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d iatogas

Leonardo Andriekaus „Atmink mane, Rūpintojėli”

Kovo mėnesį Vilniuje 
įvykusiame Lietuvos rašytojų 
suvažiavime nebuvo girdėti 
Vidurio-Rytų Europos rašytojų 
ir intelektualų balso. Tiesa, 
šį suvažiavimų sveikino 
„broliškų respublikų“ ir 
vadinamųjų „socialistinių 
valstybių“ atstovai, bet iš jų 
tebuvo susilaukta įprastinių 
valdiškų banalybių. Ir vis 
dėlto į lietuvių rašytojus, nors 
ir netiesiogiai, be atvangos 
kreipiasi ir nepriklausomi 
autoriai, bendro likimo broliai 
ir seserys.

Vienas tokių balsų yra 
Lenkijoje šių metų pradžioje 
pasirodęs ypatingas pogrin
dinio leidinio KOS numeris, 
kuriame kreipiamasi į lenkų 
valdžios rengto, bet 
nepavykusio, skambiai 
pavadinto, „Tarptautinio in
telektualų kongreso“ dalyvius, 
atvykusius iš užsienio. Svar
bus Vilniaus suvažiavimo 
motyvas buvo „Tiesa“. Štai ką 
apie „Tiesą“ kalba lenkų 
leidinys:

„Mes kreipiamės į jus 
TIESOS vardu, tos tiesos, 
kuri mokslininkams ir 
menininkams svarbiau už 
viską: mėginkit atrasti tiesą 
apie mūsų šalį, mėginkit ją 
atskirti nuo propagandos 
banalumo. Atkreipkit savo 
dėmesį į žmogaus ir piliečio 
teisių pažeidinėjimą, į lenkų 
kultūros ir mbkslo alinimą, 
gamtos niokojimą ir grėsmę 
pačiai mūsų tautos biologinei 
egzistencijai.“

Lietuvos - rašytojų 
suvažiavime buvo dažnai 
linksniuojamas „taikos“ žodis, 
kalbėta apie pareigą ją 
saugoti. Pasiklausykime, kaip 
apie „taiką” kalba nepri
klausomi lenkų intelektu
alai:

„Mes esame giliai įsitikinę, 
kad neįmanoma ginti taikos 
ir, drauge, taikstytis su smur
tu ir beteisiškumu, taikos 
išlaikymo viltys nesiderina su 
apgautų ir pavergtų tautų 
apatija... Žodis ‘taika’ reiškia 
teisę gyventi nesibijant smur
to ir beteisiškumo; reiškia 
žmogaus teisę jaustis, kad jis 
šeimininkas savo paties šaly
je, kad jis gali laisvai plėtoti 
savo kūrybinius sugebėjimus, 
laisvai naudotis informacija ir 

mokytis iš praeities kultūros ir 
civilizacijos pasiekimų. Jei 
žodis ‘taika’ reiškia visa tai, 
jūs atvykote į šalį, kurioje 
nėra taikos.“

Lenkų intelektualai 
pareiškia, kad nors jų 
vyriausybė savo propagandoje 
naudoja taikos šūkius, jos 
politika yra persunkta mili- 
tarizmu. Šalyje, kurioje šiuo 
metu tiek daug ko trūksta, 
„milžiniškos sumos išlei
džiamos sunkiosios ginklų 
pramonės plėtimui, policijos 
aprūpinimui moderniausia 
technika, kariniams ma
nevrams ir karinei propa
gandai”.

Lietuvių rašytojų 
suvažiavimuose dažnai 
nuskamba ,,taikingo 
sambūvio“ sąvoka. Anot 
lenkų pogrindžio leidinio: 
„‘Taikingo sambūvio’ idėja 
yra viena elementarių... Eu
ropos ir visuotinės kultūros 
vertybių. Ši idėja buvo 
paversta šablonu ir tapo 
propagandinės kalbos šūkiu, 
kaip ir tiesos, laisvės, 
teisingumo, orumo, patriotiz
mo ir tolerancijos sąvokos. 
Kai monopolistinė propagan
da pakeitė jų prasmę, tikra 
visuomeninė komunikacija 
tapo nebeįmanoma. Tokia 
propagandinių šūkių kalba 
jau yra praradusi savo 
komunikacinį poveikį ir yra 
tapusi smurto įrankiu”.

„Mes jau patyrėme, kad 
taikos ir laisvės nėra ga
lima išskirti”, rašo 
lenkų pogrindžio leidinys. 
„Dialogas teįmanomas tik 
tada, kai taika yra užtikrinta. 
Taika negali egzistuoti ten, 
kur mąstymo laisvę nustelbia 
tankai; kur asmenys, 
išreiškiantys skirtingas 
nuomones, atsiduria už grotų; 
ten, kur smurtas yra 
paskelbiamas esantis galu
tiniu istorijos argumentu”.

Lietuvos rašytojų suvažia
vime Vilniuje daug kalbėta 
apie „kūrybinius laimėjimus“ 
ir „atsakomybę partijai“; 
lenkų intelektualai pabrėžia 
cenzūros vaidmenį: „Ypač 
griežtai cenzūruojamos 
knygos apie moderniąją 
istoriją, sociologiją, ekono
miką, literatūros istoriją
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amžiams“. Bet Kristaus 
pavidalas įvairiose pasaulio 
kultūrose ir raštijose nuolatos 
kaitaliojasi: jis mokytojas, 
karalių karalius, visatos 
valdovas, sielos sužadėtinis, 
ar — romantikų literatūroje — 
„dvasios poetas“. Andriekaus 
Kristaus nerasime knygose, 
aprašančiose Dievo Sūnų, 
įskaitant ir neseniai 
pasirodžiusį Yale universiteto 
profesoriaus Jaroslav Pelikan 
veikalą Jesus through the 
Centuries. Tai Lietuvos 
pakelėse parimęs Rūpintojėlis, 
tas nepaprastai kantrus ir 
atlaidus Dievas, kuris po 
tvano gailėjosi žmogų baudęs 
ir pasiliko liūdėti drauge su 
juo, nors angelai Jį maldauja, 
kad sugrįžtų į dangų, nes žemė 
yra nesiliaujanti kančia. At
viras vėjams ir žvarbiam 
vargui, šis Rūpintojėlis 
persmelkia visą Lietuvos 
gamtą ir buitį, moko žmones 
dieviškos kantrybės. Jo sostas 
„paprastas — medinis“, o jo 
švenčiausiame veide yra 
įsispaudę protėvių bruožai.

Dalyje rinkinio eilėraščių 
tas Kristus susivienijęs su 
gamta; kituose — Jis erdvių 
tolybėse „fcaip kometa 
perveria bežvaigždę naktį“. 
Toksai kontrastas Andriekaus 
poezijoje neišvengiamas, nes 
joje koegzistuoja du labai 
skirtingi laikai ir pasauliai. 
Vienas jų — pirminis, šven
tasis laikas, įvairiuose pa- 

j šaulio mituose sutinkamas 
" ’ , kai žmogus,

Lyg nuolatiniame regė- gamta ir Dievas buvo pilnu- 
išsilaikė

jo

Kai beveik prieš ketvirtį 
šimtmečio pasirodė antrasis 
Leonardo Andriekaus poezijos 
rinkinys Saulė kryžiuose, 
poetas nepastatė taško. Jis 
praleido dvidešimt ketverius 
metus kaip kruopštus 
daržininkas, genėdamas, tam- 
prindamas, skaidrindamas 
rinkinio eilėraščius, dar pridė
jo apie dvidešimt naujų, ir tik 
1985 m. vasarą nusprendė, 
kad naujasis rinkinys, At
mink mane, Rūpintojėli, vertas 
dienos šviesos. Patrauklus 
pavyzdys šiais gausių rinkinių 
ir žodžio infliacijos laikais.

Andriekaus poezija savaip 
apgaulinga. Iš pirmo žvilgsnio 
ji gali pasirodyti pernelyg 
romi ir rami, švelni ir patogiai 
harmoninga, paprasta — gal 
net per daug paprasta. Bet 
nuodugniau įsiskaičius 
atidžiau įsiklausius į
pokalbį su Rūpintojėliu — po 
tuo paviršiniu paprastumu 
atsiveria kita erdvė, pasigirsta 
svarbūs klausimai, susiremia 
kontrastai, pradedama jausti 
daugialypė įtampa.

Į savo poezijos versmes 
Andriekus mus įveda rinkinio 
įvadiniame žodyje, atver
damas savo gimtosios 
Žemaitijos „paslaptingąją 
tikrovę“, kurios gaubiama jo 
„siela palengva pradėjo at
siverti poezijai”. Šią 
Žemaitiją, „šventąją žemę“, 
poetas paliko jau 1937 metais, 
bet, pasak jo, „užmaršties 
tamsa neuždengė tų šven
tenybių nė išeivio kelionė- \illud tempus, 
je... 1 . _ 
jime išsilaikė medžiuose 
parimę rūpintojėliai, prie kelių 
sopulingosios motinos 
koplytėlėse, prie upokšnių 
šventieji jonai nepomukai“.

Po tokios įžangos būtų 
natūralu laukti spalvingos, 
dainingos, etnografinių 
detalių kupinos poezijos. Bet 
knygoje randame kitką — 
lyrinę meditaciją. Poeto 
vaikystės ir jaunystės 
prisiminimai, kaip sakytų 
Rilke, jau yra tapę jo „krauju, 
žvilgsniu ir gestu“. Vietoj 
buitinių smulkmenų, regime 
sudvasintos Žemaitijos 
atšvaitą poeto sieloje. Iš 
Žemaitijos, tos „poezijos šven
tovės“, poeto širdin giliausiai 
įsmigo Kristus Rūpintojėlis, su 
kuriuo jis kalbasi savo naujojo 
rinkinio puslapiuose, 
parafrazuodamas Putiną, 
Pasakyk man, Viešpatie 

mieliausias, 
Ko tos žvaigždės krinta taip 

dažnai, 
tęsdamas ir praturtindamas 
visos lietuvių poezijos pokalbį.

Koksai tas Kristus, su 
kuriuo poetas kalbasi? Nauja
jame Testamente Kristus „tas 
pats vakar, ir šiandien, ir

bei švietimą. Egzistuoja ir 
uždraustos temos, kaip, pvz., 
santykiai tarp Lenkijos ir 
carinės ar sovietinės Rusijos. 
Išcenzūruojami ištisi 
paragrafai, sakiniai, ar 
paskiri žodžiai.“ Prieš cenzūrą 
kovoja lenkų nepriklausomo 
švietimo tinklas ir nepri
klausomi leidėjai.

Tie atviri lenkų intelektualų 
žodžiai skirti ir lietuvių rašyto
jams.

jp Kryžių kalnas Šiaulių apskrityje.

laiku

tinėje sandaroje:

Bepigu buvo melstis
Ir liaupsint Viešpatį be atvangos, 
Kai art padėjo angelai 
Iš debesų nužengę.
(Tuo stebuklinguoju 
nebuvo skirtumo tarp darbo ir 
maldos — senovinis 
įsitikinimas, kuris dar aidi 
liaudies dainose ir ilgai 
išsilaikiusiame tikėjime į dar
bo, kad ir juodžiausio, šven
tumą.) Taip pat tai laikas ir 
pasaulis prieš pat pirminę 
nuodėmę:

Nebuvai mums, Dieve, piktas, 
Nesiuntei sunkių bausmių. 
Nebijojome tave sutikti 
Pievoje prie upeliuko 
Ir kaip tėvui išsakyti 
Sielvartus, džiaugsmus.

Tame pasaulyje glūdinti 
Andriekaus Lietuva (ar 
Žemaitija) yra idealus

Nuotrauka Vytauto Augustino

Poetas Leonardas Andriekus, OFM Nuotrauka Vytauto Maželio

pasaulėlis, poeto distiliuotas 
„prarasto laiko“ kristalas. Į jį 
žengdami, girdime Vaičaičio 
aidą:
Išalkusiam ten duona atriekta, 
Ištroškusiam — kieme vandens 

ąsotis.
To pasaulio žmonės, net ir po 
mirties į dangų patekę, išlieka 
labai kuklūs ir nuolankūs — 
jie tenori „kampely kiūtoti“ ir 
„spoksoti į tavo šviesų veidą“. 
Kai kam tas jų kraštutinis 
nuolankumas gali pasirodyti 
kaip neišdildomas baudžiavos 
įspaudas; poetui tai šv. Pran
ciškui būdingos dorybės, 
krikščioniškojo nusižeminimo 
pavyzdys. Paprastieji ir skur- 
dieji mūsų protėviai An
driekaus visatos plane virsta 
milžiniškais, jų kantrumas 
įgauna kosminį matavimą.

Šie mitinio laiko ir pasaulio 
bruožai primena garsiojo 
religijų istorijos ir lygina
mosios literatūros tyrinėtojo 
Mircea Eliade išvedžiojimus 
apie „kosminę krikščionybę“. 

Anot jo, tokia krikščionybė 
būdinga rytų ir pietryčių Eu
ropos žemdirbių tautoms — tai 
krikščioniškosios Europos 
daliai, kuriai „gamta nėra 
nuodėmės buveinė, bet Dievo 
kūrinys“. (Požiūris, su kuriuo 
būtų sutikęs ir šv. Pranciškus.) 
Tokį mistišką įsijautimą į 
gamtos ritmą, kurį puolė Seno
jo Testamento pranašai ir vos 
toleravo krikščioniškoji 
Bažnyčia, randame ir An
driekaus poezijoje. Pietryčių 
Europos religinėje tautosakoje 
sakramentai pašventina ir 
pačią gamtą. Andriekaus 
eilėraštyje „Nebaugu” skai
tome:
Visą mūsų būtį į save sutvenkęs, 
Ir žmogaus, ir medžio užvėja 

tapai.
Tau iš dėkingumo šventos girios 

lenkias, 
liepžiedžių 

kvapais!
Europos 

skaitome, 

Tave smilko sodai

Rytų ir pietryčių 
žemdirbių mituose 
kad Kristus, nors ir visatos

valdovas, nužengia į žemę ir ? 
lanko žemdirbius. Iš tų mitų 
jis, atrodo, tiesiai atžingsniuo- 
ja ir į Andriekaus knygos 
puslapius:

H!. 

Jei besutikčiau seneliu -j

Tave ateinant pieva 
Nuo paupio žilvičių — 
Jei dar išvysčiau, geras Dieve, 
Tave su tuo žvilgsniu meiliu. 
Kuris gaivino protėvius —

Andriekaus eilėmis aidintis , 
motyvas, „Visa gamta 
aimanuoja, belaukdama 
Prisikėlimo“, yra centrinė 
tema ne tiktai religinėje 
literatūroje, bet ir Rytų 
krikščionybės tautosakoje. • 
Eliade pabrėžia, kad toji 
„kosminė krikščionybė“ nėra 
nauja pagonybės forma ar 
paprastas pagonybės — 
krikščionybės derinys. Jos „ 
dvasia, kaip ir Andriekaus .7 
poezijoje, yra krikščioniška: v 
išganymas Kristaus dėka; *•» 
tikėjimas, viltis ir meilė; 
pasaulis „geras“, nes jį sukūrė : 
Dievas Tėvas ir atpirko .1 
Sūnus; žmogiškoji egzistencija 1 
nepasikartoja ir todėl . 
prasminga; žmogus sugeba 
pasirinkti gėrį ir blogį.

Šalia šio pirminio, su rojumi 
siejamo laiko ir pasaulio, An
driekaus poezijoje sutinkame 
kitą, istorinį — naikinimo ir 
žuvimo — laiką, kuriame, kaip 
sako užrašas ant seno romėnų 
šaulės laikrodžio, „kiekviena 
valanda sužeidžia, paskutinio
ji užmuša“.
Buvo daug labai mirties pabūklų,,, 
O labai nedaug paguodos, 
rašo poetas. Šiame laike ir 
pasaulyje poeto „šventoji 
Žemaitija“ jau labai pakitusi; 
jis pats, išeivis, rašo moder
nioje, nusakralintoje Ameriko-,, 
je. Čia žmogaus, gamtos,,, 
Dievo sandara tėra sena, , 
egzotiška svajonė. Tarp Dievo., 
— begalinės ir transcenden-, 
tinės Esybės ir žmogumi 
vadinamos ribotos būtybės 
veriasi milžiniška bedugnė.", 
Žmogaus dalia yra vienuma ir ,, 
neviltis, nuo kurios išgelbėti 
tegali Dievo malonė. Pasaulį,, 
gaubia ir žmogaus, ir Dievo „ 
liūdesys.
Saulė kryžiuose, o sieloj 

liūdesys! — 
Viešpatie, kodėl ši valanda tokia 

tamsi? " 
klausia poetas šiame laike ir 
pasaulyje. (Reikšminga ir šio 
eilėraščio, „Saulė kryžiuose“, 
struktūra. Dualistiniam — 
suskilusiam, prieštaringam — 
pasauliui vaizduoti poetas 
pasirenka dvieilius.)

Vienas dažniausių žodžių 
Andriekaus rinkinyje yra ! 
„naktis“. Tačiau jos pavidalai 
labai skirtingi. Mitiniame 
laike ir pasaulyje net naktis 
globoja ir guodžia — lyg 
Marija Magdalena ji vilgo 
ašaromis kojas, jas šluosto 
plaukais. Istoriniame laike 
naktis — baimės šaltinis: 
Priglausk! Bijau nakties 
Bijau užrūstinto dangaus — 
Tu vienas mano prieglauda esi. 
Taip poetas kalba į Rūpin
tojėlį, kaip į žemės ir dangaus, 
žmogaus ir užrūstintos 
dievybės tarpininką ir taikin
toją. Šioje naktyje žmogui 
nebėra jokių uždangų ir 
užuovėjų. Tai ispanų mistiko 
poeto šv. Jono nuo Kryžiaus 
„tamsioji sielos naktis“, kurio
je žmogaus siela tiesiai 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kompiuteriai, sąmonė ir laisvė
Kovo mėnesį Europos žinių 

agentūros pakartojo Lietuvos 
spaudos žinias, kad 
,,Nuklono“ gamykla 
Šiauliuose išleido pirmąją 
asmeninių kompiuterių seriją. 
Pirmieji sovietiniai asmeni
niai kompiuteriai pasirodė 
Maskvos parduotuvėse praė
jusią vasarą. Šia proga, 
užsienio spaudoje rašoma, kad 
asmeniniai kompiuteriai yra 
didelis galvosūkis sovietinei 
valdžiai: be jų negalima ap
sieiti, norint įsisavinti inten
syvią modernią technologiją, 
tačiau tokie privatūs infor
macijos šaltiniai apsunkina 
valdžios pastangas kon
troliuoti informaciją ir iš
laikyti uždarą visuomenę.

Amerikoje asmeniniai kom
piuteriai pasirodė jau prieš 
dešimtį metų. Jie nemažiau 
pakeitė Amerikos visuomenę, 
kaip po Antrojo pasaulinio 
karo suklestėjusi televizija. 
Šiandien Amerikoje sunku 
atrasti švietimo įstaigą ar 
gamyklą, kurioje asmeniniai 
kompiuteriai nevaidintų svar
baus vaidmens. Jais naudo
jasi ir daugelis šeimų bei 
privačių asmenų: siunčia 
elektroninius laiškus, susi
jungia su bibliotekomis ar 
tyrimo centrais, planuoja 
biudžetą, tvarko banko 
reikalus, užsisako kelionę 
lėktuvu. Kompiuteriniai 
aparatai jau pradeda išstumti 
rašomąsias mašinėles. Labai 
paplito kompiuterinė grafika, 
kai kurie žmonės tvirtina, 
kad jau kuria „kompiuterių 
meną“. Užgimė ir nauja, kom
piuterinė, kalba ar žargonas, 
kuris eiliniam piliečiui beveik 
visai nesuprantamas.

Šis kompiuterių triumfas 
kelia ne tik ūkinius ar 
politinius, bet ir filosofinius 
klausimus. Apie kompiuterių 
atvertas galimybes ir ypač 
apie pavojus rašo amerikiečių 
filosofas William Barrett savo 
neseniai išėjusioje knygoje: 
„Sielos mirtis — nuo Dekarto 
iki kompiuterio“ (Death of the 
Soul — From Descartes to 
the Computer, Doubleday, 
1986). Autorius apžvelgia 
pastarųjų 400 metų filosofijos 
debatą — nuo Dekarto iki 
VVittgensteino — apie žmogaus 
protą, sąmonę, galvojimą. Kas 

yra toji sąmonė, kaip mes 
galvojame apie save ir apie 
istoriją, kaip mes įsivaiz
duojame visatą? Pagrindinis 
to debato klausimas yra dėl 
žmogaus laisvės: ar ji tikra, 
ar tik iliuzinė? Barrett tvir
tina, kad pozityvizmas ir 
vadinamasis „mokslinis 
materializmas“ nužemina 
žmogaus sąmonę; tradicinius 
filosofinius klausimus — „Kas 
yra tiesa?“, „Kas yra geras 
žmogus?“ pakeitė matematinė 
logika ar deterministinis 
žargonas.

Pozityvizmas, anot 
Barrett’o, stato „žmogiškos 
patirties rūmą su uždarom 
langinėm ir užkaltom durim“. 
Jo sukurtoji „dusinanti ap
linka” labai paranki Dosto
jevskio „Didžiajam in
kvizitoriui“, kuris yra pagrin
dinis knygos simbolis. Todėl, 
pozityvizmo įtakoje tarpsta 
to didžiojo inkvizitoriaus pa
žadais paremtos ideologijos: 
behaviorizmas, komunizmas, 
hitlerinis rasizmas, ir 
pastaruoju metu — kom
piuteris, kaip žmogaus sąmo
nės pakaitalas.

Tai dar nereiškia, kad 
šis amerikiečių filosofas 
nepripažįsta kompiuterio 
naudingumo. Barrett’o 
argumentas nukreiptas prieš 
kompiuterį kaip „kultūrinę 
metaforą“. Kai kurie kom
piuterio entuziastai jame mato 
žmogaus antrininką; jiems 
kompiuteriai funkcionuoja 
kaip žmonės — mes patys iš 
esmės esame kompiuteriai. 
„Tie entuziastai,“ rašo 
autorius, „nesusivokia, kad jie 
vadovaujasi ribota, ypatinga 
pasaulėžiūra bei filosofija ir iš 
to taško žiūri į visą (žmo
gaus) minties (ir sąmonės) 
apraišką... Anot jų, žmogiškoji 
sąmonė savo esme yra 
atomistinis instrumentas, 
kuris atlieka sudėties 
veiksmus, derina vienus 
sudedamuosius informacijos 
elementus su kitais, o patsai 
žmogaus protas tėra tokių 
sudedamųjų informacijos ele
mentų suma.

Autorius numato didelį 
pavojų, jei modernusis kom
piuterių mokslas taps vyrau
jančiu modeliu, kurio pagalba 
žmonės stengsis surasti save

Juozas Grušas — iš atsiminimų ir laiškų
ANTANAS VAIČIULAITIS

Šeimoje dažnai kalbamės apie jus. Lietuvoje buvo statomi 
plataus mosto spektakliai — 
gan naujas dalykas, dar 
nematytas kitur Vakarų Eu
ropoje: tai misterijų
vaidinimas po atviru dangum. 
Šie pastatymai taip ir liko 
neįvertinti nei mūsų 
literatūros istorikų, pagaliau 
nei pačių ateitininkų, nors 
pastarieji daug prie jų prisidė
jo. Garsiausia misterija bene 
bus Vinco Mykolaičio-Putino 
„Nuvainikuota vaidilutė”, vai
dinta per ateitininkų kongresą 
1927 metais Palangoje. Kauno 
ąžuolyno šlaituose buvo 
suvaidintas Liudo Giros 
„Paparčio žiedas“ ar kuri kita 
misterija. Ar tik ne šio 
spektaklio pastatymu rūpinosi 
Juozas Grušas, turbūt kaip 
„Šatrijos“ pirmininkas. Kai 
atsikrausčiau į Kauną, studen
tai juokdamiesi pasakojo, kad 
jis pats viską darė: jei pritrūko 
siūlų, siuvant misterijos 
dalyviams drabužius, jis bėgo 
į krautuves jų nupirkti, užuot 
ką nors pasiuntęs. Ir vėliau 
man atrodė, kad jis savo 
dvasioje vis kažkur bėgo, 
skubėjo ir nerimo. Jis veržėsi į 
gyvenimo tiesos, moralinės 
teisybės ir prasmės erdves, o 
taip pat ir į kūrybos pasaulio 
naujus akiračius. Ir įdomu, 
kad nors išaugo iš tradicinių 
versmių, su laiku savo 
dramose ir beletristikoje jis 
pasirodė imlus ir tokioms 
naujoms apraiškoms, kaip 
absurdo teatro atgarsiai ar 
naujoviškesnės psichologijos 
vingiai. To neramaus ieško
jimo genamas, jis pokario 
metais iškilo į mūsų 
literatūros viršūnes ir drauge 
tapo kitiems užuovėja. „Tai 
mūsų atrama“, kalbėjo iš 
Kauno atvažiavusieji.

Gal kai kam atrodys keista, 
bet mudu daugiau suartėjom 
jau po karo. Jo kibirkštis buvo 
kūryba. To pat savo laiškuose 
ragino ir mane. „Rašyk, 
rašyk“, sakė jisai. Ir pats be

Neužmirštami susitikimai...
Juozas Grušas. 

— Laiškas, be datos.

Kai 1927 metais atvažiavau 
į Kauno universitetą, ap
sigyvenau tarp medikų, spor
tininkų ir būsimų inžinierių. O 
mano pirmas rūpestis buvo 
išvysti Putiną, nors ir iš tolo, o 
paskui žvilgtelėti, kaip atrodo 
jaunesnieji rašto žmonės. 
Vieną iš jų, Juozą Paukštelį, 
uoliai skaitydavom Ateity — 
juokingus jo apsakymus iš 
moksleivių nuotykių. Bet jis 
jau buvo iškeliavęs iš 
laikinosios sostinės mokyto
jauti Kėdainiuose. Tais pat 
keliais, tik į Marijampolę, 
buvo išvažiavęs ir Vincas 
Ramonas, kurio įspūdingas, 
naujoviškesnio vėjo noveles 
skaitydavau Iliustruotoje 
Lietuuoje. Universitete dar 
trumpai švystelėjo Petronėlė 
Orintaitė, netrukus ir ji išny
kusi anų pėdomis. Tačiau ji 
ir Salomėja Nėris nebuvo 
naujiena: abi kone kiekvieną 
mokslo metų dieną iš pagar
bios distancijos regėdavau 
Vilkaviškio „Žiburio“ gim
nazijoje. įsivaizduokite, 
oficialiai nebuvom susipažinę 
— mat jos buvo aukštesnėse 
klasėse.

Iš vyrų Kaune dar buvo 
likęs Juozas Grušas, jau 
girdėtas ir skaitytas. Kadangi 
visi čia suminėtieji buvo 
vyresni, nors ir vieneriais 
metais, anksčiau ir univer
sitete atsidūrę, tai jie ir 
pasiliko lyg vyresnieji broliai 
ir seserys, o tu buvai anas 
mažiukas šeimos narys. Dėl to 
tarpeklio ne taip greitai susiė
jau ir su Juozu Grušu. Tiesa, 
įstojau į jo organizuotą 
ateitininkų literatų draugiją 
„Šatriją“, bet jisai ten jau 
mažiau besirodė.

Maždaug apie tuos laikus 

pačius. Jis klausia: „Kiek 
naudos turės mūsų civilizacija 
ar kultūra, jei jos pažins ir 
užvaldys medžiaginį pasaulį, 
bet praras bet kokią nuovoką 
apie žmogaus protą, sąmonę, 
individualybę?“ Barrett’as 
neatsako į šį klausimą, bet 
vienas jo knygos recenzentų 
spėja, kad galutinė pasekmė 
būtų Gulagas, Auschvvitzas — 
ar behavioristo Skinnerio 
utopija, „Antrasis Vaidenas“.

Kaip ir savo ankstesnėse 
knygose, rašydamas apie kom
piuterius Barrett’as siekia gin
ti žmogaus laisvę. Savo 
populiarioje studijoje 
„Iracionalusis žmogus“ jis 
sveikino egzistencializmo 
pastangas „sugrąžinti į 
filosofiją pilnutinį žmogų — 
konkretų asmenį pilname jo 
kasdieninio gyvenimo 
kontekste, su visu jo paslap
tingumu ir trapumu,“ bet 
perspėjo egzistencialistus 
nepasiduoti „herojiško nihiliz
mo“ pagundai. Kitoje knygoje, 
„Technikos iliuzija“, atmetęs 
žmogaus laisvę neigiančių 
behavioristų ir marksistų 
argumentus, jis tvirtino, kad 
„iš visų žmogaus definicijų, 
teisingiausia toji, kuri tvir
tina, kad jis yra religinis 
gyvis.“

bit

Rašytojas Juozas Grušas (1901.XI.16 — 1986.V.21)

turiu

atvangos rašė, nors pasta
raisiais metais skundėsi:

„Turėjau vargų ir bėdų: 
šeimoj buvo įsisukusios ligos, 
aš pats sirgau (plaučių 
uždegimas)“-(Laiškas iš 1972 
metų, be datos).

Ir vėl kitame laiške:
„Gyvenu neblogai, 

begales darbo, bet sveikata 
silpnėja. Rašau su draugu 
kino scenarijų, tobulinu pjesę 
„Pijus nebuvo protingas“ ir 
pjesę „Smalkės“ (Perdirbti 
„Dūmai“). Drama mat toks 
daiktas, kad prakaito daug 
išspaudžia. O senatvė! Dvi 
valandos įtempto darbo — ir 
supliuškęs“ (1973.1.14).

Prie šio laiško dar yra 
prierašas: „P.S. — Aistis rašo 
sergąs. Aš baisiai sujaudin
tas“.

Kaip dabar pagalvoju, 
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Ištrauka iš Juozo Grušo laiško Antanui Vaičiulaičiui.

daugelis jo dramų ir novelių 
atsirado gan kukliuose jo 
namuose — Kalniečių gatvėje, 
93. Tai po šiuo stogu siautė jo 
dramų didžiosios audros, į 
naują scenos gyvenimą išėjo 
prūsas Herkus Mantas, 
kunigaikštis Švitrigaila, iš 
istorijos lapų į mūsų buitį 
grįžo karalienė Barbora Rad
vilaitė, Don Kichoto istoriją 
kartojo neprotingasis Pijus, 
sprendėsi dramos „Meilė, 
džiazas ir velnias“ įelektrinti 
momentai ir narstėsi kiti 
aštrūs šių dienų reikalai.

Apie savo dramų rašymo 
procesą jis taip kalbėjo:

„Parašiau naują dramą 
„Gintarinė vila“. Dar nežinau, 
kuris teatras statys. Paskutinę 
redakciją neseniai pasiunčiau 
Kultūros m. Meno Reikalų 
valdybai. Paprastai niekam 

nerodau, kol pats, po kelių 
redaga dmų, įsitikinu, kad jau 
beveik baigta“ (Laiškas, 
1978.VI.10).

Kai drama buvo baigta ir 
teatro priimta, jis gyvai domė
josi tolimesne eiga — sėdėjo 
repeticijose, dalyvavo prem
jerose, sekė pastatymus 
svetur. Režisieriai jo tekstus ’ 
keitė, perstatinėjo scenas, bet 
autorius nepyko: tokia esanti 
jų specialybė ir amatas. Kartą 
jis man pasakojo, kad žiūrovai 
tiesiog alpo tragiškiausiose 
vietose, vaidinant Latvijoje 
„Meilę, džiazą ir velnią“.

Štai būdinga šiais 
atžvilgiais ištrauka iš jo 
laiško:

„Paties laiškas man buvo 
labai malonus. Geri žodžiai 
apie noveles ir pjeses mane 
sujaudino. Neblogai jas ver
tina ir pas mus. „Meilės, 
džiazo ir velnio“ spektakliai 
tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ir 
Estijoje eina, galima sakyti, 
su skandališku pasisekimu. 
Neseniai baigiau naują pjesę, 
kurią Kultūros ministerija jau 
nupirko, o Panevėžio teatras 
po vasaros atostogų pradės 
repetuoti. Ji vadinasi „Pijus 
buvo protingas— Pijus nebuvo 
protingas“. Tai šių dienų Don 
Kichotas“ (1970.IV.il).

Tame laiške jis pasisako ir 
dėl savo novelių:

„Pačiam patiko „Karalaitė 
nebuvo protinga“. Mūsų kai 
kurie kritikai jai prikiša sen
timentalumą. Šiaip geriausiai 
vertina „Nuogi atrodo 
negražiai“ ir „Anupras 
nukrito iš aukštybių“.

Į savo dramas Juozas 
Grušas įdėjo ir tokių frazių, 
kurias tu gali suprasti tik 
vienaip. Sakysime, istorinėje 
dramoje „Unija“ Lietuvos 
didikas Genardas Butrimas, 
Liubline gindamas savo šalies 
laisvę, taip kalba:

Laisvę 
Atims, karaliau. Pavergta tėvynė 
Prilygsta kankinei.

Dabarties tragedijoje 
„Žmogus be veido“ fizikos 
atomininkas Ipolitas Arčeras 
tardytojui ir biuro kolegijai 
atsako:
I pragarą keliaukit, ieškokite 
Velnių, gal jie sutiks jums 

šnipinėti.
I anuos Kalniečių gatvės 

namus šiandien mane 
sugrąžino du šviesūs at
siminimai, vienas — iš 
tolimesnių dienų, antras — iš 
1979 metų, kada buvau x 

. Kaune. /
Prieškariniam apsilankymui 

reikalinga šiokia tokia įžanga. 
Tikslių datų neminint, anais 
laikais, sakysim, apie 1936 
metus
pasirodydavo 
literatūros 
ypač iš 
Paryžiaus 
Buninas, 
Nobelio 1 
tokie prancūzų rašytojai kaip 
Julės Romains ir kiti.

Kai kuriuos iš jų lietuviai 
nuveždavo paviešėti į Leono 
Račiūno sodybą už Vilijam
polės. Su jais ten patekdavau 
ir aš. Beje, Leonas Račiūnas 
Palangoj „Nuvainikuotoje 
vaidilutėje“ buvo Kęstutis, ant 
šaunaus žirgo atjojęs Birutės 
pasiimti.

Vieną vasaros sekmadienį 
(Nukelta į 2 psl.)

ir vėliau, Lietuvoje 
stambių 

figūrų iš svetur, 
Prancūzijos. Iš 
atvažiavo Ivanas 

, pirmas rusas 
laureatas, lankėsi
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Šiame numeryje:
Dusburgiečio kroniką išleidus...
Viliaus Telio šūvis: Arūno Kaminsko 
ir choro triumfas.
Eksperimentiniai neaiškumo toleravi
mai literatūroje.
Į Petro Melniko mintis atsiliepiant. 
Šis tas apie Kiprą Petrauską.
Jono Gutausko eilėraščiai.
Leidžiamas dr. Jono Balio veikalas 
„Lietuvių žemdirbystės papročiai ir ti
kėjimai”.
Fotomenininko Edvydo M. Cicėno re
portažas: „Tulpė”.

Viliaus Telio šūvis: Arūno Kaminsko ir choro triumfas
MYKOLAS DRUNGA

Dusburgiečio kroniką išleidus
Neseniai Vagos leidykla at

naujintoje Lituanistinės bib
liotekos serijoje išleido Petro 
Dusburgiečio kroniką, vieną 
svarbiausių Lietuvos istorijos 
šaltinių, kuriame aprašomas 
kryžiuočių ordino įkūrimas, Prū
sijos nukariavimas ir Lietuvos 
puolimai iki 1330 m. Džiugu, 
kad šis svarbus istorijos šaltinis 
pagaliau pasirodė lietuvių kalba, 
nors jo kelias į spaudos šviesą 
buvo itin sunkus. Manytina, kad 
vertimo darbai jau buvo gerokai 
pažengę prieš gerą dešimtmetį, 
nes buvo ketinama veikalą dar 
1979 m. išleisti. Tačiau visa Litu
anistinės bibliotekos serija tada 
pateko valdžios nemalonėn. 1977 
m. buvo išleisti Jono Šliūpo 
rinktiniai raštai. Tada praėjo 
šešeri metai, kol 1982 m. buvo iš
spausdinta nauja serijos knyga — 
Lietuvių didaktinė proza. Po to 
vėl praėjo dveji metai, kol 
pasirodė Simano Daukanto Ver
timai ir sekimai. Tada galima 
tvirtinti, kad Dusburgiečio 
kronika — pirmasis pirmaeilės 
reikšmės veikalas Lituanistinės 
bibliotekos serijoje nuo 1977 
metų.

Valdžia niekada nepaskelbė, 
dėl ko serija buvo nutraukta. 
Tačiau pogrindžio Aušra pranešė, 
kad 1979 m. Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktuvių 
proga Vagos leidykla ketino 
išleisti stambią dvitomę Alberto 
Kojelavičiaus-Vijuko Lietuvos 
istoriją. Veikalas seniai buvo 
parengtas spaudai. Jis buvo iš
verstas iš lotynų į lietuvių kalbą 
dar dešimtmečio pradžioje, o 
tekstas jau buvo surinktas ir 
sustatytas į spausdinimo mašiną. 
Bet kultūros cerberius, kaip Joną 
Aničą, užrūstino tai, kad 
Kojelavičius, rašydamas 17 
amžiuje apie rusų siautėjimą Lie
tuvoje, nesugebėjo iš anksto 
numatyti, kad praslinkus trims 
šimtmečiams po jo mirties bus 
reikalaujama vaizduoti tik drau
giškus lietuvių ir rusų ryšius. 
Valdžia uždraudė Kojelavičiaus 
veikalo spausdinimą, ir kurį 
laiką nebuvo aišku, ar 
Lituanistinė biblioteka iš viso 
bus atgaivinta.

Dusburgiečio kronika pagaliau 
išvydo dienos šviesą. Bet dar per 
anksti spręsti, ar jos 
išspausdinimas reiškia naują 
kultūros politikos Lietuvoje 
kursą. Kyla įtarimas, kad 
kronika išleista ryšium su kitais

• ••

metais įvykstančio krikščionybės 
įvedimo į Lietuvą 600 metų 
sukaktimi. Pernai pasirodžiusios 
knygos Ateizmas ir religija Lietu
voje įžangoje aiškiai pasakyta, 
kad propagandistai turi šia 
sukaktimi domėtis. Įžangoje 
rašoma:

Katalikybės gynėjai, ruošdamiesi 
pažymėti krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje 600 metų jubiliejų, 
idealizuoja Lietuvos katalikų 
bažnyčios praeitį, siekia bažnyčiai 
suteikti pažangios ir humaniškos 
jėgos reputaciją, uždėti jai kovotojos 
dėl nacijos interesų aureolę.
Respublikos propagandistai turi 
duoti atkirtį šiai interpretacijai. 
Viena gera priemonė šiam tikslui 
įgyvendinti — tai kryžiuočių 
padarytų skriaudų pabrėžimas. 
Jau 1983 m. buvo paskelbta, kad 
spaudai rengiamas popiežių 
bulių, raginusių kryžiaus žygius 
į Lietuvą, rinkinys su komenta
rais. Atrodo, kad ir toliau bus 
mėginama pabrėžti, kad pirmieji 
krikščionys, atkeliavę į Lietuvą, 
nebuvo taikūs misionieriai, bet 
kryžiuočiai, krikštiję Lietuvą 
krauju ir kardu, nuniokoję jos 
kaimus, nužudę daug nekaltų 
žmonių. Todėl Dusburgiečio 
kronikos knygos pabaigoje 
pažymima, kad Lituanistinė 
biblioteka ketina išleisti ir 
Vygando Marburgiškio ir Jono iš 
Vislicos kronikas. Jau seniai 
buvo laikas išspausdinti ir šių 
kronikų vertimus.

Deja, ne viskas, kas numatyta, 
tampa tikrove. Galima viltis, kad 
Vygando kronikai pasirodyti 
nereikės dešimtmečio. Atrodo, 
kad ir Lituanistinės bibliotekos 
redaktoriai to viliasi. Numatytų 
leidinių oficialus paskelbimas yra 
kol kas vienkartinis reiškinys. 
Gal tai net sąmoningai padaryta, 
siekiant užkirsti kelią partijos 
ideologams, kurie gali prie
kaištauti, kad per daug dėmesio 
skiriama Lietuvos feodalų 
kovoms ir tuo būdu skatinamos 
tautinės nuotaikos. Juk sunkiau 
uždrausti spausdinimą knygos, 
kurios išleidimas jau pažadėtas, 
negu tokios, kurios spausdinimas 
tebesvarstomas redakcijoje.

Knygos pratarmėje ir istoriko 
Romo Batūros įvade galima 
pastebėti norą pateisinti kronikos 
išspausdinimą. Pratarmėje 
pabrėžiama, kad:

Kronikoje pateikti faktai griauna 
pastaruoju metu Vakarų Vokietijos

VILIUS TELIS. Gioacchino Rossi- 
ni'o keturių veiksmų opera pagal 
Etienne de Jouy ir Hippolyte Bis 
libretą, lietuvių kalbon išverstą Sta
sio Santvaro. Pastatyta Lietuvių 
operos 1986 m. birželio 14 ir 15 d. 
Morton East aukštesniosios mokyk
los salėje, Cicero, Illinois. Dirigentas 
Arūnas Robertas Kaminskas. Reži
sierius Peter Amster. Solistai: Tho
mas Zielinski, Darrell Rovvader, Gi
na Čapkauskienė, Jonas Vaznelis, 
Aldona Stempužienė, Audronė Si- 
monaitytė-Gaižiūnienė, Vytautas 
Paulionis, Bronius Kazėnas, Julius 
Savrimas, Edvvard Ozaki, Vaclovas 
Momkus. Chormeisteriai Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė ir Alfonsas 
Gečas. Choreografė Violeta 
Karosaitė. Scenos vadovas Dennis 
Mae. Grimas ir perukai: Ed Meekin, 
Art Anthony ir Juliaus Balučio. 
Dekoracijos ir kostiumai: Ercole Sor- 
mani (Milanas, Italija), Anthony Sti- 
vanello (Maspeth, New York) ir Vio
letos Karosaitės.

* * *

Tas, kas turi milijoną dolerių, 
yra turtuolis. Bet kaip tada 
pavadinsi tą, kuris turi dešimt 
kartų daugiau? Irgi turtuoliu. 
Tik koks tarp jų skirtumas!../ 

Kaip su turtuoliais, taip ir su 
operomis. Jei, pvz., Chicagos 
Lietuvių operos pernai statytą 
„Don Carlo” vadinsime opera, tai 
kokiu žodžiu nusakysime 
šiemetinį „Vilių Telį”? Tai lyg 
sugretinti Union Piero pliažą su 
Rio de Janeiro Copacabana. Ar
ba, kaip kažkas išsitarė: šių metų 
„Viliaus Telio” pastatymas — 
pirmą kartą panašu į operą! Tuo, 
be abejo, norėta ne sumenkinti 
ankstyvesniuosius pastatymus, o 
— priešingai — iškelti šitąjį, kaip 
prašokusį visus ligšiolinius 
Chicagos Lietuvių operos 
standartus. Iš tiesų, mūsų „Vilių 
Telį” būtų buvę galima visai be 
gėdos įkelti į Lyric operos sceną... 
jeigu (ir tai vienintelis jeigu) kai 
kurių solistų balsai būtų buvę 
stipresni.

Ne, tuo nenorim tų mūsų 
solistų nupeikti. Atvirkščiai, 
negali būti jokios abejonės, kad 
šįsyk jie kone visi dainavo — blo
giausiu atveju kompetentingai, 
geriausiu — meistriškai. Ir tai

revanšistinių sluoksnių puoselėjamą 
koncepciją apie tariamai „taikų” 
vokiečių feodalų skverbimąsi vidur
amžiais į Rytus... Kronika teikia 
medžiagos kovai su socialistinėms 
šalims priešiška revanšistine 
ideologija.

Panašias mintis išdėstė ir knygos 
rengėjas Romas Batūra, rimčiau
sias Gediminaičių laikų tyrinė
tojas dabartinėje Lietuvoje. Jis 
rašo: „todėl ir mums šiandieną 
aktualu pažinti šią viduramžių 
kroniką, nes ji ne tik ryškiai at
skleidžia vokiečių feodalų agresi
jos praeityje esmę, bet įgalina 
giliau suvokti revanšistinių 
samprotavimų, taikaus tautų 
sambūvio priešininkų idėjines 
ištakas”. Tad matyti, kad 
Dusburgiečio kronikos leidėjai 
jau iš anksto išstatė perkūn
sargius apsisaugoti nuo galimų 
priekaištų.

Džiugu, kad knyga išleista, bet 
rimtas kultūros politikos 
poslinkis įvyktų tik tada, kai ją 
būtų galima išspausdinti be 
šitokių politinių aiškinimų, vien 
dėl jos svarbios istorinės 
reikšmės. Bet ir maži žingsniai į 
priekį sveikintini.

K. G. 

svarbu pabrėžti, nes praeityje 
pasitaikydavo ir kitaip: vienas 
kitas neišmokdavo pakankamai 
rolės ar, kad ir išmokęs, galutinai 
jos neapipavidalindavo. „Viliu
je Telyje” muzikino atlikimo 
atžvilgiu nė vienam dainininkui 
stambesnių priekaištų daryti 
neprisieina, beveik kiekvienas 
pasirodė profesionaliai, kai kas 
net labai aukštu laipsniu. Bet tai 
nereiškia, kad jie lygiai puikiai 
skambėtų ir Lyric (ar Metro
politan) operoj, ir tai tik dėl tos 
vienos, jau minėtos priežasties: jų 
balsai, gaila, nėra tokie, kad lėk
tų per visą salę tiesiai nuo scenos 
ligi aukščiausios „galiorkos” 
kampų. Šia prasme vienintelė 
išimtis bene būtų... Julius Savri
mas, tačiau jo didelis, skardus 
balsas pasirodė kaip tik iš visų 
mažiausiai išlavintas (nors 
vokalinės kontrolės Savrimas 
šįsyk pademonstravo daugiau 
negu bet kada anksčiau, o, be to, 
jis dėvėjo patį prašmatniausią 
kostiumą ir kaip austrų tirono 
adjutantas visa savo laikysena 
buvo grėsmingai įspūdingas).

Kita vertus, Audronė Simo
naitytė-Gaižiūnienė Telio sūnaus 
vaidmenį atliko neblogiau už bet 
kurią pasaulinės scenos subretę: 
ir savo muzikalumu, ir savo flei
tos atspalvio vokalu ji kiekvieną 
dorą dailaus dainavimo mėgėją 
kaustė prie kėdės — ir tuo pačiu 
turbūt kiekvieną tokį vertė aima
nuoti, kodėl Dievulis to vokalo jai 
negalėjo dovanoti daugiau... Be
je, šičia negalima sutikti su Chi
cago Sun-Times recenzento nuo
mone, jog Simonaitytė-Gaižiūnie
nė „nesuvaidino įtikinančiai 
berniuko”. Priešingai! Ji sūnelio 
rolėje buvo perdėm įtikinanti (ir 
perdėm simpatinga), bet tai, 
žinoma, nereiškia ir neturėtų 
reikšti, jog žiūrovas (ir klausyto
jas!) bent vienai minutei rimtai 
pamirštų, kad čia berniuką 
vaizduoja moteris.

O jeigu jau leista ginčytis su di
džiosios spaudos kritiku (kurį, 
tiesa, asmeniškai pažįstu ir net 
taurelę esam kartu išlenkę), tai 
negalima šimtu procentų pritar
ti ir tam, kad Thomas Zielinski 
Telio vaidmeny parodė „sodrų 
baritoną” ir „stiprią prezenciją”. 
Taip, Zielinski dainavo labai 
gerai, bet jeigu laiboką baritoną 
pakrikštysim „sodriu” („robust”),

Scena iš Lietuviu operos „Viliaus Telio pirmojo veiksmo. Nuotrauka Jono Tamulaičio

Scena iš Lietuvių operos „Viliaus Telio” pirmojo veiksmo — priekyje solistai Thomas Zielinski (Vilius 
Telis) ir Jonas Vaznelis (Melcthalis), toliau — dalis operos choro.

tai kaip tuomet apsakysim Algir
do Brazio?! Bent mes nepamirš
kim savo tikrai sodrių baritonų, 
kurių tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje esam pažinę ne vieną. 
Taipgi teisybė, kad Zielinski 
ilgąją Telio rolę išdainavo 
ištvermingai, niekur nesusilpnė- 
damas ir nepavargdamas, tačiau 
kai antro veiksmo pabaigoj 
šveicarų karių-savanorių būriai 
vienas po kito jam prisistatinėjo 
su šventa priesaika stoti į kovą už 
tėvynės laisvę, pats herojus ga
lingo vyrų choro dainavimo fone 
atsišvietė blankokai, nepra- 
simušė į priekį, nekaitino krau
jo, nedrebino sienų. Jeigu jau 
kalbėti apie „stiprią prezenciją”, 
tai reikia žvelgti į tenorą Darrell 
Routader, kuris kaip Telio drau
gas Arnoldas buvo visapusiškai 
puikus (išskyrus vieną kitą per
sistengimą, siekiant aukštų forte 
gaidų), ar į bosą Joną Vaznelį, 
kuris apsiėmė ir nugalėjo net dvi 
gerokai skirtingas roles. Vieniem 
labiau patiko jo Melcthalis (senis 
išminčius), kitiem — jo'Valteris 
(jaunas patriotas), bet visi turi 
pripažinti, kad Vaznelis abu 
vaidmenis išstudijavo taip gerai, 
jog sunku buvo atpažinti, kad 
juos atlieka tas pats artistas. 
Mano nuomone, kaip Melcthalis 
jis buvo tiek balsiškai, tiek vaidy- 
biškai ypačiai įtaigus (kaip ir vi
suomet gerų žynių, vaidilų ar pat

riarchų, o ne, sakysim, įmantrių 
piktuolių skūrose).

Pagrindinėje moteriškoje rolėje 
Gina Čapkauskienė pasirodė per 
daug atsargi, gal net sukaustyta. 
Romantiškąsias meilės prima
donas esame pratę matyti šil
tesnes, emocingesnes, net jeigu 
jos ir privalo susiimti, idant pa
taikytų rizikingas aukštąsias 
natas. Čapkauskienė jas pataikė 
— ir gražiai pataikė; kaip 
sakoma, ji gėdos koloratūrinio 
soprano profesijai nepadarė — bet 
dabar jau būtų laikas „atsiliuo- 
suoti” ir pagalvoti ne vien apie 
bei canto, bet ir apie afroditišką 
ekspresyvumą: vokalines klaide
les didelius nuopelnus sukorusiai 
divai mes dovanosim, tačiau aist
ros stoką scenoje — niekuomet!

Gal esam išpaikyti, bet kai čia 
pat regim tokias šiltas dai
nininkes, kaip Aldona Stempu
žienė (jautriai ir spalvingai 
atlikusi Telio žmonos vaidmenį) 
—- ar prisimenam tokias, kaip 
Nerija Linkevičiūtė ar Dana 
Stankaitytė (pastaroji — tiesiog 
balsinės šilimos paradigmatinis 
pavyzdys), tai pradedam suprasti, 
ką reiškia posakis „ledinė prince
sė”... Bet gal, priešingai, Čap
kauskienė mums parodė, ką 
reiškia majestotiška elegancija?

Minint eleganciją, negalima 
gero žodžio pagailėti fizinei šios 
„Viliaus Telio” produkcijos

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

išvaizdai. Dekoracijos, kostiumai 
ir baletas (pastoviai jaunas, švie
žias ir gražus!) visuomet buvo 
stipri Lietuvių operos spektaklių 
pusė, bet šiais metais prisidėjo 
dar ir ketvirtas elementas — reži
sūra. Kai kas gal ir pyks už tokį 
pareiškimą, tačiau bent man tai 
buvo pirmas Lietuvių operos 
spektaklis, kuris atrodė ne 
sustumdytas, bet surežisuotas. 
Scenos magiko Peter Amster 
rankose seniai pažįstami bičiulių 
ir kaimynų veidai Mortono 
aukštesniosios mokyklos scenoje 
staiga virto neregėtais viduram
žių legendos „prajovais”, kurie ir 
mus, žiūrovus, keturioms valan
doms įtraukė į jų herojinės 
dramos užburtąjį ratą. Štai ką 
gali padaryti talentingas reži
sierius! O Amsterio režisūra 
buvo, nors gyvai išradinga, bet 
kartu ir labai paprasta. Choristų 
įėjimai ir išėjimai, sugrupavimai, 
„sustingimai” (freezes), švitra- 
vimai ietimis ir kalavijais — 
viskas susivedė į nuoseklias, gra
cingas mizanscenas, kurios 
atrodė taip lengvai, natūraliai pa
siektos. O žinom ir girdėjom, kaip 
šiemet ypač kietai — tiesiog iki 
nusikamavimo — dirbo mūsų 
operos kolektyvas!

Bet to nusikamavimo nesimatė 
scenoje anei šešėlio, ir sunkaus 
darbo vaisiai saldūs. Choristai ne 

(Atkelta iš 2 psl.)
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„Bėkit, bareliai...”

Operos solistas Valentinas Adamkevičius (1925-1976)

Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, Stasys Vainiūnas 
ir kiti pažino ir guodėsi šios 
mūsų liaudies dainos 
muzikine gija ir žodžiais; tąja 
spalva, šiandieną, guodžiuosi 
ir aš, sustodamas, jau po 
dešimties metų, prie V alentino 
kapo.

Mano atsiminimuose, be 
mėnesio viešnagės Vilniuje 
1968 metais ir dviejų — 
apipiltų žiedų varške žydinčių 
medžių — tolygių 1975 metų 
laiko ruožo, tėra vaikystės ir 
giliai visa į save semiančios, 
įdėmiai žvalgiomis akimis 
jaunystės atšvaitų meto 
blyškulys; tarp laiškų — po 
jau tik jo kapo lankymo 1978- 
tais — tą laikotarpi tampriai 
ir taupiai išsako viena kita 
keturiasdešimt kelerių metų 
pamiršimais dengta nuotrupų 
skalda; štai žvelgiu į kelis tos 
skaldos žiupsnius mano tą 
žarstančiuose delnuose, dedu 
ir derinu atšvaistines spalvas 
ir įvairiapavidales formas 
lakiais bareliais jo ir mano 

■eito kelio vingių klostėse, jojo 
dažnai „o aš — dainų ber
nužėlis“ baigmine užsklanda, 
koncertams pasibaigus, plo
jimams tebesitęsiant, ką tuo 
„Dar!“ iššaukimą išprašant, a 
capella dainai daina duoklę 
užsklendžiant, žemai 
nusilenkiant; anava, a! tik 
neseniai, paėmęs rankosna 
pirmosios 200 egzempliorių 
Semeniškių idilių laidos 
gerokai trapesnių paketu- 
riasdešimtmetėjusio egzemp
lioriaus puslapių tarpe 
radau Jono Meko dedikaci- 
ją/motto „O aš dainų ber
nužėlis”; taip, tenai toly
giai švyti tuo pačiu žalt- 
vykstėliškumų apsalinimu 
keturių žodžių sąranga,

M.K. Čiurlionis. Ornamentas. 1908. 
Tūtas

pripažįstanti jųjų duoklę, 
niekada niekeno niekuo 
neišdildoma jųjų meilę gim
tajam kasnykų, nuometų ir 
rūtų kraštui.

Aš žiūriu į mano tais 1948- 
tais metais Hessen kalvose 
darytą iliustraciją Jono Meko 
„Auksinio vasaros naktų 
kvepėjimo” idilei (žr. šiame 
numeryje 3 psl.); matau: tokį 
mūsųjų vasaros naktų kvepė
jimą laužėme duona ir 
druska ir aš, ir Valentinas 
Tytuvėnuose, Ariogaloje, 
Raudondvaryje, Kėdainiuose, 
Kretkampyje, Baisogaloje — ir 
daug dar kur. Tą nepakar
tojamai gaivų ir vien tiktai 
pačioje jaunystėje patiriamą 
ką tik iš rūsio atnešto stik
lo šalto pieno ir patepto me
dumi duonos kąsnio skonyje 
neaižomai įsotinantį gaivesį 
atranda džiūvančiai 
įsiplaišioją lentos žvaigždžių 
spindulių šviesulių voratinkly
je šiame kvaištančios ievos ir 
alyvų sakme įakmeninančiai 
nudiegti, neužmerkią akių 
liauni, tarsi dar tik žaliavar- 
piais te tįstą rugiai ar 
samanotose pašilėse vidur
dienio kaitroje juostuotai 
virpą liekni, smilgų ūbavimu 
apsupti varpeliai? Tą žemę, 
tas naktis nešiojausi, nešioju 
ir niekada nenustosiu nešiojęs 
ir aš, bet kada, mano il
gesingame atvirume...!

Nuo čiobrelių iki Otelio — 
nuo Strazdelio iki Wilhelm 
Glucko, Kari Orffo, 
Johann Sebastian Bacho — 
„Magnificat“; nuo Richardo 
Wagnerio Lohengrino iki 
Juzeliūno jam dedikuoto 
koncerto balsui ir orkestrui — 
nuo vos pakeliamo smuiko 
smuikavimo pamokų ėmimo 
metais iki ko nors tolygaus, 
mūsuose, kaip Toronte, 
Kanadoje, pasirodžiusios 
„Dux Magnus“ operos prem
jeros skambesiams tolygių 
lobių pasaulinėse garsų 
spalvų paletėse, jis ėjo drąsia 
bet vien nemeluota nuojauta 
įsigarsinančiu — jo nuomone 
— turtumu, jam priimtinu — 
nes pateisintu kūrėjo at
sakingumo tiesa — dalių 
viena, ištisai vien viena 
visuma skambančia 
atranka/vienetu, niekada 
nevengdamas siekti grožiu ir 
tiesa nušviestų meno

Gegužės 3 dieną suėjo dešimt 
metų nuo operos solisto Valen
tino Adamkevičiaus mirties 
Vilniuje. 1957 metais jam 
suteikti LTSR nusipelniusio, o 
1975 — liaudies artisto garbės 
žymenys. 1500-to spektaklio 
proga išleistoje specialioje 
programoje Jūratė Vyliūtė 
rašė: „Kiek meilės, kiek darbo, 
pasiaukojimo atiduoda 
žmonės operai! Visą gyvenimą 
atiduoda. Kiekvienas vakaras 
— tai šventė, kai užsidega 
žiburiai ir sužėri sietynai nau
juose rūmuose, kai pakilus 
publikos šnabždesys užpildo 
salės erdvę. Bet kad 
kiekvienas vakaras taptų 
švente, reikia atiduoti viską — 
talentą, jėgas, žinias, su
rinktas per ilgus metus. V. 
Adamkevičiaus artistinis 
dosnumas džiugina ir žavi. Jis kurti muziką“ mokė ir teatro 
neišsenkantis, kaip ir pats - dirigentas M. Bukša.
operos meno grožis.“ 1950 metų rudenį Valentiną

Ten taip pat rašoma: „Ne Adamkevičių pakviečia solistu
veltui sakoma, kad 
menininkui labai reikšmingi 
vaikystės įspūdžiai. Kaip ir 
daugelio dainininkų, V. 
Adamkevičiaus meilės 
muzikai šaltinis — tėvų 
namai.“ Ir toliau: „Devynerių 
metų pradėjo mokytis 
smuikuoti pas žymų to meto 
muziką I. Vasyliūną- 
Vasiliauską, kurio per 
pamokas nuolat kartojami 
žodžiai ‘visų svarbiausia — 
muzika’ liko gyvenimo 
kelrodžiu.“

Tą 1975 metų vasarą Valen
tinui Adamkevičiui sukako 50 
metų, iš kurių 33 jis jau buvo 
praleidęs teatre: debiutavęs 
paskutiniaisiais studijų 
metais Kipro Petrausko klasė
je, konservatorijoje, paruoštu 
vienu sunkiausių operinės

Jonas Adamkevičius — Valentino 
Leono tėvas.

aukštumų vaivorykštės. Te ne, 
niekada niekas jos negali 
paliesti — bet tebėgie ten link 
mūsų visų — kūrėjų ir kūrėjų 
pasieka besidalinančiųjų 
akiračiuose — toli, toli, kiek 
tik žvilgsniu aprėpiami, 
bėgantys ir jo liesti brang- 
akmeniniai barai.

Žiūriu ir į tėvelio nuotrauką: 
jisai įprašė kanauninką Juozą 
Tumą-Vaižgantą pakrikštyti 
Valentiną; ar tatai buvo nuo
jauta, ar, taip, toks pats ' 
vasaros aukso žydėjimo 
nakties romumo palaima 
skambančiame svaiguly sieki
mas pasaka atvirų vasara 

literatūros vaidmenų — Don 
Choze Georgės Bizet operoje 

. „Carmen“, 24 metų jaunuolis 
— nuo 1949 metų jau tampa — 
pradėjęs jame dirbti, karo 
metu, operos choro artistu — 
to teatro solistu.

„Dirigento V. Marijošiaus 
paskatintas“ — sako ta pati 
programa — Valentinas 
Adamkevičius „pradėjo 
lankyti dainavimo pamokas 
pas J. Būtėną, išmokiusį 
jauną mokinį labai svarbaus 
dalyko — teisingo kvėpa
vimo”. Konservatorijoje 
(1945-1950) jo pirmasis 
mokytojas — vokalistas ir 
kompozitorius Aleksandras 
Kačanauskas; vėliau — nud 
ketvirto kurso — lietuviškos 
operos tėvas Kipras 
Petrauskas. „Dainuoti — tai

S. Kirovo vardo teatras 
Leningrade, kur, per keturis 
sezonus, jis paruošia net 19 
naujų vaidmenų. Vienas iš jo 
pirmųjų — Čaikovskio operos 
„Orleano mergelė“ spektakly
je, diriguotas B. Čaikino, įver
tintas TSRS Valstybine premi
ja. Po jo debiuto Leningrade 
kritika sako: „Neseniai į 
teatrą priimtas solistas V. 
Adamkevičius užsirekomen
davo kaip rimtas, mąstantis, 
stiprios valios, darbštus ir 
kuklus menininkas. Džiugina 
jo dainavimas, padedantis 
išryškinti kuriamo personažo 
charakterį.“

Į premjeras Leningrade at
važiuodavo ir jojo senasis 
mokytojas Kipras Petrauskas; 
daug kur patardamas, gyrė 
ar peikė, tą ir laiškuosna 
įliedamas. Linkėjo: „Mano 
mylimas berneli, dirbkite ir 
toliau nuoširdžiai ir 
sąžiningai, doru darbu, kaip 
dera kilnios širdies žmogui, 
siekite savo darbe vienintelio 
tikslo — aukščiausių meno 
viršūnių... Viena tvirtai at
siminkite — būkite doras, 
darbštus, teisingas ir laimė
jimai lydės Jūsų gyvenimą.“

Kita proga rašė:
Mielas Valentinai!

Gulėdamas lovoje (nes jau visa 
savaitė kai sergu), varčiau knygą 
ir užtikau paties rašytą laišką. 
Atėjo noras parašyti keletą 
žodžių. Visų pirma dėkoju, kad 
mane prisimeni ir parašai apie 
savo gyvenimą ir pasiekimus. 
Labai džiaugiuosi, kad, 
naudodamasis mano patarimais 
ir kruopščiai bei sąžiningai dirb
damas, pasiekei tokių gražių 
rezultatų. Man teikia didelio 
malonumo gaunami laiškeliai,

brendimo dienų?!
Kompozitorius Stasys Šim

kus pažymėjo savo pastabose 
apie muziką ir dainą: „Kurti 
ne pseudoliaudiškai, kalbėti 
tautos lūpomis, plakti jos 
širdimi, atspėti pasakos, 
dainos, raudos nedasakytus 
žodžius, jausti karalienės 
saulės skirtingus spindulių 
niuansus mūsų žemę 
paliečiaht, nugirsti nedaaidė- 
jusias melodijas, harmonijos 
garsus gali tik tie, kurių 
kiekvienas šiltas kraujo lašas 
yra atomas didžio pastato: 
tauta“.

Leonas Lėtas-Adamkevičius

Valentinas Adamkevičius — Edgaras 
Lammermoor”.

Gaetano Donizetti operoje „Lucia di

taigi prašau ir toliau manęs 
neužmiršti ir rašyti dažniau. O 
taipogi prašau nepaisyti, jeigu aš 
kartais pavėluoju atsakymą arba 
net visai neatsakau. Mano amžius 
ir mano sveikata už mane at
siprašo.

Prie duotų mano patarimų turiu 
priminti pačiam, mielas Valen
tinai, labai svarbų dar vieną, 
būtent: už savo tiesioginio darbo 
ribų dainuok kaip galima mažiau. 
Tada ir gerbs, ir vertins tave 
daugiau, o ir darbui teatre at
siduosi pilniau, ir tiksliausiai 
išnaudosi savo laiką ir sugebė
jimus.

Jeigu leis mano sveikata, 
pasistengsiu Jus Leningrade
aplankyti. Smagu man bus pabūti 
su Jumis ir lankytis tame rūme, 
kur aš pradėjau savo scenos 
darbą ir kuriame išaugo ir subren
do mano jėgos.

Pas mus jau puikiai šviečia 
pavasario saulė ir vilioja į lauką 
— kaip ten pas Jus? Parašyk man 
vėl ir atiduok linkėjimus tiems, 
kurie mane mini ir prisimena. 
Mano šeima sveikina Tave ir 
Žmoną, o aš pats, stipriai 
apkabindamas Tave, linkiu 
pasisekimų.

Tave mylintis mokytojas 
Kipras Petrauskas

1954 metais Valentinas 
Adamkevičius galutinai įsi
jungia į LTSR Valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro narių junginį, iš kurio jį 
teišplėšia, staigiu širdies 
priepuoliu, mirtis.

Valentinas Adamkevičius 
buvo sukūręs daugiau kaip 60 
vedančių tenoro vaidmenų. 
Gastrolėse Leningrade, 
Maskvoje, Rygoje, Tbilisi, 
Odesoje, Minske, Indijoje, 
Bulgarijoje, Lenkijoje, Rytų 
Vokietijoje ir kitur (apie 200 
spektaklių ir koncertų) jo 
pasisekimą liudija palankios 
ir gausios recenzijos. Ta pati 
Jūratė Vyliūtė tame pačiame 
leidinyje rašo: „Štai po 
debiuto Maskvos Didžiajame 
akademiniame teatre 1955 m. 
buvo rašoma: ‘Su dideliu Valentinas Adamkevičius — Otelio Giuseppe Verdi to paties vardo operoje.

pasisekimu V. Adamkevičius 
atliko Choze vaidmenį. Jis 
laisvai, nesunkiai valdo savo 
malonų, ypatingai lygų 
visuose registruose balsą, yra 
muzikalus, teisingai frazuoja. 
Tai padėjo atskleisti visą 
Choze partijos grožį. Solistas 
organiškai įsiliejo į Didžiojo 
teatro ansamblį, patenkin
damas didelius reikalavimus, 
kuriuos kelia kiekvienam ar
tistui šio teatro žiūrovai’.“

Lietuviškoji opera, šalia 
Kipro Petrausko, praturtėjo 
giliu Valentino Adam
kevičiaus „Otelio”. Taip 

pat randame, kad M. Glinkos 
operos „I. Susaninas” 
Sobinino ariją miške — kuri 
yra ypač sunki, aukštos 
tesitūros, ir, paprastai, 
spektakliuose neatliekama — į 
plokšteles tėra įdainavę švedų 
dainininkas Nikolaj Gedda 
ir... Valentinas Adamkevičius. 
Kiek žinoma, tatai tėra 
vieninteliai tos arijos įrašai 
visame pasaulyje.

Minėdama jo koncertinius 
pasirodymus, Vyliūtė tęsė: „O 
savo koncertuose, kurių 
suskaičiuoti jau nebeįmanoma 
(didesnių apie 500), atlieka 
labai įvairius, dažnai mūsuose 
negirdėtus ar retai girdimus , 
kūrinius. Jo repertuare — Dž. ‘ 
Kačinis ir K. Debiusy, H. 
Volfas ir J. Bramsas, F. Šu
bertas ir E. Villa-Lobosas, 
R. Strausas ir V. Respigis, 
kūriniai nuo seniausių laikų 
iki mūsų dienų.“

Ji taip pat minėjo: „Jis 
dainavo solo partijas K. Orfo 
Catulli Carmina, J. S. Bacho , 
Magnificat bei kt. Su dideliu 
pasisekimu respublikoje ir 
kituose šalies miestuose atliko 
jam dedikuotą J. Juzeliūno 
koncertą balsui ir orkestrui. 
Dalyvavo atliekant lietuvių 
tarybinių kompozitorių 
oratorijas, kantatas — V. 
Laurušo ‘Motina’, J. Bašinsko
‘Ąžuolas’ ir kt. Paruošė ir 
pirmasis atliko dešimtį 
vokalinių ciklų (G. 
Kuprevičiaus, B. Kutavičiaus 
P. Dikčiaus, R. Žigaičio, V. 
Juozapaičio bei kt.)“.

Priešpaskutiniame tų 1975 
metų, šventine proga, 
atspaustame Jūratės Vyliūtės 
Valentino Adamkevičiaus eito 
kelio įžvelgio sakinyje ran
dame „V. Adamkevičiaus ar
tistinis dosnumas džiugina ir 

j žavi“. — Šiandieną tatai 
pakeičia „džiugino” ir 
„žavėjo“; bet paskutinis 
sakinys pasiliko ir pasilieka 

[ kaip tada: „Jis neišsenkan
tis, kaip ir pats operos me
no grožis”.
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Istorinis Jėzaus klausimas: „O jus, kuo mane laikote?”
ANTANAS L. RUBSYS

Lietuvoje poezija tebėra skalsi
Pavasariai lenkia 

pavasarius. Anądien Bernar
das Brazdžionis sakė gavęs iš 
giminaičio dovanų — naujo 
formato Poezijos pavasarį 86. 
O aš tebesklaidau pernykštį 
tomų. Besklaidant, žinoma, 
susirašo pastabų pluoštas. Gal 
kai kurios bus įdomios 
skaitytojams?

Kaip visados, šiame leidiny
je, šalia eilėraščių, yra 
straipsniai apie poeziją, 
kitataučių lyrikos vertimai, 
trumpos įžangos-
supažindinimai, poetų 
nuotraukos. įsigilinęs į 
tekstus, pajunti tenykštės 
poezijos alsavimų. Plaka 
lyrikų širdys. Skamba lietuvių 
kalba.

Almanachų prasmingai 
užsklendžia Marcelijaus Mar
tinaičio „Eilėraštis, kad 
neišnyktų lakštingalos“. 
Paskutinis posmas: 
Slapstydama savo mažumą 
leidi didelę skalsą, 
kad net visa Lietuva 
vos telpa į tavo halsų.

Į lakštingalą įprasta žiūrėti 
kaip į giedančio poeto 
metaforą. Ir ačiū Praamžiui — 
pavergtoj Lietuvoj toli gražu 
jos nenyksta. Manau, kad 
daugėja. Pakliūti į Poezijos 
pavasarį ne visiems lemta. 
Jau dabar almanache 
dalyvauja šimtas poetų, 
neįskaitant verčiamų iš kitų 
kalbų.

Ar visi tie dainiai „leidžia 
didelę skalsą“? Ar visi „slepia 
savo mažumą“? Negalėčiau 
atsakyti teigiamai, nes yra 
apstas tokių, kurie dailiai rašo 
daug, bet mažai ką naujo 
pasako. Kai kurie 
teb e sprendžia seniai 
išspręstas sentimentalias 
mįsles: Kas švelnesnis už 
motinos ranką?/ Kas mieliau 
už gimtinės pastogę?/ Kas 
skambesnis už kūdikio 
juoką?/ Kas brangiau mums 
už taiką ir žmogų?

Jubiliejinės Pergalės 40- 
mečio proga Vytautas Skripka 
suformuluoja gan kovingą 
programų poezijai: ,,Iš 
eilėraščio laukiu sprogimo.“ 
Visa bėda. Poezijos pavasario 
(valdžios dėka išleisto) 
trubadūrai prisibijo net 
švelniausiu žodžiu bakstelėti 
įdiržusiai santvarkai. Tad ką 
jau sakyti apie kažkokius 
sprogimus eilėraštyje. Ar bent 
vienas tarp eilučių užsiminė 
apie sprogstančias sovietines 
bombas Afganistane, kur 
žūsta ir mūsų tautiečiai? Ne. 
Ir to mes iš jų nereikalaujame, 

suprasdami padėtį.
Taigi Lietuvoje pirmauja 

tyli poezija. Slėpiningas ar 
uždaras lyrizmas vis labiau 
užgožia tradicinį aiškumą. 
Eilėraščių hermetiką itin 
padidėjo, kai paplito maniera 
nevartoti skyrybos ženklų, 
ypač kablelių. Jau daugelį 
metų šitaip spausdinama 
vakariečių ir lenkų poezija. 
Galime ir mes.

Nuo to neatsilieka ir Eduar
das Mieželaitis, kuriam 
laboratorinė eilėdara eina iš 
peties, kaip malkų skaldymas: 
o pjūklas vyrą rankose 
it smuiko strykas džyro re 
ir si džyruoja renkasi 
narsi žaliam kare giria

Almanache spausdinamą 
Mieželaičio garsinę 
arlekinadą, aliteracijų trelius, 
amalgamas skaitau mieliau 
negu jo bekraštę humanistinę 
retoriką, nuolat kemšamą į 
spaudą.

Onė Baliukonytė įveda 
naują vardą — asketiškai 
gilią, jautrią lyrikę Solveigą 
Daugirdaitę. Patinka jos 
paprastas atvirumas, dailių 
metaforų stoka. Ji tarytum 
šnekasi su savimi, savęs 
neguosdama:
Gal ir tikrai negyvenu 
gal ir tikrai tik nuobodėju — 
beprotiškai prasta guodėja 
giedotoja be psalmyno

Tai išpažinties balsas. Ban
dymas atsiplėšti nuo 
„kaltumo” pojūčio, be sarkaz
mo, be jokio priekaišto 
kitiems.

Visiškai skirtinga laikysena 
girdėti jauno Romo Daugirdo 
(ar nebus Solveigos brolis?) 
balse. Ir jis psichiškai galuo
jasi su savuoju ego. Tačiau 
neglosto gyvenamos padėties. 
Neslepia karčios ironijos. I 
kasdienybę žiūri pro aprūkusį 
stiklą: sulipa į traukinius 
piliečiai / apsikarstę metų 
lagaminais / bet niekam 
nesinori / užsikabinti už 
litanijos.

Romas Daugirdas turbūt 
yra vienintelis tenykštis 
poetas, nesi baidąs
natūralistiškai vulgarių 
įvaizdžių: Be skambesio
nuplauks žemyn / minčių 
aborto vaisius / ir suplasnos 
šventieji paukščiai / dėmėtoj 
tualeto palubėj („Negrįžtantys 
paukščiai“). Pažymėtina, kad 
panaši paletė artima ir Gin
tarui Patackui, iš dalies ir 
Vytautui Bložei, kurie neretai 
savo metaforas sudarinėja, 
rinkdamies žodžius iš

(Nukelta į 2 psl.)

Vienoje knygoje iš šian
dieninės Lietuvos skaitome 
apie du senus romėnus: Pon- 
tijų Pilotą ir Titą Lamiją. 
Rašoma: „Kažkada jaunystėje 
jie abu gyveno Palestinoje: 
vienas buvo prokuratorius, 
imperatoriaus vietininkas, 
o kitas — tremtinys. Ir štai 
dabar jie sėdi ir kalbasi, ir 
amžiams išnykę praeities 
šešėliai iškyla prieš juos”.

Pokalbis labai gyvas:
„Žinai, — sako Lamija, — ką 

čia grieką slėpti, patiko man 
Jeruzalėje viena šokėja, kurios 
žvilgsnis buvo kaip Kleopatros. 
Bet ji dingo, kai atėjo į Jeruzalę 
pranašas ir stebukladaris — 
Jėzus Kristus. Tu, tikriausiai, jį 
atsimeni?'Piloto nuostabi atmin
tis; tik ką, kalbėdamas su Lamija, 
jis prisiminė begalę smulkmenų 
apie savo Įvaldymo] laikus Judė
joje: šimtąsyk turtingų ir beturčių 
žydų minios su šventikais
priešaky apspisdavo mano 
dramblio kaulo krėslą ir, kabiri- 
damiesi už mano togos skverno ir 
už sandalų diržų, šaukdavosi 
manęs, reikalaudami kokiam nors 
nelaimingajam mirties bausmės, 
kurio aš nematydavau jokios 
kaltės ir kuris buvo mano akyse 
tokiu pat bepročiu, kaip ir jo 
kaltintojai. Ką aš kalbu — šim
tąsyk! Taip būdavo kiekvieną 
dieną, kiekvieną valandą...

Jėzus Nazarietis, — pakartoja 
jis paskui Lamiją, — Ne, iš tiesų, 
kažkaip neatsimenu.

Veltui jis stengiasi atsiminti, 
raukia antakius, trina ranka 
kaktą, mintimis perbėgdamas 
praeitį.

„Juk vėliau šis žmogus buvo 
nukryžiuotas už kažkokį 
nusikaltimą“, — primygtinai tvir
tina Lamija, — „nejaugi tu jo 
neatsimeni, Pontijau?“

„Ne,“— šnabžda Pontijus, — 
„neatsimenu.“

Knygos iš Lietuvos autorius 
kelia klausimą: „Buvo ar nebu
vo?” Ar iš tikrųjų apvylė Ponti- 
jaus Piloto atmintis ir teisus 
Lamija? Bet kaip galėjo Ponti
jus Pilotas, kuris, pasak evan
gelijų parodymų, atidavęs 
Jėzų nužudyti, „nusiplovė ran
kas”, kaip jis galėjo neatsimin
ti ne tiktai jo nukankinimo, bet 
ir iš viso pamiršti, kad įvyk
dant mirties bausmę, visą žemę 
tris valandas apgaubė tam
sa, kad atsivėrė nesuskaitoma 
daugybė karstų, prisikėlė ištisa 
minia palaimintųjų; juk taip 
pasakoja evangelija? Ir kaip iš 
viso jis galėjo pamiršti įvykį, 
kuris turėjo sukrėsti amžinin
kų protus? Ką ten Jeruzalė, — 
pati Roma turėjo paskęsti 
tamsoje. Visi amžininkai, visi, 
kas ne aklas, turėjo matyti šį 
stebuklą.

„Ne, negaliu, negaliu atsimin
ti...“

„Su iš tikrųjų baisiu sarkaz
mu nuvainikuojama legenda 
apie Kristų, kurio neatsimena 
net pats Pontijus Pilotas, 
žmogus, kuris pasiuntė Kristų 
mirti,“ rašoma knygoje iš 
Lietuvos. Daroma išvada, kad 
Jėzus Kristus vtėra tik „dirb
tinė konstrukcija“, o ne realiai 
egzistavęs asmuo (A. 
Varšavskis, Atradimai prie 
Negyvosios jūros. Versta iš 
rusų kalbos J. Išganaitytės. 
Kaunas, 1970, p. 70-73).

Ši vaizdi ištrauka yra ate
istinio katekizmo Lietuvoje 
gabaliukas.

Mūsų amžiaus pradžioje 
buvo ir daugiau balsų, kurie 
kėlė abejonių dėl Jėzaus

istoriškumo. Ir mūsų tautos 
pirmūnas — kankinys Pranas 
Dovydaitis šiuo klausimu 
labai domėjosi. Savo 
veikaliuke Kristaus problema 
jis nagrinėja tris klausimus: 1. 
Kristaus kaip istorinio asmens 
neigimas, 2. filosofinis 
Kristaus neigimo parengimas 
ir 3. Kristų liudijantieji 
šaltiniai (Juozas Girnius, 
Pranas Dovydaitis, Chicaga: 
Ateities leidykla, 1975, p. 651).

Mūsų amžiaus istorikai, 
krikščionys ir nekrikščionys, 
norėtų rasti duomenų apie 
Jėzų Betliejaus, Nazareto ir 
Jeruzalės įstaigose. Tačiau 
randama tik užuominos apie 
sąjūdį, kurio ištaka ir pagrin
das yra Jėzaus asmuo ir 
veikla. Nekrikščioniškieji 
šaltiniai apie istorinį Jėzų 
nėra gausūs. Bet jie patvirtina 
duomenis, kuriuos mums
pateikia pats Naujasis 
Testamentas. Nūdien moder
nus žmogus skaitosi su Jėzaus 
faktu istorijoje. Laikyti Jėzų 
„dirbtine konstrukcija” bei 
krikščionių išmislu gali tik tas 
asmuo, kuriam istorinė tiesa 
nerūpi (Antanas L. Rubšys, 
,,Istorinis Jėzus ir tikėjimo 
Kristus”, lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
mo darbai. Roma, 1984, p. 77- 
104).

Naujasis Testamentas rašo:
Jėzus su mokiniais keliavo į 

Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje 
klausė mokinius: „Pasakykite, 
kuo mane žmonės laiko?“ Jie 
atsakė: „Vieni — Jonu Krikštyto
ju. kiti — Eliju, treti — dar kuriuo 
iš pranašų.“ Tada jis paklausė: 
„O kuo jūs mane laikote?“ Petras 
jam atsakė: „Tu esi Kristus (t.y. 
Mesijas)“ (Mk 8,27-29).

„O kuo jūs mane laikote?“ 
(Mk 8,29) buvo Jėzaus 
klausimas savo mokiniams. 
„Kuo jūs mane laikote?“ yra

Nuotrauka Algimanto Kuzio

Betsatos maudyklės griuvėsiai 1986 metais. Čia Jėzus pagydė ligonį, sirgusį 38 metus (Jono 5).

pagrindinis Naujojo 
Testamento klausimas mums. 
Visa krikščionijos istorija rodo 
šį klausimą nilolat buvus 
pagrindiniu. Atsakymas gi į 
klausimą „Kuo jūs mane 
laikote?“ istorijos raidoje 
priklausė arba nuo tikėjimo, 
arba nuo netikėjimo. Jėzus 
Nazarietis prašnekino žmogų 
— mane ir tave — gyvenime 
su klausimu: „Kuo tu mane 
laikai?“ Visapusiškas at
sakymas į Jėzaus prašne
kinimą yra galimas tik 
tikėjimu. Dievo tapimas 
žmogumi ir Dievo Kristaus 
mirtis ant kryžiaus turi datą ir 
vietą. Jie yra istoriniai. 
Visuose žemynuose Dievo 
tapimas žmogumi — įsikūni
jimas — yra įvykis, kuris 
dalija pasaulinę istoriją į 
amžius prieš Kristų ir amžius 
po Kristaus. Su tuo skaitosi 

net Pravda ir Izvestija bei 
lietuviškoji Tiesa.

Istorija ir tikėjimas žengia 
kartu. Ir istorija, ir tikėjimas 
šnekina žmogų — tave ir 
mane — baigmine gyvenimo 
prasme ir laime. „Kuo mes 
laikome Kristų?” „Kuo tu 
laikai Kristų?“

1. Kristus man nėra svar
bus. Aš galiu apsieiti be 
Kristaus. Gyvenimas liudija, 
kad istoriją valdo karinės, 
politinės, ekonominės jėgos, 
o ne Kristus. Skaitydami 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką, išgyvename mūsų 
tautos padėtį tėvynėje. 
Grubiai nuožmia jėga 
teigiama, kad Kristus nėra 
svarbus. Netgi Kristus yra 
pavojingas! Laikyti Kristų 
keliu į baigminę prasmę ir 
laimę užkerta kelią į sėkmę 
gyvenime. Skaitydami 
Kroniką didžiuojamės broliais 
ir sesėmis, kurie drįsta liudyti, 
kad Kristus yra svarbus 
gyvenime.

2. Kuo tu laikai Kristų?
Kristus — kelias į patogų, 

jaukų gyvenimą. Diena vejasi 
dieną vyksmu, kuris, atrodo, 
neturi galo, bet kasdien kar
tojasi. Mūsų siekis palenkti 
dienų vyksmą savo norams 
nėra sėkmingas. Mus kankina 
džiaugsmo ir sielvarto 
akimirkos, — esame tempiami 
ant tikrovės kurpalio. Turime 
praeities atmintį ir ateities 
jausmą — amžinybės ilgesį. 
Tačiau tikrovės lopeliai 
užgožia amžinybės ilgesį — 
Dievo užmojį mumyse. Be to, 
gyvenimo tragizmą paaitrina 
ir skaudus išgyvenimas, kad 
prasmės ir laimės klausimą 
turime atsakyti per trumpą 
laiko tarpą. Mirtis mums kelia 
nerimą.

Būdami religingi, linkstame 
save raminti tikėjimo šiluma. 
Tariamės turį atsakymą į 
visus gyvenimo klausimus 
savo saujoje. Naudojamės 
patogiu mokslu — išmintimi, 
kurią pasiekė kultūra bei 
civilizacija. Norime, kad ir 
mūsų Kristus būtų galimas 
panaudoti kaip patogi ir jauki 
priemonė.

Būdinga mums naudotis 
mokslu, kultūra ir civilizacija. 
Būdinga mums kurti patogų ir

Nuotrauka Algimanto Kezio 

jaukų gyvenimą, Tačiau Kris
tus žėri iššūkiu: reikia būti 
religija, reikia būti tikėjimu. 
Kristus liudija butinį poreikį 
aptarti Kūrėjo vietą savo 
gyvenimo žemėlapyje. Kūrėjo 
Kristus nėra tik patogus ir 
jaukus, bet yra iššūkis būti 
religija, būti tikėjimu 
gyvenimo žaizdre.

3. Kuo tu laikai Kristų?
Kristus mane baugina! Jis 

— būsimas Teisėjas, jis auka 
ant kryžiaus. Teisėjas 
primena teismą, o kryžiaus 
auka kančią. Abu mane 
baugina.

Būdinga, kad krikščįonija 
įamžino Teismą freskomis 
savo šventovėse: Giotto 
Paduvoje, o Michelangelo 
Vatikane. Turiu prisipažinti, 
kad Cappella Sistina Teismo 
paveikslas mane sutrikdo. Jis 
man primena labiau Romos 
koliziejų, o ne Kristaus teismą. 
Ir auka ant kryžiaus kelia 
žmogui nerimą. Teko būti 
svečiu viename Tailandijos 
vienuolyne. Šeimininkai, 
budistai vienuoliai, lygino 
Budą su Kristumi. Anot jų, 
Buda mirė ramiai, gulėdamas 
ant šono, ir yra visuotinės 
nirvanos — užgesimo sau, — 
savo aistrai būti ir turėti, — 
pavyzdžiu. O Kristus mirė 
baisiu šauksmu ant stataus 
kryžiaus kaip auka. Jo mirtis 
baugina, jo mirtis supurto, — 
jo mirtis ant vertikalaus 
kryžiaus kelia nerimą, šaukia 
į auką, — į aistrą būti ir turėti. 
Mano šeimininkai budistai 
darė išvadą, kad Buda ir 
Kristus grūmėsi su tuo pačiu 
žmogaus tragizmu — kančia. 
Tačiau, anot jų, Buda ir 
Kristus išsprendė kančios 
problemą perdėm skirtingai: 
Buda — nirvana (užgesimu), o 
Kristus — auka dėl kitų.

4. Kuo tu laikai Kristų?
Kristus yra Rūpintojėlis. Tai 

perdėm lietuviškas tikėjimo 
bruožas. Lietuvos vienkiemių 
darželiai, pakelės, kapinės, 
šventoriai liudija lietuvio 
įžvalgą į Dievo Kristų. Kristus 
mums buvo, yra ir, duok 
Dieve, liks Rūpintojėlis. 
Kančios auka Kristus tar
nauja Dievo užmojui žmonijos 
istorijoje ir žmogaus 
gyvenime.

(Nukelta į 3 psl.)
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ALĖ RŪTA

Aničo epopėja prieš išeivių 
„kryžiaus žygį”
Jau nuo balandžio pradžios 

Tarybinio mokytojo skiltimis lie
jasi Jono Aničo „ideologinio 
karo” epopėja, pavadinta „ .Kry
žiaus žygis’ prieš socialistinę 
Lietuvos kultūrą”. Iš to žodžių 
tvano kyšo paprasta tezė: 
Lietuvoje klesti vienintele 
moksline ideologija paremta 
„socialistinė” kultūra, kurią 
įnirtingai šmeižia ir puola 
„reakciniai” išeivijos „pseudo- 
kultūrininkai”.

Aničo metodas pažįstamas jau 
iš ankstesniųjų jo straipsnių: iš 
konteksto išplėštos citatos, 
atrinktos jo tezei paremti; igno
ruojama visa, kas paneigtų jo tei
ginius. Dažnai nenurodomi šal
tiniai, pasitenkinant bendrybi- 
nėmis nuorodomis. Pateikiami 
sąmoningai suluošinti pavyz
džiai. Štai, kalbėdamas apie 
išeivijoje išleistą Lietuvių encik
lopediją, Aničas stengiasi skai
tytojui sudaryti įspūdį, jog joje 
„nutylima, kad hitlerininkai 
okupavo Lietuvą”. Nepaminėtas 
lieka enciklopedijos 15-tame tome 
išspausdintas straipsnis apie 
vokiečių okupaciją nuo 1941 iki 
1944 metų, aprašantis laikinosios 
vyriausybės likvidavimą, nacių 
siautėjimą, pogrindžio spaudą ir 
lietuvių pasipriešinimą okupan
tams.

Pagrindiniai semantiniai Aničo 
ginklai yra žodžiai „mokslinis” ir 
„socialistinis”. Su marksizmu- 
leninizmu nesutampančios 
lietuvių kultūros koncepcijos 
automatiškai pavirsta „nemoks
linėmis” ar „antimokslinėmis”. 
Viskas, ką paskelbia sovietinės 
kompartijos centro komitetas ir 
ką pakartoja Aničas, automa
tiškai tampa „moksliška”. Bet 
juk mokslinis metodas kaip tik ir 
reiškia pastangą išvengti bet 
kokios išankstinės, apriorinės 
dogmos, neišskiriant ir 
marksistinės-lenininės. Aničo 
ideologija netampa „moksliška” 
vien todėl, kad ją 19-tame šimt
mety tokia pavadino ir iki šiol 
tebevadina jos sekėjai. „Buržu
azinių” ar „klerikalinių” etikečių 
prisegimas nemėgstamoms idė
joms jau nėra mokslas, o gryna 
magija.

Tokia precizijos stoka būdinga 
ir Aničo pamėgtam terminui „so
cializmas”. Štai skaitom, kad 
„socialistinės lietuvių kultūros 
turtai stichiškai veržiasi į 
užsienio lietuvių buitį”. Nejaugi 
marksizmas-leninizmas ir so
vietinis imperializmas reiškia 
tą patį kaip „socializmas?” 
Dauguma pasaulio socialistų su 

tuo nesutiktų. Lietuvių kultūros, 
to gyvo organizmo, neįmanoma 
sutalpinti į tokias abstraktybes — 
ji niekad nebuvo ir nebus 
„socialistinė”, „kapitalistinė” ar 
„feodalinė”.

Panašiai iškreipiamos ir 
išeivijos kultūrininkų pozicijos. 
Aničas tvirtina, kad „visi 
buržuazinės emigracijos ideolo
gai... primygtinai siūlo tarybi
niams istorikams atsisakyti pro
letariato klasinių pozicijų ir 
materialistinio istorijos suprati
mo”. Ką bendro beturi nomen
klatūriniai istorikai su gyvuoju 
proletariatu ar „Lietuvos 
liaudimi”? Išeivijoje niekas 
nesiūlo užčiaupti bumas istoriją 
materialistiškai aiškinantiems — 
teaiškina jie ją iki pačių jos mate
rialistinių gelmių. Protestuojama 
prieš visų, įvairiai galvojančių, 
lietuvių istorikų suvarymą į vie
nintelį materialistinio istorijos 
supratimo gardelį, prieš lietuvių 
istoriografijos suvienodinimą ir 
tuomi nuskurdinimą.

Iš tokios mąstysenos ir 
prielaidų gimsta absurdu dvel
kiančios išvados. Kritiškas po
žiūris į sovietinę santvarką 
Aničui neišvengiamai veda prie 
„degradacijos” ir „nutautimo”. 
Pagal jo logiką, tie, kurie prieši
nasi Lietuvos nutautinimui 
padeda ją nutautinti. Sovietinė 
niveliacija reiškia tautos 
kultūros suklestėjimą...

Aničo straipsnių serijoj vėl 
atsiskleidžia būdingas tota
litarinio mentaliteto pasaulis, 
niekuo nepasikeitęs nuo 1940 
metų: juoda ir balta, „buržu
azinis” blogis ir tarybinis „so
cialistinis” gėris, „tarybiniai” 
mokslininkai ir „buržuaziniai” 
klastotojai. Šiame pasaulyje 
Aničas jaučiasi patogiai ir 
natūraliai — patenkinta žuvis 
stalininėje kūdroje. Nėra 
klausimų, nėra abejonių, nėra 
net ir „dialektikos”. „Politinis 
pliuralizmas”? Jam, anot Aničo, 
tarybinėje visuomenėje nėra 
„socialinės bazės”. O idėjinis 
pliuralizmas, bet kurios gyvy
bingos kultūros pagrindas? Jo 
Aničas net ir neužsimena. Toksai 
pliuralizmas tėra laiko eikvo
jimas ten, kur jau atrasta galu
tinė tiesa ir kur ją saugo visažinė, 
neklystančioji partija. Visa tai 
jau girdėta ne tik iš Sovietų 
Sąjungos valdovų, bet ir iš 
hitlerinės Vokietijos bei 
fašistinės Italijos.

Kaip pažymima Tarybiniame 
mokytojuje, pagrindinė Aniįo 
straipsnių serijos paskirtis yra

neminėsiu gyvenimo 
užčiuopsiu charakte- 
vingius. Gal tiktai 

pradžia, knygų ir 
tai
ir

Jurgio Gliaudos kūrybinis vaizdas
lietuvius. Grįžęs į tėvynę, Jurgis 
Kaune baigė Aušros gimnaziją ir 
studijavo Teisių fakultete; mirus 
tėvui nebuvo lengva, tai jis dirbo 
Paštų valdyboj. Baigęs Vytauto 
Didžiojo universitetą, advokatavo 
Kaune, iki okupacijos privertė 
trauktis į užsienį. Su žmona 
Marija, trumpai tebuvę Vokieti
joj, persikėlė į Šveicariją; čia 
gyveno tik poį-ą metų, bet, 
išvykdami užjūrin, jau pradėjo 
kūrybines užuomazgas. Detroit, 
Michigan — tai kukli Gliaudžių 
buveinė, kur pasakė „Avė Ame- 
rica!”, kur augino garbanotą 
blondinuką, angeliško veido 
Jurgelį, vienintelį sūnų; čia abu 
— Jurgis ir Marija — kultūrine 
veikla per šešerius metus paliko 
gražius pėdsakus. Bet gal il
giausiai jų gyventame mieste -r- 
Los Angeles, Kalifornijoj, jau 33 
metus jie prasmingai eina trem
tinio kelią, be Tėvynės, tik 
niekada Jurgiui neužsisklen
džiant kūrybiškai — savo tautai 
ir šiam kraštui. Los Angeles 
miesto taryba 1977 m. įteikė 
Jurgiui Gliaudai garbės raštą už 
nuopelnus literatūros ir kultūri
nėje veikloje.

Jurgis Gliaudą yra Lietuvių 
žurnalistų ir lietuvių rašytojų 
draugijų narys, Šaulių sąjungos 
garbės narys, priklauso ir kitoms 
organizacijoms, ilgesnį laiką yra 
buvęs Kultūros klubo vadovu ir 
Radijo klubo nariu-talkininku.

Ne amžius ir ne kūrinių 
gausa rašytojui nupelno dėmesį 
bei pagarbą, o kūrybos esmė, jos 
reikšmingumas: kiek ji gili ir 
plati, kaip veikia savo laiko 
aplinką, ar visuotinai ir ateity 
domina savą bei kitatautį žmogų.

Kartą užklausiau Jurgį 
Gliaudą, kaip pats žvelgia į savo 
idėjomis nusėtą literatūrinį 
lauką. Jis atsakė:

—Vertintojai sutinka, kad 
valdau tezių, temų ir siužetų 
įvairovę, visad likdamas 
ištikimas autoriškam neutralu
mui. Šalia mano romanų daug 
smdlkiosios prozos buvo ir 
kitataučių periodikoje — latvių, 
rusų, angliškai. Šį pavasarį Lie
tuvos šaulių sąjunga tremtyje 
išleido Agonijos angliškąją laidą. 
Ši knyga apie Lietuvos valstybės 
tragediją įteikta Ronald 
Reagan’ui, ir autorius gavo 
prezidento asmenišką padėkos 
laišką. Ilgoka Agonijos studija 
pasirodė ir latvių spaudoj... Savo 
mėgiamiausia knyga- laikau 
romaną Orą pro nobis, nes 
pavyko realizuoti šio žanro 
svarbiausias savybes.

Taip kukliai autorius užveda 
ir kitų žvilgsnį į jau labai platų 
jo kūrybos vaizdą; pažvelkim 
atidžiau, nes jau yra kur 
pasižvalgyti.

Geriau pažinti kūrygą galima Tai daugiau kultūrinė rašytojo 
pažįstant patį kūrėją, pasekant jo 
nueitus kelius ir takus. Ne dėl to, 
kad kalendorius parodo apskritą 
skaičių — amžiaus, ar kūrybinio 
darbo patirties; ne tai svarbu. 
Kas būtų gyvenimas, ko vertos 
datos, net mokslo laipsniai, jeigu 
neliktų to gyvenimo konkrečių 
vaisių — kitiems pasigėrėti, hori
zontus praplatinti? Taigi ir Šio 
autoriaus 
datų; tik 
ringus jo 
kūrybos 
premijų datos įdomios, nes 
rodo autoriaus brendimą 
dosnumą.

Gimė Jurgis Gliaudą 1906 
m. liepos 4 d. Rusijoj, Tobolske, 
kur su tėvais išgyveno iki 16 savo 
amžiaus metų; tėvas buvo šviesus 
patriotas, organizavo aplinkinius

padėt „kontrpropagandai mokyk
loje”. Dvasinės duonos išsiil
gusiam lietuvių jaunimui pasiū
lomi stalininiai konservai.

JP

veikla, ir pasaulėžiūriniai jo apsi
sprendimai būtų kita tema.

Rašytojas Jurgis Gliaudą 
redagavo almanachą Lietuviai 
Šveicarijoj (1945), žurnalą 
Lietuvis teisininkas (1949-52). Jis 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos istorijos autorius (1966) 
bei vaizdų redaktorius. Grožinės 
literatūros klausimais daugybė jo 
straipsnių ir knygų recenzijų yra 
buvę išeivijos spaudoje (Drauge, 
Dirvoj, Tėviškės žiburiuose, Nau
jienose, Mūsų kely, Ateity, Gabi
joj, Lietuvių dienose, Marguty, 
Vienybėje ir kt.), kur jis pasirašy
davo savo pavarde arba slapyvar
džiais — Kastytis, Kas, 
Kelmiensis. '

Grožinės literatūros srity 
periodikoj Jurgis Gliaudą pradėjo 
reikštis eilėraščiais ir vaizdeliais 
(1945 m.) Žinomi dar iš Kauno 
laikų (gal studentaujant?) humo
ristiniai jo rašinėjimai taipgi 
buvo spausdinti. Taigi Jurgio 
Gliaudos kūrybinis vaizdas 
platus ir laiko atžvilgiu, užimąs

Vilija Aleksandra Eivaitė „Sever to Release”, 1984 (aliejus, 4’ x 6'4")
Iš penkių lietuvių dailininkių parodos „Patterns and Perspectives”, ruošiamos Ukrainian Institute of Modern Art, 
Chicagoje, nuo rugsėjo 19 iki spalio 18 d.

Rašytojas Jurgis Gliaudą, šių metų liepos mėn. 4 d. atšventęs 80 metų amžiaus 
sukaktį. Nuotrauka Vytauto Maželio

gal ne 40 metų, o visą pusę 
šimtmečio. Pradėjęs eilėraščių 
rinkiniu (Avė America!, 1950), 
rašė ir spausdino daugiausia 
romanus, bet išleido ir novelių 
knygų (Gęstanti saulė, 1950; 
Taikos rytas, 1972; Bausmė, 
1980). Atidavė žymią duoklę ir 
dramaturgijai. Vaidinti veikalai: 
“Tėviškėlė” 1955 m. Los Angeles, 
„Meilės pinaklis” — 1952 m. 
Detroite ir 1959 m. Los Angeles, 
“Kaukių balius” — 1965 m. Los 
Angeles, išspausdinta Septintoj 
pradalgėj 1970 m. Anglijoj, 
drama “Čiurlionis” — 1966 m. 
Los Angeles ir 1978 m. Chicagoj, 
“Kompiuterinė santuoka” 1971 
m. Los Angeles, išspausdinta 
Aštuntoj pradalgėj, drama 
“Naktis” 1974 m. Los Angeles.

Ilgą jo romanų pavadinimų 
sąrašą galima rasti Lietuvių en
ciklopedijoj — 7-tame tome ir 
Papildymuose. Nė vienam

lietuvių autorių išeivijoj iki šiol 
nėra pavykę tiek išleisti savo 
knygų anglų kalba kaip Jurgiui 
Gliaudai; jų vardai: House Upon 
the Sand, Sonata of Icarus, 
Simas, The Agony ir dabar lei- 
leidykloje jau surinkta novelių 
knyga Tornado. Su novelėmis ir 
apsakymais jis yra dalyvavęs 
antologijose ir jų spausdinęs 
žurnaluose latvių, rusų ir anglų 
kalbomis.

Vien originalių Jurgio 
Gliaudos beletristikos knygų 
skaičius jau prašoka dvidešimt 
ir iš jų autoriui paskirta vie
nuolika premijų: aštuonios už ro
manus (6 — „Draugo”, Lietuvos 
atgimimo sąjūdžio už Aitvarai ir 
giria 1970 m. ir Dzūkų draugi
jos už romaną Perlojos respub
lika. Tris premijas autorius 
taipgi yra laimėjęs už noveles. 
Šeši “Draugo” premijuoti 
romanai yra: Namai ant smėlio
1951, Orą pro nobis 1952, 
Šikšn osparnių sostas 1960, 
Delfino ženkle 1966, Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai 1969, Pagairė 
1975. Tai išorinis vaizdas.

Įdomu pažvelgt, kokie šio 
gausaus kūrybos derliaus vaisiai, 
kokia jų vertė. Tai padaryti 
padeda autorius, jo knygų 
kritikai; šia proga pabandysiu ir 
pati, kitų skaitytojų impresijų 
pagalba, aptarti Jurgį Gliaudą 
kaip rašytoją.

Jis kartą yra pasisakęs, kad 
kūrybos darbą laiko patriotine 
pareiga: “Visa, kas yra mano 
sąmonėje, ir kas kunkuliuoja 
mano kraujuje, aš gavau iš savo 
tautos. Ir tą viską aš atnašauju 
jai, jos didingai jėgai, jos 
nemariam dvasingumui, lietuvy
bei, lyg grąžinčiau savo motinai 
gyvybę, kurią esu gavęs iš jos” 
(Draugas, 1961.2.16).

Rašydamas apie meną ir 
literatūrą, Jurgis Gliaudą 
pasisako: „Bėgimas su laiko 

dvasia, su mada, aišku, nualina 
mūsų meną, neduodamas jam 
progos sustoti ties savimi, 
apmąstyti save, pagimdyti tai, 
kas yra savaiminga ne kitiems, 
bet mums” (Draugas, 1961.2.16). 
Toliau taip rašo: „Neieško- 
jimas praradimo savyje ir pi
gi kova dėl tariamojo naujoviš
kumo — nėra išeivių kartos 
žydėjimas. Išeiti iš akligatvio 
tegalima pro lietuviškus vartus” 
(ten pat).

Ir kitame autoriaus pasi
sakyme ryškėja pažiūra į lite
ratūrą: „Mūsų litęratūra dar 
išvežta iš tėvynės pilna esmės ir 
prasmės poieškių gyvenime, 
skaisčios moters ir skaisčios 
meilės dvelkimu, noru žmogų ne 
linksminti, bet vesti. Tai yra 
sveikos tautos literatūros pradai. 
Formalinė ir vidinė išraiškos for
ma mus verčia ieškoti sintezės to, 
kas išvežta iš namų, ir to, kas 
gaunama čia svetur” (Draugas, 
1954.8.28).

Teisingai pažymi kitoje vieto
je (recenzuodamas Vinco Ramono 
knygą): “Nėra ko ieškoti tikro 
gyvenimo atvaizdo literatūroje, — 
tai tik kūrėjo savaip suvoktas bei 
sukurtas gyvenimo vaizdas, nėjo 
atvaizdas, ne fotografija.”

Apie aktualiąsias mūsų 
gyvenimo problemas Jurgis 
Gliaudą prasitaria, kad “jos ver
tos komedijos”; užtat jis įveda 
nemažai satyrinių bruožų savo 
novelėse (pvz., Dirvos premijuotoj 
“Lošėjų ratelis” ir kt.) arba rašo 
komedijas (“Meilės pinaklis”, 
“Kompiuterinė santuoka” ir kt.).

Apie dalyvavimą konkur
suose jis atvirai pasisako: “Aš esu 
gyvas rašytojas, ir moderniškos 
priemonės, kurias surado 
mūsų visuomenė, mylinti ir 
puoselėjanti mūsų pastangas 
šiose skaudžiose sąlygose, mane, 
kaip ir kiekvieną kitą, provokuo
ja dalyvauti konkurse, įtikinti 
parinkimo patikėtinius mano 
romano kokybe, išleisti romaną 
su pompa...” (Vladas Kulbokas, 
Lietuvių literatūros kritika trem
tyje, p. 57). Čia Gliaudą teisus. 
Išeivijoj knygą išleisti — didelis 
vargų ir kančių kelias; konkursai 
padeda, o ypač Jurgiui Gliaudai 
jie atnešė garsą ir skaitytojų 
nusistebėjimą.

Bet, poeto Aisčio nuomone, 
„rašytojas — tautos gynėjas ir 
kartu jos genijaus reiškėjas”. Ir 
„kūrybos darbas reikalauja viso 
rašytojo gyvenimo, viso jo as
mens. Kūrybos darbas nėra vien 
sunkus darbas, bet jis yra ir jo 
pašaukimas” (Vladas Kulbokas, 
Lietuvių literatūros kritika trem
tyje, p. 10).

Jungiant beletristo Gliaudos ir 
poeto Aisčio pasisakymus, lite
ratūrinis darbas, žinoma, yra 
pašaukimas; bet yra žmogiška 
norėti plačiausiai to darbo vaisius 
paskleist pasauly; o tai padaryti 
kiek padeda ir konkursai. Kaip 
visa tai įvertina skaitytojai, 
visuomenė?

Prisimena viena vaizdi Jurgio 
Gliaudos novelė, spausdinta 1982 
m. Lietuvių dienose anglų kalba, 
„Happiness eluded” (Dingusi 
laimė). Aprašomas senis, kuris 
prieš Velykas ieško šokoladinio 
zuikio savo trejų metų draugui, 
kaimynų berniukui. Zuikį randa, 
bet krautuvėj pamato kartoninį 
paršiuką su morka gerklėj, kas 
jam primena Velykų papročius jo 
vaikystėj... Parsinešęs tuo paršiu
ku senis papuošia stalą, o zuikį 
padeda vidury, kad berniukas 
pasiimtų. Vaikas įeina, čiumpa 
kartoninį papuošalą, užmiršęs 

(Nukelta į 4 psl!)
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SSRS rašytojų suvažiavimo 
atgarsiai Lietuvoje

Oficialioji Lietuvos spauda 
labai šykščiai aprašė svarbų ir 
įdomų Aštuntąjį SSRS rašytojų 
suvažiavimą. Tiesa pasitenkino 
standartinėmis pastabomis apie 
“tarybinio gyvenimo būdo 
pranašumą” bei „rašytojų 
ištikimybę partijai”; Literatūra ir 
menas liepos 21d. paklojo ištisą 
biurokrato Georgijaus Markovo 
kalbą, pačią nuobodžiausią iš 
visų kongreso kalbų, ir prie jos 
dar pridūrė Mykolo Sluckio 
pasisakymą. Liko nepaminėti 
tabu vardai: Zoščenka, Achmato- 
va, Pasternakas. Nieko apie 
reikalavimus išspausdinti Paster
nako romaną Daktaras Živago. 
Nė žodelio apie Andriejaus Voz
nesenskio pasakytą pačią drą
siausią kongreso kalbą, kurio
je jis reikalavo, kad būtų su drąsiais latvių ir estų rašytojų 
oficialiai atšauktas 1946-ųjų 
metų rugpjūčio 14-tosios Andrie
jaus Ždanovo dekretas, nukreip
tas prieš rašytojus ir pačią litera
tūros esmę. Su kongresu išsa
miau susipažinti norėjusieji lietu
viai turėjo griebtis Maskvos ar 
užsienio spaudos arba klausytis 
užsienio radijo laidų.

Taip partinėje Lietuvos spau
doje atsispindėjo naujasis gorba
čiovinis “atvirumas”. Gal 
redaktoriai išsigando staiga pasi
pylusių pavojingų pasisakymų. O

gal jie vadovavosi sveiku savisau
gos instinktu — tiek sykių 
Maskvoje trimituota apie esmi
nes permainas, o iš jų kol kas 
nieko neišėjo. Ištiesi kaklą, prisi
jungsi prie tų nepatenkintųjų 
rašytojų choro, o paskui valdžia 
pasikeis ir gausi per galvą...

Ir taip Kongrese atstovauti 
“tarybinei” lietuvių raštijai šiais 
literatūrinio atlydžio metais buvo 
patikėta patikimam, laiko išban
dytam Mykolui Sluckiui. Gerai 
žinodamas šio ritualinio šokio 
žingsnius, Sluckis pirmiausia 
pasmerkė visokius sovietologus 
bei antikomunistus, pagyrė 
partiją už jos išmintį, ir tik tada 
atidarė skundų dėžutę. Tie skun
dai buvo gana romūs, palyginant 
su Voznesenskio, Jevtušenkos ar

pasisakymais, bet ir iš jų susidaro 
gana liūdnas lietuvių literatūros 
vaizdas: subiurokratėjęs vidinis 
Rašytojų sąjungos gyvenimas, 
šalies knygų leidyba; vaiko
masi abejotinos ekonomijos; 
aukštesnės žinybos kišasi į 
leidinių sudarymą; 1988 metų 
knyga turi gulėti ant leidyklos 
stalo jau nuo 1985 metų.

Aštuntojo suvažiavimo išva
karėse Sluckis panašiomis 
spalvomis tapė lietuvių litera
tūrinį gyvenimą Literaturnaja

Šių metų rugsėjo 10 d. sukako 
lygiai metai, kai mirė žymus estų 
astronomas profesorius Ernst 
Julius Opik. Daug yra pasauly 
astronomų, ypač šiais laikais. 
Nespėtumėm jų nei pagerbti, nei 
paminėti. Tačiau Ernst J. Opik 
mums išsiskiria iš visų kitų, nes 
jis pabaltietis, kaip ir mes, lietu
viai. Jis mums artimas savo 
likimu, savo gyvenimo vingiais, 
kurie nuostabiai panašūs į mūsų 
vyresnės kartos veikėjų ir mūsų 

• pačių likimą. Jam, kaip ir 
daugeliui mūsiškių, prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą ir jo metu teko 
siekti mokslo ir kurtis Rusijos 
žymesniuosiuose kultūros cent
ruose, pergyventi bolševikinę 
revoliuciją, grįžti į jau nepriklau
somą savąjį kraštą, bėgti į 
Vakarus nuo sovietinės invazijos 
ir baigti savo gyvenimo kelią 
svetimoj šaly.

Profesorius Ernst J. Opik 
gimė 1893 m. spalio 23 d. Kunda 
mieste, šiaurės Estijoje, prie Kun- 
dos upės, netoli Suomių įlankos. 
Šis miestas, nors tik 2000 gyven
tojų yra žinomas archeologų 
tarpe, nes kasinėjimų metu prie 
jo rasta gausybė reikšmingų kau
lo ir akmens iškasenų. Šios 
iškasenos archeologijoj vadina
mos Kundos kultūros vardu.

Studijavo Opik Tartu ir 
Maskvos universitete, kurį baigė 
1916 m., ir pradėjo dirbti Mask
vos universiteto observatorijoje 
asistentu ir instruktorium. 1919 
m. nusikėlė į Taškentą Uzbekijo-1 JAV. 
je, kur prisidėjo prie Turkestano 
universiteto įkūrimo. Dvejus 
metus Opik vadovavo astronomi
jos katedrai ir daug dirbo, atgai
vindamas beveik sužlugusią Taš
kento observatoriją.

1921 m. grįžo 
nepriklausomą savo 
Estiją, kur iki pat 
okupacijos buvo Tartu univer
siteto astronomijos katedros 
vedėju. Tame laikotarpy jis

ketverius metus išbuvo Harvar
do universiteto vizituojančiu 
lektorium.

1944 metais, Sovietų armijai 
plūstant į Pabaltijį, Opik 
pasikinkė arklį į vežimą ir su 
žmona Alide patraukė Talino 
link, palikdami savo šeimos ūkį. 
Iš Talino jie pasiekė Vokietiją. 
Hamburge juos šiltai sutiko 
observatorijos vedėjas Otto Heck- 
mann. Opik kurį laiką dirbo 
Hamburgo universitete. įsistei
gus Hamburge Pabaltijo univer
sitetui, Opik jame tapo astrono
mijos profesorium ir estų 
rektorium.

Netrukus jo gyvenime įvyko 
dar vienas ir jau paskutinis 
posūkis. Prieš keletą metų jam 
teko egzaminuoti airį doktorantą 
Eric Mervyn Lindsay. 1948 m. dr. 
Lindsay buvo jau žinomas astro
nomas ir Armagh observatori
jos Šiaurės Airijoj direktorius. 
Sužinojęs savo profesoriaus 
būklę, Lindsay pakvietė pabėgėlį 
astronomą į savo observatoriją. 
Čia Opik dirbo kaip tyrinėtojas, 
o dr. Lindsay netikėtai pasimirus, 
tapo observatorijos direktorium. 
Ilgus metus jis buvo Irish Astro- 
nomical Jourr, ui Redaktorium.

Nuo 1956 m. jis drauge buvo 
vizituojančiu ir vėliau "associ- 
ate” profesorium Marylando uni
versitete, College Park, Mary- 
land. Tokiu būdu likusį savo gy
venimo laikotarpį jam teko 
skraidyti tarp Šiaurės Airijos ir

Prof. Ernst J. Opik, Marylando universiteto atstovas, skaito paskaitą apie 
Jupiterio planetos sukeltas kometų orbitų perturbacijas Amerikos 
astronominės draugijos suvažiavime 1961 metais.

Saulės sistemos problemas. Jis 
tyrinėjo Mėnulio vystymosi 
istoriją, išpranašavo, kad Marsas 
būsiąs padengtas krateriais. 
Svarstydamas kometų judesius, 
jis priėjo išvadą, kad turįs būti 
nelabai pastovus kometų debesis 
dideliame atstume nuo Saulės, 
nes kai kurios kometos

į jau 
tėvynę 

Sovietų

Ernst J. Opik buvo neeilinis 
astronomas. Dar nepriklausomy
bės metais, būdamas astronomi
jos katedros vedėju Tartu univer
sitete, jis atliko daug mokslinių 
tyrinėjimų, kurie išgarsino jo 
vardą. Ir kai profesorius kėlėsi iš 
Hamburgo į Armagh, 
turėjo pasaulinio 
reputaciją.

Jo mokslinių 
amplitudė gana plati. Nuo

jis jau 
masto

darbų

gazeta puslapiuose (žr. Literatūra kritišką prozą”. “Viena tiesa 
ir menas, liepos 5 d.). Ir ten jis 
skundėsi, kad kažkokie paslap
tingi individai bara ir draudžia 
rašytojus, “prisidengdami skaity
tojų ir liaudies nuomone”, kurios 
jie “nepasistengė nė patyrinėti”. 
Radijas ir televizija vengia 
laikraštyje pasakyto aštraus 
žodžio, “kinas kratosi ekranizuoti
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Janina Marks Audinys
Vakar buvo atidaryta Nijolės Banienės, Aleksandros Vilijos Eivaitės, Dianos Kizlauskienės, Janinos Marks ir Ados 
Sutkuvienės paroda „Patterns and Perspectives” Ukrainian Institute of Modern Art, 2320 West Chicavn A rv’
cagoje. Paroda vyks iki spalio 18 d. 8 enue’ < hi-

leidžiama’ knygoje, o kita 
pagražinta, nuglaistyta — 
ekrane...” Kūrėjų individualybės 
lyginimas prasideda nuo redakto
rių, kurie taiso ir tempia “autorių 
prie kažkokio vidutinio pati
kimumo, vidutinio teisingu
mo, vidutinio moralumo... 
Rašytojams tyliai sutinkant, 
įtvirtinami .priimtinumo’ etalo
nai, prie kurių mikliai prisi
taiko literatūrinės produkcijos 
gamintojai... Gyvenimo faktai... 
skirstomi į pageidautinus, aiš
kiai nepageidautinus ir... paken
čiamus.”

Tai tokia, anot Sluckio, litera
tūrinė padėtis Lietuvoje, kur, 
kaip jis visad tvirtina, neeg
zistuoja cenzūra ir kur kultūra 
“klesti”, įsijungusi į tobuliausią 
pasaulio santvarką. Kas kaltas 
dėl tų jo daliniame sąraše 
išvardytų negerovių? Kaltinantis 
Sluckio pirštas sminga į abstrak
čius redaktorius, žinybas. Dėl 
visko kalti “biurokratai”, virš 
kurių plevena su jais nieko ben
dro neturinti skaidri, mistiška 
substancija, kurią jis vadina 
“partija”.

Bet kas gi yra tie 
“biurokratai”? Kas juos pagimdė, 
penėjo ir peni — ar ne partija? Ir 
kas gi ta partija, jei ne tie patys 
„biurokratai”. „Partija”, pareiš
kia Sluckis, „ėmė drąsiai šalinti 
socialines blogybes ir ekonominį

steliarinės evoliucijos, Saulės 
sistemos problemų iki meteorų 
orbitų. Pirmas jo mokslinis 
rašinys “Perseidų stebėjimai” pa
sirodė jau 1912 m. Vėliau, 
1931-1933m. jis suorganizavo 
Harvardo meteorų studijų 
ekspediciją į Arizoną, kur buvo 
suregistruota 22,000 meteorų ir
tiksliai nustatyti jų aukščiai. Jis. nutolstančios net iki vieno 
išvystė meteorų dvigubo 
skaičiavimo metodą, kur du 
astronomai tuo pačiu metu stebi 
padangę. Tada gaunami tikslesni 
rezultatai. Bet svarbiausias jo 
darbas meteorų srity buvo teori
ja, aiškinanti, kas vyksta me
teoro paviršiuje, kai jis dideliu 
greičiu įeina į Žemės atmosferą. 
Šia teorija remiamasi, gaminant 
šiluminius skydus erdvėlaiviams 
apsaugoti nuo didelio karščio, 
įeinant į Žemės atmosferą. Opik 
taip pat sudarė teoriją, pagal 
kurią apskaičiuojamas mažų 
kūnų susidūrimų dažnumas su 
planetom. Jis pirmasis nurodė, 
kokios galėtų būti pasekmės bio
sferoje, jei didelis kūnas 
atsitrenktų į Žemę.

Profesorius Opik daug 
mokslinių darbų atliko, tirdamas

šviesmečio. Tai buvo pirmoji Oort 
debesies sugestija.

Opik taip pat išvystė kometos 
branduolio modelio savąjį 
variantą, kuris nedaug skiriasi 
nuo dabar plačiai priimto ir euro
piečių “Giotto” bei rusų “Vegos” 
erdvėlaivių patvirtinto Fred 
Whipple modelio. Be to, jis 
sukūrė teoriją, kad Apollo grupės 
asteroidai esą ne kas kita, kaip 
užgesusių, visas dulkes ir dujas 
išgarinusių kometų branduoliai.

Jis atliko daugybę dvigubų 
žvaigždžių matavimų, studijavo 
kosminę radiaciją, dirbo 
steliarinės fotometrijos srity, to
bulindamas jos metodus, ir atliko 
svarbių kosmologinių tyrinėjimų. 
Už savo mokslinę veiklą buvo ap
dovanotas įvairiom premijom, o 
1975 m. Britų karališkoji

astronominė draugija įteikė jam 
aukso medalį.

Iš jo darbų sąrašo matyt, kad 
Ernst J. Opik buvo ne vien tik 
geras teoretikas, bet ir puikus 
stebėtojas. Kaip britų astronomi- ‘ 
jos populiarizatorius Patrick 
Moore rašo (Sky & Telescope, 
February 1986), jis “...turėtų įeiti 
istorijon kaip toli numatantis ir 
įtakingas 20-to amžiaus 
astronomas”.

Profesorius Ernst J. Opik 
buvo darbštus, nuoširdus ir 
skrupulingai teisingas. Buvo 
stipriai nusistatęs prieš 
komunizmą, tad anot minėto 
Patrick Moore, skeptiškai 
žiūrėjęs į Sovietų erdvės 
programą. Buvęs puikus 
lingvistas, mokėjęs daug kalbų ir ; 
taip pat buvo geras kalbėtojas. Be 
astronomijos jis jautė stiprų * 
potraukį muzikai. Buvo geras 
muzikas ir kompozitorius. 
Jaunystėje vienu metu net buvo 
galvojęs pasukti muziko profesi
jos keliu.

Estai pagrįstai gali didžiuotis 
profesorium Ernst Julius Opik, 
nes jis, mažos tautos' 
mokslininkas, savo darbštumu ir 
talentu įgijo pasaulinį garsą, tuo 
keldamas ir savo tautos vardą, 
panašiai kaip suomių kom
pozitorius Jean Sibelius. Tokio 
pasaulinio pripažinimo siekiame 
ir mes savo Čiurlioniui.

• Lietuvoje pastaraisiais 
dešimtmečiais ypač pažengęs 
astrofizikos mokslas. Vilniaus 
universiteto astronomai renka 
šios srities stebėjimo duomenis 
pagal jų pačių sudarytą 
matematinę sistemą, kurios pa
galba nustatomi žvaigždžių 
spektrai ir kai kurios kitos fizinės 
žvaigždynų savybės. Šie stebėji
mai daugiausia atliekami 
Vilniaus universiteto obser
vatorijos naujame skyriuje, įreng
tame Kulionyse, Molėtų 
apylinkėje.

absurdą”. Kaip gražu. Bet kodėl 
ji daugiau kaip 60 metų veisė 
tas blogybes bei absurdus ir tik 
dabar tepradėjo juos šalinti? Ir 
kodėl rašytojai arba tylėjo, arba 
tik puse lūpų prasitardavo apie 
visas tas negeroves? Savo 
straipsny Sluckis prisipažįsta, 
kad po 27-tojo partijos suvažiavi
mo žmonės klausė: “O kur buvot 
jūs, literatai?” Į tai jis išdi
džiai atsako, kad „kiekvienos 
nacionalinės literatūros gelmėse 
brendo tas naujas požiūris.... 
Tarybinė literatūra ir toliau tar
navo tiesai ir teisingumui”. Tar
navo tylėdama, nusilenkdama 
“neklaidingajai” partijai, liaup
sindama ir su pagarba cituodama 
tokius vadus, kaip Brežnevas, iš 
kurio valdžios duobės šiandien 
jau reikia kapstytis? Tarnavo 
tiesai, laukdama ženklo iš 
viršūnės, kad rašytojams leista 
atviriau prasitarti? Tikrai 
įkvepiantis vaizdas.

Sluckis teisus, sakydamas, 
kad “nacionalinės literatūros 
gelmėse brendo” kitoks požiūris. 
Jį brandino tie, kurie stengėsi 
išsaugoti savo individualybę, tau
tinę kultūrą, ir bendras žmogiš
kąsias vertybes. Jie bus dėkingi 
Sluckiui kad ir už nepilną 
blogybių išvardijimą, sveikins ir 
nedidelį palengvėjimą. Bet jų 
akys ir jų vaizduotės ieškos visai 
kitų kelių į tiesą ir teisingumą.

kž

Diana Kizlauskienė „Elementai: oras 11”, 1982
Iš parodos „Patterns and Perspectives”, vykstančios Ukrainian Institute of 
Modern Art, Chicagoje.
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PafijCU&s
Pabaltijo rašytojai puola 
„neegzistuojančią” cenzūrą

Tarptautinis istorikų pokalbis Romoje Latvijos ir Estijos 
krikščionybės 800 metų sukaktuvių proga

Cenzūra! Lietuvoje, Pabaltijy?! 
Buržuazinis šmeižtas! Su kokiu 
pasipiktinimu oficialieji sovie
tiniai rašytojai ar kultūriniai 
„ambasadoriai” užsienyje atmes
davo bet kokią užuominą apie 
cenzūrą. Sovietų Sąjungoje — ne
nuilstamai kartodavo jie — kles
ti erdviausia ir prasmingiausia 
kūrybinė laisvė! Sovietinėje san
tvarkoje cenzoriai neegzistuoja!

Ta pasaka jau seniai niekas 
nebetiki — nei Sovietų Sąjungoje, 
nei užsienyje. O šįmet ji buvo dar 
sykį viešai palaidota ir Pabalti
jy. Cenzūros faktas buvo viešai 
patvirtintas lietuvių, latvių ir 
estų rašytojų kongresuose, parti
nių ir nepartinių rašytojų 
lūpomis.
Žymiausias Estijos romanistas 

Jaan Kross, dažnai keliamas 
pavyzdžiu lietuvių istorinių 
romanų autoriams, pareiškė: 
„Mūsų rašytojai nerašo to, kuo jie 
netiki, ar norėdami ką nors 
patenkinti. Tačiau... nemalonūs 
dalykai vis tiek lieka nepasakyti, 
norint išvengti nemalonumų. Pas 
mus patsai rašytojas nustelbia 
pačius esmingiausius dalykus 
savo sąžinėje, arba juos eli
minuoja jo kūrinių .modeliuo
tojas’.” Kross taip pat pasmerkė 
naują estų enciklopediją už vengi
mą minėti Stalino valymo aukas.

Kitas Lietuvoje gerai žinomas 
romanistas, Arno Valton, taip 
kalbėjo apie rašytojus, kurie nu
baudžiami už atsisakymą prisi
taikyti: „Niekam neįmanoma 
įsakyti, kad jis mylėtų ar kurtų. 
Tokia kūryba tegali būti apsimes
ta. Kūrybinė veikla teįmanoma, 
kai visuomenėje yra kūrybos 
laisvė, kai rašytojas laisvas nuo 
vidinio spaudimo ir kai jis žino, 
kad jis pats nusprendžia, ką jis 
daro ir kodėl”.

Pasak estų spaudos, kongreso 
metu rašytojai pasmerkė grubų 
Mats Traat’o romano išcenzūra- 
vimą bei „ignorantiškus ir be
prasmiškus” bandymus pakeisti 
naują dramaturgo Villem Gross’o 
pjesę. Anot neoficialių prane
šimų, estų rašytojai pareikalavo, 
kad būtų viešai paskelbtos estų 
literatūros kūriniams taikomos 
Glavlito cenzūrinės taisyklės ir 
kad biurokratai nustotų „diletan 
tiškai” cenzūravę literatūrą.

Beveik taip pat atvirai savo 
kongrese pasisakė ir latvių 

rašytojai. Konkrečius cenzūros 
pavyzdžius nurodė dramaturgas 
Gunnars Priede, kuris pareiškė: 
„Mūsų pjesės nuolatos pralenkia 
bendrą gyvenimo raidą. Ir tada 
pajuntame stabdžius — vie- 
neriems, dvejiems, penkeriems 
metams”. Kelios Priedės pjesės 
buvo numarintos net kitose 
sovietinėse respublikose, 
telefoniniu Rygos pareigūnų 
įsakymu. „Aš nežinau, ar tokie 
paslaptingi skambučiai pasigirs
ta ir šiandien”, kalbėjo Priede. 
„Gal ir ne — bet ir ankstesnieji 
jau pasiekė savo tikslą. Mūsų vai
dinimais nebesidomima”.

Atsargiausiai cenzūros 
klausimą nagrinėjo lietuvių 
rašytojai. Tačiau ir jų kongreso 
metu buvo ne sykį prasitarta apie 
cenzūros žalą, tik neminint paties 
žodžio „cenzūra”. Net ir tie 
lietuvių rašytojai, kurie namuose 
ir užsienyje be perstojo tvirtino, 
kad cenzūros Lietuvoje nėra, 
dabar iš tribūnos smerkia 
„biurokratų” grubų, kišimąsi į 
kūrybos procesą.

Ar šie laisvesni pasisakymai 
apie cenzūrą reiškia, kad ji jau 
pakeliui į pensiją? Ar gorba
čiovinė „atvirumo” politika 
nuves į kūrybinę laisvę? Iš latvių 
kongreso pranešama, kad kai 
kurie vyresniosios kartos rašy
tojai suabejojo, ar ta „atvirumo” 
politika ilgai tęsis, ir klausė 
savęs, kada vėl bus sugrįžta prie 
senųjų žaidimo taisyklių. Jų 
skeptiškumą patvirtina visiška 
Lietuvos spaudos tyla apie „bro
liškų” latvių bei estų respublikų 
kongresus ir tenykščių rašytojų 
pasisakymus apie cenzūrą. 
Cenzūra „mirė” (?) — tegyvuoja 
cenzūra!

Praskyrę rezoliucijų uždangas 
ir skambių žodžių šydus, 
išvysime tai, kas nepasikeitė. 
Sovietinė santvarka tebėra 
uždara. Valdžia tebėra oligarchų 
grupelės rankose, vienintelė 
ideologija tebelaiko pasitvėrusi 
tiesos monopolį. Totalitarizmas 
tebegyvas, o cenzūra — tai 
totalitarizmo inkstai ir kepenys.

Kiekvienas laisvas žodis apie 
totalitarizmą ir cenzūrą yra 
žingsnis ilgame rašytojo ir tautos 
kelyje į laisvę. Kiekvienas 
oficialiųjų šūkių bei formulių 
kartojimas teprailgina totalita
rizmo ir cenzūros gyvenimą.

sk.

Šių metų birželio 24 ir 25 
dienomis pontifikinis istorijos 
mokslų komitetas sukvietė 
Romoje istorikų pasikalbėjimą 
ryšium su aštuonių šimtų metų 
sukaktimi nuo krikščionybės pra
džios Latvijoje ir Estijoje. įvairių 
kraštų istorikai arba skaitė 
paskaitas, aiškinančias krikščio
nijos pradžią tuose kraštuose, ar
ba pirmininkavo posėdžiams ir 
dalyvavo diskusijose. Sakoma, 
kad iniciatyva šiam pokalbiui 
kilo iš paties Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II. Posėdžiai vyko Šv. 
Jono Laterano universiteto 
patalpose.

Rašančiam šiuos žodžius teko 
tuo metu būti Romoje ir jis džiau
gėsi galėdamas šiuose pokalbiuo
se dalyvauti ir apie tai pranešti 
Draugo skaitytojams. Latvijos ir 
Estijos krikščionybės pradžia yra 
pora šimtmečių senesnė už 
Lietuvos krikščionybės pradžią ir 
yra pilna savitų viduramžinių 
problemų, kurių nebuvo ryšium 
su Lietuvos krikščionybės pra
džia. Dėl to šis istorijos epižodas 
yra daug komplikuotesnis, negu 
Lietuvos krikščionybės pradžia. 
Toje krikščionybės pradžioje labai 
aktyviai reiškėsi atskiri miestai 
su politinėmis pretenzijomis, ne 
tik kalavijuočių ordinas, bet ir at
skiros vyskupijos, suvoktos ne 
vien kaip bažnytinės organizaci
jos, bet ir kaip kunigaikštijos, 
skirtingos karalijos, kaip Danija 
ir Švedija, imperatorius ir po
piežius. Šie visi veiksniai pynėsi 
tarp savęs, krikščionybės skelbi
mui ne tik padėdami, bet ir jam 
kenkdami. Kadangi pilnesnis šios 
labai sudėtingos visuomeninės 
realybės supratimas žmogui, 
neįsigilinusiam į viduramžinius 
santykius, yra sunkiai priei
namas, tai šiame pranešime 
bus pateikti tik kai kurie bruožai, 
kurie gali būti įdomūs lietuviškai 
visuomenei.

Kas buvo vyskupas 
Meinhardas?

Visai šiai istorijai pradžią 
ir pagrindą sudaro Arnoldo 
iš Luebecko Slavų kronikoje 
užrašyta šitokia *inia: „Taigi 
1186 įsikūnijimo metais vysku
piškas sostas buvo įsteigtas Livo
nijoje garbingo vyro Meinhardo”.

Kritiškai pagrįstų duomenų

VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS

Vyskupo Meinhardo antkapis Rygos 
katedroje.

apie vyskupą Meinhardą pateikė 
savo paskaitoje profesorius Man- 
fred Hellmann, buvęs Muensterio 
universiteto profesorius. Mein
hardas yra kilęs iš Bremeno ir 
priklausė Bremeno vyskupo 
giminių grupei. Taip pat iš to 
paties visuomeninio sluoksnio 
buvo ir du tolimesni vysk. Mein
hardo įpėdiniai: Bertoldas, 
anksčiau cistersų abatas, ir 
Albertas iš Buxhoveden.

Kronikos sako, kad, kai 
Meinhardas apsisprendė skelbti 
krikščionišką tikėjimą tarpe 
lyvių, jis buvojau senas žmogus. 
Tačiau dr. Hellmann patikslino, 
kad senas žmogus viduramžine 
prasme nebuvo tas pat, kas senas 
žmogus mūsų prasme. Jis mano, 
kad Meinhardas apaštalavimą 
pradėjo būdamas apie 50 metų. 
Yra pagrindo manyti, kad 
Meinhardas turėjo progos stebėti 
šv. Vinzelino misijinę veiklą tarp 
vagrių (turbūt variagų), būdamas 
Oldenburgo vyskupu. Galimas 
dalykas, kad Meinhardas savo 
jaunystėje kovojuprieš vagrius ir 
danus, kurie grfetsino vokiškoms 
sodyboms. Vagrius Hellmannas 
laiko slavais. Meinhardas įsteigė 
misijų stotį Uxkull (latviškai 
Ikškile), Dauguvos žiotyse, o ne 
ten, kur vokiečiai prekybininkai 
turėjo savo prekių mainų stotį. 
Hellmann laikiną Meinhardo at
sitraukimą nuo vokiečių aiškina 
susipainiojusiais politiniais ir 
tautiniais santykiais to meto 
Vokietijoje. Kai Luebeckas buvo 
atstatytas, Meinhardas savo 
veikloje pradėjo remtis Luebecko 
prekybininkais.

Iš profesoriaus Hellmann 
sužinojome, kad dešimtame 
šimtmety slavų tautos buvo 
užėmusios visą pietinį Pabaltijį: 
nuo Vyslos žiočių ligi Kielio 
kanalo ir ten buvo įsteigusios 
nemažos jėgos kunigaikštijas. 
Tarpe jų buvo vagriai, kurie buvo 
įsikūrę šiandieniniame Hols- 
teine. Luebeckas buvo įsteigtas 
slavų, kaip jų prekybos centras. 
Slavai buvo sukrikščioninti tame 
pačiame šimtmetyje. Tačiau 
dešimto šimtmečio pabaigoje 
įvyko jų sukilimas, matyt prieš 
vokiečius, ir dėl to Luebeckas 
buvo sunaikintas. Luebecką, kaip 
vokiečių miestą, atstatė Henrikas 
Liūtas 1158 metais. Nuo tada ten 
įsikūrę vokiečiai prekybininkai 
plėtė savo įtaką Pabaltijy.

Pirm negu įsikūrė vokiečių 
prekybinis centras, ly viai mokėjo 
duoklę Polocko kunigaikščiui. Už 
teisę skelbti Kristaus mokslą 
lyvių tarpe Meinhardas taip pat 
turėjo mokėti jam duoklę. Taip 
daryti jam patarė vokiečiai 
pirkliai. Minėtame kaime 
Meinhardas turėjo medinę 
bažnyčią. Keletas lyvių pasi
krikštijo. Tačiau tada lietuviai 
juos užpuolė. Dėl to jis su lyviais 
turėjo pasitraukti į miškus. Yra 
žinia, kad Meinhardas klausė 
lyvių, kodėl jie jo nuo lietuvių 
negynė. Po šio įvykio Meinhardas 
pradėjo mokyti lyvius mūrijimo 
meno ir kaip daryti įtvirtinimus. 

Meinhardas tuo metu buvo 
augustinišku kanauninku. 
Pablogėjus jo būklei lyvių tarpe, 
jis grįžo Bremenan ir ten pranešė 
apie savo misijinę veiklą. Kapitu
la nutarė jį įšventinti vyskupu, 
kad jis grįžtų atgal pas lyvius. 
Nauja vyskupija formaliai buvo

Riterio šv. komunija — Reimso katedros (13 ti.l prieangis.

įsteigta popiežiaus Klemenso III, 
dokumente pasakant, kad ji yra 
Rutenų žemėje. Kartu su 
vyskupu atvyko keletas cistersų 
vienuolių. Vienas iš jų atvertė 
krikščionybėn lyvių vadą Kaupą. 
Iš pradžių vyskupija priklausė 
Bremeno metropolijai, bet vi
suotinis ketvirtasis Laterano 
Bažnyčios susirinkimas 1215 m. 
padarė ją priklausoma tiesiog 
Romai. (Įdomumo dėlei galima 
pažymėti, kad ši ir kitos 
paskaitos ryšium su latvių ir estų 
krikščionybės pradžia buvo 
skaitomos kaip tik toje pačioje 
vietoje, kurioje vyko ketvirtasis 
Laterano Bažnyčios susirinki
mas.)

Vyskupiją įsteigus, lietuvių ir 
žiemgalių jos užpuldinėjimai net 
taip sustiprėjo, kad buvo svars
tomas klausimas šią veiklą 
baigti. Tik Gotlando pirkliams 
drąsinant, buvo ryžtasi pasilikti. 
Gotlando vokiečiai žadėjo karinę
pagalbą. Prieš mirdamas Mein 
hardas, pasikvietęs krikščionis 
lyvius, klausė, ar jie nori jo 
įpėdinio. Jie atsakė teigiamai. 
Meinhardas mirė rugpjūčio 14 d. 
1196 metais. Jis buvo palaidotas 
Ikškilėje, bet vėliau jo kūnas 
perkeltas į Rygą. Kūno perkė
limas viduramžiais buvo supran
tamas kaip šventuoju paskelbi
mas.

Tuo pačiu metu, ar kiek anks
čiau, krikščionybę Estijoje skelbė 
prancūzas Fulko, tačiau vyskupi
ja nebuvo įsteigta. Jis grįžo į 
Gotland. Meinhardo apaštalavi
mas buvo žygis jo paties iniciatyva. 
Už jo nestovėjo jokia politinė jė
ga. Vyskupijos centras iš Ikškilės 
į Rygą buvo perkeltas 1245 m. po
piežiaus Inocento IV patvar
kymu. Tuo būdu Ryga pasidarė 
metropolija su keliomis vyskupi
jomis.

Lyvių ir jų kaimynų 
pagonybė

Apie lyvių ir kaimyninių tautų 
religines ir kultūrines pažiūras 
pranešė prof. dr. Anzelm Weiss 
iš Liublino universiteto. Pro
fesorius buvo nuomonės, kad yra 
Svarbu rasti tam tikrą ryšį tarp 
tautų religingumo prieš joms pri
imant krikščionybę ir krikščio
nybės. Jis sakė, kad šitoks 
pagrindinės reikšmės pasikei

timas negali būti padaromas 
dekretais. Religiniai papročiai ir 
apeigos glūdi giliai žmonėse.

Savo pranešime apie lyvių ir 
kaimyninių tautų papročius jis 
rėmėsi daugiausia Henriko Livo
nijos kronika. Taip Oesel salos 
gyventojai turėjo vardą išreikšti 
dievybei — „Tarapita”. Tai buvo 
vyriausias jų dievas. Pagrindinis 
jo bruožas buvo tas, kad jis buvo 
gelbėtojas žmonėms. Šis dievas 
buvo vaizduojamas statulomis. 
Apie lyvių Dievo sampratą yra 
dar mažiau žinių. Jų dievas buvo 
suprantamas kaip žmogiškas 
pavidalas, išaugąs iš medžio. Jis 
buvo ateities pranešėjas. 
Krikščionišką Dievą lyviai vadi
no Saksų dievu. Jie išpjaudavo jo 
galvą iš medžio, atlikdavo priėjo 
savo apeigas ir įmesdavo jį į upę, 
kad jis plauktų sau į Gotlandą. 
Lyviai daug dėmesio kreipė į 
burtiškas apeigas. Lyviai turėjo 
aukojimo apeigas. Jie aukodavo 

I.uebecko miestas — „Puppen" vardo tiltas su „Holstentor” vartais ir šv. Petro 
statula.

šunį, ožį ir žmogų, šiuo atveju 
krikščionį. Yra žinoma, kad 
Ikškile vietovėje. jie buvo pa
aukoję dievams septynis 
krikščionis. Yra žinomas at- 7 
vejis, kada krikščionies gyvybę 
išgelbėjo lyvių burtas. Prieš 
paaukodami kunigą Theodoriką, 
jie atsiklausė savo dievų tuo bū
du, kad leido arkliui praeiti tarpe 
sustatytų iečių. Ir kai arklys 
praėjo iečių nepaliesdamas, buvo 
suprasta, kad kunigo gyvybė yra 
išgelbėta. Panašiai burtų keliu 
buvo išgelbėta ir kito kunigu 
gyvybė.

Kuršiams buvo būdinga, prieš ■ 
pradedant karą, kreiptis į dievus, 
prašant pagalbos. Latgaliai burtų 
keliu sprendė klausimą, ar jiems ', 
reikia priimti krikščionybę iš 
rutenų, ar iš lotynų. Taip pat ir 
žiemgaliai daug dėmesio kreipė į 
dievų patarimus. Kai jie, kartu 
su vokiečiais, rengėsi eiti prieš 
latgalius, ir paklausę dievų, 
sužinojo, kad latgaliai užpuo
limui yra pasiruošę, tai kariauti 
nenorėjo. Lyviai turėjo savitą 
apeigą atsikratyti krikšto. Jie, to 
siekdami, išsimaudydavo Daugu
voje, sakydami, kad jų krikštas ■ 
būtų vandens nuneštas į Sakso- “ 
niją ir Vokietiją.

i I

Kuršiai ir kiti daug dėmesio K 
kreipdavo į laidojimo apeigas. , 
Buvo praktikuojamas lavonų de
ginimas. Mirus nuo žaizdų vadui 
Kaupui, kuris buvo krikščionis, jo ■ 
kūnas buvo sudegintas ir pelenai 
palaidoti Lyvių krašte. Taip pat 
būta papročio žmonoms pasikar
ti, kai jų vyras mirdavo. Buvo 
tikima, kad jos galės gyventi .< 
su juo po mirties.

Tarp lyvių ir Meinhardo buvo ~ 
visokių santykių. Kaip girdė
jome, jis juos išmokė daryti mūri- ” 
nius įtvirtinimus. Tačiau tai juos 
nepalenkė priimti krikščionybės. > 
Taip pat, pasak kronikininko 
Henriko, Meinhardas perkalbėjo 
kryžiuočius, kad jie nepultų,K 
lyvių, tačiau po to jie iš jo tik pasi- " 

(Nukelta į 2 psl.)
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Upton Sinclair ir Laurinčiukas 
— „Džiunglės” ir „Purvo lašai”

„Purvo lašai” — taip Albertas 
Laurinčiukas pavadino savo 7z- 
vestijose išspausdintą straipsnį 
(žr. Komjaunimo Tiesa, 1986 m. 
birželio 10 d.), kuriame jis rūs
čiai piktinasi prezidento Rea- 
gano pasirašyta rezoliucija dėl 
žmogaus teisių Pabaltijo šalyse. 
Kaip savo sąjungininkus prieš 
Amerikos prezidentą ir Kongresą 
jis išrikiuoja ne tik „pažangius” 
amerikiečius bei Amerikos 
lietuvius, bet ir mirusius 
rašytojus Mark Twain bei Upton 
Sinclair. Stabtelkime prie pasta
rojo, nes jo panaudojimas tokiems 
tikslams vaizdžiai iliustruoja 
Laurinčiukio metodus bei 
žurnalistinę etiką.

Laurinčiukas pasakoja, kaip jis 
aplankė 90-metį Sinclair’į New 
Jersey valstybėje, senelių namuo
se. Vos tik patyręs, kad Laurin
čiukas „tarybinis žurnalistas lie
tuvis”, Džiunglių autorius nusi
šypsojęs „ir ši šypsena padarė jį 
jauną”. Paklaustas, kodėl jis 
Džiunglių tema pasirinko lietu
vių emigrantų gyvenimą Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, jis at
sakęs: „Jų padėtis šioje šalyje 
buvo ir yra nelengva”. Laurinčiu
kas pataria, kad ir prezidentas 
Reaganas bei už Pabaltijo rezo
liuciją balsavę kongresmenai 
turėtų pasekti Sinclair’io pavyz
džiu ir verčiau pasirūpintų bedar
biais ir badaujančiais ameri
kiečiais.

Upton Sinclair, socializmo 
šauklys ir kapitalistinės sistemos 
kritikas, kaip ir daugelis ameri
kiečių rašytojų bei intelektualų, 
tarp Pirmojo ir Antrojo pasauli
nio karo jautė simpatijų komunis
tų partijai ir tikėjo, kad Sovietų 
Sąjungoje kuriama nauja, geres
nė visuomenė. Tačiau jis buvo 
daug sudėtingesnė asmenybė, 
negu ta Laurinčiuko nupiešta, Iz- 
vestijoms paranki karikatūrėlė. 
Duokime balsą jam pačiam.

1950 metais apsilankęs Sovietų 
Sąjungoje, Sinclair labai nusivy
lė jos tikrove. Jo 1952 metais pa
skelbtas atviras laiškas Stalinui 
yra ir iškalbus atsakymas Lau- 
rinčiukui. „Aš pašvenčiau savo 
gyvenimą Amerikos demokratijai 
stiprinti, kritikuodamas jos 
trūkumus,” rašė Sinclair. „Kas 
taip mėgintų kritikuoti 
dabartinės sistemos trūkumus 
Sovietų Sąjungoje, būtų bema
tant sušaudytas, kaip jau patyrė 
daugelis.”

PafiAŽbėy

Tuo metu, Stalino iniciatyva, 
Amerikoje ir Vakarų Europoje 
buvo vedama triukšminga „so
vietinės taikos” kampanija, daug 
kuo primenanti dabartinę, kurią 
savo straipsnyje linksniuoja Lau
rinčiukas. Sinclair užtikrino Sta
liną, jog nėra kalbos, kad JAV bet 
kada užpultų Sovietų Sąjungą, 
bet jis perspėjo diktatorių, kad 
„bet koks mėginimas propagan
dos ir subversijos būdais įbrukti 
Vakarų pasauliui diktatūrą pri
vestų prie Trečiojo pasaulinio 
karo.”

Nuo to laiko Sinclair protestavo 
prieš bet kokį mėginimą jį įkin
kyti į sovietinės propagandos 
vežimėlį. „Man reikėjo 25-rių 
metų, kol aš nusprendžiau aiškiai 
ir nedviprasmiškai pasisakyti 
prieš naują tironiją, kuri baises
nė už bet kokią kapitalistinę sis
temą”, rašė amerikiečių autorius. 
Patvirtinęs, kad tebėra socialis
tas, jis pridūrė, jog komunistai 
„pavogė žodį .socializmas’ ”. 
Kalbėdamas apie savo romaną 
Džiunglės, Sinclair pareiškė: „Jei 
šiandien kas nors jį nori išleisti 
užsienyje, aš visad raginu leidėją 
įvade pridurti, kad toje knygoje 
vaizduojamos sąlygos egzistavo 
prieš 50 metų ir jų šiandien jau 
nebėra”. Jis toliau kalbėjo: „1902 
metais, kai aš tapau socialistu, 
mūsų programos svarbieji punk
tai buvo „socialinė drauda, 
senatvės pensįjos, pašalpa invali
dams ir teisė steigti (nepriklau
somus) sąjūdžius. Visa tai šian
dien mūsų šalyje jau įteisinta 
įstatymais”.

Į Sinclair’io nusisukimą nuo 
sovietinės santvarkos Maskva 
reagavo, jį pavadindama „Vol- 
stryto liokajumi”. Jo knygos 
dingo nuo knygynų ir bibliotekų 
lentynų, lyg jų niekad nebūtų 
buvę. Bet kai Sinclair mirė 1968 
metais — nepaisydamas Laurin
čiuko „gaivinančio” apsilankymo 
— Pravda savo nekrologe jį iš- 
liaupsino kaip „kapitalistinės vi
suomenės literatūrinės anatomi
jos” kūrėją. I tai Sinclair jau 
nebegalėjo atsikirsti, kaip jis da
bar nebegali atsakyti į 
Laurinčiuko „Purvo lašus” — 
mėginimą iškreipti rašytojo pa
žiūras sovietinės „kontrpropa
gandos” tikslams. Kadangi Sin
clair visad palaikė skriaudžiamų
jų ir pavergtųjų pusę, ir šiandien 
jis greičiausia neprotestuotų 
prieš Amerikos kongreso rezoliu-

Užeigos prasmė
Žvilgsnis i vieną Kazio Bradūno poezijos ciklą*

ANTANAS MACEINA

Poetiškai naši buvo Kazio 
Bradūno mintis pažvelgti į seno
vinę užeigą ne tik kaip į kasdie
ninius nakvynės namus, bet ir 
kaip į istorijos liudytoją ir kartu 
kaip į viso žemiškojo žmogaus 
būvio prasmenį. Buvodamas vi
sad pakeliui, žmogus iš tikro eina 
iš užeigos į užeigą, kaip tai ypač 
aiškiai pergyveno šv. Pranciškus 
Asyžietis, nusakydamas tiek savo 
paties, tiek savo brolių būseną 
žodžiais irę albergando — „keliau
ti užeigaujant”. Ir štai ši būsena 
didele poetine įtampa kaip tik at
siveria Kazio Bradūno knygos 
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio 
tituliniame skyriuje. Tai 
šešiolikos eilėraščių pynė, 
jungiama užeigos ir kaip 

, tikrovinės vietos sustoti, ir kaip 
prasmens neapsistoti: užeiga 
kviečia, sykiu betgi ir išprašo; 
poilsio laikas baigėsi, reikia ke
liauti toliau.

Šią užeigos dialektiką Kazys 
Bradūnas ryškina visu įtaigumu. 
Vienu atžvilgiu užeiga yra „užuo
vėja, namai, pilis”, kurioje 
žmogus jaučiasi „tik naujas tavo 
sienojus”, kad ji atsilaikytų 
„prieš- keturis vėjus” (III). Kitu 
tačiau atžvilgiu užeiga prabildo 
žmogiškojo būvio „balsą, virstan
tį aidu” ir keleiviui tariantį: 
„Surinki viską ir išeiki negrįžta
mai toli, toli” (VI). O kai, šio balso 
paklausę, pro užeigą „eina nesu
stodami” ir didvyriai, ir poetai, ir 
maldininkai, ir pokštininkai, ir 
kankiniai, autorius, tarsi netikė
damas savo akims, klausia:

Gal Vilniaus vieškelio senoji užeiga 
Tik išrūkytas avilys? (XIII).

Nes užeiga yra visad pilna ir 
visad tuščia. Kažkoks amžinas 
Bitininkas laiko rankoje dūlį, ku
rio dūmai graužia akis, taip kad 
kiekvienas, patekęs užeigon, tuč
tuojau skuba tolyn: vos „įžengęs 
aslai nusilenksi, bučiuosi žemę”, 
bet čia pat „staiga išgirsi 
laikrodžio mušimą jau dingusių, 
jau dingusiųjų valandų”; balsą, 
kuris tiesiog tau įsakys: „Atida
ryk duris ir ženki” (VI). Už durų 
„slenkstis, akmuo, žolė” (t.p.) — 
tai tolimesnis žemiškojo keleivio 
kelias, mūsų visų skirties kelias: 
žengti per slenkstį, stotis ant prie 
jo gulinčio akmens ir eiti pievele, 
ir eiti...

Apgaulinga tad yra toji šilima, 
kuri, pravėrus užeigos duris, „pa
dvelkia man į veidą apšarmotą” 
(XV). Ji žmogų vilioja savo aprėž- 
tybe. Atvykus užeigon ir jaučiant 
jos jaukumą, atrodo, kad

*Red. pastaba. Akylesni skaityto
jai turbūt yra pastebėję, kad Kazys 
Bradūnas per daugiau kaip 20 metų, 
kada jis redagavo Draugo kultūrinį 
priedą, kultūriniuos šio laikraščio 
puslapiuos visai nespausdino savo 
knygų recencįjų, nežiūrint kieno ir 
kaip jos būtų parašytos. Taigi pasili
ko nespausdintas ir Antano Maceinos 
žvilgsnis į Kazio Bradūno knygos 
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio (1981) 
titulinį skyrių. Dabar, aplinkybėms 
pasikeitus, manome, jog reikia šį li
teratūrinį nagrinėjimą pateikti mūsų 
skaitytojams.

ciją dėl Pabaltijo tautų teisių, o 
pasisakytų prieš mėginimus tei
sinti Maskvos imperializmą ir 
Pabaltijo okupaciją.

kž

Ir begalinė, begalinė toluma
Sugrįžta vėl į mažą aslos plotą (t.p.); 

atrodo, kad užeigos asla esanti 
viskas; kad ji galų gale suimanti 
savin aną begalinę tolumą, kurio
je žmogus klajojo, o dabar 
jaučiasi, tarsi būtų parėjęs „į savo 
vietą” (t.p.)..Žmogus yra neaprėž
tas, ir „begalinė toluma” yra šios 
jo neaprėžtybės ženklas. Tačiau 
neaprėžtybėje neįmanoma buvo
ti: neaprėžtybė yra nebyli ir todėl 
baisi. Užtat žmogus ieškosi aslos, 
to mažo žemės sklypelio, labai 
aprėžto, apžvelgiamo, uždaro, 
įtvirtinto:

Ten dūmas kyla iš po šelmenų
Ir sklaidosi su vakaro gaisais (t.p.).

Begalinė toluma lieka užnugary
je, ir žmogus džiaugiasi iš jos iš
trūkęs. Jis „kaip ungurys” neria 
„į savo pradžią” ir yra patenkin
tas, kad dar „nepavėluota nakvo
ti užeigoje” (XIV). Tačiau staiga 
jį sukrečia klausimas: „Bet kurgi 
galvai pagalvys?” (XIII). Ne tas 
pagalvys, kurį padeda svečiams 
užeigos šeimininkas, o tas, kurio 
žmogus trokšta, suvokęs, kad ir jo 
, jau kelionė ncflga” (XIII); kad 

(f
Visas gyvenimas čia buvo
Tik trumpas sustojimas užeigoj..., 
Tik stiklo sublizgėjimas vagoj (XV).

Nieko tad nepadeda užeigos 
šilima: ji tik nutirpdo apšarmoju
sį veidą. Nieko nepadeda begali
nės tolumos susitraukimas į 
mažą aslos plotą: jis tik pašildo 
kojas prie liepsnojančio židinio. 
Nes turėti „ne trupinį, o viską” 
(XIII) yra žmogaus apsprendimas. 
Nuosekliai tad ir užeigos prasmė 
yra pabuvoti, bet nepasilikti. 
Paversta žmogiškojo būvio pras- 
menimi ir net regima šio būvio iš
raiška, užeiga prie Vilniaus vieš
kelio teikia Kazio Bradūno ciklui 
gelmę, į kurią mus veda visų šio 
ciklo eilėraščių vaizdai ir 
motyvai.

Į šią gelmę mus ypač patraukia 
eilėraščių ciklo rėmai, kurie vos 
jaučiami, užtat neįkyrūs, tačiau 
pakankamai aiškūs, kad visam 
paveikslui teiktų ryškią 
apybraižą. Šiuos rėmus sudaro 
evangelijų pasakojimas apie 
Jėzaus mokinių kelionę į Emauso 
kaimą ir vakarienę šio kaimo 
užeigoje (plg. Lk 24,13-31). 
Bradūnas šį pasakojimą padarė 
atvirkščią: iš Emauso jis perkėlė 
užeigą prie Vilniaus vieškelio ir 
rado Kristų jau sėdintį prie stalo 
ir valgantį — vienų vieną:

Vienas užustalėje sėdi
Ir valgai vargo vakarienę (I).

Visi kiti, „pilkom sermėgom 
apsirėdę”, ateina prie stalo, nusi
lenkia, atsiprašo, kad dėvį „ne
šioseną kasdienę” (I), sėdasi ir 
vakarieniauja kartu, nepažinda
mi Kristaus, kaip ir jo mokiniai. 
Tačiau čia įvyksta tai, kas ir 
Emause:

Kas pertraukė didžiulę tylą 
Ir duoną perlaužė perpus?
Net krūptelia palaikė užeiga — 
Ir atpažįstame Tave staiga (I).

Bet atpažintas Kristus neišnyk
sta, kaip evangelijų pasakojime, 
o pasilieka sėdėti „prie trupiniuo- 
to stalo” (XVI), stebėdamas, kas 
vyksta aplinkui jį. Užeiga prie 
Vilniaus vieškelio virsta Kristaus 
stebėjimo scena. Šioji gi scenoje 
slenka Lietuvos istorija,

Poetas Kazys Bradūnas Nuotrauka Vytauto Maželio

„rinkdama išmėtytus metus” 
(IX). Tai ir sudaro Kazio Bradūno 
eilėraščių turinį.

Visų pirma atvyksta užeigon 
„trys nuogi iš kapinyno” ir apsi- 
siaųčia „trijų sukilimų palikta”, 
kampe kabėjusia „kruvina rudi
ne” tarsi „Turino drobule” ir 
išeina į Vilnių „kruvinu keliu” 
(II). Turino drobulė, kaip pasako
ja legenda, esanti ta pati, kurioje 
buvęs palaidotas Kristus. Simbo
linis trijų sukilimų (1831,1863 ir 
1941) dalyvių prisikėlimas ir 
kruvinos rudinės palyginimas su 
Kristaus mirties drobule iš kar
to įstato skaitytoją į vilties' 
kelią, kuriuo žygiuoja Lietuvos is
torijos asmens bei įvykiai: visi 
sukilimai buvo pralaimėti, tačiau 
jų dalyviai nėra išnykę; jie gyve
na mūsų sąmonėje ir keliauja į 
Vilnių — mūsų istorijos centrą — 
po Kristaus drobule. — Užeigon 
atvyksta „pakeliui į Kauną” — 
užeiga yra atvira abiem kryptim: 
į Vilnių ir iš Vilniaus — ir 
Adomas Mickevičius (VII), nete
kęs Marilės, bet „tą valandą” dar 
nežinodamas, kad neteks ir 
tėvynės (t.p.). Tai mūsų tremtiniš- 
kosios būklės prasmuo: Mickevi
čius neteko tėvynės ir niekad jos 
neberegėjo. Todėl, „kada tremty 
gyvenimai prabėgo” ir kai viskas 
atrodo tarsi „pėdsakai anta per
nykščio sniego” (t.p.), Bradūnas 
prašo savo žmoną „bent puokštę 
rožių” padėti „Vavely anta poeto 
karsto” (t.p.). — Užeigon atsibel- 
džia ir „meškininkai” su meška” 
ir rodo pokštų, užkaldami į kars
tą ne žydą, o pačią mirtį (VIII). 
Čia pasimato ir Napoleonas su 
girtu Kutūzovu, nuvirtusiu „su 
visom sagtim” (IX). Pro užeigą 
praeina maldininkų procesija „į 
Vilnių, į Kalvarijas” (X): joje 
poetas atpažįsta savo motiną, 
basą „iš Suvalkijos”, prašyda
mas ją pasimelsti ne tik už jį, 
„dar nesantį” ir ,jau buvusį”, 
bet ir „už visą giminę — be 
pabaigos” (t.p.). — Pro užeigą pra

važiuoja krikštatėviai, pradai- 
nuoja „vestuvių karietos”, 
praeina „iš Sibiro grįžę”, sustoja 
„turistai alaus” (XII), o kai 
„kelias tuščias ir miglotas”, tai iš 
po nakties matyti „smėly pėdos 
nukreivotos”, tik nežinia — 
„šunelio ar stribų” (XI).

Šia lietuviškųjų įvykių san
talka užeiga prie Vilniaus 
vieškelio įgyja naują matmenį 
(dimensiją), būtent: ji tampa 
liudytoja ne tik žmogiškojo 
praeinamumo, bet ir tautinio — 
nuo senovės, „kai kunigaikščių 
žygūnai sustojo pamainyti žirgų” 
(IV), ligi pat partizanų kovų, kai' 
aslos molis „kraują godžiai 
beryjąs” (XI). Chronologinės 
įvykių eilės Kazio Bradūno cikle 
nėra, nes tai ne istorijos eigos 
vaizdas. Tai vaizdas tautinio 
būvio, kuriam reikia grumtis, lai
mint ir pralaimint, kaip ir 
asmeniniam būviui. Tautos isto
rija yra įjungta į žmogiškojo 
būvio visumą ir todėl neša jo 
likimą. Atskirais istoriniais 
taškais — tiek didingais (kuni
gaikščių žygūnai, Napoleonas, 
Mickevičius), tiek kasdieniniais 
(meškininkai, maldininkai, trem
tiniai) — yra apibūdinamas šis 
likimas — dažnai tik nežymiomis 
užuominomis, įvilktomis į paties 
poeto apmąstymus (plg. XII-XVI), 
kuriuose užeiga kaip prasmuo vis 
aiškiau iškyla sąmonės Švieson.

Žmogaus ir tautos būvio 
dužlumas yra tad Kazio Bradūno 
ciklo gelmė. Atsimenant betgi, 
kad visa scena vyksta akivaizdo
je Kristaus, pasilikusio užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio, ši Bradū
no eilėraščių gelmė įgyja ypatin
gos prasmės, būtent VILTIES, 
kuria baigiasi paskutinis ciklo 
eilėraštis:

Ir Tu pasilikai prie trupiniuoto stalo 
Užbaigti vargo vakarienę (XVI).

Nors už tą su Kristumi valgomą 
kąsnį „duonos kruvinos” ir 

reikia mokėti baisią kainą — 
„kaulais, kapinynų smėliu” (t.p.) 
— tačiau „Prisikėlimo giesmė” 
vaidenas „vakarą Vėlinių”, ir 
žmogui daros „šią valandą jau 
nebaugu” (t.p J. Didžiai prasmin
gu, šventiniu vaizdu Bradūnas 
užsklendžia savo ciklą:

Ir duonos riekę rankom iškeliu 
Užeigoje prie Vilniaus

vieškelio (t.p.). 
Ši pakylėjimo scena paverčia 
„palaikę užeigą” vilties šventykla. 
Kristaus perpus perlaužtą bei 
pašvęstą duoną ima žmogus savo 
rankon ir kelia ją aukštyn tarsi 
ženklą, kurio vedamas jis tikisi 
nugalėsiąs tiek asmeninius, tiek 
tautinius negandus. Į tokias ritu
alines scenas Bradūnas buvo 
linkęs ir anksčiau. Tačiau 
ankstesnės scenos pabrėžė 
daugiau žemės šventumą. Tuo 
tarpu šiame cikle išeina aikštėn 
ir istorijos šventumas. Istorįja yra 
tarsi Mišios, kurių metu auko
jamas žmogaus — tiek asmens, 
tiek tautos — būvis visa jo 
pilnatve. Duonos riekė — „kas
dienės mūsų duonos duok mums 
šiandien” — tampa šio būvio 
prasmeniu ir jo išraiška, o poetas 
kaip šio būvio kunigas neša ją 
Tam, kuris su visais mumis valgo 
„vargo vakarienę” ir su kuriuo 
„sėdime susikabinę” (XVI).

Idėjiniu požiūriu Kazio 
Bradūno ciklas „Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio”, atrodo, bus 
pats giliausias iš visų pastarųjų 
jo rinkinių, nes čia jam pasisekė 
sujungti ant „morenų kalvos” 
(III) stūksančią ir „apjuostą upės 
juosta” (XIV) senovinę, plukto 
„molio asla” užeigą, šiuos tikro
vinius , nakvynės namus, su 
amžinąja ir net transcendentine 
žmogaus būkle tiek asmenine, 
tiek tautine jos lytimi. Tautos 
prasmenų keliu Bradūnas eina 
jau seniai. Reikia jį nūn tik pa
sveikinti, kad jis nauju savo ciklu 
žengia ir į žmogaus prasmens 
kelią; kad poeto žvilgsnis nesibai
gia tautos gelmėmis, bet kad jis 
atranda ir žmogaus gelmę. Šios 
gelmės ieškojimas ir įvairiopas 
jos vaizdavimas yra dabartinės 
poezijos rūpestis — ne tik laisva
jame, bet ir sovietinės santvarkos' 
nustelbtame pasaulyje. Visi 
klausia, ar žmogus baigiasi savo 
regimybe. Perkelti asmeninę 
regimybę į visuomeninę — socia
linę (socializmus) ar tautinę 
(išeivija) — dar anaiptol neat
sakyti į aną visuotinį klausimą. 
Tai tik nustumti jį tolyn. Savo 
ciklu Bradūnas ne tik įsijungia į 
dabartinės poezijos ieškojimų 
pastangas, bet mėgina anuos 
nepilnus atsakymus peržengti ir 
žmogaus baigties ieškoti ne jo 
socialinėje ar tautinėje konkrety
bėje, o kažkur žymiai giliau, 
būtent: susikabinus su Tuo, 
kuris „vargo vakarienę” pradeda 
ir baigia; pradeda ir baigia ne iš
kilmingose gotikos ar baroko 
šventyklose, o užeigoje prie Vil
niaus vieškelio, kuriuo jau daug 
kas ėjo ir dar eis, tačiau niekas 
nepasiliks, išskyrus Tąjį, kuris 
yra vakar, šiandien ir rytoj. Isto
rija, ta „kaprizinga teta” (IX), 
mėto mums po obuolį, „patį gra
žiausią” (t.p.). Tačiau mes 
nepagauname jo „nugrubusiais 
nagais” (t.p.). Tik susisėdę užei
goje prie vieškelio, kuriuo „pavė
lavę skubinas” (t.p.) ir suėję 
pokalbio su Anuo valgančiuoju 
prie trupiniuoto stalo, suvokiame 
šios „kaprizingos tetos” žaismą ir 
kartu mūsų tautos kelią:

O, Brangioji, tavo kojos basos —
Kur nubrisi per ašaras,
Kur nubėgsi per žarijas? (XI).

J
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Česlovo Milošo įtaka Jugoslavijoj
Ką daryt su Česlovu Milošu? 

Pasaulinio garso rašytojas, Nobe
lio premijos laureatas nedvipras
miškai smerkia sovietinį totalita
rizmą, gina lietuvių teises ir ska
tina Vidurio Europos tautų soli
darumą? Gudriausiai šią 
problemą išsprendė Lietuvos 
kultūrinis aparatas, kuris taip 
glaudžiai su lietuvių kultūra su
sijusį Milošą pavertė neegzistuo
jančiu asmeniu. Tokie „radika
lūs” sprendimai neįmanomi 
Lenkijoje, kur Milošas per gerai 
žinomas ir jo poveikis nepapras
tai didelis. Oficialioje lenkų 
spaudoje apie Milošą kartkartė
mis užsimenama ironiškai — kaip 
apie neva „nesuprantamą” poetą 
ar „socializmo” esmės nesupran
tantį politinį naivuolį.

Tačiau Jaruzelskio aparačikai 
reagavo triukšmingai, kai 
praėjusių metų lapkričio mėnesį 
Serbijos Menų ir mokslų 
akademija išrinko Milošą savo 
nariu ir palygino jo knygą Nelais
vės protas su prancūzų klasikų 
Pascalio ir Montaigne’o 
veikalais. Varšuvos Kultūra 
užsirūstino, išgirdusi, kad 
Milošas tebesitiki Amerikoje 
įsteigti Vidurio Europos institu
tą, kuris tyrinėtų tarp Rusijos ir 
Vokietijos esančių kraštų 
kultūrą. „Panašumai tarp mūsų 
kraštų,” kalbėjo Milošas, „ypač 
ryškūs mūsų istorijoje, kuri yra 
pilna svetimų užpuolimų. Todėl 
mes visi natūraliai jaučiame savo 
tautinės kultūros ar kalbos pra
radimo pavojų. Mūsų bendra 
padėtis padeda mums suprasti 
vienas kitą ir daryti palyginimus, 
nepaisant mūsų užpuolėjų — 
turkų, rusų ar vokiečių — tauty
bės. Aš nemanau, kad Vidurio 
Europa gali pakeisti savo geo
grafinę padėtį, bet ji gali pa
keisti savo dvasinį nusistaty
mą”, kalbėjo lenkų poetas.

Oficialioji lenkų spauda pasi
piktino Milošo žodžiais apie Vidu
rio Europos šalių kultūroms gre
siantį pavojų, apie kurį taip pat 
kalba politinė opozicija Lenkijo
je ir kitose šalyse. Varšuvos 
Kultūra negalėjo suprasti jo 
rūpesčio Vidurio Europos likimu 
ir pareiškė, jog tas „išeivis patri
otas paniekina gerus lenkiškus 
zlotus ir labiau mėgsta amerikie
tiškus dolerius.”

Jaruzelskiniai lenkai susilaukė 
kelių sąjungininkų ir iš Jugosla

vijos rašytojų šeimos. Kritikas 
Bandič pavadino Milošą „chroniš
ku reakcionieriumi” ir „viduti
niu poetu”, kuris neva atvyko į 
Belgradą „ciniškai pamokslauti 
jugoslavams apie laisvę”. Šį 
puolimą bematant atrėmė jugo
slavų žurnalistas Aleksandras 
Ilič, kuris klausė: „Kodėl Bandič 
pavadino Milošą reakcionieriu
mi? Ar todėl, kad Milošas kovojo 
prieš fašizmą? Ar dėl jo kovos 
prieš Kominterną? Ar todėl, 
kad jis kritikavo ir Vakarus, 
pasmerkdamas nacionalizmą ir 
šovinizmą? Milošui nereikia pa
mokslauti’ apie laisvę, nes jis du 
sykius Belgrado pusėje kovojo už 
laisvę ir todėl belgradiečiai jį taip 
nuoširdžiai sutiko... Kaip rodo 
visi faktai, Milošas nėra reakcio
nierius, o didis humanistas 
geriausia to žodžio prasme.”

Jugoslavų spauda taip pat pa
brėžė Milošo knygos Nelaisvas 
protas pasaulinį populiarumą ir 
istorinę reikšmę. Dienraštis Poli
tika rašė: „Šioje stalinizmo ana
lizėje randame tai, ko nėra dau
gumoje knygų ta tema: taip labai 
reikalingą žmogiškąjį matavimą. 
Milošas nurodo silpnąsias vietas 
žmogaus sieloje, į kurias staliniz
mas koncentruoja savo puolimą... 
Nelaisvas protas Lenkijoje 
skaitomas jau daugiau kaip 30 
metų ir paveikė tuos asmenis, 
kurie vėliau pasižymėjo savo po
litine veikla, kaip Adam 
Michnik.”

Vienas Jugoslavijoje plačiai 
skaitomos knygos skyrelis 
pavadintas „Pabaltiečiai”. Jame 
Milošas prisimena, kaip jam dar 
būnant stalininėje Lenkijoje, jo 
draugas, politinio aparato narys, 
jį pašiepė, sakydamas, jog jis gai
šina laiką, nenustodamas galvoti 
apie „tuos savo pabaltiečius ir la
gerius”. Milošas aprašo Molotovo- 
Ribbentropo paktą, raudonosios 
armijos įsiveržimą į Pabaltijo 
valstybes, NKVD kontrolę, so
vietinių rinkimų farsą, terorą, ir 
masinius išvežimus. Rūpintis pa- 
baltiečiais reikalinga ir prasmin
ga, tvirtina autorius šiame 
skyrelyje. Ypač Milošo dėka, 
jugoslavų intelektualai jaučia 
daug simpatijų pabaltiečiams.

Česlovo Milošo ir jo knygos en
tuziastingas priėmimas Jugosla
vijoje yra dar vienas Vidurio ir 
Rytų Europos tautų tamprėjančio 
solidarumo įrodymas.
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Uranas iš arti
ALEKSANDRAS KADŽIUS

Halley kometa ir ypač Challen- 
ger lėktuvinio erdvėlaivio 
nelaimė gerokai pritemdė 
didelį JAV erdvinį laimėjimą — 
Voyager 2 perskridimą per Urano 
sistemą. Spauda ir aplamai žinių 
skleidimo agentūros, palyginti, 
mažai teikė duomenų apie šį nuo
stabų žygį, praplėtusį žmonijos 
akirati toli už teleskopo ribų.

Urano planetą netikėtai atrado 
anglų astronomas Sir VVilliam 
Herschel 1781 metais. Jis tada nė 
sapnuote nesapnavo, kad truputį 
daugiau kaip už 200 metų 
žmogus sugebės erdvėlaiviu pa
siekti šią tolimą planetą ir iš ar
ti pasižiūrėti, kaip ji atrodo. O 
Uranas labai sunkiai ir nenorom 
savo paslaptis atskleidžia. Jis 
baisiai nešnekus. Jupiteris ir Sa
turnas tiesiog rėkia visomis savo 
dėmėmis, sūkuriais, plačiabry
liais žiedais, satelitų gausa ir jų 
žaismingumu, o šis tyli sau ir 
tiek. Didžiausiais, moderniau
siais teleskopais neįžiūrėsi jokios 
dėmelės jo diske, jokio taškelio, 
kurs bent ką mokslininkams 
pasakytų. Iki šiol net nebuvo 
tiksliai žinoma, per kiek laiko 
Uranas apsisuka aplink savo ašį. 
Nebuvo žinoma, ar turi jis 
magnetinį lauką, ar ne. Teko 
verstis spėliojimais.

Erdvėlaivis-robotas Voyager 2, 
kaip ir jo dvynukas brolis 
Voyager 1, buvo paleistas erdvėn 
1977 metais. Už poros metų jis 
pasiekė Jupiterį ir dar už poros — 
Saturną. Uranui pasiekti reikėjo 
aštuonerių su puse metų. Juk tai 
ne juokai: beveik 3 bilijonai kilo
metrų kelio.

Uraną erdvėlaivis praskrido 
šiemet sausio 24 d. ir užvertė 
smalsius mokslininkus krūvomis 
nuotraukų ir gausybe įvairiausių 
mokslinių duomenų ne tik apie 
pačią planetą, bet ir jos satelitus, 
žiedus ir aplamai ją supančią 
aplinką. Pažiūrėkime, ką naujo 
jis ten atrado ir kuo nustebino 
astronomus.

Atmosfera
Dar prieš Voyager 2-jį spektro- 

skopistai rado, kad Urano atmo
sferoje esama vandenilio ir 
metano. IUE (International Ul- 
traviolet Explo: c-) erdvėlaivis 
atrado dar šiek tiek acetileno. 
Voyager tuos duomenis patiksli
no. Atmosferos pagrindinės sudė
tinės dalys esančios vandenilis ir 
helis, kurio esama tarp 12% ir 
15%. Panašus helio procentas 
buvo rastas Jupiterio ir Saturno 
atmosferose. Saulėje jo yra apie 
14%. Metanas ir acetilenas 
Urano atmosferoje sudaro 
mažumą.

Kadangi Jupiteris ir Saturnas 
labai debesuoti, buvp įdomu pasi
žiūrėti, kurgi Urano debesys? 
Juk jo diskas toks blankus. Tik
rai blankus, nes surasti tik ketu
ri didžiuliai debesys, tikriau sa
kant, debesynai, kurių pagalba 
jau galima buvo stebėti Urano 
atmosferos rotaciją. Debesys, 
pasirodo, nevienodai apibėga 
aplink Urano rutulį. Tie, kurie 
guli 27 laipsnius nuo pusiaujo, 
aplekia Uraną per 16.9 valandų, 
o tie, kurie yra 40 laipsnių nuo 
pusiaujo, t.y. arčiau poliaus, — 
per 16 vai. Greičių skirtumai 
parodo, kad Urano atmosferoje 
esama srovių, kaip ir pas 
Saturną, Jupiterį ir Žemę.

Žinoma, debesų sukimasis 
aplink Urano ašį dar nepasako, 
per kiek laiko pati planeta apsi

suka. Jos rotaciją išduoda magne
tinis laukas. Kai planeta sukasi 
aplink savo ašį, ji drauge suka ir 
savo magnetinį lauką. Tokiu 
būdu buvo nustatyta, kad Uranas 
apsisuka per 17.24 valandų su 
keletos minučių paklaida. Iš tų 
duomenų matyt, kad atmosfera 
lekia greičiau, negu planetos pa
viršius. Reiškia, vėjai ten visada 
pučia iš vakarų, planetos 
sukimosi kryptim.

Temperatūra
Patys aukščiausi Urano 

atmosferos sluoksniai pasirodė 
gana karšti. 4000 km. aukšty, 
kur viešpatauja jau grynas van
denilis, temperatūra Saulės 
apšviestam Pietų poliuj siekia net 
890 karščio, Fahrenheito laip
sniais skaičiuojant. Tuo tarpu 
Šiaurės poliuj, kur dabar tęsiasi 
Urano naktis, temperatūra tam 
pačiam aukšty dar aukščiau paki
lusi — 1340 laipsnių Fahrenheito. 
Leidžiantis žemyn, temperatūra 
gana greitai krinta. Pasiekus tro- 
popauzę, kur atmosferinis spau
dimas apie 100 milibarų, rasta 
jau 368 laipsniai šalčio. 
Leidžiantis daRf-WŪau, u kylant 
spaudimui, kyla ir temperatūra.

Urano paviršiuje temperatūra 
mažai keičiasi. Nedidelis skirtu
mas tarp pusiaujo ir polių. Saulės 
apšviestam poliuj besą 342, o 
pusiaujuje tik 344 laipsniai šal
čio. Reiškia, poliuose truputį šil
čiau nei pusiaujuje. Aplink polius 
pastebėta po platų žiedą, kuriame 
temperatūra nukritusi iki 348 
laipsnių šalčio.

Aukščiau visos jo atmosferos 
Uraną supa didžiulis nematomas 
protonų, elektronų ir ionų debe
sis, kuriame Voyager 2-jo senso
riai užregistravo net 720 milijo
nų laipsnių karščio (Fahrenheito, 
žinoma). Bet tankumas tame 
radiacijos debesy toks žemas, kad 
net ir tas karštis nieko negali nei 
sušildyti, nei sudeginti. Jis 
daugiau parodo molekuliarinį bei 
atomo dalelyčių judesį debesyje,

Urano satelito TH 'nijos portretas su didžiuliais grioviais ir gausybe kraterių.

Urano satelitas Oberonas iš 370.000 km atstumo. Kai kurių kraterių dugnai 
juodi. Žemai, kairėje, satelito krašte išsikišęs lyg mažas spuogelis. Tai didžiulis 
t> km aukščio kalnas.

jų energijos lygį.
Magnetinis laukas

Dar prieš Voyager 2 susitikimą 
su Uranu mokslininkai tikėjosi, 
kad planeta galinti turėti silpną 
magnetinį lauką arba jokio. Bet 
erdvėlaivis išsklaidė visas abejo
nes: magnetinis laukas yra. Jo 
ribą Voyager 2 peržengė 
maždaug 470,000 km atstume 
nuo Urano centro. Lauko 
stiprumas besąs 50 kartų 
didesnis negu Žemės.

Nustebino didelis magnetinės 
ašies nukrypimas nuo planetos 
sukimosi ašies. Net 60 laipsnių. 
Jokioj kitoj planetoj tokio 
drastiško nukrypimo nepastebė
ta. Saturno abi ašys sutampa. Ju
piterio ašys sudaro tik 9.6 
laipsnių kampą, o Žemės — 11.7 
laipsnių. Įžambiai orientuotas 
Urano magnetinis laukas sukasi 
lyg virvės vijos, lyg didžiulis 
sraigtas.

Taip pat mįslė ir magnetinio 
lauko kilmė. Jis esąs per stiprus, 
kad galėtų kilti vien iš uolinio 
planetos branduolio. Manoma, 

kad Urano struktūra galėtų būti 
tokia: pačiam centre ištirpusių 
uolų branduolys maždaug Žemės 
dydžio, apie 13,000 km skers
mens; branduolį supa apie 8000 
km gylio vandenynas, o viršum jo 
11,000 km aukščio vandenilio- 
helio atmosfera. Branduolio 
karštis sukelia vandenyne sroves, 
kurios ir galėtų būti Urano mag
netizmo Šaltiniu.

Žiedai

Urano žiedai atrasti 1977 
metais, stebint planetos sukeltą 
žvaigždės okultaciją. Nuo to laiko 
dar 13 okultacijų pagelbėjo ištir
ti jų struktūrą, tad apie juos daug 
kas buvo žinoma dar prieš Voya
ger 2 atskridimą. Okultacijos, t.y. 
žvaigždės pridengimai planetos 
disku, yra vienintelis būdas 
stebėti Urano žiedus, nes jie tokie 
siauryčiai, tokie plonyčiai ir 
tamsūs, kad jokiomis vizualinė
mis priemonėmis iš Žemės 
neprieinami. (Vidutinis Saulės- 
Urano atstumas 2 bilijonai 869 
milijonai 600 tūkstančių km.) 
Net ir Voyager 2, priskridęs prie 
pat Urano, žiedų struktūrai tirti 
turėjo pasitelkti okultacijų 
metodą.

Pradžioje, t.y. 1977 metais,buvo 
surasti devyni žiedai, kurie dar 
tebėra neoficialiai sužymėti grai
kų alfabeto raidėm ir arabiškais 
skaitmenimis. Tad žiedų eilė, 
pradedant vidujiniu ir baigiant 
išoriniu, yra tokia: 6, 5, 4, alfa, 
beta, eta, gama, delta ir epsilon. 
Skaitytojas tikriausiai stebėsis, 
kodėl trim vidujiniam žiedam 
žymėti panaudoti skaitmenys? 
Atrodo, nenuoseklu. Pasirodo, 
kad okultaciją tuo metu stebėjo ir 
registravo dvi savarankiškos 
astronomų grupės. Supratę, kad 
turima reikalo su iki tol nežino
tais planetiniais žiedais, viena 
grupė ėmė žymėti juos graikų 
raidėmis, kita — skaitmenimis. 
Kai savo duomenis suvedė ir 
identifikavo kiekvieną žiedą, 
turėjo eiti į kompromisą. Tad 
turime dabar keistą, bet laikiną 
mišrainę, kuri truks tol, kol 
Tarptautinė astronomų sąjunga 
oficialiai žiedus „pakrikštys”.

Pats plačiausias ir ryškiausias 
yra išorinis žiedas Epsilon. Jo 
plotis 43 km. Iš abiejų žiedo pusių 
skrenda maži Urano satelitai- 
saugai 1986U7 ir 1986U8, 
kuriuos atrado Voyager 2. Jie 
savo traukos jėga, kad ir labai 
nedidele, prižiūri žiedo dalelytes, 
kad jos, laikui bėgant, neišsiskir

stytų erdvėje ir žiedas „neišga
ruotų”. Epsilon struktūra gana 
sudėtinga. Jame labai mažai 
dalelyčių, mažesnių kaip 1 m 
skersmens. Žiedas yra truputį 
ekscentriškas.

Delta žiedas vienos okultaci
jos metu pasirodė sudarytas iš 
trijų struktūrinių komponentų, 
kita okultacija parodė tik vieną. 
Gama žiedas labai siauras, vos 
600 m pločio ir labai plonas. Eta 
yra platus, išsiskleidęs ir neryš
kus. Bet turi du plačius kompo
nentus ir vieną siaurą. Alfa turi 
net keturis komponentus, tris 
plačius ir vieną siaurą, bet 
šviesų. Voyager 2 aptiko dar 
vieną, dešimtą, žiedą, kurs 
laikinai pažymėtas 1986U1R. Šis 
žiedas nuotraukoje labai sunkiai 
įžiūrimas. Jis guli tarp Epsilon ir 
Delta žiedų 50,000 km atstu nuo 
planetos centro ir yra 3 km pločio.

Tie dešimt žiedų tai dar ne visa 
Urano žiedų sistema. Artėdamas 
prie planetos, Voyager 2 
pastebėjo neryškų, bet platų 
kaspiną, gulintį tarp išvidinio 
žiedo, žymimo skaitmenimi 6,ir 
Urano debesų. Išorinis kaspino 
kraštas besąs apie 1600 km 
atstume nuo žiedo 6, o vidujinis 
apie 1800 km viršum planetos de
besų. Jo plotis apie 3000 km. Be 
to, Voyager 2 duomenys rodo, kad 
dar trys žiedai, neplatesni kaip 
150 m, guli arti vienas kito už Ep
silon žiedo. Pastebėti keli daliniai 
žiedai, paskiri jų lankai.

Urano žieduose labai mažai 
dulkių. Ne taip, kaip Saturno 
žieduose, kurie tikrai dulkini. 
Pagal išsklaidytos šviesos 
ryškumą sprendžiama, kad 
Urano žiedai turi tik 0.1 dalį 
dulkių kiekio, kurs yra pačiam 
rečiausiam Saturno D žiede. Jei 
surinktumėm visas Urano žiedų 
dulkes į vieną rutulį, tai jo 
skersmuo būtų nedidesnis kaip 
100 m.

Ir kyla astronomams klausi
mas: kodėl nėra ten dulkių? Juk 
atskiri gabalai žieduose neiš
vengiamai turėtų tarpusavy susi
durti ir pribarstyti aplink nema
žai dulkių ir šiaip smulkesnių 
nuotrupų. Yra įvairių hipotezių. 
Pagal vieną iš jų, dulkių dalelytės 
nuo smūgio įsielektrinančios 
statine elektra ir magnetinis 
laukas tada jas „išsiurbia”.

Kita problema, kas tuos žiedus 
tokius siaurus palaiko? Kodėl 
nematyti išsisklaidymo žymių? 
Kodėl nėra daugiau satelitų- 
saugų, be jau minėtų dviejų, 
kurie prilaikytų ir kitų žiedų 
išsisklaidymą? Gal juos palaiko 
koks kitas nežinomas procesas, o 
gal jie visai neseniai susiformavę 
ir dar nespėję išsisklaidyti?

Aplamai, Urano žiedai turi 
labai mažai masės. Visa žiedų 
sistema turi apytikriai tik tiek 
medžiagos, kiek jos yra Saturno 
žiedų Cassini spragoje.

Satelitai

Iki Voyager 2-jo buvo žinomi tik 
penki Urano satelitai. Pats arti
miausias Urano satelitas Miran- 
da yra tik 480 km skersmens ir 
nutolęs nuo planetos 129,390 km, 
Arielis 1170 km skersmens, 
nutolęs vidutiniškai 191,020 km, 
Umbrielis 1190 km skersmens, 
nutolęs 266,030 km, Titanija 
1590 km skersmens, nutolęs 
435,910 km, ir Oberonas 1550 km 
skersmens, nutolęs nuo planetos 
583,520 km.

Didžiausius ir tolimiausius 
satelitus Oberoną ir Titaniją 
surado 1787 metais Urano atra
dėjas Sir William Herschel 
(1738-1822). Umbrielį ir Arielį 

(Nukelta į 2 psl.)
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PaMutfb
Baigiame Katedros statybą
Profesoriaus Broniaus Vaškelio, Lituanistikos katedros vedėjo Illinois 
universitete, Chicagoje, žodis 1986 m. spalio mėn. 4 d. Lituanistikos 
katedros vajui užbaigti pokylio metu Jaunimo centre, Chicagoje.

Gerbiami Lituanistikos katedros statytojai!
Šiandieninio pobūvio džiaugs

mas dvigubas: baigiame Kated
ros statybą ir pratęsiame šimt
mečiais puoselėtą tradiciją. Lie
tuvos kaime dar nebaigus 
statomo namo, vos surėmus iš 
gegnių ir grebėstų stogo griau
čius, meistrai iškeldavo virš jo 
vainiką. Tada šeimininkas pa
kviesdavo meistrus už vaišėmis 
apkrautų skobnių. Švęsdavo 
pabaigtuves, o po to uždengdavo 
namo stogą.

Šiandien Katedros meistrai ir 
Katedros šeimininkai drauge 
prie vaišių stalo dalijasi didelio 
ryžto įgyvendinimo džiaugsmu. 
Neabejotina, kad bus uždengtas 
Katedors stogas. Neabejotina, 
kad artimoje ateityje bus nugalėti 
finansiniai stipendijų sunkumai 
ir visi norintieji galės studijuoti 
lietuvių kalbą, literatūrą, 
kultūrą.

Šį rudenį Lituanistikos kated
ra pradėjo trečiuosius akademi
nius metus. Katedroje yra devy
ni aspirantai: dvi aspirantės 
siekia daktaro laipsnio ir šešios 
aspirantės ir vienas aspirantas — 
magistro. (Dvi aspirantės dėl

finansinių ir kitų priežasčių yra 
akademinėse atostogose). Studen
tų, angliškai vadinamų „under- 
graduates”, nežymiai sumažėjo. 
Tokių svyravimų būna akademi
niame gyvenime. Iš viso studentų 
ir aspirantų į lituanistikos kur
sus yra užsiregistravę 32 
asmenys.

Pirmas Katedros absolventas 
Vilius Dundzila 1985 metų 
pavasarį gavo magistro laipsnį. 
Daktarantė Dana Račiūnaitė 
išklausė visus reikiamus kursus 
ir netrukus laikys daktaro 
egzaminus, o po to rašys 
disertaciją. Trys aspirantės — 
Alma Jakimavičiūtė, Vita Linke- 
vičiūtė-Storey ir Danutė Rukšy- 
tė — ruošiasi ateinantį pavasarį 
laikyti magistro egzaminus.

Jūsų dėka auga lietuvių 
švietimo ir aukštojo mokslo cent
ras išeivijoje. Jūsų dėka prily- 
gome ir kai kuriais atvejais net 
pralenkėme gausias ir gerai orga
nizuotas etnines grupes. Išeivį 
daugiau negu tautietį savoje 
žemėje lydi lyg šešėlis primini
mas: ,,Redde quod debes” 
(grąžink, ką privalai). Jūsų dėka

M
Lituanistikos katedros vajui užbaigti pokylyje: (sėdi) Stasė Vaškelienė, Lietuvos generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, Illinois universiteto Chicagoje kancleris Donald Langenberg, 
ponia Langenberg, prof. Bronius Vaškelis; (stovi) PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, Nijolė 
Remeikienė, PLB vicepirmininkas Tomas Remeikis, Gražina Kamantienė ir UIC slavistikos skyriaus 
dekanas prof. Nicholas Morasevich. Nuotrauka Jono Tamulaičio

Lietuvoje neretai sakoma, kad 
mūsų poezija yra pasiekusi 
pasaulinius standartus, virtusi 
pasaulinio literatūrinio proceso 
dalimi. Šičia, išeivijoje, esame 
truputį kuklesni ir realistiškesni. 
Bet ir pas mus dažnas prasitaria, 
jog Lietuva, netekusi valsty
bingumo ir politinės laisvės, kom
pensavo tuos praradimus kitoje 
srityje — kultūroje; anot vieno 
mūsų intelektualo, menas tenai, 
ir ypač poezija, švytįs nelyginant 
naktinis žiedas. Paprastai esu 
optimistas, bet su šia nuomone 
man norisi truputį pasiginčyti. 
Ar ji kartais nevirsta lėkštu savęs 
teisinimu, savigyra, perdėtu 
tautiniu pasididžiavimu? Juk nė 
vienas mūsų poetas neprasimušė 
į pasaulinę areną. Išimtis — ir tai 
dalinė — tėra du senų laikų 
klasikai, Donelaitis ir Bara
nauskas. O po to jau neatrodo, 
kad būtume kam nors įdomūs, 
išskyrus save pačius. Su džiaugs
mu rankiojame faktus faktelius: 
štai Putinas 1952 metais įtrauk
tas į pasaulinės lyrikos antologiją 
(tokių antologijų yra mažiausiai 
tūkstantis, ir į devyni šimtai 
devyniasdešimt devynias jis 
neįtrauktas); štai kelis Henriko 
Radausko eilėraščius išvertė 
Randall Jarrell (anaiptol ne pir
maeilis amerikiečių autorius); 
štai kas nors iš mūsų poetų pa
minėtas enciklopedijoje (papras
tai mūsų pačių pastangomis). So
vietų valdžia negailėjo laiko ir pi
nigo, garsindama tokius oficia
liuosius bardus kaip Mieželaitis 
— o rezultatai minimalūs: 
keliolika ar keliasdešimt kny
gučių, paprastai SSSR ir Rytų 
Europos kalbomis, kurių 
šiandien niekas neskaito, o kas 
skaitė — pelnytai užmiršo. 
Neturime Miloszo ar Herberto, 
kaip lenkai; neturime Seiferto, 

išeivis gali prisidėti prie insti
tucijos kūrimo, kuri, reikia tikė
tis, pragyvens mus visus. Jeigu 
mūsų vaikų vaikai nebesidomės 
lietuvių kalba bei kultūra, kaltė 
nekris ant šios išeivių kartos — ji 
atliko, ką privalėjo atlikti savo 
tautai.

Tebūnie Lituanistikos katedra 
lietuvybės uostu n-t asimiliacijos 
ir nutautėjimo vėtrų!

Bronius Vaškelis
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kaip čekai; neturime Brodskio, • 
kaip rusai. Net ir pati šio straips
nio tema implikuoja tam tikrą 
„nepilnavertiškumo kompleksą”. 
Nei amerikiečiui, nei prancūzui, 
nei pagaliau tam pačiam lenkui, 
čekui, juo labiau rusui nė į galvą 
neateis kalbėti apie savo poeziją 
pasauliniame kontekste, nes jis 
puikiai žino, kad ta poezija yra 
svarbi pasaulinio konteksto dalis. 
Mes tuo abejojame, ir abejojame 
ne be reikalo; juo dažniau ban
dome užgniaužti savo abejones 
skambiais žodžiais.

Lietuvių poezija — ir iš viso kul
tūra — teka dviem srovėm, tėvy
nėje ir Vakaruose. Tokioje 
padėtyje buvo ir tebėra daug 
kultūrų. Priminsiu ryškius pa
vyzdžius — lenkai devyniolikta
jame amžiuje ir ispanai dvide
šimtajame. Renkuosi būtent tuos 
pavyzdžius, nes jie vienu 
atžvilgiu panašūs į lietuviškąjį: 
tarp krašto ir išeivijos nėra esmi
nės priešingybės (kiek kitaip buvo 
atsitikę rusams po 1917 metų ar 
vokiečiams po 1933 metų). Su 
tokiu tvirtinimu nesutiks vienas 
kitas tautinės drausmės gynėjas 
pas mus — ir, žinoma, nesutiks 
oficialus kritikafj.ietuvoje. Mūsų 
kultūros esmine vienove suabejo
ja netgi dažnas įžvalgesnis 
mokslininkas, kad ir Rimvydas 
Šilbajoris. Knygoje Žodžiai ir 
prasmė (Chicaga, 1982) jis rašo: 
„Kartą nuo krašto katastrofos 
pabėgę, mes nustojom teisės jame 
likusius žmones rikiuoti į mūsų 
pačių vertybių skalę”. Šilbajorio • 
recenzentas Lietuvoje, 
Areška, atsiliepia: „Tai 
pozicija” (tikriausiai nė 
stebėdamas, jog tuo 
pripažįsta: taip, kraštą
katastrofa). Ką gi, man neteko 
bėgti nuo krašto katastrofos: 
brendau krašte, pačiame tos 
katastrofos įkarštyje, paskui pa
gal savo ne per didžiausias išga
les bandžiau jai priešintis ir 
buvau išstumtas į Vakarus (net ir 
Vakaruose nebėgau, kol valdžia, 
nebežinodama ką su tokiu keistu 
atveju daryti, atėmė man pilie
tybę). Todėl žinau tenykštės 
visuomenės vertybių skalę ir 
galiu paliudyti, kad ji bent devy
niasdešimt penkiais procentais 
yra tokia pat, kaip ir išeivijoje: 
neginčijamas nacionalizmas, 
dažnai peraugąs į ksenofobiją, 
žavėjimasis Vakarais (pirmiausia 
jų materialinėmis galimybėmis), 
noras išsaugoti Lietuvos 
ypatingumą, atskirumą, o jei tik 
būtų įmanoma — atkurti nepri
klausomybę; ir visa tai, kaip ir 
išeivijoje, pridengta nevilties, 
cinizmo, dvasinio pasimetimo 
sluoksniu.

Skilimas į dvi sroves kultūrai ir 
poezijai nebūtinai yra pavojingas. 
Jis gali būti vaisingas: antroji, 
emigracinė srovė gali papildyti 
pirmąją, vykdyti tuos uždavinius, 
kurių pirmoji nepajėgia (nors ir 
labai norėtų). Kartais emigracinė 
srovė gali atsidurti priekyje, kaip 
lenkuose Mickevičiaus, Slovackio • 
ir Norvido laikais (arba šiandien, 
Mitoszo laikais). Tačiau čia svar
bios yra dvi sąlygos. Pirma, defor
muojantis sistemos poveikis kraš
te neturi peržengti tam tikrų ribų 
— turi likti erdvės normaliam 
dvasiniam gyvenimui; antra, turi 
būti palaikomas nuolatinis išei
vijos ir krašto ryšys. Kitaip dviejų 
srovių komplementarinis mecha
nizmas suirs. Dėl deformuojančio 
sistemos poveikio, tai jis gerokai 
įvairuoja; o dėl ryšio — visi

Rimtautas Gibavičius. Mūzos. Sgrafitas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto vestibiulyje. 1969.

žinome, kad jis palaikomas gana 
sunkiai. Krašto literatūrą šičia — 
vienais ar kitais būdais — gauna 
visi, kas to pageidauja. Atvirkščio 
proceso beveik nėra. Tiesa, yra 
valdiški emigrantų leidiniai su 
kupiūromis ir „perkūnsargiais”, 
pasirodą per dideles šventes. Yra 
knygų kontrabanda — beje, gana 
sėkminga, bet negalinti pa
vaduoti normalios cirkuliacijos. 
Neseniai svečiavęsis Amerikoje 
mano senas pažįstamas Algiman
tas Bučys vanojo išeivius, kad jie 
neišperką tokių žymių rašytojų, 
kaip Škėma ir Mackus, nors jų 
išleista vos po kelis šimtus 
egzempliorių. Turiu pasakyti, 
kad tai skandalinga demagogija. 
Jei Mackaus fondas — ar kita 
kuri mūsų leidykla — galėtų 
laisvai platinti savo knygas 
Lietuvoje, per trumpą laiką 
virstų didele įmone ir susikrautų 
milijonus. Mūsų, emigrantų, nėra 
daug: geriausiu atveju tiek, kiek 
Kuršėnų ar Lazdijų rajono gyven
tojų. Jei kiekvienas rajonas 
Lietuvoje gamintų tiek 
literatūros (tegu ir su neišven
giamu grafomanijos priedu), 
kiek gaminama emigracijoje, 
Lietuva savo kultūros laipsniu 
tikriausiai prašoktų Šveicariją ir 
Islandiją. Ne tai svarbu, kad 
išeivijos rašytojai neišperkami 
(būtų išperkami, jei ne sovietų 
valdžia), o tai, kad jie yra. Tai, ką 
jie padarė, ateityje vis vien sugrįš 
į Lietuvą, ar tai sovietų valdžiai 
patiks, ar ne.

Bet šiandien padėtis Lietuvoje 
ir nepakankamas dviejų kultūros 
dalių ryšys mus vis dėlto silpnina 
ir menkina. Negana to, kad 
esame maža tauta — esame 
sunkesnėse sąlygose už daugelį 
tautų.

Sunkios sąlygos vėlgi nebūtinai 
užkerta galimybę gimti gerai li
teratūrai, gerai poezijai. Lietuvių 
poezija galėtų būti įdomi 
pasauliui jau vien dėl to, kad 
mūsų tautos patirtis nekasdieniš
ka. Procesai, būdingi šių dienų 
žmonijai, Lietuvoje plėtojosi itin 
aštriai, kraštutiniu pavidalu.

Lietuvoje buvo pereita iš 
tradicinės visuomenės j techno
loginę — itin žiauriu, brutaliu, 
stačiai katastrofišku būdu, su di
džiuliais nuostoliais ir aukomis 
(be to, j tokią technologinę visuo
menę, kuriai dėl sovietinės 
sistemos idiotizmo lemta likti 

antrarūše ar trečiarūše). 
Tradicinė, bet gana sudėtinga ir 
adekvati ideologija buvo su
ardyta. Jos vietoje atsirado 
primityvi neva mokslinė ideologi
ja (oficialiame lygmenyje) — ir 
grynai vartotojiškos aistros (ne
oficialiame lygmenyje). Panašus, 
tik ne toks negailestingas proce
sas vyksta visose ar beveik visose 
šalyse.

Lietuvoje įsivyravo totalitarinė 
prievarta, savivalė, minimalios 
pagarbos asmenybei stoka. 
Visiems jėga peršamos siau
raprotės formulės, kurių ne
tinkamumą seniai įrodė laikas. 
Praktiškai niekas tomis 
formulėmis netiki, todėl visi 
verčiami meluoti ir veidmai
niauti. Absoliučiai neatsižvelgia
ma į visuomenės nuomonę, kuri 
šiaip ar taip jokiais normaliais 
kanalais negali reikštis. Žmogus 
jaučiasi pralaimėjęs prieš 

J
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totalitarinę galybę, senieji heroiz
mo ir pasipriešinimo modeliai yra 
žymia dalimi sukompromituoti. 
Bet drauge antihumaniškoji galy
bė skeldėja ir smunka, atsiranda 
naujų pasipriešinimo bei heroiz
mo modelių. Šie procesai vyksta 
bent pusėje žemės rutulio.

Pati mažos tautos egzistencija 
yra pavojuje. Ypatingą rūpestį 
kelia kalbos likimas. Beje, pavo
jus, kurį pabrėžia emigrantai ir 
daugelis žmonių Lietuvoje, — 
užmiršti savąją kalbą, surusėti, — 
šiuo metu nėra toks jau didelis. 
Kalba naikinama žymiai klastin
giau, ne iš lauko, o iš vidaus — 
pripildoma totalitarinio leksi
kono ir totalitarinių mąstymo 
schemų, virsta naujakalbe, tuščiu 
kiautu, iš kurio palaipsniui išga
ruoja žmogiškasis turinys. Šie 
procesai rūpi visoms mažes- 
niosioms tautoms Rytuose — ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Irinos Ratušinskajos kelias 
į savo dvasinę tėvynę

Šiuo metu užsienyje geriausiai 
žinoma rašytoja-kalinė yra rusų 
poetė Irina Ratušinskaja. Spalio 
9 dieną ji buvo netikėtai paleista 
iš kalėjimo Kijeve ir galbūt jai 
bus leidžiama vykti į Angliją 
gydytis. Su ja susisiekusiems 
JAV Helsinkio komiteto nariams 
ji pareiškė, jog jos ateities planai 
dar neaiškūs, bet ji norėtų išvykti 
į Vakarus kartu su savo vyru, 
Igor Geraščenko, nuo kurio ji 
buvo atskirta per trejus jos 
kalinimo metus. Poetė taip pat 
reiškė padėką visiems savo drau
gams ir skaitytojams — „tiems, 
kuriuos pažįstu, ir tiems, kurių 
nepažįstu” — užsienyje.

Kaip Nijolė Sadūnaitė tapo 
lietuvių kovos už religijos laisvę 
simboliu, taip Ratušinskaja 
simbolizuoja konfliktą tarp to
talitarinės santvarkos ir nepri
klausomos poezijos. Jos ginti sto
jo šimtai užsienio rašytojų; jos 
pavardė nuskambėjo ir Vilniuje, 
kai amerikiečių dramaturgas Ar- 
thur Miller ją paminėjo drauge su 
Gintautu Iešmantu bei kitais 
kaliniais praėjusį lapkritį Vil
niuje įvykusiame Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos rašytojų 
susitikime.

Apie savo gyvenimo kelią ir 
apie lietuviams ypač jautrius 
sovietinės „Tėvynės” didžiąja 
raide, tautinės tapatybės ir 
poetinės sąžinės klausimus Ratu
šinskaja kalba įvade į Tarptau
tinio PEN klubo prieš porą metų 
trimis kalbomis išleistą jos poezi
jos rinkinį.

„Mano tėvynė?” klausia ji. „Ar 
aš turiu tėvynę? Ir kas ji — toji 
tėvynė? Mano pase įrašyta, kad 
aš rusų tautybės. Ar tai reiškia, 
kad mano tėvynė Rusija? Bet aš 
jau buvau subrendus, kai pirmą 
sykį pamačiau geografinę 
Rusiją— Maskvą ir Leningradą... 
Ar mane sujaudino tie beržai, 
apie kuriuos jie visą laiką dai
nuoja? Turiu prisipažinti, kad 
ne”.

„Mūsų karta”, rašo Ratušins
kaja, „išaugo tarybinėje san
tvarkoje... Mus ,tarybiškai’ 
išauklėjo labiausiai išsimokslinę 
specialistai, ir taip mes prarijome 
patį didžiausią kąsnį: teiginį, kad 
mūsų Tėvynė (didžiąja raide) yra 
visa Sovietų Sąjunga. Nuo palai
mintosios Rytų iki Vakarų sienos 
— beribė Sovietų taiga ir mažos 
Pabaltijo valstybės — visa tai 
mūsų namai... O jei mes ir prisi- 

duriam dalį Suomijos, Lenkijos ar 
Japonijos, ir tos teritorijos tampa 
mūsų brangiąja Tėvyne, kurią 
mes mylim iki ašarų ir už ją 
mielai paaukotumėm savo 
gyvybę. Bėda tiktai, kad nėra 
normalaus žmogaus, kuris tikėtų 
į tokią tėvynę”.

„Kas man lieka? Lenkija?” — 
klausia poetė. Jos prosenelis žuvo 
1863 metų lenkų-lietuvių suki
limo metu ir šeima atsidūrė Ode
soje. Pasak jos, sovietinė valdžia 
išdegino jos šeimos narių 
smalsumą apie savo kilmę. 
Laikai buvo sunkūs, viešpatavo 
baimė, ir savo nepatogios kilmės 
geriau buvo nežinoti.

„Ir taip mes pamirštam”, sako 
Ratušinskaja, „mes keičiam savo 
tapatybes: tarybiniams žmonėms 
nesaugu prisiminti... Mano 
giminės neleido seneliui ir 
senelei manęs mokyti lenkų 
kalbos; jiems buvo uždrausta 
man kalbėti apie religijos meilę 
ir kitas .netarybines’ temas. 
Dukraitės negalima .apkrėsti’ ”.

Ratušinskaja nepritapo prie 
„vienarūšės” sovietinės inteli
gentijos ir nesusižavėjo jos „pa
klusnia” literatūra. Ji ilgėjosi 
kitokios kultūros, bet, jos žo
džiais, „Kaip mes galėjome ją 
atrasti tarybinio švietimo šil
domoje tautų šeimoje, sistem
ingai kontroliuojamose mokyklo
se, ar sąmoningai nesubrandintų 
knygų ir žurnalų literatūriniame 
pasaulyje? Nežinojome, kad kita 
kultūra egzistuoja. Todėl buvau 
taip sukrėsta, kai, sulaukus 24 
metų, atsitiktinai užtikau Man
delštamo, Cvetajevos, ir 
Pasternako kūrinius... Jie 
parklupdė mane ant kelių, aš 
visa virpėjau, karštligės apimta”.

Dar prieš savo suėmimą Ratu
šinskaja rašė: „Aš geidžiu susi
grąžinti dešimtį metų, ku
riuos praradau tarybiniam 
pseudošvietimui... Noriu susi
grąžinti prarastą laiką — ieškoti 
tiesos ir susirankioti prarastus 
fragmentus”. Tada ji dar buvo 
atsargiai optimistiška: „Aš 
susigrąžinsiu tuos prarastus 
metus... nebent mane įgrūs į 
kalėjimą ar į kokią psichiatrinę 
ligoninę. Ar tai man dar įmano
ma?... Tai ne retoriškas klausi
mas, mielas skaitytojau”.

Atsakymą suteikė sovietinė 
valdžia. 1983-čiais metais ją 
nuteisė septyneriems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir

Jurgio Matulaičio „Užrašų” reikšmė mums
ONA MIKAILAITĖ

Savo straipsnyje apie 
Maironio vietą lietuvių 
religinėje literatūroje! 1) 
Juozas Brazaitis kalba apie 
įvairius Maironio religinius 
nusiteikimus, atsispindinčius 
jo kūryboje. Brazaitis pažymi, 
kad tuo pačiu metu, kai 
Maironis rašė, jau brendo kita 
asmenybė, „rodanti naują 
dvasią ir formuojanti naują 
dvasinę atmosferą kūry
bai”. (2)

Toliau Brazaitis apibūdina 
šį naują žmogų: „...šiame nau
jame žmoguje išgirstam 
Dievui ir Bažnyčiai at
sidavimo jausmus panašiai, 
kaip Maironis kad buvo 
skelbęs, tik jau ne elegiškai, 
bet ekspresyviai, ne defen- 
syviai, bet ofensyviai; tokiu 
pat karštumu ir jausmo 
gilumu, kaip Čiurlionis 
šaukėsi į Dievą tiesos kelio, 
kreipdamasis čia į modernaus 
pasaulio jaudinamą ir 
griaunamą Bažnyčią, kad 
parodytų jai visą savo at
sidavimą, kaip kitados Lo
jolą”. (3) Kas gi buvo tas 
naujasis žmogus? Jurgis 
Matulaitis. Brazaitis keliskart 
cituoja jo Užrakus ir daro 
tokią išvadą apie juose skam
bančio balso reikšmę: 
„Dinamiškas balsas, laužąs 
lietuvių tautos pasyvumo 
instinktą ir reiškiąs reli
ginį aktyvumą. Tai šauks
mas į naują lietuvių tautos 
atgimimą — religinį“.(4)

Tumas-Vaižgantas taip pat 
gerai pažino Jurgį Matulaitį, 
net nuo Petrapilio akademijos 
laikų, ir jį vertino kaip vieną 
kilniausių, nors mažai 
pažįstamų, asmenybių 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Vaižgantas pats apie Matu
laitį parašė porą straipsnių 
periodinėje spaudoje.(5) 
Viename iš šių straipsnių jis 
pasakoja, kaip sykį paklausęs, 
kodėl Matulaitis, turėdamas 
tokį aiškų protą ir neeilinį 
išsilavinimą, neduoda lietuvių 
literatūrai daugiau raštų. 
Matulaitis atsakęs, jog jis 
nesąs rašto žmogus, kad jam 
rašyti labai sunku.(6) Toliau, 
Matulaičio mi.ties proga 
rašytame straipsnyje Vaiž
gantas guodžiasi: „Dėl to, 
kad Dr. J. Matulevičius maža 
parašė, žmonija, Katalikų 
Bažnyčia, lietuvių tauta nėra 
nieko netekusi. Dr. J. 
Matulevičius buvo gyvas tarp 
gyvųjų, savo talentų, savo 
žinijos neužkasęs...“(7) Keliais 
sakiniais mūsų rašytojas 
klasikas susumuoja, kokia, jo 
manymu, buvusi Matulaičio 
misija: „Aš pavydžiu Dr.

penkeriems metams nutrėmimo. 
Jos nusikaltimas — rašymas ei
lėraščių, kuriuose kritikuojama 
Sovietų Sąjunga. Nors jos sveika
ta visai pašlijusi, ja mušė sargai 
ir prižiūrėtojai, jos vyrui ir moti
nai buvo neleidžiama su ja pasi
matyti. Taip „humaniškiausioji” 
ir „pažangiausioji” pasaulio sant
varka kalbasi su merdinčia poete. 
Viename savo eilėraščių Ratu
šinskaja rašo;

Kaip jūs veistat paklusnią minią 
Ir kaip uoliai naikinat nedaugeli 

pavaldinių, 
Kurie atsisako su jumis mainikauti, 
Kuriuos jūs nuteisėt jus mylėti.

kž 

Jurgiui Matulevičiui: tur jis 
ėjo, kur žengė, ką tik dirbo, 
visur ir visi gaubė jį teisybės ir 
brolybės apsiaustu, visas savo 
viltis krovė ant jo žemiškuose 
ir dangiškuose dalykuose. Jis 
turėjo visą naštą pakelti ir 
kažin kur kažin kam 
Galingam .nunešti, kad 
likusiems būtų lengviau. Jis 
mirė in odore sanctitatis”.(S) 
Šiuo pasisakymu Vaižgantas 
bus vienas iš pirmųjų, viešai 
pripažinęs Matulaičio šven
tumą.

Tiesa, kaip Vaižgantas 
sako, kad Matulaitis mažai 
teparašė, nes buvo ne rašto, o 
veiklos žmogus. Pomirtiniame 
atsiminimų rinkinyje išvar
dinta 15 jo raštų,(9) nors čia 
ne visi suminėti. Iš negausių 
jo raštų bene patys 
reikšmingiausi mums šian
dien ar nebus jo asmeniški 
Užrašai, kurių taip pat sąraše 
nėra. Kiti, oficialūs jo raštai, 
straipsniai, nurodymai jo įkur
toms vienuolijoms, jo laiškai, 
kurie dabar yra visi surinkti jo 
byloje, yra svarbūs ir įdomūs 
istoriniai dokumentai, bet 
Užrašuose skamba visai kitas 
jo balsas —jo*vidaus pasaulio 
ir širdies balsas, atskleidžiąs 
jo asmens gelmes.
Matulaičio „Užrašų“ kilmė 

ir apimtis
1910 metais Petrapilyje 

Matulaitis pradėjo vesti savo 
asmeniškų užrašų knygelę. 
Tuo metu jis buvo Petrapilio 
Dvasinės akademijos 
profesorius, dar palyginti 
jaunas vyras — trisdešimt 
devynerių metų amžiaus. Prieš 
metus slapta buvo padaręs 
vienuolinius įžadus ir dabar 
rūpinosi organizuoti marijonų 
vienuolijos naujokyną, taip 
pat niekam nežinant, nes tokie 
susibūrimai buvo rusų carinės 
valdžios uždrausti.

Savo dienoraštį jis pradėjo 
spalio 14 dieną ir jį pavadino 
taip: „Mintys, Apšvietimai, 
Įkvėpimai ir Pasiketinimai”. 
Jau iš pavadinimo matyti, 
koks buvo dienoraščio tikslas. 
Jis ketino užsirašinėti 
svarbesnes mintis ir įkvė
pimus, siekdamas gyventi 
tobulesniu dvasiniu gyvenimu 
ir kitus juo vesti. Tai nebuvo 
kokių gražių sentimentų išlie
jimas, o rimta dvasinė lavyba. 
Šiuos savo užrašus jis

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (antras iš kaires tarp sėdinčių kunigų) 1926 metais su I,nwrence, 
Massachusetts, Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos nariais parapijos gegužinėje „Palangos" parke, 
Methuen, Massachusetts.

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871-1927)

rūpestingai saugojo ir 
visuomet laikė prie savęs. Jie 
buvo skirti tik jam pačiam. 
Po mirties buvo rasti tarp 
jo asmeniškų daiktų. Dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo perrašyti mašinėle iš 
rankraščio ir vienas nuorašas 
1944 metais marijono klieriko 
buvo pervežtas į Romą, bėgant 
iš Lietuvos Antrojo Pasaulinio 
karo metu.

Savo broliams marijonams 
Jurgis Matulaitis paliko 
nurodymų(lO) apie tai, kaip 
yra naudinga dvasinei 
pažangai vesti dienoraštį, 
jame pasižymint tokius 
dalykus, kurie turi įtakos 
kasdieniniams veiksmams: 
pavyzdžiui, geros mintys, 
proto apšvietimai apie 
dieviškas tiesas, patirtos 
Dievos malonės bei paguodos, 
įžvelgimai ir pasiryžimai kaip 
geriau sutvarkyti savo 
gyvenimą bei darbus. Tokie 
užrašai ypač reikalingi 
mėnesinių ir metinių 
rekolekcijų metu, kuomet 
nustatomos gairės ilgesniam 
gyvenimo laikotarpiui. Rašyti, 
patarė Matulaitis, nebūtina 
kasdien, nors svarbu rašyti 
ištikimai, su gyvu tikėjimu, 

kad rašant ir vėliau užrašus 
skaitant Dievas tokiu būdu 
padeda žmogui suprasti kaip 
tobulinti savų gyvenimą, 
duodamas reikalingus 
apšvietimus ir įkvėpimus. Be 
to, užėjus dvasinei sausrai, 
galima grįžti prie savo užrašų 
ir prisiminti Dievo suteiktas 
malones, tuo sustiprinant 
savo ryžtą.

Matyti iš paties Matulaičio 
Užrašų, kad jis šią dvasinę 
lavybą pats stengėsi uoliai 
vykdyti. Užrašai apima kelis 
reikšmingus jo gyvenimo 
tarpsnius — jie buvo rašomi 
ne ištisai, bet keliais gabalais. 
Juos keliskart sutrukdė 
gyvenimo bei veiklos 
aplinkybės. Tačiau jie eina 
maždaug lygiagrečiai su 
išorine Matulaičio veikla nuo 
1910 iki 1925 metų. Jie buvo 
rašomi Petrapilyje, Šveicaruos 
Fribourge, Lietuvoj — Mari
jampolėje ir Vilniuje, ir Romo
je. Užrašai ištisai rašyti 
lietuvių kalba.

Užrašų pobūdis ir apimtis 
šiek tiek keičiasi jų eigoje: 
pavyzdžiui, Petrapilio ir 
Fribourgo užrašuose daug 
kalbama apie dvasinį

gyvenimą, maldą, Kristaus 
sekimą praktiškai
kasdieniniame gyvenime — 
kaip pačiam sekasi tai 
vykdyti, kokie metodai ge
riausi, kas galima pritaikyti 
besikuriantiems marijonams, 
besiruošiantiems gyventi ir 
veikti nelengvose tuolaikinėse 
sąlygose. Įpinti ir ryškesni 
patyrimai bei įvykiai — yra 
atskira kelionės į Romą 1911 
metais kronika, pažymėta 
buvusi smarki rusų žandarų 
krata Petrapilio akademijoje, 
dėl kurios Matulaitis ap
sisprendė su savo naujokais 
persikelti į Fribourgą. 
Vėlyvesnį užrašai, daryti 
vyskupavimo Vilniuje metu, 
apima dar plačiau — komen
tuojami ryškesni įvykiai, 
sutikti asmenys, einamieji 
reikalai vyskupijoje ir apla
mai Vilniaus mieste. Į šiuos 
Įvykius įpintos asmeniškos 
Matulaičio mintys, troškimai, 
išgyvenimai. Tokiu būdu 
Užrašai yra giliai asmeniška 
kronika, pokalbis paties 
Matulaičio su savimi ir su 
Dievu. Užrašus galima laikyti 
dvasine autobiografija, nors 
tai nebuvo pirminis jų tikslas.

I Kasinės autobiografijos
Mūsų laikais didelį pa

saulinį susidomėjimą sukėlė 
dviejų žymių mūsų epochos 
asmenų asmeniškų užrašų 
pomirtinis išleidimas. 1965 m. 
išleistas Popiežiaus Jono XX- 
III Sielos dienoraštis anglų 
kalba,(ll), o 1966 m. išėjo 
tragiškai žuvusio Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus 
Dag Hammarskjoldo Užrašai, 
išversti iš švedų į anglų 
kalbą.l 12)

Jono XXIII Si e lo s 
dienoraščio įvade rankraščių 
redaktorius pažymi, kokia 
nepaprasta yra ši knyga: tai 
„retas ir beveik unikalus 
dokumentas, nes nežinome 
kito panašaus rinkinio, kuris 
pažymi kone be pertraukos 
rašytais dvasiniais užrašais 
ištisą gyvenimą kunigo, 
tapusio popiežium, ir 
atskleidžia jo stropiai 
saugomą paslaptį, pridengtą 
besišypsančio, nekalto 
linksmumo: jo maldą, jo sielą. 
Iš tikro jis apima užrašus, 
pasiryžimus, mąstymus, 
užrašytus įvairių rekolekcijų ir 
dvasinių lavybų progomis nuo 
1895 metų.„“‘(13)

Giuseppe Roncalli, kuris 
buvo išrinktas popiežium 1958 
m„ gimė dešimtį metų vėliau 
negu Matulaitis. Ir jis, kaip 
Matulaitis, daugelio laikomas 
šventuoju, nors dar viešai 
tokiu nėra pripažintas. Tarp jo 
ir Matulaičio gyvenimo būtų 
galima rasti nemažai pa
našumų; jie yra beveik ben
draamžiai, abu nuo jaunystės 
besiveržią į Dievą, pasirinkę 
dvasinį pašaukimą ir 
ištikimai jį vykdę, net ligi 
didvyriškų dorybių
aukštumos. Paklaustas, ar 
duosiąs leidimą spausdinti 
savo asmeniškus užrašus, pop
iežius Jonas XXIII pasakė, jog 
tai yra jo giliausių troškimų, 
jo vidinių kovų, jo slapčiausių 
išgyvenimų kronika, 
besistengiant kiek galima 
pilniau įgyvendinti savo 
pašaukimą. Jis nelabai norė
jęs juos leisti viešumon, bet 
sutikęs tik dėl to, kad jie gali 
būti naudingi ateinančioms 
kartoms, ieškančioms gilesnio 
santykio su Dievu.(14)

(Nukelta į 2 psl.)
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Angeles Dramos sambūrio režisierium Petru 
Maželiu ir aktorium Vincu Dovydaičiu.
Popietė su Antanu Vaičiulaičiu Marylando 
universitete.
Moterų kūrybos popietė Los Angeles.
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Šių dienų kapitalizmas ir mes. 
Wernerio Bergengrueno eilėraščiai.
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Pokalbis su dail. Maryte Gaižutienė apie ruošia
mą jaunųjų dailės parodą.

Džiaugsminga derliaus šventė
Nuo neatmenamų laikų ir 

visose kultūrose žmonės įvairio
pai švęsdavo derliaus šventes. 
Lietuviai švęsdavo šieriapjūtės, 
rugiapjūtės ir linarovio pabaig
tuves. Ypač gražiai švęsdavo 
rugiapjūtės pabaigtuves gal dėl 
to, kad tai vykdavo vasaros metu, 
o gal todėl, kad tai buvo surišta 
su duona, o duona buvo gyvenimo 
simbolis. Merginos pindavo vai
nikus, jais pačios puošdavos ir 
bernus papuošdavo. Bent šiaurės 
Aukštaitijoje ūkininkai steng
davosi pataupyti miežių, kad 
būtų iš ko alaus padaryti. Marš
kinių rankogaliais šluostėsi alaus 
putą nuo ūsų ir traukė „gardus 
alutis padarytas, graži šeimynė
lė suprašyta...”. Sodžiuose 
klykavo armonikos ir dainavo 
jaunimas. Visi džiaugėsi, kadangi 
buvo džiaugiamasi sunkaus dar
bo vaisiais. Pavasarį pasėtas 
grūdas davė derlių, greitai klo
jimuose prasidės kūlimas ir 
trobos pakvips šviežios duonos 
kvapu.

Lietuviška išeivija džiaugsmin
gai atšventė derliaus šventę, 
derliaus, kuris nebus kraunamas 
į kluonus ar pilamas į svirnus. 
Tas derlius bus pilamas į 
lietuviškos kultūros ir lietuvybės 
išlaikymo aruodus. Pasėtas 
grūdas davė derlių. Jau prieš 
daugelį metų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovybėje ir 
besirūpinančių lietuvybės išlai
kymu tarpe kilo sumanymas 
įsteigti aukštąją mokslo insti
tuciją. Visiems suprantama, kad 
reikalingi vaikų darželiai, pra
džios mokyklos, vidurinės mo
kyklos ir Pedagoginis lituanis
tinis institutas, bet tuo ir baig
davosi. Siekti ko nors daugiau, 
atrodė, nėra prasmės ir reikalo. 
Reikėjo žmonių su vizija, kurių 
žvilgsnis siektų tolimuosius hori
zontus. Didžiumos nuomone, 
horizontas yra ta įsivaizduojama 
linija, kuri, mums į ją artėjant, 
nuo mūsų tolsta. Tad jau pačioje 
pradžioje pasireiškė nuomonių 
skirtumai ir nesutarimai. Nežiū
rint to, buvo nusistatyta darbą 
pradėti ir prie Illinois universi
teto steigti Lituanistikos katedrą. 
Buvo daug tokių, kurie pačiai 
idėjai gal ir pritarė, bet juos bai
dė ta 600,000 dol. suma. Buvo 
tokių, kurie baiminosi, kad bus 
katedra, bet nebus lietuvių stu
dentų. Ir jų pranašystės 
neišsipildė!

Dabar jau turime katedrą ir 
numatyta suma yra surinkta. Va
jaus baigimo proga 1986 m. spalio

mėn. 4 d. Jaunimo centre, Chi
cagoje, įvyko iškilmingas pobūvis 
— banketas. Į jį atsilankė Illinois 
universiteto atstovai, katedros 
idėjos iniciatoriai, darbuotojai, 
aukotojai ir lietuviškas aktyvas. 
Tai yra tie, kuriems rūpi 
lietuvybė ir jos išlaikymas. Visi 
buvo nušvitusiais veidais, ir buvo 
jaučiama šventiška nuotaika. Pa
gal senas lietuviškas tradicijas, 
pastačius namą, iškeliamas vai
nikas ir surengiamos vaišės. Pri
silaikydami tų tradicijų, rengėjai 
visus svečius vaišino. Mažojoje 
salėje buvo skoningai papuošti 
stalai su lengvais užkandžiais 
apetitui sužadinti ir bufetas at
sigaivinti, kad kalbos sklandžiau 
vyktų. Apšilus ir susipažinus di
džiojoje salėje vyko banketas.

Banketą pradėjo katedros rė
mimo komiteto pirmininkas dr. 
Petras Kisielius. Jis pasidžiaugė, 
kad jau keliame vainiką ant Litu
anistikos katedros stogo. Jo 
žodžiais, katedra tegul tampa 
mūsų lietuviškąja šventove. Svei
kino gausiai susirinkusius 
svečius ir kvietė linksmai pra
leisti laiką. Pokylį pravesti 
pakvietė P. Jokubauskienę ir 
Birutę Jasaitienę. Buvo daug kal
bėtojų ir sveikintojų, visų čia 
neminėsiu, nes tai nėra šio ra
šinio tikslas: jie jau buvo kro
nikose ir dienų įvykiuose pa
minėti. Vis dėlto tenka paminėti 
Vytauto Kamanto kalbos vietą, 
kuri bus labai svarbi išeivijos 
istorijoje. Pasidžiaugęs pačiu fak
tu, kad katedra jau egzistuoja ir 
kad jau sudarytas jai ekonominis 
pagrindas, pasakė, kad ši 
vienintelė Lituanistikos katedra 
laisvajame pasaulyje yra pavadi
nama Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Lituanistikos Katedra.

Antras labai svarbus ir 
pažymėtinas įvykis tai įsteigimas 
naujo fondo. Aukos plaukė iš visų 
pusių, pastaruoju metu stambes
nėmis aukomis prisidėjo New 
Yorkas, Los Angeles, San Fran- 
cisco, Kanada ir kitos vietovės. 
Aukoms gausiai plaukiant, buvo 
ne tik surinkta reikiama suma, 
bet gautas ir perteklius. Esant 
pertekliui, buvo paskelbta, kad 
sudaromas Stasio Barzduko var
do tyrimų fondas. Į tą fondą pir
mieji su 5000 dol. įnašu įstojo 
Aušra (Barzdukaitė) ir Rytas 
Babickai. Ateityje apie šį ir pa
našius reikalus gal teks ir dau
giau pakalbėti. Reikia, kad 
katedra būtų gyvas lietuviškas 
centras, kad jame plaktų lietuviš- 
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Septintasis Teatro festivalis 
rengiamas šių metų lapkričio 
mėn. 28-30 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Festivalyje ruošiasi 
dalyvauti keturios teatro grupės: 
Chicagos „Vaidilutės” teatras, 
Hamiltono teatras „Aukuras”, 
Toronto teatras „Aitvaras” ir Los 
Angeles Dramos sambūris. Ta 
proga pramatome pokalbius su 
šių teatrų vadovais. Pirmąjį iš jų 
paruošėme su Los Angeles Dra
mos sambūrio režisierium Petru 
Maželiu ir sambūrio valdybos 
pirmininku aktorium Vincu

■ Dovydaičiu.

— Kaip vertinate Teatro festi
valių rengimą ir kokie Jūsų pagei
davimai festivalių rengėjams?

Petras Maželis: — Nėra abejo
nės, kad Teatrų festivalių ren
gimas turi didelės reikšmės 
dramos teatrams bei vienetams, 
nežiūrint, kad jų nebedaug beli
ko. Kelionė į Chicagą ir dalyva
vimas festivalyje daro įtakos į 
pačius vaidintojus, labiau įparei
goja darbui, pareigingumui, atsi
randa didesnė ambicija geriau ir 
meniškiau pasiruošti spektakliui. 
Festivalyje susidaro progos susi
tikti, pasikalbėti, aptarti 
išsilaikymo problemas, na ir 
neretai pasiguosti.

Žinia, kuklūs yra mūsų festi
valiai, tačiau vis tiek reikia nepa
miršti, kad teatrai pristato 
rašytoją-menininką, o svar
biausia tyrą lietuvišką žodį, kurio 
taip jau labai pasigendame, o 
ypač tų žodžių, kurie nevartojami 
kasdieninėje aplinkoje. Tikrai 
gaila, kad tokių gražaus žodžio 
vienetų tiek mažai beliko. Viena 
iš priežasčių, manyčiau, yra ta, 
kad nėra pakankamai režisierių, 
kurie galėtų tokiems sambū
riams vadovauti ir palaikyti jų 
gyvybę. O tie, kurie čia studijavo 
dramą, yra užimti savo profe
sinio darbo ieškojimu, rūpesčio 
pragyventi iš aktoriškos profe
sijos. Gerai žinoma, kad dir
bant su lietuvių teatrine grupe 
tokiems profesionalams pra
gyvenimas neįmanomas. Ši padė
tis turėtų dominti mūsų 
veiksnius rasti kelių palaikyti te
beveikiančius teatro sambūrius. 
Kitaip vis dažniau spėliosime, ar 
dar bus teatrų ateinančiam 
festivaliui.

Aš tikiu, kad A stivaliai rei
kalingi. Teatrai džiaugiasi, gavę 
progą ne vien namie, bet ir sve
tur pasirodyti ir savo darbo 
vaisiais pasidalyti su žiūrovais. 
Festivalių rengėjai moka orga
nizuoti, o pageidavimas yra tik 
toks, kad mūsų prašymas vienu 
ar kitu scenos klausimu būtų 
patenkintas.

Mykolaičio-Putino „Valdovą” repetuoja Los Angeles Dramos sambūrio 
” Vincas Dovydaitis (Krūšna), Ramunė Vitkienė (Gerda), Antanas Kiškis
(Mauras).

— Ar turėtumėt pageidavimų 
Lietuvių Bendruomenei ir 
visuomenei?

Petras Maželis: — Lietuvių 
visuomenė mėgsta teatrą ir 
lankosi jų pastatymuose. Žinoma, 
tai vis daugiau mūsų vyresnio
sios kartos žmonės. Bendruome
nės žmonės turėtų rimčiau pažiū
rėti į dramos teatrų nykimą, 
paremti esamus ir bandyti įkurti 
naujus, kaip kad neseniai įvyko 
Chicagoje, privačios iniciatyvos 
dėka. Mano nuomone, reikėtų 
parūpinti stipendiją kuriam nors 
jaunuoliui studijuoti dramą, 
kuris šalia savo tikrosios pra
gyvenimo profesijos pažadėtų im
tis režisūrinio darbo. O režisierių, 
kaip minėjau, labai trūksta. Au
ginant prieauglį, manau būtų 
tikslu, kad kur nors atsirastų jau
nimo ar vaikų teatras. Norisi 
tikėti, kad gal tada padidėtų 
gyvoji teatrinė jėga' ir gražusis 
žodis dažniau praskambėtų lie
tuviškoje .scenoje.

— Ar galima teigti, kad susi
domėjimo lietuviškuoju teatru ne
trūksta, tik, deja, susidomėjimo 
negana — reikalinga konkreti 
parama?

Petras Maželis: Nors ir retai 
nusiskundžiamą, bet turime 
prisipažinti,. k.ąį. parama, yra 
reikalinga, ypač jeigu norima pa
judėti, aplankyti kitas vietoves. 
Labai dažnai išvykose patys akto
riai yra priverkti daugiau ar 
mažiau padengti kelionės išlai
das, o organizacijos, nenumaty- 
damos iš gastrolių uždirbti savo 
veiklai pinigų, mūsų nekviečia. 
Nors, manytume, kultūrinis 
reikalas neturėtų būti pamirštas 
ir teatralų ilgų mėnesių darbds 
pagerbtas. Spektaklis yra ne vie
no žmogaus, o viso kolektyvo dar
bas. Norėčiau tvirtinti, kad jeigu 
Lietuvių Bendruomenė ar kitos 
organizacijos dažniau kviestų ir 
sudarytų sąlygas dažnesnėms 
gastrolėms, dramos vienetams 
būtų gera dozė adrenalino atei
ties darbui.

— Ką gi galėtumėt pasakyti 
apie Jūsų pastatytą Myko
laičio-Putino veikalą „ Valdovas”?

Petras Maželis: — Vinco 
Mykolaičio-Putino drama 
„Valdovas” mane jau seniai 
domino. Ilgai studijavau ir nagri
nėjau sąlygas ir aplinkybes šią 
dramą pastatyti. Aktoriai baimi
nosi, o visuomenės atstovai abejo
jo pasisekimu, dirbant su mėgė
jais. Sunkus tai buvo darbas, bet 
dirbome ištvermingai ir štai šių 
metų gegužės 17-18 d. paro
dėme Los Angeles žiūrovams. 
Žiūrovai buvo gerokai nustebinti 
spektakliu, o ir spauda gal net

daly-

Jūsų 
metų

per gerai atsiliepė. Prieš 60 metų 
rašytas veikalas kai kam atrodė 
bus nusigyvenęs. Tačiau Myko
laičio-Putino veikėjai yra visada 
gyvi, su visomis žmogaus geromis 
ir blogomis savybėmis, su meile, 
kančia, pavydu, kerštu, pasiauko
jimu. Kovos už genties laisvę 
nejučiomis atveda ir į mūsų, kad 
ir ne su ginklu laisvės kovas tėvy
nėje. Be to, žiūrovas turi progą 
nukilti į pagoniškosios Lietuvos 
gyvenimą. Norėjosi Teatro festi
valiui duoti ir, sakyčiau, 
šekspyrišką atspalvį. Leisti 
žiūrovui išgirsti gražią Myko
laičio-Putino dainuojančią kalbą, 
jo skambų sakinį. Tikime, kad šis 
veikalas patarnaus ir šiam, jau 
septintam teatro festivaliui. Mes 
gi patys sau linkime, kad ir į šį 
festivalį susirinktų gausiai žiū
rovai ir savo atvykimu pagerbtų 
mūsų visų festivalyje 
vaujančių darbą.

— Prašyčiau išvardyti 
sambūrio pastarųjų trejų 
laikotarpiu atliktus darbus.

Vincas Dovydaitis: Pirmiau
sia 1983 metais Los Angeles Dra
mos sambūris dalyvavo Vl-jame 
Teatro festivalyje, kur Danutė 
Barauskaitė-Mažeikienė sureži
savo Dailios Mackialienės dramą 
„Nepripažintas tėvas”. Šis veika
las buvo paties Dramos sambūrio 
premijuotas. Tuoj po to dalyvavo 
Lietuvių fronto bičiulių V-tajame 
tradiciniame literatūros vakare 
kartu su rašytoju Anatolijų 
Kairiu. 1984 m. buvo Dramos 
sambūrio 30-tieji veiklos metai. 
Mums pakvietus, į Los Angeles 
atvyko iš Clevelando buvęs 
„Vaidilos” teatro meno vadovas 
ir režisierius Petras Maželis, 
kuris šios sukakties proga 
surežisavo Algirdo Landsbergio, 
JAV LB Kultūros tarybos premi
juotą, komediją „Onos veidas”. 
Su šiuo veikalu Dramos sambū
ris, „Margučio” kviečiamas, pa
sirodė dviejuose spektakliuose 
Chicagoje. Minint 30-ties metų 
sukaktį, buvo suruoštas pokylis 
— akademija, pagerbti 30 metų 
išdirbę sambūriečiai ir išleistas 
gražus Dramos sambūrio biogra
finis leidinys. Tautos šventės pro
ga Dramos sambūris dalyvavo su 
ilga ištrauka iš Balio Sruogos 
„Milžino paunksmė”. Švento Ka
zimiero bažnyčioje suruošė kon

certą, kuriame buvo deklamuota 
Balio Gaidžiūno poezija „Septyni 
Kristaus žodžiai lietuvio maldo
se”. 1986 metais Dramos sambū
ris stipriai dirbo. Režisuojant Pet
rui Maželiui, pastatė Vinco My
kolaičio-Putino penkių veiksmų, 
šešių paveikslų dramą 
„Valdovas”.

— Kelis kartus dalyvavote 
Teatro festivaliuose ir kokių su
silaukėte įvertinimų?

Vincas Dovydaitis: — Nors 
Los Angeles Dramos sambūris 
gyvena prie Pacifiko krantų, 
toliausia nuo Chicagos, vis tiek 
dalyvavome visuose šešiuose 
Teatro festivaliuose. I-jame, II- 
jame ir IV-jame festivaliuose lai
mėjome iškiliausio teatro žymenį. 
Sambūrio dekoratorius Algis 
Žaliūnas laimėjo iškiliausio deko
ratoriaus žymenį trijuose festi- 

Los Angeles Dramos sambūrio jaunieji aktoriai „Valdovo” generalinėje repetici
joje: Arvydas Raulinaitis (Gytis), Sigutė Mikutaitytė (Danguolė) ir Sigitas 
Raulinaitis (Skaidra).

• valiuose. Iškiliausių aktorių 
žymenis laimėjo Stasė Pautie- * 
nienė, Saulius Matas ir Viltis Ja- į 
tulienė. Iškiliausių kostiumų JJ 
žymenį laimėjo Ema Dovydaitie- 
nė. V-tajame festivalyje Vincas 
Dovydaitis pripažintas pagalbi
nio vaidmens iškiliausiu akto
rium.

— O ką gi galėtumėt pasakyti 
apie veikimo sąlygas ir Los 
Angeles lietuvių dėmėsi savajam 
teatrui?

Vincas Dovydaitis: — Vei
kimo sąlygos dabar ir prieš 30 > 
metų nedaug pasikeitė, nes Los 
Angeles lietuviai gyvena išsi
skirstę užmiesčiuose. Tolumas ir ■> 
atstumas nenugąsdina, o tik nu- ■ 
vargina. Kartais reikia stebėtis 
aktorių ištverme. Neturėdami 
nuolatinių patalpų repeticijoms 1 
dažnai turime prisitaikyti prie 
kitų renginių. Todėl naudojamės 
ne vien tik parapijos sale, bet 
dažnai Tautinių namų patai- • 
pomis, o kartais net mano paties 
kiemo pastoge. Anksčiau spek
taklius rengdavome amerikiečių 
mokyklos salėje, bet pabrangus 
nuomai ir pradėjus žmonėms 
nusiskųsti, jog nepatogu, nejauku 
vakarais važinėti po neįprastas ‘ 
vietas, grįžtame į savo lizdą, į 
parapiją. Nors parapijos scena 
nedidelė, nepritaikyta vaidi
nimams, bet su režisieriaus Pet
ro Maželio išradingumu padi- 
dinom sceną nuimamu priestatu. . 
Žinoma, jeigu nebūtų pinigų 
klausimo, būtų dar galima daug 
ką pagerinti. Mūsų klebonas 
mums prielankus, įvertina mūsų 
kultūrinį darbą. Tik, žinoma, to 
kojis neturi, negali duoti mums. 
Publikos dėmesys teatrui yra 
jautrus ir gyvas. Ypač atsikėlus 
režisieriui Petrui Maželiui. Žmo
nės spektaklių laukia ir juos 
gana gausiai lanko. Kartais ne
spėji nulipti nuo scenos, klausia 
ką vėl žadate statyti? Nors dar 
parapijos salę bemaž pripildome 
žiūrovais, bet būtų džiugu maty
ti daugiau jaunesnių veidų, 
daugiau jaunimo. Žiūrovai teat
rą mėgsta. Tikimės, kad ir Chi
cagoje jų daug prisirinks.

p. ptr.
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mos narė.
Demokratinė ir autoritetinė Lietuva. 
Pokalbis su Hamiltono „Aukuro” teatro 
režisiere Elena Dauguvietyte-Kudabiene. 
Prano Visvydo eilėraščiai.
Atkasta senoji Kernavė.
Nauji leidiniai.
Linksmas ruduo Antram kaime.
Jono Zdaniaus muzikos koncertas.

Iva Kotrla — nutildytų čekų 
rašytojų šeimos narė

Demokratinė ir 
autoritetinė Lietuva

VINCENTAS LIULEVIČIUS

Prieš metus Budapešte 
įvykusio Tarptautinio kultūros 
forumo metu Čekoslovakijos 
atstovas paskelbė, kad jo šalies 
rašytojai gali laisvai rašyti, ką 
tik jie nori, ir nežino cenzūros. Į 
tai atsakydamas, amerikiečių 
rašytojas William Least Heat 
Moon parodė knygą, kurioje 30 
svarbių čekų rašytojų liudija, 
kaip jie yra persekiojami. Toje 
knygoje išvardyti dar du šimtai 
čekų rašytojų, kuriems uždraus
ta spausdintis savo tėvynėje. 
Moon pacitavo dabar Paryžiuje 
gyvenantį garsųjį čekų romanistą 
Milan Kundera, kuris pareiškė: 
„Čekų kultūros kankynė po 
1968-ųjų metų neturi sau lygios 
šalies istorijoje nuo Trisdešim
ties metų karo pabaigos”. (Tas 
karas baigėsi 1648 metais!)

Viena šios didžiulės nutildytų 
rašytojų šeimos narė yra čekų 
poetė ir romaniste Iva Kotrla. 
Nors ji rašo jau dvidešimtį metų, 
pusę savo amžiaus, nė vienas jos 
žodis nebuvo oficialiai išspaus
dintas Čekoslovakijoje. Jos eilė
raščių rinkinius išleido Krikščio
niškoji akademija Romoje ir čekų 
leidyklos Londone bei Toronte, o 
romaną Angelai spąstuose — Pra
hos savilaida.

1985 metų vasarą rašytojos 
vyras ir kitas čekas buvo lygtinai 
nuteisti kalėti dešimtį mėnesių 
už mėginimą jos rankraščius 
išvežti į Austriją. Jiedu buvo ap
kaltinti „mėginimu pakenkti 
Čekoslovakijos valstybės inte
resams užsienyje”. Vienas 
pagrindinių liudininkų buvo epiš
kai pavadintos organizacijos, 
Visuomeninio sąmoningumo ir 
mokslinio ateizmo tyrimo insti
tuto, atstovas, kuris pareiškė 
teismui, kad Kotrla savo poezijoje 
„iškraipė istorinius santykius”. 
Čekų savilaida tvirtina, kad 
valdžią ypač piktina rašytojos gi
lus religingumas ir jos ištikimybė 
Katalikų Bažnyčiai.

Totalitarinė valdžia Čekoslo
vakijoj, kaip ir Lietuvoj, žino ką 
daryti su tokiais autoriais: vyro 
pasodinimas į kalėjimą, kratos, 
tardymai. Savo laiške Čeko
slovakijos vidaus reikalų 
ministrui Iva Kotrla rašė: 
„Vienintelis mano nusikaltimas 
tai, kad aš rašau prozą ir poeziją. 
Ar aš buvau per daug naivi, 
tikėdama, kad mano tardymą 
atidės, kol aš pakankamai sustip- 

rėsiu po gimdymo. Aš maniau, 
kad su gimdyvėmis Europoje 
kitaip elgiamasi”. Poetė taip pat 
išreiškė viltį, kad jos laiškas pa
sieks ministrą, nes ji pati jau 
seniai nebegauna laiškų, 
išskyrus pakvietimus į miliciją.

Visa tai — persekiojimas, teis
mų farsai, oficialusis žargonas — 
lietuviams labai gerai pažįstami. 
Tokius „tarybinių universitetų 
kursus” yra išėję visi lietuviai 
patriotai ir kovotojai už žmogaus 
bei tautos teises. Skaitant Ivą 
Kotrlą kartais atrodo, jog girdi 
Nijolės Sadūnaitės balsą. Čekų 
rašytojos eilėraščiai taip pat 
primena Pastogėje ir kituose savi- 
laidiniuose žurnaluose spaus
dintą jaunų lietuvių autorių reli
ginę poeziją. Štai pora pavyzdžių:

KAIP MES AUGOM

Tais metais 
kai saugumiečiai 
mus fotografuodavo 

išeinant iŠ bažnyčios 
mes siekdavom

savo sapnų

Kiekvieną naktį 
subrendimas ateidavo, su lempa 

rankoje, 
prie mūsų lovos

ramiai atidarydavo užuolaidas 
ir kalbėdavo

švelniai, kaip motina

Kitas eilėraštis pavadintas:

PAMALDUMO AKIMIRKOMIS

Tas vienišas kryžius ant Golgotos — 
Periskopas, 

pro kurį Žemė mus stebi.
Iš jos dulkių

mes raudančios dulkės 
subrendę ir nelaimingi 
kai dieviškasis Sūnus Motinos 

rankose 
yra vienintelis slaptažodis 
kurs atveria Rojaus vartus...

Savo prozoje Iva Kotrla sub
tiliai vaizduoja dabarties čekų 
bejėgiškumą, apatiją ir teberuse
nančią prasmingesnio gyvenimo 
viltį. Vienoje savo novelių ji ci
tuoja prieškarinio kritiko Saldos 
pranašiškus žodžius apie 
Čekoslovakijos ateitį: „Visagalė 
valstybė... sugebanti suvaržyti 
visus mūsų veiksmus. Kažkas jau 
galvoja už mus, o rytoj jau už mus 
kvėpuos ir miegos...”

Iva Kotrla tebegalvoja už save.
P.

Jonas Švoba. Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva. Išleido „Vilties” draugijos 
leidykla, 6116 St. Clair Avė., Cleveland, 

! ohio 44103. Mecenatas: Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos Detroito 
skyrius. Tiražas - 1000 egz. 423 psl. 
Kietais viršeliais. Kaina — 10 dol. 

’ Gaunama „Drauge”.
*

1. Pirmoji pažintis

Kai knygą paimi į rankas, tuoj 
iškyla klausimas apie autorių: 
kas jis toks? Jeigu autorius 
nepažįstamas, tuoj puoli į Lie
tuvių enciklopediją. Ieškai joje 
atsakymo. Tačiau nei nor
maliame tome, nei pirmajame 
papildyme Jono Švobos nėra. 
Atsirado tik antrajame papil
dymų tome. Iš čia sužinome, kad 
jis gimęs 1902.11.10. Baigęs 1943 
m. istoriją Vilniaus universitete. 
Lietuvoje ir Vokietijoje (Hanau) 
dirbo vidurinėse ir aukštesnio
siose mokyklose mokytoju arba 
direktoriumi. I JAV atvykęs 
vadovavo lituanistinei mokyklai. 
Knygai Amerikos tautinė srovė 
iki 1940 m. parašė straipsnį 
„Tautinės minties keliu”. Bend
radarbiavo Dirvoje, Naujoje vilty
je, Karyje, Tėviškės žiburiuose ir 
Moteryje. Mokymosi metu 
priklausė ateitininkams, o vėliau 
— Lietuvių tautininkų sąjungai. 
1939.11.16 apdovanotas Gedimino 
III laipsnio ordinu (LE, XXXVII, 
584-585).

Pirmasis pavartyn.as duoda 
mintį, kad šioje knygoje sudėti 
autoriaus atsiminimai, tuo labiau 
kad aprašomi įvykiai vyko 
autoriaus akivaizdoje, turint 
galvoje gimimo metus. Tačiau 
pratarmėje autorius sako: „Ne
priklausomos Lietuvos istoriniai 
įvykiai dar tebėra gyvi ir ne visų 
vienodai aiškinami ir vertinami” 
(5). Autoriaus ryžtas: „Visa|tai 
mane paskatino patyrinėti nepri
klausomos Lietuvos svarbesnių 
įvykių vyksmą ir juos peržvelgti 
šiame darbe” (t.p.). Tas užmojis 
recenzentą verčia į šią knygą 
žiūrėti kaip į studiją.
2. Nepriklausomybės ruoša

Įžangoje, šnekėdamas apie se
nosios Lietuvos palikimą, auto
rius nurodo, kad alstybė, besi- 
plėsdama į slavų sritis, „pasi
savino jų rašto kalbą ir ją padarė 
oficialia Lietuvos valstybės 

Nepriklausomos Lietuvos Steigiamojo sejmo rūmai Kaune.

raštinės kalba” (6). Prasidėjus 
lenkų įtakai, įsiveržė į Lietuvos 
kanceliariją lenkų kalba. Ir greit 
mūsų šviesuomenės kalba pasida
rė lenkų kalba. Lietuvių kalba 
teišliko tik baudžiauninkų 
pirkelėse.

Kadangi autorius plačiau nepa
aiškino apie kanceliarijoje 
naudotas lotynų, vokiečių ir 
prancūzų kalbas, tad sudarė 
sunkesnį įspūdį, negu iš tikrųjų 
tuo metu buvo beveik iki XVII a. 
pabaigos. Knm tas klausimas 
įdomus, galėtų paskaityti žurnale 
Lietuvių tautos praeitis, III, 3 kn., 
103-118.

Gražiai įvertintas Vilniaus uni
versitetas, sukėlęs lietuvių tautos 
ryžtą atkurti Lietuvos valstybę. 
O kuriant savąją valstybę 
„Lietuvių siekiai buvo sukurti 
lietuvių tautinę, nepriklausomą 
valstybę, tvarkomą demokra
tiniais pamatais, lietuvių tautos 
etnografiniame plote” (8-9). Lie
tuviai, kurdami savąją vals
tybę nevienodai suprato, kuri 
santvarka yra geresnė, todėl 
„Lietuvius, ir labai mylinčius 
Lietuvą ir savcjmutą, tas nuo
monių ir pažiūrų skirtingumas ir 
bekompromisinis jų laikymasis 
skaldė partijomis, ir tai dažnai 
trukdė bendrą valstybinį darbą” 
<T0)t Šiuo posakiu autorius pasi
sako savo pažiūras į partijas. At
rodo, jam labiau patinka kitas 
dėsnis — „Valdžia geriau žino ką 
daro”.

Žengiant į Lietuvos laisvę, 
didelės reikšmės turėjo Didysis 
Vilniaus seimas, įvykęs 
1905.XII.4-5. Lietuvių tauta, lai
mėjusi spaudos draudimo kovą, 
smarkiai sąmonėjo. Prie šio 
sąmonėjimo prisidėjo ir partijos 
(32). Kai 1905 m. prasidėjo Rusi
joje revoliucija, lietuviai stojo į 
sukilėlių gretas, pradedant 
socialdemokratais. Reikėjo suvie
nodinti lietuvių siekius. Tam 
reikalui buvo sušauktas į Vilnių 
seimas, į kurį susirinko apie 2000 
atstovų, todėl pavadintas Di
džiuoju Vilniaus seimu. Čia par
tijos pirmą sykį turėjo tartis ir su
rasti visiems priimtiną spren
dimą. „Tai buvo egzaminas lietu
viškoms partijoms” (34). Dau
giausia „triukšmo” darė social
demokratai. Norint prieiti prie

Antanas Žmuidzinavičius Regėjimas

bendrų nutarimų, reikėjo 
vieniems ir kitiems nusileisti. 
„Daugiausia nusileido dešinieji, 
suprasdami to laiko bendras 
lietuvių tautos nuotaikas” (t.p.). 
Tarp priimtųjų bendrų nutarimų, 
buvo ir politinis lietuvių siekis — 
Lietuvos autonomija.

Prasidėjus Pirmajam pasauli
niam karui, tuoj Lietuvoje at
sirado žmonių, reikalingų 
pagalbos. Iš pradžių Vilniuje 
buvo sudarytas Laikinasis 
lietuvių komitetas nuo karo 
nukentėjusiems šelpti, bet tuoj 
pastebėta, kad nuo karo nuken
tėjusių skaičius greit auga, todėl 
buvo įkurta Lietuvių draugija 
nuo karo nukentėjusiems šelpti. 
Kai buvo sudarytas Centrinis 
komitetas, kairieji šios institu
cijos nepripažino ir įsikūrė savąją 
— Lietuvių draugiją nukentėju
siems nuo karo gyventojams 
agronomijos ir teisių pagalbai 
teikti. Vokiečiams artėjant, tas 
šalpos Centrinis komitetas 
pasidalijo pusiau. Viena dalis su 
pirmininku Martynu Yču išvyko 
į Rusiją, kita dalis su vicepirmi
ninku Antanu Smetona liko Lie
tuvoje. Likusis komitetas koop
tavo iš kairiųjų draugijos keturis 
narius ir tuo baigėsi skilimas. Ir 
Rusijon pasitraukęs, ir Vilniuje 
likęs Centrinis komitetas 
nuveikė labai didelius darbus. 
Kai Rusijoje buvo leista burtis į 
politines partijas, iŠ Centrinio 
komiteto buvo išskirta politinė 
dalis. 1917 m. kovo 26 d. buvo 
suorganizuota Lietuvių tautos 
taryba ir Laikinasis Lietuvos 
vykdomasis komitetas. Socialis
tams ir socialistams liaudi

ninkams reikalaujant, iš Tarybos 
buvo išstumti katalikai. Kairieji 
gavo daugumą.

Petrograde (1917.VI.9) buvo 
sušauktas Lietuvių seimas. Daly
vavo 336 išrinkti atstovai. 
Atstovai buvo labai karingai nu
siteikę. Socialdemokratai pasi
ryžo katalikų neįsileisti į pre
zidiumą. Kovojo net tris dienas, 
bet laimėjo. „Katalikų atstovai iš 
salės neišėjo, bet nebalsavo” (41). 
Po ilgų (trijų dienų) ginčų Seimas 
priėmė nutarimą, reikalaujantį 
Lietuvai nepriklausomybės. Prie
šingai nusistatę atstovai, giedo
dami marseĮjetę, išėjo iš salės. 
Išėjusieji padarė posėdį ir priėmė 
savo rezoliuciją (kurios autorius 
nenurodė), „kad lietuvių tautai 
priklauso politinio apsisprendimo 
teisė” (LE, XXII, 373).

Vilniaus Centrinis komitetas 
virto „lietuvių kultūros ir politi
niu centru” (44). Po sunkių pa
stangų gavo iš vokiečių leidimą 
sukviesti konferenciją. Rinkimai 
nebuvo galimi, tad buvo pakvies
ta 264 asmenys, o atvyko 222. 
Konferencija įvyko 1917.IX.18-22 
(?). Svarbiausias nutarimas: 
pasisakyta už nepriklausomą 
Lietuvą. Tam įvykdymui išrink
ta 20 asmenų taryba. Social
demokratams ir vėl užkliuvo 
kunigai, kurių išrinkta 6. Po 
pasitarimų iš tarybos išėjo du 
kunigai, o įėjo socialdemokratas 
ir liaudininkas.

Lietuvos tarybai veikla buvo 
labai sunki, nes vokiečiai turėjo 
visokiausių planų, tik ne nepri
klausomos Lietuvos. Lietuvos 
taryba, pasivadinusi Lietuvos 
valstybės taryba, priėmė 
(1918.XI.2) „Lietuvos valstybės 
laikinosios konstitucijos pamati
nius dėsnius” (53). Ši „Pirmoji 
laikinoji konstitucija nusako, kad 
vyriausius laikinuosius valstybės 
organus sudaro Valstybės Tary
ba ir Valstybės Tarybos prezidiu
mas iš trijų asmenų” (t.p.).

1918.XI.11 buvo sudaryta pir
moji atsikuriančios Lietuvos vy
riausybė. Ji buvo sudaryta koali
ciniu darbo pagrindu. Į ją paimti 
tam darbui tinkami asmenys, 
tačiau neapsieita be kliuvinių. 
Paskutiniu momentu Petras 
Leonas ir Vladas Stašinskas 
„atsisakė į kabinetą įeiti tik dėl; 
to, kad jame yra kun. J. Purickis. 
Jie, esą, prieš kun. J. Purickio as
menį nieko prieš neturį, bet jie 
esą priešingi tam, kad kunigas 
būtų valdžioje” (54). Kun. Juozas 
Purickis savo kandidatūrą į mi- 
nisterius atsiėmė. Tada krikščio
nys demokratai atšaukė ir kitą 
kandidatą į ministerius — Alek
sandrą Stulginskį. Laikinąją 
vyriausybę sudarius, visų nuotai

ka pakilo, nes padarytas realus 
žingsnis Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimui. Tačiau 
tos vyriausybės būklė buvo nepa
vydėtina. Valstybės atkūrimą 
reikėjo pradėti iš pradžių, nieko 
neturint. Darbo sąlygos labai 
sunkios, nes Vilniuje dar tebešei
mininkavo vokiečiai, kūrėsi 
lenkai ir bolševikai. Kabinetui 
susilpnėjus dėl išvykusių į užsie
nį, jis buvo pakeistas tik ką iš 
Rusijos grįžusio Mykolo Sleževi- 
vičiaus kabinetu. Sleževičiui buvo 
siūlomas diktatoriaus titulas, bet 
jis atsisakė. Vilniuje pasidarė 
tokia padėtis, kad vyriausybei 
skubiai reikėjo keltis į Kauną, 
kur irgi nedaug geriau rado. 
Kauną ruošėsi valdyti komunis
tiniai gaivalai. Dėl vyriausybės 
santykių su Valstybės taryba 
Mykolo Sleževičiaus vyriausybė 
atsistatydino. Po jo sudarė prof. 
Pranas Dovydaitis kabinetą, išsi
laikiusį apie mėnesį laiko. Po to 
ir vėl akys nukrypo į Mykolą 
Sleževičių. Jis sutiko, tik reikėjo 
pakeisti laikinąją konstituciją 
ir Valstybės taryba Antaną 
Smetoną turėjo išrinkti valsty
bės prezidentu. „Šis M. Sleže
vičiaus ministerių kabinetas 
išgyveno sunkiausius Lietuvai 
laikus: karus su bolševikais, 
lenkais ir bermontininkais” (71). 
Po Sleževičiaus penktąjį kabinetą 
sudarė Ernestas Galvanauskas, 
kurio laikais įvyko Steigiamojo 
seimo rinkimai (1920.IV.14-15).

Į Steigiamąjį seimą išrinko 112 
atstovų, kurių dauguma (59 at
stovai) buvo krikščionių demo
kratų bloko. Šia proga (tyčia 
ar netyčia) autorius iškėlė Lie
tuvos dvasiškuos vaidmenį: — 
„Arčiausia liaudies buvo parapijų 
kunigai, kurių autoritetas 
tikinčioje liaudyje ir galėjo lemti 
rinkimų rezultatus” (78). Ir turėjo 
pripažinti, kad „Krikščionių 
demokratų blokas, gavęs le
miančią daugumą Steigiama
jame seime, pats vienas galėjo 
lemti visą seimo darbą ir nusta
tyti valstybės santvarką. Taip jie 
ir padarė” (80). Steigiamasis 
seimas savo pirmuoju nutarimu 
(kurio autorius nepaminėjo) pa
tvirtino Lietuvos atstatymą: 
„Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
reikšdamas žmonių valią, pro
klamuoja esant atstatytą Nepri
klausomą Lietuvos Valstybę, 
kaipo demokratinę respubliką, 
etnografinėm sienom ir laisvą 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis valstybėmis” 
{Lietuva, 1952, Nr. 1, 90). Tuo 
nutarimu nubrėžtas valstybės 
tvarkymosi kelias. 1920.VI.10 
priimtoji laikinoji konstitucija

(Nukelta į 2 psl.)
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Nauji vėjai, sena lazda
Perėmęs valdžią, Gorbačiovas 

paskelbė kovą įvairioms sovieti
nio gyvenimo ydoms. Sustiprino 
darbo drausmę, pagaliau pradėjo 
kovoti su girtavimu. Daug dėme
sio skiriama vadinamajam „vie
šumui”, raginama nagrinėti 
draudžiamas temas, rašyti ir 
kalbėti apie jautrius dalykus. 
Šioje srityje matoma pažanga. 
Spauda dabar pripažįsta, kad ir 
Sovietų Sąjungoje gali nukristi 
lėktuvai, paskęsti laivai, kad 
didėja narkomanų skaičius, o 
korupcija įsišaknijusi sovieti
nėje biurokratijoje, net aukščiau
siuose sluoksniuose. Šie nauji 
viešumo vėjai veikia ir kultūros 
gyvenimą, nors rezultatai kol kas 
neaiškūs. Šiuo požiūriu įdomus 
nesenas ginčas dėl savaitraščio 
Literatūra ir menas redakcijos 
linijos, dėl jos tariamo nenoro 
viešumon kelti degančias dienos 
problemas. Ginčas ne vien savy
je įdomus, bet ir dėl to, kad 
atskleidžia trūkumus viešumo 
kampanijoje, kurie ilgainiui gali 
visą kampaniją nuslopinti ar
ba net visai ją sužlugdyti.

Šių metų rugsėjo 10 d. Lite- 
raturnaja gazeta išspausdino savo 
korespondento Petro Keidošiaus 
pastabas apie Literatūros ir meno 
savaitraštį. Pasak Keidošiaus, 
savaitraštis tinkamai nereagavo 
į naujus reikalavimus; jame 
nepakankamai kritikos ir 
savikritikos, daugelis recenzijų 
perdėm panegiriškos, nepakan
kamai jaučiama spartinimo ir 
persitvarkymo dvasia. Nors Stali
no laikų bekonfliktiškumo teorija 
seniai pasmerkta, pasak Keido
šiaus, mes pripratome gyventi be 
konfliktų, tyliai ir ramiai, nieko 
neužkabinėdami, nes taip pato
giau. Keidošius ragina rašytojus 
ir kritikus būti reiklesniais, at
prasti nuo minties vangumo. 
Šioms mintims būtų galima 
pritarti, nes su kai kuriomis 
išimtimis Lietuvos kritikai linkę 
daugeli silpnų darbų teigiamai 
vertinti, lyg jų išspausdinimas, 
neįmanomas be leidyklų ir cenzo
rių pritarimo, savaime užtikrintų 
jų vertę.

Rugsėjo 20 d. Literatūra ir 
menas išspausdino Keidošiaus 
straipsnio santrauką be komen
tarų. Bet kitame numeryje sa
vaitraščio redakcija skiltyje „Sep
tynios dienos” atsakė į Keido
šiaus kritiką. Pripažino reikalą 
ryžtingai keisti kursą, bet 
aiškina, kad taip ir daroma. Su 
apgailestavimu teigiama, kad 

Keidošius nepakankamai įverti
no savaitraščio pastangas ir „są
junginei auditorijai buvo pateikta 
ne visai objektyvi informacija”. 
Nors redaktoriai pažadėjo 
suaktyvinti savo darbą (tai jie 
darydavo ir Stalino laikais, kai 
nebuvo jokių kalbų apie viešu
mą), tačiau matyti, kad Kei
došiaus pastabos juos suerzino. 
Todėl Literatūra ir menas pri
dūrė: „Ir tikrai ne iš idėjos ir ne 
dėl idėjos dažniausiai kelia balsą 
visokio plauko pasipriešintojai, o 
dėl labai apčiuopiamų dalykų — 
dėl padėties, dėl prestižo, dėl 
galimybės kirsti: mano viršus”. 
Šios pastabos taikomos ne tik per
tvarkymo priešams, bet ir staiga 
išdygusiems viešumo šali
ninkams, kurie seniai ir su dirb
tiniu entuziazmu šoka pagal par
tijos mušamą taktą, ar jis 
reikalautų daugiau politinio 
budrumo, ar daugiau viešumo. 
Savo poezijoje ir publicistikoje 
Petras Keidošius visada buvo 
partiškumo šauklys. Jo poezijos 
rinkinius Lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija apibūdina kaip publi
cistinių intonacijų pilietinę 
lyriką. Kadangi vienas rinkinys 
— Diena prasideda — buvo iš
spausdintas 1952 metais, tad 
nesunku įsivaizduoti eilių turinį, 
jų besąlygišką paklusnumą tėvui 
ir mokytojui Stalinui. Tad su
prantama, kodėl Literatūros ir 
meno redaktoriai šiaušiasi prieš 
šitokius viešumo šalininkus... Re
daktorių reakcija gali būti 
būdinga ne tik kitiems redak
toriams, bet ir partijos bei val
džios pareigūnams. Viešumo 
kampanija, kaip ir daugelis kitų 
sovietinių kampanijų, masina 
įvairius prisitaikėlius, kurie dėl 
kaijeros ir be jokių tvirtų įsiti
kinimų daro tai, kas jiems padėtų 
išplaukti į viršų. Savaime aišku, 
sąžiningesni žmonės į juos 
kreivai žiūrės ir instinktyviai 
priešinsis jų pasiūlymams net ir 
tais atvejais, kai jie būtų 
naudingi. Ir tai ilgainiui gali su
kelti didelių problemų daugeliui 
Gorbačiovo kampanijų, nes dores
ni žmonės, eilinių karjeristų at
baidyti, į jas nesijungs.

Nelengva atsisakyti senų įpro
čių, ypač partijos pareigūnams, 
įsitikinusiems savo neklaidin
gumu ir mėgstantiems įsakinėti. 
Keidošiaus straipsnis veikiausiai 
nebuvo parašytas be aukštesnių 
instancįjų patarimo, o Literatūros 
ir meno redaktoriai nerodė pasta
boms pakankamai pagarbos,

Ankstyvo Holivudo vilionėse
VYTAUTAS PLUKAS

Holivudas yra mitas ir realybė 
kartu. Geografiškai jis gimė 
pietinėje Kalifornijoje beveik 
prieš šimtą metų (1887 m.), kaip 
gyvenvietė pamaldiems žmonėms 
dorai ir ramiai gyventi. O 1889 
metais kitoje- Amerikos kon
tinento pusėje, prie Atlanto Tho- 
mas Aiva Edison išrado „kruta- 
muosius paveikslus”, kurie tapo 
Holivudo nemezide ir išaugo į in
dustrinį kolosą. Dabar Holivudas, 
lyg milžiniškas oktopusas ištiesęs 
savo čiulptuvus apie visą globusą, 
per kino teatrus čiulpia šimtus 
milijonų dolerių filmų 
gamintojams.

Pranas Valiuškis (Valuskis) 
gyvena Holivude ir praeitų 
metų lapkričio 23 dieną at
šventė savo 90-jį gimtadienį, tebe- 
švęsdamas 60 metų nuo jo gamin
to filmo „Naktis Lietuvoje” 
pasirodymo. I Holivudą jis atvyko 
1919 metais, kada tylieji 
„krutamieji paveikslai” buvo 
beveik savo kokybės zenite.

Jis gimė 1895 m. Kužių para
pijoje, Šiaulių apskrityje. Po aš- 
tuonerių metų gimė „krutamieji 
paveikslai” Amerikoje, o metus 
prieš Valiuškiui gimstant T. A. 
Edison išrado judamiems pa
veikslams rodyti „Kinetoscope” 
metodą. Pritvirtinus fotografijas 
prie ašies, padarius nuotraukų, 
tarsi knygos ratą įdėtą į dėžę, ašį 
sukant ir žiūrint per stiklus, buvo 
matyti judesio iliuzija.

1889 metais George Eastman 
pagamino foto filmą — tokį, kokį 
ištobulintą ir šiandien naudo
jame. Juostos forma tas filmas 
buvo panaudotas pirmajam 
judamų paveikslų rodymui. 1896 

neapgailestavo savo klaidų. Todėl 
ir Tiesa įsijungė į ginčą, spalio 5 
d. išspausdindama nepasirašytą 
straipsnį — „Ar taip reikia 
laikraščiui reaguoti į kritiką?”. 
Tiesa rašo apie naujus vėjus bei 
reikalą išmokti naujai mąstyti ir 
dirbti. Tačiau tonas senoviškai 
grasinantis. Tiesa teigė, kad 
Keidošiaus recenzija buvo „reikli, 
bet aiškiai geranoriška”, tačiau 
savaitraščio redaktoriai nepripa
žino savo trukumų, nes nesvars
tė kaip išspręs4' Keidošiaus 
keliamas problemas. Pastabų 
pabaigoje Tiesa dar labiau pakėlė 
toną: „Negi Literatūroje ir mene
viskas liks, kaip anksčiau, be 
permainų? Argi su tokia pozicija 
taikstysią Lietuvos TSR kultūros 
ministerija ir Rašytojų sąjunga, 
kurių organas yra šis savait
raštis?”. Taigi grasinama ne tik 
redaktoriams, bet ministerijai, 
sąjungai ir visiems, kurie 
neskubės, kaip anksčiau, ploti į 
taktą ir paklusti naujai partijos 
linijai.

Tiesos įsikišimas į Keidošiaus 
ir Literatūros ir meno ginčą 
akivaizdžiai rodo, kad, nepaisant 
įvairių Gorbačiovo pertvarkymų, 
senoji galvosena gaji. Valdžiai pa
skelbus kokią nors kampaniją, 
visi turi į ją įsijungti. Neskuban
tiems grasinama įvairiomis 
bausmėmis. Taigi reikalavimas 
naujas, bet jo pobūdis beatodai
riškai paklusti viršūnių nurody
mams tas pats. Šiandien 
reikalaujama viešumo, rytoj — 
gal vėl budrumo. Kiekvienu atve
ju atsiras „nauju vėjų” šalininkų, 
bet vis dėlto stiprėja įtarimas, 
kad kuo labiau dalykai keičiasi, 
tuo labiau jie lieka tie patys.

K. G. 

metais ekrane jau buvo rodomas 
trumpas filmas „The Widow 
Jonės”, kurio vienas segmentas 
(„The Kiss”) — bučinys, padi
dintas ekrane, buvo per daug 
realistinis ir net sukėlė balsų 
apie cenzūrą. Tokia realybė 
tačiau žiūrovams patiko. Tai 
turbūt buvo ir sekso filmuose pra
džia. Kai traukiniai važiuodavo 
arba bangos lūždavo iš ekrano, 
žiūrovai iš pirmų eilių kino 
teatruose išsigandę bėgdavo 
laukan. Bučinys, žinoma, žiūrovų 
nebaidė...

Amerikietis režisierius Edwin 
S. Porter filmavimo technika 
pralenkė prancūzų dailininką, 
tapusį filmų režisieriumi, Ge
orgės Mėliės. E. S. Porter pirmas 
nufilmavo pasakojimą („story”) 
filme „The Great Train Robbery” 
(1903 m.) ir todėl jis laikomas 
modernaus filmo pradininku. Su 
juo iškilo pasakojimo filme 
svarba.

Tais laikais filmų aktorių 
reputacija nebuvo aukšta. Iš
nuomojant kambarius Los Ange
les mieste ant durų ar languose 
dažnai buvo matyti užrašai: 
„Room for rent. No dogs or actors 
allowed”.'

Režisierius Jesse Lasky 1913 
metais (Pranai Valiuškis dabar 
pakeliui į Ameriką) filmavimui 
pradėjo naudoti vieną daržinę 
Holivude, tuomi įvesdamas 
filmavimą iš dekoracijų po atviru 
dangumi į vidų ir duodamas 
pradžią „sound stages” statybai, 
kurios iki šiolei tebenaudojamos 
ir užimančios ištisus kvartalus.

Beje, filmų gamyba prasidėjo 
Kalifornijoje tik 1907 metais, nes 
rytinės Amerikos filmuotojams 
prireikė Kalifornijos saulės ir, iš 
dalies, jie bėgo nuo mokesčių už 
aparatų patentus, kuriuos ig
noruodami kopijuodavo filmavi
mo kameras ir kitus išradimus. 
Patentų savininkai samdydavo 
„hit-men”, kurie, nučiupę tokius 
vagis-filmuotojus, sudaužydavo jų 
kameras, jeigu anie nesuspėdavo 
pabėgti per sieną į Meksiką. Bū
davo filmuojama atvirame ore 
prie specialiai padarytų dekora
cijų arba gamtoje, gatvėse ar net 
privačiuose namuose ar kiemuo
se, dažnai neatsilyginant, todėl 
gyventojai tokių filmuotojų vizitų 
nelaukdavo.

Vienas ankstyvųjų filmų, gamintų Hollywood, California, buvo „The Squaw Man” (Lasky’s Produc- 
tions, 1914).

Pranas Valuskis, filmo „Naktis Lietuvoj” kūrėjas — lapkričio 23 d. jam sukanka 
91-ri metai.

Su „Birth of a Nation” (1915 
metais) filmu, kuris buvo 
filmavimo šedevras, iškilo režisie
rius D. W. Griffith. Tas filmas 
sukėlė audrą dėl pietinių JAV 
valstybių juodųjų gyvenimo 
realistinio pavaizdavimo ir jų 
traktavimo. Tai ankstyva versi
ja nesenos televizijos serijos 
„North and South”. Abi panašios 
savo siužetu. D. W. Griffith 1907 
metais pradėjo savo karjerą kaip 
Holivudo aktorius už penkis 
dolerius į dieną. Po dvejų metų jis 
jau režisierius su greitai kylančia 
reputacija, pradėjęs rodyti savo 
artistinį veidą filmų mene. Todėl 
jis yra laikomas modernios fil
mavimo technikos tėvu, nes įvedė 
daug naujovių, kaip vis kitas 
kameros pozicijas, filmo karpymo 
techniką, „close-ups” ir kitus 
pagerinimus.

Kitas svarbus filmų istorijoje 
režisierius, Cecil B. deMille, 
iškilo su 1913 metų filmu „The 
Squaw Man” ir ilgus metus 
turėjo nepaprastą įtaką, rody
damas erotikos pilnus ir 
impozantiškus filmus. Jo karjera 

filmavime tęsėsi (tyliajame ir 
vėliau garsiniame filme) nuo 
1913 iki 1956 metų. Jis režisavo 
70 filmų, neįskaitant jo tik 
prižiūrėtų. Intuityviai jausdamas 
laiko pulsą ir žiūrovų skonį, jis 
sėkmingai pataikavo publikai, na 
ir finansuotojams, kurdamas 
Holivudo „žvaigždžių” mitą ir 
milijonus dolerių kainuojančias 
produkcijas. Cecil B. deMille pa
garsėjo, padarydamas pirmą in- 
terview lėktuve. Jis — pirmas 
režisierius, panaudojęs megafoną 
režisūroje, vėliau pirmas įrengęs 
garsiakalbius duoti nurodymus 
aktoriams. Jo režisuoti filmai il
gai krypo į grakštaus gyvenimo 
pavaizdavimą, svaigalų vartoji
mą, palaidesnę moralę, „žvaigž
džių” apnuoginimą, aplamai fil
mus, apibrėžiamus posakiu: 
„Wine, women and wrong”.

Pranas Valiuškis, devyniolik
metis, prieš pat karą, 1914 
metais atvyksta į Ameriką. Jau 
1907 metais pas dėdę fotografą 
Šiauliuose susipažinęs su foto 
menu, trumpam sustoja Bostone, 
po to Chicagoje pas tetą Viltra- 

kienę, vėliau Omahoje atidaro 
savo foto studiją, bet karas 
sutrukdo verslą: sumažėjo 
norinčių fotografuotis, o ir jis pats 
išsiunčiamas į Europą kariauti.

Grįžęs iš karo 1919 metais I 
traukia į Holivudą ir čia atidaro 
savo foto studiją, svajodamas apie 
„krutamu paveikslų” biznį. Po 
karo ekrane stipriai jau žibėjo 
„žvaigždės”, kaip Charlie 
Chaplin, Mary Pickford, Douglas 
Fairbanks ir daugelis kitų.

Režisierius Cecil B. deMille į 
dabar gamino provokatyvias, 
sekso pilnas komedijas. Amerikos i 
filmas pradeda dominuoti 1 
pasaulio ekranus. Amerikoje ' 
gimsta nauja didelė pram<_..ė — > 
filmų gamyba su sostine Holivu
de. Holivudas tapo daugeliui „big 1 
time!” Žvaigždžių atlyginimai ir 1 
kino teatrų pajamos buvo 1 
milijoninės. 1

Vienas iš filmų milžinų ėjęs 1 
stipriu savitu keliu, — Charlie 
Chaplin, lygiai kaip ir Mary ' 
Pickford su Douglas Fairbanks ' 
sukūrė savas filmų gamybos 
bendroves. Studijos sparčiai J 
plėtėsi, dekoracijos ir butaforija 
nebebuvo kartojamos: kiekvienai 
produkcijai, kiekvienam naujam 
filmui buvo viskas specialiai 
sukuriama, „laukinių Vakarų” 
filmų gamybai buvo net perka
mos rančos. Už filmų siužetų 
parašymą jų autoriams užmokes
tis smarkiai padidėjo.

Adolf Zukor, William Fox, Mar- 
cus Loew, Louis B. Meyer, 
Samuel Goldvvyn ir kiti tapo fil
mų magnatais aukštųjų finansų 
sferoje. Baigėsi režisierių įtakos 
ir valdymo era, finansai pradėjo 
dominuoti gamybą, įskaitant ir 
filmų turinio bei temų parin
kimą. Į filmą buvo žiūrima tik iš 
finansinio pasisekimo taško. Po
kario laikotarpiu viena studija 
jau išmokėdavo daugiau kaip 20 
milijonų dolerių aktoriams ir apie 
12 milijonų už dekoracijas, 
medžiagas ir kitką.

Publiką — žiūrovus veikė 
freudiška psichologija, ateiz
mas, pesimizmas ir auganti 
ekonominė gerovė. Prasidėjo 
moterų finansinė nepriklausomy
bė, karo pramonės pažadinta. 
Buvo svarbu ir seksas, nes karo 
metu vyrų ir moterų vieniems 
kitų trūko. Visa tai skatino maiš
tą prieš tradicijas ir konvencialu- 
mą. Kilo nuotykių ieškojimas, 
„excitement” troškimas, bea
todairiškumas ir kova su 
autoritetu. Iš filmų žiūrovai 
mokėsi gyvenimo normų, etiketo, 
manierų ir elgsenos. Visa tai 
atsispindėjo filmuose, kur kūry- 
binės-meninės jėgos nebebuvo 
pageidaujamos ir filmų meninis 
kvalitetas nyko.

Propagandistai, kuriantys. 
Holivudo mitą, buvo vadinami 
viešosios nuomonės įtakos 
magikais. Harry Reichenbach, 
vienas iš tokių, tuo laiku gar
siausias Holivudo propagandis
tas, liepė Rudolf Valentino užsi
auginti barzdą. Moterys, jį 
adoruojančios, ir kirpėjų unijos 
visame krašte sukėlė tokį 
triukšmą ir demonstracijas, jog 
Valentino buvo „priverstas” 
nusiskusti. Jo vardas, žinoma, 
smarkiai iškilo, publika 
nusiramino, šimtu nuošimčių 
pasisekęs Holivudo propagandos 
triukas.

Po 1924 metų prasidėjo „žvaigž
džių” ir pasižymėjusių režisierių 
importas iš užsienio į JAV. 
Pavyzdžiui, Ernst Lubitsch, atvy
kęs iš Vokietijos,dominavo Holi- ' 
vudo filmų režisūroje. Tuo metu

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Ar esame imlūs teatrui?
Lietuvių pavardžių žodynas.
Lietuvos pėdsakų pasaulinėje literatūroje 
ieškant.
Lietuviška tematika pasaulinėj literatūroj. 
Pokalbis su „Vaidilutės” teatro režisiere Marija 
Smilgaitė ir administratore Ona Šulaitiene. 
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
„Latvių meno naujieji horizontai”.
A.a. kunigas Jonas Gutauskas. 
Ar galimas disentas Katalikų Bažnyčioje? 
Nauji leidiniai.
JAV Lietuvių Bendruomenės 1986 metų 
literatūros premija.

Ar esame imlūs teatrui?
Apie pasaulinį teatrą kalbant, 

girdėta tokia frazė: „Parodyk 
man tos ar kitos tautos teatrinio 
pomėgio laipsni bei rezultatus, 
tai bus geriausi jos kultūrinės 
būklės svarsčiai”. Ir turbūt ši 
tiesa galioja viso pasaulio pločiu. 
O ką jau bekalbėti apie Vakarų 
kultūrinius poslinkius. Juk iš 
tikrųjų Italijos, Ispanijos, Pran
cūzijos ar Anglijos kultūrinį ly
gį sunku būtų įsivaizduoti be jų 
klasikinio ir moderniojo teatro 
scenos. Jau nuo pat Shakespea- 
re’o laikų iki pat šios dienos Ang
lija ir teatras yra beveik sino- 
niminės sąvokos. Juk net ir šian
dieninis turizmas Anglijoje yra 
didžiausia savo dalimi teatrinis: 
iš Londono ir kitų jos miestų 
retas svečias išvažiuoja, 
nepamatęs vieno ar kito anglų 
teatro spektaklio.

Na, o kaip mes, lietuviai? Kokie 
mūsų istoriniai ir šiandieniniai 
kontaktai su teatru? Ką reiškė 
mums teatras kultūrinės raidos 
eigoje? Ar pakankamas dėmesys 
teatrui šiandien? Ir kokie kūry
biniai rezultatai?

Aplamai Vakarų pasaulio 
teatrinėje mozaikoje nesame 
kokia neigiama išimtis. Imlumo 
teatrinėms apraiškoms turėjome 
nuo neatmenamų laikų. Juk kas 
gi yra, jei ne vaidinimas, ir mūsų 
taip mėgiamos liaudinės vestuvių 
apeigos ar Užgavėnių karnavalai 
su įprastiniais personažais, lygiai 
kaip ir garsiuose italų „Com- 
media dell’arte” vaidinimuose. 
Atitinkamą Lietuvos kultūrinį 
lygį reprezentuoja ir du šimtu 
metų (XVI-XVIII amž.) egzista
vusieji ne tik sostinėje Vilniuje 
prie universiteto, bet ir provinci
joje (Kražiuose, Kaune, Pašiau
šėje, Žodiškyje) prie jėzuitų vado
vaujamų mokyklų veikusieji teat
rai. Ką reiškė 19-to šimtmečio 
mūsų tautiniam atgimimui va
dinamieji klubnų teatrai, daug 
aiškinti nė nereikia. Tai buvo 
tiesiog gaivališkas tautos atsi- 
kreipimas į teatrą, nusitęsęs ir 
per abu Nepriklausomybės de
šimtmečius. Juk pačia geriausia 
kluonine prasme tada ir pavasa
rininkai, ir šauliai, ir kitos orga
nizacijos kiekviename valsčiuje, 
kiekvienoje parapijoje nuolat ir 
nuolat ruošdavo savo apylinkėms 
visų gausiai lankomus vaidini
mus. O ką jau besakyti apie pro
fesionalius teatrus Kaune, Klai
pėdoje ir kitur. Teatrinė kultūra 
skverbėsi ir augo visur. Sakysim, 

provincijos gimnazijų ekskursijos 
į Kauno valstybinio teatro vai
dinimus buvo jau įprastas ir 
natūralus dalykas. (O kad tai pa
sektų ir dabartinės Chicagos 
lituanistinės mokyklos, atves- 
damos savo mokinius į šiemetinį 
Teatro festivalį!).

Neatsiliko čia visu savo teat
riniu entuziazmu ir šimtametė 
išeivija. Senosiose jos kartose 
lietuviškasis vaidinimas būdavo 
tikra visos kolonijos šventė. Teat
ras daug reiškė ir šio pokario išei
vijai. Reikia tik prisiminti, kokių 
nepamirštamų valandų iš
gyventa stovykliniuose vaidi
nimuose Europoje ir vėliau visose 
pasaulio platybėse.

Dėl šiandieninės teatrinės situ
acijos išeivijoje įpratę daugiau vis 
padejuoti. Bet iš tikrųjų nėra dar 
taip blogai, jeigu turime gyvus 
bent kelis teatrinius sambūrius ir 
pajėgiame kas keleri metai suor
ganizuoti Teatro festivalius.

Žiūrėkime, kad ir šiemetinis 
lapkričio 28-30 d. Chicagos 
Jaunimo centre įvykstantis 
septintasis Teatro festivalis: kiek 
jame bus temų, žanrų, režisūri
nių ir aktorinių įvairumų! Juk 
matysime bei girdėsime ir 
šarūninių gilumų dramą, ir nepa
prasto grožio mūsų liaudies 
pasakų plazdėjimą, ir komiškos 
buities sūkurius, į kuriuos bus 
įsuktas mums taip gerai pažįs
tamas, kone mūsų pačių šiandie
ninis gyvenimas.

Bet reikėtų atsakyti ir į 
pirmykštę užuominą: ar esame 
aukštos kultūros tauta, jei lygį 
sversime teatru? Kad nebūtų 
vien tik abejotinas pasigyrimas, 
tegu atsako kiti. Štai neseniai 
okupanto Vilniuje buvo suorga
nizuoti sovietų ir amerikiečių 
rašytojų pokalbiai, kuriuose 
amerikiečiai, anot jų pačių, 
įsitikino, kad Lietuva yra 
okupuotas kraštas. Ten jiems 
buvo progų stebėti ir Vilniaus 
teatrų lietuviškuosius spektak
lius. Žymusis amerikiečių dra
maturgas Arthur Miller matė 
Vilniuje tenykščio Jaunimo 
teatro vaidinimus, apie kuriuos, 
jau grįžęs, išsireiškė, jog tai buvo 
tokie spektakliai, kuriuos būtų 
verta atvežti Amerikon ir paro
dyti čia geriausiuos teatruos.

Ar bus pasiekta tokių aukšty
bių šiemetiniame mūsų Teatro 
festivaly? Tačiau ne vienoks ar 
kitoks atsakymas į šį klausimą 
turėtų apspręsti mūsų pačių

Lietuvių pavardžių 
žodynas

ANTANAS KLIMAS

Lietuvių pavardžių žodynas: A-K. 
Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas. Vilnius: 
„Mokslas”, 1985. 1152 psl.

*

Jau prieš kelerius metus, apie 
1978, teko girdėti, kad Vilniuje 
buvo rašomas didžiulis lietuvių 
pavardžių žodynas. Dar praėjo 
keleri metai, ir štai 1985 metais 
pasirodė šio žodyno pirmasis 
tomas: nuo A ligi K. Vyriausiasis 
šio žodyno redaktorius, dr. 
Aleksandras Vanagas, štai kaip 
charakterizuoja šį nepaprastai 
įdomų ir reikalingą žodyną;

„Lietuvių pavardžių žodynas” yra 
pirmasis bandymas mūsų kalbotyro
je pateikti plačiajai visuomenė! kiek 
galint pilnesnį kalbiškai apdorotą da
bartinių lietuvių pavardžių rinkinį. 
Drauge jis yra pirmasis sisteminges- 
nis tokios apimties lietuvių pa
vardžių tyrinėjimas, nes jame greta 
pavardės, jos paplitimo bei dažnumo 
nurodymo duodama pastabų ir apie 
pavardžių kilmę. Šios pastabos yra 
tik preliminarios, jos nepretenduoja 
į išsamias visų pavardžių etimolo
gijas (dėl to žodynas ir nebuvo pa
vadintas etimologiniu pavardžių 
žodynu). (Pratarmė, p. 6)

Ilgame (pp. 11-41) ir labai 
įdomiai parašytame Įvade, vyr. 
redaktorius aiškina tokius 
dalykus: Žodyno svarba ir pa
skirtis; Žodyno pobūdis; Pa
vardžių šaltiniai; Žodyno san
dara. Kalbininkams tai bus labai 
svarbios mintys, nes pavardžių 
žodynai yra įvairiai sudaromi ir 
juose pačios pavardės yra įvairiai 
aiškinamos. Labai svarbu yra jau 
tai, kad pavardės buvo surinktos 
iš bemaž visų lietuvių gyvenamų 
plotų, nors pasitaiko ir šiokių 
tokių spragų, ypač didesnių mies
tų pavardžių sukaupime, ką 
pažymi ir pats redaktorius. Bet 
svarbiausi duomenys yra visur 
duodami: pati pavardė, jos kirčia
vimas, jeigu jis yra žinomas, 
kokiose apylinkėse ir kiek šeimų 
šią pavardę turi. (Šiam reikalui 
buvo naudojami 280 punktų, 
kurių centrai yra didesnė gyve
namoji vietovė). Dažnai nurodomi 
ir pavardės rašymo bei ištarimo 
variantai. Pagal. uu nurodomas 
bendras skaičius visų šeimų, 
kurios turi tokią pavardę.

Imkime pavyzdį: (pavardė) ABI
ŠALA Glv 9, Kn 2, Ukm (12). Tai 
reiškia, kad pavardę Abišala 
Gelvonų (Glv) apylinkėje turi 
devynios šeimos, Kauno 
apylinkėje (Kn) — dvi šeimos ir 
Ukmergės (Ukm) apylinkėje — 
viena šeima. Iš viso Lietuvoje yra 
dvylika (12) šeimų, kurios turi pa
vardę Abišala.

Kaip ir beveik visų Europos 
tautų, taip ir lietuvių pavardės 
kilmės atžvilgiu yra kelių rūšių: 
kai kurios yra paveldėtos iš se
novės, taigi mūsų atveju jos yra 
lietuviškos, buvusios baltiškos, o 
anksčiau gal buvusios indoeuro
pietiškos; tai yra tokios dvikamie- 
nės pavardės kaip: Vidmantas, 
Mantvydas, Butautas ir t.t. Kitos 
yra taip pat labai senos, daugiau 
aprašomosios, nusakomosios,

atėjimą ar neatėjimą į Festivalio 
spektaklius. Dalyvavimą turėtų 
apspręsti žinojimas, kad teatrinę 
kultūrą, o tuo pačių ir visos tau
tos kultūrą ugdo ir pati publika, 
gausiai teatrą lankydama.

k. brd. 

daugiau pravardinės kilmės, 
tokios, kaip: Kairys, Kalnius, 
Budrys, Butkus, Vilkas, Dailydė 
ir t.t. Iš lietuviškų žodžių sudary
tos išvestinės pavardės yra taip 
pat perdėm lietuviškos: Balčiū
nas, Juodėnas, Augulis, Augū- 
nas, Aukščionis ir t.t. Beveik 
visos kitos pavardės yra skolintos 
iš kitų kalbų. Arba visa pavardė 
ištisai, arba jos dalis, kartais pats 
kamienas, o kartais priesaga. 
Sakysime, pati dažniausia 
lietuvių pavardė, Kazlauskas, 
yra, matyt, paskolinta iš slavų 
kalbų, greičiausiai iš lenkų kal
bos. Žinoma, kai kuriais atvejais 
Kazlauskas gali būti tik vertimas 
iš kadaise vartoto lietuviško 
originalo: Ožys, Oželis, Ožiukas 
ar pan. Tokių vertimo atvejų yra 
labai daug: sakysime, beveik visi 
lietuvių Zagurskai, Zagorskai ir 
pan. yra niekas kitas kaip verti- 
minės pavardės iš seniau vartotų 
lietuviškų Užukalnių, Ažukalnių 
ir pan.

Tokia pavardė kaip Adomaitis 
yra, galima sakyti, pusiau lietu
viška: pirmoji dalis (Adom—) yra 
iš krikščioniško vardo Adomas, o 
priesaga -aitis yra lietuviška. At
seit Adomaitis kadaise reiškė 
„Adomo sūnus'.’.

Apie visa ta> vąšo ir žodyno 
redaktorius: 1 ■

Lietuvių antroponimija yra per
gyvenusi ilgą ir sudėtingą evoliuciją, 
be kita ko, ir dėl žymios kitų tautų, 
ypač slavų antroponimijos įtakos. Ji 
labai aiškiai ima reikštis tuoj po Lie
tuvos krikšto (dauguma krikščio
niškų vardų yra atėję per slavus) ir 
ypač sustiprėja vėlesniais šimtme
čiais, kai ėmė formuotis lietuvių pa
vardės. Kaip tik dėl šios įtakos didelė 
dalis lietuvių pavardžių yra arba sla
viškos bei per slavus atėjusios, arba 
suslavintos (turi slaviškas priesa
gas, priešdėlius ir pan.). (p.ll)

Senovėje beveik visi indo
europiečiai, taigi ir baltai bei lie
tuviai turėjo paprastai tik vieną 
vardą, o pavardės Lietuvoje, kaip 
ir daug kur Europoje, išsivystė 
tik daug vėliau, maždaug nuo 
14-jo šimtmečio ligi 18-jo šimt
mečio. Senieji lietuvių vardai, 
kurie daugeliu atvejų vėliau tapo 
pavardėmis, yra perdėm lietuviš
ki, o slavinimo banga, kaip mes

Iš Algimanto Kezio fotografijų parodos Balzeko Lietuvių miškininkystės muziejuje „Girios aidas” prie Druskininkų,
kultūros muziejaus dailės galerijoje — atsarginis išėjimas Paroda tęsis iki 1987 m. sausio mėn. 3 d.

Ornamentai Druskininkuose Nuotrauka Algimanto Kezio

Iš Algimanto Kezio fotografijų parodos „Lithuania Through the Wall — Impres- 
sions of a Ten-Day Visit to an Occupied Country”. šiuo metu vykstančios 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus dailės galerijoje, 6500 South Pulaski Road, 
Chicago, Illinois. Paroda tęsis iki 1987 m. sausio mėn. 3 d.

matėme iš aukščiau duodamos 
citatos, atėjo daug vėliau. (Gal tik 
dabar mes galime geriau supras
ti, kodėl Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo ruošiamas vad. lietu
vių pavardžių atlietuvinimo 
įstatymas...)

Kad ši diskusija būtų 
konkretesnė, paimkime pačias 
dažniausias lietuvių pavardes. Iš 
šio pirmojo žodyno tomo mes 
išrinkome tik tas pavardes, 
kurias turi bent 300 šeimų. Jas 
čia surašysime alfabetiškai, 
skliausteliuose pažymėdami, 
kiek šeimų šias pavardes nešioja: 
Adomaitis (726), Adomauskas 
(382), Aleksandravičius (408), An
tanavičius (324), Astrauskas 
(328), Bagdonas (662), Balčiūnas 
(999), Baltrušaitis (391), Banys 
(369), Baranauskas (868), Baraus
kas (435), Barkauskas (453), Bart

kus (369), Bernotas (488), Bra
zauskas (345), Bružas (336), 
Budrys (359), Butkevičius (459), 
Butkus (1021), Čern(i)auskas 
(651), Dambrauskas (511), Grigas 
(345), Gudaitis (350), Ivanauskas 
(747), Jakštas (313), Jakubauskas 
(320), Jankauskas (1482), 
Januškevičius (380), Jonaitis
(421) , Juknevičius (320), Jurevi
čius (585), Juška (562), Juškevi
čius (397), Kairys (699), Kamins
kas (683), Karpavičius (360), Ka
valiauskas (781), Kazlauskas 
(1576), Klimas (300), Krasauskas
(422) , Kučinskas (529).

Tai rodo, kad iš pirmojo tomo 
pavardžių (A-K) 41 pavardę 
nešioja daugiau negu 300 šeimų. 
Pati dažniausia pavardė, kaip jau 
minėjome, yra Kazlauskas (1576 
šeimų), toliau eina Jankauskas 
(1482), Butkus (1021) ir Balčiūnas 

(999). Iš visų šių 41 pavardžių 
tikrai lietuviškos yra tik šios; 
Balčiūnas, Budrys, Butkus ir 
Kairys. Reiškia, iš 41 pavardės 
tik 4. Taigi maždaug tik 10%! Kai 
kurios iš šių pavardžių tik atrodo 
arba „skamba” labai lietuviškai. 
Sakysime, pavardė Banys atrodo 
labai lietuviška, o tačiau kalbi
ninkai galvoja, kad ji yra kilusi 
iš lotyniško vardo Benediktas (lot. 
Benedictus). Iš pilnosios formos 
Benediktas, matyt, kilo sutrum
pinta forma, Benys, Benius, o iš 
šių, gal ir slavų kalbų įtakoje, jau 
kilo Banys.

Pavardė Bružas aiškinama taip 
(visos etimologijos — A. Vanago):

Kilmė neaiški. Dažniausiai, matyt, 
trumpinys iš kokio kito asmenvar
džio, pvz., * Ambražas (žr. Ambraževi- 
čius), Ambrožas (žr.) ar pan., plg. vok. 
Bruse, Brusch: Ambrosius (...) Bet 
kartais gali būti pravardinė, sietina 
su liet, bružas „brūžuotojas”, (...) 
bružas „kas nuolat brūžuoja, varsto 
duris, vaikščioja be reikalo; dabita; 
juokdarys; rimbas, lazda ir kt.” (...)” 
(p. 320).

Iš šio pavyzdžio mes galime 
matyti tam tikrą dalį sunkumų, 
susijusių su pavardžių kilme bei 
etimologija. Pavardė Bružas gali 
būti: a) grynai lietuviška; b) sko
linta iš vokiečių kalbos; c) trum
pinimo keliu sudaryta iš kitų sko
lintų vardų bei pavardžių.

Kai kurie kalbininkai yra linkę 
ir tokias pavardes kaip Ado
maitis, Baltrušaitis, Grigas, Jo
naitis, Klimas laikyti lietuviš
komis. Jie tada šitokį galvojimą 
motyvuoja tuo, kad, krikščio
nybei plečiantis Europoje, visos 
Europos kalbos prisiėmė vardų ir 
pavardžių pirmiausia iš Senojo 
Testamento (hebrajų, aramajų 
kalbos), iš Naujojo Testamento 
(graikų k.), arba apskritai iš 
Katalikų Bažnyčios visuotinai 
vartotos lotynų kalbos. Kiti kalbi
ninkai linkę tokias pavardes (bei 
vardus) laikyti tarptautinėmis 
pavardėmis.

Atskiras atvejis yra pavardė 
Gudaitis. Jeigu mes laikysime 
patį žodį gudas grynai lietuvišku, 
ne skoliniu, tai tada, žinoma, ir 
pavardę Gudaitis (atseit seniau 
reiškęs: „gudo sūnus”) galima 
laikyti grynai lietuviška. Čia jau 
metodo ir chronologijos klau
simai, nes neaišku, kada ir kaip 
žodis „gudas” buvo paskolintas, 
ir iš viso ar tai yra skolinys...

Kokios didelės buvo Lietuvoje 
pavardžių slavinimo „bangos”, 
galima matyti kad ir iš šios 
„statistikos”: pavardžių, prasi
dedančių raide A šiame žodyne 
yra apie 1500. Iš jų tik apie 150 
yra lietuviškos, t.y., tokios pa
vardės, kurios savo kilme jokių 
abejonių nekelia. Tai ir vėl ma
tome maždaug tokią pat propor
ciją: tik apie 10% procentų iš A 
raide prasidedančių pavardžių 
yra perdėm lietuviškos. Žinoma, 
jeigu laikysime ir visas vad. 
„tarptautines” pavardes lietu 
viškomis, tada jau lietuviškų pa
vardžių proporcija labai žymiai 
padidės.

Pavardės, kaip jau trumpai 
prisiminėme, yra istorinės, 
geografinės, politinės, kultūrinės, 
religinės, socialinės padėties ir 
išsivystymo padarinys. Jos, 
galima sakyti, tam tikra prasme 
yra kalbos superstruktūra. Jeigu 
lietuvių pavardės tokia didele 
dalimi buvo suslavintos, apsla- 
vintos arba bent paslavintos, tai 
mes visiškai priešingą vaizdą 
matysime, sakysime, lietuvių 
hidronimų (vandenvardžių) siste
moje. Lietuvių kalbos vandenų 
vardai yra beveik 99.99% lietu- 
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Šiame numeryje:

Vilties Dievas — Kūrėjas. 
Už atmintį, sąžinę ir protą. 
Viena diena Vilniuje.
Religinio veikalo premija kun. prof. Antanui Rub- 
šiui.
Nuomonės ir pastabos.
Poeto sugrįžimo stebuklas.
Dailininkas Alfonsas Dargis Vokietijoje.
Prano Dom. Girdžiaus eilėraščiai.
Penkioliktoji metinė lietuvių fotografų paroda. 
Nauja Antano Vaičiulaičio knyga.
Lietuvių menininkų veikla Indianoje. 
Chicagos teatruose.

Vilties Dievas — Kūrėjas
Mūsų laikais žmonija yra pasie

kusi dramatiškų laimėjimų, 
siekdama nugalėti gamtą. Prieš 
mus atsiveria perspektyvos 
techniškai valdyti medžiaginį 
pasaulį, gyvybės procesus ir net 
erdvę, nuo kurių galva sukasi. 
Bet mes gyvename laikais, 
kuriuos valdo baimė. 
Pastaraisiais dešimtmečiais yra 
siaubingai atbudę nerimo ir 
mūsų pačių sužeidžiamumo 
pergyvenimai. Stovime priešais 
naują ir visa apimančią grėsmę, 
kylančią iš to paties mokslo ir 
technologijos, kurie mums teikia 
progą viešpatavimui. Ar mums 
rimtai yra galimybė turėti sau 
ateitį ir viltį? Turime išmokti 
viltis ateitimi laikais, kuriems 
pavidalą duoda baimė.

Baimė ir viltis nėra kas nors 
naujo. Jos yra persmelkusios 
žmogišką patirtį ir anksčiau. 
Žodžius „baimė” ir „viltis” yra 
išradę ne mūsų laikai, kai mes 
dairomės aplink save, ieškodami 
pagalbos mūsų grasinamai 
būčiai. Geri ir blogi nauji dalykai 
niekad nėra taip labai nauji.

Graikų mitologijoje pirmoji 
moteris buvo Pandora. Zeusas 
įsakė Hefaistui ją sukurti, kaip 
atsikeršijimą žmogui ir jo 
geradariui Prometėjui. Dievai 
ją apdovanojo visais žavumais, 
kartu su smalsumu ir apgaule. 
Zeusas pasiuntė ją kaip žmoną 
Epimetėjui, Prometėjaus 
neišmanėliui broliui, ir davė jai 
skrynelę, kurią uždraudė 
atidaryti. Nežiūrint Prometėjaus 
perspėjimo, Epimetėjus jai leido 
atidaryti skrynelę ir išleisti išjos 
visas negandas, kurios nuo tada 
ištinka žmones. Tik viltis pasiliko 
viduj skrynelės.

Viltis graikų mąstysenoje 
visada pasiliko klastingas 
lūkestis. Kaip akstinas žmogiškai 
techne ar veiksmingumui, viltis, 
žinoma, - didžiai vertinga. Bet 
viltis akla — taip sako grandine 
prirakintas Prometėjas visiškai 
atvirai. Jo pokalbis su choru, 
atvedąs prie šios išvados, 
skamba šitaip:

Prometėjas: Nuo minčių apie 
artėjančią mirtį aš išgelbėjau 
žmoniją.

Choras: Kokius vaistus nuo tos 
ligos radai?

Prometėjas: Aklas viltis 
įdiegiau jų širdyse augti.

Priešingai, žodžio „viltis” var
tosena Šventajame Rašte turi 
skirtingą pabrėžti. Viltis visad 

nurodo teigiamą žmogišką 
lūkestį, ką nors, ko žmogus 
trokšta sau ar kitiems. Šitai mes 
skaitome, ar su miegančia sąžine, 
ar su nuostaba, Egzodo pasako
jime ir mesijiniuose tekstuose. 
Egzodo, „išėjimo” prasmę sudaro 
faktas, kad čia Kūrėjo rūpestis 
yra atverti naują ateitį žmonėms, 
kurie, atrodo, nebeturėjo ateities. 
Čia viltis neturi nieko bendro su 
tuo miglotu žmogišku tikėjimusi, 
kuris iššoktų iš Pandoros 
skrynios, kaip abejotina palaima. 
Greičiau tai yra užtikrinta 
tikėjimo stiprybė, galima žmogui, 
atsiliepiančiam į Kūrėjo mylintį 
rūpestį. Viltis yra labai arti 
tikėjimo. Iki tam tikro laipsnio ji 
yra tikėjimo aspektas. Netgi tiek, 
kad tikėjimas gali būti ap
tariamas, pasiremiant viltimi: 
„Tikėjimas laiduoja mums tai, ko 
viliamės, įrodo tikrovę, kurios 
nematome” (Žyd 10:1). Todėl 
būkite „visuomet pasiruošę 
įtikinamai atsakyti kiekvienam 
klausiančiam apie jumyse 
gyvenančią viltį” (1 Pt 3:15). 
Nėra tik atsitiktinumas, kad 
kaip tik Senojo Testamento 
žmonės, nuolatos patiriantys 
mirtį ir mirties grėsmę, niekada 
neatsižada vilties ateičiai.

Šventajame Rašte yra aistrin
gas troškimas atskleisti dar dau
giau apie ateitį ir apie viltį. Už 
šio troškimo yra įsitikinimas, kad 
Dievas Kūrėjas turės ką nors ben
dro su kūrinija ir baimės nakty
je. Ten girdime ne vieną balsą, 
bet ištisą tikėjimo chorą. Girdime 
apie tautą, keliaujančią, 
siekiančią tikslo — piligrimus 
Dievo žmones, besimokančius 
vilties. Mokytis vilties reiškia 
įeiti į atsiveriančią ateitį. Dievas, 
kuris mus įveda į ateitį, yra 
Dievas, kuris sukuria į ateitį 
nukreiptą žvilgsnį mumyse. 
Dievas Kūrėjas yra piligrimų 
tautos Mokytojas: „aš vienas 
žinau mintis, kurias turiu apie 
jus... ramybės ir ne prispaudimo 
mintis, kad jums duočiau pabai
gą ir kantrybės” (Jer 29:11).

Kai skaitome:
Ir kaip lietus ir sniegas nusi

leidžia iš dangaus 
ir ten daugiau nebegrįžta, 
bet girdo žemą, vilgo ją ir daro ją 

derlinga, 
duoda sėklos sėjančiam ir duonos 

valgančiam, 
taip bus mano žodis, kurs išeina 

iš mano burnos;
jis negrįš į mane tuščias,

Už atmintį, sąžinę ir protą
PRANAS VISVYDAS

Tomas Venclova. Tekstai apie tekstus. 
Chicaga, 1985. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas/ AM & M 
Publications, 7338 South Sacramento 
Avenue, Chicago, Illinois, 60629. Tiražas
— 800 egz. Spausdino Mykolo Morkūno 
spaustuvė. Aplankas — I. Gražučio. 240 
psl. Kaina — 10 dol. Gaunama pas 
leidėjus, pas platintojus ir „Drauge”.

*
Neseniai paklausiau iš Lietu

vos viešinčios inteligentės, kuri, 
man įėjus, rankose laikė tuos 
žalsvai aplenktus Tomo Venclo
vos Tekstus apie tekstus; „Kaip 
jums patinka?” „Įdomu, įdomu”, 
atsakė ir pridūrė: „Stebiuosi, su 
kokiu užsidegimu jis garsina 
Lietuvą įvairiuose pasaulio foru
muose. Net Afrikoje”.

Paminėdama Afriką, ji turėjo 
minty Tekstuose išspausdintą 
Tomo Venclovos pranešimą PEN 
klubo konferencijoje Dakare 
„Tautosaka ir lietuvių litera
tūra”. Paskaitininkas užjaučia il
gus amžius išnaudotus „tauriuo
sius laukinius”; lygiagrečiai 
nurodo ir mūsų tautos daugmaž 
panašią situaciją. Jeigu ne 
tautosaka, ne žodinė kūryba, ne 
tos gausingos dainos, gyvavusios 
liaudies buityje, jeigu ne tas 
kaimo archaiškos pasaulėjautos 
charakteris, vargu ar mes 
būtumėm išlikę.

Nedrįsau viešnios kamantinėti
— ką ji mananti apie Venclovos 
rašinius, kritikuojančius Sovietų 
Sąjungos policinę santvarką.
Jaučiau, kad su tuo „garsina” ji 
lyg ir norėjo pasakyti „gina Lie
tuvą”. Jos palankus dėmesys 
knygai, esu tikras, išreiškia ir 
daugelio kitų Lietuvos žmonių 
nuomonę: Tomas Venclova ver
tingai vykdo savo misiją pasau
lyje — kelia į viešumą totalitariz
mo skriaudas žmonijai.

Mūsuose kai kurie nuožmūs 
literatai kai kada papriekaiš
tauja tiems, kurie į savo litera
tūrinius išvedžiojimus įmaišo ir 
antikomunistinių pastabų. Rasi, 
tuo sudrumsčiama žodinio meno 
dvasinė skaistybė. Trafaretiškai 
tariant, nedera politinį skiedinį 
pilti ant literatūros malūno ratų. 
Mano išmone, Tomas Venclova, 
kad ir giliai suvokdamas akade
minės sklaidos verte literatūrai, 
su anųjų apsidraudėuų etika per 
daug nesiskaito. Ką padarysi, 
pati epocha „drumsčia” meno 
skaistybę. Venclovos sampratoje 
literatūra neturi nusigręžti nuo 
laikotarpio problemų, nuo 
didėjančios grėsmės žmogaus 
laisvei ir kūrybai. Reikia reaguo
ti. Reikia raštu ar žodžiu prie
šintis. Tą jis ir daro kiekviena 
proga. Ne tik jo poezijoje, bet ir jo 
eseistikoje akistata su politiniu 
melu ir priespauda iškyla kaip 
neišvengiama būtinybė.

Atsiverskime jo esė „Atme
nanti žemė” — turbūt vieną taik
liausių žemininkų poezijos

bet padarys, ko tik aš norėjau, 
ir bus sėkmingas tuose dalykuose, 
kuriems aš jį siunčiau (Iz 55:10-11), 
mums yra aišku, kad šiuo 
žodžiu Dievas atsikreipia į žmo
niją tokiu būdu, jog kiekvienas, 
kuris gyvena šiame dviprasmiš
kam pasauly, gali pažinti ateitį 
ir viltį. Mes galime tai patirti, 
susitikdami šį veikiantį žodį. 
Laikais, kuriuos formuoja baimė, 
Kūrėjas ruošia naują ateitį ir 
naują viltį šiai neaprėpiamai 
kūrinijai.

Kun. Antanas L. Rubšys 

įvertinimą, tuo ypatingą, kad 
glaustai parašytą. Pritaria jis že
mininkų egzistencinei pozicijai, 
gyvenimo kaip laisvės sąvokai, jų 
užsiangažavimui sąžinei bei są
moningumui, ištikimybei. „Vėl 
iškyla senovinis idealas — ,kalos 
kai agathos', gražu ir dora. 
Prisipažinsiu, ši poezijos sampra
ta man visų mieliausia. Ji nu
krypsta prieš antihumaniškas 
mūsų amžiaus tendencijas, prieš 
teorijas, kurios • neigia laisvę, 
pasirinkimą, individo nepra
nokstamą vertę. Ji yra antifašis
tinė ar antikomunistinė (tiesa ir 
menas mūsų epochoje turi ne 
vieną, o du priešuš)”.

Ir štai po šio politiškai „su
drumsto” aforizmo (tiesa ir me
nas turi du priešus...) ir po žemi
ninkų poezijos teigiamo įnašo 
iškėlimo, Tekstų autorius, jau 
kaip reiklus kritikas, nurodo ir jų 
poetinės technikės silpnybes. 
Tauri egzistencinė laikysena 
„kartais išvirsdavd žodžio dėsnių 
nepaisymu — atseit, negilia 
didaktika, šaltoku Sąvokų dėlio
jimu, netgi tuščiažodžiavimu ir 
pretenzija”. Šifokie nesklan
dumai pas juos^asitaikydavo 
jaunatvės metais. Vėliau žemi
ninkai suprato: „poezija yra tiek 
filosofinė, kiek ji lieka poezija; ir 
filosofija tiek yra poetiška, kiek 
ji lieka filosofiška-’. Tai įsidėmė
tina sentencija. Jei neklystu, kaž
ką panašaus anksčiau yra sufor-
mulavęs Antanas Maceina.

* * *
Įvadiniame Tekstų „Žodyje” 

Venclova rašo: „Literatūros 
mokslas yra mario profesija, iš 
kurios štai jau kelinti metai 
valgau duoną išeivijoje”. Taip — 
universitete už literatūros 
paskaitas jam moka algą. Gal 
kelias šimtines per metus jis gau
na už amerikiečių periodikoje 
protarpiais pasirodančius aktu
alius straipsnius. Tačiau už lig 
šiol išeivijoje išleistas vertingas 
knygas (eilėraščių, vertimų, poli
tinių straipsnių ir dabartinių

vykusios nuo
Lietuvių fotografų išeivijoje parodos, 

spalio 24 iki lapkričio 2 dienos Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje — Eugenijaus 
Butėno nuotrauka.

Tomas Venclova Nuotrauka Vytauto Maželio.

tekstų) mūsų leidyklos jam pride
rančiai užmokėti neišgali. Tokios 
jau aplinkybės. Egzodas juk ne 
valstybė. Čia išeiviui rašytojui 
mokama ne valdiškais pinigais, o 
laisve.

Tik šios, nelengvai pasiektos 
laisvės dėka Tomas Venclova, ša
lia dažnų kelionių po pasaulį, 
šalia akademinio darbo bei įžval
gių literatūrinių analizių, 
mąstymų apie mūsų kultūros rai
dą įvairiais amžiais, — gali spaus
dinti ir totalitarizmą apnuogi
nančius straipsnius.

XX amžių darkė ir tebedarko 
dvi prievartinės civilizacijos: Os

vencimo ir Gulago. Į jų žalojamą 
tikrovę autorius žiūri su rūpesčiu 
ir protestu. To negana: tenykštį 
absurdą demaskuoja pašaipiomis, 
sąmojingomis, ironiškomis frazė
mis. Prieš skaitytoją atsiskleidžia 
totalitaristų niekšingumo ir kvai
lumo pavyzdžiai. Už tokius 
straipsnius, kaip „Žaidimas su 
cenzoriumi”, „Kalėjimas kaip 
komunikacijos reiškinys”, „Apie 
rašymo meną Tarybų Sąjungoje” 
(Solženicino knygos „Veršis su 
ąžuolu” recenzija), „Czeslaw 
Milosz: neviltis ir malonė”, jam 
okupuotoje tėviškėje honoraras 
būtų sumokėtas apkaltinimu, 

areštu, tremtimi. Jis lakoniškai 
pažymi, kad poetui Nikalojui 
Gumilevui bolševikai sumokėjo 
kulkomis.

Autorius sako atrinkęs tik 
populiaresnio pobūdžio straips
nius, rašytus 1968-1983 metų lai
kotarpiu. Su lituanistika susiję 
rašiniai sudėti pirmoje dalyje: 
apie tautosaką (pranešimas Da
kare), Donelaitį, Aušrą, Mai
ronį, Baltrušaitį, Trečią frontą, 
Radauską, žemininkus, Jasman- 
tą-Maceiną, vertimus šių die
nų Lietuvoje. Antroji dalis, man 
regis, turėjo būti perskirta į dvi: 
vienoje totalitarizmą liečią raši
niai, kitoje — dar Lietuvoje 
sukurtos apybraižos, supažin
dinant tarybinių žurnalų skai
tytojus su vakariečių literatūra: 
apie Marcei Proust, Virginia 
Woolf, Albert Camus, Francoise 
Sagan, Prosper Mėrimėe, ir jau 
Amerikoje vykęs pokalbis 
„James Joyce lietuviškai” tema, 
taip pat Paryžiuje „Sintaksis” 
leidinyje išspausdinta Josifo 
Brodskio „Lietuviškojo divertis
mento” analizė.

Per tą nurodytą 15 metų 
tarpsnį nė kiek nepasikeitė Tomo 
Venclovos pasaulėžiūrinis credo, 
nukreiptas prieš dvasinį menka
vertiškumą, miesčionėjimą, prieš 
bet kokią priespaudą (Lietuvoje 
apie tai jis rašė netiesiogiai, tai 
yra, aptardamas laisvę teigian
čius Vakarų autorius). Nepa
sikeitė nėjo stiliaus grakštumas, 
juo labiau rašymo tempe
ramentas. Pridėkime ir erudiciją, 
kuri itin šviečia jo ankstyvuose 
straipsniuose.

Autorius mus tiesiog apstulbi
na savo apsiskaitymu. Stebiesi, 
kaip jis suspėjo per tuos 
jaunatviškus metus pervartyti 
Proust’o, Woolf, Sagan tomus, 
visokias semiotines kritikos stu
dijas, traktatus. Dar pridėkime 
rusų literatūros klaąikų raštus, 
taip pat lietuvių, lenkų litera
tūras. Susidaro tikrai stambi 
biblioteka. Ne tik lentynose, bet 
ir galvoje.

Gal dėl to knygos pavadinimas 
(kurio įtaigumu abejojo Bronys 
Raila, per knygos sutiktuves 
kalbėdamas Los Angeles lietu
viams) yra tinkamas. Iš tekstų 
vystosi, tekstų mintimis ir emo
cijomis alsuoja ir į būsimus teks
tus skverbiasi Tomo Venclovos 
eseistika. Atrodytų, kad pagal tai 
jis yra grynai knygiškas literatas. 
Iš tiesų taip nėra. Tomui 
Venclovai gyvenimiškumo pavy
dėti gali dažnas lietuvių 
literatūrologas.

Iš asmeninės patirties paimti 
epizodai, dažnai su humoro prie- 
gaidėmis, taip pat išgirsti taiklūs 
anekdotai, ar tas beatodairiškas . 
žavesys kokiu nors keistesnių, 
kitoniškesnių kūriniu — suteikia 
jo tekstams konkretų, žemišką 
foną, sakyčiau, sušildo tuos kar
tais vėsius struktūralistinius 
nagrinėjimus (jų nedaug šioje 
knygoje).

♦ ♦ ♦

Mano pažįstamai G. Juodeikie- ”
nei (šio amžiaus rusų literatūros ‘
žinovei) Tekstų knygoje ypač 
patikęs Josifo Brodskio „Lietuviš- ’
kojo divertismento” aptarimas. ;1
Iliustratyvus, bet tuo pačiu •'
akademiškai įžvalgus.

Straipsnio pradžioje autorius " 
pasakoja, kaip Vilniuje susitiko 
trys valdžiai nepatikimi disiden
tai Josifas Brodskis, jo vertėjas ' 
lenkų poetas Wiktor Woroszylski 
ir Venclova. Minimame Josifo 
Brodskio cikle nutylimi susitiki- 'A 
mo asmenys ir įvykiai, „liko

(Nukelta į 2 psl.)
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Rašytojai „atranda Ameriką” — Baltušis, Bučys, 
Laurinčiukas.
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Šiemetinis „Ateities” akademinis savaitgalis. 
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Tarabildų paroda Čiurlionio galerijoje.

Rašytojai „atranda Ameriką”
— Baltušis, Bučys, Laurinčiukas
Amerika, Amerika... Kaip ją 

aprašyt iš Lietuvos ap
silankiusiam rašytojui, kultūri
ninkui, žurnalistui? Ar įmanoma 
būti bent iš dalies objektyviam ir 
ištikimam savo tikriesiems įspū
džiams, žinant, kokio Amerikos 
vaizdo nori partija ir jos spauda?

Partiniai ir nepartiniai Lietu
vos intelektualai Amerikoje 
lankosi ir savo „Amerikas atran
da” jau beveik trisdešimtį metų. 
Jų įspūdžiai jau pripildytų laga
mino dydžio knygą. Jie daug 
pakako — ne tiek apie Ameriką, 
kiek apie Lietuvos partinio elito 
galvoseną bei ribas, tarp kurių 
įsprausti jie turi keliauti, galvoti 
ir rašyti.

Akimis aprėpus tą įspūdžių kal
ną, išnyra du pagrindiniai Ame
rikos aprašymo modeliai — 
Juozao Baltušio ir Alberto 
Laurinčiuko. 1964 metais apsi
lankęs Amerikoje, Baltušis 
aprašė savo keliones Literatūroje 
ir mene ir sužadino nepaprastą 
skaitytojų dėmesį. Nors ir 
žiūrėdamas į Jungtines Amerikos 
Valstybes pro iškreipiančius 
partinius akinius, jis sugebėjo 
neužgniaužti savo teigiamųjų 
rašytojo savybių — smalsumo, pa
stabumo, spontaniško reagavimo. 
Ir taip Baltušio Amerika iki šios 
dienos išliko pati įdomiausia iš vi
sų partinių piligrimų aprašytųjų 
Amerikų. Tai negera, nedora 
„kapitalizmo tvirtovė”, bet ir 
įvairi, įdomi, dinamiška šalis. 
Kai Baltušio kelionės įspūdžiai 
1967 metais pasirodė atskira 
knyga, pavadinta Tėvų ir brolių 
takais, jo teigiamieji atsiliepimai 
apie Ameriką buvo apgenėti.

Tokios komplikacijos nedrums
čia mūsų antrojo modelio, Alber
to Laurinčiuko, straipsnių apie 
Ameriką — rėksmingo citatų, 
karikatūrų ir klastočių jaukalo. 
Jo Amerika tai srutų duobė, 
kurioje kapstosi biznierių bei 
militaristų išnaudojama dora, bet 
suklaidinta amerikiečių liaudis. 
Ją „apšviesti” yra besilankančių 
šauniųjų „tarybinių” žurnalistų 
pareiga. Laurinčiuko modelį 
beveik paraidžiui kopijuoja ir jau
nesnės kartos žurnalistas Vilius 
Kavaliauskas.

Prie šių dviejų modelių dabar 
prisišlieja trečiasis — rašytojo ir 
kritiko Algimanto Bučio šių metų 
balandžio 5 d. Literatūroje ir 
mene išspausdintas straipsnis 
„Amerikos knygų pasaulyje”. 

Kadangi Bučio intelektualinis 
akiratis daug platesnis už Bal
tušio ar Laurinčiuko, itin įdomu, 
kokią „Ameriką” jis atranda. Ko
kios Bučio Amerikos knygos ir 
kokie jos žmonių gyvenimai?

Bučys atranda tą patį, ką prieš 
daugelį metų atrado Amerikoje 
niekad nesilankęs Leninas. „Bur
žuazinio beletristo” kūrybinė 
laisvė, teigia Bučys, tegimdo por
nografiją ir anarchizmą. Tikrąją 
literatūrą Amerikoje užgožia 
„literatūrinė prostitucija”, sadiz
mas, masochizmas, „seksorgijos”. 
Knygų rinką užtvindo meniškai 
bevertė literatūra, lytiniais iš
krypimais besimėgaujantys tri
vialūs bestseleriai. O skaitytojai? 
„Amerikiečiai”, rašo Bučys, „no
ri pasinerti į prabangaus bei nuo
tykingo pasaulio literatūrinę 
fikciją, apkvaišti svaigia pratur
tėjimo iliuzija... ir bent trumpam 
ištrūkti iš savo kasdienio emoci
nio streso, iš nuolatinės ekonomi
nės depresijos, iš materialinio 
determinizmo...”

(Stebėtina, kad išvydęs tokį me
džiaginį ir dvasinį skurdą, Bučys, 
sugrįžęs į Lietuvą, nesiėmė orga
nizuoti pašalpos — siuntinių ir 
buteliukuose koncentruotos kul
tūrinės, psichologinės atgaivos — 
tiems vargšams amerikiečiams 
paremti. Juk toks vaizdas turėjo 
lietuvį rašytoją sukrėsti, kaip 
Etiopuos bado vaizdai sukrėtė pa
saulio viešąją nuomonę.)

Bučio nupieštą Amerikos pa
veikslą verta nuodugniau paty
rinėti. Jo Amerika nukopijuota 
tiesiai iš senų, dar Lenino ir Stali
no laikų, propagandinių plakatų, 
prie kurių Bučys prideda šiandie
ninių aktualijų, kaip „paslap
tingosios Eids ligos epidemiją”. 
Net ir sovietiniai ekonomistai 
frazę „ekonominė depresija” 
šiandien vartoja atsargiau: 
Bučiui ši amerikinė depresija 
niekad nesibaigė ir tebelaiko eili
nį amerikietį „nuolatino streso” 
nelaisvėje, jį „medžiaginiai ap
sprendžia”. Išvada: chroniškas 
nepriteklius, įtampa, dvasinė 
dykuma. Toji Bučio Amerika arti
mesnė Laurinčiuko, negu Baltu
šio, modeliui. Nors Bučys (tikras 
rašytojas) ir Laurinčiukas (propa
gandinių kaladėlių dėstytojas) 
nepanašūs, jiedu nutapė labai 
panašius Amerikos paveikslus, 
kurie primena agitpropinius 
romanus ar propagandinius 
antiamerikietiškus filmus. Jie
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Juozo Brazaičio Raštų Vl-jį 
tomą perskaičius, o jį skaityti 
buvo labai patrauklu, mintyse su
sitelkė vaizdų, kurie sukėlė nau
jus pergyvenimus netolimos, širdį 
veriančios tikrovės.

I-mame, Il-rame ir IlI-čiame 
Brazaičio Raštų tome surinkta 
medžiaga rodė Brazaitį didžiuoju 
literatu — analizuotoju lietuviš
kosios literatūrinės kūrybos, 
didžiųjų Lietuvos rašytojų, poetų, 
Lietuvoje ir išeivijoje. Jis anali
zuoja atgimstančios, nepriklau
somos, ir su okupantu kovojan
čios Lietuvos rašytojų kūrybą.

IV- tame Raštų tome matome 
Brazaitį įsijungusį į kultūros 
rūpesčius, meną, estetiką, teatrą, 
mokyklas ir pristatantį naują, 
Nepriklausomos Lietuvos in
teligentijos kartą sujos polėkiais.

V- tame Raštų tome surinkta 
medžiaga <■ parodo Brazaitį 
žurnalistą. Jis su savo plunksna 
įsibrauna į aktualiausius politi
nio ir visuomeninio gyvenimo 
reiškinius, keldamas optimizmą.

Visi anie raštai tai Brazaičio 
pasaulis, jo dvasinė kūryba ir at
gaiva. Jis savo mintijimu greitai 
užkariauja kitų nuotaikas. Tai 
retas iš profesorių, pas kurį atei
davo pasiklausyti paskaitų ir 
kitų mokslų studentai (o laiko 
studentai visada mažai turi). 
Kiekvienas iš jo paskaitų išei
davo dvasiškai įjudintas, taip 
stipriai Brazaičio dvasinė versmė 
paveikdavo kitus. Ir šitos išleis
tos knygos, kaip redakcinė Bra
zaičio Raštų komisija sako, tai 
dar nėra visi jo raštai, dar yra 
medžiagos jo paliktuose 
archyvuose. Juntame, koks 
didelis Brazaičio kūrybinis 
pasaulis, o ir tai, ką jis sukūrė, 
kaip jis pats sako, buvo tik dėka 
„nuvogtų valandų”. Nuvogtos 
valandos? Kas jį buvo padaręs 
vergu, nuo kojis turėjo „nuvogti” 

tesiskiria tuo, kad Bučys cituoja 
rimtesnius amerikiečių autorius 
ir paberia daugiau vardų.

Kiek daug partinėje spaudoje 
rašytojai - keliautojai jau prirašė 
apie Ameriką, ir kiek dar tuose 
straipsniuose maža autentiškos 
Amerikos su jos problemomis ir 
stiprybėmis, jos ligomis ir sveika
ta. Ir ne maža veidmainiavimo. 
Amerikos medžiaginį skurdą 
aprašęs turistas velkasi į namus 
deficitinių gėrybių prigrūstus 
lagaminus; nežabotą ištvirkimą 
pasmerkęs žurnalistas arti- 
miausiems draugams vežasi 
pornografinių žurnalų; o dvasinę 
Amerikos dykumą apraudojęs 
rašytojas į „dvasiškai turtingiau
sią pasaulio valstybę” gabenasi 
krūvelę ten uždraustų knygų ir 
tikisi, kad Maskvos muitinėje jų 
neatims. Gal tiksliausiai 
Ameriką vaizduoja tie joje ap
silankę lietuvių rašytojai ir 
žurnalistai, kurie, žinodami, kad 
pilnas ir tikslus Amerikos vaiz
das partinėje spaudoje neįmano
mas, nusprendžia geriau nieko 
nerašyti.

kž 

valandų? Sis jo paties posakis 
išryškėja, perskaičius Vl-jį jo 
Raštų tomą.

Vl-tasis tomas sudarytas, prie 
knygos Vienų vieni, išleistos 1964 
metais, prijungiant naują dalį, 
pavadintą „Rezistencija”. Knygą 
Vienų vieni parašė ir redagavo 
pats Brazaitis. Priedas prie tos 
knygos, medžiaga, rasta Bra
zaičio archyvuose, labai gerai 
papildo ir praturtina pirmąją 
knygą.

Kodėl Brazaitis kai kurios me
džiagos pirmoje knygoje nepa
naudojo, neaišku. Gal jis manė, 
kad per anksti, netikslu viešai at
skleisti, ar kad gali kas nors 
nukentėti. Kai kas gali ir dabar 
tokius klausimus kelti. Bet nau
ja medžiaga atverta ir diskusijos 
nereikalingos, ji dabar knygos 
vertę stiprina.

„Vienų vieni”

Savarankišką asmens kūryba 
prasideda ir bręsta, kai žmogus 
yra vienų vienas, laisvas. Bet 
vienų vienas žmogus yra ir tada, 
kai jis yra apleistas. Šioje knygo
je parodomos šios abi „vienų vie
no” plotmės ir tarp jų visa 
lietuvių tauta ir tą tautą 
sudarantys asmenys. Lietuvių 
tauta, sįebėtįuę,įkūryhinga, vienų 
viena trumpu sukilimo metu at
stato valstybinį aparatą. Deja, jos 
likimą ėmė spręsti ir net dalytis 
žmonėmis ir žemėmis kiti, kaip 
prieš šimtmečius iš Afrikos į 
Ameriką atvežtais vergais. Ar 
yra asmeniui pasirinkimas, kai jo 
likimą nulemia kiti? Nėra. Štai ir 
Brazaitis juntasi pasidaręs vergu, 
kaip ir visa tauta, nuo jos neat
skiriamai. Kai esminės valandos 
eikvojamos vergo kovai su 
tikrove, kūrybai lieka tik liesos, 
atsitiktinės „nuvogtos” valandos, 
kuriomis remiasi asmuo, jomis 
remiasi ir tauta. Vergo kova sun
ki, neatiaidi, ir šioje kovoje, ko
voje už būvį, mes, lietuviai, jun- 
tamės esą apleisti. Kūryboje 
vienatviškumas yra pagrindas 
susikaupimui, vergo kovoje — 
vienatviškumas veda į žuvimą.

Štai čia Brazaitis spaudžia 
aliarminį mygtuką, kad budintų 
pavargusio vergo sąmonę; jis šioje 
knygoje rodo aliarmą pavyz
džiais. Kartu šioje knygoje bando 
atkreipti dėmesį laisvės ir

Arūnas Tarabilda Šaukliai
ciklo „Vilniaus legendos”, linoraižinys, 1968.

Tarabildų šeimos dailininkų paroda atidaroma Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje, š.m. gruodžio 12 dieną.

humanizmo šūkiais apsikarsčiu
sios laisvų tautų šeimos. Pavyz
džiai rodo, kad laisvoms tautoms 
toks likimas artinasi. Kadaise 
buvusio vergo Amerikoje būsena 
buvo paprastesnė: kai jį Afrikoje 
sugaudavo, uždėdavo grandines 
ant kojų ir rankų, ir jis jau žinojo, 
kad nuo šio momento jis yra ver
gas, ir visi sakė, kad jis yra ver
gas ir jo gyvenimas nulemtas. 
Šiandieną vergas iš Sibiro pri
verstas dainuoti: „Ir niekur kitur 
nėra kitos tokios laisvos šalies...” 
Ir šiandieną Amerikoje sunku 
kitaip įtikinti Amerikoje gimusį, 
ir amerikiečiu besivadinantis 
pilietis nesupranta, kodėl 
lietuviai Lietuvoje balsuoja už 

komunistų partiją, jei jie jos ne
mėgsta. Taip kaip dabar OSI 
džiaugiasi, suradusi kraštą — 
SSSR, sutinkantį priimti pas 
save žmones, kuriems uždedamas 
titulas „nacis”. Brazaitis šioje 
knygoje labai aiškiai išsako šio 
laikotarpio perspektyvą ir 
būseną: „Kitaip sakant, paverg
tieji, būdami belaisviai, dar 
turėjo būti laisviesiems apsaugos 
priemonė” (p. 348). Šioje knygoje 
nepaprastai nuosekliai išsakyta 
Lietuvos tragedija, kiekvienam 
aiškiai, pagrįstai ir prieinamai. 
Čia visi gali semtis sau žinių, jei 
nori pajusti buvusius ir esamus 
mūsų tautos rūpesčius ir net 
mūsų asmeniškus pavojus.

Ministeris Pirmininkas, 
laikinai

Jis buvo profesorius, aš buvau 
studentas. Jo ir mano pozicijos 
buvo skirtingos. Taip atrodytų 
dabar, iš dabarties aplinkos žvel
giant. Tačiau kitaip buvo tada, 
tuo laikotarpiu, apie kurį rašo šis 
Vl-tasis tomas. To meto likiminė 
kova neklausė, ar tu esi studen
tas, ar profesorius, sąlygos dik
tavo kelią. Jei dabar kai kur ma
tome sąjūdžius, kuriuose profeso
rius veda ir studentai remia ir 
eina, tas visai netiko anai 
žūtbūtinei kovai. Anuo metu visi 
turėjo eiti kartu, ir Brazaitis 
mokėjo eiti kartu. Pogrindžio 
kovoje dažnai iškildavo studen
tas, ir profesorius jį sekdavo, kai 
sąlygos to pareikalavo. Žinoma, 
savo vertę žinojo ir studentas, ir 
profesorius, bet pasitikėjimas 
vienas kitu buvo būtinas, net, 
tiesiog, aklas pasitikėjimas 
vienas kitu. Jei profesorius 
leidosi būti išstatomas minis- 
teriu, jis turėjo pasitikėti tais, 
kurie jį išstato.

Skaitydamas ir perskaitęs VI- 
tojo tomo knygą, pirmiausia skai- 

tytąjas ieško autoriaus. Keista, 
šioje knygoje autoriaus lyg ir 
nematai. Tai priešingybė kitoms 
šio laikotarpio dokumentinėms 
istorijoms, kuriose autorius rašo 
apie save, kaip ir ką darė, kokius 
įsakymus davė, kur kokias kliū
tis sutiko, nugalėjo arba nepajė
gė. Šioje knygoje autoriaus lyg ir 
nerandi. Apie Laikinosios 
vyriausybės pirmuosius posė
džius autorius rašo: „Pradžiai 
pirmininkaujančio pareigos pri
skirtos švietimo min. J. Ambra
zevičiui. Tikėtasi, kad tai truks 
dvi tris dienas, iki atvyks minis
teris pirmininkas K. Škirpa”. 
Taip netiesiogiai autorius pri
stato pats save, kukliai, 
nedrąsiai. Brazaitis neprideda 
savo, kaip sukilimo dalyvio (o jis 
juo buvo) darbų, planavimo, 
laikysenos. Atrodytų, lyg jis buvo 
kur nors atokiai ir neturėjo jokių 
pavojų arba grėsmės. Užsislėpęs 
jis nebuvo: jis rizikavo ir kartu 
kovojo, išstatydamas save prieš 
tuos pačius pavojus kaip ir kiti 
sukilimo vykdytojai. Jis šaukia 
ministerių posėdį birželio 24 d., 
kai dar Kaunas skendėjo šūviuo
se. Jis apie save nieko nerašo. 
Nerašo ne todėl, kad neturėtų ką 
rašyti, bet jis nenori savęs šioje 
knygoje iškelti. Šioje knygoje jis 
liudija apie kitus, liudija įvykius, 
kaip stebėtojas iš šono, santūriai,' 
taktiškai, kad parodytų nesuas
menintą įvykių raidą, kad būtų 
pateikta tikrovė, tikslus aprašy
mas, ypač ten, kur kalba tauta ir 
liečiami gyvybiniai tautos 
reikalai. „Laikinai” ministerių 
pirmininku išrinktas jis tapo juo 
amžinai. Lietuvių tauta žvelgė į 
jį su pasitikėjimu, ir jis lietuvių 
tautos neapvylė.

Lietuvos Laikinoji vyriausybė
Esminė visų įvykių viršūnė 

šioje knygoje yra — sukilimas. 
Autorius duoda sukilimui pa
brėžtiną datą: „1941 m. birželio 
mėn. 23 d. 9 vai. 28 min. ryto”. 
Tai laikas, kuriuo Kauno Radijo 
stotis paskelbė Lietuvai ir pasau
liui nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą ir Lietuvos 
Laikinąją vyriausybę. Nuo to 
momento prasidėjo spontaniš
kasis lietuvių tautos sukilimas. 
Šiame tome sutelkta dokumen
tinė medžiaga, parodanti eigą, 
kuri paruošė kelią ir, sakytume, 
privedė lietuvių tautą prie šio 
sukilimo. Lygiai šis tomas taip 
pat parodo, kaip įvykiai toliau 
vystėsi šio sukilimo atošvaistėje.

Atkurta nepriklausoma Lietu
vos valstybė — štai kas yra šiam 
laikotarpiui būdinga. Valstybė 
atkurta tautos sukilimo aukomis 
ir kovos krauju patvirtinta, kad 
pasaulis žinotų ir matytų. Kokia 
reakcija pasaulyje? Knyga parodo 
faktus, kaip sumišo ir Stalinas, ir 
Hitleris. „Molotovas prabilo iš 
Maskvos per radiją... jis nebe- 
susivaldė: paskutiniais žodžiais 
išsikeikė ant mūsų sukilėlių” (p. 
69). O Berlyne — „K. Škirpa buvo 
priimtas von Grundherr. Pasta
rasis pareiškė nepasitenkinimą ir 
susijaudinimą, kad paskelbta 
Vyriausybė”... (p. 82). Kauno 
radijo skelbimus labiausiai sekė 
Švedija ir ji toliau žinias perdavė 
į Vakarus. O Amerikoje — „Bim
bai pasakius, kad Lietuvoje jau 
susidarė valdžia iš Škirpos, Raš
tikio ir kitų, suūžė salė nuo 
griausmingo plojimo, kuris tęsėsi 
kelias minutes”... (p. 536).

Šitaip surinkta medžiaga, 
dokumentinėmis ištraukomis 
Brazaitis pristato nacių oku
paciją, bolševikų okupaciją, lie- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Nuomonės ir pastabos.

I Petro Melniko apsakymas „Tamsiai žali egliukių 
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Rašytojo tarybinė duona
Ko reikalaujama iš rašytojo, 

kad už savo raštus galėtų valgyti 
tarybinę duoną? Tiksliai atsakyti 
j ši klausimą galima, tik pasi
telkus kurį nors tenykštį apdairų 
plunksnos žmogų, žinantį liau
dies priežodžio — moki žodį — 
žinai kelią — reikšmę.

Prieš metus Literatūroje ir 
mene poetas Mykolas 
Karčiauskas rašė: „suvokdami 
svarbius partinės ir valstybinės 
veiklos principus, kaip mus moko 
Partijos Programa ir Įstatai”, 
rašytojai gali pasiekti kūrybines 
aukštumas. Taigi — gerai įsikurti 
tarybinėje hierarchijoje.

Suprantama, be valstybinės 
Rašytojų sąjungos pažymėjimo 
platesniu mastu nepasireikši. 
Būsi nepripažintas stalčininkas, 
slaptai sau rašąs įtartinas istori
jas. Kaip pavaizduota Čingis 
Aitmatovo romane Ilga, kaip 
šimtmetis, diena, herojus slaptai 
rašė atsiminimus, buvo įskųstas, 
suimtas ir mirė kalėjime. Pasi
teisinimas: taip atsitikdavo Stali
no diktatūros metais, saulėtos 
konstitucijos valstybėje.

Iš tarybinio rašytojo reika
laujama savo mąstyseną pagrin 
dinai suderinti su Partijos 
programa. Nelyginant futbolo 
komandoje, reikia žaisti pagal 
trenerio sumanytą planą. Myko
las Karčiauskas pažymi: „Rašy
tojų sąjungos narys visų pirma 
aktyvus kūrėjas, kuris vadovau
jasi savo darbe marksistinės 
estetikos nuostatomis, kuriam 
rūpi visos laikmečio problemos, o 
jo kūryba atspindi gyvenimo 
tikrovę, formuoja kasdienybės 
atsinaujinimą”.

Skaitytojas lengvai pastebės, 
kad apdairusis Mykolas Kar
čiauskas nusikalsta paprastai 
mokyklinei logikai. Argi isto
rines ar fantastines apysakas 
rašančiam prozininkui būtinai 
turi rūpėti visos (pabrėžiu — 
visos) nūdienės problemos? Juk 
tai nesąmonė. Atrodytų, kad epo
chos konfliktais ir visokia sukta 
politika nesirūpiną plunksnos 
meistrai nėra kvalifikuoti rašy
tojų sąjungos narystei.

Senas tarybinis dėsnis — galvo
ju vienaip, o sakau kitaip — pasi
tvirtina ir šiuo atveju. Kitaip 
galvoja ir Mykolas Karčiauskas. 
Tačiau jis įpareigotas kartkar
tėmis tarti žodį, kuriame atsi
spindėtų partijos suvažiavimų 
žargonas. Kaip visados, Partija 
šliukšteli kibirus nuorodų ir 

pamokymų, ir rašytojams privalu 
su tuo galynėtis. Vakarų 
demokratijos akimis žiūrint, juk 
tai komedija, kai subrendę 
kūrėjai yra lnokomi vadovautis 
marksistinės estetikos nuo
statomis. Argi jie nesugeba patys 
galvoti? Argi būtinai reikia jiems 
kalte kalti į galvą, kas tinka ir 
kas netinka meno dalykuose? 
Aišku, tai grubus seržantiškas 
muštras, įpilietintas kiekvienoje 
totalitarinėje santvarkoje.

Matome, kokia ašakota yra 
rašytojo duona, anot Liongino 
Šepečio, „humaniškiausios civi
lizacijos sąlygomis”. Tik praverk 
vartus, tik ženk ne Partijos 
nurodyta kryptimi, tik pakri
tikuok iš esmės visą režiminį 
širšyną, ir pamatysi, kas atsitiks.

Saulius Tomas Kondrotas

Neseniai prozos meistras Sau
lius Tomas Kondrotas ryžosi pasi
likti Vakarų Vokietijoje. Ryžosi 
atvirai tarti tai, kas ant jo širdies 
seniai gulėjo. Tarp kitko pasakė: 
„Įkvėpiu pilna krūtine oro ir 
jaučiu daug laisvės”.

Tik už tokį žmogiškai indivi
dualų apsisprendimą Literatūra 
ir menas (valdžios ir Rašytojų 
sąjungos organas) sviedė Kondro- 
to pusėn prakeiksmus: atseit, pa
darė „niekingą žingsnį išduodant 
gimtąjį kraštą”, tėvynę „apšmei
žęs ...save išbraukė iš lietuvių 
tarybinės literatūros, iš viso 
mūsų kultūrinio gyvenimo”.

Neįsivaizduoju, kokiu magišku 
būdu galima išbraukti žmogaus 
kūrybą, jei ji jau įamžinta 
knygose. Konfiskuoti per kratas? 
Perduoti makulatūron? Deginti? 
Bausti Kondroto raštus slepian
čius skaitytojus?

Ima šiurpas pagalvojus, kokia

MARIJA EIVAITĖ-HAUSER

Norvegų literatūra pasaulyje 
siejama turbūt pirmiausia su 
garsiojo 19-to šimtmečio 
dramaturgo Henrik Ibsen 
kūryba. Nenuostabu, kad beveik 
kiekvienas didesnis teatras yra 
įtraukęs į savo repertuarą jo 
populiarius dramos veikalus, 
kaip „Lėlių namą” ar „Laukinę 
antį”, ir kad ištisos bibliotekų 
lentynos yra pilnos knygų, 
komentuojančių ir analizuojančių 
Ibseną bei jo kūrybą. Tačiau nuo
stabu, kad šis žymus dramatur
gas nesusilaukė Nobelio premi
jos, kuri perjos maždaug 84 metų' 
istoriją buvo suteikta net trims 
mažiau žinomiems norvegų rašy
tojams: poetui Bj^rnsterne Bj/5rn- 
son 1903 metais ir beletristams 
Knut Hamsun 1920 metais bei 
Sigrid Undset 1928 metais.

Ankstyvojo 20-tojo amžiaus nor
vegų literatūra pasižymi epiniais 
romanais, susidedančiais iš dau
gelio, net iki dešimties, tomų. Šio 
periodo literatūrai priklauso 
epinio masto aprašymai senovės 
norvegų sagų, folkloro, liaudies, 
gamtos ir kaimo, darbininko 
dalios ir šeimos istorijų. Nors šioji 
literatūra laikoma istorine ta 
prasme, kad ji vaizduoja tam 
tikrus istorinius laikotarpius, ją 
taip pat galima laikyti uni
versalia, nes ją jungianti bendra 
tema yra žmogus ir visuotiniai 
žmonijos interesai. Vienas stip
riausių šios istorinės-universalios 
literatūros pavyzdžių yra trilogija 
Kristin Lavransdatter, už kurią 
jos autorė Sigrid Undset 1928 
metais laimėjo Nobelio premiją.

Sigrid Undset gimė Danijoje 
1882 metais, bet užaugo Norve
gijoje. Kadangi ankstyva jos tėvo 
mirtis paliko šeimą sunkioje 
finansinėje padėtyje, Sigrid išėjo 
uždarbiauti, negalėdama baigti 
aukštesnio mokslo. Laisvalaikiu 
ji rašė ir iš šio laikotarpio kilo jos 
pirmasis sėkmingas romanas 
Jenny (1911), kuris vaizduoja ir 
nagrinėja miesto mergaitės iš 
vargstančios darbininkų klasės 
nesėkmes ir tuo pačiu to laiko 
darbininkijos skurdą. Sigrid Und
set ištekėjo už dailininko ir jiedu 
susilaukė šešių vaikų. Tačiau po 
trylikos mėtų išsiskyrė. Tuojau 
po toji užbaigė save veikalą Kris
tin Lavransdatter n priėmė ka
talikų tikėjimą. Per Antrąjį 
pasaulinį karą ji pasitraukė į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur aktyviai reiškėsi publicis
tinėje kovoje prieš fašizmą, o po 
karo ji sugrįžo atgal į Norvegiją 
ir ten 1949 metais mirė.

Savo tėvo įtaigauta, Sigrid Un
dset labai domėjosi viduramžiais 
ir ypač išstudijavo 13-tojo am
žiaus Norvegijos istoriją bei gyve
nimą. Iš šio jos susidomėjimo gi
mė du stambūs ir reikšmingi lite
ratūriniai darbai — trilogija Kris
tin Lavransdatter 1920-1922

kreiva yra demokratiškumo nuo
voka okupacijos dėka sovietinėje 
Lietuvoje. Kaip inkvizitoriškai 
dar vis žiūrima į žmogaus teises. 
Kaip lengvai rašytojas apkalti
namas tėviškės „išdavimu” tik už 
tai, kad nugarą atsukęs jam 
nemielai santvarkai.

Padėties tragizmą puikiai 
nusako Bernardo Brazdžionio 
eilės:

Akte kaltinamajam pasakyta: 
nemylėjau aš tėvynės...

Ne! Mylėjau, bet idealų 
neišniekinau šventų!

Pr. V. 

metais ir tetr&logija Olav 
Audunsson 1925-1927 metais. 
Kristin Lavransdatter yra portre
tas viduramžių norvegės moters 
gyvenimo nuo jos vaikystės iki 
mirties, apimąs 1320-1350 laiko
tarpį, Olav Audunsson — 
viduramžių norvego vyro portre
tas. Abu romanai susilaukė pla
taus atgarsio. Kritikai ir tada, ir 
dabar labiau vertina Kristin Lav
ransdatter, nors, pačios autorės 
manymu, Olav. Audunsson 
yra jos geriausias kūrinys.

Kristin Lavransdatter yra epi
nio m sto romanas, kurį sudaro 
trys omai: -Jaujiamartės vai
nikas, Husaby šeimininkė ir Kry
žius. Autorė rašė laisvai, bet ne 
skubotai, detališkai, bet ne 
nuobodžiai. Tik retkarčiais 
archaiškos kalboj panaudojimas 
sulėtina skaitymą, bet ir tai 
skaitytojo nevargina. Undset pri
stato visu pločiu ir gyliu moters, 
Kristinos, gyvenimą nuo vaikys
tės tėvų namuose, ūkanotame ir 
paslaptingame Joruungaard slė
nyje, iki mirties toli nuo savo 
gimtinių namtį;' vienišame 
vienuolyne, sįaą^iant Baisiam 
maro sūkuriui . Kiekviena fazė jos 
moteriškojo brendimo yra 
vaizduojama enciklopediškai, bet 
ne smulkmenišką!. Ji yra dukra, 
meilužė, žmona, motina, šeimi
ninkė, močiutė ir našlė. Jos jaus
mai ir emocinė branda taipogi 
keičiasi su kiekviena nauja role 
ir kasdieninio gyvenimo įvykiais. 
Nors Kristina yra ne’'-skiriama 
dalis anų dienų visuomeninės 
struktūros ir tvarkos, jos pilna-
tinę psichologinę būseną ne
įmanoma priskirti tik vienam 
kuriam nors kraštui ar laiko
tarpiui. Kristina yra kartu 
moderni ir amžina. Ir kaip tik dėl 
šio sėkmingo derinio dviejų laiko 
dimensijų — istorinės ir amžinai 
modernios Kristin Lavransdatter 
yra nepaprastai įdomus ir išlie
kantis romanas, įsirikiuojantis į 
svarbiausius 20-to amžiaus di
džiuosius literatūrinius veikalus.

Sigrid Undset labai išsamiai ir 
įdomiai atskleidžia giliai išstu
dijuotą viduramžinę Norvegiją ir 
senovės skandinavų rūpesčius, 
nelaimes, kodeksą, politiką, kas
dieninį ūkininko, dvarininko ir

Arūnas Tarabllda Kunigaikščio medžioklė
Iš ciklo „Vilniaus legendos”, linoraižinys, 1968.
Domicėlės, Petro, Arūno, Vįjos ir Rimto Tarabildų paroda buvo atidaryta vakar 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje. Paroda vyksta šį ir ateinantį 
savaitgali, gruodžio mėn. 19-21 d.

Žymi šio šimtmečio norvegų rašytoja* katalikų kultūrinio renesanso Europoje 
atstovė. Nobelio literatūros premijos laureatė Sigrid Undset (1882 - 1949).

dvasiškai pašauktojo gyvenimą. 
Tarsi dienoraštyje skaitytojui 
pateikiami kasdieniniai gy
venimo įvykiai: gimimai, vestu
vinės puotos, šermenys, laido
tuvių apeigos, šventės, pobūviai, 
ligos, piligrimų kelionės į šven
toves. O dar smulkiau skaitytojas 
supažindinamas su anų dienų 
namų ruoša ir įrengimu, maistu, 
gėrimais, gydomųjų žolių verte, 
vyrų bei moterų apranga. Autorė 
vaizduoja ryšius tarp tėvų ir 
vaikų, dvarininkų ir tarnų, 
kunigų ir pasauliečių, taip pat 
išryškindama giminystės svarbą, 
jos uždedamas pareigas ir 
atsakomybę. Jei pasaulis tuo 

metu atrodo teoretiškai krikščio
niškas, tai iš tikrųjų jis tebėra 
pagoniškas, pilnas papročių ir 
prietarų, užsilikusių iš 
ankstyvesniųjų šimtmečių. Stip
rėjanti Bažnyčios ranka neįsten
gia užgniaužti liaudies išvykų į 
piliakalnius, tikėjimo į kalnų 
karalius ir skaisčias, viliojančias 
miško deives, kreipimosi į žmo
gėdras ir kitas antgamtines jėgas. 
Gamta yra integrali dalis žmonių 
gyvenimo ir ji yra ryškiai ir ašt
riai pavaizduota, ne tik jos grožis 
ir paslaptingumas, bet ir jos 
negailestinga, naikinanti jėga. 
Visapusis gyvenimas ir jo eiga 
yra užfiksuojami pagal šventes ir 
sezoninį gamtos permainingumą.

Skaitytojui vis primenama, kad 
keturioliktasis amžius dar vis yra 
žiaurus laikotarpis. Nors vyrai ir 
moterys patys yra stiprių 
charakterių ir jausmų, kiek
vienas turi kitu pasitikėti ir 
veikti bendrom jėgom. O kaip tik 
šis pasitikėjimas artimu su
svyruoja, vyksta muštynės, papjo- 
vimai, apkalbėjimai, žudymai ir 
politinės intrigos. Net ir pačiai 
Bažnyčiai sunku didžiuotis savo 
tobulumu, siunčiant į žmonių 
tarpą kunigus ir vienuolius, 
kurie nesugeba suvaldyti savo 
primityvių jausmų ir pasiduoda 
godumui ir garbės troškimui, ne
vengia išprievartavimo ir 
palaidumo.
Šiame romane, panašiai kaip 

dienoraštyje, yra užfiksuota 
neribota jausmų skalė. Vidur
amžių vyrai ir moterys pa
vaizduoti stiprių ir aistringų 
jausmų, ir skaitytojui lengva juos 
užjausti, mylėti, niekinti ir bijoti. 
Pavyzdžiui, skaitytojas jaučia 
paniką, kai Švento Olavo bažny
čia dega, išgąstį per meilužės 
nusižudymą, liūdesį per graudin
gus tėvo ir dukters atsisveiki

nimus ir šiurpulingą baimę per 
įvykius kapinėse. Skaitytojas 
užjaučia ne tik nekaltą, bet taip 
pat ir apgaulingą, slaptą ir 
skaudinančią meilę. Tik, deja, 
mažai ką randa juokingo, nes 
aplamai romanas yra liūdnas ir 
tragiškas gyvenimo portretas. 
Vyrauja savikova, dvikova, 
beviltiškumo ir nereikalingumo 
jausmai.

Kristina yra neabejotinas šal
tinis visokių jausmų. Jos ugninga 
aistra, nesuvaldoma širdis ir 
aštrus liežuvis atneša nelaimę, 
skausmą ir tragediją ne tik jai, 
bet ir kitiems. Nors Kristina 
visuomet rami, teisi ir švelni savo 
santykiuose su draugais, tarnais, 
pažįstamais ir svetimais, ji būna 
ir pikta, ir žiauri tiems, kuriuos 
stipriausiai myli. Jos meilės 
saldumo ir drauge kartumo ne
gauna pajusti svarbiausieji ir 
artimiausieji asmenys jos gyve
nime, būtent jos tėvas Lavrans ir 
vyras Erlend. Kristina dar turi 
tris labai artimus draugus; 
vienuolį Edwin, savo buvusį suža
dėtinį ir vėliau svainį Simon ir 
artimiausią vyro Erlendo draugą 
Ulf, kurie tampa jai per sun
kiausius gyvenimo momentus 
nepakeičiama atrama, bet ir jų 
vieta yra neabejotinai antraeilė 
šalia Lavrans ir Erlend.

Lavrans, teigiamiausias 
romano asmuo, yra geras pavyz
dys ankstesniojo šimtmečio 
Norvegijos žemės aristokratijos. 
Jis yra fiziškai ir morališkai stip
rus, drąsus, valingas, bet taikus. 
Jis yra geras medžiotojas ir 
žemdirbys, rūpestingas vyras ir 
tėvas, visų žmonių mylimas ir 
gerbiamas. Nors jis yra dievobai
mingas ir laikosi Bažnyčios 
autoriteto, jis neapleidžia protė
vių tradicijų ir ypač lanko senąjį 
jų piliakalnį.

Kristina yra savo tėvui „bran
giausias auksas” ir jau pirmuo
siuose puslapiuose išryškinama 
jų abipusė stipri ir švelni meilė. 
Tik kai Kristina nutaria at
sisakyti jai tėvo išrinktojo ir užsi
spiria tekėti už kito, abiejų širdys 
suakmenėja ir gimsta tyli ir 
skausminga dvikova. Galų gale 
Kristina išeina laimėtoja, bet be 
laimės, nes tėvas lieka apgautas 
ir paniekintas. Nors Lavrans iki 
tol turėjo pakelti savo šeimy
niniame gyvenime nemažai 
skausmo ir smūgių, tik myli
miausios dukters apgavystė pa
laužia jo sveikatą ir širdį.

Kristina sutinka savo būsimą 
vyrą Erlend, dar būdama kito 
sužadėtine. Erlend yra gražus, 
narsus, kilęs iš dvarininkų, bet 
Bažnyčios pasmerktas dėl savo 
palaido ir nemoralaus gyvenimo. 
Jiedu tuojau įsimyli, bet jų meilė 
nuo pat pradžių pranašauja tra
gediją. Kristinos vestuvių diena, 
kurios ji septynerius metus laukė 
ir dėl kurios atkakliai kovojo, yra 
jai liūdesio diena. Kristina jaučia 
baimę dėl ateities ir jos širdyje 
išdygsta pyktis. Šį pyktį pagim
do jos priešvestuviniai lytiniai 
santykiai su Erlendu, o ji ir jau 
gerokai laukianti kūdikio. 
Kristina nenustoja savęs ir kitų 
kankinti už praeities įvykius ir 
prisiminimus, kurie jai nuolatos 
šmėkščioja prieš akis.

Kristina pagimdo septynis 
sūnus, vieną po kito, ir juos pa
stato kaip sieną tarp savęs ir 
vyro. Sūnums ji atiduoda visą 
savo energiją, tiek, kad jie jaučia
si smaugiami. O jos pyktis auga 
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Šiame numeryje:

Kova su Dievu Senajame Testamente, Odisėjoje 
ir lietuvių tautoje.
Vilniaus arkivyskupijos provincija.
Antano Maceinos „Išlaisvinimo teologija”.
Nauja Algimanto Kezio kūrybinė iniciatyva — 
paroda „The Creativity of Tradition” ir knyga 
„Faces of Two Worlds”.
Balio Augino eilėraštis.
Naujos knygos.
Kad balsas neliktų tik tyruose.
Mokslininkas dr. Eugenijus Gedgaudas. 
Chicagos teatruose.
Rokas Zubovas — pianistų konkurso laimėtojas. 
Nauji leidiniai.

Kova su Dievu Senajame
Testamente, Odisėjoje ir 

lietuvių tautoje
Pradžios knygoje yra savotiš

kas epizodas, kuriame Jokūbas 
kovoja su Dievu. Tai daug kam 
kelia rūpesčio. Kodėl didelis Se
nojo Testamento patriarchas tu
rėjo savo vaidmenį monoteistinė
je sąrangoje pradėti kova su Die
vu? Šiuo epizodu buvo susidomė
jęs rusų tautos filosofas Solov- 
jevas. Iš tikrųjų šis epizodas yra 
vertas dėmesio ryšium su klausi
mu, kaip žmogus santykiauja su 
Dievu.

Prie šio klausimo man teko su
grįžti, kai panašų epizodą sutikau 
Homero Odisėjoje. Ten yra pasa
kojama, kaip Menelajus, po 
Trojos karo klaidžiodamas 
jūrose, negalėdamas grįžti 
tėvynėn, norėjo sužinoti savo 
likimą. Vienos nimfos pataria
mas, jis išėjo į kovą su Dievu.

* * *

Senojo Testamento epizodas yra 
šitoks. Jokūbas su dviem žmo
nom, tarnaitėm ir kaimene grįž
ta tėvynėn susitikti su savo 
broliu Ezavu, iš kurio jis buvo 
paveržęs pirmgimio teisę. „Ir 
štai vienas vyras grūmėsi su juo 
iki ryto. Tasai, matydamas, kad 
negali jo įveikti, prisilietė jo 
strėnos gyslos ir ji tuojau 
padžiūvo. Po to (jis) tarė Jokūbui: 
Paleisk mane, nes jau aušta. 
Jokūbas atsakė: Aš tavęs nepalei
siu, jei manęs nepalaiminsi. Tuo- 
metu vyras tarė: Kuo tu vardu? 
Jis atsakė: Jokūbas. O anas tarė: 
Toliau tavo vardas bus nebe Jo
kūbas, bet Izraelis, nes, jei buvai 
galingas prieš Dievą, kaipgi 
labiau būsi galingas prieš 
žmones! Jokūbas jį paklausė: 
Pasakyk man, kaip tavo vardas? 
Anas atsakė: Kam klausi mano 
vardo? Ir palaimino toje pačioje 
vietoje. O Jokūbas praminė tą 
vietą vardu Phanuelis, sakyda
mas: Mačiau Dievą veidu į veidą 
ir mano siela išliko gyva” (Prad. 
32, 23-30).

* * *

Labai dalykišką žmogaus 
kovos su Dievu aprašymą turime 
Odisėjos IV giesmėje. Tai atsiti
ko Menelajui, kuriam taip pat ne
buvo leista grįžti tėvynėn ir jis 
norėjo sužinoti, kuris dievas jį 
nuo to sulaiko. Su savo laivu jis 
buvo nuklydęs į Egipto pakraštį. 
Ten jis teiravosi pas nimfą Idotė- 

ją kaip jam sužinoti iš dievų savo 
likimą. Ji pamokė jį, kaip reikia 
padaryti, kad jis galėtų to pa
klausti persirengusį Senąjį. Ji 
šitaip kalbėjo:

„Kai saulė yra labai aukštai 
pasiekusi zenitą, galima matyti iš 
jūros bangų išeinant jūrų prana
šą. Pučiant pietų vėjui, jis 
nusikrato šarmas nuo savo juodų 
garbanų ir atsigula pamiegoti 
ant uolų. Jis yra apsuptas ruonių. 
Jie ateina krypuodami iš jūros 
maurų, lydimi aitraus jūros 
gilumų kvapo”.

Nimfa sako, kad Menalajus 
turi ateiti su trimis geriausiais 
savo draugais iš laivo. Ji žada jį 
pamokyti, kaip jis turės pažinti 
Senąjį ir kaip su juo susitikti. Tai 
bus nelengva padaryti, nes jis 
visokiais būdais stengsis iš jo 
išsisukti. Jis pasivers ir į žemę, ir 
į vandenį, ir į dievišką ugnį. Ji 
pataria, jį pastvėrus, laikyti be 
pasigailėjimo. Bet kai jis pradės 
kalbėti ir įgaus išvaizdą, kurią 
Menelajus yra matęs sapne, tada 
reikia jį paleisti ir jo klausti, 
kuris dievas siunčia tas sunkeny
bes.

Toliau Homeras pasakoja, kaip 
Senasis išėjo iš jūros, priėmė 
ruonių paradą. Nimfa apdengė 
ruonių odomis Menelajų su drau
gais. Bet kad jiems lengviau 
būtų pakęsti ruonių kvapą, 
ji davė jiems pauostyti ambro
zijos. Jie atsigulė drauge su 
ruoniais. Ryto metą Menelajus 
užpuolė Senąjį. Tačiau Senasis 
„nebuvo pamiršęs savo senų 
pokštų: pradžioje jis pasivertė į 
liūtą su karčiais, paskui į slibi
ną, į panterą ir į milžinišką kuilį. 
Jis pasivertė į vandens srovę ir į 
šakotą medį.” Tačiau Menelajus 
su draugais jo vis tiek nepaleido 
iš savo rankų. Kai jis prašneko, 
kaip žmogus, tada Menelajus jo 
paklausė, kur jis galėtų rasti 
pagalbos išsivaduoti iš savo 
nelaimių ir grįžti tėvynėn. I tai 
atsakydamas, Senasis patarėjam 
su atitinkama auka kreiptis į 
Zeusą ir į kitus dievus. Jis pata
rėjam neverkti, nes ašarose nėra 
išsigelbėjimo. Jis netrukus galės 
grįžti tėvynėn.

♦ * ♦

Kas yra tas personažas, su 
kuriuo Menelajus kovojo? Nors jis 

(Nukelta į 2 psl.)

Vilniaus arkivyskupijos provincija
JURGIS GLIAUDĄ

Kada 1965 metais paaiškėjo, 
kad Broniaus Kviklio serijinis lei
dinys Mūsų Lietuva neapsiribos 
trimis žadėtais tomais, bet išleis 
papildomąjį tomą, ketvirtąjį, tu
rėjau džiugiai parašyti recenzijo
je (Draugas, 1965.IX. 18): 

t Įvyko nuostabus mūsų patriotinė
je nostalgijoje reiškinys. Dviem de
kadom sukakus, kai nesame savo 
žemėje, Lietuvos žemių aprašymui 
autorius surinko tiek medžiagos, kad 
ji nesutelpa anksčiau sumanytoj trijų 
tomų serijoje...

Medžiagos gausos stebuklas pa
sikartojo Broniaus Kviklio knygi
nių serijų praktikoje.

Vilniaus arkivyskupijoje kyla 
stilingieji bažnyčių frontonai, 
mėlyną dangų siekia šventovių 
varpinės, jaukiose augalų de
koracijose marguoja intymiai 
meditacijos minutei skirtos kop
lyčios... ir tasai tvirtinimas nėra 
nei fantazija, nei hiperbolių 
iškreipta tikrovė.

Prieš 1987 metus, o gal kelias 
dienas vėliau mus pasieks Bro
niaus Kviklio suredaguotas Lie
tuvos bažnyčių serijos penkto to
mo papildinys. Tai Vilniaus 
arkivyskupija — II dalis — Vil
niaus provincijos bažnyčios.

1965 metais užkariavęs infor
matoriaus novatoriaus titulą 
savo masyviu keturtomiu Mūsų 
Lietuva, Bronius Kviklys vėl 
įgyvendina drąsų, bemaž fantas
magorišką projektą „pamatyti iš 
tolo Lietuvos bažnyčias”. Pama
tyti bažnyčias taip ryškiai, kaip 
kad ir Lietuvoje jų nematysi... Jis 
jau bebaigiąs šešiatomę knyginę 
seriją „Lietuvos bažnyčios”!

Faktiškai buvo projektuota 
išleisti šešis tomus, bet papildi
nys prie penktojo tomo (apie jį čia 
kalbame) praplėtė seriją iki sep
tyneto.

Šioje serijoje Bronius Kviklys 
supažindina mus (ir ateinančias 
kartas) su pagrindiniausia lietu

nuotraukai H Broniu" Kvikli" / i r’"1*“. katalik‘»' Kriaun“roa- 1984 m 
vyskupija - II dalis *°S hainvc,,l naujojo tomo: V ilniaus arki

vių kultūros sfera, tautos san
tykiu su religija.

Serija nėra teologinių temų 
ansamblis. Tai yra religinės 
praktikos pastatų ansambliai. 
Serija teikia duomenų apie 
lietuviškas šventoves ir jas 
supančią gyvenimišką tikrovę. 
Dėl to medžiaginis objektas įtal
pinamas intelektualinės ir medi
tacinės jausenos centre. Bažnyti
nis pastatas, ar didžiulės Vakarų 
Europos viduramžinės katedros, 
ar lietuviško kaimo koplytėlė, 
vienodai valdo meditacinį tikin
čiojo ego. Veiklos fenomenas 
Bronius Kviklys polėkiškai 
įgyvendino tą prielaidą plačiu 
mastu — erdvingai, puošniai. Ne 
muziejiškai formaliai, bet su 
nostalgišku jautrumu. Tos 
dorybės jis pasiekę, vertindamas 
detalę: katedra ir... koplytėlė!

Mozaikos detalėje jėga — tai 
metodas, tai ir literatūrinė 
dogma šioje enciklopedinėje 
serijoje.

* > * * . •
Sukvietęs ištikimų bendra

darbių būrį, jau 4980 metais 
Bronius Kvikl/a' (Mėido pirmąjį 
sumanyto projekto stambų ir 
įspūdingą Telšių vyskupijos šven
tovių aprašų tomą. 1982 metais 
pasirodė tokios pat enciklopedi
nės apimties antrasis serijos to
mas — Vilkaviškio vyskupija. 
1983 metais išėjo vis stambėjan- 
tis foliantas Kauno arkivyskupi
ja. 1984 metais seriją papildė Pa
nevėžio vyskupijos tomas. 1985 
metais puošnusis Vilniaus arki
vyskupijos foliantas sugriovė nu
žiūrėtąjį planą. Medžiagos ištek
liams kaskadiškai didėjant, Vil
niaus šventovės užpildė knygos 
puslapius ir teko Vilniaus 
arkivyskupijos šventovėms pro
vincijoje skirti papildomąją 
knygą. Taip susidarė Lietuvos 
bažnyčių serijos įterptinis tomas 
Vilnius, II dalis. Tai Vilniaus

Švenčionių bažnyčia 1981 metais. Iš Broniaus Kviklio Lietuvos bažnyčių nau
jojo tomo: Vilniaus arkivyskupija — II dalis.

arkivyskupijos provincijos šven
torių panorama, paradas, no
menklatūra...

Kaip jau pasirodžiusieji šios 
serijos tomai, ir ši aptariamoji 
knyga stebina ir žavi panaudotos 
ir perteiktos medžiagos gigante- 
rija. Knygoje 592 platūs pusla
piai. Tekste 763 iliustracijos, 
įskaitant unikalius atrinktinius 
tekstus. Kai kurios nuotraukos 
foto meno polėkio, kitos gi (jų 
dauguma) visai šviežios, pernykš
tės, reportažiškos. Dabartinės 
okupuotos Lietuvos teritorijoje 
aprašas apima 84 bažnyčias ir 40 
koplyčių. Unikaliai figūruoja 
šventovės sovietinės Gudijos ribo
se, kur tebegyvena lietuviai. 
Sovietinis Vilniaus grąžinimo 
aktas šių žemių prie Lietuvos 
neprijungė, jų Vilniaus kraštu 
nepavadino.

Knygoje tokių aprašai ir nuo
traukos sugavo net 73 šventoves. 
Tai unikali informacija, tarytum 
slapta ekspedicija į sovietines 
džiungles.

Naikinamų, susprogdintų, 
visaip desakruotų maldos namų 
siluetai Lietuvos ir Gudijos teri
torijoje kažkaip instinktyviai pri
mena klaikias kacetuose nukan
kintų aukų lavonų krūvas, ką su
skubo nuotraukose įamžinti karo 
lauko fotokorespondentai.

* * *

Šio Vilniaus provincijos tomo 
tūrį nusako tokie duomenys: bib
liografijos sąraše tilpo per 200 
vienetų, panaudota per 50 perio
dinių leidinių ir per 150 antolo
ginių leidinių straipsnių. Tarp 
panaudotų šaltinių dažnai esti 
antikvarinės leidybos knygų, 
knygos-unikumai, sunkiai 
besurandamos nūdienos sąlygose 
— antika! Per 60 aktyvesnių 
bendradarbių (fotografų, korek
torių, įvariopo knyginio triūso 
darbuotojų) talkino redakcijai 
sudoroti medžiagos kalnus. Trys 
platūs dviejų skilčių puslapiai ur

bi et orbi skelbia finansinę mece- 
natiškos visuomenės santalką su 
knygos leidykla.

Amerikos lietuvių biblioteka 
Chicagoje, dailininko Petro Alek
sos vadovaujama, išleido knygą 
1500 egzempliorių tiražu.

* * *
Kelių šriftų tekstą „Draugo” 

spaustuvėje surinko Ona Gintau- 
tienė. Spaudė modernioji dr. My
kolo Morkūno spaustuvė Chica
goje.

Foto ofseto darbus atliko Kle
mentas Dedelė. Dailininkas Pet
ras Aleksa atliko meniškus kny
gos apipavidalinimo darbus, 
paruošė tekstus ofseto spaudai, 
prižiūrėjo spausdinimą. Redakci
jos fotografai buvo Juozas 
Mažeika, Jonas Tamulaitis ir 
Pranas Gasparonis. Sodrius ir 
tikslius architektūrinius aprašy
mus pateikė dr. Jurgis Gimbutas. 
Žemėlapius parūpino Vitalius 
Matulaitis. Korektorius buvo 
Vladas Civinskas. Redakciją su
darė Jonas Dainauskas, Bronius 
Kviklys, tėvas dr. Anicetas 
Tamošaitis, S J ir Povilas Vaiče
kauskas. Artimi redakcijos talki
ninkai buvo Nijolė Gražulienė, 
Veronika Kulbokienė ir kun. dr. 
Viktoras Rimšelis, MIC.

Leidinio idėjos vadovas ir įgy
vendintojas Bronius Kviklys...

* * *
Kada kaupiasi knygų lentyno

je sunkūs „Lietuvos bažnyčių” 
serijos tomai — jau šeštasis 
tomas! — ir savo nugarėlių pločiu 
skelbia milžinišką juose įdėtos 
medžiagos apimtį, kažin kaip 
nejučiomis skverbiasi atmintin 
poeto Aleksandro Puškino trage
dijos pradiniai monologo žodžiai: 
„Dar liko vienas senas padavi
mas ir metraštis bus užbaigtas...” 

Ir to pat monologo finalas: 
„Težino busimosios kartos 
valdovų savo nykstančiąją 
lemtį...”

Metraštininkas Bronius 

Kviklys teikia džiugią galimybę 
ateinančioms kartoms pažinti 
savo tautos praeities labirintus.

Vilniaus provincijos tomą pa
seks dar „vienas senas padavi
mas” — Kaišiadorių vyskupijai 
skirtas tomas. Nutinka simboliš
kas supuolimas: baigiamasis seri
jos tomas pasirodys kaip tik 1987 
metais. Tai jubiliejiniai Lietuvos 
istorijoje metai. Tai sukaktuvi
niai Lietuvos krikšto atnaujinimo 
metai, todėl jau Vilniaus tomai 
skelbia išnašią dedikaciją: „Šį 
veikalą skiriame Lietuvos krikš
to atnaujinimo ir Vilniaus 
vyskupijos įsteigimo 600 metų 
(1387-1987) sukakčiai paminėti”.

„Lietuvos bažnyčių” serijos bai- 1 
gimo data susišaukia su jubilie
jine data. Tai atsakymas šešiems 
šimtmečiams — šventovių para
das, krikščionybės sėjos derlius...

* * *
Šio alegorinio parado povaizdis 

ir gilus jo turinys atkurtas sve
tur, toli už Lietuvos sienų, o 
toksai gi tas povaizdis autentiš
kas, gyvas, tarytum šios 
knyginės serijos redakcija būtų 
įsikūrusi kur nors Vilniuje. 
Tarytum redakcinis štabas 
operuotų kur nors Lietuvos sosti
nėje, stebėdamas pro langą kla
siškus Vilniaus katedros portikus 
ir lakias kolonadas.

Visoje serijoje (ir šiame tome) 
stambiausias objektas ir mažutis 
turi vienodas reprezentacijos pri
vilegijas: visiems duota vietos, 
rasta aptarimų, spalvų, alegorijų, 
padavimų, istorinių faktų. Visi 
aprašomieji objektai sutilpo pagal 
antikinės demokratinės etikos 
regulą: primuš inter pares.

Tuo tarpu religinė Vilniaus 
krašto istorija, kiek tai akcen
tuota Vilniui skirtuose tomuose, 
turi nenatūralią, liguistą 
santalką su tauta: dėl iš lenkų 
atneštos sistemos krikščionybės 
plėtra žeidė lietuvių tautiškumą! 
Jeigu, kaip rodo istorija, svetur 
krikščionybės plėtra gilino neo
fitų idėjingumą, Lietuvoje pir
mieji krikščionybės diegai skelbė 
karą lietuvybei, nes lietuvybė 
buvo sutapatinta su naikintinąja 
pagonybe. Kur, kokioj dar šaly 
galima rasti duomenų apie klero 
karą su neofitais ne dėl herezijos 
nukovojimo, ne dėl tikėjimo 
dogmų kraipymo, bet dėl aborige
nų tautybės naikinimo. Ir štai 
vienas nutautęs klebonas veda 
Juodąją knygą”, kurion įrašo 
lietuviškai besimeldžiančius 
katalikus...

Nesunkiai suprantamas lenkų 
atkaklumas paversti aborigenus 
neofitus lenkais, bet visiškai ne
suprantamas aborigenų lietuvių 
polinkis nutausti, tapti quasi 
lenkais ir naikinti savyje savo 
tautinės kilmės identitetą. Taip 
buvo sukurtas scenarijus augin- , 
ti vėliau ir lietuvį marksistą.

Šitos tautinės degeneracijos 
sąlygos ir „darbo”metodai atrodo 
tikras absurdas, nes čia pat, tau
tinės ištikimybės gilumoje, 
klestėjo savo tautybės išpažini
mas, ir kerojo jis Vilniaus krašte 
nuo pat pirmos jogailinio krikšto 
dienos. Nenuostabu, kad atidusis 
redaktorius matė tą anomaliją, 
kentėjo dėl jos ir jai šifruoti skyrė 
visą šeštadalį knygos.

Bronius Kviklys prieina prie to 
neatmezgamo mūsų istorijoje 
Gordijaus mazgo ir skiria tai 
savanoriško nusitautinimo mįslei 
daug apmaudu skambančių 
puslapių. Šifruodamas mįslę, 
kodėl lietuviai kapituliavo prieš 
lenkų religiškai-kultūrinę in
vaziją, Bronius Kviklys suranda 
dialogo metodą. Atsakymų bei 
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Šiame numeryje:
Kam priklauso lietuvių tautos istorija? 
Septintasis Teatro festivalis Chicagoje. 
Septintojo Teatro festivalio žymenys. 
Aloyzo Barono pomirtinis eilėraščių 
rinkinys „Daiktai kasdieniniai”.v
Leonardo Žitkevičiaus eilėraštis „Su 
Aloyzu Baronu”.
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.

*
„Draugo” 1986 metų kultūrinio priedo 
turinys.

Kam priklauso lietuvių
tautos istorija?

Prieš porą metų kritikas Petras 
Bražėnas paragino lietuvių rašy
tojus drąsiau imtis istorinių temų 
ir papurenti iki šiol nepajudintus 
„ištisus Lietuvos istorijos plotui 
Jis pridūrė, jog į savo istoriją 
lietuviai turės žiūrėti pro mark- 
sistinius-lenininius akinius, bet, 
nepaisant tokio apribojimo, 
istorinės temos pradėjo sparčiau 
grįžti į teatrų scenas bei knygų ir 
žurnalų puslapius, iš kurių jos 
buvo beveik visai pradingusios. 
Tie istoriniai kūriniai netelpa į 
siaurus ideologinius rėmus.

Šis tautinės istorijos atgimi
mas, kuris reiškiasi ir kitose So
vietų Sąjungos respublikose, jau 
kelia nerimą Didžiosios Tėvynės 
centre. Maskvinės Pravdos 1986 
m. rugpjūčio 14 d. numeryje 
pasirodė straipsnis, pavadintas 
„Ištikimybė tautų draugystei”, 
kuriame pareikalaujama „ypa
tingo jautrumo tautiniams jaus
mams”, bet ypač raginama pra
dėti „principingą kovą prieš 
tautinį ribotumą ir puikavimąsi 
bei prieš kad ir mažiausią 
nukrypimą nuo internacionaliz
mo principų”. Pravda šiais žo
džiais perspėjo tautinių istorijų 
puoselėtojus: „Negalime toleruoti 
fakto, kad vienos ar kitos tautos 
praeities įvykių vertinimai kai 
kuriuose respublikiniuose lei
diniuose stokoja klasinio ar parti
nio požiūrio. Neginčijamas religi
jos vaidmuo nacionalistų prietarų 
kurstyme nutylimas, o atgyvenę 
tautiniai papročai idealizuoja- 
mi .

Uoliesiems ideologuos sargams 
nepatinka ir lietuvių bei kitų 
tautų švietėjų pastangos sustip
rinti tautinės istorijos dėstymą 
mokyklose. Šių metų vasarą 
įvykusiame TSRS Mokslų aka
demijos istorijos skyriaus po
sėdyje akademinio sekretoriaus 
pavaduotojas Kukuškinas pa
reiškė ypatingą susirūpinimą, 
kad kai kuriose respublikose vis 
daugiau valandų skiriama tauti
nės istorijos dėstymui, o TSRS is
torijos kursas siaurinamas.

Iš visų tų perspėjimų ir debatų 
apie istoriją išryškėja valdžios 
dvilypiai standartai. Štai 
sovietinėje spaudoje rusų 
rašytojai atvirai reikalauja, kad 
būtų išleisti iki šiol uždrausti 
priešsovietinio laikotarpio rusų 
istorikų veikalai. Jų pastangos 
nebuvo bergždžios — netrukus 

žadama išleisti rusų istorijos 
klasikų Kliučevskio ir Solovjovo 
knygas.

O kaip su uždraustaisiais 
nerusų tautų istorikais? Kas 
šiandien Lietuvoje garsiai 
reikalauja, kad būtų išleistos Avi
žonio, Jakšto, Ivinskio, Rabi
kausko, Šapokos, Šležo ir 
daugelio kitų lietuvių istorikų 
knygos? Ukrainoje tebėra už
drausti žymiausieji sovietinio 
laikotarpio istorikai Michailas 
Hruševskis ir Matvijus Javorskis.

Toksai dvilypumas: vienos 
taisyklės rusų istorijai, kitos — 
nerusų, tai nėra kokių pavienių 
biurokratų užgaida, bet oficiali 
Kremliaus politika. Tai neseniai 
patvirtino TSRS mokslų akade
mijos istorijos skyriaus sek
retorius Sergiejus Tichvinskis, 
kuris taip kritikuoja nerusų 
istorikų veikalus: „Aprašydami 
savo respublikų pažangą ir 
sėkmingą raidą, vietiniai 
istorikai kartais tekalba vien 
tiktai apie tų respublikų 
pastangas, pilnai neparodydami, 
kokią nepaprastą paramą toms 
respublikoms yra suteikusios 
kitos mūsų šalies tautos, o ypač 
rusai”. Anot Tichvinskio, polin
kis „ ’susenovinti’ paskirų tautų 
istoriją neturi jokio mokslinio 
pagrindo”. Jis perspėja, kad Isto
rijos skyriaus institutai kreips 
daugiau dėmesio į istorinius san
tykius tarp Sovietų Sąjungos 
tautų. Jo žodžiai taikomi ir tiems 
lietuvių rašytojams bei istori
kams, kurie su tokia meile bei 
užsidegimu atkuria lietuvių 
tautos istoriją ir skverbiasi į jos 
proistorę.

Šis oficialusis, būdingai impe
rialistinis požiūris į istoriją 
užtinkamas ir Lietuvoje išspaus
dintuose leidiniuose. „Minties” 
keturiomis kalbomis išleistame 
1986 m. lietuviškų knygų 
kataloge randame tokį Vytauto 
Petkevičiaus romano Paskutinis 
atgailos amžius aprašymą: ro
mane „vaizduojamas jėga ir kala
viju sulipdytos Vytauto imperijos 
irimas, kuris atnešė lietuvių 
tautai daug fizinių ir moralinių 
kančių. Tik XIX amžiaus pabai
goje užgimęs proletariatas, 
susijungęs su kitų tautų darbo 
žmonėmis, nurodė tikrąjį lietuvių 
tautos kelią”.

Romano neskaičius, neįmano
ma patvirtinti, ar Petkevičius

Septintasis Teatro festivalis Chicagoje
RIMAS ČERNIUS

Septintam teatro festivaliui 
prie Jaunimo centro uždangos 
buvo prikabintos tradicinės 
komedijos ir tragedijos kaukės. 
Penktadienis, 1986 m. lapkričio 
28 d., buvo pašvęstas linksmajai 
kaukei. Pirmą penktadienio 
vakaro programos dalį atliko 
„vieno žmogaus teatras” — Vi
talis Žukauskas. „Petrutis skam
bina man ir sako”, — kalbėjo 
Žukauskas, „Vitali, Teatro festi
valiui reikia durniaus. Atva
žiuok. Tai ir atvažiavau”. Taip 
Vitalis Žukauskas paaiškino, 
kodėl „vietoje Čičinsko gavote 
Žukauską”.

Lietuvių komikų turime turbūt 
labai nedaug. Negalima sakyti, 
kad lietuviai neturi humoro 
gyslelės. Tik pažiūrėkit į „Antrą 
kaimą”. Tačiau nedaug kas drįs
ta vienas išeiti scenon ir stengtis 
prajuokinti visą publiką. Vitalis 
Žukauskas išdrįso, ir jeigu ne 
kiekvienas jo anekdotas vertė 
juoktis, tai, apskritai paėmus, 
jam pavyko linksmai nuteikti 
publiką.

Žukauskas pabėrė daugybę 
anekdotų, kurie mažai ką bendro 
turėjo vienas su kitu. Tačiau nuo 
vieno anekdoto prie kito Žukaus
kas perėjo labai natūraliai. Jeigu 
publika kai kur nelabai tesijuokė, 
Žukauskas nenusileido, bet varė 
toliau. Kaip geras psichiatras jis 
davė vyrams patarimus, kaip 
elgtis su savo žmonomis, ir 
žmonoms, kaip elgtis su savo vy
rais. Jis išdėstė Floridos lietuvių 
gyvenimo dienotvarkę. Jis 
atskleidė lietuvių kalbos turtin
gumą, paaiškindamas, kiek daug 
lietuvių kalboje yra žodžių bur
nai, ausims, nosiai ir liežuviui. 
Jis priminė, kokius įdomius var
dus turėjo Lietuvos sportininkai. 
Jis parodė, kodėl, iš šono į jį žiū
rint, jis yra frontininkas, o iš prie
kio šviesietis.

Iš pradžių Žukauskas kalbėjo 
prie pulto, kai kada pažvelg
damas į tekstą, bet dažniausiai jis 
kalbėjo be užrašų, improvizavo. 
Nebijojo jis nuo pulto paeiti ir 
scenoje laikėsi labai laisvai.

Žukauskas atliko tris ilgesnes 
improvizacijas. Pirmoje vyras su 
žmona atvyksta į svečius. Vyras 
naudojasi proga kiek galima 
daugiau išgerti, o žmo, i jį nuola- 

tikrai tokius dalykus vaizduoja. 
Bet šis romano aprašymas susi
lauktų visiško Pravdos, Ku- 
kuškino, Tichvinskio ir kitų 
nekviestų Lietuvos istorijos 
prižiūrėtojų pritarimo. Matote, 
kokia toji prievarta sulipdyta 
Vytauto imperija, kuri Lietuvai 
teatnešė vargą ir kančias. (Carinė 
imperija visai kitoks dalykas —• 
jos plitimas ir kitų tautų pajun
gimas yra „didingas rusų tautos 
epas” ir šios imperijos karvedžiai, 
kaip Suvorovas, šiandien yra 
sovietiniai herojai.) Romano 
aprašyme lietuvių tautos istorija 
taip ir lieka beprasmė, kol 
19-tame šimtmetyje lietuviai 
susijungia su rusų proletariatu. 
Staiga nušvinta „prasmė” — 
lietuvių istorijos melodija tampa 
Kremliaus kurantų motyvu.

Ar lietuvių tauta, o ypač jos 
inteligentija, paklusniai priims 
tokią savo istorijos interpretaci
ją? Kaip į ją būtų reagavęs Dau
kantas? Prisiminkime jo paskuti
nius žodžius Justino Marcinkevi
čiaus pjesėje. „Istorija mūsų!” 

sk 

tos dėl to bara. Tema banali, bet 
Žukauskas tą sceną suvaidino 
įtikinančiai, pasinaudodamas 
vien tiktai scenon įnešta kėde. 
Antroji improvizacija buvo laido
tuvių atsisveikinimas. Čia Žu
kauskas vaidino atsisveikinimo 
kalbėtoją, kuris jaučia pareigą 
rimtai kalbėti ir velionį išgirti, 
bet negali nuslėpti savo neapy
kantos velioniui, ir todėl jo kalba 
pasidaro viešas velionio 
išpeikimas.

Trečia improvizacija buvo 
labiausiai vykusi. Žukauskas pa
aiškino publikai operos „Car- 
men” turinį, pasinaudodamas 
Chicagos Lietuvių operos pasta
tymu 1957 metais. Žukauskas 
dirigavo uvertiūrą, prašydamas 
publiką įsivaizduoti muziką Ku
čiūnų. Žukauskas pastraksinėjo 
scenoje kaip Carmen — Stempu- 
žienė. Jis ištraukė iš ančio nuvy
tusią rožę kaip Don Jose — Baras. 
Žukauskas net pusiau padainavo, 
pusiau padeklamavo žymiausių 
arijų ištraukas. Įpynimas mums, 
čikagiškiams, žinomų solistų pa
vardžių į greitą operos turinio 
atpasakojimą sudarė šios im
provizacijos humorą ir linksmai 
užbaigė Vitalio Žukausko vieno 
žmogaus teatro programą.

Antroje penktadienio vakaro 
dalyje Chicagos '^Vaidilutės” 
teatras suvaidino komediją „Uoš
vė į namus — tylos nebebus”. Pro
gramoje parašyta, kad tekstas 
pritaikytas mūsų laikams, bet 
nežiūrint užuominų apie Nixono 
atsistatydinimą, buvo aišku, kad 
ši komedija parašyta gerokai 
seniau. Abejoju, ar kas iš Chica
gos lietuvių 1974 metais turėjo 
tarnaites. Abejoju, ar lietuvės 
žmonos tais metais mokėsi iš savo 
motinų, kaip suvaidinti alpimus. 
Ir ketvirtoji skrybėlaitė lyg per 
mažas objektas šeimyniniams 
barniams. Šiais moterų išlaisvi
nimo laikais ši komedija gali 
atrodyti net antifeministiška: blo
goji uošvė kursto savo dukterį 
prieš jos vyrą, bet vyras gerojo 
dėdės pagalba nugali, priverčia 
uošvę išvykti, ir lieka šeimos 
galva.

Pikčiurną uošvę vaidino Kazė 
Brazdžionytė. Ji į apsukrios ir 
dominuojančios uošvės Kumštie- 
nės rolę įsinirto visu ūpu. 
Brazdžionytė šiek tiek rolę 
sukarikatūrino, bet kartu įnešė 
daug linksmumo ir energijos 
visam veikalui. Jos veido išraiš
kos galėtų išgąsdinti kiekvieną 
žentą.

Chicagos „Vaidilutės” teatro aktoriai, suvaidinę L. Ridlio Edis Šulaitis, Kazė Brazdžionytė, VincaB Olšauskas ir 
komediją „Uošvė j namus — tylos nebebus”, kurią režisavo Audrė Kižytė.
Marija Smilgaitė. Nuotraukoje iš kairės: Danutė Rukšytė, Nuotrauka Jono Tamulaičio

Aktorius Vitalis P. Žukauskas, Septintojo teatro festivalio pirmąjį vakarą, 1986 
m. lapkričio mėn. 28 d., atlikęs humoristinę programą.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Danutė Rukšytė gražiai pasi
rodė žmonos Emilijos rolėje. Ypač 
džiugu buvo išgirsti jos ryškų 
balsą, gražią tarseną. Kai kiti ak
toriai kartais neaiškiai kalbėjo, 
tai Rukšytę visuomet buvo gali
ma suprasti. Kiek sunkiau su 
kalba sekėsi Edžiui Šulaičiui, 
kuris vaidino Emilijos vyrą 
Zigmą. Scenoje jis nesivaržė, bet 
vaidyboje ir kalboje jam dar 
trūksta patyrimo.

Vincas Olšauskas buvo ener
gingas Zigmo dėdė. Tikėjausi 
truputį senesnio, lėtesnio, gy
venimą pažinusio vyro. Tačiau 
Olšausko vikrumas šiai komedi
jai tiko, ir jo kalba buvo aiški įr 
suprantama. Įdomi buvo ir tar
naitė — Audrė Kižytė. Scenų ji 
turėjo nedaug, bet į kiekvieną 
įnešė malonaus humoro, ypač kai 
jai atrodė, kad visi kiti pamažu 
kraustosi iš proto. Prie Kižytės 
geros vaidybos prisidėjo ir jos gra
ži tarsena.

Marytės Smilgaitės režisūra 
buvo sklandi. Kai kur tempas 
galėjo būti greitesnis, pvz., tarp 
scenų. Tačiau scenoje aktoriai 
jautėsi susirepetavę, žinojo, kur 
eiti, kur stovėti. Gerai panau
dotos dvejos durys — vienos kai
rėje, kitos dešinėje, ypač kai uoš
vė Kumštienė ir Zigmo dėdė 
norėjo pasiklausyti Zigmo ir Emi
lijos pasikalbėjimo.

Pats veikalas nėra stiprus. Ke
liose vietose dramaturgas jautė 
reikalą publikai paaiškinti, kas 
jau visiems buvo aišku. Tačiau 
pradedančiam teatrui „Uošvė” 
buvo geras bandymas. Tik dabar 
po festivalio „Vaidilutės” teatrui 
ateina svarbus momentas — būti 
ar nebūti klausimas. Linkiu 
„Vaidilutės” teatrui nutarti būti 
ir tuoj klausti, „Ką statysime to
liau?”

Hamiltono „Aukuro” teatras 
užsimojo labai plačiai: pastatė 
Kazio Inčiūros trijų veiksmų, 

aštuonių paveikslų dramą „Eglė, 
žalčių karalienė”. Veikalas reika
lauja didelės sudėties, ir auku- 
riečiams talkon atėjo keli Toron
to „Aitvaro” teatro aktoriai. 
Vieni šio didelio „Eglės” kolek
tyvo aktoriai buvo daugiau 
patyrę, kiti mažiau. Vieni geriau 
valdė gražią Kazio Inčiūros kalbą 
ir pagavo tos kalbos lyriškumą ir 
bangavimą. Kitiems sunkiau se
kėsi su tekstu. Todėl bendras šio 
pastatymo vaizdas buvo nelygus.

Labai sunku išlaikyti publikos 
susidomėjimą šia drama. Visi juk 
žinom „Eglės, žalčių karalienės” 
pasakos turinį. Žinom, kaip 
viskas baigsis. Sėkmingai pasta
tyti šitokią dramą, reikia intrigos 
vietoje pagauti šios dramos 
jautrumą. Kai kuriose scenose 
aukuriečiams pasisekė šios 
lietuvių liaudies pasakos jaut
rumą perduoti, bet jaudinančios 
visumos sukurti nepavyko.

Stipriausia aktorė pagrindinėje 
rolėje, be abejo, buvo Marija 
Kalvaitienė. Ji scenoje laikėsi 
visai laisvai. Jos vaidyba ir kalba 
buvo be priekaišto. Tik jos rolė 
labai nedėkinga. Ji buvo Nakto- 
nė, vandenų valdovė, kuri nori 
Žilviną prisivilioti ir visaip truk
do jo meilei Eglei. Todėl kiekvie
nas jos pasirodymas scenoje 
sukėlė šiurpą, nejaukumą. Norė
josi, kad Žilvinas kaip nors galėtų 
ja atsikratyti, bet ji vis 
nepranyksta, vis pasirodo, spęs
dama naujas pinkles.

Rimas Kūliava gražiai atliko 
Žilvino rolę. Kūliava turi malonų 
balso tembrą ir gerą laikyseną 
scenoje. Kūliavos interpretacijoje 
Žilvinas iš pradžių buvo žmogiš
kos prigimties ir žmogiškos mei
lės desperatiškai išsiilgęs žaltys. 
Vėliau jis linksmas ir gražus 
karalaitis. Pagaliau jis geras ir 
taurūs Eglės vyras, kuris nu
jaučia išsiskyrimo pavojų ir artė
jančią tragediją.

Eglės rolė teko dviem aktorėm. 
Lilija Liaukutė labai gražiai su
vaidino jauną Eglę. Jos balsas 
buvo ryškus, bet paslaptingas. Ji 
mokėjo pagauti Eglės svajin
gumą, švelnumą ir trapumą. Eglę 
— motiną vaidino Dalia Jonikai- 
tė. Jonikaitės Eglė buvo subren
dusi moteris, vaikų auklėtoja, 
išsiilgusi savo tėviškės. Jonikai
tės kalbėjimo tonas buvo šiek tiek 
monotoniškas. Buvo jaučiamas 
savotiškas nuovargis balse. 
Tačiau dviejų Eglių idėja pavyko. 
Galima buvo tikėti, kad štai ta 
pati moteris po daugelio metų.

Įdomu, kad tie, kurie vaidino 
Eglės vaikus, nors jaunesni už 
tuos, kurie vaidino Eglės brolius 
ir seseris, palyginus scenoje pasi
rodė stipriau. Iš Eglės brolių ir 
seserų savo judrumu ir aiškia 
tarsena išsiskyrė Ona Stane
vičiūtė Akmenos rolėje. O Eglės 
vaikai beveik visi pasižymėjo gra
žia, aiškia kalba ir drąsia laiky
sena scenoje.

Toronto „Aitvaro” teatro akto
riai efektyviai talkininkavo savo 
kaimynams hamiltoniečiams. 
Vytautas Štuikys buvo išdidus 
Žilvino patarėjas Anginas, o 
Aldona Dargytė-Byszkiewicz tin
kamai sena, susikūprinusi pajū
rio močiutė.

Muzikos ir šokių intarpai, deja, 
nepavyko. Beveik kiekvienas 
bandymas dainuoti nuskambėjo 
ne tonu, ir tiek dainavimas, tiek 
šokimas pasirodė nedrąsūs, išsky
rus gal tiktai trumpą Eglės vaikų 
bangų šokį. Gal čia buvo ilgos 
kelionės nuovargio kaltė.

Scenovaizdžiai buvo gražūs ir 
kai kur gan išradingi. Anginas į 

(Nukelta į 2 psl.)


