoje prie Keturių kantonų 
ežero, kuri buvo valdoma 
Austrijos diktatoriaus. 
Veikalas pasižymi politinėmis 
intrigomis, konfliktais tarp 
patriotizmo, meilės, 
asmeniškų troškimų. Viliui 
T e 1 i u i nepaklusus ir 
nenusilenkus austrų valdovui, 
jis yra nubaustas įsakymu 
pataikyti strėle į obuolį, 
padėtą ant jo sūnaus galvos. 
Laimingai tėvui pataikius į 
obuolį, sūnus nenukenčia. 
Visų gyventojų džiaugsmui, 
operos pabaigoje Telis strėle 
nukauna austrų valdovą, 
gyventojai išsivaduoja iš 
Austrijos valdžios, atkovojo 
sau laisvę. Operos libretistai, 
perrašydami Schillerio dramą, 
padarė ją labiau epiniu negu 
tragišku veikalu. Miestelio 
gyventojai yra pagrindinis 
operos veikėjas. Su savo 
chorais jie labiau išreiškia 
savo nepasitenkinimus, 
troškimus ir viltis, negu 
pagrindiniai veikėjai.

Rossini „Vilius Telis" 
skiriasi nuo kitų jo operų savo 
romantiškais bruožais. Mat, 
kai jis kūrė šią operą, jau 1821 
rn. Berlyne buvo statoma 
Weberio tautinė opera „Der 
Freischuetz" (Laisvasis 
šaulys). Kitais metais, ji jau 
buvo atliekama Paryžiuje. Ši 
naujenybė operos pasaulyje, 
atrodo, turėjo nemažai įtakos 
ir Rossini muzikos kūrybai. 
Nors vietomis jis dar pasižiūri 
į ankstesnes operas, bet ben
dras bruožas yra pasikeitęs, 
surimtėjęs, subrendęs, roman
tiškesnis.

Šiandien muzikos teatruose 
gyvuoja Rossini komiškosios 
operos. Rimtosios yra labai 
retas svečias, susilaukiantis 
pilno pastatymo. Šių operų 
uvertiūros yra dažniau 
atliekamos simfoninių 
koncertų repertuaruose.

Todėl nesvarbu, kaip mes 
šių Rossini operą bepavadin
sime, ar originalia prancūzų 
kalba „Guillaume Tell", ar 
itališkai „Guglielmo Tell", ar 
lietuviškai „Vilius Telis", 
specialiai parašyta Paryžiaus 
operai ji davė užuomazgą 
vadinamai „grand" operai, 
kurią plačiau išvystė kom
pozitoriai Meyerbeer, Berlioz, 
Verdi ir kiti. O Rossini, anksti 
pasitraukęs iš operinės 
kūrybos, liko muzikos istorijo
je labiausiai žinomas kaip 
itališkos km niškosios operos 
kompozitorius.
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Apie du Šilbaj orius 
ir „antitarybinius mitus”

Prieš Lietuvos partinius 
kritikus stovi stambi 
problema: ką daryti su 
užsienio rašytojais, kurie per 
svarūs, kad juos būtų galima 
ignoruoti, bet kurių 
pasaulėžiūros absoliučiai 
nepriimtinos ir pavojingos 
partijos , .globojamai“ 
liaudžiai? Taip dabar tie 
kritikai šoka sudėtingą šokį 
su amerikiečių dramaturgu 
Arthuru Milleriu. Ir taip, praė
jus jau ketveriems metams po 
Rimvydo Šilbajorio knygos 
Žodžiai ir prasmė pasirodymo, 
Vitas Areška 1986 m. 
balandžio 26 d. Literatūros ir 
meno skiltyse nukreipia į ją 
pirmą rimtą žvilgsnį Lietuvos 
oficialioje spaudoje.

Iki šiol Šilbajorio raštai toje 
spaudoje buvo arba ignoruo
jami, arba eilinių propagan
distų keiksnojami. Areškos 
straipsnis yra svarbus žin
gsnis į kitą pusę. Didelė šio 
straipsnio dalis pašvęsta Šil- 
bajoriui — literatūros 
mokslininkui. Areška palygin
ti tiksliai susumuoja jo pagrin
dinius teiginius ir metodus, 
įžvalgiai aprašo jo kritikos 
ypatingą pobūdį. Lieka 
klausimas, ką jam daryti su 
tuo Šilbajoriu, „buržuazinės 
liberalinės pakraipos literatu 
ir mokslininku“, kuris atmeta 
totalitarinę filosofiją ir 
nepritaria Lietuvos okupaci
jai? Areška šią problemą 
išsprendžia saliamoniškai ir 
drauge leniniškai-staliniškai. 
Taip kaip Lietuvos praeityje 
yra dvi kultūros — pažangi ir 
reakcinė — taip yra ir du 
Šilbajoriai: vienas „išsilavinęs 
Vakarų intelektualas, origina
lus literatūros interpretato
rius”, tiltų į gimtinę tiesė
jas; kitas — nedorėlis, „ima 
argumentus iš antitarybinės 
ideologijos arsenalo, kartoja 
banaliausius buržuazinės pro
pagandos mitus”.

Šis dvilypis Šilbajorio por
tretas primena garsiąją škotų 
rašytojo Robert Louis Steven- 
son apysaką apie suskilusią 
asmenybę, „Daktaras Džekilis 
ir Misteris Haidas“. Gal juo 
susidomės Lietuvos kino ar 
televizijos studijos, kurioms 
prikišama originalių ir 
aktualių temų stoka. Imkim 
kad ir tokį scenarijų: doras 

kritikas, besižavintis tarybine 
literatūra, apsikrečia „banalia 
buržuazine propaganda*/, ir 
virsta pabaisa; filmui baigian
tis, jį į tiesų kelią sugrąžina 
partinių kritikų kantrūs 
aiškinimai.

Areška ir jo partiniai 
kolegos paprastai pasisako už 
politinį ir sociologinį 
matavimą, šalia estetinio, 
literatūros kritikoje. Tačiau šis 
matavimas automatiškai 
virsta neigiamu ir kreivu, jei 
rašantysis ima kritikuoti 
sovietinę santvarką ir jos 
poveikį literatūrai. Tokia ir 
Šilbajorio „nuodėmė“. Kaip 
literatūros tyrėjas, Areška 
nepritaria Šilbajorio 
mėginimui atsieti tekstą nuo 
socialinės ir aplamai 
kultūrinės sanklodos. Bet kai 
Šilbajoris susieja autorių 
tekstus su juos supančia 
politine aplinka ir 
visuomeniniais faktais, jis 
apkaltinamas „tenden
cingumu“. Ironiška, kad 
„pilietiško“, „visuomeniško” 
sąmoningumo be perstojo 
reikalauja Lietuvos partinė 
spauda...

Anot Areškos, Šilbajorio 
kritiką „skrodžia vienas ir tas 
pats disonansu skambantis 
motyvas — antitarybiškumo 
mitas, kurį suformavo V akarų 
buržuaziniai ideologai“. Tai 
paskelbęs, per visą savo 
straipsnį Areška nė sykio 
neįrodo, kad tai, ką rašo 
Šilbajoris, tikrai yra „atšokę 
kaip prastai iškepto duonos 
kepalo pluta“, „stereotipiniai 
antitarybiniai mitai“, o ne 
paties Šilbajorio ir jo tautos 
istorinė patirtis. Ne Šilbajoris, 
o Areška nusižengia elemen
tariam dėsniui: ,,Quid 
demonstrandum ėst.“

Areškai dabartinė Lietuvos 
kultūra jau „organiška“ — 
tauta jam jau yra paklusniai 
priėmusi imperijos ideologiją, 
imperija jau yra suvirškinusi 
tautą. Šilbajoris tautoje mato 
ir organišką, kūrybinį pradą, 
ir neorganišką, svetimą, iš 
šalies primestą, nors kai kurių 
lietuvių intelektualų ir 
propaguojamą, dimensiją. Jo 
požiūris į savo gimtinės 
kultūrą „dialektiškas“, ir 
daugelis Lietuvos rašytojų 
sutiks, nors ir negarsiai, kad

Vilniaus meno vystymosi fragmentai
ADOLFAS VALEŠKA

Lietuvos rrieno 
aplinkybes. Ir 
šiandien mažą 

Lietuvą ne kaip 
kaip istorinii| ir 

>er

Nesigilinsime čia į istorinę 
chronologiją, nei į įvykių 
raidos detales, bet bandysime 
pažvelgti į 
vystymosi 
padarykime 
ekskursiją į 
turistai, bet kaip istoriniu 
meninių įvykių dalyviai “p< 
pastaruosius keturis šimtme
čius.

Štai Vilnius. Mūsų sostinė. 
Stabtelėkime ties Katedra. 
Apsidairykime. Ją supa 
miesto bažnyčių bokštai, kurie 
nukelia mus į tuos laikus, kai 
čia dar tebestovi senoji 
katedra. Jos dešinėje didingai 
tiesiasi karaliaus Žygimanto 
Augusto rūmai. Kairėje — 
žaliuoja parkas su spin
dinčiais tvenkiniais ir 
srovenančiais fontanais. 
Tiesiai prieš mus. pro vešlią 
augmeniją matome didžiūnų 
Radvilų rūmus, apvainikuotus 
penkiais paauksuotais 
kupolais. Pavasaris. Medžiai 
pasipuošę margaspalviais 
žiedais ir tame spalvingame 
fone ritmingai rikiuojasi 
vienuolynų ir bažnyčių bokštų 
siluetai.

Didikų ir 
gyvenamieji 
nepaprastoje 
gatvių struktūroje vaizdžiai 
liudija aukštą mūsų sostinės 
architektūrinę kultūrą. Senojo 
Vilniaus plane vienuolynai, 
planingai išsidėstę išilgai 
pagal tas gatveles, gali stebėti 
viską, kas darosi aplink 
karališkąją pilį ir miestą. 
Karaliaus ir Radvilų rūmuose 
randame sukoncentruotas tur
tingiausias bibliotekas, kurios 
turi nepaprastą įtaką besi
vystančios Lietuvos kultū
rai. Ir to miesto gatvėse ma
tome žengiančius studentus, 
jų mokytojus, įvairių sričių 
profesionalus, amatininkus ir 
jų cechų narius... Mes esame 
16-tame šimtmetyje, kada Eu
ropoje sužydi renesansas ir 
Lietuva lygiagrečiai įsijungia 
į tos civilizacijos kūrybinį 
procesą. Lietuva yra jau tiek 
subrendusi, kad savo 
kultūrines vertybes vysto savo 
šviesuomenės orbitoje.

miestiečių 
pastatai 

urbanistinėje

Šilbajoris giliau įžvelgia į 
lietuvių literatūrą „iš toli“, 
negu Areška iš savo lenininio 
bokštelio su gorbačiovinėm 
užuolaidom.

Nepaisant visa to, Areškos 
straipsnis yra žingsnis į 
priekį, palyginus su 
ankstesniąja rašliava apie 
išeivių literatūrą ir kritiką. Ar 
tai „organiškas“ ir „spon
taniškas“ kritiko mostas? Ar 
jis tedaro tai, ką jau prieš 
pusmetį pradėjo Maskvos ir 
Leningrado spauda — 
„ideologinės kovos“ rėmuose 
švelniau traktuoti išeivijos 
kultūrininkus ir taip mėginti 
juos „neutralizuoti“, ko 
nesugebėta pasiekti 
ankstesniuoju „vėzdų ir 
griaustinių“ stiliumi? Ar iš 
viso įmanoma sumažinti 
Areškos minimą „pykčio 
okeaną“, tebekartojant „Didįjį 
melą“ apie Lietuvą ir jos 
likimą? Tie klausimai, be 
abejo, kilo ir kils pačiam 
Areškai ir kitiems lietuvių in
telektualams.

Architektūra, dailė, literatūra, 
muzika, teatras negali gimti 
dykumoje. Tiems meniniams 
pasireiškimams turi būti 
atitinkama dirva. Tų menų 
centras yra Vilnius, tačiau 
kultūrinis judėjimas siekia ir 
kitas Lietuvos vietoves. 16- 
tame amžiuje atidaromos 
mokyklos, kolegijos ir univer
sitetas patvirtina tą Lietuvos 
kultūrinį standartą. Vilniaus 
universiteto įkūrimas sutampa 
su barokinio stiliaus 
išsivystymu ir to laikotarpio 
jėzuitų pažiūra į meno 
filosofiją. Matome, kaip Romo
je ir Vilniuje paraleliai vyksta 
katalikybės restauracija. 
Mūsų didikai ir šviesuomenė 
savo dėmesį kreipia į italų 
vaizdinį meną, nes italų 
meninių formų idėjos atitinka 
mūsų tautinį charakterį.

Pažvelkime dabar į mūsų 
kaimynus germanus. Ir ką gi 
matome — 
charakterį 
Paanalizavę 
randame jo 
romanų

visai skirtingą 
nuo mūsiškio, 
lietuvių meną, 
priklausomumą 

tautų./ charakteriui.
Lietuvio indigą ualumas yra 
daug artimesnis prancūzams 
ir italams, negu slavams ar 
germanams. Lietuvos meno 
stilistiniai ir formaliniai 
pagrindai yra kilę iš to paties 
kamieno kaip pietų ir vakarų 
Europos menai. Jų mastas 
menui analizuoti ir 
klasifikuoti yra ir mūsų 
mastas, tačiau jis skiriasi nuo 
anų savitu koloritu, kom
pozicijos savito momento 
pasirinkimu, turiniu ir judesiu. 
Lenkų profesoriaus Mečislovo 
Limanovskio teigimu, lietuvių 
tautos kultūrinis potencialas 
glūdi jų jaunatviškoje energi
joje. „Jų veikla istorijos eigoje 
ir dabar, atgavus 
nepriklausomybę ir trumpu 
laiku prisikėlus iš griuvėsių, 
yra nuostabi. Jie turi dabar 
viską, kas reikalinga 
civilizuotam kraštui“, — 
pareiškė Limanovskis muzie-

Vilniaus miesto vaizdas iš Katedros varpinės.

portikas.

jaus darbuotojų posėdyje (1940 
m.) Vilniuje. Po gana blankių 
viduriniųjų amžių, lietuvis 
pradeda statyti ne tik savo 
sostinę, bet kuria taipgi 
daugybę architektūrinių ir 
kitų meno paminklų visame 
krašte. Šalia internacionalinio 
tų meno paminklų pobūdžio 
gimsta taipgi tūkstančiai 
nepaprastos vertės liaudies 
menininkų sukurtų objektų. 
Namai, kiemai, kapinės, 
kryžkelės nusagstomos to 
liaudies menininko kūriniais, 
ir visas kraštas tampa lyg 
gyvu meno muziejumi. Tuo 
metu, kai meniškai išsisėmusi 
Europa ieško idėjų Afrikos ir 
kitų kontinentų vadinamame 
„primityviame“ (etniniame) 
mene, mes tą savo etninį 
meną turime čia pat, namie, 
ir mums nereikėjo ieškoti idėjų 
svetur. Lietuva bene ir lieka 
vienintelis Europos kraštas, 
kuris tebeturėjo tą autentišką 
savo etninį meną.

Turint mintyje įgimtą 
lietuvio meninį potencialą ir 
16-tojo amžiaus materialinį 

žydėjimą, nenuostabu, kad 
sostinė Vilnius tampa vienas 
iš civilizacijos centrų. Mūsų 
tas daugiaveidis ir 
daugiaspalvis meno 
vystymasis vyksta lietuviško
jo genijaus orbitoje. Reikia 
pripažinti, kad krikščionybė 
lietuvio sąmonėje įgauna 
pilnatį ir tampa akstinu 
ieškoti atitinkamų formų tai 
krikščioniškajai civilizacijai 
įgyvendinti. Pagal anų laikų 
tarptautinius papročius Eu
ropos kraštai kviečiasi 
menininkus, statybininkus, 
dvasininkus ir netgi 
valstybininkus iš kitų 
valstybių. Neatsilieka ir 
Lietuva.

Kultūriniai Lietuvos kon
taktai su Italija prasideda 
labai anksti. Meno istoriko 
kun. dr. P. Sledziewskio 
teigimu, pirmasis teatrinis 
vaidinimas Vilniuje buvo 
pastatytas 1500-taisiais 
metais, kai Vienoje tuo tarpu 
penkeriais metais vėliau, bū
tent, 1505-tais metais.

Reikia pripažinti, kad 
Lietuvoje anais laikais vyksta 
trintis tarp protestantų ir 
katalikų, tačiau, nežiūrint to, 
ir vieniems, ir kitiems meno 
šaltinis yra ta pati Italija. Vis 
dėlto mūsuose prigijęs pietinės 
Europos vaizdinis menas tam
pa stabdžiu plėstis protestan
tizmui. Šiaurinėje Vokietijoje 
tuo metu protestantai naikina 
visa, kas žmogui yra grožis ir 
ką jis kūrė su meile: 
bažnyčiose kapojami barel
jefai, skulptūros, naikinami 
paveikslai, daužomi vitražai. 
Paneigiama visa, ką tikintysis 
kūrė, išreikšdamas savo 
vidinę ekspresiją ir savo 
džiaugsmą įgyvendindamas 
vaizdine forma, 
protestanto bajoro 
tuo metu krypsta 
ypač į Florenciją.

Renesansas atneša Europai 
naują civilizaciją, kuri perfor
muoja kūrybinę idėją į plačią 
tarptautinę platformą. 
Menininkas įgauna laisvę 
savo idėjinei interpretacijai ir 
netgi prieškrikščioniškojo 
laikotarpio simbolius laisvai 
įjungia į savo tapybinius ir 
skulptūrinius kūrinius. Mūsų 
Šv. Petro ir Povilo barokinio 
laikotarpio bažnyčioje, Vilniu
je, ne atsitiktinai matome 
inkorporuotą vietinę 

Lietuvio 
žvilgsnis 
į Italiją,

augmeniją, gyvulius, sim
bolius ir netgi Lietuvos istori
jos scenas. Italų renesanso 
dailininkas Ticianas 
nesivaržo savo Nekaltosios 
Mergelės Dangun Ėmimo 
paveiksle Madoną supančius 
angeliukus ir vaikelius pavaiz
duoti be drabužių, kaip darė 
pagoninio klasicizmo kūrėjai.

Baroko laikų menas neabe
jotinai turi lemiamos reikšmės 
kovai su protestantizmu 
Lietuvoje. Antimeninė protes
tantų pažiūra bažnyčių 
puošime gyvybingai lietuvių 
masei mažai imponuoja. 
Lietuviui rūpi matyti veiksmą, 
kurio apsčiai randame 17-tojo 
amžiaus mūsų religiniame 
mene.

Menas neabejotinai buvo 
tuo religinio pakilimo kertiniu 
akmeniu pietinėje Europoje.. 
1622 metais gegužės mėn. 22 
d. su dideliu respektu ir šven
tiška ekspresija buvo 
kanonizuoti keturi šventieji — 
Ignacas, Teresė iš Avilos, 
Pilypas Neri ir Pranciškus 
Ksaveras. Tą įvykį galima 
laikyti Romos religiniu 
atgimimu.

Lietuvoje gi tarp protestantų 
ir katalikų vyksta ne tik 
teologinė trintis, bet kartu ir 
varžybos meno fronte, nes tuo 
metu vaizdinis menas, 
muzika, literatūra, teatras 
teikia vadams prestižą. Kai 
žvelgiame į tuos laikus, neran
dame pusiaukelės tarp vienos 
ir kitos pusės. Radvilams ir 
kitiems mūsų didikams savo 
dvasia buvo artimesnė Floren
cija, kai tuo tarpu Krokuvos 
bajorų žvilgsnis buvo nukreip
tas į šiaurinę Europą. Vakarų 
meno autoritetas Kenneth 
Clark savo veikale Civiliza- 
tion (p. 191) italų skulptorių ir 
architektą Bemini ap
vainikuoja kaip katalikybės 
restauracijos simbolį, o Ber- 
ninio kompozicijoje kaip tik 
matome daug teatrališkumo, 
kurį randame ir mūsų Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios 
skulptūrų scenose. Vilniaus 
Dailės muziejaus pavedimu 
kun. dr. Sledzievvskis parašo 
tos bažnyčios monografiją 
(1940 m.). Kada išryškėja tų 
scenų teatrališkumas, 
pasiryžtame pavaizduoti jį 
kinematografiniu būdu. Kitą 
gi filmą — apie senąją 
Vilniaus architektūrą — jau 
buvome įpusėję.

Grįžkime dabar prie senojo 
Vilniaus miesto plano. Jame 
išvingiuotų gatvių, gatvelių ir 
skersgatvių dinamika su rit
mingai išdėstytais
architektūriniais šedevrais 
tiesiog skatina mus eiti ir eiti 
tomis gatvelėmis pirmyn, 
surandant vis naujus, vis 
įdomesnius pastatus. Tų 
gatvelių išvingiavimas sudaro 
dvigubą reikšmę: strateginę ir 
estetinę. Optiškai atrodytų 
mums lyg visa tai būtų teatro 
scenų vaizdai. Kiekvienas 
mūsų stebėjimo punktas yra 
užpildytas architektūriniais 
objektais. Mums judant, 
keičiasi ir tų objektų vaizdai, 
nes tose išraitytose gatvelėse 
vis matome tų pastatų 
fasadus ir kylančius bokštus 
tai iš vienos, tai iš kitos pusės. 
Turint omenyje tų vaizdų 
dinamiką, man kilo mintis 
senąjį miestą nufilmuoti iš 
lėtai slenkančio automobilio, 
stabtelint ties parinktais 
architektūriniais ansambliais. 
Jau ir scenarijus buvo 
paruoštas.

(Nukelta į 2 psl.)
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Savąją žemę prašnekinus
Šiame numeryje:

Cernobyliški apmąstymai.

Savąją žemę prašnekinus.

Kultūrinė kronika.
Tryliktosios Poezijos dienos: vakarai 
su Birute Pūkelevičiūte ir Tomu Venc
lova.
Vitalijos Bogutaitės eilėraštis. 
„Galerijos” meno paroda New Yorke. 
„Viliaus Telio” libreto santrauka.

Cernobyliški apmąstymai
Pašlovinkim žmogų — 
Mąstantį, statantį, 
Žinantį tikslą, 
Pramatantį ateitį.
Algimantas Baltakis

Nelaimė suartina žmones.
Juo labiau globalinės apimties 
katastrofa. Žmonės staiga 
pasijunta esą tos pačios 
planetos vaikai, stovį bendro 
likimo prieangyje. Visiems
gresia panašus pavojus. 

To, kas įvyko Černobylyje,
nepaslėpsi, 
pylimais, 
spygliuotomis

neužtvenksi 
neatitversi 
vielomis, nei

storomis Berlyno sienomis. O 
ne! Netoli Kijevo įvyko 
nelaimė, kuri iš tiesų yra visos
žmonijos neganda. Jei
Hirosimoje atominė bomba 
buvo susprogdinta karui 
siaučiant, šį kartą 
radioaktyvus ugnikalnis
išsiveržė taikos metu — be
perspėjimo, nelauktai, tarsi 
virtuvėje perkaitinto puodo 
dangčiui išlėkus į lubas.

Kas kaltas? Tiksliai to 
turbūt nesužinosime. Vis dėlto, 
į dalyką filosofiškai žvelgiant, 
norisi pasakyti, jog tikroji 
priežastis glūdi žmogaus 
technologijoje. Priekaištas 
ironiškas: juk technologiniai 
apskaičiavimai kaip tik turėtų 
mus apsaugoti nuo šitokių 
katastrofų. Taip — turėtų, bet, 
kaip matome, neapsaugojo ir 
turbūt neapsaugos ateityje.

Apskaičiavimai gal ir 
tikslūs, darbo metodai gal ir 
saugiausi, bet viskas, norom 
nenorom, priklauso nuo kon
trolinę aparatūrą valdančių 
žmonių. O jų charakteriai 
įvairūs; nuotaikos, kaip ir 
oras, kinta; neretai žmogaus 
gyvenimą sudrumsčia klaida 
ar neapsižiūrėjimas, 
lengvabūdiškumas ar pikta 
valia, užsimiršimas ar net 
priepuolis. Negi kasdien tikrin
si jų budrumą. Kaip tam 
anekdote: profesorius, ryte 
skubėdamas, užuot prisukęs 
laikrodį, prisuka katino 
uodegą, o laikrodį išleidžia į 
lauką.

♦ * *

Mūsų gimtinę šiandien valdo 
atėjūnai, kurie ne tik didžiuo
jasi savo mokslo aukštu lygiu, 
bet ir savo revoliucine prigim
timi. Anot poeto Algimanto 
Baltakio, Revoliucija sprogo / 
su tokia jėga, / Kad lig šiol

tebeskrieja / sprogimo banga. 
1917 metais revoliucio
nieriai, ir ne vien bolše
vikiniai buvo teisūs, nes 
jie sprogdino caristinę 
priespaudą. Caro imperijos 
žlugimas tolygiai atnešė mums 
išganingą nepriklausomybę. 
Tapome valstybe savoje 
teritorijoje, nuo senovės mums 
priklausančioje, ir ji vadinosi 
Lietuva, be jokių tarybinių 
raiščių. Ne LTSR, bet Lietuva. 
Jos ploto trapumą poetė Janina 
Degutytė apdainuoja šitaip:

Tu — mažutė, tu telpi visa 
į Čiurlionio karalių delnus... 
Tu — riekelė duonos

kasdieninės 
ant pasaulio vaišių stalo.

Kaip tik šitos mažos riekės 
ir pasigedo, nuvertę demok
ratinę Rusijos valdžią, 
caro aruodų atkūrėjai — 
Sovietų Sąjungos valdovai. 
Pasinaudodami sutartimi su 
hitlerine Vokietija, jie ramių 
ramiausiai okupavo Lietuvą, 
pasaulio auditorijai suvaidin
dami „liaudies apsisprendimo“ 
farsą. Atseit, patys lietuviai 
troško, kad juos valdytų 
Stalinas.

Tada ne tiek juokėmės, kiek 
verkėme. Dargi graudžiai. Su 
okupanto rožiniais pažadais 
atėjo ir teroras. Atėjo 
nuosprendžiai — politiniai, 
kultūriniai, ūkiniai, žalojantys 
Lietuvos egzistencinę sandarą. 
Daugeliu atvejų jie darė ne tai, 
kas mūsų kraštui buvo 
reikalinga.

♦ ♦ ♦

Janina Degutytė minėtame 
eilėraštyje Lietuvos geografinį 
mažumą atsveria lietuvių meile 
savam kraštui:

Tiktai mūsų meilėj — tu 
didžiulė.

Mūsų delnuose — tu 
nesudeginama.

Bet tai buvo 1964 metai. 
Gražiame Ignalinos draustiny
je dar neriogsojo du 1500 
megavatų stiprumo atominiai 
reaktoriai, sakoma, vieni 
didžiausių pasaulyje, savo 
grafitine neutronų lėtinimo 
sistema panašūs į Černobylio 
pabaisas.

Ignalinos gamtovaizdį lai
mina miškai, ežerai. Amžiną 
atilsį mano brolis ten mėg
davo atostogauti. Vilnius

(Nukelta į 2 psl.)

Rimutė Rimantienė. Akmene 
amžius Lietuvoje. Recenzavo istori
jos mokslų kandidatas M. Michelber- 
tas, redagavo ist. m. kand. A. 
Tautavičius. Spaudė leidykla 
„Mokslas“ 1984 m. Vilniuje. Išleido 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
Istorijos institutas. 343 psl. iliustr.

*

Apie autorę
Rimutė Jablonskytė-Riman

tienė, gimusi 192O.X.25, yra 
proistorikė. 1938 m. baigė Aušros 
gimnaziją Kaune. Proistorijos 
studijas pradėjo VDU huma
nitarinių mokslų fakultete, o 
baigė Vilniaus universitete 1942 
m. Jos diplominis darbas buvo 

Į „Stambieji titnaginiai dirbiniai ir 
' kampininės kultūros klausimas 
Lietuvoje“. Domėjosi daugiausia 
akmens amžiaus kultūros 
klausimais, rinkdama su tėvu 
Konstantinu Jablonskiu tit
naginius akmens amžiaus dir
binius.

Lyginant autorės studijų 
laikotarpį ir jos praktišką 
pasiruošimą, matyti artimas 
ryšys su prof. dr. Jonu Puzinu. 
Autorė dalyvavo Vytauto Didžiojo 
Kultūros muziejaus tada vyk
domuose kasinėjimuose, kuriems 
vadovavo dr. Jonas Puzinas. 
Ji studijavo proistoriją, kada 
dėstė irgi tas pats profesorius. Ir 
šis laikotarpis yra tuo įdomus, 
kad iš mėgėjų proistorikų 
pereinama į specialistų laikotarpį.

Visas autorės dėmesys 
sukoncentruotas į Lietuvos 
akmens amžiaus gyvenviečių 
tyrinėjimą. Ji vadovauja tos 
srities kasinėjimams okupuotoje 
Lietuvoje. 1962 m. gavo istorijos 
kandidatės, o 1972 m. daktarės 
laipsnius. Disertacija — „Pirmieji 
Lietuvos gyventojai“. Parašė 
daug veikalų, skelbdama savo 
tyrinėjimus lietuvių 
kalbomis. Naujausias 
yra Lietuvos akmens 
proistorijos tyrinėjimų 
drinimai (LE, IX, 
XXXVII, 500).

Ankstyvesnieji proistorikai
Autorė veikalą pradeda trumpa 

pratarme ir neilga tyrinėjimų 
apžvalga (5-11). Pradeda nuo 
Simono Daukanto, kuris atkreipė 
dėmesį į iškasenų vertę. Tikrąja 
prasme akmens amžiaus tyrinė
jimo pradininku laiko Eustachijų 
Tiškevičių. Jo rinkiniai sudarė 
pagrindą Vilniuje 1856 m. įsteigto 
„Senienų muziejaus“. Jo veikalas 
„Žvilgsnis į vietinius archeologi
jos šaltinius“ 1842 m. buvo 
Lietuvos archeologijos mokslo 
pradžia. Toliau mini J. I. 
Kraševskį su jo veikalu „Slavų 
dailė“. Atkreipia dėmesį, kad 
Tartu universiteto prof. K. 
Grevinskas griežtai atmetė visus 
radinius be metrikų. Dar sumini 
K. Tiškevičių („Apie pilkapius“) ir 
suomių tyrinėtoją J. B. Aspeliną.

Apie 1880 m. prasidėjo gyven
viečių ieškojimas. Pradininku 
laikomas lenkų etnografas Z. 
Gliogeris. Nuodugniau registravo 
stovyklavietes ir rinko radinius V. 
Šukevičius pietų Lietuvoje. Jo 
rinkinys saugomas Vilniuje 
Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejuje. O Žemaitijoje dar
bavosi T. Daugirdas. Vilniuje 
veikė dvi (lietuvių mokslo ir lenkų 
bičiulių) draugijos, tuo reikalu 
besirūpinančios. Mažojoje 
Lietuvoje tuo metu garsėjo A. 
Becenbergeris, E. Holakas ir O. 
Tišleris. Nepriklausomoje 
Lietuvoje dirbo P. Tarasenka ir 
daug pasidarbavęs autorės tėvas 
K. Jablonskis. 1923 m. buvo 
pakviestas į Lietuvą Sovietų Są
jungos archeologas A. Spicynas. 
Jis parūošė ir išspausdino 
Lietuvos senienos. Vėliau (1928 
m.) išleido P. Tarasenkos Lietuvos 
archeologijos medžiaga. Įsijungė į

VINCENTAS LIULEVlClUS
_ ____ ____ _—- — '

šį darbą ir keli lenkai (V. An- ■ 
tonevičius, L. Kozlovskis, S. 
Krukovskis, J. Koščevskis). Dir
bo ir vokiečiai Mažojoj Lietuvoj. 
Paruoštas jau Nepriklausomos 
Lietuvos proistorikas Jonas 
Puzinas pastatė tą tyrinėjimą ant 
tikrų kojų. Jis parašė Naujausių 
proistorinių tyrinėjimų duomenys, 
dėstė Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose. Nežiūrint to, kad nuo 
dr. J. Puzino Lietuvoje prasidėjo 
organizuotas ir sistemingas dar
bas, tačiau autorė turėjo pasakyti: 
„Po Antrojo pasaulinio karo 
prasidėjo organizuoti, sistemingi 
akmens amžiaus tyrinėjimai“ (10) 
ir nurodo įstaigas, kurios 
vadovavo tam darbui. Pabaigoje 
dar sumini Pr. Kulikauską, kuris 

j parašė Lietuvos archeologijos 
bruožai.

Šioje knygoje kalbama apie 
proistoriją. Dr. Jonas Puzinas 
sako, kad „Proistorės mokslas 
tyrinėjąs žmonijos istoriją nuo jos 
pradmenų iki istorinių laikų 
pradžios” (LE, XXIV, 85). 
Įvairiuose kraštuose proistoriniai 
laikai ir prasidėjo, ir baigėsi 
nevienodu laiku. Europos pietuose 

I kai kur siekia jau pusę milijono 
įmetu, o šiaurėje žmogus tegalėjo 
i apsigyventi tik po paskutinio 
ledyno nutirpįn.o. Tai galėjo 
įvykti prieš 10 tūkstančių metų 
(LE, XXIV, 85).

Kad skaitytojui būtų aišku, 
reikia priminti, kad proistorijos 
mokslas prasidėjo tada, „kada 
1836 danui Ch. J. Thomsenui 
pavyko moksliškai suskirstyti 
priešistorinius laikus j tris pagrin
dinius periodus: akmens, žalvario 
ir geležies amžius“ (LE,XXIV,86). 

Šios knygos apimtis — Akmens 
amžius- Lietuvoje. Autorė jau 
pratarmėje nurodo, kad knygoje 
rasime keturis akmens periodus: 
paleplito, mezolito, ankstyvojo

Šventosios 23-os gyvenvietės pastatų planai ir rekonstrukcijos: 1 
išlikę kuolai, 2 — suodžiai ir degėsiai.

ir rusų 
veikalas 
amžiaus 
apiben- 

236 ir

ribomis. Paskutinis ledynas 
užtruko apie 30 tūkstančių metų. 
Iš Lietuvos jis pradėjo trauktis 
apie XIV tūkstantmetį pr. Kr. 
(knygoje rašoma: pr. m. e.). Iš 
Lietuvos pasitraukti prireikė apie 
3 tūkstančius metų. Po ledyno 
dar ne tuoj susidarė sąlygos 
apsigyventi žmogui, -nes kraštas 
buvo aplietas labai dideliais 
vandens plotais. Kaimyniniuose 
kraštuose rasti apdirbti elnių 
ragai leidžia spėti, kad elnių 
medžiotojai galėjo pasirodyti ir 
pietų Lietuvoje. Ledynams 
pasitraukus, pagal rastus kaulus, 
Lietuvos tundroje klajojo 

bei vidurinio neolito ir-vėlyvojo ■ "mamutai. „Manoma, jog ten, kur 
neolito. galėjo pramisti tokie stambūsgalėjo pramisti tokie stambūs 

gyvūnai, galėję išsimaitinti ir 
žmonės“ (14), bet dar nereiškia, 
kad jie jau gyveno, šąlygos ap- 

“ sigyventi atsirado tik po antrojo 
poledinio atšilimo (X tūkst.). 
Lietuvos vėlyvajame paleolite 

silpnesnis už ankstyvesniuosius, skiria dvi pagrindines kultūras 
Jo ribos pietuose beveik sutampa (Pabaltijo Madleno ir Svidrių.) bei 
su dabartinėmis pietų Lietuvos hibridinius variantus.

Z

Paleolitą laikotarpis
(X-IX tūkstdntmetis pr.'Kr.)

Seniausiais laikais Lietuvos 
kraštą buvo užkloję net trys 
ledynai. Paskutinis buvo

Apeiginės lazdos su briedžių galvomis iš Šventosios 3B gyvenvietės.

Tos kultūros nespecialistui 
sunkiai atskiriamos, todėl į jas ir 
nesigilinsime. Mums svarbiau jau 
istorinės žinios, iš radinių 
padarytos išvados. Mums svarbu 
faktas — žmogaus atsiradimas 
Pabaltijyje. Ir čia sužinome, kad 
„Įvairių 
kultūrų medžiotojai pietiniame 
Baltijos 
vasaromis 
paskui šiaurės elnių bandas“ (41).

Elnių mėsą naudojo maistui, 
kailius aprangai ir palapinėms, 
gyslas siūlams, ragus bei kaulus 
įrankiams gaminti, „net 
skrandžio turinys, kaip tai daro 
šiaurės gyventojai, suvalgomas 
vietoje daržovių“. Žuvis irgi 
gaudydavo neršto metu. 
Medžiotojų įrankiai buvo strėlės, 
lankai, svaidyklės ir žeberklai. 
Įrankiams 
reikalingas 
daugiausia 
Lietuvos 
titnago kasyklų buvo tyrinėta prie 
Ežeryno kaimo, Alytaus apskrity. 
Žmonės gyvendavo stovyklose. Į 
vienas jų grįždavo, o kitos 
atsitiktinės.

paleolito pabaigos

pajūryje pasklido 
klajodami tundroje

pasigaminti buvo 
titnagas, kurio 
buvo pietinėje 

dalyje. Viena tokių

tik

Mezolitas
(VII IV tūkst. pr. Kr.)

Mezolito klimatas skirstomas į 
preborealinį, 
atlantinį. 

laikotarpiu 
atšilo. Ledai

tris periodus: 
borealinį ir 
Preborealiniu 
klimatas smarkiai 
kasmet pasitraukdavo j šiaurę
keletą šimtų metrų. Lietuvos dur
pynų tyrinėjimo žiedadulkės rodo, 
kad pagausėjo medžių: beržų, 
pušų, lazdynų ir kitų plačialapių 
medžių. Miškuose atsirado žvėrių, 
bet šio laikotarpio pabaigoje išny
ko šiaurės elniai.

Borealinis klimatas buvo labai 
nepastovus, nes kartojosi 
atšilimai su atšalimais, kaip 
preborealiniame laikotarpyje. Dėl 
tam tikrų priežasčių Lietuvos 
vandenys pradžioje buvo nukritę, 
o vėliau vėl pakilo. Jūros kaita 
paveikė klimatą. Jis pasidarė 
atlantinis — jūrinis, su šiltomis ir 
drėgnomis 
švelniomis
teigia, kad tada buvo pats šil
čiausias poledyninis laikotarpis. 
Lyginant su dabartiniu Lietuvos 
klimatu,
aukštesnė temperatūra 
savaites 
periodas, 
visuotinai buvo apgyventos upių 
salpos” (60).

Mezolitiniame laikotarpyje 
pastebėtos keturios kultūros: 
epipaleolito, Maglemosės,

vasaromis bei 
žiemomis. Autorė

buvo 2-3 laipsniais 
ir 3-4 

ilgesnis vegetacijos 
„Lietuvoje jau

Nemuno kultūros ir Kundos 
kultūros. Epipaleolitas yra 
pereinamasis laikotarpis. Jis galė
jo prasidėti VIII tūkstantmečio 
pradžioje. O pabaigos riba labai 
neaiški. Maglemosinės kultūros 
vardu pavadintos visos Vakarų ir 
Pietų Pabaltijo kultūros, kurios 
vartojo ovalinius kirvukus, kaulo 
dirbinius ir kai kuriuos 
mikrolitus. Tačiau jos paplitimas 
yra sunku nustatyti.

Nemuno kultūros būdingiausi 
dalykai yra ietigalių ašmenėliai, 
derva ar sakais įklijuoti šonuose 
raginių ietigalių grioveliuose. An
troje mezolito laikotarpio pusėje 
atsirado trapecija. Tačiau 
Nemuno kultūros svarbiausi 
gaminiai yra stambūs titnaginiai 
ovaliniai kirvukai, pleištai ir 
skeltukai. „Lietuvoje įstatomųjų 
ašmenėlių technika būdinga tik 
Nemuno kultūrai“ (98). Mezolitinė 
Nemuno kultūra galėjo trukti apie 
3500-3000 metų. Tas rodytų naujų 
gyventojų neįsibrovimą į šios 
kultūros apgyventą plotą. Savitos 
Nemuno kultūros ribos yra daug 
ryškesnės negu paleolitinių 
kultūrų.

Kundos kultūros vardas kilo 
nuo Estijos vietovės. Šiai kultūrai 
priskiriami: „žeberklai, ietigaliai, 
durklai bei peikenos, kalteliai bei 
kirveliai, taip pat kirvių įvaros ir 
įvairūs rečiau aptinkami 
radiniai“ (87). Ji galėjo paplisti 
šiaurės Lietuvos dalyje.

Mezolitiniame laikotarpyje 
medžiota: elniai (Baltijos 
vakaruose), briedžiai (Baltijos 
rytuose), šeiriai, stumbrai, taurai 
ir stirnos. Pagrindiniai 
medžioklės įrankiai buvo lankas 
ir strėlės. Taip pat žvejota tinklais 
ir bučiais.

Mezolitinio laikotarpio metu 
gyvenvietės kūrėsi prie upių ir 
ežerų, bet vengė labai vandeningų 
vietų. Iš liekanų matyti, kad 
trobelės buvo statomos ovalios 
ir keturkampės. Visuomeninio 
gyvenimo pagrindinė ląstelė buvo 
šeima. Reikalui esant, jos 
jungdavosi į didesnius vienetus. 
Šeima (spėjama) buvo 
matriarchalinė. Be to, „Turėjo 
būti kitokių, mums nežinomų 
bendruomeninių organizacijų, o iš 
jų ne paskutinėje vietoje — ir 
religinės“ (103).

Apie žmogaus išvaizdą štai ką 
sako: „Atrodo, visame Rytų 
Pabaltijyje bent jau iki mezolito 
vidurio buvo paplitę ilgagalviai 
europidiniai tipai (7, p. 42: autorės 
nuoroda), o jau nuo antrosios jo 
pusės prasidėjo rasinių tipų 
maišymasis, pirmiausia Pabaltijo 
šiaurės rytuose“ (107). Tačiau 
autorė prideda pastabą: „Šis an
tropologinis klausimas vis dėlto 
tai dar ne etninis“ (t.p.).

Ankstyvasis ir vidurinis 
neolitas 

(TV-III tūkst. pr. Kr.)
„Neolitas yra žmonijos kultūros 

tarpsnis, kuris prasidėjo, at
siradus keramikai, akmens glu- 
dinimui, pjovimui, gręžimui, ir 
baigėsi, vietoje pradėjus gaminti 
žalvario dirbinius“ (107). Šio laiko 
žmonių gyvenamas vietas 
vadiname ne stovyklomis, bet 
gyvenvietėmis. Neolito klimatas 
buvo švelnus, vegetacijos 
laikotarpis ilgesnis už dabartinį. 
Neolitas skirstomas į tris 
periodus: ankstyvąjį, vidurinį ir 
vėlyvąjį. Pirmajame dar reiškiasi 
mezolitinė kultūra. Antrajame — 
jau priblėsta. Trečiajame — 
dėmesį patraukia keramikos 
gaminiai — puodai smailiais 
dugnais, ornamentuoti. Jų kilmę 
autorė nori nurodyti Dniepro- 
Doneco kultūrą Ukrainoje ir Pad- 
nieprėje. Daliai Lietuvos turėjo 
įtakos ir Narvos kultūra. 
Gyvenamų pastatų liekanų 
ryškesnių aptikta Šventosios gy
venvietėje. Šio skyriaus pabai
goje autorė susumuoja: „anks
tyvojo ir vidurinio neolito 
Narvos ir Nemuno kultūros 
pastatai buvę antžeminiai, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Žmogaus teisės — Millerio ir Reimerio aki
mis.
Lietuva pasaulinėje literatūroje.
Premijų šventė Bostone.
„Dux Magnus” Chicagoje.
Sesers Onos Mikailaitės eilėraščiai.
Pokalbis su „Chicago Tribūne” redaktorium 
Richard Liefer.
Vaisingos „Dainavos” ir „Spindulio” vestu
vės.
Vinco Mykolaičio-Putino „Valdovo” prem
jera Los Angeles.
Chicagos teatruose.
Naujos knygos.

Žmogaus teisės —
Miliulio ir Reimerio akimis

Jau prabėgo keli mėnesiai 
nuo amerikiečių rašytojų ap
silankymo Vilniuje, bet jo 
tema be perstojo grįžta į par
tinės spaudos puslapius. Patys 
pirmieji straipsniai apie 
amerikiečių viešnagę tekalbėjo 
apie „taiką ir draugystę“, o 
svečiai buvo pavaizduoti kaip 
sovietine santvarka susižavėję 
naivuoliai. Tie svečiai sugrįžo 
namo, pasigirdo jų balsai 
šičia, Amerikos spaudoje 
nuskambėjo lietuvių išeivių 
komentarai, ir visa tai pasiekė 
Lietuvą radijo bangomis. Taip 
žmonės Lietuvoje sužinojo, 
kad Vilniuje buvo ir aštrių 
ginčų ir kad vietinė infor
macija daug ką nutylėjo. Tada 
partiniai literatai turėjo 
pakeisti taktiką ir per
sigrupuoti — Švyturyje 
Mykolas Sluckis prisipažino, 
kad, taip, būta ir „nuomonių 
skirtumų“. O po svečio 
William Gass išsamaus 
straipsnio laikraščio The New 
York Times knygų skyriuje, 
neliko kitos išeities kaip 
prisipažinti, kad buvo ginči
jamasi „žmogaus teisių“ 
klausimu. Pirmasis tai 
paminėjo poetas Vacys 
Reimeris, Kultūros barų 
1986 m. antrame numeryje 
išspausdintame straipsnyje 
„Rašytojų dialogas Vilniuje“, 
kuriame jis nubaudė Williamą 
Gassą, visai neminėdamas jo 
pavardės — paversdamas jį 
orvvellišku „neasmeniu“. Taip 
pasitvirtino sena tiesa, kad 
užsienio spauda ir ypač radi
jas atlieka naudingą darbą, 
priversdami aparačikus vis 
labiau praskleisti tylos 
uždangą ir praplėsti savo in
formaciją.

Tačiau grįžkime prie 
Reimerio. Savo straipsnyje 
jis rašo, kad Vilniaus suva
žiavimo metu amerikiečių 
dramaturgas Arthur Miller 
„provokaciškai išsišoko“ ir 
bandė kelti „vadinamąjį 
žmogaus teisių klausimą“, 
apkaltindamas Tarybų šalį 
„nebūtais nusikaltimais“. 
Taip informuoja lietuvių 
poetas, atidžiai sekęs rašytojų 
susitikimą. „Žmogaus teisių“ 
klausimas, stambiomis 
raidėmis įrašytas į sovietinės 
spaudos dažnai minimą 
Helsinkio Baigiamąjį aktą ir į 
Jungtinių tautų chartą, jam 

tiktai „vadinamas” neklau
simas.

Šiuo metu tarp konclagerio 
ir nutrėmimo stovi lietuvis 
poetas ir žurnalistas Gin
tautas Iešmantas. Jis buvo 
įkalintas už savo idėjų 
reiškimą, tiesos ir teisybės 
savo tautai reikalavimą. Ieš
mantą savo garbės nariu 
priėmė amerikiečių PEN 
klubas, bet pagal Reimerio 
logiką jis neegzistuoja. Kadais 
jis priklausė komunistų par
tijai, dirbo spaudoje, gal ir 
pažinojo Reimerį. Dabar 
Reimeriui jis nenusipelno 
„žmogaus teisių“ — jis nustojo 
buvęs žmogumi.

Tas pats ir su kitais lietuvių 
„sąžinės kaliniais“ — Dam
brausku, Lapienių, Gajausku, 
Pečeliūnu, Petkumi, kunigais 
Matulioniu ir Svarinsku bei 
kitais. Ir jų kančia neįeina į 
Reimerio „žmogaus teisių“ 
kategoriją.

1984-1985 metais Gulago 
pasaulyje, Vacio Reimerio 
santvarkos esminėje dalyje, 
buvo numarinti keturi rašyto
jai: Jurijus Litvinas, Vale
rijus Marčenka, Valentinas 
Sokolovas ir Vasilijus Stusas. 
Jie kalėjo ir mirė baisiose 
sąlygose. Anot Vasilijaus 
Stuso, „Kučino apylinkės 
lagerių režimas pasiekė 
aukščiausią policinės 
valstybės viršūnę... (Čia 
viešpatauja) visiškas 
beteisiškumas.“ Ar tokie 
dalykai neturėtų jaudinti 
lietuvio poeto. Ne, jei poetas 
vadinasi Vacys Reimeris, 
kuriam gulaginis pasaulis 
neegzistuoja, rašytojai- 
kankiniai nėra žmonės ir todėl 
neturi jokių teisių.

Net ir sovietinės delegacijos 
Vilniuje vadovas aparačikas 
Fedorenka, kurio „ramumą“, 
„žaismingumą“ ir pranašumą 
amerikiečių atžvilgiu su 
pareigingu susižavėjimu 
aprašė Reimeris, po Vilniaus 
konferencijos prisipažino 
amerikiečių rašytojams, kad 
viena Arthuro Millerio ir jo 
kolegų paminėta poetė ka
linė, jau ketvirtus metus 
Mordovijoje merdinti Irina 
Ratušinskaja, visgi esanti 
„poetė”. Suimta, kai ji 
buvo 28 metų amžiaus, ji su
grįš iš konclagerių sulaukusi

Lietuva pasaulinėje literatūroje
ANTANAS VAIČIULAITIS

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 
Lietuva pasaulinėje literatūroje. 
Straipsnių rinkinys. Išleido 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 
su Lietuvių fondo parama. Chicago, 
1985. 244 psl.

*

Kur po ranka yra daugiau 
šaltinių ir šiaip medžiagos, 
literatūros istorikui palanki 
dirva gali būti tyrinėjimai, 
kiek Lietuva ir lietuviai rado 
atgarsio kitų kraštų 
literatūrose. Jei imsime lenkų, 
vokiečių, prancūzų ar latvių 
literatūras, tokių lietuviškų 
pėdsakų užtiksime nuo 
seniausių laikų ligi dabartinių 
rašytojų. Kitur tų sąlyčių bus 
mažiau, bet vis tiek atsiras, 
sakysime, suomių literatūroje.

Jeigu žvelgi į lenkų 
literatūrą, ten tokios 
medžiagos galimi imtis 
glėbiais, ir tai iš didžiausių 
rašytojų, ligi Česlovo Milošo. 
Šią sritį dar prieš karą judino 
Pranas Augustaitis, vokiškai 
parašydamas disertaciją apie 
lietuvybės elementą lenkų 
romantizme. Vien apie Adomo 
Mickevičiaus poveikį tautinei 
lietuvių sąmonei ir literatūrai 
būtų galima parašyti keletą 
disertacijų. Dabartinių poetų 
Lietuvoje pasisakymuose, 
kurie rašytojai jiems itin ar
timi, kartojasi ir šie du vardai: 
Maironio ir Adomo 
Mickevičiaus. Šiaip Lietuvoje 
šiandien atrodo naudingiau 
rašyti iš rusų literatūros, ir 
taip skaitome tokias knygas 
kaip Aleksandras Puškinas ir 
Lietuva; Majakovskis ir 
lietuvių literatūra... Ten 
niekad pro šalį neprašausi, 
kalbėdamas apie Maksimą 
Gorkį. Žinoma, turime ten 
straipsnių ir apie tokius 
Vakarų rašytojus kaip 
Šekspyras, Balzakas ir kiti. 
Dėmesio vertas literatūros 
istoriko ir kritiko Vytauto 
Kubiliaus veikalas Lietuvių 
literatūra ir pasaulinės 
literatūros procesas. Tai 
knyga, kuri liečia naujesnį 
literatūros tyrinėjimo lauką — 
lyginamąją literatūrą. Štai 
keletas to veikalo studijų: 
„Lenkų romantizmo atgarsiai 
lietuvių literatūroje“, „Skan- 

— jei 
sveikata.

anglų ir

keturiasdešimties 
nepalūš jos trapi
Savo įžanginiame žodyje į 
1984 metais rusų, 
prancūzų kalbomis PEN-
Hermitage leidyklos išleistą 
Irinos Ratušinskajos poe
zijos rinkinį, poetas Josifas 
Brodskis rašo:

eilėraščiai taip 
valstybę, kad ji 

poetę nežmoniška 
Bet valstybė dažnai

„Šie 
užrūstino 
nubaudė 
bausme... 
nekreipia dėmesio į faktą, kad 
erškėčių vainikas ant poeto 
galvos dažnai virsta laurų 
vainiku... Politiniais 
išskaičiavimais paremta 
politinė sistema yra 
nusikaltėliška; jau pats poeto 
nuteisimas yra ne tiktai 
kriminalinis, bet ir an
tropologinis nusikaltimas, nes 
tai nusikaltimas prieš kalbą — 
prieš tai, kas skiria žmogų nuo 
gyvulio, 
trajam 
Kristaus 
moters nuteisimas už tai, kad 
ji kūrė ir platino poemas, 
kurių turinys buvo 

Besibaigiant an- 
tūkstantmečiui po 

gimimo, 28-metės

dinaviškos pamokos“, „Dantė 
ir lietuvių kultūra“, „Valteris 
Skotas lietuvių istorinio 
romano raidoje“, „Johanesas 
Bobrovskis ir Lietuva“. Ar 
Vytautas Kubilius šioje 
knygoje rašytų apie vokiečių 
ekspresionizmą ir lietuvių 
literatūrą, ar apie Goethę, 
Baudelaire’ą, Maupassant’ą ir 
Oskarą Milašių, visur 
jaučiama erudicija ir platesni 
akiračiai.

Dabar išeivijoje išleistos 
lyginamosios literatūros 
tyrinėjimų knygos autorius 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 
pagal savo studijas yra ger
manistas. Po karo Innsbrucko 
universitete jis gavo daktar- 
laipsnį už disertaciją apie 
Herderį ir baltų tautas. Šioje 
srityje jis turėjo savo pirm
taką — daktarą Igną 
Skrupskelį, kurio disertacija 
1932 metais Vienos univer
sitete pas profesorių J. 
Nadlerį gavo šį pavadinimą: 
„Lietuviai XVIII amžiaus 
vokiečių literatūroje“. Žinoma, 
disertacija buvo rašyta 
vokiškai. 1967 mėliais ji išleista 
lietuviškame vertime.

Alfonsas Šešplaukis- 
Tyruolis, šalia mokslinių 
studijų, yra išleidęs pluoštą 
savo lyrikos rinkinių, taip pat 
vertimų — iš Goethės, 
Schillerio, Šekspyro, Novalio, 
Dantės, Elioto, Scotto, Bjom- 
sono, Hauptmanno ir kitų.

Daug triūso jis padėjo, 
rinkdamas medžiagą apie 
Lietuvą kitų šalių literatūroje 
— nuo tokių viduramžių 
veikalų, kaip Livonijos 
eiliuotoji kronika, ligi mūsų 
laikų rašytojų. Stambūs šių 
tyrinėjimų vaisiai yra dvi 
knygos. 1970 metais Bostone 
pasirodė jo sudaryta poezijos 
antologija Nemarioji žemė — 
apie Lietuvą pasaulinės poezi
jos posmuose. Į ją įėjo poezija 
iš lyrinių, epinių ir draminių 
visuotinės literatūros kūrinių, 
„rašytų 700 metų laikotarpyje, 
pradedant istorinės kronikos 
dvieiliais ir baigiant moder
niosios poezijos laisvaisiais 
ritmais. ... Nemaža net žymių 
visuotinės literatūros autorių, 

neparankus valstybei... rodo 
prie kokio gyvuliškumo yra 
priėjusi pirmoji socialistinė 
valstybė žmonijos istorijoje.“

Taip kalba kitas poetas, 
Josifas Brodskis, ir apie tokius 
nusikaltimus Vilniuje mėgino 
kalbėti dramaturgas Arthuras 
Milleris. Ar ir partinė spauda 
Lietuvoje išdrįs paminėti tų 
rašytojų-kalinių vardus? Ar ji 
pagaliau painformuos 
skaitytojus, kad Milleris 
pavadino Lietuvą „okupuota 
šalimi“? Tai paaiškės per 
ateinančias savaites ir 
mėnesius. Tačiau kokį 
vaidmenį šioje kontroversijoje 
pasirinks lietuvių rašytojai? 
Jeigu jie ir negali padėti 
„sąžinės kaliniams“ ir jei net 
vienas protesto žodelis per 
daug pavojingas, jie vis tik 
turi pasirinkimą — neteisinti 
gulaginio Pragaro ir 
nenužmoginti kenčiančių 
žmonių. Kai Poetas teisina 
nežmoniškumą, jis ne tiktai 
padeda budeliams — jis žudo 
poetą savo paties viduje.

kž

Alfonsas Dargis Žemaitija (1982)
Nuotrauka Jurgio Jankaus

rašiusių poezijos apie Lietuvą, 
niekad nebuvo versta“, — 
sako tos antologijos pratartyje 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis. 
Todėl jam pačiam teko ieškoti 
įvairiose pasaulio bibliotekose 
Lietuvą liečiančių poezijos 
tekstų — Kongreso biblioteko
je Washingtone, Britų muzie
juje Londone, Vakarų Vokieti
jos Marburge, Uppsalos 
universitete, Švedijoje, 
Jogailos universitete Krokuvo
je ir kitur.

Antra knyga yra dabar 
išleistoji — Lietuva pasaulinė
je literatūroje. Šio veikalo 
rėmai yra platesni negu 
antologijos Nemarioji žemė-. 
čia įtraukta ir grožinė proza. 
Kaip antologija, taip ir 
Lietuva pasaulinėje literatūro
je pradedama nuo viduramžių 
— straipsniu „Lietuvos atgar
siai Prūsų žemės kronikoje“, 
kurios autorius taip apibūdina 
lietuvius:
Jie drąsūs, stiprūs ir aukšti, 
Kovoj jie veržlūs ir greiti, 
Kaip pasitikti priešą patį, 
Nuo mažumės visi įpratę, 
Nes to išmoko jau vaikus. 
Jų kraštas didelis, platus, 
Be skaičiaus turi pajėgų! (p. 12)

Toliau turime straipsnį — 
„Suchenvvirto ‘eiliuota kalba’ 
apie žygį į Prūsus ir Lietuvą“ 
(1377 metais).

Iš vėlesnių rašytojų kai kas 
lietuviškų pėdsakų 
Šekspyro 
„Žiemos 
knygos autoriaus išvada apie 
tuos tyrinėjimus yra tokia: 
„Stori laiko klodai tebedengia 
dviejų paskutinių Šekspyro 
dramų atsiradimą, dar 
galutinai neišaiškintu būdu 
vis dėlto greičiausiai susijusį 
su Lietuvos istorija“ (p. 43).

Naujesnieji laikai dr. Alfon
so Šešplaukio-Tyruolio knygo
je pradedami su Herderiu. 
Šioje studijoje, kuri yra jo 
disertacijos dalis, rašoma apie 
lietuvių dainą vokiečių 
literatūroje — nuo Herderio iki

ieško
„Audroje“ ir 

pasakoje“. Šios

Bibliografinėse 
nurodyta, kurie 

buvo spausdinti 
spaudoj ir kurie

Dehmelio. Po to skaitome apie 
Goethę ir lietuvių liaudies 
kūrybą bei lietuvišką elementą 
Schillerio dramoje „Demetri- 
jus“. Karaliaučiaus univer
siteto profesorius Hagenas, 
1821 metais aplankęs Goethę 
Weimare, tvirtino, kad Goethė 
jam rečitavo vieną lietuvių 
dainą, kurią turbūt žinojo iš 
Rėzos rankraščio. Kiti 
straipsniai skirti Adomui 
Mickevičiui, Lermontovui, 
Kraševskiui, čekui Zeyeriui, 
Prosperui Mėrimee, latvių 
Aspazijai, Wiechertui, Ar
noldui Zweigui, Agnei Miegel, 
kilusiai iš Karaliaučiaus, ir 
dar kitiems. Yra Oskaras 
Milašius ir Česlovas Milošas, 
ir pabaigoje — du straipsniai 
apie Bobrovvskį, taip 
įspūdingai dainavusį apie 
Lietuvą. Gale įdėtos trumpos 
santraukos anglų ir vokiečių 
kalbomis, 
pastabose 
rašiniai 
periodinėj 
spausdinami iš rankraščio.

Tokie maždaug yra šios 
knygos apmatai. Autorius sa
vo darbą atliko akademiniu 
pasiruošimu ir kruopštumu. O 
tas kruopštumas įdomus ir kai 
kuriose detalėse. Kaip pavyzdį 
galima nurodyti Lermontovo 
„Lietuvaitės“ vertimų lietuvių 
kalbon vingius. Knygoje 
skaitome: „Lietuviai šia 
poema ilgai nerodė didesnio 
susidomėjimo“ (p. 92). Jos 
nebuvo Lermontovo Raštuose, 
išleistuose 1922 metais Kaune. 
Bet ir po pastarojo karo 
„Lietuvaitės“ vertimas 
lietuvių kalbon susidūrė su 
erškėčiais Vilniuje. Apie tai 
skaitome Alfonso Šešplaukio- 
Tyruolio veikale:

„Po Antrojo pasaulinio karo 
Vilniuje išleistoje Lermontovo 
poezijoj rinktinėje (1952) irgi 
nebuvo tos poemos vertimo. 
Gal negauta leidimo jai versti 
dėl jos turinio — lietuviai vis 
dėlto nugali rusus, o ir poemos 

pabaiga turi religinį atspalvį. 
Bet netrukus po minėtos Ler
montovo poezijos rinktinės 
išleidimo periodinėje spaudoje 
buvo išspausdintas sutrum
pintas Lermontovo 'Lietu
vaitės’ vertimas”.

„Šiame vertime iš 24 
skyrelių praleisti 5, ypač kur 
yra patriotinių ar religinių 
užuominų. Vertime vietomis 
pasinaudojama net per plačia 
vertėjo licencija, pvz., 
originalo žodis „Bog“ (Dievas) 
verčiamas „gamta“, ir galime 
būti tikri, kad Lermontovas 
niekad nebūtų sutikęs su to 
žodžio pakaitalu.“

„ 'Lietuvaitės’ vertimo pasi
gendame ir Lermontovo poe
zijos rinkinyje, 1964 m. išleis
tame Vilniuje. Gal manyta, 
kad šalia ‘Demono’, ‘Mcyri’, 
‘Maskarado’ jai ne vieta. Bet 
tiek prieškariniuose, tiek 
pokariniuose Lermontovo 
raštų leidimuose rusų kalba ji 
randama ir todėl žinoma ir 
platesniam literatūros 
pasauliui“ (p. 93).

Aišku, lietuviškų pėdsakų 
ieškojimas kitų literatūrose 
nesibaigs ligšioliniais darbais, 
tarp kurių dar turime 
profesoriaus Anatolijaus 
Matulio knygą Lithuanian 
Culture in Modern German 
Prose Literature (1966).

Dairantis dar ko nors, viena 
plati sritis galėtų būti 
Napoleono žygis per Lietuvą. 
Apie jį rašė ne tik prancūzų 
generolai ir viršilos savo at
siminimuose, bet vėliau, nors 
trumpai, ir tokie jų poetai, 
kaip Lamartine’as. Tiesa, jis 
apie Lietuvą kalbėjo ne savo 
lyrikoje, o istoriniuose 
raštuose. Lietuvių studijose 
kažkodėl liko iki šiolei 
dar nepanagrinėtas Jean 
Mauclėre (1887-1951), davęs 
keletą veikalų apie Lietuvą, — 
istorijos, literatūros, kelionių 
įspūdžių ir beletristikos. Nors 
jis nebuvo koks prancūzų 
literatūros švyturys, bet mūsų 
šalį pažino artimai ir aprašė 
ją šiltais žodžiais. Beje, apie jį 
anglų kalba yra Stasio 
Jonaičio darbas, bet, kiek 
žinau, tebegulįs rankraštyje. 
Antra vertus, gal jau per 
dažnai grįžtame prie tų pačių 
autorių, sakysime Oskaro V. 
Milašiaus. Studijėlė apie jį 
šioje Alfonso Šešplaukio- 
Tyruolio knygoje ko nors nau
jo neprideda. Iš Oskaro V. 
Milašiaus nauja studija galėtų 
būti apie jo lietuviškų pasakų 
vertimo meninį virtuoziš
kumą.

Einant prie kitų šio veikalo 
straipsnių, atrodytų, kad 
autorius gal per kietai 
pažvelgė į Mėrimee Lokio 
lietuviškumą. Jeigu žiūrėti 
grynai lituanistinių mokslų 
akimis, ten daug kas sušlu
buos, bet vis dėlto žymusis 
prancūzų rašytojas buvo gero
kai susipažinęs su lietuvišką
ja medžiaga ir ją savo Lokyje 
nepeiktinai panaudojo. Be to, 
aš per daug nemygčiau, 
ieškodamas lietuviškų pėd
sakų Šekspyro dramose. Iš 
ligšiolinių tyrinėjimų atrodo, 
kad jų ten vargiai bus. 
Žvalgantis smulkmenų — 
pataisytinos karaliaus Otoka- 
ro II datos (p. 12); turi būti 
1230— 1278.
Alfonso Šešplaukio-Tyruolio 

Lietuva pasaulinėje literatūro
je yra savarankus darbas ir 
prasmingas indėlis į lygi
namosios literatūros studijas.
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Meno kraitis ir galia
Kuri. Algimanto Kezio, S.J., žodis, Galerijos parodą 
Clevelande atidarant 1986 m. gegužės mėn. 18 d.

Savo žodį norėčiau pradėti 
gerai žinomu posakiu, būtent, 
kad menas yra galingas ir 
stebuklingas... Koks meno 
galingumas ir koks jo 
stebuklingumas, aišku, 
priklauso nuo pačios meno 
kokybės ir nuo žiūrovo imlumo 
ir išprusimo. Ir vienas, ir kitas 
gali išblėsti, tada nebelieka 
kažin kiek tos galybės, nė to 
stebuklingumo. Tačiau poten
cialas mene yra — ir tai ne 
vien žiūrovą žavėti, bet ir būti 
tvirta fizine galia. Pasako
jama, kad po II Pasaulinio 
karo, Prancūzijos kraštas 
buvo taip ekonomiškai nualin
tas, kad nebuvo jokios vilties 
be užsienio pagalbos jam at
sigauti. Bet prancūzai, būdami 
dideli individualistai ir pilni 
puikybės, ieškojo kelių savo 
valstybinę ekonomiją atstatyti 
patys. Vietoj aukso, kurio jie 
neturėjo, jie sumanė savo 
bevertį franką paramstyti kita 
vertybe, kurią jie per karą 
išsaugojo. Toji kita vertybė 
buvo i-iouvro muziejaus meno 
kūriniai. Jie užstatė tą Louvro 
muziejaus per amžius 
sukauptą meną vietoj aukso. 
Frankas įgavo savo vertę 
pasaulio rinkoje ir Prancūzija 
įvažiavo į normalias 
ekonomines vėžes. Reiškia, 
menas yra galingas — jis turi 
aiškią piniginę vertę.

O kaip yra pas mus, 
lietuvius, kurie buvome ka
ringų kaimynų alinami 
daugiau negu prancūzai — 
daug anksčiau už juos, ir net 
iki dabar? Mūsų galia tikrai 
ne aukse, nė kitokiose žemės 
brangenybėse. Tai gal mene? 
Taip, mūsų galia gali būti 
mene, tame dvasios sukur
tame aukse. Tik, deja, jis dar 
nėra pas mus iškastas, nėra 
išdirbtas, o dar vis dirvo
nuoja, nesulaukdamas gero 
šeimininko, kuris priverstų jį 
suklestėti ir duoti mūsų mažai 
tautai galybę, kurios ji seniai 
laukia ir kurios nuo amžių yra 
verta.

Mano kukliu supratimu, 
mūsų tauta turi potencialą 
išeiti į pasaulinio masto 
areną, panašiai kaip šveicarai 
su savo kruopščiai pagamin
tais laikrodžiais, ar švedai 
pažangia socialine sistema, ar 
žydai su savo religiniu 
genialumu. Mūsų tauta yra 
dainuojanti tauta — mes 
dainuojam per gimtuves iki

pat laidotuvių. Tai reiškia, 
esame poetai. Jei ne visi 
esame poetai-autoriai, tai bent 
poetai dvasioje: mes dainuo
jame. Menas juk yra niekas 
kita, kaip dainuojančios 
dvasios išraiška. Tik reikia 
išmokti šavo dainą ar dainelę 
išsakyti — taip išsakyti, kad 
kitas suprastų ir ją pamiltų. Ir 
viskas. Išsakyti, išniūniuoti, 
išdeklamuoti, išvesti į pasaulį 
sukauptą dvasinę būseną ir 
parodyti savo meninę vertę.

Ar nevertėtų mūsų tautai 
apsispręsti puoselėti šį savo 
turimą lobį? Mūsų pikasai, 
m oc art ai, mikelandželai ar 
Sokratai dar nepasirodė. Jie 
užkasti vis tūno kažkur giliai 
pasislėpę kieno nors dvasios 
kertelėje, tarsi, nedrįstų 
pasirodyti. Galvoja — ką aš 
čia — aš tik lietuvis, ne koks 
amerikietis ar japonas, 
neturiu pakankamai didelės 
platformos, man vis vien 
nieko neišeis, neverta ir 
pradėti. Užsipustom patys 
save savo menkavertiškume, 
pasilaidojame ir be 
graboriaus. O dvasia, taip 
užgniaužta, jei nedainuoja, tai 
vis tiek bent aimanuoja. O jei 
aimanuoja, tai ir — dainuoja. 
Kodėl tad neleisti jai 
išsiskleisti? Kodėl stabdyti tai, 
kas jai natūralu ir kas suteikia 
jai sparnus?

Siūlau atkreipti į tai dėmesį. 
Siūlau mums bandyti 
specializuotis ne aukso kasime 
ir karo pratimuose, bet 
dvasinės energijos ugdyme — 
tos energijos, kuri rusena ir 
sužėri net ir priespaudoje ir 
nesibaigiančioje okupacijoje. 
Taip darė mūsų motinos, per- 
davusios iš kartos į kartą 
savąją kalbą. Taip darė mūsų 
kriviai ir kunigai, skiepydami 
savąją religiją. Taip galime 
daryti ir mes, puoselėdami 
savąjį potencialą dvasios 
išraiškai dainoj, poemoj, 
medžio ar audinio išdirbiny. 
Tam nereikia didelės tautos. 
Užtenka susikoncentruoti į 
ugdymą vieno, antro ar trečio 
individo, parodžiusio imlumo 
grožiui ir įrodžiusio savo pa
jėgumą tą pajustą grožį 
išsakyti. Meną puoselėti gali ir 
maža tauta, o meną išugdžiusi 
tauta, nors ir maža, gali tapti 
turtinga ir galinga.

Net ir čia, išeivijoje, mūsų 
skaičius nėra per mažas talen-
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Išeivijos spaudoje, renginiuose įdomu pažymėti, kad 
ir radijo bangomis dažnai minime valstiečių-baudžiauninkų 
įvairias reikšmingas sukaktis: kilę 
tautines, politines, bažnytines, 
kultūrines. Pereitais, 1985 metais. I žmonės kaip ir jų baudžiauninkai 

tėvai. Jie dažnai buvo baudžiami 
fizinėmis bausmėmis, didikai juos 
vieni kitiems dovanodavo ir net 
parduodavo.

Neklysime, manau, galvodami, 
kad tuometinis baleto menas buvo 
dar gan primityvioje stadijoje, 
palyginus su šių laikų baleto 
formomis ir technika. Tų baleto 
trupių išlaikymas, dar turint 
galvoje svetimtaučių pedagogų- 
profesionalų samdymą, savaime 
suprantama, reikalaudavo didelių 
išlaidų. Ilgainiui feodalų teatrai 
išnyko; išnyko ir jų gausios baleto 
trupės, ypač kai Vilniuje 1845 m. 
Rotušės rūmuose buvo įsteigtas 
Miesto teatras.

Vėliau lietuviškas šokis dažnai 
buvo matomas „Lietuviškų 
vakarų“ laikotarpiu. Vilniuje pir
moje pastatytoje lietuviškoje 
operoje „Birutė“ buvo parodytos 
lietuviškos vestuvės su šokiais, ir 
kai kurių muzikologų nuomone, 
tie šokiai, organiška choreografi
jos dalis, ir turi būti laikoma 
pirmaisiais lietuvių scenoj 
daigais.

Dabar pažvelkime, 
Lietuvai jau atgavus 
klausomybę formavosi 
profesinis baletas. Kaip žinome, 
operos ir dramos profesiniai 
teatrai įsisteigė Kaune jau 1920 
m. pabaigoje, tačiau baletas 
vėlavo net penkeriais metais, 
pastatydamas, kaip jau buvo 
paminėta, 1925 m. gruodžio 4 d. 
Delibes „Coppelia”.

Į klausimą, kodėl taip įvyko, 
yra paprastas atsakymas. Kai po 
Rusijos revoliucijos lietuviai 
pradėjo grįžti „namo“, atvyko ir 
daugelis mūsų menininkų. Jų 
nemažas skaičius buvo jau ge-; Preobraženskaja ir kitomis. Teko 
rokai prasilavinę vaidybos ir i jam gastroliuoti Londono, Vienos 
dainavimo srityse, jų kai kurie jau 
net turėjo praktiką Rusijos 
teatruose, pvz., aktoriai: B. 
Dauguvietis, A. Sutkus, K. 
Glinskis, J: Vaičkus, J. Oškinaitė, I rengė Kaune 
N. Vosyliūtė ir kiti. Kai kurie 
dainininkai, be mūsų garsiojo 
Kipro Petrausko, pvz., V. Grigai
tienė, J. Bieliūnas, A. Galaunienė 
turėjo progą kad ir mažose rolėse 
jau padainuoti rusų teatruose. 
Tad suminėti artistai, grįžę 
tėvynėn, galėjo, taip sakant, savo

gan plačiai buvo pažymėtos mūsų 
operos ir dramos profesinių teatrų 
įsikūrimo 65 metų sukaktys, 
tačiau mūsų profesinio baleto 60 
metų sukaktis, praėjo bemaž 
nepastebėta, o jo gimtadienis 
įvyko 1925 m. gruodžio 4 d., kai 
Kauno Valstybiniame teatre buvo 
pastatytas Leo Delibes ištisas 
baleto spektaklis „Coppelia“. Tuo 
būdu praeitų metų gruodžio 4 d. 
mūsų baletui suėjo 60 metų, kai 
tas istorinis įvykis davė pradžią 
tos meno šakos tolimesniam 
sėkmingam vystymuisi mūsų 
scenoje.

Bet lietuvių šokio istorija 
prasidėjo vis dėlto ne nuo 
„Coppelijos“ spektaklio. Kai kurių 
mūsų rašytojų raštuose, pvz., 
Valančiaus, Fromo-Gužučio ir 
kitų, randame nemažai žinučių ir 
aprašymų, kad mūsų ainiai šoko 
jau tolimoje praeityje ir jų šokiai 
palydėdavo net ir laidotuvių 
apeigas.

Lietuvių baletas, kaipo teatrinio 
žanro menas, klestėjo Lietuvoje 
jau 17-me ir 18-me amžiuje, kai 
mūsų feodalai-didikai steigė savo 
dvaruose teatrus, kurių 
mokyklose buvo mokomi dainų ir 
šokių valstiečių-baudžiauninkų 
vaikai. Turėti savo nuosavus 
teatrus buvo didikų garbės ir 
pasididžiavimo reikalas. Į tas 
dvarų mokyklas buvo kviečiami 
pedagogai-profesionalai iš 
užsienio, dažniausia iš Italijos ir 
Prancūzijos. Yra žinių, kad 
didikas Radvila buvo įsteigęs net 
šešis teatrus, kuriuose vyko operų 
ir baleto vaidinimai. Jo teatre 
1758 m. buvo pastatytas net 
ištisas baletas „Orfėjus ir Eu- 
ridikė“, kurį atliko net 20 šokėjų.

Nuo 1764 iki 1784 metų, tai yra, 
per dvidešimt metų 
Oginskio teatre irgi 
baleto trupė. Lietuvos didžiojo 
etmono Branickio Bialistoko 
dvaro teatre buvo suruoštas net 
41 vienas baleto spektaklis. Bet 
pačią pajėgiausią šokėjų trupę 
turėjo didikas A. Tyzenhauzas. 
Lenkijos karalius ir Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vladislovas 
IV išsaugojo savo tėvo Žygimanto 
Vazos ne tik suburtą orkestrą, bet 
ir 10 porų baleto šokėjų. Čia

M. K. 
reiškėsi

„menininkai“ iš 
likdavo tokie patys

tie iš 
vaikų 

tikrųjų 
beteisiai

baleto

kaip 
nepri- 
mūsų

J. Juzeliūno baletas „Ant marių kranto”: V. Kudžma (Marius) ir L. Aškelovičiūtė (Kastė). Baletmeisteris — 
V. Grivickas.

jėgomis pradėti darbą. Baleto 
srityje turėjome tik vienų šokėją- 
profesionalą, kuris šoko 
Petersburge garsiajam Marijos 
teatre. Tai Jurgis Kiakštas (1873- 
1936). Rusijoje rašėsi Georgij 
Kiakštas. Jis, 1891 m., baigęs 
Imperatoriškąją Marijos teatro 
mokyklą, ir aukštai įvertintas 
anuomet Rusijoje dirbusio, gar
saus pasaulinio choreografo Mari
jaus Petipa, bematant buvo pri
imtas į Marijos teatrą. 
Pasižymėdamas virtuozine šokio 
technika, šokdavo su tokiomis 
anuo metu garsenybėmis, kaip M. 
Kšesinskaja, Ana Pavlovu, Olga

ir Buenos Aires teatruose. Grįžo į 
Lietuvą 1919 m. (po 30 metų 
šokėjo karjeros) ir su kitais 
užsienio žinomais šokėjais su- 

, Internacionalinį 
koncertą-baletą“. Atidarė Kaune 
„dvisavaitinius šokių ir 
plastikos“ kursus. Įdomi dar jį 
liečianti žinutė, kad 1907 m. jis su 
kitais iškiliais kitataučiais baleto 
atstovais šoko Vilniuje su
rengtame vakare.

Dabar tarkime žodį apie

dažnai 
anuomet 

meno

kiekvieno šokio 
savitumų, tuo 
auditorijas geriau

Viršuj, kairėj: E. Balsio „Eglė, žalčių karalienė” (G. Žvikaitė - Eglė, C. Žebrauskas - Žilvinas). Dešinėj: J. 
Gruodžio „Jūratė ir Kastytis” (A. Leonavičius — Kastytis, G. Sabaliauskaitė — Jūratė). Apačioj, kairėj: I. 
Indros „Audronė” (P. Baravykas — šnipas, perėjūnas). Dešinėje: J. Pakalnio „Sužadėtinė” (T. Sventickai- 
tė - Marytė, H. Kunavičius - Antanas). „Eglės, palčių karalienės” ir „Audronės” baletmeisteris - V. 
Grivickas. „Jūratės ir Kastyčio” bei „Sužadėtinės” baletmeisteris — B. Kclbauskas.

iki 60. Taip padidėjęs 
skaičius įgalino ruošti 
operų spektakliams. 
Olgos Dubeneckienės 

iš pradžių lankė vien

balerinų Gigą Dubeneckienę- 
Kalpokienę (1891-1972). 1919 m. 
buvo suruoštas Kaune „Dainos ir 
baleto vakaras“. Jame dalyvavo 
jau Petrapilyje pagarsėjusi 
balerina Olga Dubeneckienė. 
kuriai buvo lemta tapti lietuvių 
baleto pradininko-steigėja ir 
pirmųjų baletmeistere. Jinai pir
moji įsteigė Kaune „Plastikos ir 
estetikos šokių kursus“, pradėjusi 
darbų vos su trimis mokinėmis, 
kurių tarpe Jadvyga Jovaišaitė, 
vėliau pagarsėjusi charakteringų 
šokių primabalerina, jau įstojo į 
studijų kiek prasilavinusi šokio 
mene Rusijoje, Tiflise.

Olga Dubeneckienė 
šokdavo pati Kaune 
organizuojamuose
renginiuose. Stengdamasi popu
liarinti Lietuvoje baleto meną, 
prieš kiekvieną šokį, iš scenos, 
paaiškindavo 
stilių ir 
paruošdama
suprasti ir pažinti tą meno sritį. 
Po trejų pedagoginio darbo metų, 
1922 m. birželio 2 d. surengė savo 
studijos auklėtinių koncertą ir po 
to jos mokinių skaičius išaugo iki 
30 dalyvių, kitais metais iki 35, o 
dar kitais 
mokinių 
šokius 
Tačiau 
studijų
moterys, tai kai reikėjo operos 
spektakliui dviejų šokančių porų 
— dvi balerinos apsirengdavo 
vyrais. Tos pirmosios baleto studi
jos auklėtinės papildydavo 
šokiais operas: „Traviata“, 
„Rigoletto“, „Faustas“ ir „Eu
genijus Oneginas“. Būtina 
pasakyti, kad Olga Dubeneckienė 
buvo taip pat ir puiki dailininkė, 
sukūrusi ne vieną scenovaizdį 
Kauno teątro spektakliams ir 
dėstė dekoratyvinę dailę- 
scenografiją Kauno vaidybos 
mokykloje.

Anuomet Kauną aplankė dar 
kita žinoma rusų balerina Olga 
Iljinskaja. kuri taip pat įsteigė 
„Šokių ir plastikos mokyklą“ — 
tad šokio studijų Kaune tada jau 
nestigo. Tačiau, žinant kiek ilgų 
metų įtempto fizinio darbo 
reikalauja iš šokėjų jų profesinis 
subrendimas, solistų šokėjų vis 
dar neturėjome.

1922
spektaklyje, 
jaunuolis 
Kelbausk as 
vienintelis 
Dubeneckienės 
vėliau buvo lemtu iškilti mūsų 
balete į pirmaujančių šokėjų- 
solistų tarpą su kita jo dažna 
partnere, Marija Juozapaityte.

Tais pačiais, 1922 metais grįžo

m. „Carmen“ operos 
šokiuose debiutavo 
šokėjas Bronius

(1903-1974), tada 
vyras Olgos 
studijoje. J am

s

kad baleto 
dienų rusai 
yra sunkiai

iš Petrapilio šokėja Olga Malė- 
jinaitė (1905-1939), trejus metus 
lankiusi Petrapilyje šokių studiją 
ir dalyvavusi tos studijos 
spektakliuose. Kaip ir Jurgis 
Kiakštas jinai turėjo laimę šokti 
garsiajame Kirovo balete 
(anksčiau buvusiam Marijos 
teatre). Turėdama jau nemažą 
patyrimą šokio mene, bematant 
atkreipė į save dėmesį jai savitu 
judesių švelnumu ir šokio lyrizmu. 
Istoriniame „Coppelijos“ 
spektaklyje atliko pagrindinį 
Svanildos vaidmenį. Užkariavusi 
Kauno scenoje primabalerinos 
poziciją, šoko pagrindines roles 
daugelyje spektaklių. Jos gražiai 
sušvitusią karjerą nutraukė 
tačiau sunki liga ir ankstyva 
mirtis. Mirė vos 34 metų sulaukus. 
Scenai jos netekus, jos vietą 
užėmė kita žavinga šokėja T. 
Sventickaitė.

Kaip aiškėja iš to, kas iki šiol 
pasakyta, ir iš tolimesnių infor
macijų, galima konstatuoti, kad 
mūsų baletas vystėsi ir brendo 
rusų šokio mokyklos įtakoje ir 
pagal jos principus. Tai nebuvo 
žalinga, žinant, 
pasaulyje iki šių 
šokėjai šioje srityje 
nukonkuruojami.

Mūsų baletas ypač sužibėjo, kai 
1924 m. buvo pakviestas iš 
Petrapilio puikus šokėjas ir 
choreografas Pavel Petrov. 
Perėmęs iš Olgos Dubeneckienės 
dalį šokėjų ir papildęs vyrais, 
įsteigė Valstybės teatro baleto 
studiją, kurios auklėtiniai ir tapo 
iš tikro pirmuoju lietuvių 
profesinio baleto branduoliu. Jam 
vadovaujant, vos po kelių 
mėnesių buvo surengtas viešas 
mokinių koncertas, dalyvaujant 
20 šokėjų, jiems atliekant atskirus 
šokių numerius. Vakaro sėkmės 
padrąsintas, energingas ir'drąsus 
vadovas nepabūgo per vienerius 
metus paruošti savo studijos 
mokinius istoriniam „Coppelia“ 
spektakliui, žymėjusiam lietuvių 
profesinio baleto gimimą. Tame 
spektaklyje šoko pats Petrovas ir 
jau stipriai pasiruošę solistai: O. 
Malėjinaitė, B. Kelbauskas, J. 
Jovaišaitė ir kiti.

Nors pastatymas, kaip ir pir
mosios operos, buvo gan skurdus 
dekoracijų ir kostiumų htžvilgiu, 
sužavėta auditorija ir (nors buvo 
ir šiurkštesnių kritikos žodžių) 
kritika priėmė labai teigiamai 
naujos meno šakos įsipilietinimą. 
Tas suteikė atlikėjams savo 
jėgomis pasitikėjimą, dėl to vos 
po trijų mėnesių antrame 
įvykusiame spektaklyje buvo 
sušokti trys vienveiksmiai
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Visuomeniniai Lietuvos krikšto padariniai
Šiame numeryje:!
Ar Lietuvoje pakankamai rūpinamasi 
lietuvių kalbos ateitimi?
Visuomeniniai Lietuvos krikšto pada
riniai.
Vakaronė su dailininku Vytautu Cip
lijausku.
Žodis gimdo pasaulius — Antano Vai
čiulaičio 80 metų sukakčiai.
Antano Vaičiulaičio eilėraščiai.
„Grandinėlė” Chicagoje.

Ar pakankamai rūpinamasi 
lietuvių kalbos ateitimi?
Gegužės mėnesį žurnalas 

Komunistas išspausdino 
istorijos mokslų kandidato 
•Juozo Paleckio straipsnį 
„Kalbų draugystės principai“. 
Straipsnyje autorius dar kartą 
paaiškina pagrindinius par
tijos kalbos politikos bruožus. 
Atseit reikia branginti 
gimtąją kalbą, bet lygiai 
puoselėti rusų kalbą, kuri, 
pasak Paleckio, „savanoriško 
sutikimo pagrindu“ tapusi 
tautų draugystės ir bendradar
biavimo kalba, pagrindine 
priemone įsisavinti pasaulio 
informaciją. Nors dauguma 
lietuvių gerai moka rusiškai, 
jos mokymą galima pagerinti. 
Paleckis pripažįsta, kad rusų 
kalbos vaidmuo tarybiniame 
gyvenime nuolat didėja, bet 
tai esą nereiškia, kad „jai 
suteikiamas pranašumas kitų 
kalbų atžvilgiu“. Rusų ir 
lietuvių kalbos tarp savęs 
nerungtyniauja, jos „pasidali
ja vartojimo sferomis ir 
papildo viena kitos atliekamas 
socialines funkcijas“.

Tokia teorija, bet kokia yra 
tikrovė? Neginčytina, kad 
lietuvių kalba nėra 
išstumiama iš mokyklų. 
Skelbiama, kad šįmet truputį 
daugiau negu 83 nuošimčiai 
visų respublikos moksleivių 
lietuvių kalba mokėsi bendro 
lavinimo mokyklose. Šis 
nuošimtis jau kurį laiką gana 
pastovus, bet vis dėlto 
Lietuvoje kyla rūpestis dėl 
lietuvių kalbos ateities. 
,,Lietuvių kalba yra 
didžiausias mūsų turtas ir 
nacionalinės kultūros pagrin
das“, pogrindžio spaudoje rašė 
Lietuvos kalbos gynimo 
iniciatyvinė grupė, būgš
taudama, kad rusų kalba 
brukama į mokslo ir 
visuomenės gyvenimą, 
tariamai siekiant įdiegti 
dvikalbystę, bet iš tiesų norint 
po kiek laiko įvesti 
vienkalbystę, tai yra, išstumti 
lietuvių kalbą iš tautos 
gyvenimo. Piktinamasi dėl 
rusų kalbos įvedimo 
darželiuose bei padidinto rusų 
kalbos vaidmens aukštosiose 
mokyklose. Dar 1979 m. 
pogrindžio spauda pranešė, 
kad Vilniaus universitete buvo 
nurodoma plėsti rusų 
kalbos vartojimą, partijos 

pareigūnams neoficialiai 
siūloma į savo kalbas įterpti 
ne vien tik rusiškų terminų,' 
bet net dalį kalbos pasakyti 
rusiškai.

Šitokie būgštavimai nėra be 
pagrindo. Jau kuris laikas 
reikalaujama visas daktarines 
disertacijas rašyti rusų 
kalba, gamtos mokslų ir 
matematikos darbus skelbti 
vien rusiškai, nes tada tie 
darbai darosi labiau prieinami 
pasaulio mokslininkams. Tad 
lietuvių kalbos būklė mokslų 
srityje yra pablogėjusi. 
Visuomeniniame gyvenime 
padėtis ne kuo geresnė. Mažė
jant gimstamumui Lietuvoje, 
vis didesnę gyventojų 
prieauglio dalį sudaro ateiviai 
iš kitų respublikų ir jų vaikai. 
Dabartinėmis sąlygomis 
tūkstančiui Lietuvos respub
likos gyventojų tenka tik 
970 vaikų, per pastaruosius 
penkerius metus lietuviai 
sudarė tik truputį daugiau 
negu pusę respublikos 
prieauglio. O ateiviai lietuvėti 
neskuba. Pats Paleckis 
pažymi, kad 1979 m. tik 23% 
Lietuvoje gyvenančių 
nelietuvių užsirašė gerai 
mokančiais lietuvių kalbą. 
Dalis jų, pavyzdžiui sentikių 
vaikai, visada Lietuvoje 
gyveno, lankė lietuviškas 
mokyklas, bet manytina, kad 
daugelis naujų ateivių, 
pavyzdžiui Sniečkaus miesto 
gyventojai, būdami 
nelietuviškoje aplinkoje, dar 
mažiau kalbės lietuviškai.
Didėj ant lietuviškai
nemokančių 
skaičiui, didės 
patenkinti jų 
spausdinti 

gyventojų 
spaudimas 
poreikius, 
daugiau

nelietuviškų knygų, rengti 
nelietuviškas radijo ir televizi
jos laidas ir, savaime aišku,
vartoti visiems suprantamą 
kalbą, būtent rusų. 
Pabrėžtina, kad Paleckis ir 
kiti partijos politikos 
apologetai neragina nelietuvių 
mokytis lietuvių kalbos. 
Paleckis pažymi, kad Lietuvo
je gyvenantys kitų tautybių 
atstovai „intensyviai mokosi 
lietuvių kalbos“, bet koks čia
gali būti intensyvus 
mokymasis, jei mažiau negu 
ketvirtadalis jų skelbiasi gerai 
moką lietuviškai.

(Nukelta į 4 psl.)

VYTAUTAS BAGDANAVlClUS

Kame glūdi
D.L. Kunigaikštijos 

valstybinis pasisekimas
Lietuvos istorijos pažinimas, 

kurį mes turime iš savo mokyklų, 
daugeliu atžvilgių yra nepilnas. 
Taip daugelis iš mūsų iš 
mokyklos laikų atsimename 
pasakymą apie kronikininką 
Dlugošą, kad jis nemėgo 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos. Taip pat plačiai yra užsilikęs 
pasakymas apie kardinolą 
Olesnickį, kad ir jis nemėgo D. L. 
Kunigaikštijos. Tačiau ką šie 
pasak ai iš tikrųjų sako apie D. 
L. Kunigaikštiją mums nebuvo 
paaiškinta. Palikime šiuo atvėj 
nuošaly Zbignevą Olesnickį, bt \ 
sustokime truputį prie Dlugošo. 
Vienai • sakymas, kuris, nors 

/o V* - yra neigiufinus
Lietuvos " rilgiu, tačiau yra
vertas j.„A ios analizės.

Taip štai yra plačiai žinomas 
Dlugošo pasakymas, kad jis 
nesupranta, kaip lietuvių tauta, 
būdama pagoniška, galėjo valdyti 
tokius plačius D. L. Kunigaikšti
jos plotus. Žinoma, šį pasakymą 
galima laikyti jo neigiamos 
nuotaikos lietuvių tautos atžvilgiu 
išraiška, tačiau savo esme jis vra 
lietuvių tautos aukšto valsty
bingumo liudijimas.

Tas pasakymas, kaip ano laiko 
opinijos liudijimas, yra vertas 
mūsų dėmesio. Jis yra liudijimas, 
kuriuo galime pasitįkėti. Ligi šiol 
mes nesame turėję visuomeninės 
D. L. Kunigaikštijos studijos. O ji 
yra reikalinga. Plataus žvilgsnio 
Krokuvos kronikininko 
pasakymas, parašytas tuo laiku, 
kada D. L. Kunigaikštija buvo 
pačioje savo galioje, nėra 
laikytinas nepagrįstu istoriškai. 
Negana to. Dlugošas buvo 
valdančių Lenkiją sluoksnių 
žmogus ir kaip toks neturėjo 
pagrindo sakyti komplimentus tai 
valstybinei sistemai, su kuria 
Lenkijos valstybė buvo ne vienu 
atžvilgiu varžybinėje būklėje. 
Taigi klausimas, kuris mums šio 
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pasakymo proga iškyla, yra šis: 
kame glūdi D. L. Kunigaikštijos 
valstybingumo pasisekimas.

Lietuvos valstybingumo 
klausimas jokiu būdu nebuvo vien 
akademinis. Jis buvo plačiai 
svarstomas politinis klausimas 
šv. Kazimiero laikais. Ir tam 
klausimui išspręsti tada buvo 
sukurta teorija apie lietuvių 
tautos kilmę iš romėnų. Nepai
sant to, kad lietuviškas 
valstybingumas reiškėsi visiškai 
unapus Romos imperijos buvusių 
ribų ir kad jis reiškėsi net kaip 
gyva< pasipriešinimas Vakarų 
kul .irai, Romos imperijos 
paliKuonei, buvo nesivaržyta ban
dyti lietuvišką valstybingumą 
gretinti su romėniškuoju. Žinoma, 
teorija istoriškai nepasitvirtino, 
bet ji kaip tokia vieną kitą šimt
metį buvo cituojama.

Ir šiuo metu jokios schemos, 
kuri galėtų duoti atsakymą į 
mums rūpimą klausimą, mes 
neturime. Šio valstybingumo 
pateisinimo mes negalime įdėti į 
kokią nors doktriną ar ideologiją, 
kuri pateisintų, iš vienos pusės, 
šio valstybingumo nešėjų 
ištikimybę senajai lietuviškai 
religijai, o iš kitos pusės, įgalintų 
juos būti globėjais krikščioniškų 
ir net tam tikru skaičiumi, 
islamiškų tautų. Tai yra 
klausimai reikalingi ramių ir 
nešališkų studijų. Bandymas šį 
klausimą išaiškinti vien karine 
užkariautojų veikla ar vien 
patogia politine situacija 
lietuviams reikštis plačioje 
Vidurio Europos lygumoje, nors 
gali kai ką paaiškinti, tačiau 
pilnesnio atsakymo neduoda.

Kunigaikštiška didšeimė
Šio mūsų svarstymo tikslas yra 

aiškintis tą visuomeninį 
pasikeitimą, kurį lietuvių tautoje 
padarė priėmimas iš Vakarų 
krikščionybės krikšto. Jeigu 
ieškome visuomeninės struktūros 
lietuvių tautoje laikuose prieš 
krikštą, tai vienintelė
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visuomeninė sistema, kuri sudarė 
šio valstybingumo lizdą buvo 
Didžiojo kunigaikščio didšeimė, 
arba, naudojantis bendrine 
kultūros istorijos terminija, tai 
buvo patriarchalinė šeima. Visas 
visuomeninis gyvenimas 
gravitavo į Didžiojo kunigaikščio 
šeimą ir buvo jos apiforminamas. 
Kuri nors viena įtakinga didšeimė 
telkė apie save įvairiais 
priklausomybės ryšiais kitas 
šeimas. Norime ar ne, lietuvių 
tautoje nebuvo kito visuomeninio 
ryšio organizuoti visuomenei.

Aiškią šios sistemos pakaitą D. 
L. K. visuomenė išgyveno po 
krikšto, kada buvo įsteigta nauja 
visuomeninė struktūra, ba- 
joriškumas. Apie šį pasikeitimą 
teks pakalbėti atskirai, kaip nau
jos visuomeninės struktūros at
siradimą. Tačiau nereikia 
užmiršti, kad prieš tai mes 
neturime Lietuvos visuomenėje 
kitos struktūros, išskyrus 
kunigaikštinę didšeimę. Ji ypač 
stipriai yra užsirašiusi 
visuomenėje, kaip Gediminaičių 
šeima. Tačiau ji ne Gedimino 
buvo išrasta. Lietuvoje prieš tai 
vadovaujantį vaidmenį yra turė
jusi Vytenio šeima ir kitos. 
Nemažiau stipriai yra paliudyta 
Algirdaičių didšeimė. Pats 
Jogaila yra skundęsis, kad jam 
sunku buvo susitvarkyti su labai 
plačios jo tėvo didšeimės nariais. 
Jogaila, nors yra naujos 
visuomeninės sistemos kūrėjas 
lietuvių tautoje, tačiau savo 
palikuonimis stipriai yra 
pasireiškęs Europoje kaip 
didšeimės tėvas.

Savaiminga Žemaitijos 
visuomenės sistema

Mažiausiai kaip didšeimė yra 
pasireiškusi Kęstučio šeima. 
Galimas dalykas, kad Kęstučio 
valdymo sistemoje reiškėsi ne tiek 
didšeimės principas, bet kas nors 
kito. Tai aiškiai liudija, kad nei iš 
Vytauto, nei iš kitų jo brolių 
neišaiigo dinastija, panaši į 
Jogailos. Galimas dalykas, kad šį 
pasikeitimą čia padarė jų motina 
Birutė, kuri, būdama žemaitė, 
galėjo atstovauti savitam 
visuomeniniam principui, kuris 
reiškėsi Žemaitijoje. Šis principas 
nėra moksliškai aptartas, tačiau 
istoriškai jis yra labai stipriai 
pasireiškęs įvairiais rezisten
ciniais veiksmais tiek prieš 
Kryžiuočius, tiek prieš Vilniaus D. 
L. Kunigaikštijos administracijos 
pastangas. Taip štai 16 šimtmečio 
D. L. Kunigaikštijos žemėlapis, 
paruoštas Merkatoriaus, nors 
įima Žemaitiją žemėlapin, tačiau 
D.L.K. aprašyme ji nėra aprašyta 
tarpe kitų vaivadijų, bet aprašyta 
kaip atskiras politinis vienetas, 
be jos vaidmens D.L. Kunigaikšti
joje aptarimo. Taigi yra pagrindo 
manyti, kad Žemaitijos 
visuomeninis gyvenimas yra 
kitoks. Galima spėti, kad Žemaiti
joje bus išlikę kai kurių 
matriarchalinės kultūros liekanų. 
Matriarchalinei šeimai yra 
būdingi kovingi vyrų sąjūdžiai.

Į didšeimę, kurią galima vadinti 
patriarchaline šeima, žiūrėkime 
kaip į visuomeninę sistemą, 
susilaikydami nuo jos gyrimo ar 
smerkimo. Beveik kiekviena 
visuomeninė sistema gali 
funkcionuoti gerai ir būti 
palaiminga žmonėms, gali tačiau 
ir įvairiais atžvilgiais iškrypti bei 
kenkti tiems žmonėms, kurie joje 
gyvena. Tai matome atsitinkant 
ir aristokratinėse bei 
demokratinėse sistemose. Norint 
kurią nors visuomeninę sistemą 
teisingai suprasti, reikia saugotis 
prikergti jai kitos sistemos 
bruožų. Dėl to ir patriarchalinei 
sistemai nereikia prikergti, pvz., 
kai kurių kapitalistinės sistemos 
bruožų. Kapitalistinėje sistemoje 
reiškiasi kova tarp darbdavio ir
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darbininko. Ji yra kilusi iš 
savaimingo šių dviejų veiksnių 
reiškimosi, kurių kiekvienas 
rūpinasi savimi. Patriarchalinėje 
sistemoje šitokios diferenciacijos 
nėra. Joje veikia ne kovos, o 
kaimenės principas. Einant tuo 
principu, ši visuomenė, kaip 
šeima, su visais savo nariais, yra 
sėkminga arba nesėkminga. Taip, 
pvz., senosios patriarchalinės 
šeimos, kuri kilo iš gyvulių augin
tojų, tėvas rūpinosi plačia savo 
gyvulių kaimene. Dar labiau jis 
rūpinosi tais žmonėmis, kurie 
prižiūrėjo jo kaimenę ir už jį 
kovojo. Į savo žmonių gerovę 
patriarchas žiūrėjo su ne 
mažesniu dėmesiu ir prestižu, 
negu kapitalistas į savo turto 
didinimą ar išlaikymą.

Krikštas sukuria naują 
visuomeninę struktūrą

Palikime dabar didšeimę, kaip 
D.L. Kunigaikštijos socialinę 
struktūrą, ir pažiūrėkime, kas 
lietuviškoje visuomenėje pasidaro, 
jai priimant krikštą. Tiesiog 
staigiai ir beveik tiesiogiai su 
krikštu ateina Lietuvon nauja 
visuomeninė tvarka, kuri palieka 
nuošaly kunigaikštinę sistemą ir 
kuria naują visuomeninę 
struktūrą, nepriklausomą nuo 
ankstesnės. Su Jogailos krikštu 
ateina D. L. Kunigaikštijon 
vidurinė klasė, kaip visuomeninis 
ir vėliau kaip politinis veiksnys.

Tai liudija Jogailos krikšto 
privilegija, paskelbta Vilniuje 
1387 metais vasario 20 d. Tai yra 
bajorijai teisių pripažinimo 
įstatymas. Šis įstatymas pakeitė 
lietuvių tautos visuomeninį veidą. 
Dėl to Jogailos krikštą tenka 
vertinti ne vien religiniu, 
politiniu, kultūriniu, bet ir 
visuomeniniu požiūriu. Šitoks yra 
Jogailos privilegijos turinys:

1. Kiekvienas bajoras, kuris 
priima katalikų tikėjimą, kartu su 
teisėtais įpėdiniais turi teisę 
nuosavybės teisėmis turėti savo 
paveldėtuosius miestus, valsčius, 
kaimus ir namus, laisvai tuo turtu 
naudotis ir laisvai su juo elgtis 

pagal savo valią (parduoti, 
dovanoti, įkeisti).

2. Įsteigiami teismai kiekvieno
je kaštelionijoje ir kiekviename 
paviete.

3. Garantuojama šeiminė 
laisvė, t.y. leisti dukteris už vyrų 
ir tvarkoma našlių klausimas.

4. Bajorai laisvi nuo prievolių, 
išskyrus pilių statymą, jų taisymą 
ir karo prievolę.

5. Bajorai į karą eina senuoju 
papročiu, apsirūpindami ginklais. 
Tačiau jeigu reiktų vytis priešą, 
tai į žygį turės eiti kiekvienas 
vyras.

6. Atsisakant katalikų tikėjimo, 
tos teisės yra prarandamos. 
(K. Avižonis, Rinktiniai raštai, 
Roma, 1978 m. 27 p.).

Į bajorijos įvedimo įstatymą 
mūsuose yra žiūrima nepilname 
šio visuomeninio pasikeitimo 
kontekste. Dažniausiai į tai 
žiūrima kaip į vergijos įvedimą 
visuomenėn. Kartais yra žiūrima 
kaip į Lietuvos lenkinimo pradžią. 
Taip pat kai kas galėtų iš šio 
įstatymo išskaityti tolerancijos 
trūkumą, nes šion privilegijon 
neįjungiama Rytų krikščionys. 
Šis įstatymas tačiau yra 
reikalingas svarstymo, at
sižvelgiant į visas jo įvedimo 
aplinkybes. Pagrindinė šio 
įstatymo vertė glūdi sukūrime 
Lietuvoje vidurinės klasės, 
nepriklausomos nuo patriarchali
nės šeimos ryšių.
Sukūrimas vidurinės klasės

Į sukūrimą vidurinės klasės, ar 
bent į jos stiprinimą ir ligi šiol yra 
žiūrima kaip į labiausiai 
pageidaujamą pasiekimą 
valstybiniame gyvenime. Tokiu 
požiūriu mes turime žiūrėti ir į tą 
visuomeninį pasikeitimą, kuris 
buvo padarytas Jogailos krikšto 
metu.

Taip pat tenka atkreipti dėmesį 
į tai, kad šis visuomeninis 
pasikeitimas buvo labai 
radikalus. Jis buvo toks 
radikalus, kad kunigaikštiška 
diduomenė šioje privilegijoje buvo
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