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Šiame numeryje:
„Literatūra ir menas” ekskomunikuoja 
Kondrotą
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886-1958).
Lietuvos pilys, požeminiai rūsiai ir kita.
Iš kanadiečių poezijos.
Tarabildų meno paroda Chicagoje.
Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejaus 
religinės poezijos konkurso premija — Leo
nardui Andriekui.

KERTINĖ PARAŠTĖ
„Literatūra ir menas” 

ekskomunikuoj'a Kondrotą
Rašytojo Sauliaus Tomo Kon- 

droto pasitraukimas iš Lietuvos 
j užsienį buvo ypatingos reikšmės 
įvykis. Atviroje visuomenėje 
toksai įvykis sukeltų aistringas 
diskusijas. Spaudoje pasirodytų 
pritariantys ir smerkiantys 
balsai skaitytai galėtų susipa 
žinti su paties rašytojo nareiški- 
mu, paaiškinančiu jo žygio prie
žastis. Taip tokios gilios ir 
skaudžios problemos gvildena
mos netotalitariniame pasaulyje.

Lietuvos oficialioje spaudoje, 
pirmasis komentaras apie Kon- 
droto išvykimą iš gorbačiovinės 
utopijos pasirodė beveik pen
kioms savaitėms praėjus po įvy
kio. Komentaras įspraustas į pas
kutinį spalio 11d. Literatūros ir 
meno puslapį ir pridengtas 
nekalta antrašte „Septynios 
dienos” — „nusikaltusio” ra
šytojo pavardė nebenusipelno 
sovietinės antraštės.

Patsai komentaras yra klasiš
kas sovietinio žurnalizmo pavyz
dys. Lietuvos rašytojų sąjungos 
literatūrinio organo redakcija 
dedasi, jog ji apie Kondrotą rašo 
ne todėl, kad tai degantis klausi
mas, bet kadangi apie pabėgusį 
rašytoją laiškais klausinėja skai
tytojai, kuriuos reikia apšviesti. 
Toliau tvirtinama, jog Kondrotas 
„nutraukė ryšius su gimtąja Lie
tuva”, nors rašytojas yra pakar
totinai pareiškęs, kad jį išvykti 
privertė dabartinė okupacinė 
santvarka. Komentarą suredaga
vusiems literatūriniams pareigū
nams reikėtų pagaliau susivokti, 
jog jie ir okupacinės valdžios 
aparatas toli gražu nėra „gimto
ji Lietuva”.

Tie pareigūnai stebisi, kodėl 
Kondrotas taip pasielgė, nors jis 
„turėjo visas sąlygas leisti savo 
knygas Tarybų Lietuvoje, šalyje 
ir užsienyje”. Užuot stebėjęsi, jie 
turėtų pasidairyti po literatūrinę 
Rytų-Vidurio Europą, kur rašyto
jai jau nebepasitenkina valdžios 
kyšiais, pažadais ar dalinėmis 
laisvėmis. Daugelis jų spausdina 
savo kūrinius savilaidos būdu, 
kaip Lenkijoje ar Vengrijoje, o kai 
kurie pasitraukia į užsienį.

Kaip ir ankstesniais Jono 
Jurašo, Tomo Venclovos ir kitų 
atvejais, į užsienį išvykusį Kon
drotą stengiamasi sumenkinti ir 
suniekinti. Jis suplakamas su 
„visokio plauko atskalūnais”, 
nors jis niekad nebuvo komunistu 
ir jam nėra nuo ko atskilti. Rašy
tojas taip pat apkaltinamas 
„veidmainyste”, nes būdamas 
Lietuvoje jis esą kritikavęs kapi
talizmą, o dabar bėgąs pas kapi
talistus. Ne vienas Literatūros ir 

meno skaitytojas liūdnai nusišyp
sos perskaitęs šį kafkiška ironija 
dvelkiantį kaltinimą, nes Kon
drotas atmetė santvarką, kurio
je veidmainystė yra egzistavimo 
sąlyga, kur ji virsta kasdiene 
durna ir automatišku refleksu, 

į krėitią ir į’sąr.iorię. Č 
„kapitalizmą” Kondrotas galės, 
je norės, kritikuoti ir Vakarų 
Europoje ar Amerikoje, kur tokia 
kritika nedraudžiama. Jis pasi
traukė į užsienį ieškodamas ne 
„kapitalizmo”, o išraiškos 
laisvės.

Su kokiu visarijonovišku „sub
tilumu” komentaro autoriai, lite
ratūrinio savaitraščio redakto
riai, aiškina ryšį tarp rašytojo 
stiliaus, pasaulėžiūros ir veiks
mų. Anot jų, „savo raštuose Kon
drotas mėgo mistiką ir įvairius 
simbolius”. Jų išvada: mistiką ir 
simbolius mėgstantys autoriai 
nueina šunkeliais ir tampa „veid
mainiais”. Kadaise Ždanovas, 
remdamasis panašia logika, mis
ticizmu kaltino Anną Achmato- 
vą... Jo dvasia tebėra gyva Lite
ratūroje ir mene. Pagieža virpan
čiame komentare teigiama, jog 
Kondrotas „save išbraukė iš lie
tuvių tarybinės literatūros ir vi
so mūsų kultūrinio gyvenimo”. 
Taip Kondrotas „ekskomunikuo- 
jamas” ir paverčiamas George 
Orwell’io „neegzistuojančiu” as
meniu. Ir čia literatūriniai impe
rijos pareigūnai pervertina savo 
galybę. Jie gali rašytoją apšmeiž
ti ar nutildyti, bet iš lietuvių li
teratūros ar kultūros jie nieko 
negali išbraukti.

Literatūros ir meno komentaras 
apie Kondrotą nepasirašytas. Ar 
tai kolektyvinis redaktorių soli
darumas, vieninga nuomonė, ar 
gėdos jausmo paskatintas slėpi
masis? Redakcijoje besidarbuo
jantys partiniai biurokratai to
kiomis frazėmis išsireiškia auto
matiškai. Bet ar taip apie Kon
drotą galvoja rimti kritikai 
Bražėnas, Bučys, Zalatorius? Ar 
jie sutinka su tokiu primityviu 
puolimu prieš jų kolegą? O jei jie 
galvoja kitaip, ar jie išdrįs prasi
tarti?

Šį komentarą apie Kondroto pa
sitraukimą patariame išsikirpti 
ir kartkarčiais perskaityti. 
Juk tai retas literatūrinis pasie
kimas — keliuose paragrafuose 
atkurti Kafkos, Orvvell’io ir 
Ždanovo dvasią. O svarbiausia, 
komentare sukauptas melas ir 
neapykanta padeda mums su
prasti, kodėl Kondrotas nuspren
dė išvykti iš Lietuvos.

A. Landsbergis

Sofija Kymantaitė Čiurlionienė (1886-1958)
DALIA SRUOGAITĖ-BYLAITIENĖ

Nuo Sofijos Kymantaitės-Čiur- 
lionienės gimimo 1986 m. kovo 
mėn. 13 d. suėjo lygiai šimtas 
metų. Visas šimtmetis! Tai jau 
gili, žila senovė ne tik mūsų jau
niesiems, bet ir daugeliui persiri
tusių per pusšimtį... Laikas lekia 
viesulu ir mes net nepajuntame, 
kaip greitai pamirštami didieji 
įvykiai ir tų įvykių dalyviai. 
Daug jų praeitin nuriedėjo ir nuo 
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionie- 
nės gyvenamojo laikotarpio.

O tas laikotarpis, dabar, mūsų 
nykstančiai kultūrinės veiklos 
emigracijai, turėtų būti labai 
svarbus akstinas, anot Kudirkos: 
iš praeities stiprybę semtis. XIX 
ir XX a. sandūra bei pirmasis šio 
amžiaus pusšimtis — tai plati ir 
sūkuringa epocha, kurios didžiuo
sius įvykius teko stebėti, pergy
venti ir juose dalyvauti Sofijai 
Čiurlionienei. Gimusiai 1886 m. 
Sofijai buvo žinomas spaudos 
draudimas, slapti knygų gabeni
mai iš Prūsijos, 1905-tųjų metų 
revoliucija, Didysis Vilniaus sei
mas, I pasaulinis karas, kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, ne
priklausomybės atgavimas, Vil
niaus netekimas, šviesus ir paki
lus, nepriklausomybės laikotar
pis, ir vėl karas — II-sis pasauli
nis karas, ir vėl okupacijos...

Jau vien čia paminėti patys di
džiausi įvykiai savaime jautresnį 
žmogų užlieja įvairiausių išgyve
nimų srautais. Tame sraute labai 
ryškiai matome ir Sofiją Kyman
taitę, vėliau Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio žmoną — Čiiirlio- 
nienę, kurios ilgiausias gyvenimo 
laikotarpis prabėgo vienišoje 
našlystėje, nes Čiurlionis mirė 
vos dvejiems metams ir ketu
riems mėnesiams prabėgus nuo 
jų vedybų...

Bene vienas šio šimtmečio pra
džios pačių šviesiausių žiburių 
buvo mūsų tautiečių sąmoningu
mo žadinimas, inteligentijos au
gimas, jaunuolių siekimas 
mokslo, jų veržimąsis įsigyti pro
fesijas ir šviesti nualintus bei 
pažemintus lietuvius kaimiečius 
— liaudį.

Negalima tylomis apeiti fakto, 
kad dauguma mūsų didžiųjų vei
kėjų bei rašytojų brendo lenkiško
je ar rusiškoje kultūroje. Caristi- 
nei Rusijai apžiojus mūsų mažą 
kraštą bei uždra 4us lietuvišką
jį raštą, prieinamiausią tuomet 
buvo lenkų ir rusų literatūra. 
Lietuviai inteligentai, neturėję 
srvo kalba literatūros, skaitė len

kišką ir rusišką, o tik labiau 
išprusę griebėsi kitų kalbų.

Juk ir Maironis, Lazdynų 
Pelėda, Šatrijos Ragana, Vincas 
Kudirka, Adon’as Lastas, Vincas 
Krėvė-Mickevičius ir dar daug 
kitų pradėjo savo literatūrinius 
bandymus lenkiškais rašiniais. 
Tuo pačiu kelio, pirmuosius žings
nius žengė ir Sofija Kymantaitė.

Tiesiog stebėi is reikia, kaip ne
didelė saujelė tautos žadintojų 
pabudino lenkiškai kalbančiuo
sius lietuvius — bajorus, dvari
ninkus, miestelėnus. Nemaža 
sunkumų turėta su kaimiečiais, 
kuriems lenkų kalba buvo ponų 
kalba, o lietuvių — mužikų, 
prasta, tik moliui minti tinkan
ti... Atbudę lenkiškai kalbantieji 
bei rašantieji lietuviai entuzias
tingai ėmė mokytis savo senolių 
kalbos, turtino žodyną ir rinko 
liaudies lobyną. Ir tai nebuvo 
jiems lengva, nes tie budintojai 
buvo dažniausiai studentai, stu
dijavę daugiausia Rusijoje arba 
Lenkijoje. Norėdami įtikinti kai
miečius, kokia graži ir turtinga 
yra jų gimtoji kalba, jie pradėjo 
ruošti lietuviškus vakarus — 
vaidinimus. Žinoma, slaptus. Ir 
tu vakarų hp; ^jjyyių sąrašuose 
jau randame Sofijos Kymantaitės 
pavardę.

Bet grįžkime truputį atgal, į 
Sofijos vaikystę. Gimė ji Jonišky
je, kuklioje šeimoje. Tėvas — 
Leonas Kymantas buvo bežemis 
bajoras, mažai raštingas, tačiau, 
tarnaudamas po dvarus, išmoko 
lenkiškai, vokiškai, rusiškai ir 
žydiškai, — visomis tomis kalbo
mis bet ką mokėdavo įdomiai 
papasakoti, o ypač jam patiko 
sekti lietuviškas pasakas.

Motina — Elzbieta Jarulaitytė 
— buvusių baudžiauninkų dukra, 
dainininkė, pilna gyvenimo entu
ziazmo, visados mokanti savo 
skurdų gyvenimą pagražinti, 
kuklų butelį savo rankdarbiais 
papuošti. Iš jos Sofija išmoko 
rankdarbių meno ir vėliau ragino 
bei pati mokė mergaites siuvinė
ti, nerti lietuviškais raštais, de
rinti spalvas ir tuos rankdarbius 
pritaikyti ne tik papuošimams, 
bet ir buitiniams reikmenims — 
pvz., pasisiūti drobinius maiše
lius šukoms, nosinėms ar serve
tėlėms laikyti ir juos pagražinti rūpėjo. I Kulius atsikėlęs vikaru 
lietuviškų raštų deriniu.

Sofija, būdama trejų metų mergaitės didelius gabumus ir 
amžiaus, su tėvais persikėlė į prikalbino dėdę kleboną Jarulai- 
Šiaulius, kur tėvai laikė viešbu- tį būtinai ją leisti mokytis, 
tį, paskui kolonialinę krautuvė- Klebonijos gyvenimo epizodai

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (pastelės)Adalbertas Staneika

!e Tp’ o nesugebėjimai prekiau
ti, ankstyva jaunesnės dukters 
Jadvygos mirtis visiškai sugrio
vė ramų gyvenimą — tėvo siel
vartas buvo siaubingas, o motina 
labai pasiligojo — prisimena pati 
Sofija.

Tokiu kritišku šeimai metu mo
tinos brolis, kunigas Jarulaitis 
pasiūlė tėvams kraustytis į 
Kulius — šeimininkauti kleboni
jos palivarke. Taip 1893 metais 
Sofija atsidūrė gilioj Žemaitijoj, 
Kuliuose, ir po kelių mėnesių 
taip perėmė žemaičių tarmę ir 
žemaičių stilių, lyg ten būtų 
buvusi gimusi. Ten, klebonijoj, 
žinoma, girdėjo ir lenkų kalbą, 
kurią mokėjo iš mažens, nes bū
dama ketverių metų jau išmoku
si skaityti. Skaitė daugiausia 
lenkiškai, nes lietuviškų knygų 
be „Gyvenimai šventųjų” ir 
„Peklos knygos” namie nebuvo.

Kadangi Sofija buvo silpnos 
sveikatos, tėvai, ypač po antros 
dukters mirties, dėl jos labai dre
bėjo ir nusprendė į mokslus ne
leisti. O Sofijai mokslas ypačiai

Tumas-Vaižgantas pastebėjo 

ryškiai atsispindi Čiurlionienės 
apysakoje „Šventmarė”. Tai Sofi
jos vaikystės meniškai apvilkta 
autobiografija. Barbutė — tai pa
ti Sofija, viską stebinti, įsimenan
ti, mokanti matytus įvykius 
šmaikščiai atpasakoti, žmonių 
judesius bei įpročius pantomimiš- 
kai pavaizduoti. Pati Šventmarė 
— anot Sofijos, Kuliuose buvusi 
tokia moteriškė — Marijona Plat- 
akalė. O kunigas Sidabras — ne 
kas kitas, Kaip pats Tumas-Vaiž
gantas, kurio didelė gerbėja buvo 
Sofija Čiurlionienė.

Tumą-Vaižgantą Sofija Čiurlio
nienė taip aprašo dar vieno 
knygos veikėjo — kunigo Petro 
Karštelės prisiminimais:

...Bėga žemaitukai, prunkštauja. 
Saulė nusileido. Siaučia vakaras 
pasauli perregimais melsvai pilkais 
sparnais... Kunigėlis nebežino, tik 
jam taip gera, taip džiugu sūpuotis 
vakarykščiuose ir šios dienos Maurų 
atsiminimuose...

Kunigėlis nebežino, ko mintimis 
nusitverti, ir vis nori nuo pradžios 
pergalvoti viską, kad tik neužmirštų, 
kokios nors smulkmenos neužmirštų, 
nes šiaip baimės nėra: niekados neuž
mirš pirmos pažinties su Tėvynės tar
no redaktorium. Tas Sidabras! Tai 
bent vyras, nors pažiūrėt — 
uolektėlis, ir judrus lyg vaikas, ir 
toks mergišku grožiu gražus. Iš kur 

jis toks? Žvilga plaukai it varno spar
nas, o akyB, sakytum, plieno, jei 
nebūtų kaip rugiagėlės, žvilgsnis — 
plieno. Viešpatie! Kad tas būtų kada 
vyskupui Tokį valdytoją tėvą turėti... 
Kokį jis barą varytų — būtų antrasis 
Valančauskis, o gal ir dar daugiau... 
Ak, Sidabras...

Taigi, atvažiavo kunigėlis i 
Maurus, Sidabras jį pasitiko, į savo 
globą pasiėmė, kitiems pristatinėjo ir 
tuoj pranešė, kad nakvosią jie kartu 
ir tada pasišnekėsią.

Po iškilmingų mišparų, kai grįžo 
visi į kleboniją ir ėmė vietas rinktis 
prie gausiai apkrauto stalo, Sidabras 
jį greta pasisodino. Čia, „pilkajame 
gale”, jie lietuviškai kalbėjo, o ten, 
kur sėdėjo Retingos prelatas ir 
Lungės kanauninkas ir kiti vyresni, 
kalbėjosi lenkiškai. „Kada kas tą 
rutiną perlauš?” — gana garsiai 
pasakė Sidabras, o kunigėlis: „Kažin 
ar jie galės susiprasti?” Tada 
Sidabras, žibtelėjęs akimis: „Mes, 
jaunoji karta, — mūsų giesmė sava.”

O tas, kur šalia kunigėlio sėdėjo, 
Vartenos vikaras, toks didelis su pil
ku zamšiniu veidu, su karpa ant 
hosies, tuoj stiklelį pakėlęs: 
„Išgerkim už tuos šventus žodžius”, 
— ir mauktelėjo iki dugno.

Kunigėlis jį ėmė stebėti: jis buvo 
visai, visai kitoks negu Sidabras, ir 
kiek jam pylė, jo stikliukas vis buvo 
tuščias, ir vis už kokius nors „šventus 
žodžius” ar „šventą teisybę”.

O Sidabras ne, beveik visai negėrė, 
ir kunigėliui pasirodė, kad štai taip 
reikia, negi gražu, kaip tas „zam- 
šinis”... Juk blaivybė... pats Valan
čauskis...

Labai aišku, kad šiuose kunigo 
Petro prisiminimuose atsispindi 
pačios Čiurlionienės mąstysena 
apie kunigą Sidabrą, — apie Tu
mą-Vaižgantą.

Keletą savo motinos bruožų 
autorė yra įpynusi į panos Elžbie
tos personažą. Ji, kaip ir Sofijos 
motina, buvo klebono sesuo, kle
bonijos gaspadinė. Prisimenantie
ji Sofijos Čiurlionienės motiną, 
jau tada Babūnyte vadinamą, 
prisimena ir jos garsius posakius, 
palyginimus, jos tiesiog 
neišsemiamą tautosakos 
žodingumą. Visiškai nėra 
abejonės, kad Čiurlionienė 
apsčiai juos panaudojo savo pro
zos kūriniuose.

Dar vienas pavyzdys, charakte
ringas panai Elžbietai-Babūny- 
tei. „Šventmarėj” aprašomas epi
zodas, kada kunigo Sidabro 
prikalbintas dėdė klebonas 
pasikvietė į svečius pažįstamą 
daktarą su žmona, kurie norėjo 
pasiimti Barbutę į savo namus ir 
leisti ją į mokslus. Salone sėdėjo 
pats Klebonas — Barbutės dėdė, 
ponai daktarai, kunigas 
Sidabras, kunigėlis Petras, 
Barbutė ir pana Elžbieta. Bar
butei jų šnekos buvo svetimos, ji 
vis laukė kada pradės apie ją 
kalbėti, kada pradės ją egzami
nuoti... Tik staiga pana Elžbieta^ 
cioce vadinama, jai pakuždėjo:

— Barbute, einam...
Ak, kaip iš visos širdies mergaitė 

norėjo nepaklusti, bet kaip dabar ne- 
paklusi? Barbutė keliasi ir eina... Ir 
tik salono durys už judviejų užsida
rė, kai teta šnypšdama, visa net su
krutus:

— Begėde tu, ar aš tavęs nemokiau, 
kad nereik į žmogų akis įrėmus lai
kyti, kai įsistebeilėjo į tą ponią, kaip 
čerepaks į kiaušinį, net koktu 
žiūrėt... Žmogaus nesi mačiusi, ar ką? 
O tavo sėdėjims! Susikuprinus, susi
rietus, susmukus, išsiplėtus, rankos 
tarp kelių — piemenė ir tiek. Kodėl 
nepažiūrėjai, kaip aš sėdėjau?..

čia pana Elžbieta plaptelėjo ant 
kėdės, išsitempė:

— O rankas va šitaip, — ir, delnus 
suvožus, prie juosmens pritraukus, 
visa lyg pastiro ir kioksojo, į grindis 
žiūrėdama.

— Man dovanok dangų, Pakrūmio 
klebono seselė sakydavo: „Pana vis 
akis nuleidus laiko, kalbėdama 
pažvelgia ir vėl nuleidžia”, — mokyta

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
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Dul - dul - dūdelė
Neskelbti arba užmiršti amžininkų’ 
prisiminimai apie Lietuvos Valstybinės 
operos solistą Kiprą Petrauską

RAIMUNDAS MARIUS LAPASKol entuziazmas
dar neataušęs

Į liaudies minklę — Kokie 
metai trumpiausi? atsakoma: 
Nauji metai. Panašiai galima 
klustelti: Kokia pradžia
labiausiai žadanti? Be abejo — 
naujametinė.

Todėl ir knieti, kol entuziazmas 
dar neataušęs, pateikti kelis 
pageidavimus. Yra daug dalykų, 
kuriuos galima įkūnyti, tik reikia 
naujametinio ryžto.

Įžengėme į Lietuvos krikšto 
sukakties metus. Juos ruošia
masi prasmingai paminėti įvai
riuose frontuose. Skaitome spau
doje, kad Bruno Markaitis kuria 
jubiliejinę oratoriją „Baptizo vos” 
(Krikštiju jus) Bernardo Brazdžio
nio žodžiais. Ji bus atlikta 
Toronte su jungtiniu choru, solis
tais, orkestru. Bernardui 
Brazdžioniui pagerbti kantatą 
„Per pasauli keliauja žmogus” 
yra parašęs Bronius Budriūnas. 
Ir šioji bus atlikta šiemet Los 
Angeles.

Tai platūs mostai. Tačiau norisi 
minimų ir kitų kompozitorių pa
klausti: Ar negalima sukakties 
proga, pasitelkus produktyvius 
lyrikus, sukurti kelias Velykų ir 
Kalėdų giesmes? Turiu minty 
tokias, kad savo melodingu 
paprastumu išliktų sąmonėje il
gam laikui, būtų mielai giedamos 
ir tuo praturtintų pernelyg skur
dų savų giesmių repertuarą.

Dailininkų raginti nereikia. Jų 
ligšiolinis našumas prašoka visus 
lūkesčius. Daugelio tautiečių 
rezidencijos pergrūstos tapybos, 
grafikos darbais. Sakyčiau, net 
neskoningai pergrūstos. Ne sykį 
pamatai žymaus dailininko 
kūrinį pakabintą niūrioje kertėje, 
verandoje, ar dėl vietos stokos 
užkištą pasienyje, net laikomą 
garaže.

Tad ar nevertėtų suorganizuoti 
metines atliekamų paveikslų 
parodas. Jose už prieinamas kai
nas pardavinėti tuos originalus 
meno gerbėjams, kurie tikriau
siai yra pasiruošę įsigytą kūrinį 
pakabinti garbingoje vietoje.

Prieš Kalėdas gavau brangią 
dovaną iš buvusios Kauno IV 
gimnazijos mokytojos Valės Bar- 
mienės — Literatūros lankų 
komplektą. Betvarkydama savo 
lituanistinę biblioteką, mokytoja 
nusprendė, kad šitie Literatūros 
lankai, kurių neturėjau, man bus 
naudingi. Žinoma, kad bus. Už 
tai labai ačiū.

Esu tikras, išeivijoje yra žmo
nių, kurie nori praretinti savo 
bibliotekėlių kraičius. Būtų gera, 
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jei mūsų veiklios organizacijos 
kartkartėmis surengtų tokių 
visuomenei atiduodamų antikva
rinių leidinių išpardavimą. Lėšos 
eitų kultūriniams reikalams. 
Šitaip būtų pradėta graži „knygų 
kitiems perleidimo” tradicija.

Išeivijoje nauja knyga nėra 
deficitinė prekė. Priešingai — 
dažnu atveju ją reikia siūlyte 
siūlyti skaitytojams. Kai kurios 
vertingos knygos ilgai užsiguli 
leidyklose. Per ilgai.

Bet pasitaiko neeilinio užside
gimo platinti užsigulėjusias kny
gas. Pavyzdžiui, Los Angeles 
spaudos bičiulis Valentinas Var
nas knygų pirkėjų suranda įvai
riuose lietuvių sąskrydžiuose. 
Kad ir „piknike po stogu”. 
Prikalbino jis Lietuvių dienų 
leidėją Antaną Skiriu duoti jam 
kelias stirtas sandėlinių knygų ir 
jis bandysiąs,.truputį sumažinta 
kaina, pardavinėti žurnalo 
metiniame piknike. Ir pardavė. 
Vien tik Meškiuko Rudnosiuko 
(jau kelintos laidos) aštuonis 
egzempliorius. Valentinas stebi
si: Kaip tokia vaikų klasika gali 
gulėti sandėlyje?

Gal atsiras ir daugiau tokių 
sumanių pasiryžėlių knygnešių. 
Bus nauda ir leidykloms, ir 
visuomenei.

Neužmirškime rečitalinio me
no, kuris mūsų kultūriniuose 
savaitgaliuose yra itin reikš
mingas. Norėčiau tarti kuklų pa
geidavimą solistams: stenkitės 
kuo įspūdingiau interpretuoti 
liaudies dainas. Jų atlikimas turi 
paveikti klausytojus. Ir paveiks 
tik tada, kai bus dainuojama ne 
iš pareigos lietuvybei, bet iš 
meilės tai dainai.

Jei ką nors linkėčiau teatra
lams, tai tik dažnesnių pasi
rodymų. Suprantama, jų efeme
riškas menas yra vienas iš sudė
tingiausių. Dirbama su kolektyvu 
— ilgai, kantriai, įtemptai. Gims
ta vienas spektaklis. Važiuojama 
į festivalį. Gastroliuojama. Daug 
laiko išeina. Daug išlaidų. Rodos, 
nedera iš tokio scenos sambūrio 
daugiau ko pageidauti. O vis tiek 
norėtųsi, kad mėnesių, kartais 
net metų tarpas tarp statomų pje
sių ne didėtų, bet mažėtų. Dir
bant su keliom sudėtim, gal 
galima pastatyti ne vieną, bet du 
vaidinimus per metus.

Gal šios pastabos nebus užmirš
tos Naujųjų metų entuziazmui 
ataušus.

Pr. V.

Biografinė uvertiūra
Kauniečiams pirmą kartą 

Kipras Petrauskas malonumą 
padarė, dalyvaudamas 1908 m. 
gegužės mėn. 22 d. „Dainos” 
draugijos suruoštame miesto 
teatre lietuvių vakare. To vakaro 
programa susidarė iš koncertinės 
bei vaidybinės dalių. Kon
certinėje daly dalyvavo pats 
Kipras, kompozitorius M. K. 
Čiurlionis, muziko V. Nacevi- 
čiaus vedamas „Dainos” drau
gijos choras. Čiurlioniui akompa
nuojant, Petrauskas su dideliu 
pasisekimu padainavo Glinkos 
„Aušrinė žvaigždė”, ariją iš Ver
di operos „Verteris” bei Dar- 
gomizskio „Vestuvės”. Labai tei
giamai savo recenzijoje atsiliepė 
laikraštis Sievero — Zapadnyj 
Telegraf.

Antro tokio — neturėsim...
Poetai — laimingi: didelė dalis jų 

galios glūdi jų nežinojime. Nereikia 
tik, kad jie per daug gyvai ginčytųsi 
dėl jų meno [statymų: čia jie.nustoja 
savo žavingumo, sykiu išryškindami 
savo stačiokiškumą — kaip žuvys iš 
vandens ištrauktos, jie tuščiai byli
nėjasi bevaisiuose teorijos plotuose...

Ne veltui šie Nobelio laureato 
prancūzo Anatole France žodžiai 
glūdi Kipro asmenybėje. Jau
nystėje Anatole France buvo lai
komas rafinuotu menininku, 
atkakliau siekiąs formos negu 
minčių žaismo, bei aistringu en
tuziastu tobulo grožio, dažnai ci
niškas žmogiškoms institucijoms. 
Šviežiam, Petrapily pradėjusiam 
lietuviui dainininkui, o paskui 
grįžusiam įsteigti savo numylė
tame Kaune — Lietuvos laikinoje 
sostinėje Valstybės operą galėjo 
būti panašūs pergyvenimai. Iš 
tikrųjų, negražūs tie žodžiai 
„gal” arba „galėjo”. Tarsi paimk 
ir sudramatink žmogaus likimą! 
Tačiau parūpo toliau pagvilden
ti cituotus France žodžius su 
bostoniškiu rašytoju Trasiu Sant
varų. Santvaras sutinka, jog 
turbūt France yra daugiau ar 
mažiau teisus, kai jis kalba apie 
„tuščią bylinėjimąsi bevaisiuose 
teorijos plotuose”. Blogiau būna, 
kai poetai nugrimzta į tarpusavę 
neapykantą — tada iš viso jie 
negali susiprasti ir susikalbėti. 
Tačiau kaip velionis Kipras į tą 
samprotavimą atsilieptų, 
šiandien būtų sunkoka įspėti, nes 
tokių temų mūsų bostoniškis 
poetas su Kipru niekad negvil
deno. Konstatuotina tik viena — 
mūsų tautinės kultūros ugdymui 
jis nebuvo šaltas ir tai jam 

nebuvo svetima. Jis mėgo poeziją, 
paskaitydavo naująsias lietuvių 
autoriiĮ poezijos knygas, gan arti
mai bendravo su poetais Faustu 
Kirša, Kaziu Binkių ir Baliu 
Sruoga. Gal daugiausia su Kirša, 
nes pastarasis taip pat mėgo 
pasėdėti prie kortų stalo ir pa
stumdyti biliardo kamuoliukus. 
Kiprui tie žaidimai, medžioklės ir 
meškeriojimai būdavo atgaiva po 
įtempto darbo teatre.

Iš praeities gramofono
Dažnai mūsų radijo laidose 

skamba žinomesni Kipro įrašai — 
operų arijos bei lietuvių liaudies 
dainos. Dauguma tų senų 78 
APM prieškarinių plokštelių bu
vo restauruotos ir išleistos ilgo 
grojimo plokštelių forma Rygoje, 
Leningrade ir Londone. Įdomiau
si įrašai, pirmutinės per Kipro 
karjerą įdainuotos plokštelės, de
ja, iki šiol mažai težinomos ar 
girdėtos. Vilniuje gyvenantis 
diskografas — plok^'lių rinkėjas 
Algirdas Moteika užpereitų metų 
Kultūros barų Nr. 12 savo 
straipsnyje apie Petrausko 
diskografiją kaip tik iškėlė 
pirmųjų „Vox” bendrovės Kipro 
įrašų klausimą. Minėtos plokš
telės buvo Kipro įdainuotos dar 
prieš jo „Odeono” plokštelių 
išleidimą 1924 metais. Moteikos 
nurodytos ,,Vox” matricos 
parodo, jog 354A įrašyta Fausto 
kavatina su orkestru rusų kalba, 
3551/2A Kavaradosio arija iš 
operos „Tosca” III veiksmo italų 
kalba. Tačiau ir ankstyvesniuose 
įrašuose nesiribota tik arijomis. 
Štai Kipras įdainavo į Nr. 573B 

zsimpatingą, nuotaikingą Bleich- 
mano romansą „Pavasario dai
na”, o kitoje pusėje Nr. 574B 
Antano Vanagaičio harmonizuo
tą liaudies dainą „Dul-dul-dūde- 
lė”. Apie kitus įrašus Moteika net 
nežinojo, kreipdamas šio straips
nio skaitytojų dėmesį reikia
miems papildymams. Ir tarsi iš 
praeities gramofono nusišypso iš 
tolimos Chicagos RCA Victor 
bendrovės šuniukas „Nipper” su 
žinia, jog yra žinoma dar viena 
Kipro Petrausko plokštelė „Vox” 
serijoje. Plokštelėje su matricos 
Nr. 351A Kipras italų kalba 
įdainavo ariją „Addio, Mignon” iš 
Thomas operos „Mignon”, o kito
je pusėje 352A „Che gelida 
manina” iš Puccini operos „La 
Boheme”. Aišku, tais laikais Kip
ras „Vox” plokštelių etiketėse 
buvo rašomas „K. I. Piotrovskij”. 
Iš esamų matricos numerių 
galima saugiau spėlioti, jog 
„Kiprijašas” (kaip jį vadindavo jo 
geras bičiulis garsusis Šalia- 
pinas) buvo įdainavęs ir daugiau 
kūrinių „Vox” bendrovei.
„Wahrheit der Darstellung”
Kipras Petrauskas Valstybės 

teatre turėjo atskirą, tik jam 
vienam įrengtą grimavimosi ir 
persirengimo kambarį. Į 
vaidinimus, kuriuose jis daly
vavo, ateidavo geru pusvalandžiu 
anksčiau, negu įstatymai liepia. 
Nusigrimuodavo, apsirengdavo, o 
po to, nelaukdamas jokių para
ginimų, eidavo į sceną. Anapus 
dekoracijų dar buvo gana didelė 
scenos erdvė, kurios žiūrovai 
negalėjo matyti. Ten Kipras labai

Kipras Petrauskas prie fortepijono — Nepriklausomybės laikų nuotrauka.

neramiai vaikščiodavo, krenkšė- 
davo, kosėdavo, seilėm apspjau
dydavo aukštas scenos sienas 
(sienos buvo dulkėm padengtos, 
tai nieko nebuvo matyti). Tą 
vakarą, pasakoja Stasys Sant
varas, buvo vaidinama Verdi 
opera „Otelio”, kurioj ir aš 
turėjau mažą Rodrigo vaidmenį. 
Matydamas tą Kipro nerimą, tą 
jo nervingumą (aišku, ir man pa
čiam nebuvo linksma), neištvė
riau, priėjau prie jo ir gan naiviai 
paklausiau:

— Maestro, jei Tamsta taip ne- 
rimsti, jei dabar taip jaudiniesi, 
tai kas bus, kai išeisi į vaidinimo 
aukštę?

Kipras pažiūrėjo į mane, 
šyptelėjo, paėmė mane už pa
rankės, privedė prie dekoracijų 
slenkstelio ir tarė (žodis žodin, 
tokių dalykų negalima pamiršti):

— Santvarai, ar matai tą 
slenkstį? Iki to slenksčio aš esu 
Kipras Petrauskas, kvailas 
Kipras, bet, kai tą slenkstį 
peržengsiu, aš būsiu Otelio, kitas 
žmogus, visi kvailiojimai savaime 
pradings...

Jubiliatas
Didžiojo rusų kompozitoriaus 

Rimskio-Korsakovo kūryboje 
„Kitežas” užima kiek specifinę 
vietą; opera visa persisunkusi 
mistika, simbolizmu, legendarine 
dvasia. „Kitežas” dažnai vadi
namas „rusišku Parsifaliu”; šis 
palyginimas su Richardo Wagne- 

Kipro Petrausko vaidintų operinių rolių nuotraukinis kolažas.

rio priešmirtiniu šedevru yra 
suprantamas: abiejose operose 
yra daug bendro tiek nuotaika, 
tiek net turiniu. Tik „Kitežas” — 
ypačiai rusiškas; yra tai gal rusiš- 
kiausia iš Rimskio-Korsakovo 
operų.

„Kitežas” — vėlyvas rusų 
kūrėjo veikalas; tai subrendusio 
meistro darbas. Besivystydamas 
Rimskis-Korsakovas neatsiliko 
nuo savo laikotarpio, naudo
damasis to laiko moderniomis 
priemonėmis. „Kitežo” muzika 
kupina harmoniškumo, o ypač 
instrumentinio turto. Orkestri
niu atžvilgiu Rimskio-Korsakovo 
dovana laikoma genialia; 
„Kitežo” orkestras žėri įvai
riausiomis spalvomis; jis poetiš
kai švelnus, tai egzotiškai rafi
nuotas, tai, kur reikia, brutaliai 
dramatiškas. Nėra autoriui 
reikalingo niuanso ar dramatinio 
momento, kurio tiksliai ir įspū
dingai nepavaizduotų orkestras.

„Kitežo” harmonija turtinga ir 
įvairi, dvelkia Wagnerio naujeny
bių laikotarpiu; dažnai remiasi 
egzotiškomis senovinėmis tona
cijomis, bet nesidrovi chroma- 
tiškų septakordų ir nonakordų 
perėjimų. Veikalo melodikos ar
tumas rusų liaudies dainoms 
yra stipriausia jo dalis, suteikia 
jam didelio savitumo (kurio 
yra mažiau pačioj harmonijoj); 
dauguma melodijų ir temų — 
visai folklorinio pobūdžio. Tau
tinis savitumas stipriai jaučia

mas ir chorų partijose.
Ar ne savotiška, kad Kipras 

Petrauskas — šis gyvenimo 
laimėtojas scenoje— dažniausiai 
briliantiškas „pirmas meilužis” 
— savo meno triumfo jubiliejui 
pasirinko šią rusišką mistišką 
operą, kur jam tenka gyvenimo 
nuskriausto, net ubagų nieki
namo „paskutinio girtuoklio” 
rolė? Keista?

Ir nepaisant pasirinktosios 
rolės, kaip pažymėjo tą 1936 m. 
gruodžio mėnesio vakarą Lie
tuvos aido recenzentas muzikas 
Vladas Jakubėnas, publika kėlė 
ovacijas, karštai sveikino jubilia
tą bei artistus ir ne sykį šaukė į 
sceną taipgi ir meno vadovus diri
gentą M. Šteimaną ir režisierių 
P. Oleką.

„Kitežas” — viena iš geriausių 
rinktinių operų plačiame Kipro 
Petrausko repertuare.

Balsas — efektyviausia 
nuotaikos perteikimo 

priemonė
„Kipro Petrausko balsas? Sun

ku apie tai ką nors naujo pa
reikšti. Iš vienos pusės — dide
lė Dievo dovana; iš antros — gili 
kultūra ir puiki mokykla. 
Techniškai žiūrint, sklandus, 
puikiai funkcionuojantis instru
mentas, tobulai išlygintas tiek 
skalės, tiek dinaminių perėjimų 
atžvilgiu. Tembras švelniai, 
giedriai lyrinis, bet, kur reikia, 
ir ne be dramatinių akcentų, ir 
švelniausias „pianissimo” vi
suomet gali virsti galingu „for
tissimo”. Vaidyba santūri, operiš
kai stilinga, o kartu liudijanti' 
stambų scenišką talentą. Tačiau 
kas svarbiausia — visa tai Dievo 
suteikta tokiu gausumu, kad kilo 
pasaulinio masto artistas, harmo
ningas, išbaigtas, suliejęs visus 
savo duomenis į vieną organinę 
visumą...”

(Muzikos recenzento Vlado Jaku- 
bėno žodžiai, tarti Kipro Petrausko 
jubiliejiniais 1936 metais)

Iš ilgamečio patyrimo 
pasemta gili teisybė

„Ot Boga moj posoch, ot Boga 
svirel’...”

Jurgis Baltrušaitis
„Turbūt šį tą prisimenu, šį tą 

mačiau ir matau. Kipras Pet
rauskas, eidamas į sceną, visada 
žegnodavosi. Kodėl tokio didelio 
talento ir tokio lakaus balso dai
nininkas tai darė? Esu tikras, jis 
taip elgėsi tik dėl to, kad savo 
sielos gelmėje gyvai jautė, jog „Ot 
Boga” ir jo „posoch”, ir jo 
„svirel”... Be abejo, tai su
mažindavo sunkų ir nelengvai 
paaiškinamą netikrumą, su 
kuriuo kiekvienas aktorius(Nukelta į 2 psl.)
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Dabarties lietuvio gydytojo misija

,,Atsinaujinimo” eroje
— sena giesmė apie religiją

Suskambėjus Kremliaus var
pui, ir Lietuvoje prasidėjo „at
virumo era”. Rašytojai vieni 
kitus ragina kalbėti atviriau. 
Žurnalistai žada nebemeluoti. 
Pagyvėjo spauda. Šiuos pasikei- . 
timus stebinčiam kyla natūralus 
klausimas — ar pasikeitė ir 
oficialusis požiūris į religiją? Iki 
šiol religija buvo smerkiama kaip 
juodžiausio blogio šaltinis, 
žmones mulkinanti ir luošinanti 
išmonė. Ar dabar apie ją bus 
rašoma atviriau ir objektyviau? 
Ar spaudoje galės pasisakyti ir 
patys tikintieji?

Atsakymo ieškodami, krikščio
nybės Lietuvoje 600 metų 
sukakties išvakarėse žvelgiame į 
šio rudens Lietuvos partinę spau
dą, kurioje pagausėjo straipsnių 
religinėmis temomis. Bematant 
— staigmena. Vyriausią redakto
rių pakeitęs Gimtasis kraštas 
pagimdė naują skyrelį — „Iš 
Lietuvos katalikų gyvenimo”. Ką 
gi jame randame apie tikinčiųjų 
dalią karingai ateistinėje san
tvarkoje? Ogi tai, kad jų gyve
nimas — žavi idilija. Jie meldžia
si iki soties, barsto gėles, mini ku
nigų jubiliejus, važinėja į užsienį 
ir energingai kartoja „taikin
gosios” Maskvos surašytas 
maldeles apie taiką. Po „Lietuvos 
katalikų gyvenimo” iškaba Gim
tajame krašte randame „Potemki- 
no kaimelį”.

O kaip su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika, Aušra ir 
kitais pogrindžio leidiniais, kurie 
per ilguB melo laikus skelbė ir 
tebeskelbia tiesą apie lietuvių tei
sių pažeidimus? Ar „atvirumo 
eroje” į savilaidą bus pažvelgta 
naujomis akimis? Ar kontrpropa- 
gandistai šiandien prisipažins, 
kad bent vienas tikintysis 
Lietuvoje bet kada buvo nukentė
jęs dėl savo tikėjimo, ar kad su 
Katalikų Bažnyčia bent sykį 
pasielgta neteisingai? Kur jau! 
„Melo Kronika ir kiršintojų 
balsai” — skelbia ilgo, Tiesoje 
(1986.XI.24) išspausdinto, 
straipsnio antraštė. Anot autorės 
Teresės Pažūsienės, tarybinė san
tvarka, kaip ir Stalino laikais, 
tobula ir švarutėlė, o visas Kroni
kos keliamas triukšmas tesąs 
„antitarybinių propagandos cent
rų” bei radijų išmonė. Už savo 
įsitikinimus kratomi, tardomi, 
konclageriuose kalinami lietu
viai tesą „mušeikos, chuliganai, 
viešosios tvarkos pažeidėjai, nu
bausti socialistinio saugumo 
organų”! Ar straipsnio autorė 
dialektiškai susiremia su Kro
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nikoje spausdinamais tikinčiųjų 
persekiojimo įrodymais, religijos 
gynėjų argumentais? Ne, veng
dama tikro dialogo, ji pasitveria 
porą smulkių, neva netikslių 
žinučių, tuomi bergždžiai mėgin
dama įrodyti Kronikos nepa
tikimumą. Savo kontrpropagan
dinės logikos viršūnę ji pasiekia 
tvirtinimu, jog tie, kurie Lietuvo
je ir išeivijoje protestuoja prieš 
totalitarinę priespaudą, tuomi 
neva „šmeižia, juodina ir spjaudo 
į Lietuvą”. Kontrpropagandos 
magijos dėka, Maskvos valdi
ninkai ir jų talkininkai pa
virsta... „Lietuva”.

Ar „atvirumo eroje” pasikeitė, 
oresniu ir civilizuotesnių tapo 
ateistinės propagandos tonas? Ir 
to stebuklo dar nesulaukėme. 
Štai Literatūroje ir mene 
(1986.X.18) Marijus Sutkus 
aprašo Šiluvą,ir jos atlaidus. Visa 
kas ten vyko ir tebevyksta, kas 
žmonių jausta ir tikėta — jam 
tėra klaiki apgaulė, šlykštus 
košmaras, pinklės žmonėms iš
naudoti ir pavergti. Tebegyvai 
tikėjimas jam tėra kunigų 
šantažo ir žmonių tamsumo 
vaisius. Prieš niūrią Šiluvos 
„pelkę” jis iškelia pažanga tvis
kančią gorbačiovinę Lietuvą — 
„knygos, staklės, televizoriai”. 
Sayo pašaipos grubumu ir argu
mentų primityvumu Sutkus 
pažodžiui atkuria Stalino laikų 
antireliginės propagandos žanrą.

Gal atskleidę Kultūros barus 
(1986 rugsėjis) ką naujo apie 
„Religiją tautos istorijoje” išgir
sime iš istoriko Juozo Jurginio 
lūpų. Ar nekalba jis apie „ob
jektyvios tiesos ieškojimą”, 
„mokslinius tyrimo metodus”? 
Bet ir iš jo patinam, kad „moks
liškumas”, tai „marksizmas- 
leninizmas”; tokius terminus 
kaip „feodalas” ir „feodalizmas” 
Jurginis tebevartoja jau visai 
nebemoksliška 19-tojo šimtmečio 
marksizmo prasme. Jo „religija 
tautos istorijoje” nesiskiria nuo 
panašių Stalino eros straipsnių.

Jau netekę vilties rasti kokią 
prošvaistę religijos klausimu, 
sustojame prie Literatūros ir me
no (1986.XI.29) puslapio ir nebeti
kime savo akimis. Skaitome, kad 
sugriovus religinę moralę, atsi
vėrė tuštuma! Koks lietuvių 
rašytojas išdrįso tai pasakyti? O 
gal čia cituojama savilaida? Ne, 
į mus byloja kirgizų rašytojas 
Čingis Aitmatovas, kurio naują 
romaną Ešafotas aptaria 
Aleksandras Krasnovas. Pasak 
kritiko, Ešafotas pasižymi tokiu

Modernioje visuomenėje yra 
daugybė profesijų bei pašaukimų, 
ir tai dėl to, kad toji visuomenė 
yra labai sudėtinga bei įvairi. 
Visas profesijas betgi galima 
suskirstyti į tris grupes pagal jų 
darbo pagrindinį objektą. Pirma
jai grupei, kurios objektas yra 
neorganinė medžiaga — daik
tas, priklauso agronomai, tech
nikai, inžinieriai, architektai, 
ekonomistai ir t.t. Antrajai 
grupei, kurios objektas yra bota- 
ninė-biologinė sritis, priklauso 
gėlininkai, sodininkai, javų 
augintojai, žuvininkai, veterina
rai... Trečiajai grupei, kurios 
objektas yra žmogus, priklauso 
mokytojai, teisininkai, gydytojai, 
kunigai, įvairių tarnybų parei
gūnai ir pan. Šiuo atveju išski
riame gydytojus ir žvelgiame į jų 
paskirtį visuomenėje.*

Kančios palydovas
Gydytojas visapusiškai pažįsta 

žmogų. Mokytojas, kunigas, tei
sininkas pažįsta tiktai dvasinę jo

* Paskaita, skaityta ateitininku medi
kų „Gajos” korporacijos metinėje šventėje 
1986 m. lapkričio mėn. 9 d. Chicagoje.

„aktualiu socialiniu ir moraliniu 
skambėjimu”, kokio jau senokai 
„ilgimės lietuvių literatūroje”. 
Kur ieško atsakymo Aitmatovas, 
gvildendamas šiandienos mora
linį bei idėjinį pakrikimą, steng
damasis atskleisti „giliausias šio 
reiškinio šaknis”? Ar jis cituoja 
Marksą, Leniną? Ne, vienas 
centrinių knygos epizodų yra 
Kristaus disputas su nuogai 
galybei atstovaujančiu Romos 
prokuratoriumi Pontijum Pilotu! 
Krasnovas informuoja, kad 
žurnalo Novy Mir numeriai, 
kuriuose išspausdintas Ešafotas, 
šiandien Vilniuje keliauja iš 
rankų į rankas, sudaromos lau
kiančiųjų eilės.

„Skirtingų nuomonių esmin
giausiais gyvenimo klausimais 
viešas svarstymas, idėjų konku
rencija turi tapti ir spaudos, ir 
gyvenimo norma”, viltingai rašo 
Krasnovas. Stalininiai straips
niai apie religiją Lietuvos par
tinėje spaudoje rodo, kad iki to 
idealo dar labai toli. Kai Ait
matovas savo romane žodį 
„Dievas” visur rašo didžiąja 
raide, vilniškiuose laikraščiuose 
ir žurnaluose terandame mažąja 
raide sumažintą „dievą”. Anti
religinių straipsnių autoriai te
bėra panašūs į Aitmatovo romano 
veikėjus: buvusį drausmės 
bataliono karininką Ober- 
Kandalovą ir „tikratikį” partor
gą Kočkorbajevą, viską matuo
jančius visiems laikams nusta
tytais „socializmo principais”.

aj 

pusę, o gydytojas — dvasinę ir 
fizinę. Tai pasakytina ypač apie 
bendrosios praktikos gydytojus, 
kurie gali stebėti žmogų įvairiose 
situacijose per ilgą laiką. Jie pa
žįsta žmogų iki jo kančios gelmių 
ir tuo būdu tampa jo kančios paly
dovais — kenčia drauge su savo 
pacientu, kai šis atsiduria rimtoje 
situacijoje.

Žymus prancūzų chirurgas 
Alexis Carrel taip rašė apie gabų 
savo kolegą chirurgą Tuffier, kai 
jam nepavykdavo operacija: „Kai 
tokie dalykai atsitikdavo, Tuffief 
savo studentų akivaizdoje Beau- 
jaune (vietovėje) atrodydavo be
jausmis, kaip uola. Bet reikėjo 
pamatyti po to jį vieną. Tada jis 
atrodydavo pažaliavęs, negalė
davo valgyti, jausdavosi ligonis. 
Dejuodavo, kad jo profesija esanti 
blogiausia pasaulyje, žudantį jį. 
Tokie chirurgo momentai yra bai
sūs; niekas negali atsispirti 
tokiam jausmui. Jo liūdesys buvo 
gilus. Nors buvo labai sėkmingas, 
garsus chirurgas, žinojo kaip 
išlikti žmogumi”. (Cit. Joseph T. 
Durkin, SJ, Hope for Our Time. 
New York, 1965, p. 106).

Medicinos profesorius Daniel 
W. Foster iš Tibras universiteto 
yra pareiškęs, kad paciento kova 
yra kartu ir gydytojo kova. Štai 
jo žodžiai: „...Esu medicinos profe
sorius, nestokojantis garbės 
žymenų. Mano tyrimo darbai 
buvo sėkmingi... Aš mėgstu visa 
tai. Tačiau galutinai svarbiausias 
dalykas man yra rūpestis sergan
čiu žmogumi, bandant jį ne tik 
pagydyti, bet ir, kiek įmanoma, 
padėti ligoniui asmeninėje kovo
je. Ir tai galbūt dėl to, kad aš 
matau paciento kovoje savąją 
kovą” (Health — Medicine and the 
Faith Traditions, 1982, p. 268).

Iš minėtų pareiškimų matyti, 
kad žmogaus gydymas yra dau
giau nei įprastinė profesija, kad 
tai ir pašaukimas, kviečiąs 
mediką specialistą būti ir 
žemišku angelu sargu.

Dievo kūrybos pagalbininkas
Dievo kūryba tiek visatoje, tiek 

žmogaus organizme reiškiasi har
monija, paremta nustatytais dės
niais. Pastarieji betgi nėra 
absoliutūs — jie tiksliai veikia 
normaliomis sąlygomis, bet 
iškrypsta iš kelio susidūrę su 
kliūtimis. Tada atsiranda įvairūs 
organizmo sutrikimai, reikalingi 
gydytojo pagalbos. O sutrikimų 
priežastys yra įvairios. Vienos jų 
kyla iš paties žmogaus, kitos — iš 
pašalinių veiksnių. Pvz., sutri
kimai negimusio kūdikio organiz
me atsiranda dažnai dėl tėvų 
kaltės, augančių ir jau suaugusių 
žmonių organizmuose sutrikimai 
kyla dėl blogų, nehigieniškų 
įpročių, žalingos aplinkos (darbo
vietės), kitų žmonių veiksmų (už
puolimai, sužeidimai), senatvės ir 
t.t. Visais atvejais gydytojas, 
tvarkydamas bei šalindamas 
sutrikimus, atlieka Dievo skirtą 
misiją, panašiai kaip gailestinga
sis samarietis Evangelijoje.

Nevienoda laikysena
Gydytojai profesiniu požiūriu 

gauna maždaug vienodą paruo
šimą medicinos fakultetuose, bet 
savo pareigas jie atlieka labai 
nevienodai. Vieni jas atlieka 
šaltai, mechaniškai, valdininkiš
kai, kiti — nuoširdžiai, rūpes
tingai, humaniškai. Dažniausiai 
tai pareina ne tiek nuo gydytojo 
būdo, kiek nuo jo pažiūros į žmo-

Dagys — „Rūpintojėlis”

gų. Jeigu jam žmogus yra 
mašina, kuria reikia taisyti, tai 
ir jo laikysena bus mechaniška, 
bet jeigu jam žmogus yra brolis 
bei sesuo, kuriam reikia pagel
bėti kančioje, tai ir laikysena bus 
kitokia. Paprastai krikščioniška 
gydytojo širdis savaime linksta 
padėti žmogui visu galimu rūpes
tingumu. To siekia ir Gajos kor
poracija, kuri yra atsirėmusi į 
krikščioniškus pagrindus ir skel
bia šūkį: „Gajus kūnas, budri 
dvasia”. Tasai dvasios budrumas 
reiškiasi gydytojo laikysenoje, 
kurią skatina krikščioniškoji 
sąžinė.

Susidaryti gydytojui pažiūrą į 
žmogų, kaip asmenį, kaip 
kenčiantį brolį ar seserį, nėra 
lengva. Dabarties universitetai 
rūpinasi tiktai profesiniu 
gydytojų paruošimu, nekreip
dami daug dėmesio į humanistinę 
pusę. Dėl to gydytojui pačiam 
tenka formuoti savo pažiūrą į 
žmogų tokioje aplinkoje, kuri 
žmogų vertina vien naudos, 
produktyvumo mastu. Tiktai 
tokiuose universitetuose kaip,

Dagys — „Tolimos svajonės”Dagys — „Motina kaip saulė”
Skulptorius Jokūbas Dagys, kuriam neseniai suėjo 81-ri metai, gyvena ir kuria 
Toronte, Kanadoje. Šis puslapis iliustruotas vėliausių jo medžio skulptūrų ir 
reljefų nuotraukomis.

rūpinamasi irpvz., Louvain’o 
humanistiniu gydytojų paruoši
mu, įpareigojant juos lankyti 
atitinkamas filosofijos, teologijos 
bei etikos paskaitas.

Dvasinis patarėjas
Visais laikais gydytojai buvo ne 

tik kūno sutrikimo tvarkytojai, 
bet ir dvasios patarėjai situaci
jose, susijusiose su gydymu. 
Moderniaisiais laikais gydytojas 
vis daugiau tampa ir dvasiniu 
patarėju, perimdamas dalį sielo
vadinių funkcijų iš kunigo. Tai 
pasakytina ypač apie psichiatrus, 
klinikinius psichologus. Tai 
mūsų šimtmečio apraiška, atsira
dusi su silpnėjančia krikščio
nybės įtaka.

Tą reiškinį pastebėjo jau 1932 
m. psichiatras-psichologas prof. 
Carl Gustav Jung Šveicarijoje. 
Per 30 metų praktikos per jo 
rankas perėjo šimtai pacientų. 
Dauguma jų — protestantai, 
mažuma — žydai ir katalikai. Iš 
visų jo pacientų, peržengusių 35 
metus, nebuvo nė vieno, kurio 
problema nebūtų buvusi religinio

Dagys — „Žvilgsnis iš pasalų”

pobūdžio. „Galutinėje sąskaitoje 
kiekvieno tokio žmogaus liga yra 
praradimas to, ką visais laikais 
teikė gyvosios religijos. Ir nė 
vienas jų tikrai negalės pasveikti, 
jei neatras religinio tikėjimo”... 
(Die Beziehungen der Psy- 
choterapie zur Seelsorge, Zue- 
rich, 1948, p. 16).

Ryšium su gydytojo vaidmens 
didėjimu dvasinėje srityje kilo 
klausimas, kiek žmonių savo 
krizėse kreipiasi į gydytoją ir 
kiek į kunigą. Minėtasis prof. C. 
G. Jung pravedė anketą, kurioje 
už gydytoją pasisakė 57% protes
tantų, 25% katalikų; už kunigą — 
8% protestantų, 58% katalikų; 
likusieji 35% buvo neapsisprendę, 
kurių 17% buvo katalikai. Šie 
duomenys yra senesnės datos. 
Labai galimas dalykas, kad šiuo 
metu jie dar labiau būtų pa
linkę gydytojo pusėn.

Kyla klausimas kodėl? Jau 
buvo minėta silpnėjanti krikščio
nybės įtaka. Be to, kaip rodo prof. 
Jungo anketos duomenys, daug 
kas mano, kad kunigams trūksta 
psichologinio pasiruošimo bei 
supratimo (52%); kunigai esą turi 
tiktai išankstinius tradicinius at
sakymus (28%). Ir be anketos duo
menų, stebint gyvenimą, matyti, 
kad modernusis žmogus veikiau 
kreipiasi į gydytoją, nes ieško 
išsivadavimo iš skausmo, o ne 
atleidimo.

Moralistas?
Didėjant gydytojo kaip dvasinio 

patarėjo vaidmeniui, kyla ir 
pagunda tapti moralizuojančiu, 
pamokslaujančiu gydytoju savo 
kabinete. Minėtasis prof. C. G. 
Jung betgi pataria to vengti, 
žiūrėti į pacientą su pagarba, 
užuojauta, niekad nesmerkti. 
Tokią laikyseną jis vadina ob
jektyvia („vorurteilslose Objek- 
tivitaet” — nešališkumas, be 
išankstinio nusiteikimo). Tame 
patarime galima įžiūrėti ir dings
tį, kodėl tokia laikysena reko
menduojama: gydytojo moraliza
vimas, linkęs į smerkimą, 
menkina paciento pasitikėjimą 
gydytoju kaip profesionalu. Pa
cientas laukia iš gydytojo ne pa
mokslo, o profesinio patarimo. 
Dėl to gydytojas turi žiūrėti į 
pacientą kaip medikas, laiky
damasis dėsnio: moralė yra 

(Nukelta į 2 psl.)



¥

ANTROJI DALIS
rf.9publi>onei wucrew
VIL •' IU S, L®rino pr. 51 
B.

DRAUGAS

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA j
______________________ £___________________________ _____ _______ ____________________ ——_______________________________________________________________________________ _ _____________________3

Saturday supplement _______________ 1987 m. sausio mėn. 24 d. / January 24, 1987 Nr. 16 (4) '

I 
)

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Anapus išmaldos

Kapitalizmas popiežių enciklikose ir kituose dokumentuose
PETRAS DAUGINTIS, SJ

I 
I 
I

Šios dienos kultūriniame prie
de turime du momentus pokalbio 
apie kapitalizmą — kun. Petro 
Dauginčio, SJ, bažnytinių 
pasisakymų apie kapitalizmą ap
žvalgą ir ekonomisto Jono Pa
bedinsko atsiliepimą j ją, 
pristatytus 1986 m. lapkričio 8 d. 
per „Ateities” akademinį savait
galį. Buvau paprašyta ir aš į šį 
pokalbį įsijungti. Toks dialogas 
šiandieninime pasaulyje tikrai 
aktualus ypač lietuviams. Mes ne 
tik esame žiauriai patyrę „dialek
tinio materializmo” realybę savo 
krašto tuometinės ekonomijos 
visiškame sužlugdyme, bet ir 
kapitalizmo palankumą mums, 
naujakuriams, Pirmojo pasaulio, 
o net ir Trečiojo pasaulio kraš
tuose. Tik svarbu, kad vyktų 
tikras dialogas — ne bendrybėmis 
švaistymasis, ne gynimasis nuo 
įsivaizduoto antpuolio. Svąybu,, 
kad dialogas prasidėtų su atidžių 
vienas antro išklausymu, tuomet 
neaiškumų, kitokios patirties 
duomenų kėlimu ir vėl atidžių 
klausymusi, stengiantis suprasti 
ir išsiaiškinti.

Šiuo atveju, deja, nors Baž
nyčios pasisakymų pusė kruopš
čiai, dalykiškai išdėstyta, atsaky
mas į ją nepakyla virš polemiškų 
bendrybių. Nors kun. Daugintis 
aiškiai parodo ne tik, kad 
Bažnyčia savo dokumentuose 
kapitalizmo kaip sistemos 
nesmerkia, o net giria jo pozity
vius bruožus, smerkdama tik jo 
kraštutines apraiškas, kai iš jo 
operavimo yra išjungiami dideli 
skaičiai žmonių, Jonas Pa
bedinskas „gina” kapitalizmą, ne 
atsiliepdamas į konkrečius 
bažnytinių dokumentų punktus, 
parodydamas jų trūkumus, o 
rodydamas į sovietinių kraštų 
skurdą, tarsi tai pateisintų visas 
kapitalizmo apraiškas. Spręsti jo 
atsiliepimo tikslumą paliksime 
pačiam skaitytojui, pasiskaičius 
abu straipsnius. Taip pat reko
menduojame pasiskaityti Ameri
kos vyskupų pastoracinio laiško 
ištraukas dviem jų temom, kurios 
buvo paduotos Draugo vedamuo
siuose 87.1.15 ir 87.1.22. Tuo tar
pu tik reikia dar pažymėti, kad 
tie kapitalizmo visuomeninės 
gerovės laimėjimai, kuriuos Jo
nas Pabedinskas pamini, buvo 
pasiekti ne kapitalistų dėka, o 
unįjistų kartais net kruvinos 
kovos dėka, tik vėliau jau „tvar
kingiau”, per teismus.

Principas, kurį šiuo atveju 
iškelia Bažnyčia,y ra ne smurtas 
ar klasių kova, bet kuo platesnis 
dirbančiųjų dalyvavimas savo 
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darbo rezultatų planavime, nu
statyme. Nei kapitalizmas, nei 
tariamas „socializmas”, kuriuose 
visus sprendimus daro mažuma 
— stipriųjų kartelis ar centrinis 
komitetas — ar valstybės labui, 
ar investitorių labui, ar net dar
bininkų labui — nėra teigiamai 
vertinami Bažnyčios socialiniame 
mokyme. Tai smulkiai išdėstoma 
popiežiaus Jono Pauliaus II en
ciklikoje Lahorem exercens. Vis 
didėjančio skaičiaus Amerikos 
gyventojų išjungimas iš šio krašto 
ekonominio gyvenimo ir stebė
jimas, kaip JAV užsienio eko
nominė politika nepadeda besi
vysiantiems kraštams sava
rankiškai jungtis į pasaulio eko
nominį gyvenimą kaip tik ir 
išprovokavo vyskupus rašyti 
laišką apie ekonomiją.

Tiesa, visi veržiasi Amerikon iš 
; Jcįtų kraštų kaip į geriausias eko
nomines perspektyvas duodantį 
kraštą. Bet kodėl Amerika tokia 
yra? Ar dėl to, kad ji yra kapi
talistinė? Juk Pietų ir Centrinės 
Amerikos kraštai irgi kapitalis
tiniai, o taipgi ir daugybė mažų 
valstybėlių, dar neprispaustų po 
komunistine letena. Bet ir iš jų, 
jei tik gali, žmonės stengiasi iš
vykti Amerikon ekonomines per
spektyvas pagerinti, jei jie nepri
klauso valdančiajai, turtingajai 
mažumai. Skirtumas Amerikoje 
nėra kapitalizmas, o politinė 
sistema, kuri didžiausiam 
skaičiui piliečių duoda efektyvų 
balsą krašto tvarkyme, ir eko
nominė sistema, kuri duoda daug 
progų reikštis privačiai 
iniciatyvai.

Šie bruožai užgiriami ir keliami 
pavyzdžiu ir bažnytiniuose doku
mentuose. Tačiau kai ekonominė 
galia lieka mažumos rankose — 
ar tai pernelyg centralizuotos 
valdžios, ar tai tarptautinių 
įmonių, kurios ryja mažas firme
les viena po kitos ir kurios per 
savo beveik monopolius gali dik
tuoti visas ekonomines sąlygas 
pirkimui, pardavimui, nukenčia 
bendras labas, į kurį įeina ir silp
nesniųjų interesai.

Nei JAV vyskupai, nei popiežiai 
nesmerkia laisvosios rinkos kaip 
tokios. Jie tačiau iškelia pareigą 
atsižvelgti ir į tuos, kurie „lais
voje” rinkoje nepajėgia savo in
teresams atstovauti. O geriausias 
būdas šiems padėti, savaime 
aišku, nėra „išmalda”, o suteiki
mas jiems balso rinkoje. Tai 
reikštų kartais sutikti su 
mažesniu amenišku pelnu, nes 
tai įgalintų juos savo prekes par- 

(Nukelta į 4 psl.)

Kadangi man skirtoji tema 
šiame „Ateities” akademiniame 
savaitgalyje* yra „Kapitalizmas 
naujesnėse popiežių socialinėse 
enciklikose ir kituose doku
mentuose”, man tenka ribotis, 
kalbėti vien apie tai, ką popiežiai 
tiesiogiai ar netiesiogiai sako 
apie kapitalizmą, arba nesako 
prieš jį. Pirmiausia reikia aiškiai 
žinoti, kas yra kapitalizmas.

Kapitalizmas priešpastatomas 
socializmui ir komunistinei san
tvarkai. Santvarka reiškia tvar
ką, visuomenės sutvarkymą, 
vykdomą pagal kokias nors tai
sykles, dėsnius; galutinėje 
sąskaitoje — pagal tam tikros 
pasaulėjautos dėsnius, angliškai 
vadinamą „vision”, pasaulėžiūrą 
ar filosofiją.

Kapitalizmas remiasi liberalis- 
tine individualizmo filosofija. Tai 
jos pritaikymas ekonominiam 
gyvenimui. Tad kapitalizmas — 
tai ekonominis liberalizmas 
(pagal lotyniškus žodžius liber, 
libertas — angliškai liberty, 
liberalism).

Be abejo, kapitalizmas, kaip 
ūkiškai socialinė santvarka ilgai
niui yra nemažai pasikeitęs. Jis 
perėjo tris periodus ar tarpsnius. 
Pirmasis tai ankstyvasis kapi
talizmas, dar stipriai susijęs su 
merkantilizmu; antrasis -A tai 
grynojo arba klasikinio kapi
talizmo periodas. Jis įsistiprino 
19-me šimtmetyje, vis stipriau įsi
galint mašinoms ir pramonei (po 
industrinės revoliucijos). Sekta 
liberalizmo „tėvo” Adam Smith 
(m. 1790) mokslu, kad valstybė 
turi visai nesikišti į krašto ekono
minius reikalus. Kapitalizmo 
šūkis buvo „Laissez faire, laissez 
passer”. Ir trečiasis periodas — 
tai vėlyvasis arba modernus 
kapitalizmas, prasidėjęs po 
Antrojo pasaulinio karo. Jame 
kai kas skiria tris epochas, 
būtent: „sočiai welfare statė” 
kapitalizmą, paskui kiek labiau 
pripažįstanti darbininkų ir 
valstybės teises neoliberalizmą 
(neokapitalizmą) ir pastaraisiais 
dešimtmečiais vis stipriau 
įsigalintį „national security” ka
pitalizmą. Čia kapitalistai 
stipriai pasinaud a valstybės 
biudžeto skiriamomis milžiniš
komis sumomis militariniams 
užsakymams.

•Mums, katalikams šviesuo
liams,-ėms, labai svarbu suvokti: 
kodėl, viena vertus, kapitalizmas 
su laisva rinka ir konkurencija 
taip ekonomistų ir mokytų 
žmonių aukštinamas, giriamas, 
net popiežių vertinamas; o, antra 
vertus, daugelio peikiamas,

* Kun. dr. Petras Daugintis, SJ, skaitė 
įvadinę paskaitą 1986 m. „Ateities" aka
deminio savaitgalio. įvykusio 1986 m. 
lapkričio mėn. 7-9 d. Chicagoje, programo
je, kurios tema buvo „Siu dienų kapitaliz
mas ir mes". 

puolamas ir net visai pa
smerkiamas? Kodėl kapitalisti
niuose kraštuose yra tokios stip
rios socialistų partijos ir proko
munistinės grupės? Kodėl vis 
naujos šalys viena po kitos pa
tenka komunizmo valdžion, o ne 
kapitalizmo įtakon? Manau, kad 
mums, lietuviams katalikams 
šviesuoliams, ypač ateiti
ninkams, patiems stipriai nuken
tėju siems ar kurių tėvai nuken
tėjo nuo ūkiškai socialinės komu
nistinės santvarkos valdžios, 
labai dera svarstyti ir įsisąmo
ninti, kaip reiktų kapitalistinę 
santvarką iš pagrindų reformuoti 
ar siekti pakeisti kita, kad 
laisvųjų Vakarų kraštų ūkiškai 
socialinė santvarka būtų pa
traukli tiek mūsų, Amerikos 
jaunimui, darbininkijai ir švie
suoliams, tiek atsilikusių ir 
komunistinių šalių žmonėms, ar 
kad bent į ją būt)) einama, ar iš 
viso pripažįstama, kad tokia yra 
ar kad ji yra galima. Taigi 
pažiūrėkime, ką popiežiai savo 
socialinėse' enciklikose sako ir 
moko apie kapitalistinę 
santvarką. s'
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1. Ji įgalina nežabotą 

konkurenciją
Popiežių mokymui suprasti 

dera prisiminti, pasiaiškinti bent 
trumpai kapitalizmo sampratą, 
mokslą, jo sekėjų išvystytą. 
Ekonominio liberalizmo, praktiš
kai kapitalizmo, kūrėjai teore
tikai, ekonomistai buvo labai 
stiprioje 18-tojo amžiaus deistų 
pasaulėžiūros ir filosofijos įtakoje. 
Pagal deistus Kūrėjas Dievas, 
sukūręs pasaulį ir gražiai jį su
tvarkęs, pats pasitraukė į šalį; 
sakytume, kaip inžinierius, 
sukonstravęs puikiai veikiančią 
mašiną. Jo sukurtasis protingas 
kūrinys, žmogus, gali laisvai 
pasauliu naudotis. Jis, kaip in
dividas, yra laisvas jį panaudoti, 
niekam nebūdamas atsakingas 
už tai. Tik turi suvokti dėsnius, 
pagal kuriuos gyvoji ir negyvoji 
gamta veikia. Sakysime, žolė
džiai gyviai minta žole, žaliąja 
augmenija. Per daug prisiveisę, 
visą žolę kokioje nors saloje 
nuėdę, nugraužę, turi badauti; ir 
daugumas jų išdvesia. Tada žolė 
palengva lankose vėl atsigauna,

Berniukas Xochimilco miestelyje, Meksikoje. Nuotrauka Algimanto Kezio

sužaliuoja. Atsigauna ir išlikę 
stiprieji žolėdžiai gyviai. Po 
truputį pradeda veistis. Ir 
gausėja patys geriausi, kilę iš 
stipriausių iš išlikusiųjų. Tokiu 
būdu pasirodo dėsnis, pagal kurį 
savaime palaikoma pusiausvyra 
tarp žaliosios augmenijos ir 
žolėdžių ir taip išlaikoma ža
lioji augmenija ir net pageri
nami žolėdžiai gyviai.

Yra panašus dėsnis, pagal kurį 
palaikoma pusiausvyra tarp 
valgytojų (visaėdžių gyvių, 
žmonių) ir maisto (bei reikmenų) 
gamintojų, tarp maisto vartotojų 
ir maisto gamintojų, parduo
dančių jį rinkoje. Yra paklausa ir 
yra pasiūla tų gaminių, tų prekių 
rinkoje. Kai vartotojai ieško, 
prašo daugiau tų prekių — 
pasiūla didėja, gamintojai ga
mina ir pristato jų daugiau 
rinkon. Kai taip gaminių pasiūla 
rinkoje pasidaro per didelė, tai 
vartotojai jų nebeišperka. Užtat 
gamintojai mažiau jų begamina 
ir pristato rinkon. Tada paklausa 
vėl padidėja laisvoje rinkoje — to 
miesto, rajono, provincijos ar viso 
krašto rinkoje. Taip paklausos ir 
pasiūlos ekonominis įstatymas 
savaime tvarko ūkinį gyvenimą.

Be to, laisvoje rinkoje vyksta 
tarp gaminių gamintojų, tokių 
prekių pardavėjų, varžybos, 
konkurencija, angliškai „compe- 
tition” — kas pigiau parduos savo 
gaminius. Tas parduos daugiau ir 
turės daugiau pelno. Brangiau 
parduodantysis bus nukonku
ruotas ir turės pasitraukti iš 
rinkos. Tačiau konkurencija bus 
pasitarnauta ir vartotojams, vi
suomenei (pigiau aprūpinami), ir 
gamintojui, pardavėjui (daugiau 
uždirbs, gaus daugiau pelno). Ši
tai ekonominio liberalizmo arba 
kapitalizmo kūrėjas Adam Smith 
savo knygoje An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth 
o f the Nations, rašytoje 1776 
metais, išreiškė šiais žodžiais: 
„Kiekvienas individas, pats vis 
apsigalvodamas, siekia surasti 
labiausiai naudingą užsiėmimą 
(employment) savo kapitalui, 
kuriuo disponuoja... savo paties 
naudai, o ne visuomenės, kurią 
turi prieš akis. Tačiau pastangos 
savo paties naudai natūraliai, 
geriau pasakius, būtinai veda ji 
labiau pasirinkti tokį savo 
kapitalui užsiėmimą, kuris yra 
labiausiai naudingas visuo
menei”. (Cit. pagal Bernard
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Haering Free and Faithful in 
ChriŠt, Morai Theology, vol. 3, p. 
270).

Taigi taip automatiškai vyksta 
sociališkai ekonomiško gyvenimo 
tvarkymas. Pasiūlos — paklausos 
įstatymas su laisva konkurencija 
— tai rinkos mechanizmas, įgali
nantis laisvos rinkos ūkinę 
sistemą (angliškai „free market 
system”, vokiškai „freie 
Marktwirtschaft”).

Tačiau ūkinio liberalizmo 
kūrėjai klysta ir klaidina kitus. 
Gyvosios ir negyvosios gamtos 
įstatymai nevisai tinka žmogui. 
Žmogus savo protu ir laisva valia 
gali ir pasiūlos — paklausos su 
laisva konkurencija įstatymą 
pakreipti vienon ar kiton pusėn. 
Apie tai rašė Pijus XI encikliko
je (įuadragesimo anno (41 nr.):

Ši- i liberalizmo' mokslas... manė, 
kad valstybės valdžia ekonominio 
gyvenimo klausimais neturinti visai 
domėtis, kad laisva nuo bet kokių 
varžtų, palikta savo sugebėjimams 
pati ekonominė sritis laisvoje rinkoje 
ir nevaržomoje konkurencijoje rasian- 
ti sau daug saugesnį savo vado
vaujantį principą, negu kad vado
vaudamasi bet kuriais žmogiškojo 
proto nurodymais. — Be abejo 
konkurencija tam tikrose ribose yra 
teisėta ir tikrai naudinga. Tačiau ji 
nebus tinkama normuoti eko
nominiam gyvenimui. Tai pakan
kamai įrodė faktai, kai nelemtojo 
individualizmo dėsniai buvo 
vykdomi... (kiek toliau 45 nr. prideda) 
... laisvų jėgų kova pati save su
naikino: vietoj laisvos prekybos at
sirado ekonomiškoji diktatūra... 
Visas ekonominis gyvenimas 
pasidarė baisiai kietas, nepalen
kiamas ir žiaurus. Prie to dar prisi
deda didžiausios nelaimės.

Tą patį teigia po 35 metų 
popiežius Paulius VI enciklikoje 
Populorum progressio: „Laisvos 
prekybos norma padeda, kai 
prekiaujančios pusės ne per daug 
ekonominėmis gėrybėmis 
skiriasi... netgi pažangą skatina 
ir pastangos nuopelningai 
atlyginamos premija (t.y. pelnu)... 
Aišku, kad laisvos prekybos nor
mos neužtenka, jei ji viena te
naudojama tvarkyti viešiesiems 
tautų reikalams (Actą Apostolicae 
Sedis - ASS, 1967, 58 nr.).

Panašiai rašoma apie ją ir 
kitose popiežių socialinėse 
enciklikose. Taigi nors popiežiai

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS ; Lietuvos I
■ Naciona I i
■ JA VažvyCt j

i_____

-?£SPU8LlKW BiBUOTĘKAi
‘ l L n ‘ 0 S. Lenine v 51

D R A U G A S

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1987 m. sausio mėn. 31 d. / January 31, 1987 Nr. 21(5)

Geresnis yra gero priešas

Ateitininkai ir moralinė kapitalizmo kritika

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Praėjusią savaitę skaitėme Lie
tuvių rašytojų draugijos valdybos 
pranešimą apie naujos komisijos 
sudarymą LRD premijai skirti už
1985 metais išleistą geriausią 
dailiosios literatūros knygą, 
ankstesnei sudarytai komisijai 
jos niekam nepaskyrus. Be abejo, 
Lietuvių rašytojų draugijos val
dybos nariai, susidūrę su šiuo jų 
pačių sudarytos komisijos spren
dimu, turėjo perkratinėti savo 
sąžinę ir nebuvo lengva jiems 
imtis tos išeities, kurią vis 
dėlto pasirinko. Kadangi pagal 
LRD Įstatus ir Literatūros premi
jai skirti nuostatus premija yra 
metinė, o nuostatai taip pat sako, 
kad komisijai nesurinkus daugu
mos balsų, vadinas premijos 
nepaskyrus, LRD valdyba gali 
skirti nąują komisiją. Tą jie ir 
padarė, sudarydami naują 
komisiją 1985 metų dailiosios li
teratūros premijai skirti, tuo iš
reikšdami savo įsitikirtimą, jog 
premija turėtų būti skiriama. 
Dalijantis Jų įsitikinimu reikia 
džiaugtis jų sprendimu.

Taipgi šis atvejis galėtų būti 
proga mums visiems peržiūrėti 
premijų statusą mūsų viešame 
kultūriniame gyvenime. Savo 
ruožtu neturime jokios intencijos 
premijų skyrimo ar neskyrimo 
reikalą kelti į kokias nors kultū
rinio gyvenimo aukštybes, kurio
se, kaip bežiūrėjusiam ne vieta. 
Premija ir atskiro rašytojo talen
tas, jo kūrybinis pasiekimas, yra 
legendariškai nesusisiekiantys 
dalykai. Nobelio literatūros 
premijos, vien tik dešimtį jų su
minint, nėra gavę šie rašytojai: 
Graham Greene, Levas Tolstojus, 
Henrik Ibsen (kaip nurodė Mari
ja Eivaitė-Hauser, rašydama apie 
norvegų literatūrą šiose skiltyse
1986 m. gruodžio mėn. 13 d.), Jo- 
seph Conrad, Rainer Maria Rilke, 
August Strindberg, Maksim 
Gorki, Bertolt Brecht, Marcei 
Proust, Guenter Grass. Negavo 
jos nei prieš metus miręs, gilios 
senatvės sulaukęs argentinietis 
rašytojas Jorge Luis Borges — be 
abejo, vienas pačių svarbiausių 
viso mūsų šimtmečio avangardi
nių prozininkų, be kurio nebūtų 
suvokiama Lotynų Amerikos da
bartinė grožinės prozos tradicija, 
taip labai keliama pasaulinėje 
literatūroje pastaruoju metu. 
Negavo greičiausiai todėl, kad 
politine savo orientacija nebuvo 
priimtinas švedų akademijos na
riams, kaip negavo jos Graham 
Greene — savo kūryboje įkūnijęs 
visos vienos ankstyvesnės 
Vakarų krikščionių intelektualų 
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kartos problematiką — todėl, kad 
jis buvo... katalikas. Todėl nėra 
ko stebėtis, kad premijavimas ir 
nepremijavimas nevaidina 
beveik jokios rolės, kuomet lite
ratūros mokslininkai svarsto ir 
vertina kurio nors savo laikų 
rašytojo įnašą ir nubrėžia jo vietą 
pasaulinės literatūros raidoje. Ar 
beįsivaizduojame mūsų šimtme
čio literatūrą be Marcei Proust?

Ir kaip tik dėl to — dėl premijų 
mažareikšmiškumo — nederėtų 
mums, išeivijos lietuviams, taip 
labai pradėti dėl jų brangintis, 
kaip yra atsitikę per pastaruosius 
porą metų. LRD premija numaty
ta skirti už geriausią tų metų 
knygą. Reiškia, geriausią iš para
šytų ir išleistų, o ne visų galimų, 
bet dar nesukurtų, neparašytų, 
geresnių už išleistąsias knygas. 
Klausimas čia siekia toliau negu 
literatūrinė kūryba — jis sukasi 
apie mūsų visų požiūrį į savo 
pasaulį: ar sutinkame gyventi 
tame, kuris yra, kuris mums 
mūši} gyvenamu laiku yra 
duotas, ar geriau savo įsivaiz
duojamame, dar nesamų literatū
rinių šedevrų perpildytame, nors 
jis ir tebūtų mažos kultūros dar 
mažesnės dalies — išeivijos 
kūrybos ir knygų leidybos ■— pa
saulėlis? Ar ne sąžiningiau būtų 
su šito pasaulėlio tikrove galy
nėtis, ją įvertinti už tai, kas vis 
dėlto joje vyksta ir kuriama, ją 
priimti ir ją mylėti, ją skatinti ir 
ugdyti (nors ir premijomis), negu 
atžagaria ranka stumti į šalį 
nors ir kuklius jos vaisius? Taip, 
mes visi žinome, kad tas ir kitas 
poetas, tas ir kitas beletristas ar 
dramaturgas nėra pasaulinio 
rango rašytojai, net nėra labai iš
kilūs lietuvių rašytojai — ar dėl 
tojų kūryba nebėra nė kiek savy
je vertinga? O premijos ir tėra 
šios reliatyvios, lygstamos vertės 
pripažinimas — jos akimirkinis 
akcentavimas. Nebent, žinoma, į 
premijų skyrimą įvairios verti
nimo komisijos žiūrėtų kaip į 
savo pačių ekspertizės egzaminą, 
kuriuo sveriamas jų reiklumas ir 
jų atstovaujami aukšti stan
dartai. Tai, be abejo, svarbu — 
negalima nuneigti bet kurios 
mokslo šakos atstovams teisės rū
pintis jos standartų palaikymu. 
Bet tai paprastai vykdoma darbu 
— kritine analize, literatūrinių 
veikalų studijomis. O taipgi pra
vartu atsiminti, kad literatū
rologų reputacija yra dar efeme- 
riškesnė negu daugelio rašytojų.

Šito savo pačių vertės relia
tyvumo, praeinamumo sampratos 

(Nukelta į 4 psl.)

Ateitininkų sąjūdis gimė kaip 
tik tuo metu, kada visą Rusijos 
imperiją, ir tuo pačiu ir Lietuvą, 
draskė gaivališkos revoliucijos 
audros. Nebūtų įmanoma su
skaičiuoti tų visų politinių, socia
linių bei tautinių srovių, kurios, 
Rusijos imperiją griaudamos, 
planavo šviesesnę ateitį. Manau, 
kad ir ateitininkai turi savo vietą 
to meto sąjūdžiuose. Bent taip 
galvojo prelatas Mykolas Krupa
vičius, kalbėdamas 1917 metais 
Voronežo ateitininkams mokslei
viams. Jis tvirtindavo, kad ir 
ateitininkai yra revoliucininkai, 
kurių užduotis būsimoje nepri
klausomoje Lietuvoje visiems su
kurti teisingumą ir lygybę. 
Įdomu, kad Voroneže Krupavi
čius sugebėjo vienu ir tuo pačiu 
metu ir ateitininkams mokslei
viams kapelionauti, ir, raudoną 
raištį ant kunigiškos sutanos 
užsirišęs, sekretoriauti rusų dar
bininkų sovietui.' Nenuostabu, 
kad konservatyvesni katalikai jį 
kartais bolševiku apšaukdavo. 
Katalikų aktyvumą, jų tarpe 
besireiškiantį socialinį bei poli
tinį radikalumą liudija ir patys vieną šios programos dalį — buvo 
bolševikai, nors jį ir laiko nenuo 
širdžių, veidmainišku. Cituoju 
Lietuvos komunistų tėvą Vincą 
Kapsuką, kuris šiais žodžiais 
apibūdina katalikų vaidmenį 
1905-tųjų metų Vilniaus Seime:

Bet kaipgi tuomet išaiškinti, kad 
Vilniaus Seime, kuriame buvo apie 
100 kunigų, visi jie balsavo už seimo 
rezoliuciją? Balsavo ir už tai, kad pir
mučiausia reikia galutinai sugriauti 
caro valdžią, o tam pasiekti reikia: 
nemokėti jokių mokesčių caro 
valdžiai, uždarinėti monopolius, nei
ti į caro kariuomenę, reikalui esant, 
dargi streikuoti miestuose ir so
džiuose... Tai išaiškinti galima tik ta 
baime... jog, senaisiais savo keliais ei
dami, jie gali visiškai nustoti savo 
avelių, kurioms iki to laiko su dievo 
ir caro valdžios pagalba vilnas 
kirpo.
Kapsuko nuomone, ši katalikų 
veikla buvo labai sėkminga, nes 
nuo komunistų atitraukė žymią 
dalį darbininkų bei valstiečių. 
Ne.be pavydo Kapsukas plūsta 
Krupavičių, žemės reformos 
vykdymo metu:

Atsistoję valdžioje, kademai dar 
griežčiau veda sa .o reakcinę, spe- 
kuliacinę-buožinę politiką. Jų žemės 
ūkio ministeris kun. Krupavičius 
pasidarė tikru buožių ir spekuliantų 
ministerių. Kademai... visur stiprina 
spekuliantų ir buožių, jėzuitų kuni
gų ir krikščioniškų šnipų-žvalgybi- 
ninkų viešpatavimą, slaptai orga
nizuoja fašistus... Ir vis tik iki šiol 
kademai dar turi savo įtakoje žymią 
darbininkų ir valstiečių masę ir sujos 
pagalba laikosi valdžioje.'

Revoliucijos audros negalėjo 
praūžti, nepaliktosios gilesnių

•Paskaita, skaityta „Ateities’! 
akademinio savaitgalio programoje 1986
m. lapkričio 7-9 d. Chicagoje. 

pėdsakų pirmųjų ateitininkų gal
vosenoje. Stasio Šalkauskio 
socialinė doktrina buvo radikali. 
Šalkauskio nuomone, valstybės 
pirmasis uždavinys yra įgyven
dinti teisingumą, o teisingumas 
nėra galimas kapitalistinės sis
temos ribose. Panašias idėjas 
ateitininkai skelbė per visą Ne
priklausomybės laikotarpį. Jos 
atsispindi net ir tremtyje paskelb
tose politinėse programose.

Ekonominius klausimus Šal
kauskis lietė tik prabėgomis kul
tūros filosofijos ribose, nes, jo 
nuomone, nepriklausomai Lie
tuvai, kaip naujam kraštui, 
kultūros problema buvo pati 
centrinė:

Kultūros problema turi Lietuvai 
ypač aktualios reikšmės dar ir todėl, 
kad lietuvių tauta tebestovi, galima 
sakyti, savo tautinio, valstybinio ir 
apskritai dvasinio kultūrinio atgimi
mo pradžioje. Toks ar kitoks kultūri
nės problemos išsprendimas, įsi
galėjęs mūsų visuomenėje, kreips 
visą jos veikimą į savo pakraipą.
Ir todėl katalikiškos kultūros pro
grama — ateitininkai sudaro 

tokia aktrr.lį reikėjo skubėti, 
kad krašto likimus būtų tei- 
singon kryptin nukreiptas.

Su nepriklausomybe Lietuva 
žengia į pasaulinės istorijos areną 
ir čia turi vykdyti savo idealią 
misiją, savo istorinį pašaukimą, 
kurį Šalkauskis išreiškia Rytų ir 
Vakarų kultūrų sintezės formule. 
Ir, pagal Šalkauskį, ši sintezė yra 
taip pat būtina ekonomijos srity
je. Stovėdama ant dviejų pasaulių 
ribos, Lietuva turi jungti vakarie
tišką individualizmą su rytie
tišku visuomeniškumu. Vakarie
tiškas individualizmas pagimdė 
kapitalizmą, o rytietiškas ko
lektyvizmas parengė derlingą 
dirvą bolševizmui. Kaip sintezės 
ieškotoja, savo ekonominę san
tvarką kurdama, Lietuva turės 
vengti abiejų kraštutinumų. 
Kaip matysime vėliau, kapitaliz
mą vertindamas moraliniu 
požiūriu, Šalkauskis pasisavina 
kai kuriuos marksistinius ar
gumentus, juos pajungdamas 
savosios kultūros filosofijos 
reikalavimams.

Įdomu, kad pastaraisiais

Nuotrauka iš Jono Kuprio sudarytos serijos „Kaimas". Iš senų negatyvų atkurtos nuotraukos vaizduoja šimtmečio 
pradžios Lietuvos kaimo gyventojų buitį.

Dr. Kęstutis Skrupskelis, University of South Carolina filosofijos profesorius, per „Ateities" akademinį savaitgalį 
1986 m. lapkričio mėn. 8 d. Chicagoje. Nuotrauka Jono Kuprio

metais, ateitininkų Stasio 
Šalkauskio bei Antano Maceinos 
sukurta kultūros filosofija yra 
susilaukus platesno įvertinimo 
Lietuvoje. Turiu omenyje Arūno 
Sverdiolo veikalą Kultūros filo
sofija Lietuvoje (Vilnius: Mintis, 

• 1983). Ateitininkų vardą radau 
tiktai bibliografijoje — minima 
Šalkauskio 1933 metų knyga 
Ateitininkų ideologija ir Macei
nos straipsnis „Ateitininkų 
ideologija”, paskelbtas Židinyje 
Šalkauskio knygos pasirodymo 
proga — tačiau jie abu pristatomi 
kaip katalikai filosofai. Pats 
Sverdiolas man nėra žinomas ir 
tik vartydamas šios knygos bib
liografiją pastebėjau, kad 1978 
metais jis paskelbė du straips
nius: „Kultūros ir religijos santy
kio problema Stasio Šalkauskio 
darbuose” ir „Žmogaus koncepci
ja Stasio Šalkauskio kultūros filo
sofijoje”, o 1981 metais knygą Eti
ka Stasio Šalkauskio filosofijoje. 
Pagal Sverdiolą, kultūros filosofi
ja Lietuvoje buvo vienintelė 
originaliai puoselėta filosofijos 
šaka. Cituoju:

Filosofinę kultūros teoriją visų 
pirma kūrė katalikiškosios pakraipos 

mąstytojai. Tačiau kai kuriais pa
grindiniais klausimais svariai pasi
sakė ir kitų idėjinių pakraipų filo
sofai, daugiausia susiję su Kauno 
universiteto Humanitarinių mokslų 
fakultetu. Nagrinėjamuoju laiko
tarpiu Lietuvoje atsirado ir bandymų 
spręsti filosofines kultūros problemas 
marksistinės metodologijos pagrin
du.5

Taigi marksistams priklauso 
paskutinė vieta, o katalikams 
pirmoji, ir tai patvirtina pats 
knygos turinys, kuriame 
Šalkauskis ir Maceina susilaukia 
pagrindinio dėmesio. Įdomu, ar 
Sverdiolui, atsekus Šalkauskio 
pėdsakus taip toli, nekyla noras, 
jo pradėtą kultūros filosofiją pra
tęsti ligi mūsų laikų ir tos katali
kiškos sintezės šviesoje pradėti 
savarankiškai galvoti apie 
Lietuvos ateitį?

Kiek žinau, ekonominiam 
klausimui Šalkauskis atskiros 
studijos nepaskyrė. Tačiau, plėto
damas savo kultūros filosofiją, 
kapitalizmą bei kitas ekonominio 
valdymo sistemas jis mini dažnai, 
nevengdamas aštresnių pasisaky
mų. Štai du tokie, paskelbti 1922 
metais Romuvoje, straipsnyje 
„Pirmutinės prielaidos visuo

meninei kritikai Lietuvoje”:
Iš vienos pusės kapitalo, iš antros 

— proletariato diktatūra, štai du 
slibinu, kuriuodu, besirydamu, viens 
antru minta ir sykiu viens antrą 
maitina.
Ir kiek vėliau apie bolševizmą jis 
išsireiškia:

Tiesa, yra tai protestas labai pa
vojingas, kadangi jis reiškiasi tik 
aklu gaivaliniu ardymu ir stinga 
kultūringų pajėgų naujai kūrybai, 
tačiau ir šitoks jis turi savo lygs- 
tamojo pateisinimo ir moralinės nuo- 
svaros palyginus su ta blogybe, prieš 
kurią jis protestuoja savo buvimu, ir 
kurios žygiais jis yra pašauktas į 
viešumą.
Šalkauskio kaip ir daugelio kitų 
nuomone, Pirmasis pasaulinis 
karas ženklino giliausią ir pasku
tinę Vakarų pasaulio krizę. O 
kokie veiksniai privedė prie 
karo? Svarbu čia atkreipti dėmesį 
į paties Šalkauskio žodžius:

Įsigalėjęs visuomenės santvarkoje 
ir tuo pačiu daug kartų sustiprėjęs 
individualistinis egoizmas liko, taip 
sakant, objektyvuotas savo galybėje: 
iš žmogaus polinkių jis perėjo į visuo
menės santvarką ir naudodamasis 
tuo, kad šita santvarka suteikė jam 
ginklą .produkuojamo’ kapitalo 
pavidalu, ėmė valdyti pasaulį. 
Faktinai buvo tai kapitalistų dikta
tūra, — savo rūšies oligarchija, be- 
sikomplektuojanti lenktyniavimosi 
atranka.. Eidamas tokiu nusista
tymu senasai pasaulis jau nebegalėjo 
išvengti visuotinojo susidūrimo 
katastrofos.6

Tai sunkūs žodžiai, ir todėl prie 
jų turėsime sustoti šiek tiek il
giau. Šalkauskis sutinka, kad 
kapitalizmas sugeba pagaminti 
didelius kiekius prekių; kad yra 
labai efektyvi gėrybių gaminimo 
sistema. Tačiau kaip tik tie per- 
tekliai ir privedė Vakarų pasaulį 
prie paskutinės katastrofos. 
Gimęs iš egoizmo, kapitalizmas 
neišvengiamai veda žmoniją į 
pražūtį. Toks maždaug buvo Šal
kauskio nusitefkimas 
metais.

Kapitalizmo versmė yra 
vidualistinis egoizmas”, 
talizmas, tai objektyvuota ego
izmo dvasia; žmonių savanaudiš
ki polinkiai, išreikšti daiktų 
pasaulyje. Tarsi norėdamas 
nurodyti šito teigimo kilmę, Šal
kauskis net vartojo Hegeliui bei 
Marksui būdingą terminą „objek- 
tyvacija". Sudaiktėdamas, egoiz- 

(Nukelta į 2 psl.)
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A. a. Antanas Maceina (1908-1987)

Antaną Maceiną 
„namolei” palydint

Nelengva susitaikyti su jokio 
žmogaus mirtimi, o ypač sunku 
su tokio, kuris visam savo gyve
namam amžiui įstengė šviesti 
nuostabia savo proto ir širdies 
šviesa, perskverbti ja mūsų laikų 
ūkanas, žmogiška šiluma lydyti 
jų gruodą ir kviesti kiekvieną iš 
mūsų susitikti dygiam savo gyve
nimo kely su dieviškąja Paslap
tim — matyti „Jį kiekvieno smė
lio kibirkšty” ir laukti Jo atei
nant „pro liūdinčias vagas ari
mo”, kol „mūs diena kalnelyje 
dar rymo / Ir ulbina dūdele 
grubiažieve” (Antanas Jasman- 
tas, „Pakeleivis”; „Malda”, Gruo
das, 1965).

Praėjusią savaitę, per savo 
79-tąjį gimtadienį, sausio 27 
dieną miręs mūsų filosofas, teolo
gas ir poetas Antanas Maceina 
buvo akivaizdus dieviškosios 
malonės ženklas mūsų tautos 
žmonėms lemtingais jos istorijos 
laikais. Kiek jo netekimas mus 
liūdina, tiek jis yra ir proga per
gyventi dėkingumo jausmą už jo 
gyvenimą tarp mūsų ir už jo do

Šiame numeryje:

Antaną Maceiną „namolei” palydint • Aš išdainavau vi
sas daineles • Jorge de Sena satyra • Bernardo Brazdžio
nio eilėraščiai • „Paskutinis” (?) trečiafrontininkas • 
Saulius Tomas Kondrotas Chicagoje

vanas, kurias jis mums taip dos
niai dalijo.

Pati didžioji iš jų — liudijimas, 
kaip savo visuomenei galima tar
nauti, ištikimai vykdant protinio 
darbo pašaukimą. Jis už mus gal
vojo, sklaidė ir svėrė pačius svar
biausius gyvenimo klausimus: 
visuomeninę santvarką, socialinį 
teisingumą, tautinį auklėjimą ir 
tautinę tapatybę (Asmuo ir isto
rija), laisvę (Didysis inkvizito
rius), kančią (Jobo drama), blogį 
(Niekšybės paslaptis), o svarbiau
sia — Dievo ir žmogaus santykį 
(Saulės giesmė, Didžioji padėjėja, 
Dievo avinėlis, Bažnyčia ir pasau
lis, Religijos filosofija, Dievas ir 
laisvė). Jis taipgi buvo ir grynas 
filosofas, kuriam rūpėjo išsiaiš
kinti žmogiškos galimybės pa
žinti tikrovę pagrindus, sąlygas ir 
apraiškas (Filosofijos kilmė ir 
prasmė). Bet ką jis bedarė ir kuo 
besirūpino, jis niekada nebuvo 
pasitraukęs iš „šitos žemės rin
kos”, kuriai jis visada buvo 
ambivalentiškas, tačiau kurioje, 
jis sakė, „Juk gražu — / Ar ne? —
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Dainininkių enciklopedija — jų biografijos. 
Senų laikų prisiminimai. Kodėl dabar 
Lietuvoje nebedainuoja?

DR. JONAS BALYS

Mano mergelės skardus balselis, 
Kaip Kretingos varpelis. j

Iš žemaičių dainos

Prieš mane storoka knyga: Aš 
išdainavau visas daineles. Pasa
kojimai apie liaudies talentus — 
dainininkes ir muzikantus. Su
darė ir parengė Danutė Krišto- 
paitė. Vilnius: Vaga, 1985. 431 
psl. ir 16 psl. fotografijų. Iliust
ravo Algimantas Švažas. Tiražas 
10,000 egz. Spauda pakenčiama, 
tik įrišimas blogas, daug kur pus
lapiai prie nugarėlės sulipę.

Knyga padalyta į du skyrių: 
„Gražūs gyvenimai” ir „Atsimi
nimai”. Pirmąjį sudaro biogra
fijos arba kūrybiniai portretai, 
aprašyti tautosakos rinkėjų apie 
savo surastas dainininkes (-us), o 
antrasis skyrius — dainininkų ir 
tautosakininkų atsiminimai, jų 
pačių surašyti arba įkalbėti į 
juostas ir vėliau nurašyti.

Biografijas ir apybraižas surašė 
27 asmenys, kurių seniausias yra 
tautosakininkas Stasys Paliulis, 
gimęs 1902 m., ir jauniausi yra 
tautosakos studentai, gimę 
1963-64 m. Dar knygos gale 

dar kiek pabūti” („Gruodas”). 
Krikščioniškąją tradiciją steng
damasis atskleisti ir jos gelmes 
tyrinėti, jis nuolat ją suvesdavo 
su mūsų gyvenamų laikų reika
lavimais. Todėl iš jo rankų 
gavome ir dabartinių Katalikų 
Bažnyčią aižančių klausimų 
sklaidą (Didieji dabarties klau
simai, Išlaisvinimo teologija), o 
svarbiausia — vieną iš įtaigiausių 
kultūros teologijų mūsų šimt
mečiui, kokios reta sutikti net 
pačių svarbiųjų jo bendraamžių 
krikščionių teologų raštuose — 
tai jo 1973 metais išleistas vei
kalas Krikščionis pasaulyje.

Būdinga, kad ji., buvo savo am
žiaus filosofas ta prasme, jog jis 
žinojo, kad kartu su įžvalgomis 
yra be galo svarbūs ir žodžiai, 
kuriais jos išreiškiamos — ir to
dėl vienas jo didžiųjų įnašų buvo 
mūsų ligtol skurdžios filosofinės 
kalbos kūrimas, jos turtinimas ir 
skaidrinimas. Jis mums dovano
jo žodžius, ir tuo pačiu sąvokas, 
kurių iki tol neturėjome ir todėl 
negalėjome ir daugybės žmogiš
kos minties klodų užgriebti. Ne 
veltui jis buvo ir vienas iš 
pirmųjų mūsų modernios reli
ginės poezijos kūrėjų — savo 
rinkiniuose Gruodas (1965) bei

13 
at-

pridėta anketa, kurioj yra 
klausimų, į kuriuos laisvai 
sako 7 iš tų garsiųjų tautosakos 
teikėjų. Visa medžiaga sut
varkyta pagal sritis: aukštaičiai, 
suvalkiečiai, dzūkai, žemaičiai. 
Tai labai vertingas leidinys, nes 
senieji tautosakos rinkėjai retai 
tokias žinias paduodavo: kartais 
tik pažymėdavo kaimą ar 
parapiją arba dainininkės pa
vardę, bet nieko daugiau apie jos 
amžių, kur gyvenimą nugyveno 
ir koks jis buvo, kur savo dainas 
išmoko ir kada jas dainuodavo, 
kokiom progom ir t.t. Visa tai 
labai svarbu dainų tyrinėjimui. Ir 
ką pačios dainininkės galvoja 
apie dainas.

Dainų rekordavimas
Jei dainų rinkimas, užrašant 

žodžius ir net melodijas, buvo pra
dėtas 19 amž. pradžioj, tai 
mechaniškas arba tikslus užrašy
mas buvo galimas tik šimtmečiu 
vėliau. Edisono fonografą, 
užrašantį garsus į vaško cilin
drus, įsigijo Lietuvių mokslo 
draugija Vilniuje apie 1910 m.,

Ir niekad ne namolei (1980) 
atskleidęs jau nebe dievobai
mingos kaimiečio lietuvio sielos, 
bet dvidešimto šimtmečio egzis
tencinių rūpesčių draskomo 
krikščionio žmogaus vidinį 
pasaulį.

Be abejojo gyvenimą ir kūrybą 
lydėjo ir tam tikra mąstytojui bū
dinga tragiką. Nieko jis taip 
nenorėjo kaip būti išgirstas ir įsi
dėmimas tų, dėl kurių jis sielo
josi, kuriems jis kalbėjo ir rašė. 
Jis taip nuoširdžiai džiaugėsi, pa
tyręs kad ir menką jo minties 
pasaulio atgarsį, jam atoliepį iš 
jaunesnių žmonių, ir tuomet 
drąsino ir skatino: ir jūs junkitės 
į šį darbą, jis reikalingas ir svar
bus, o Dvasia dvelkia ten, kur ji 
no»i — ji lydės ir jus. Džiugu, kad 
jo mąstysena pagaliau pradeda 
susilaukti rimto dėmesio Lie
tuvoje (žr. Kęstučio Skrupskelio 
„Ateitininkai ir moralinė kapi
talizmo kritika” praėjusios savai
tės Draugo priede). O mes išei
vijoje? Turbūt ne tiek jo klau
sėmės ir su juo kalbėjomės, kiek 
būtų mums patiems pravertę. 
Ateitininkai, kurių sąjūdžiui 
idėjiškai pagrįsti, jo siekių kryp
čiai išvystyti jis padarė nemažiau 
negu Pranas Dovydaitis ar Stasys 
Šalkauskis, pastaruoju metu 
nepanorome ar neįstengėme jam 
prideramo dėmesio skirti. (Tiesa, 
jo mintys nuolat sunkėsi į sąjūdį 
iš apačios — stovyklų ir kursų 
programose jo temoms būdavo 
vietos; tikimės, jog šis procesas te
bėra nesustojęs.) Bet po Antrojo 
Vatikano suvažiavimo gal kar
tais ir per daug pradėjom kliau
tis ypač šiame žemyne suklestėju
siom „pop spirituality” apraiš
kom, religinio gyvenimo centran 
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bet juo mažai tebuvo naudotasi, 
užėjo karas. Juo pasinaudojo 
kelionėse 1943 m. Z. Slaviūnas. 
Buvo išrastos geresnės prie
monės. Švietimo Ministerija, 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
raginama, 1934 m. nupirko 
vokiečių „Telefunken” firmos du 
aparatu užrašyti garsus į plokš
teles. Vyriausybė įsteigė Lietuvių 
tautosakos archyvą, kurio pirmu 
vedėju aš buvau paskirtas 1935 
m. vasarą. Tada buvo pradėtas 
planingas tautosakos rinkimas. 
Kadangi tie aparatai tada buvo 
dideli ir sunkūs, reikėjo specialių 
įrengimų, tai suorganizavome 
tautosakos teikėjų kvietimą į 
Kauną ir užrašėme jų dainas ir 
kt. į plokšteles, iš karto į metali
nes, vėliau plastikines. Iškvies
tiems asmenims apmokėdavome 
kelionę traukiniu ar autobusu ir 
mokėjom dienpinigius (nebeatsi
menu po kiek) ir žmonės buvo pa
tenkinti. Buvo garbingas dalykas 
būti pakviestiem dainuoti į Kau
ną, garsas plačiai pasklisdavo 
visoje apylinkėje. Parsiveždavo 
ne tik garbę, bet ir saują litų. Mat 
jie atsiveždavo savo maisto, išvir- 
davom jiems arbatos, tik už 
nakvynę kelionių namuose 
turėdavo užsimokėti po 4 litus už 
naktį iš tų dienpinigių. Senesnieji 
arba nebeprimatą ir neįpratę ke
liauti asmenys galėjo pasiimti 
palydovą, kuriam irgi buvo 
apmokama.

Aparatūrą vartoti pasimokė 
Berlyne Z. Slaviūnas. Užrašytinų 
dalykų atranką padarydavo 
muzikai St. Šimkus, vėliau J. Ka
rosas ir J. Čiurlionytė, kuri buvo 
pasamdyta nuolatiniu muzikos 
ekspertu Tautosakos archyve. 
Rašydavom tik tikrai liaudiškas 
arba senoviškas dainas. Nera
šėme naujoviškų sentimentalių 
romansų, iš knygų išmoktų 
dalykų, žinomų autorių kūrybos. 
Atsiveža dainininkė, sakysime, 
160 dainų pradžių sąrašą, kurio 
mes iš anksto reikalaudavome, 
bet užrašome tik 40, nes muzikai 
išklausę nusprendžia, kad dėl 
kitų neverta gaišinti laiką ir 
eikvoti medžiagą. Žinoma, 
dainuotojui nenupeikėme, kad 
kitos dainos negeros arba negra
žios, bet diplomatiškai pasaky
davome, kad tas kitas dainas jau 
turime užrašytas. Tokiu būdu iki

Kompozitorius Stasys Šimkus, nuo kurio gimimo šių metų vasario 4 dienų sukako 100 metų, su liau
dies dainininkėmis Nepriklausomybės laikų Lietuvoje.

Tautosakininkas dr. Jonas Balys

1940 m. sausio 1 d. Archyvas jau 
turėjo prirašęs 1,206 plokštelių, 
kuriose buvo užfiksuota 8,328 
dalykai. Ir šioje knygoje daugelis 
dainininkių pasisakė, kad buvo 
„prie Smetonos” pakviestos į 
Kauną dainuoti į mašiną Tau
tosakos archyve (žr. ps. 20, 88, 
198, 273, 311, 361).

Karo metu užrašymas beveik 
sustojo, kai atsirado svarbesni 
reikalai, vargai ir ašaros. Vokie
čiai 1943 m. kovo 17 atėmė 
fonografus. Vėliau sugrąžino, bet 
buvo sugadinti, gal tyčiomis, 
matyt, bijojo, kad neužrašytume 
užsienio radijo laidų (BBC) ar 
panašių dalykų. Po karo, kai 
buvo išrasti magnetofonai, dainas 
į juosteles užrašinėjo Vilniuje 
Tautosakos rankraštynas (buv. 
Tautosakos archyvas, kurio rin
kiniai išliko) ir Valstybinės kon
servatorijos Liaudies muzikos 
kabinetas. Ekspedicijų metu 
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rinkėjai nusiveždavo lengvus 
magnetofonus į provinciją. Viena 
dainininkė gyrėsi, kad ji tiek 
daug dainų mokėjusi, jog rinkėjai 
pritrūkę juostelių ir turėję kitą 
kartą atvažiuoti. Ten medžiagos' 
visados trūksta, net ir paprasto ', 
popieriaus.

Folkloristinis sąjūdis 
„atlydžio” metu

Po karo, šiek tiek atsigavus, 
apie 1960 m., vėl atgijo susi-1 
domėjimas tautosaka. Tiesa, • 
Lietuvių tautosakos archyvas • 
kaip savarankiška įstaiga buvo « 
panaikintas, padaryta tik Tauto- ■ 
sakos sekcija prie Akademijos ■ 
Lietuvių kalbos ir literatūros in-1 
stituto. Tautosakos rinkiniai, ' 
rankraščiai ir plokštelės, per karo ’ 
veiksmus nenukentėjo. Vietoj ‘ 
Tautosakos archyvo buvo duotas ' f 

(Nukelta j 2 p<«l.'
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Nutaria* t.

Littuvo* T»r/b* tavo potidyjt tsttrio 16 d. 1918 a. »itnu balau n>- 
Urt kralptia: 1 RutiJo*,Voklttljoi ir kitų ralatybių vyriausyMa Niuo 
paralkkiau:

Matavo* T*ryb»*71tn>nt»lV lietuvių tauto* atstovybė,raadaaoe 

pripaiiutaja tautų apsisprsndiao teita ir lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutariau m<t*Jo adn. 18-23 d. 1917 neuia.ekelbia atstatanti nepriklau- 
aoaą deaokratiniaia paaataie sutvarkyt* Lietuvos valstybe su sostine 
Vilaiuje ir t* valstybe atskirianti nuo visų valstybinių rykių,kurie 
yra buvę su kitoaie tautoais.

Drauje Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybes pala
tas Ir jos santykius su kitoals valstybtais privalo galutinai nustatyti 
kiek (alina (raičiau sukauktas steigiamasis teinąs,denokratinlu budu 
Vitų Jot gyventoju Išrinktai.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai .......................................
vyrltuaybol.prako pripailnli nepnklausoa* Lietuvos valstybe.

-- -'.‘-A
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Henriką Kačinską 

minint
JURGIS BLEKAITIS

Ar tautinė kultūra reikalinga 
nepriklausomos valstybės?

Į šį klausimą, prisipažinkime, 
neturime nei dabar tėvynėje gy
venantieji, nei išeivijos lietuviai 
vieningo nei teigiamo, nei nei
giamo, tuo labiau specifiškai api
brėžto atsakymo. Vieniems iš 
mūsų tai yra tikėjimo dalykas — 
mes neįsivaizduojame Lietuvai 
ateities, jeigu išsižadamas valsty
binės nepriklausomybės reika
lavimas; kiti, ne mažiau savo tau
tą mylėdami ir ja rūpindamiesi, 
būtų labiau linkę vadovautis 
„Realpolitik”, išvedamos iš da
bartinės mūsų krašto padėties, 
dėsniais, nurodydami, kad lie
tuviškosios kultūros šaknys sie
kia anksčiau negu trumpas šios 
šimtmečio pradžios Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpis ir kad ji 
gyvuoja ir nerodo nykimo ženklų 
net ir po pusės šimto metų po ne
priklausomybės užgniaužimo, ir 
todėl siūlydami, kad tikrasis 
mūsų rūpestis turėtų būti tos kul
tūros tolimesnė gyvastis. Ir vieni, 
ir kiti iš dalies teisingai interpre
tuoja mūsų tautos išlikimo sąly
gas — bet taip pat reikia, kad šios 

V

Siame numeryje:

Tautinė kultūra ir nepriklausoma valstybė • Henrikas 
Kačinskas • Bronius Murinas • Kazio Bradūno eilėraščiai 
• Jono Jurašo spektaklis • Chicagos teatruose • Vasario

v

16 paroda Čiurlionio galerijoje • „Margučio” dainos 
konkursas

interpretacijos ir savyje susisiek
tų. Visiškai panašiai šis klausi
mas atsistojo ir tautinio atgi
mimo laikotarpio mūsų žmonėms 
— jie taip pat nesutarė dėl savo 
norimos Lietuvos vizijos: kai ku
riems politinės nepriklausomybės 
reikalavimas atrodė mažai tautai 
tiktai per daug pavojingas, jie 
troško ir reikalavo kultūrinės au
tonomijos, kurią tikėjo esant įma
nomą ir kurios nors kaimyninės 
pasaulinės galybės prieglobstyje. 
Kitų vaizduotė siekė toliau ir ra
do galutinę išraišką Lietuvos Ta
rybos, „kaip vienintelės lietuvių 
tautos atstovybės”, 1918 m. vasa
rio 16 dienos nutarime. Be abejo, 
jis tegalėjo būti padarytas todėl, 
kad 19-tame amžiuje tautinis at
gimimas sukūrė lietuvių tautą 
kultūrine prasme, o 18-to ir 19-to 
amžių išvystytos ekonominės ir 
politinės pasaulyje sąlygos su
darė tuo metu tam tikrą konste
liaciją, leidusią įvykti šiam lem
tingam posūkiui — naujos Lie
tuvos valstybės sukūrimui. Is
torikų požiūriu, tai tėra vienas iš

Didelio, daugiaspalvio talento 
ir aukštos meninės kultūros ak
torius Henrikas Kačinskas buvo 
drauge ir nuostabus žmogus — 
taurus, humaniškas, reiklus sau 
ir pakantus kitiems. Jis įkūnijo 
savy visa, kas buvo geriausia ir 
gražiausia Nepriklausomos Lie
tuvos dramos teatre. Savo aukš
tu menu jis sudarė to teatro pa
siekimų viršūnę. Žiūrint į jį bu
vusio žiūrovo, auklėtinio, trum
palaikio bendradarbio ir ik 
galaikio bičiulio akimis, jis buvo 
tyras teatro riteris.

Jis buvo gimęs teatrui ir jo as
mens ir meno vystymasis vyko 
stebinančiu nuoseklumu — lyg 
kažkas būtų paėmęs jį už rankos 
dar vaiką ir vedęs jį pakopomis 
vis aukščiau ir aukščiau, be nu- 
smukimų ar sutrikimų, į jo pilnu
tinį žmogiškąjį ir kūrybinį su
brendimą. Suprantama, jo kelio 
pradžia buvo kukli.

Gimnazisto ir jaunuolio — pro- 
viiicijos mokytojo mėgėji ški vai - 
dinimai’gimtojoj Žemaitijoj. Lie
tuvos teatro pradininkui Juozui 
Vaičkui kviečiant, tėvams nepri
tariant — drąsus šuolis į Kauną. 
Pirmas įtakingas mokytojas, 
įkvėpęs pagarbą menui ir davęs 
rimtus vaidybos pagrindus — 
Antanas Sutkus. Pirmoji patirtis 
Tautos teatre ir improvizaci
niame Vilkolakio satyros bū
relyje. Nauja pakopa: valstybės 

tų atsitiktinumų, kurių pilna 
pasaulio istorija, ir kurio nedera 
laikyti kokiu nors amžinos tiesos 
įkūnijimu. Tačiau kuris iš mūsų 
— dabar gyvenančių to įvykio ato
švaistėje, sakytų, kad šio šimt
mečio pradžioje mūsų tėvai ir se
neliai padarė klaidą, kad jie 
nepasitarnavo mūsų tautinei kul
tūrai, kad, savo viziją realizuo
dami, neatstovavo savo žmonių, 
tuometinių žaliojo kaimo gy
ventojų, troškimams? Turbūt nie
kas. Nepriklausomybės idėja ir 
dvidešimt dvejų metų nepriklau
somo valstybinio r -venimo re
alybė buvo ir yra vienas bran
giausių lietuviškos sąmonės tur
tų. Kodėl? Šį klausimą mes tu
rėtumėm ir toliau svarstyti. Jis 
nėra savaime aiškus, kaip patrio
tiškai nusiteikusiems jis iškart 
pasirodo, ir todėl atmestinas į 
šalį, tačiau nėra ir ignoruotinas, 
kaip „dabartinės tikrovės” šali
ninkai kartais norėtų įtaigauti.

Mūsų šimtmetyje — 1918 metų 
vasario 16 dieną įvykęs Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimas, 
jį lydėjusios mūsų žmonių įvairio
pos pastangos, kad žodis taptų 
kūnu: jaunų vyrų savanoriškas 
ėjimas į fizinę kovą „Lietuvai 

teatras. Jaunas aktorius mokos iš 
visų. Vėliau juokdamasis pasako
ja, kad šiuo laikotarpiu jo idealas 
— taip pasikeisti ir užsigrimuoti, 
kad nė giminės nepažintų! Pik
tina Kastantą Glinskį, kopijuo
damas jo elegantišką laikyseną, 
salioninio drabužio vilkėjimą. 
Gilina techniką, lavina skonį.

Atvyksta pats žymiausias Lie
tuvos scenos reformatorius, 
pakėlęs ją į aukštą meno lygį, 
Andrius Oleka-Žilinskas. Jo už
degančioje, pilnoje vaizduotės 
režisūroje Kačinskas atkreipia į 
save rimtą kritikų, tarp jų ir 
Balio Sruogos, dėmesį. Štai juo
dai vilkinti, išbalus, bedantė žmo
gysta Dickens’o „Varpuos”. Sėdi 
šalia namų ant statinės, nekalba, 
barbena pirštais. Pakelia akis į 
viršų: — Jau? Mirė? — ir ramiai, 
atlikus darbą, nueina.

Kitame Žilinsko spektaklyje, 
Žulavskio „Sabbatai Cevi”, 
Kačinskas — jaunas sultonas. Jo 
nuotaikos, be. priežasties ūmai, 
kaitaliojasi: pyktis, linksmas 
džiūgavimas, nusiminimas... Ne 
visi žino, kad šiam vaidmeniui 
aktorius panaudoja gyvenimo 
patirtį: jam teko iš arti stebėti 
psichinį ligonį.

Kai Oleka-Žilinskas ryžtasi 
savo didžiausiam užmojui — Vin
co Krėvės „Šarūnui”, jis paklau
sia Kačinsko: — „Visokius juok
darius vaidinai. Nori suvaidinti 

laisvės parnešt”, išeivijos viso
keriopa talka, ypač ekonominė 
parama vargingam, neišsivysčiu
siam kraštui, Lietuvos gyventojų 
ryžtingas įsijungimas į visiškai 
jiems naują politinį procesą, ku
riuo turėjo būti atstatyta „nepri
klausoma demokratiniais pama
tais sutvarkyta Lietuvos valsty
bė”, neprityrusių, jaunų politikų 
ir diplomatų siekis pasaulio poli
tinėje arenoje atskirti tą valsty
bę „nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tau
tomis” (nežiūrint, kad nuo 19-to 
šimtmečio tautų apsisprendimo 
teisė buvo įgavusi priimtų pasau
lyje idėjų statusą, niekas nebuvo 
pasiruošęs lengvai leisti konkre
čioms tautoms apsispręsti, kaip 
jos nori tvarkytis, — būdinga, kad 
Lietuvos Taryba savo posėdy 
1918 m. vasario mėn. 16 d. krei
piasi „į Rusijos, Vokietijos ir ki
tų valstybių vyriausybes”, išvar
dindama tik dvi — tas, kurios la
biausiai priešintųsi lietuvių tau
tos apsisprendimui), pagaliau — 
dvidešimt dvejus metus trukęs, 
audringas ir ne visiškai laimin
gas, nei ištisai demokratinis, 
tačiau nepriklausomas Lietuvos 
gyvenimas — visa tai dabar isto
rinis įvykis, faktas.

Koks yra šio fakto vaidmuo 
mūsų sąmonėje? Visaip mes į jį 
žvelgiame — nuolat pergyvename 
troškulį tiek tėvynėje, tiek čia 
daugiau apie jį žinoti, pageidau
jame istorinių studijų, rašytojų 
vaizdžios ir įsiskverbiančios šios 
mūsų tautos patirties interpreta
cijos. Bodimės daugelio išeivijos 
kūrybinių pastangų teįstengiamu 
nekritišku šio laikotarpio ideali
zavimu, o tuo pačiu metu pikti
namės dabartinės Lietuvos litera
tūros praktikuojamu „blackout” 

(Nukelta į 4 psl.)

Henriko Kačinsko pagerbimo, jam švenčiant 80 metų 
sukaktį 1983 metais, programos dalyviai kartu su jubilia
tu: sėdi (iš kairės) solistės akompaniatorė, Henrikas 
Kačinskas, Sofija Kačinskienė. Stovi: Jurgis Blekaitis,

solistė Prudencija Bičkienė, smuikininkas Julius Veblai- 
tis, aktorė Irena Veblaitienė, rašytojas Paulius Jurkus. 
Gimęs 1903 metais, Henrikas Kačinskas mirė 1986 m. 
rugsėjo 28 d. Sunny Hills, Floridoje.

gražų žmogų?” Ir paveda jam vai
dilą Rainį, kuris traktuojamas, 
kaip Dainavos valdovo dvasios ro
mantinė dalis, nerimstanti, svajo
janti didžius žygius. Patį Šarūną 
dideliu temperamentu vaidina 
patyręs aktorius Petras Kuber- 
tavičius, savo herojiškų vaid
menų virtinėje sukurdamas patį 
ryškiausią. Dainiaus, skatintojo 
vaidmeny Kačinskas po daugelio 
.juokdarių” pirmą kartą pakyla 
į naują, poetinio teatro lygį. Jo 
kalba tarsi herojinė daina: ritmiš
ka, pakilusi virš buitiškumo. 
Ypač suartėja su muzika Rainio 
rauda prie žuvusio Šarūno laužo. 
Muzikalumas yra Kačinsko šei
moje: tėvas vargonininkas, brolis 
kompozitorius, jis pats trejus 
metus lankė konservatoriją, 
turėjo puikią klausą, vėliau ne 
kartą muzikinės struktūros pa
vyzdžiu išieškodavo stambesnių 
monologų dinamiką — tokių, kaip 
Sruogos veikalų Jogailos ir Kazi
miero Sapiegos.

Pats spektaklis buvo Lietuvos 
teatro nepralenkta viršūnė ir me
nine forma, ir vidine minties bei 

Montažas, Jurgio Blekaičio įteiktas Henrikui Kačinskui jo 80 metų amžiaus 
sukakties proga 1983 m. kovo mėnesį Sunny Hills, Floridoje. Jubiliato portretų 
supa jo gyvenimo ir scenos vaidmenų nuotraukos.

emocijos pakrova, ir grandioziniu 
užmoju. Šalia režisieriaus ir akto
rių, čia buvo sutelktos talentin- 
giausios jėgos: Adomas Galdi
kas sukūrė legendinį scenovaizdį 
ir kostiumus, profesorius Juozas 
Gruodis parašė nidžlką, ją atliko 
simfoninis orkestras:' Žilinsko 
kūrybingumo dėka teatras 
pasiekė savo žydėjimą, ir „Šarū
no” spektaklis buvo jo gražiau
sias žiedas.

Tuo pat metu pilnai išsi
skleidė Henriko Kačinsko daugia- 
briaunis talentas. Jau pirmojo 
savo dešimtmečio teatre jis buvo 
pasisavinęs išorinę raiškaus vaid
mens piešinio, žodžio, judesio, 
gesto techniką ir dabar žengė 
naujon aukštumon, sąmoningiau 
ir giliau ugdydamas savy vidinę, 
emocinę, psichologinę techniką, 
leidžiančią įtikinamai vaizduoti 
žmogaus „sielos gyvenimą” sce
noje, naudojant vaidybos metodo 
kūrėjo Stanislavskio posakį. 
Lemtis ir vėl suteikia Kačinskui 
kelio vadovą: tai Žilinsko atkvies
tasis vienas, nuostabiausių akto
rių ir novatoriškas režisierius Mi

chailas Čechovas. Kaune jis pa
stato keturis reikšmingus spek
taklius ir drauge dėsto aktoriams 
savo idėjas apie vidinės būklės 
ugdymą, tam tikrais atžvilgiais 
nueidamas toliau už Stanis- 
lavskį. Jo paskaitas uoliai užra
šinėja ir etiuduose dalyvauja 
Henrikas Kačinskas. Jis mokosi 
vidinio atsivėrimo vaidmeniui 
kelio, kuriuo siekiama psichologi
nė pergyvenimų scenoje tiesa, ku
ri tik viena leidžia prabilti žmo
guje glūdinčias pasąmonės jėgas 
— tikros kūrybos pagrindą. Akto
rius, stengdamasis pilniau su
tapatinti save su vaizduojamuoju 
personažu, įtikinamai perduoti jo 
stiprius pergyvenimus — tokius, 
kaip meilė, siaubas, skausmas 
■mirties akivaizdoje, įjungia savo 
paties vadinamą „emocinę at
mintį”. Išmokęs atgaivinti savy 
patirtus — ar bent artimai ste
bėtus — aštrius išgyvenimus ir jų- 
išraišką pritaikydamas vaid
meniui, toks pergyvenimo akto
rius gali žymiai tikroviškiau, la
biau įtikinamai pavaizduoti ati
tinkamus veikėjo pergyvenimus, 
negu pajėgia tik pasikliaunantis 
išorine technika. Apie pastarąjį 
žiūrovas sako, kad jis geriau ar 
blogiau vaidina. Apie pirmąjį 
tačiau su nuostaba sako, kad jis 
gyvena scenoje. Pergyvenimo 
aktorius mažiau rūpinasi forma, 
ji gimsta jam organiškai, bet jis 
pasiekia daug gilesnio, kartais 
sukrečiančio poveikio žiūrovams. 
Apie tokius retus momentus Hen
riko Kačinsko vaidyboje vėliau 
dar pakalbėsime kiek detaliau. 
Dabar tačiau reikia pabrėžti kelis 
dalykus: kad ir kaip sutapatinęs 
save su vaizduojamu personažu, 
kad ir kaip persiėmęs jo mintimis 
ir jausmais, aktorius niekad ne
pameta pilnutinės vaidmens 
kontrolės. Tad išorine prasme jis 
nesiskiria nuo grynai techniško 
aktoriaus. Didysis skirtumas yra 
jo vidinis prisodrinimas, jo tikra 
mintis ir intensyvios emocijos.

Kitas dalykas kurį reikia pa
brėžti: pergyvenimas yra vietoje 
tada, kai rimtame dramos veika
le paliečiamos gilios, žmogiško
sios problemos. Bet lengvai ko
medijai, farsui, aštriam satyriš
kam groteskui, vodeviliui tikro
viškumo nereikia — jis kartais 
galėtų būti stačiai juokingas. Ten 
reikia žaisti — sąmojingai, leng
vai, ne tik neslepiant, bet pabrė
žiant, jog tai tik smagus žaidi
mas. Kartais toks žaismas pasie
kia šampaniškai kibirkščiuojantį

(Nukelta į 2 psl.)
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Kai kurie šiuolaikinių kapitalistinių bei
komunistinių ekonominių sistemų bruožai
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Žvilgsnis iš lyginamosios perspektyvos

VALDAS SAMULEVIČIUS

Ne taip lengva bus atitaisyti žalą

Vienas naujausių ženklų, kad 
vyksta pasikeitimai Lietuvos 
kultūriniame gyvenime — tai š. 
m. sausio 10 d. Literatūroje ir 
mene išspausdintas pranešimas 
apie LTSR Rašytojų sąjungos 
valdybos plenumą, kuris skyrė 
daug dėmesio lietuvių literatūros 
palikimui. Labai teisingai paste
bėta, kad tebegyvuoja nuo poka
rio metų besitęsiantis nepasitikė
jimas skaitytojais, nenoras duoti 
jiems į rankas idėjiškai priešta
ringus veikalus. Tačiau dabar 
siūloma moksliškai paruošti ir iš
leisti pilnus Maironio, Kudirkos, 
Vaižganto, Sruogos ir Putino 
raštus, plačiau supažindinti skai
tytojus su Pietario, Lindės-Dobilo 
ir kitų praeities rašytojų kūri
niais. Šis žingsnis sveikintinas, 
nors jau ir 40 metų pavėluotas. 
Sveikintini ir kiti bandymai 
apriboti cenzūros ir visokiausių 
ideologijos grynumo sergėtojų 
galią. Tačiau būtų didelė klaida 
manyti, kad, panaikinus įvairius 
suvaržymus, staiga dingtų ir toji 
žala lietuvių literatūrai, kurią 
padarė 40 kūrybos laisvės apribo
jimo metų.

Nutarimas reabilituoti litera
tūros praeitį visiškai supran
tamas. Nuostabu tik tai, kad 
partija taip ilgai mėgino šią 
praeitį neigti ir iškreipti. Pa
rašytas ir spausdintas žodis 
nedingsta, nelengvąjį sunaikinti. 
Net specfonduose laikomos kny
gos prasiveržia į laisvę, dažnai 
istorikų ir literatūros kritikų 
užuominose, o kitos gyvuoja 
tautos atmintyje. Tarybinė cen
zūra kelis kartus tikrai apsi
kvailino. „Lituanistinės bibliote
kos” serijoje išleistas Vinco Pie
tario raštų rinkinys, bet be svar
biausio jo veikalo, pirmojo 
lietuviško romano Algimantas. 
Antano Baranausko raštuose to
je pačioje prestižinėje serijoje 
nėra jo svarbaus eilėraščių ciklo 
Kelionė Petaburkan. Ir romanas, 
ir eilėraščiai neišleisti, nes nepa
kankamai teigiamai vaizduoja 
rusus, nors tiesiog sunku supras
ti, kodėl tuo metu pavergtos 
tautos sūnus būtų turėjęs teigia
mai vaizduoti pavergėjus. Paver
gėjo liaupsinimas nerodo interna
cionalizmo principų įsisavinimo, 
bet veikiau liudija paprasto žmo
giško ir tautinio orumo stoką. 
Kita komunistams jautri tema — 
tai 1905 metų revoliucija. Net du 
veikalai šia tema — Lazdynų 
Pelėdos Klaida ir Lindės-Dobilo 
Blūdas — pateko į cenzūros 
nemalonę, nes jie neva klaidingai

kūrybos 
šiandien

Žėkaitės

vertino revoliucijos įvykius. 
Atrodytų, lyg abu rašytojai turėjo 
iš anksto numatyti istorijos eigą 
ir jai nusilenkti. Blūdas buvo itin 
vertingas veikalas, pirmasis lie
tuviškas psichologinis romanas, 
kurio, pasak kritikės Janinos 
Žėkaitės, kompozicija ir siužetas 
buvo gana naujoviški net pagal 
aštunto dešimtmečio pradžios 
standartus, o autorius išplėtė psi
chologinio traktavimo galimybes 
ir sumodernino patį 
metodą. Blūdas net 
neperspausdintas.

Pravartu įsidėmėti
žodžius. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą parašytas romanas savo 
kompozicija ir siužetu prilygo po 
50 metų parašytam ir sensacijų 
sukėlusiam Mykolo Sluckio 
romanui Adomo obuolys, kuris 
neva pasuko tarybinį lietuvių 
romaną nauju keliu. Manytina, 
kad jei Blūdas ir Vakarų rašytojų 
— Faulkner, Joyce, Proust roma
nai būtų buvę lengviau pri
einami, tai ir lietuviai romanis
tai būtų anksčiau išmėginę įvai
rias priemones įtikinamiau per
duoti savo veikėjų psichologinius 
pergyvenimus. Bandydama ap
saugoti tarybinį skaitytoją nuo 
ideologiškai nepriimtinų minčių, 
cenzūra ne vien apribojo romanų 
tematiką, bet ir vaizdavimo prie
mones, dėl ko nukentėjo lietuvių 
romanas aplamai. Labiausiai 
nukentėjo gabiausieji rašytojai, 
kurie turėjo ką pasakyti ir ne 
vien kartojo agitatorių žodžius. 
Geras pavyzdys — Jonas Avyžius. 
Įdėmiau paskaičius jo romanus 
Kaimas kryžkelėje ir Sodybų 
tuštėjimo metas, matyti, jog ant
roje romano dalyje radikaliai 
pasikeičia pagrindinių personažų 
bruožai vien dėl to, kad romano 
siužetas, lig šiol vystęsis pagal 
savo vidaus logiką, baigtųsi taip, 
kaip reikalauja partijos dogmos.

Dabar priekaištaujama, kad ra
šytojai negvildena degančių da
barties problemų ir nerodo 
pakankamai drąsos. Bet anks
čiau už šią drąsą nukentėdavo. 
Avyžiaus mėginimas atviriau 
vaizduoti partijos pareigūnų ir 
inteligentijos gyvenimą roma
nuose Chameleono spalvos ir De
gimai susilaukė kritikos, nes esą 
romanai buvo per daug publicis
tiniai, męgino atlikti žurnalisto 
užduotis. Juozui Apučiui buvo 
priekaištaujama, kad apysakoje 
„Prieš lapų kritimą” jis nepakan
kamai pabrėžė skirtumą tarp 
vokiečių ir komunistų okupacijų. 
Būta daug kitų pavyzdžių.

Pati giliausia ekonominės siste
mos esmė glūdi nuosavybės san
tykių nustatyme arba, imant 
paviršutiniau, jų teisiniame su
reguliavime. Lemiamos reikšmės 
čia turi ta nuosavybės santykių 
dalis, kuri tiesiogiai liečia vadi
namas gamybos priemones. Pa
prastai prie šių pastarųjų priskai- 
toma visa tai, kas yra materialu 
ir tarnauja gamybiniame procese 
(pvz., kasyklos, fabrikai, žemės 
ūkio įmonės ir pan.). Mūsų 
amžiuje egzistuoja du pagrindi
niai gamybos priemonių nuosavy
bės nustatymo būdai: privačioji 
nuosavybė ir valstybinė nuosa
vybė. Pirmąja yra paremtos šiuo
laikinės kapitalistinės sistemos, 
antrąja — komunistinės (socialis
tinės) sistemos.

Tad ekonominę sistemą galima 
apibrėžti kaip tam tikrais nuo-

•Paskaita, skaityta „Ateities” 
akademinio savaitgalio programoje 1986 
m. lapkričio 7-9 d. Chicagoje.

Tiek apie neigiamą cenzūros 
poveikį parašytoms knygoms. Ta
čiau negalima užmiršti nepara
šytų knygų, tų sumanymų, kurių 
rašytojai atsisakė, nujausdami, 
kad knyga niekada nebus iš
spausdinta arba, kad užjos rašy
mą galima patekti valdžios 
nemalonėn, o Stalino siautėjimo 
laikais net tapti liaudies priešu. 
Pirmaisiais pokario metais parti
jos ir rašytojų sąjungos vadovai 
dažnai vartojo žodį „tylenis”, ku
riuo buvo priekaištaujama Ne
priklausomybės metų rašy
tojams, nesiryžusiems dabar 
rašyti pagal partijos nurodymus. 
Būta ir kitų tylenių, tų, kurie 
neatsisakė savo sąžinės ir įsitiki
nimų, kad taptų sielų inžinie
riais, ir dėl to atsisakė savo sva
jonių prabilti į tautą savitu žo
džiu. Lindės-Dobilo, Vinco Kudir
kos, Pietario raštai seniai para
šyti, parašyti prieš Lietuvos oku
pavimą. Jei partija leis, tai bus 
galima juos išspausdinti be jokių 
sunkumų ir tuo būdu pašalinti 
vieną cenzūros padarytą skriau
dą lietuvių literatūrai. Bet 
neįmanoma atkurti neparašytų 
darbų ir tų, kurie išvydo dienos 
šviesą tik po visokiausių kompro
misų su tiesa. Tad džiaugiantis 
naujais vėjais, svarbu neužmiršti 
kiek daug žalos lietuvių litera
tūrai padarė tie, kurie taip įky
riai skelbėsi rūpinusi lietuvių li
teratūra ir tautos gerove. Ne
galima keliais mostais pašalinti 
per 40 metų sukauptų negerovių, 
ir nedora kitaip vaizduoti.

k. g.
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savybės santykiais paremtą 
visuomenės ekonominio gyve
nimo suorganizavimą. Žiūrint iš 
kitos perspektyvos, ekonominė 
sistema apsprendžia ką gaminti, 
kaip ir kam.

Kokį vaidmenį ekonominė 
sistema atlieka visuomenės gyve
nime? Viena vertus atrodytų, kad 
neesminį. Juk šiaip ar kitaip eko
nomiškai suorganizuotoje visuo
menėje reikia atlikti tuos pačius 
uždavinius, surištus su ekono
minių ir neekonominių žmonių 
poreikių patenkinimu. Čia 
galima išvardyti maisto, drabu
žių gamybą, namų statybą, svei
katos apsaugą ir t.t. Iš tiesų, 
žiūrint iš bendrų visuomenės 
funkcionavimo tikslų taško, eko
nominė sistema esminės reikš
mės neturi. Tačiau ji atlieka tų 
tikslų pasiekimo priemonės vaid
menį. Ir čia slypi jos svariausia 
bei labiausiai apčiuopiama 
reikšmė.

Ekonominiu sistemų vertini
mas ir lyginimas yra grindžiamas 
vaidmeniu, kurį jos atlieka vi
suomenių gyvenime. Kadangi 
ekonominė sistema atlieka prie
monės visuomenės tikslams 
pasiekti vaidmenį, tai ir ją ver
tinti bei lyginti su kita reikia 
pagal pagrindinį visų priemonių 
vertinimo kriterijų — efektyvu
mą.

Ką reiškia ekonominės sis
temos efektyvumas? Kaip jį 
matuoti? Čia pravartu panagri
nėti dvi pagrindines šio efekty
vumo pasireiškimo plotmes:

1. ekonominę (gamybos bei iš
dalijimo srityse)

2. sociologinę-politinę (koks yra 
laisvės bei galimybių diapazo
nas).

Šiame straipsnyje apsiribosime 
pirmosios plotmės nagrinėjimu. 
Ypač svarbu ilgiau sustoti ties 
efektyvumu gamyboje. Jo anali
zavime labai gerai pasitarnauja 
kai kurie novatoriškumo teorijos 
(innovation theory) elementai. Jie 
ir taps pagrindiniu tolimesnės 
analizės įrankiu.

Šalia nuosavybės klausimo, čia 
labai naudinga išsiaiškinti skir
tumus tarp kapitalistinės ir ko
munistinės sistemos gamybinių 
procesų reguliavime. Kapitalis
tinėje sistemoje gamybinius pro
cesus reguliuoja rinka (pasiūlos ir 
paklausos dėsniai). Ji yra galuti
nis įmonėje daromų ekonominių 
sprendimų vertintojas. Rinka nu
sprendžia, ar įmonė veikia efek
tyviai ar ne (ir to efektyvumo ar 
neefektyvumo laipsnį). Todėl iš 
šio taško kapitalistines sistemas 
tikslinga vadinti rinkos principu 
paremtomis ekonomikomis arba 
trumpiau rinkos ekonomikomis 
(market economies).

Šiuolaikinio komunizmo sis
temas (šalis) galima padalyti į dvi 
pagrindines grupes;

1. ortodoksinis (tradicinis) 
komunizmas

2. reformuotasis komunizmas 
Toliau nagrinėsime visų pirma

ortodoksinio komunizmo šalis, 
kadangi šiais laikais jos dar 
smarkiai dominuoja. Jų grupei 
priklauso: Sovietų Sąjunga, Ru
munija, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Rytų Vokietija bei Lenkija. Kiek

Dr. Valdas Samulevičius (University of Toronto) kalba per „Ateities” 
akademinio savaitgalio programą 1986 m. lapkričio mėn. 8 d. Chicagoje.

Nuotrauka Jono Kuprio

reformuotam komunizmui pri
klauso Jugoslavija ir Vengrija.

Komunistinėje sistemoje gamy
binius procesus reguliuoja pla
nas. Planą čia reikia suprasti 
kaip tam tikram laikotarpiui 
(penkmečiui, metams ir pan.) 
numatytą gamybinių uždavinių 
(dažniausiai išreikštų fiziniais, 
rečiau vertės matais) bei priemo
nių jiems pasiekti sistemą. Be žy
mesnio prasilenkimo su reikalų 
tvarka praktikoje galima teigti, 
kad plano uždavinius bei priemo
nes jiems pasiekti nustato centri
niai ekonomikos valdymo orga
nai. Jų tarpe yra visų pirma ko
munistų partijos štabo tipo orga
nai kaip planavimo komisija ir 
pan. Šie organai taip pat vertina 
įmonių veiklą, tarp jų įmonių da
romus sprendimus. Jie nulemia 
įmonių efektyvumo ar neefekty
vumo laipsnį. Todėl ortodoksinio 
komunizmo sistemas iš mus do
minančio taško tikslinga vadinti 
centriniai planuojamomis eko
nomikomis (centrally planned 
economies).

Rinkos ekonomikoje įmonėje 
daromų (paprastai vadovybės) 
ekonominių sprendimų tinka
mumą (racionalumą) nusprendžia 
paklausos ir pasiūlos jėgų sąvei
ka, kitaip sakant, rinka. Tai pasi
reiškia tų sprendimų įtaka įmo- macijų telkimo srityje nėra rim- 
nės padėčiai konkurentų atžvil- 

Į giu. įmonės veiklos finansinis re
zultatas (pelnas) yra išdalijamas 
jos savininkams (akcijų savinin
kams) ir valdymo personalui (va
dovybei). Taigi, bent iš dalies, 
žmonės, kurie daro sprendimus 
įmonėje, vėliau pajaučia materia
lines tų sprendimų pasekmes. 
Galima teigti, kad šis sąryšis ska
tina rinkos ekonomikoje aukš
čiausio egzistuojančio lygio opti
mumo siekimą, tai yra optimumo 
įmonės lygyje. Mat rinkos ekono
mikoje neegzistuoja aukštesnio

lygio optimalizacija (kaip, pvz., 
ekonominis programavimas viso 
krašto ekonomikos lygyje arba 
dar toliau siekiantis). Tiksliau 
apibrėžiant, kai kurie jos elemen
tai yra praktikuojami, bet jie at
lieka gan skirtingą vaidmenį ir 
vis dar yra bandymų fazėje. 
Vadovybės, žinodamos aukščiau 
minėtą sąryšį, jaučia stiprų 
paskatinimą daryti tokius spren
dimus, kurie pagerintų įmonės 
ekonominę būklę. Na, bet neuž
tenka norėti, reikia dar ir žinoti 
kaip. Čia svarbus yra reikalingų 
informacijų surinkimo mechaniz
mas. Jis rinkos ekonomikoje yra 
paprastas ir efektyvus. Jo papras
tumas glūdi tame, kad jis veikia, 
pasiremdamas konkurencijos me
chanizmu, kuris įgalina nuolati
nį įmonės padėties konkurentų 
atžvilgiu vertinimą bei identi
fikavimą tų žingsnių, kurie sąly
goja tos padėties pagerinimą. In
formacijų rinkimo mechanizmo 
efektyvumą užtikrina pats fak
tas, kad informacijas tiesiogiai iš 
rinkos renka tas pats organiza
cinis vienetas, kuris, pasirem
damas jomis, daro reikalingus 
sprendimus. Abiem atvejais tai 
yra Viena ir ta pati įmonė (jos va
dovybė). Taigi, kitais žodžiais ta
riant, rinkos ekonomikoje infor-

tesnių barjerų.
Centriniai planuojamoje ekono

mikoje įmonių vadovybės yra ver
tinamos pagal ideologinius-poli- 
tinius kriterijus bei plano įvykdy
mą. Planus, kaip jau minėta, nu
stato politinis-ekonominis cent
ras, atstovaująs valstybei. Tas 
pats centras kontroliuoja ir planų 
vykdymą. Taigi dėl to jis vertina 
įmonių vadovybių padarytus 
sprendimus, tiksliau sakant, jų 
priimtinumą iš aktualių politinių 
-ekonominių uždavinių taško. Vi
sa tai vyksta maždaug šiuo būdu:

Centras bendrus ekonomikos 
vystymo planus suskaldo į plano 
uždavinius paskiroms įmonėms. 
Įmonių vadovybės administraci
niais paliepimais ir premijomis 
yra skatinamos tuos uždavinius 
įvykdyti ir perviršyti, tai yra 
maksimalizuoti centro nustaty
tus įmonių veiklos rodiklius. Ta
čiau finansines tų vadovybių pa
darytų sprendimų pasekmes pri
siima tų įmonių savininkas — 
valstybė. Įmonei grąžinama 
gamybos savikaina ir duodama 
centro nustatyta (dažniausiai be 
griežtos formulės, pagal nuožiū
rą) premija už plano įvykdymą. 
Jeigu padaryti sprendimai yra 
blogi, įmonei čia negresia bank
rotas, kaip kad yra rinkos eko
nomikoje. Visa tai pasireiškia va
dinamų negriežtų biudžeto apri
bojimų (soft budget constraints) 
egzistavimu. Galima teigti, kad 
pagal priimtus sisteminius spren
dimus valstybė privalo ir gali 
padengti bet kokius įmonės nuo
stolius. Privalo, nes valstybinė 
įmonė yra tik sąlyginai išskirta 
viso valstybinio aparato dalis. 
Centras reguliuoja įmonės fondus 
ir nustato jos gaminių kainas. Be 
to, oficialioje galvosenoje nuola
tinio prekių trūkumo sąlygomis 
susiformavo požiūris, kad bet 
kokia gamybinė veikla yra svei
kintina iš visuomenės taško. 
Gali, nes valstybė turi neribotą 
teisę spausdinti pinigus ir leisti 
juos apyvarton.

Kaip matome, čia jau nebėra 
taip kaip rinkos ekonomikoje, 
kur sprendimus daro tie patys 
žmonės (bent iš dalies tie patys), 
kurie vėliau turi prisiimti tų 
sprendimų materialines pasek
mes. Taigi, centriniai planuoja
moje ekonomikoje tarp įmonės 
vadovybės asmeniškų pajamų ir 
tos įmonės veiklos ekonominių (fi
nansinių) rezultatų neegzistuoja 
paprastas, betarpiškas ir stiprus 
sąryšis, kuris skatintų įmonės 
ekonominės būklės gerinimui 
kelių ieškojimą. Ta pačia linkme 
veikia ir ideologinių-politinių kri
terijų (su visu jų nepastovumu ir 
kaprizingumu) egzistavimas įmo
nių vadovybių vertinimo siste
moje. Šios aplinkybės turi kerti
nės reikšmės centriniai planuo
jamų ekonomikų įmonių, apla
mai imant, žemesnio efektyvu
mo paaiškinimui.

Šalia to tenka pastebėti, kad 
įmonių vadovybių skatinimas 
premijomis įvykdyti nustatytus 
plano uždavinius neša tam tikrų 
esminių pavojų. Centras negali 
visų svarbių ūkininkavimo 
aspektų išreikšti įmonėms skirtų 
plano uždavinių forma, net jeigu 
tų uždavinių yra daugiau negu 
vienas. Taigi yra rimtas pavojus, 
kad įmonių vadovybės apleis tuos 
įmonių veiklos aspektus, kurie 
pilnai, formaliai ar neformaliai, 
neatsispindi plano uždaviniuose. 
Kaip rodo sovietinis bei kitų Rytų 
bloko šalių patyrimas, tie apleis
tieji aspektai tai paprastai veiks
mai, kurie atneša rezultatus tik 
po ilgesnio laiko (pvz., naujų pro
duktų išvystymas) arba kurių 
rezultatai nėra matuojami (pvz., 
produktų kokybė).

Kitais žodžiais tariant, ortodok
sinėje centriniai planuojamoje 
ekonomikoje įmonė yra ska
tinama (administraciniais palie
pimais ir premijomis) maksimali-

(Nukęlta į 2 psl.)
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Šepetys ir Petkevičius reaguoja
į melo viešpatiją

Tiesa Lietuvoje buvo tokia de
ficitinė prekė, kad, prasidėjus 
„atvirumo erai”, ir nedidelė jos 
dozė sujudino rašytojus bei 
žurnalistus. Spaudoje jų viltys 
kryžiuojasi su baime, tiesa su 
atsargumu, tragedija su gro
tesku. Kur anksčiau vyravo 
šablonai, pradeda ryškėti 
asmenybės, aiškiau pasigirsta 
vidaus balsas.

Šiame pereinamame laikotar
pyje ypač dėmesio verta viena 
grupė. Tai komunistų partijos 
nariai, išpažįstantys ideologiją ir 
remiantys santvarką, kurios su
puvimas bent iš dalies atsisklei
džia kritiškuose rašiniuose. Pa
žvelkime į du kontrastingus tos 
grupės atstovus, kurie, drama
tišku sutapimu, kalba iš gretimų Petkevičiaus straipsnis, pavadin- 
1986 m. gruodžio 20 dienos Lite- 
ratūrs ir meno puslapių. Tai par
tijos pareigūnas Lionginas 
Šepetys ir rašytojas, publicistas 
Vytautas Petkevičius.

Kaip ilgametis kultūros minist
ras ir CK sekretorius, Lionginas 
Šepetys yra tiesiogiai atsakingas 
už tą melo ir veidmainystės vieš
patiją, kurios paskiri bruožai pra
deda išnirti ir oficialioje spaudoje. 
Kitokioje santvarkoje, jį būtų 
seniai išvanojusi spauda, o bal
suotojai būtų jį be ceremonijų 
pašalinę iš jo posto. Šepečiui 
tokie pavojai negresia — jo postas 
priklauso ne nuo lietuvių tautos. 
Jo straipsnyje, „Kūryba — tai 
aktyvus dialogas”, nėra klaidų 
prisipažinimo, nerimo, abejonių 
ar giliau siekiančių klausimų. 
Tiesa, jis teigiamai atsiliepia apie 
Rasputino ir Aitmatovo romanus, 
paploja per petį jauniesiems 
kūrėjams, nepalankiai atsiliepia 
apie tokius „sudėtingus mūsų 
gyvenimo reiškinius”, pava
dintus lakoniškais „asmenybės 
kulto padarinių likvidavimo”, 
„voliuntarizmo”, „stagnacijos” 
vardais. Tačiau Šepetys neina 
prieš srovę — visa tai šiandien 
oficiali gorbačiovinė politika. Per 
ilgą, šiandien jau oficialiai kri
tikuojamą Brežnevo laikotarpį 
Šepetys kalbėjo brežneviškai, 
paskui — andropoviškai, po to ža
vėjosi Černenkos išmintimi. Šian
dien jis gorbačiovininkas.

Po tuo „liberaliu” straipsnio pa
viršiumi grupuojasi tie patys, nuo 
Stalino laikų pažįstami, pa
mokslėliai, perspėjimai, pasigy
rimai. Gyvent tapo geriau, gy
vent tapo linksmiau, informuoja 
Šepetys. Vakarai jam paskendę 
„antihumaniškame sumaterialė
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jime”, o TSRS — „vienintelis iš
likęs tikro dvasingumo rezervu
aras”. Bandymas pakilti virš 
totalitarinės ideologijos — 
„nusikalstamai naivus”, arba 
„reakcinės ideologijos įrankis”. 
Okupuotoje šalyje ir KGB globo
je subrendęs jaunimas Šepečio 
vaizduotėje išaugo „tvirtų 
konstitucinių ir socialinių garan
tijų lopšyje”. Meilės gimtai tautai 
pagrindas ir garantija jam — 
„tarybinis patriotizmas ir socia
listinis internacionalizmas”. 
Taip, Šepečio Rytų fronte nieko 
naujo. Tas pats begalinių 
partinių pranešimų (kurių metu 
skaniai nusnūstama) stilius; tas 
pats sočiai teisuoliškas turinys.

Visai kitaip skamba Vytauto 

tas „Metas tiesai ir atvirumui”. 
Čia girdime autentišką giliai su
krėsto žmogaus balsą. Pasipik
tinęs, jis nustumia akmenį, po 
kuriuo knibžda partinės biuro
kratijos kirmėlynas, vertas šian
dieninio Gogolio plunksnos: mies
tų vykdomieji komitetai byli
nėjasi su rašytojais; „per jėgą... 
bedančiu, panegiriniu periodikos 
papuošalu” paversta publicistika; 
aklas gamtos teršimas; oficialiai 
įteisintas melas; absurdiški 
aplinkraščiai ir niekam nereika
lingos instrukcijos; visuomenės 
sąmonę užnuodijantis konformiz
mas.

Kokia išeitis iš to mėšlyno? 
Anot Petkevičiaus, tereikia su
grįžti į „nekaltą” pradžią, į gimi
mo akimirką: „Tai, ką mes dabar 
labai dažnai vadiname atsinau
jinimu, jau buvo surašyta parti
jos programoje 1917-ais metais”. 
Jis priduria: „Dauguma mūsų 
tikėjo, kad visos tos negerovės lai
kinos, kad ateis laikas tiesai ir at
virumui... Ir jis atėjo”. Tačiau 
sugrįžt į utopijos pradžią, į 1917 
metus, teįmanoma amnezijos 
būdu — ištrinant iš atminties 
Staliną ir Beriją, Vorkutą ir 
Magadaną, lietuvių genocidą ir 
tautų pavergimą. Petkevičiaus 
ideologija, kuriai jis paaukojo 
savo gyvenimą, pagimdė masi
nius nusikaltimus ir korupciją. 
Ar taip įvyko dėl pavienių 
asmenų padarytų klaidų? O gal 
tai neišvengiama totalitarizmo 
išdava — ką kitą gali pagimdyti, 
kaip gali atsinaujinti santvarka, 
kurioje asmenys ir tautos negali 
kalbėti savo balsu, o yra verčiami 
pritarti vienintelei „neklai
dingai” ideologijai; kurioje 
valdžią pasiglemžusi tebelaiko

Popiežius Pijus V, Didysis Lietuvos kunigaikštis
v

Žygimantas Augustas ir caras Jonas
v

Žiaurusis
VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

Padarykime iškylą į šešiolikto
jo šimtmečio antrąją pusę ryšium 
su Lietuvos krikšto sukaktimi. 
Šešioliktasis Lietuvos šimtmetis 
lietuvių tautoje yra labai gyvai 
pasireiškęs tuo būdu, kad dau
gelis lietuvių vyko į užsienius 
studijuoti krikščioniškos kul
tūros, o grįžę namon labai gyvai 
reiškėsi Lietuvos visuomeni
niame ir religiniame gyvenime. 
Tačiau šios iškylos tema yra ne 
išvidiniai lietuviškos visuomenės 
santykiai, bet tarptautinė Lietu
vos situacija. Čia norima susi
telkti prie trijų pagrindinių tarp
tautinių to meto veikėjų: prie po
piežiaus šv. Pijaus V, Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Žygimanto 
Augusto, kuris mūsų visuomenei 
yra pristatytas, kaip sumoteriš
kėjęs valdovas, ir Maskvos caro 
Jono IV, kuris yra gavęs Žiaurio
jo vardą.

Situacija, kuri šiuos tris 
valdovus jungia, yra popiežiaus 
pastangos suorganizuoti krikščio
niją pasipriešinti turkų grėsmei 
Vakarų Europai ir jo pastangos į 
šį žygį įtraukti Joną Žiaurųjį. Žy
gimantas šioje scenoje vaidina 
greičiau kliudantį vaidmenį. Jam 
Jonas Žiaurusis buvo pagrindinis 
priešas ir dėl to į jo suartėjimą su 
popiežium jis negalėjo žiūrėti abe
jingai. Tačiau politinio aktyvumo 
jis nedaug rodė. Jis rūpinosi Vil
niaus puošimu ir, renesanso nuo
taikų paskatintas, skaitė graikų 
klasikus.

Popiežiaus Pijaus V tikslai 
nebuvo vien militariniai. Jis, 
pasinaudodamas Jonu IV, norėji 
pasiekti Rytų ir Vakarų Bažny
čių vienybės. Jonas Žiaurusis, 
išplėtęs savo valdžią į Kazanę ir 
Astrakanę, jautėsi labai stipris. 
Jis taip pat valdė anksčiau Lieu- 
vai priklausiusias rusų kuni
gaikštijas, ypač Didįjį Nauga’dą. 
Jis buvo protestantiško sąjūdžio 
priešas ir natūralus Didžbsios 
Lietuvos kunigaikštijos priešas. 
Žygimantas Augustas jo atžrilgiu 
negalėjo turėti kito tikslų kaip 
atsiimti Maskvos u. ntassritis.

Tokie yra veikėjai ir tolia yra 
tarptautinė scena, kurioj reiš
kėsi ir Didžiosios Lietuv® kuni
gaikštijos gyvenimas. Dęa, tarp
tautiniuose dokumentųise Di- 

niekieno nerinkta grupdė, tvirti
nanti, jog ji atstovaujątiesų Tie
sai ir istorijos prasmei; santvar
ka, kuri sugriūtų be njlo, baimės 
ir prievartos ramsčiu

Lionginas Šepetysįr Vytautas 
Petkevičius — du lajai skirtingi 
balsai, du komu nitų partijos 
nariai, stovintys pri 
klausimus. 
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džiosios kunigaikštijos vardas 
retai pasirodo. Po Liublino unijos, 
nors visuomeninis Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos gyve
nimas pasiliko teisiškai nepri
klausomas nuo Lenkijos, tačiau iš 
tarptautinės politikos žodyno jis 
iškrito. Tačiau negalima sakyti, 
kad iš jo iškrito ir Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos vaidmuo bei 
jos problemos. Kaip tik Didžiosios 
Lietuvos kungaikštijos santykis 
su Maskva vaidino reikšmingą 
vaidmenį tarptautiniuose 
santykiuose.

Prieš pereidami į Pijaus V 
laikotarpį, susipažinkime su šios 
dramos įvedamąja dalimi.

Kas vyko prieš tai?
Kai turkai užėmė Konstantino

polį, buvo sugriautas tas krikščio
nijos pasaulis, kuris buvo lai
komas pastoviu ir kuriame vyko 
diskusijos bei kovos. Krikščioniš
kam Konstantinopoliui žuvus, 
Romoje (dabar mes sakytume 
Vatikane) iškilo mintis, kad, no
rint siekti krikščionijos vienybės, 
reikia užmegzti santykius su 
Maskva.

Jonas IV užėmė Maskvos sostą 
būdamas vos 17 metų. Išrinkimas 
jam žmonos vyko taip, kaip pasa
kose. Buvo sukviesta jam prisi
statyti šimtai merginų. Jis išsi
rinko Anastaziją Zacharin, kuri 
tam tikrą laiką carui turėjo geros 
įtakos.

Santykius su Maskva užmegz
ti rūpinosi imperatorius Karolis 
V. Neoficialus jo atstovas Mask
voje buvo saksas Schlitte. Impe
ratorius Karolis V, kurio impe
rijoje jau saulė nenusileisdavo po 
Amerikos atradimo, norėjo savo 
įtaką sustiprinti ir Maskvoje. 
Tam pritarė ir popiežius Julius
III. Tai buvo apie 1550 metus. Ro
moje buvo puoselėjama mintis pa
siųsti Maskvon 125 vokiečius 
mokslininkus ir teologus. Tai 
buvo kultūrinė Bažnyčios vieny
bės mintis. Jonas IV rodė jai pa
lankumo. Už tai jis norėjo gauti 
iš popiežiaus karaliaus titulą. 
Aišku, kad Didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštijoje nebuvo galima į 
tai žiūrėti palankiai.

Žygimantas Augustas net neno
rėjo Jonui IV pripažinti Rusijos 
caro titulo. Šalia to, tada vyko 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos karas su Maskva dėl Livo
nijos. Šiam Romos sumanymui 
nepritarė ir buvęs kryžiuočių or
dino magistras, o dabar kuni
gaikštis Albertas. Jam nepritarė 
ir populiariausias tais laikais Lie
tuvos žmogus, Radvila Juodasis. 
Prūsijos Albertas siūlė, kad, jeigu 
reikia siųsti delegaciją Maskvon, 
tai tą turi daryti ne Roma, bet 
Lietuva - Lenkija.

Deryboms su Maskva vesti da
bar buvo išrinktas austras Stein- 
berg, kuris turėjo formalius 
popiežiaus ir imperatoriaus 
įgaliojimus. 1553 metų Varšuvos 
seimas, nepritardamas deryboms 
su Maskva, išrinko Radvilą Juo
dąjį vykti Austrijon aiškintis san
tykiavimo su Maskva reikalų.

Apie 1550 metus Romoje buvo 
labai palankios nuotaikos Mask
vos atžvilgiu. Popiežių Pauliaus 
II ir Juliaus III laikais Jonas IV 
buvo atsiuntęs Romon savo dele-
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gacijas. Tai liudijo, kad jis norėjo 
santykių su Roma. Popiežiai tada 
buvo linkę siųsti Romon vysku
pus tartis Bažnyčios vienybės 
reikalu. Teologiniai klausimai, 
kurie tada kilo, buvo šie: po
piežiaus primatas, skaistyklos 
klausimas, Šv. Dvasios kilmės 
klausimas ir tiesioginio Dievo 
regėjimo po mirties klausimas. 
Maskvai tada rūpėjo gauti Jonui 
karaliaus karūną. Šalia to Mask
va norėjo gauti kunigų, kurie juos 
išmokytų lotyniškų apeigų, ir 
gauti vakariečių menininkų. Va
karuose tada pradėjo klestėti 
barokinis menas. Jonas tada 
siūlė net nekelti tų skirtingų teo
loginių pažiūrų.

Kadangi Žygimantas Augustas 
protestavo prieš Romos santykius 
su Maskva, tai popiežius Julius 
III nusileido ir pranešė Lenkijos 
vyskupams, kad toliau šis klausi
mas nebus keliamas, neprita
riant Žygimantui Augustui ir 
Lenkijos vyskupams (pgl. Le P. 
Pierling, S.J., Rome et Moscou, 
Paris, Ernest Lerou, edit., 1883 
m., p. 33).

Jono IV asmens pasikeitimas
Apie 1560 metus Jono IV 

asmenyje įvyko didelis dvasinis 
perversmas. Jis pasidarė klusnus 
tik savo instinktams. Jo asmeny
je susiformavo keistas pabaisos ir 
maldos junginys. Pirmąsias žudy
nes Maskvoje jis padarė 1560 
metais.

Jis pradėjo kaltinti bajorus, kad 
jie yra plėšikautojai, išdavikai ir 
krašto skaldytojai. Dvasiškiją jis 
apkaltino už tai, kad ji remia 
nusikaltėlius. Norėdamas rasti 
išeitį iš šios būklės, jis nutarė 
atsisakyti valdžios ir su šeima 
pasitraukti iš Maskvos, nes jis 
toliau nebegali valdyti krašto. Ši 
žinia išgąsdino Maskvą. Miestie

čiai pabijojo patekti bajorų 
savivalei. Miesto delegacija at
vyko pas Joną IV, prašydami, kad 
jis grįžtų valdžion. Caras tada 
atšaukė savo pasitraukimą su 
sąlyga, kad nuo dabar jis baus 
nusikaltusius savo paties 
nuožiūra. Tokiu būdu buvo su
kurtas autarkinis valdymas. Ca
ro įsakymams vykdyti buvo su
kurta 300 vyrų caro aplinka, 
„opričiuina”.

Pats caras apsivilko vienuolio 
abitą. Anksti rytą jis eidavo baž
nyčion giedoti ilgų rytietiškų 
oficijų. Nustatytomis valandomis 
buvo bendrai valgoma. Valgio 
metu buvo tylima; valgoma buvo 
nedaug. Šią tvarką tariamieji 
vienuoliai pakęsdavo dėl to, kad 
kitu laiku jie galėjo atsidėti orgi
joms, žudymams ir kankinimams 
nekaltų žmonių. Tai buvo atlie
kama labai žiauriu būdu. Jonui 
IV reikėjo tiek daug kraujo, kad 
skundėjai vos suskubdavo suras
ti reikiamą aukų skaičių žudy
mams. Nužudęs kai kurius as
menis, caras reikalaudavo, kad 
kunigai melstųsi už „nekaltas 
aukas”.

Ypačiai klaikiomis žudynėmis 
Jonas IV pasižymėjo Didžiojo 
Naugardo mieste. Šis miestas 
buvo įtartas darantis sąmokslą 
su Didžiąja Lietuvos kunigaikš
tija. Iš Kojalavičiaus Lietuvos 
istorijos tačiau sužinome, kad Di
džiojo Naugardo vadai buvo pra
dėję derybas su Vilniumi, norė
dami grįžti Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos šeimon, nes nuo 
Vytauto Didžiojo laikų tas preky
bos centras buvo įjungtas į 
Didžiosios Lietuvos kunigaikšti
ją (Historiae Lituaniae, p. 
398-399). Ir tai nulėmė to preky
bos centro su Vakarais su
naikinimą. Į Didįjį Naugardą 
atvyko pats caras. Miestas jį 

priėmė labai iškilmingai. Bet tai 
nieko negelbėjo. Buvo įsteigtas 
baudžiamasis teismas. Jis teisė ir 
čia pat baudė. Pagal vykdytojų 
nuožiūrą buvo naikinami ne tik 
atskiri asmenys, bet ir šeimos. 
Žudoma buvo skandinant upėje. 
Skandinimų buvo tiek daug, kad 
net upės vandens buvo per mažai 
visus absorbuoti. Caro pakalikai, 
plaukdami laivu, buožėmis pri
baigdavo dar gyvus skenduolius. 
Tai tęsėsi penkias savaites. Sa
koma, kad buvo nužudyta 10,000 
žmonių. Tai atlikęs, caras grįžo 
su savo pakalikais Slabadon, 
kaip jis vadino savo tariamą 
vienuolyną.

Apie Jono IV žudynes yra 
žinoma iš Alberto Schlichting už
rašų. Jis buvo karys iš Pomera
nijos, patekęs nelaisvėn Mask
von. Ten jis buvo paskirtas patar
nauti svetimšaliui gydytojui ir 
turėjo progos stebėti caro gy
venimą. Po septynerių metų jis 
pabėgo Lenkijon ir ten turėjo pro
gos surašyti savo patyrimus 
Maskvoje. Jis yra aprdšęs ne tik 
Naugardo žudynes, bet ir pasi
kartojančias žudynes Maskvoje. 
Jo užrašų yra 65 dideli puslapiai 
(Pierling, p. 81-82).

Žygimantas Augustas — 
kultūrininkas

Priešingas vaizdas tada buvo 
Vilniuje. Čia dažnai gyveno ir 
Vilnių papuošė vakarietiškos 
kultūros statiniais Žygimantas 
Augustas. Labai gyvai statybai 
Vilniuje sudarė progą 1530 
metais Vilnių ištikęs gaisras, 
kurio dėka iš jo pasaulietiškų sta
tinių išliko vos trečdalis (Histo
riae Lituaniae, a. Wiiuk Koia- 
lowicz, 1669 m., Antvverpen, p. 
391). Lietuviškoje visuomenėje 
tačiau jis turi dvilypį priėmimą. 
Jis yra kaltinamas už Liublino 
unijos pravedimą, tačiau jis yra 
mylimas už jo dėmesį Vilniui. Ir 
ligi šiai dienai ten esama jo pasta
tų. Taip jis yra statytojas Šv. 
Onos bažnyčios, kuri yra Vil
niaus statybos pasididžiavimas. 
Šią bažnyčią jis pradėjo statyti 
kaip antkapį savo labai pamiltai 
žmonai Barborai Radvilaitei (pgl. 
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, 
Lietuvos istorija, Chicaga, 1956 
m., p. 406).

Žygimantas Augustas buvo 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Žygimanto Senojo ir italės Bonos, 
Sforzos kunigaikštytės, sūnus. Ji 
yra kaltinama, kad savo sūnų 
buvo per daug išlepinusi ir 
permažai doriškai sudrausminu
si, bet per mažai yra atkreipiama 
dėmesio į tai, kad per savo 
motiną Žygimantas Augustas 
apsčiai pasisavino itališkos re
nesansinės kultūros. Dėl to, 
norint pilniau suprasti šį Lietu
vos Didžiosios kunigaikštijos 
valdovą, verta yra į jį pažvelgti ne 
vien lietuvių-lenkų santykių 
fone, bet ir Vakarų Europos san
tykių fone. Čia jis reiškėsi jau 
kaip savitas tos visuomenės 
veiksnys, o ne kaip jos priešas. 
Tie laikai, kada Lietuva buvo 
Vakarų Europai opozicijoje, buvo 
praėję. Dabar ji reiškėsi kaip jos 
problemų dalininkė.

Iš Simo Sužiedėlio plataus 
straipsnio Lietuvių encik
lopedijoje, 35 tome, p. 325-335, 
daug sužinome apie Žygimantą 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tomas Venclova — 
kontrpropagandos taikinys

Nepriklausomos Lietuvos vyriausybių prezidentų

Prieš mūsų akis kinta Lietuvos 
oficialioji spauda. Gimtasis kraš
tas bando kalbėti civilizuotu to
nu. Šen bei ten meilinamasi išei
viams. Kuokomis ir keiksmais 
besišvaistantys žurnalistai stu
miami į virtuvę ar į kiemą. Ir 
staiga į tą naujutėlį spaudos 
saloną įsibrauna nevalyvas gir
tuoklis ir ima automatu šaudyti 
į grindis ir lubas.

Kalbame apie Komjaunimo tie
soje 1986 m. lapkričio mėn. 22 d. 
pasirodžiusi Justino Lazausko 
straipsnį „Nauji .Neįveikiamųjų’ 
pokštai”, kuris mus sugrąžina į 
1952-uosius metus. Straipsnyje 
atgyja visas stalininio laikotarpio 
repertuaras, kontrpropagandiniu 
automatu išgenėjęs išeivijos 
lietuvius ir Afganistano „duš- 
manus”, sąžinės kalinius ir in
telektualus. Lazauskas juos su
verčia į vieną duobę. Neatsitik
tinai straipsnis baigiamas Stali
no tvirtinimu, Rooseveltui prita
riant, kad Lietuva visad priklau
sė ir priklausys sovietinei 
Rusįjai.

Pagrindinis Lazausko taikinys 
yra poetas ir literatūros moksli
ninkas Tomas Venclova. La
zausko pagieža čia pakyla į poe
tines aukštumas: Venclova ne tik 
„iš medžio”, bet ir „iš mėnulio iš
kritęs”, poeziją rašyti mėginęs, 
„griozdišku moksliniu žargonu” 
absurdiškus tekstus rašantis ir 
motinos ašarų nepaisantis „įžū
lus garbėtroška”. Gal kitame La
zausko straipsnyje sužinosime, 
kad Venclova taip pat atiminėja 
iš vaikų saldainius ir spardo 
paliegusias kates.

Šis galingas atmosferos užterši
mas neturėtų niekieno nuste
binti. Sovietų Sąjungoje tebe
gyvas principas, — kad asmuo, 
kuris atmeta totalitarinę san
tvarką ir prieš ją viešai pasisako, 
nevertas žmogaus vardo. Stalino 
laikais tokie „nusikaltėliai” 
būdavo masiškai žudomi, dabar 
jie marinami pavieniui, kaip La
zausko paminėtas Viktoras 
Petkus. O už gulaginės imperijos 
ribų esančius oponentus, ypač 
talentingus autorius, reikia su
naikinti moraliai, taip išdergti, 
kad jie pavirs į buržuazines 
dulkes ir taps nebepavojingi.

Lazauskas ir jo eskapados taip 
pat susiję su šiandienine Gor
bačiovo dilema. Sovietų Sąjungos 
inteligentijai reikia duoti 
daugiau laisvės, kad ji aktyviai
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Tomas Venclova
Nuotrauka Jono Kuprio

prisidėtų prie imperijos sumoder- 
ninimo ir paremtų generalinį 
sekretorių jo kovoje su oponen
tais. Reikia gerinti ir Sovietų 
Sąjungos prestižą užsienyje. Bet 
visa tai pavojinga — per daug at
leidus varžtus, gali pradėti byrėti 
imperijos pamatai. Todėl ir pri
mityvių kontrpropagandistų 
negalima išleisti į pensiją. Jų 
triukšmas turi atsverti kylančius 
liberalius balsus. Atskleidžiant 
Sovietų Sąjungos trūkumus, 
reikia dar uoliau pulti užsienį.

Čia būtina pabrėžti, kad į 
Venclovos ir kitų užsienyje 
atsidūrusių lietuvių rašytojų ir 
menininkų dergimo kampaniją 
neįsijungė nė vienas rimtesnis 
lietuvių rašytojas, nors labai 
stengtasi ir tebesistengiama juos 
tam užverbuoti. Tokia laikysena 
yra didelis komplimentas lie
tuvių kultūros elitui.

Prieš Venclovą nukreipta 
šmeižtų ofenzyva nepaveikė ir 
išeivijos kultūrininkų. Vytautas 
Kavolis savo ką tik išėjusioje 
knygoje Sąmoningumo trajekto
rijos iškelia Venclovos „inte
lektualinę drąsą”. „Su Tomu 
Venclova”, rašo jis, „mūsų 
moralinė vaizduotė nusikreipia į 
bendruomenės istoriją, kaip joje 
dalyvaujančio individo moralinės 
veiklos lauką”.

O kaip į visa tai reaguoja pat
sai Lazausko taikinys? Lazaus
kui Komjaunimo tiesoje besi
taškant tulžimi, Amerikoje išėjo 
nauja Venclovos knyga rusų 
kalba, pavadinta Nepastovi pu
siausvyra. Šią disertaciją, už 
kurią autorius gavo daktaro

numeracijos klausimu
VINCENTAS LIULEVIČIUS

Pastebėjau, kad Nepriklauso
mos Lietuvos pirmųjų vyriau
sybių kabinetai neskiriami nuo 
vėlyvesniųjų. Albertas Gerutis, 
rašydamas apie Lietuvos vyriau
sybių kabinetus, juos numeruoja, 
pradedant prof. Augustino Volde
maro pirmuoju ir baigiant Anta
no Merkio dvidešimt pirmuoju, 
nedarant skirtumo prieš Steigia
mąjį seimą ir vėliau (LE, XV, 
353-356). Taip pat nedaug kas 
skiria pirmutinius laikinuosius 
prezidentus nuo konstitucinių 
seimų prezidentų.

Kilo noras tuos klausimus 
giliau pastudijuoti. Iš to ir susi
darė mano didesniame darbe 
vienas skyrius — Nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybių ir prezi
dentų numeracijos klausimu su 
dviem poskyriais: 1) Vyriausybių 
numeracija ir 2) Prezidentų 
numeracija. Nagrinėjamam klau
simui teimsime tik mažą ket- 
verių metų istorijos iškarpą, pra
dedant 1918.XI.2 ir baigiant 
1922.XII.21.

1. Vyriausybių numeracija
Po ilgų lietuvių tautos pastan

gų, Pirmojo pasaulinio karo

* Paskaita, skaityta Lietuvių istorijos 
draugijos narių susirinkime 1986 m. 
spalio mėn. 8 d. Chicagoje.

laipsnį, išleido Yale universitetas 
devintuoju tomu savo rinktinių 
Rusų ir Rytų Europos studijų se
rijoje. Šiame veikale Venclova, 
Jurio Lotmano mokyklos dva
sioje, analizuoja aštuonis rusų 
poetus: Puškiną, Nekrasovą, Fe- 
tą, Viačeslavą Ivanovą, Paster
naką, Cvetajevą, Achmatovą ir 
Brodskį. Knyga prasideda ir užsi
baigia lietuviškomis temomis — 
Puškino išverstos Adomo Micke
vičiaus baladės „Trys Budriai” ir 
Brodskio „Lietuviško divertis
mento” nagrinėjimu.

Auga ir Venclovos poetinė 
reputacija. Dabar Amerikoje dės
tantis lenkų rašytojas Stanislaw 
Baranczak paruošė poezijos 
vertimų į lenkų kalbą rinktinę, 
pavadintą Atlantidė. Joje atsto
vaujama penkiems poetams: 
Emily Dickinson, Philip Larkin, 
Marina Cvetąjeva, Josif Brodsky, 
ir — Tomui Venclovai. Netrukus 
žada pasirodyti ir Venclovos 
poezijos rinkinys anglų kalba.

Visa tai pastaruoju metu pasie
kė asmuo, kuris, anot Justino La
zausko, „mėgino reikštis poe
zijoje”. Į propagandos triukšmą 
Venclova atsako kūrybine veikla. 
Seno arabų priežodžio žodžiais: 
„Šunys loja, bet karavanas juda 
tolyn”.

metu, vokiečiams rusus išvijus iš 
Lietuvos, pradėjo iškilti viltys at
kurti savąją valstybę. 1917 
metais sušauktajai Vilniaus kon
ferencijai nutarus atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę, jos iš
rinktoji Lietuvos taryba ėmėsi to 
darbo. Kadangi vokiečių valdžia 
turėjo sau naudingus planus 
(kolonizuoti Lietuvą), tad su 
Tarybos pastangomis jų pastan
gos nesutapo. Tačiau Taryba 
įstengė paskelbti Lietuvos nepri
klausomybės — Vasario 16 dienos 
— aktą, nors tas faktas tuo metu 
esamos padėties nepakeitė.

Taryba turėjo vilties ir ruošėsi, 
kai ateis laikas, imtis Lietuvos 
valdymo pareigų, todėl ji, jau 
anksčiau pasivadinusi Lietuvos 
valstybės taryba, 1918.XI.2 pri
ėmė „Lietuvos valstybės laikino
sios konstitucijos pamatinius dės
nius” (KRač, 109). Pagal juos tu
rėjo būti įsteigti vyriausi lai
kinieji valstybės organai: 1) Vals
tybės taryba, 2) Valstybės tary
bos prezidiumas ir 3) Ministerių 
kabinetas (t.p.).

a. Pirmosios vyriausybės. 
1918.XI.11 pavyko sudaryti Pir
mąją laikinąją Lietuvos vyriau
sybę su šiuo pareiškimu: „Iki 
Steigiamasis (Kuriamasis) Sei
mas bus nusprendęs Lietuvos 
Valstybės valdymo formą ir 
konstituciją, Lietuvos Valstybės 
Taryba, reikšdama suverenę 
Lietuvos galią (suprema po- 
testas), steigia laikinąją Lietuvos 
Valstybės Vyriausybę” (KRač, 
109).

Pirmoji laikinoji Lietuvos vals
tybės vyriausybė buvo sudaryta 
koaliciniu pagrindu. Į ją 
pakviesti tam darbui tinkami as
menys, tačiau neapsieita be kliu
vinių. Paskutiniu momentu Pet
ras Leonas ir Vladas Stašinskas 
„atsisakė į kabinetą įeiti tik dėl 
to, kad jame yra kun. J. Purickis. 
Jie, esą, prieš kun. J. Purickio 
asmenį nieko prieš neturį, bet jie 
esą priešingi tam, kad kunigas 
būtų valdžioje” (Svb, 54). Kun. 
Juozas Purickis savo kandi
datūrą į ministerius atsiėmė. 
Tada krikščionys demokratai 
atšaukė ir kitą kandidatą į mi
nisterius — Aleksandrą Stulgins
kį.

Pirmąją laikiną vyriausybę su
darė: Augustinas Voldemaras — 
ministeris pirmininkas ir užsie
nio reikalų ministeris, Vladas 
Stašinskas — vidaus reikalų, Pet
ras Leonas — teisingumo, Marty
nas Yčas — prekybos ir pra
monės, Juozas Tūbelis — žemės 
ūkio ir valstybės turtų, pulki
ninkas Mykolas Velykis — krašto 
apsaugos, Jokūbas Vygodskis — 
ministeris be portfelio žydų reika
lams, Juozas Voronko — minis
teris be portfelio gudų reikalams, 
Jonas Yčas — švietimo mi
nisterijos valdytojas (LE, XV, 
353).

Laikinąją vyriausybę sudarius, 
visų nuotaika pakilo, nes 
padarytas realus žingsnis Ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimui. Tačiau tos vyriausy
bės būklė buvo nepavydėtina. 
Valstybės atkūrimą reikėjo pra
dėti iš pradžių, nieko neturint. 
Darbo sąlygos labai sunkios, nes 
Vilniuje dar tebešeimininkavo 
vokiečiai, kūrėsi lenkai ir bolše-

Antanas Smetona, Nepriklausomos Lietuvos pirmasis laikinasis ir trečiasis 
prezidentas.

vikai. Rusų raudonajai armijai 
artėjant prie Vilniaus, dalis 
vyriausybės narių (Augustinas 
Voldemaras, Martynas Yčas ir 
Antanas Smetona) išvyko į už 
sienį. Kabinetas atsistatydino. 
Naują kabinetą sudarė Mykolas 
Sleževičius, tik ką grįžęs iš Rusi
jos. Padėtis buvo tokia chaotiška, 
kad Mykolui Sleževičiui buvo 
siūlomas diktatoriaus titulas, bet 
jis to atsisakė. Vilniuje pasidarė 
tokia būklė, kad jame toliau 
veikti jau nebuvo galima. Reikėjo 
keltis į Kauną, kuriame irgi ne
daug geriau rado. Kauną ruošėsi 
valdyti komunistiniai gaivalai. 
Dėl santykių su Valstybės 
taryba, Mykolo Sleževičiaus 
vyriausybė atsistatydino. Po jo 
sudarė prof. Pranas Dovydaitis 
kabinetą, išsilaikiusį mėnesį 
laiko. Po to ir vėl akys nukrypo 
į Mykolą Sleževičių. Jis sutiko, 
tik reikėjo pakeisti laikinąją kon
stituciją taip, kad vietoje trijų 
asmenų Tarybos prezidiumo būtų 
išrinktas prezidentas. Mykolo 
Sleževičiaus noras buvo įvyk
dytas. Laikinoji konstitucija buvo 
pakeista. Prezidentu išrinktas

ninkas ir užsienio reikalų ministeris, Martynas Yčas — 
finansų ministeris, Juozas Tūbelis — žemės ūkio ir 
valstybės turtų ministeris ir Vladas Stažinskas — vidaus 
reikalų ministeris.
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Antanas Smetona. „Šis M. Sleže
vičiaus ministerių kabinetas 
išgyveno sunkiausius Lietuvai 
laikus: karas su bolševikais, 
lenkais ir bermontininkais” (Švb, 
71). Po Mykolo Sleževičiaus penk
tąjį kabinetą sudarė Ernestas 
Galvanauskas, kurio laikais 
įvyko Steigiamojo seimo rinkimai 
(1920.IV.14-15).

b. Steigiamasis seimas. Stei
giamasis seimas savo pirmuoju 
nutarimu patvirtino Lietuvos 
valstybės atkūrimą, padary
damas šį sprendimą; „Lietuvos 
Steigiamasis seimas, reikšdamas 
žmonių valią, proklamuoja esant 
atstatytą Nepriklausomą Lie
tuvos Valstybę, kaipo demokra
tinę respubliką, etnografinėm 
sienom ir laisvą nuo visų vals
tybinių ryšių, kurie yra buvę su 
kitomis valstybėmis” (Lietuva, 
1952, I nr. 90). Ta proklamacija 
nurodytas valstybės tvarkymosi 
kelias.

Nors Lietuvos valstybės taryba 
turėjo laikiną konstituciją, bet ji 
nebuvo pritaikyta Steigiamojo 
seimo veiklai, todėl Steigiamasis 
seimas tuoj (1920.VI.10) priėmė 

savąją konstituciją, kuri skelbė, 
kad Steigiamasis seimas yra 
suvereninės Lietuvos galios 
reiškėjas. Vykdomoji valdžia pa
vedama respublikos prezidentui 
ir ministerių kabinetui. Respub
likos prezidentą renka seimas. Iki 
bus išrinktas, jo pareigas eina 
Steigiamojo seimo pirmininkas 
Aleksandras Stulginskis. Dabar 
sudaryta dr. Kazio Griniaus nau
ja vyriausybė koaliciniais pagrin
dais. Ernestas Galvanauskas 
Steigiamojo seimo pirmąją 
vyriausybę vadina „šeimine 
vyriausybe” (EG, 151, 152).

Steigiamajam seimui veikti 
buvo labai nepalankūs laikai. 
Lenkams puolant Lietuvą, buvo 
priimtas įstatymas (1920.X.25), 
kuriuo sudarytas Mažasis seimas 
(kuris veikė iki 1921.11) iš šešių 
narių bei šešių kandidatų ir Stei
giamojo seimo pirmininko. Visi 
kiti atstovai išsiskirstė ginti ir in
formuoti kraštą (LE, XVIII, 28). 
Nežiūrint sunkių laikų,' Steigia
masis seirtias priėrtiė apie 150 
įstatymų, kurių svarbiausias — 
Žemės reformos (1922.11.15). Taip 
pat buvo priimta (1922.VIII.1) ir 
paskelbta (1922.VIII.6) nuolatinė 
konstitucija (pgl. LE, 385 ir 
XVII, 164-165).

c. Pirmųjų vyriausybių pava
dinimas. Kaip jau anksčiau 
minėta, dr. Albertas Gerutis pė
davo skirtumo tarp Lietuvos vy
riausybių, Tarybos sudarytų, ir 
seimų. Tačiau pirmąją Lietuvos 
vyriausybę pats ministeris pirmi
ninkas savo pirmoje kalboje 
vadina „laikinąja valdžia” arba 
„laikinąja vyriausybe” net 21 
kartą, o vienu žodžiu „valdžia” 
tik vieną kartą (PD, 88-101). 
Aleksandras Stulginskis ją vadi
na irgi „laikinąja vyriausybe” 
(PD, 101). Dr. Juozas Purickis 
pirmąsias vyriausybes vadina 
„laikinomis valdžiomis” (PD, 
128, 129). Petras Klimas, visą 
laiką buvęs arti vyriausybių, jas 
vadina „laikinąja vyriausybe” 
(IMA, 170). Ernestas Galva
nauskas savo vyriausybe, kurią 
sudarė Lietuvos valstybės tary
bos prezidentui pavedus, vadina 
„paskutine laikinąja vyriausybe” 
(EG, 126,132,135,137,148,152) 
arba „laikinąja vyriausybe” (EG, 
151).

Pranas Čepėnas pirmąsias vy
riausybes vadina laikinosios vy
riausybės kabinetais (PČII, 300). 
Net savo knygoje tuo vardu duo
da du užvardijimu: „Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė” (PČII, 287)

(Nukelta į 2 psl.)

Nepriklausomos Lietuvos pirmosios laikinosios 
vyriausybėB nariai: (iš kairės) Jonas Yčas — švietimo 
ministerijos valdytojas, Petras Leonas — teisingumo 
ministeris, Augustinas Voldemaras — ministeris pirmi-
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Čekų poetas kalba 
lietuviams rašytojams

Dainų skrynelės

Žodis „tiesa” pernai be atvan
gos skambėjo Lietuvos Rašytojų 
sąjungos aštuntajame suvažiavi
me ir ypač dažnai buvo girdimas 
iš partinių rašytojų lūpų. Anot 
Alfonso Bieliausko, šis iš TSKP 
XXVII-jo suvažiavimo tribūnos 
ataidėjęs žodis tapo visų lietuvių 
„darbų ir planų kriterijumi” (Li
teratūra ir menas, 1986.III.22). 
Taip apie „tiesą” buvo kalbama 
ištisus metus. Neišvengiamai 
susidaro įspūdis, kad iki šiol lie
tuvių autorių raštuose ir dar
buose „tiesos” nebuvo ir kad ją, 
kaip Dzeusas Atėną iš savo 
ausies, pagimdė vaisingoji 
partija...

Apie „tiesą” ir rašytojus yra 
iškalbiai pasisakęs čekų tautinis 
poetas, Nobelio premijos laurea
tas Jaroslavas Seifertas, apie 
kurio gyvenimą, kūrybą ir mirtį 
„tiesa” susižavėjusi Lietuvos 
partinė spauda nė žodeliu nėra 
prasitarusi. Štai ką 1956 me
tais įvykusiame Čekoslovakijos 
rašytojų kongrese jis bylojo čekų, 
lietuvių ir visiems Rytų-Vidurio 
Europos rašytojams:

„Šiame kongrese mes be per
stojo girdime, — ir iš labai žymių 
lūpų, — kad rašytojams reikia ra
šyti tiesą. Tai reiškia, kad pra
eityje jie nerašė tiesos. Ar jie rašė 
tiesą, ar jos nerašė? Ar jie tai darė 
savanoriškai, ar buvo priversti? 
Ar jie nerašė tiesos nenoriai, ar 
entuziastingai?”

„Kai aš žvelgiu atgal į mūsų li
teratūrą”, toliau kalbėjo Seifer
tas, „aš nerandu nė vieno svar
baus čekų poeto — ir ypač nė 
vieno iš tų, kurie savo kūryboje 
apdainavo čekų tautą, kaip 
Neruda, Cech, Machara ir Dyk, — 
kurie būtų staiga sustoję ir pa
klausę savęs, ar jie kalbėjo tiesą, 
ir tada būtų paskelbę savo tautai 
ir savo skaitytojams, kad jie ne
kalbėjo tiesos. Ar atmenat bent 
vieną iš jų, kuris būtų pareiškęs: 
.Atleiskit man, skaitytojai, aš 
mačiau jūsų vargus ir čekų tautos 
kančią, bet, nusisukęs nuo jūsų, 
užsimerkiau. Aš nerašiau teisy
bės’ ”.

„Jei kiti žmonės tyli, tai gali 
būti taktinis manevras”, pa
brėžia Seifertas. „Jei rašytojas 
tyli, jis meluoja”.

Prisimindamas šį Seiferto pa
reiškimą, čekų autorius Jan Vla- 
dislav rašo: „Tik tie, kurie gyve
no totalitarinėje sistemoje, su
pras, kiek drąsos reikėjo Seifertui
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Jaroslav Seifert (1901-1986)

ištarti šiuos žodžius ir kaip neįti
kėtinai jo žodžiai paveikė tuos, 
kurie jo klausėsi. Mes pasijutome 
išlaisvinti ir sugryninti. Tais 
keliais paprastais žodžiais Seifer- 
tas sulaužė kelis griežtus tabu, 
ypač kadangi jis pavadino 
daiktus jų tikraisiais vardais — 
melas jam buvo melas, tiesa — 
tiesa, ir įkalinti (čekų bei slo
vakų) rašytojai buvo kaliniai, 
kurių likimo nebuvo galima igno
ruoti” (Besieged Culture, 
Stockholm, Charta 77, 1986).

1956-ieji metai, kada Seifertas 
pakėlė savo balsą už kalinamuo
sius rašytojus, kaip ir 1986-ieji, 
Lietuvos Rašytojų sąjungos su
važiavimo metai, buvo sunkūs ir 
pavojingi. Nepaisant to, Seifertas 
tada kalbėjo:

„Mes visi gerai žinome... , kad 
gyvename sunkiais laikais, ir 
taip pat, kad mums reikia paleng
vinti jų (kalinamų rašytojų) 
būklę. Mieli draugai, aš dar sykį 
klausiu jūsų, ar mes pasiten
kinsime būdami eilių, rimų ir 
metaforų gamintojais? Ar mes 
esame tiktai pasakoriai, ir niekas 
daugiau? Kad mes turėtumėm 
diskutuoti tiktai su mūsų profe
siniais rašytojų interesais susi
jusias problemas?”

Prie tiesos ir rašytojo temos Sei
fertas sugrįžo savo gyvenimo 
saulėleidyje, jau laimėjęs Nobelio 
literatūros premiją. 1984-ais 
metais švedų dienraščio Dagens 
Nyheter korespondentas jo pa
klausė: „Jūs sakėte, kad poetas 
turėtų būti savo tautos sąžine. Ką 
tai reiškia?” Seifertas atsakė: 
„Poetai turėtų klausytis savo 
vidinio balso ir nemeluoti — ką 
jie dažnai yra darę. ... Paprastai 
tariant, tai reiškia, kad kiekvie
nas asmuo turėtų gyventi kaip at-

DR. JONAS BALYS

Aš atdarysiu 
Dainų skrynelę,
Kur dainelės sudėtos...

Jau esu rašęs Drauge (1987.11.7) 
apie Vilniuje išleistą knygą Aš iš- 
dainavau visas daineles (sudarė ir 
parengė Danutė Krištopaitė, iš
leido „Vaga”, 1985. 430 psl.). Tai 
mūsų žymių liaudies dainininkų 
ir muzikantų aprašymai, jų bio
grafijos, atsiminimai, pačių 
pasisakymai apie dainas. Rašo 27 
asmenys, kurie juos surado, 
užrašė jų dainas ir muziką, juos 
gerai pažino ir įvertino. Tokių 
biografinių apybraižų ten yra 
keliasdešimt, vienos trumpesnės, 
kitos ilgesnės. Yra dainininkių, 
kurios moka 300 dainų ir dau
giau, jos vadinamos „dainų 
karalienėmis”. Jos vertos mūsų 
dėmesio. Tad apie jas daugiau čia 
parašysiu.

Mūsų kaime dainas mėgo dau
giausia moterys. Vyrai labiau 
buvo linkę prie pasakų, sakmių ir 
instrumentinės muzikos. Pasi
taikydavo ir vienas kitas labai 
dainingas vyras, kaip Mikas Mat- 
kevičius (g. 1897 m.), gyvenęs Pa
merkiu kaime, Varėnos valsčiu
je. Dainuot pradėjęs gal kokių 7 
ar 8 metų. Vėliau su jaunimu dai
navęs. „Aš buvau vadas”, sakosi. 
Turėjo aštuonis brolius ir dvi 
seseris (trys broliai mirė jauni). 
Daugiausia dainų išmoko iš savo 
mamos. „O jau paskui — kur tik 
užgirdau dainą, tai jau ir mano 
buvo. Ilgai mokytis nereikėdavo. 
Rašyt menkai moku. Lenkų lai
kais mano dainas Vilniuj užraši
nėjo Krutulys ir Untulis. Lenkų 
valdžia šitų dainų nemėgo, bet 
mes vis tiek dainavom. Turėjau ir 
plokštelių su savo balsu” 
(388-90).

Pasitaikydavo ir daugiau tokių 
vyrų dainininkų. Aš pats Eliza- 
beth, N.J., 1950 m. užtikau 
gražiai dainuojantį dzūką 
Dominyką Petručionį (g. 1892) iš 
Merkinės parapijos. Du dzūkai, 
seni draugai dar iš Lietuvos, A.

sakingas žmogus — atsakingas 
sau, savo vaikams, ir .suomenei. 
Kad kiekvienas žmogus turėtų 
žiūrėti į savo gyvenimą istori
niame kontekste ir gyventi kaip 
istorijai atsakingas asmuo... Kai 
aš rašau, aš mėginu nemeluoti — 
tai viskas. Jei tiesos sakyti 
neįmanoma, tada reikia bent ne
meluoti...”

Lietuvos rašytojų suvažiavime 
kalbėjo ir pora užsienio svečių. 
Tačiau nė vienoju žodžiai nebuvo 
tokie aktualūs suvažiavimo daly
viams, kaip 1986 m. sausio 
mėnesį mirusio čekų tautinio 
poeto Jaroslavo Seiferto.

jp 

Zautra ir J. Karauskas, man mie
lai dainavo Nashua, N.H., 1950 
metais. A. Zautra iš Liškiavos 
parapijos man pasigyrė: „Aš 
moku tiek dainų, kiek ant galvos 
plaukų”, o jis dar nebuvo 
nuplikęs.

Gera atmintis ir muzikalinė 
klausa, taip pat stiprus ir malo
naus tembro balsas, yra sąlygos 
pasidaryti geru dainininku(-e). 
Visi jie giriasi, kad tik vieną 
kartą išklauso naują dainą ir ją 
jau moka. Užtat susidarė dainų 
skrynelės. „Kartą prisiprašiau 
Marytės (Karsokaitės iš 
Marcinkonių) suskaičiuoti, kiek ji 
moka dainų. Rašėme tik pirmas 
eilutes ir užrašėm per penkis 
šimtus. Daugiau nerašėm — atsi
bodo” (320). „Aš kartą išgirdau ir 
iš karto mokėjau. Man šitaip su 
dainom”, — pasakė Adelė Kaz
lauskienė nuo Prienų (154). Buvo 
užrašytos iš jos 150 dainų.

Dainų sukūrimas ir jų kitimas
Tautosakininkams yra įdomus 

klausimas, kaip tos dainos 
sukuriamos ir k i> p jas liaudies 
dainininkai perduoda: ar lygiai 
taip, kaip jie buvo išgirdę, ar ką 
nors pakeičia, papildo, savo 
prideda. Pasirodo, kad yra du dai
nininkų tipai: vieni griežtai 
laikosi to, ką girdėjo ir prisiminė, 
kiti laisvai elgiasi su tekstu. Gal 
yra ir tarpinis tipas, tik kokį žodį 
pakeičia. Štai jų nuomonės. „Dai
nuoji tokias dainas, kokios yra. 
Ką ten užsiimsi galvot naujus žo
džius” (331). „Dainose aš nieko 
nekeisdavau, nei žodelio. Jau 
kaip išmokai, tai ir dainuoji” 
(398). „Ką čia sugalvosi pakeist 
tose dainose. Dabar gal ir 
sugalvotai, o tada, žinot, kaip gir
dėdavau, taip ir dainuodavau” 
(396). „Aš tai dainas kaip 
mokėjau — ir dabar moku, ir ma 
jau te(n) dadėt — ne. Pasitaiko 
gal tik kokį žodį, bet nedaug” 
(154).

Tai kaipgi tada atsiranda 
dainų atmainos arba variantai? 
Sakoma, kad „žodžio iš dainos 
neišmesi”. Tačiau čia turima 
galvoj „nepadorūs žodžiai”, kurių 
pasitaiko ypač vestuvinėse dai
nose, kaip magija vaisingumui 
pažadinti, todėl buvo taip pasi
teisinama. Šiaip paprastose 
dainose antrasis dainininkų tipas 
nesilaiko aklai išmokto teksto. 
„Kap užgirdau, tep ir dainuoju. 
Bet kai reikia, ir pakeičiam” 
(393). „Daugiausia dainuodavau, 
kaip išmokus. Bet būdavo, kad 
imu ir pridedu savo žodžių, kap 
man atrodydavo gražiau” (386). O 
štai Marija Salatkienė iš Suvalkų 
Kalvarijos apylinkės, aiškiai yra 
dainų „taisytoja”: „Jeigu mum in 
galūnes raidės netikdavo — 
pakeisdavom. Nesueina mum 
tep, kad žodžiai tiktų vienas prie 
kito, tai keičiam. Ir žodį indedi 
kitap. Jau dabar sena, o da indedi 
kokį žodį in dainą, o kap pirmai 
— daug daug pakeiti” (397).

Iš savo patyrimo irgi žinau apie 
tokius skirtingus dainininkų ti
pus. Taip Uršulė Žemaitienė (g. 
1890) iš Lakneliškių parapijos 
(gyv. Chicagoje) ir Magdalena 
Takažauskienė (g. 1877) iš Alvi
to parapijos (gyv. Pittsburghe, 
Pa.) griežtai laikydavosi savo iš
mokto teksto ir po kelerių metų 
tą pačią dainą padainuodavo 
lygiai taip pat, nebent kokį visą 
posmą pamiršdavo arba praleis

davo, kas yra visai suprantama, 
— tai ne pakeitimas, bet užsi
miršimas. Tuo tarpu žemaitė 
Julija Andrulienė (g. 1893) iš 
Užvenčio parapijos (gyv. Chi
cagoje) ir dzūkė Jonė Karlonienė 
(g. 1887) iš Marcinkonių (gyv. 
South Bostone, Mass.) elgėsi 
laisvai, ir jeigu ką dainoje buvo 
primiršusios, tuojau iš savęs 
„atkurdavo”. Atrodo, jos ir pačios 
kokią dainą „sustatydavo”, prisi
minusios tik liaudišką dainos 
tematiką. Apie Kristiną Skrebu- 
tėnienę (g. 1855) nuo Tverečiaus 
jos dainų užrašytojas J. Aidulis 
parašė: „Ji mokėjo ir sukurti”, — 
pasako kai kas, kalbėdamas apie 
Skrebutėnienės palikimą. Gali
mas daiktas” (195). Atpažinus 
tokius atvejus, kai šlubuoja 
eilėdara ir turinys, geriau 
neužrašyti arba pridėti rinkėjui 
savo pastabas, nes gautume 
„krėvišką tautosaką”. Gerai 
padarė ininėtasis Mikas Matke- 
vičius, kai jis pasisakė, kad vie
ną dainą, „Ajau aš kelaliu”, — 
pats sugalvojęs, „ardamas per
dien sudėjau” (389). Ji liaudiškai 
skamba, sudurstyta iš žinomų 
dainose motyvų. Ką gi, juk turė
jo tas dainas kas nors sukurti, 
vienas gabus asmuo, tik paskum, 
joms einant iš lūpų į lūpas, jos 
buvo „nuglūdintos”, kartais pa
taisomos, kartais ir sugadinamos. 
Taip atsirado daug pamėgtos 
dainos atmainų arba variantų, 
skirtingų versijų arba redakcijų, 
kai ta pati daina kartais baigiasi 
vienaip, kartais kitaip. Pvz., 
slaviškos kilmės balades lietuviai 
dainininkai dažnai savaip 
perdirbo.

„Dainų karalienės”
O kas nor išmokt 
Gražiai dainuoti, 
Tai prie manęs tur stoti.

Dabar pluoštelis būdingų bio
grafinių žinių apie žymiąsias dai
nininkes, atstovaujančias įvai-

Gražina DidelyU „Aš padainuosiu dainų dainelę... 
Aš atdarysiu dainų skrynelę” (ofortas)

Gražina Didelytė „Aš padainuosiu dainų dainelę... 
Aš atdarysiu dainų skryrielę” (ofortas)

rioms Lietuvos sritims ir aprašy
tas toje knygoje.

Albina Žiūkienė-Katelytė 
(1892-1978). Tikra kupiškietė iš 
Palėvenėlės. Paklausta, ar ji 
moka dainų, atsakė: „Kur nemo
kėsiu! Visas gyvenimas su dai
nom. Aš jų daug mokėjau”. O 
paskui pragydo lyg paukštė ne
įprastai aukštu, grynu, be galo 
skambiu balsu. Kėlė nuostabą ir 
tas balsas, ir dainuojant tarsi 
atjaunėjęs veidas, ir gausybė 
dainų, kurios vijo viena kitą, — 
rašo ją aplankiusi D. Krištopaitė 
1972 metais (82). Dar 1935 m. ji 
kartu su kita dainininke buvo 
pakviestos į Kauną Tautosakos 
archyvo ir per tris dienas jos 
įdainavo į fonografą 41 dainą, 
nors buvo nusivežusios 160 dainų 

sąrašą. Jos dainas pagyrė kompo
zitorius Stasys Šimkus, kuris iš
klausė prieš rašymą, kaip papras
tai buvo daroma. Šalia senoviškų 
ji mokėjo ir naujoviškų romansų, 
literatūrinės kilmės ir choro 
dainų, mėgo skaityti, kur gau
dama kokią knygelę. Atrodo, kad 
ir ji pati yra prisidėjusi prie nau
jųjų dainų kūrimo. Ji vėl buvo 
„atrasta” ir kelis kartus 1965 ir 
1972-74 metais keliavo į Vilnių, 
jos dainos vėl buvo rašomos į juos
tas Institute ir Konservatorijoj, o 
1970 m. vasarą atvažiavę TV 
operatoriai ją filmavo. Tad ji 
susilaukė pripažinimo. I juostas 
užrašė 585 dainas, 12 žaidimų, 5 
pasakas. Ji dainavo ir vietos liau
dies namuose, viena ir kartu su 
nuolatiniu pritarėju A. Sadula. Ji 
mėgo keliauti, aplankė Klaipėdą 
ir Nidą. Jos gyvenimas buvo ne
lengvas: tėvas mirė, kai jai buvo 
14 metų (iš jo išmoko pirmą dai
ną), abu broliai išvažiavo į Ameri
ką, jai su mama reikėjo rūpintis 
ūkiu. Jos vyras buvo geras kalvis, 
bet mėgo išgerti. „Dainos tiktai 
mane į gyvenimą vedė. Jos, bū
davo, labai nuramina” (87). Mirė 
jos vyras ir labai mylimas sūnus 
Andrius, ji pati susirgo akių liga, 
reikėjo padėti auginti penkis 
anūkus, senatvėje nusilpo atmin
tis, nebepažino net savo artimųjų, 
įdomus gyvenimas, kaip filmas.

Ona Grigaliūnienė-Laučiū- 
naitė (g. 1897) iš Žaslių valsčiaus. 
„Mūsų šeimoj buvo dešimt vaikų, 
o aš buvau šešta. Keturi mirė, 
šeši užaugo”. Trys broliai ir sesuo 
išvažiavo Amerikon. Motina 
mirė, tėvas parvedė pamotę. Iš
tekėjo 1914 metais, užėjo karas, 
sudegino namus. Devynis pa
gimdė, keturi užaugo. „Nenusa
komas skurdas lydėjo Grigaliū
nienės gyvenimą. Visur ir visa
dos ją lydėjo ir liaudies dainos, 
kurias kur tik išgirdusi dėjosi at
mintin... Aš išsimokinau rugia
pjūtės dainas... Paskui arklį ainu 
ir ainu giedodama — ar su 
akėčiom, ar su plūgu. Tep labai 
gi atsibosta. Nu tai dainuoji, dar- 
nuoji perdien... Užgirdau jau, kur 
užgiedojo kas, tai jau man 
daugiau ir nereikia. Jau ji (daina) 

(Nukelta į 2 psl.)
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Deimančiukai 
Iš spaudai paruošto rankraščio apie Maironį 

JAV etninės mažumos 
skinasi kelią į mokslą 

Šių metų kovo mėnesio pradžio
je buvo paskelbti Westinghouse 
Science Talent Search konkurso 
laimėtojai — deš imt j a u n ų 
mokslininkų, atr inktų iš visų 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
gimnazijų. Westinghouse Science 
Talent Search yra seniausia ir 
aukščiausio prestižo krašte pa
siekusi jaunųjų gamtos moksli
ninkų atrankos institucija. Įsteig
ta prieš 46 metus, išlaikoma Wes-
tinghouse Electric bendrovės ir 
administruojama Science Service 
mokslinės organizacijos, ji yra 
nuo seno pripažinta, kaip išren
kanti iš viso krašto labiausiai ža
dančius jaunus mokslininkus, 
kurie praeityje toliau yra jjas,ieke. 
daugybę mokslinių lairnėjirrių, 
net įskaitant penkis vėliau ga
vusius Nobelio premiją. 

Spauda pabrėžė, kad pirmą 
kartą šio konkurso istorijoje 
pačios aukščiausios premijos teko 
dviems mergaitėms. Louise Chia 
Chang, 17 metų, iš Westwood. Il
linois, laimėjo pirmą vietą ir 
20,000 dolerių stipendiją už jos 
universitetinio lygio darbą su ge
nais, veikiančiais vėžio celėse. Ji 
sakė, kad susidomėjimą gamtos 
mokslais jai įžiebė jos šeima: .,Tė
vas mano vyresnei seseriai nupir
ko mikroskopą ir aš atradau, kad 
žiūrėt į salotų lapą, 400 kartų pa
didintą, buvo smagiau negu val
gyti pietus". Elizabeth Lee VVil-
mer, 16 metų, iš Stuyvesant High 
School New Yorke, žadanti lan
kyti Harvard arba Stanford uni
versitetą, laimėjo antrą vietą ir 
15,000 dolerių stipendiją už jos 
matematinius tyrinėjimus. Ji 
sprendė, kokias savybes turi 
turėti žemėlapis, kad tiktai trys 
spalvos jame ženklintų atskirus 
plotus, ir jokie du susisiekiantys 
plotai nebūtų tos pačios spalvos. 
J i pažymi: „Jei gali įrodyti teore
mą, kurios pagalba galima rasti 
polinominio la iko algoritmą 
nuspręsti , a r diagramą yra 
galima nuspalvoti trim spalvom, 
tuomet gali rasti polinominio 
laiko a lgor i tmus įvairiausių 
rūšių labai garsioms, labai sun
kioms matematinėms proble
moms, kaip, pavyzdžiui, ke
liaujančio pirklio problemai'*. 
Šiajai išspręsti reikia sudaryti 
trumpiausią, greičiausią būdą 
pirkliui sutikti savo klientus 
įvairiuose miestuose. Devintą 
vietą gavo Maria Jose Silveira, 
17 metų, iš Bronx High School for 
Science, taip pat New Yorke, už 

jos tyrimus apie parazi tus , 
sukeliančius rimtą neurologine 
žalą negimusiuose kūdikiuose. 
Jos tėvai emigravo į JAV iš 
Urugvajaus 1968 metais. 

Mergaičių pranašumas gamtos 
moksluose buvo staigmena, nes 
iki šiol gamtos mokslai buvo 
visuomenės laikomi beveik išim-
tin i ,.vyrišku" terenu. Ne tokia 
staigmena buvo tai, kad iš dešim
ties čia išskirtų jaunuolių net 
keturi yra azijatų kilmės ameri
kiečiai. Pirmąją vietą laimėjusi 
Louise Chia Chang ir septintą 
vietą gavęs Maxwell V. Meng iš 
Columbia, Maryland. atsitiktinai 
sužinojo, tiktai kai VVashingtone 
teisėjai vertino ju projektus, kad 
jų abiejų motinos prieš 35 metus 
sėdėjo tame pačiame suole vienoj 
Taivvano gimnazijoje. Jau kuris 
laikas, kai JAV aukštosiose mo
kyklose gamtos mokslų studijose 
vyrauja iš Tolimųjų Rytų kilę 
amerikiečiai studentai. Be abejo, 
jų mokslinį pranašumą skatina jų 
kilmės tautybių į nauja kraštą 
atsivežta tradicija — gili pagarba 
mokslui ir darbštumo vertinimas, 
diegiamas nuo pat mažens jų 
šeimų gyvenime. Ir dėl to nuola
tinis kai kuriu JAV visuomenės 
sluoksniu rūpestis įvairia mažu
mų proporcija viešame krašto 
gyvenime čia pradeda įžiūrėti 
„pavojų". Į tai Rytu Azijos kilmės 
amerikiečiai mokslininkai atsako 
teigimu, kad prasideda slapta 
diskriminacija prieš jų tautybių 
studentus, norinčius įstoti į ge
r iausius JAV univers i te tus . 
Pavyzdžiui, praėjusiais metais 
Princeton universiteto matema
tikos profesorius Wu Chung 
Hsiang atkreipė į tai viešumos 
dėmesį, sukeldamas tam tikrą 
skandalą JAV akademiniuose 
sluoksniuose. Kiek čia yra 
teisybės, tiek reikia tikėtis, kad 
kaip prieš pusę šimto metų žydų 
kilmės amerikiečiai įstengė pra
laužti antisemitinę JAV universi
tetų laikyseną ir dabar sudaryti 
žymią dalį jų profesūros, taip 
dabar padarys ir Azijos kilmės 
amerikiečiai mokslininkai — ka
dangi, reikia džiaugtis, akade
minėje sferoje ilgainiui laimi 
mokslinių pasiekimų lygis, ne iš
ankstinės pažiūros, kokia turėtų 
būti „ idea l ios" visuomenės 
sudėtis. 

Mums. lietuviams, todėl ypač 
džiugu, kad vienas iš šių metų 
Westinghouse Science Talent 
Search laimėtojų — turbūt pirma 

PRANAS DOM. GIRDŽIUS 

Visi mokėmės, anot Puškino, 
kai dabar atsimenam atsidusę. Ir 
šiaip, ir taip, ir šio, ir to. Taipjau 
buvo nuo amžių pradžios. Ne 
veltui tėvai anais geraisiais lai
kais, pliekdami vaikus diržu ar 
rimbu, sakydavo, jog už vieną 
plaktą užpakalį duoda šimtą ne
plaktų, du šimtu kvaišų, kuosų, 
vėplų, žioplų, paikų, trenktų 
(mandagiai šnekant, truputį, 
sako. keistų), tūkstantį nesutupė
tų, pagulėtrankių, vėjavaikiu, 
kvėškepurių, minkštabūdžių. pa-
leistlūpių. nusmuktkelnių, nu
grubnagių, bukapročių, minkš-
takošių, avigalvių, vištgaidžiu. 
Kiek duoda dar kitų? Kietaspran
džių, nutrūktgalvių , minkšt-
paučių nepataisysi nė diržu, nė 
strampu, nė už ausų tampy
damas, dabar neseniai atrado 
Amerikos psichiatrai. 

Kad būtum valyvas ir šviesus, 
p i rmiaus i a tur i išmokti be 
kompaso, be nieko, kur yra Egip
to žemė. Jei atsitinka, kad kitas 
suaugęs Dievo įsakymus pamirš- ' 
ta. tai rykščių ir diržo už Egipto 
žemę lig mirties neužmiršta. Iš 
čia gal yra kilęs Žemaičių žemėj 
antisemitizmas? Tiek mergai
tėms, t iek berniukams sun
kiausia būdavo pasijudinti iš 
Egipto žemės prie kitų Dekalogo 
eilučių: mylėk tėvą motiną, 
nevok, neužmušk. Po Dekalogo 
išmokt septynis sakramentus. Ne 
vieną, ne du, o visus. Kad kai 
pusę jų užmirši, vis tiek dar būtų 
iš ko pasirinkti. Nuo tėvo motinos 
išsivadavus, lotynų kalbos trečio
sios linksniuotės daiktavardžiai, 
iter. marmor, ver, cadaver. Pas
kui, išmok po puslapį Ovidijaus ir 
Vergilijaus, formules su ordinate 
ir abscise. 

Taip darė gerais ir blogais lai
kais — tėvų tėvai. Plakdami 
užpakalius, vaikus išleido į po
nus, į kunigus, kurie savo keliu 
žmones kankino. Hieropolio vys
kupas Papias, žiūrėk, iš jaunų ir 

Paminklas Mairofljui Kaune. 
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Nuotrauka Reginos Jautokai tė 

kartą konkurso istorijoje — yra 
lietuvių kilmės jaur olis Stephen 
A. Racunas. 16 metu, iš New 
Kensington, Pa., kurio projek 
tas iš atominės fizikos laimėjo 
šešt°ją vietą. Stipendijos, paska
tos dešimčiai laimėtojų, sudaro 
110,000 dolerių sumą. Trisdešimt 
kitų finalistų gavo po 1.000 
dolerių. Visi ketur iasdešimt 
atrinktųjų jaunuoliu buvo pa
kviesti penkių dienų vizitui i 
Washingtoną. Čia jie turėjo progą 
pademonstruoti savo projektus ir 
kalbėtis su konkurso teisėjais, 
kurie ne tik vertino jų projektus, 
bet taip pat su jais aptarė jų to
limesnio mokslinio kūrybingumo 
perspektyvas. 

(p.r.) 

Siame numeryje: 
Jaunimas ir mokslas • Deimančiukai • Keturi veidai • Jolantos 
Malerytės, Vainio Aleksos, Sauliaus Kubiliaus ir Gintarės Re-
meikytės kūryba • Petro Melniko novelė • Paroda '87 • Vii* 
niaus-Madisono „seserystė" • Inžinieriai ir architektai • Chicagos 
teatruose 

senų kunigu reikalavo, kad 
evangelijas bažnyčiose no iš raš
to skaitytų, o atmintina: sakytą. 
Kad nesukluptum sakydamas, 
jog Judas pasikorė, o ne nusižu 
dė. laikyk, kad nori. sakykloje 
slapta suflerį Rabinas Acher ha 
Garsi apgaudinėti nenorėjo, tai 
be Dekalogo visas penkia= Toros 
knygas atmintinai mokėjo, o 
Jonas Bunyan — visą Šventąjį 
Raštą. Keii ~i:<r,die iš gėlių ge
neracijos taip padarė, kad pra
lenktų rabiną ir Rabelais Gar-
gantuą, mokėiusi abėcėlę iš pra
džios, vidurio ir iš galo. Tai žinios 
iš enciklopedinių ir iš istorinių 
šaltiniu. Nors, j i tiesa, yra buvę 
ir tarp gimnazistų, jog vienas iz
raelitas atmintin ii mokėjęs visus 
logaritmus. 

Mūsų mokslo pradžia buvo 
namie prie ratelio — žiemą. Pa
vasarį, kaštanams šventoriuje 
žydint — bažnyčioje. Pirmoji 
mokytoja - motina, pirmasis 
mokytojas, už stalo kaime kelnes 
lopydamasis traktorius. Mo
t ina mokė po rių iš Aukso 
altoriaus, katekizmo kunigėlis, o 
daraktorius - ai ėcėlės. Užuojau
tos! Trys noksią . apie žeme, pra
garą ir dang'i bure nelengva. 

Išskyrus Egipt '• žemę, lengviau 
jau buvo Dek ai- cas prie ratelio. 
Tarnas, tarną::*', jautis, asilas — 
poteriuose žodž ii vulgarūs, bet 
daiktai žinom k tsdieną matomi 
(išskyrus asiin o raidės, vienos 
pailgos, kito- ap alios, nieko tau 
nesako. Jei Prai ciškaus Rabelais 
Gargantua per penkerios metus 
išmoko abėcc v >bulai, tai darak 
toriui nepav\ kda ro išmokyti abė 
celę atbulai. Vaikai, vasara 
piemenaudami, raides ir garsus 
tyčiomis tardavo bjauriausiai, 
viską užmiršdavo, išskyrus savo 
pavardę pas-- ->ti: su vinim ant 
rago buliui.- mglim karvei ant 
nugaros. 

Tikrose mokyklose, miestuose, 
mokiniai mol uniformuoti ir 
buvo daugi ipsišviete. Ką 
žiemą išmokdavo, vasarą po 
kepure nešiodavos: uniforma su
kaustytas organizmas sulaikė 
geriau savit inV mokslą ir šili
mą. Deja. k; -lo žinios nebū 
davo vėdinamos, susigulėdavo 
kaip grūdai ūkininko klėtyje. 

Žiūrėk, formules mokiniai iškal
davo, o, sprendžiant uždavinį, 
nemokėdavo jų pr i ta ikyt i be iz
raelito pagalbos. Visokių buvo. 
bet vienu atžvilgiu visi sutarė, 
izraelitas ir iš kaimo atėjęs avi
galvis, kad m o k y t i s i š t i su s 
puslapius lotyniškai su didele 
gausybe modus conjunctivi, ne 
klasicizmas, o sadizmas. Daukan
tas, iš kaimo atėjės, tokį mokslą 
sėkmingai išėjo per didele kant 
rybę. Skaudžiai sunku doram 
magis t rui buvo s u t i k t i , jog 

romėnų morum intcgritas buvo 
a u k š t e s n i s nei žemaičių a r 
ka lnėnu . O girių tokių ta i 
romėnai t ikrai neturėjo. Reikėjo 
gero pedagogo įrodyti, jog loty
niškas mokslas ne sadizmas, o 
klasicizmas. 

Jei Marija Montessori buvo dar 
vos gimusi, ta i Johanas Heinri
chas Pestalozzi atsakyti mėgino: 
kada mok inys , neverč iamas 
mokytojo, sau vienas mokosi 
'kada Horacijų, kada Vergilijų, 
kada Šventąjį raštą?) ir kada 
nesimokydamas išmoksta, pvz., 
riebų anekdotą, nepadorią dai
nelę arba pasaką apie velnią. 
Tėvai prileisdavo, jog tam padeda 
pats velnias. Štai apie ordinatę ir 
abscise mokėmės tik vienas kitas, 
o diferencialines lygtis sprendė 
tik izraelitas, tuo tarpu Kai du 
stos, visados. Du broliukai kuni
gai. Seni. seni. duok tabako moka
me kone visi nesimokę. Peda
goge, kodėl? Kad patiko, kad 
buvo gražu, kai girdėjom, kad 
kažkas, rodos, lyg apie mus pa
čius. Aha, ne visi Kristaus krau
ju atpirkti! Didysis pedagogas 
šiaip ir taip sukosi, bet tikro išsa
mumo jo atsakyme vis tiek ne
buvo: trūko graikiškų terminų ir 
lotyniškos definicijos. Tarp ko 
kita, pedagogas pabrėžė tik vieną 
postulatą, kad labai negerai 
mokytis abėcėlę — atbulai, kaip 
Gargantua kad darė. Ūkininko 
a tsakymas jau išsamesnis: jo 
vaikas todėl lotyniškai mokosi, 
kad re ikės jam giedoti pr ie 
a l to r iaus Per omnia saecula 
saeculorum. Gi filistinui nė 
diena, nė valanda nežinoma. 

Be dainų, pasakų, riebių anek
dotų gatvėje, ką mes mokykloje 
lengvai pasisavinom iš mūsų 
poezijos be rykščių, be prievarta
vimo? Nieko iš Donelaičio, nors jį 
labai aukštiname: nieko iš Dau
kanto, Poškos, Valančiaus; šį tą 
iš Strazdelio. Margalio, daugiau 

\ \ tautas Ignas Pavasari* 
Linoraižinys, 19ST 

K lietuvių dailininkų . .Parodos '87". vykusios Čiurlionio galerijoje. .Jaunimo 
^entre. Chicagoje nuo vasario 20 iki kovo S dienos, o šį savaitgalį \ yksta:>< ><>-
Roekville. Marvland. 

iš Baranausko, Vienažindžio, 
daugiausia — iš Maironio. Bravo, 
bis! Taip ir manėme. Bet pagal 
Sokratą, reikia įrodymų, kodėl 
Maironį žmonės mokėsi mokykloj 
ir špitolėje. Ar kad jis buvo didelis 
poetas? Be abejo, siūlosi atsaky
mas. Didelis gi buvo ir Donelaitis. 
Ar kad Maironis buvo artimas 
liaudžiai? Ne toks artimas, kaip 
Strazdelis ar Vienažindys. Mairo
nis buvo ne mažiau poniškas už 
Baranauską, vyskupą. Šalia 
vyskupo vieta jam būtų buvus 
visai gera, bet kai nepavyko. Mai
ronis pasir inko tėvynę tarp 
Donelaičio, epiko, ir Vienažin
džio, lyriko. Jei Donelaitis dainas 
nešvankiais bliovimais išvadino, 
tai Vienažindys nesukūrė nieko 
kita. kaip tik dainas, dainuo- * 
damas ir rašydamas apie gamtą 
ir buvusią mylimą. Ne prie pia
nino kaip Kristijonas, tik armo
nika pritardamas, o kartais ir 
verkdamas. Maironis santūres
nis, o jo eiliuota kūryba daug po-
etingesnė, nors poetas ir dainiaus 
vardą turėjo dėl vieno kito 
eilėraščio. Jei Vienažindžio kūry
boj žymu egotistinis motyvas ir [ 
gamta, tai Maironiui rūpėjo 
daugiau idėjos ir tauta. Cia ne i 
pro šalį Kanto ir Hėgelio pagalba: 
pirmajam vyrauja gamtos grožis 
meno pasauly, antrajam tapytas 
paveikslas idėjai išreikšti. Iš čia 
vokiečių metafizinis idealizmas 
daktaro laipsniui gauti iš Fichtės Z 
Ding an sich kritikos. Garbė Visa
galiui ir Švenčiausiajai Marijai, 
kad idealistinė filosofija prigijo 
tik Vokietijoje. Vienažindžio Kur 
prapuolė tas kelelis, kur pro 
kryžių ėjo patiks t ik įsimy
lėjusiems. Ir tik tada, jei jie žino. 
jog toje dainoje dainius prisimena 
Rožę Stauskaitę, išvežtą į Sibirą. 
Maironio gi Miškas ūžia arba 
Traku pilis kiekvienam lietuviui 
patiks, nes idėja visuotinesne. 
nors čia germaniškos dvasios ir 
pasigestų Hėgelis. 

Baranausko Anykščių šilelis be 
gamtos įvairumo bendresnę idėją 
turi . tik jinai per daug tikrovės 
nustelbta, analitinio protavimo 
pilna. Tai graži turtinga fotogra 
fija, parodanti landšaftą dėtai iš-
kai su augalais ir gyvuliukais. 
bet skaitytoja neišjudinanti ką 
nors paklausti. Ko pagaliau ir 
klausti, kad viskas jam aišku? 
Maironio Miškas ūžia tai jau ne 
fotografija, o dailininko tapytas 
paveikslas, kur vietoje nomenkla
tūros paveikslo fokuse kažkas 
kyšo, sukeldamas gilų ispūdį 
įsiskverbti į pačią kenčiančią ker
tamo medžio šerdį, paragauti 
medžio natūros pagoniško šven
tumo, fenomenalinių sąnašų 
užnešto. Je i keliu puslapiu 
AnykSčių šilelis tik pasivaikščioti 
įsimylėjusių porelei, tai Maironio 
vos kelių eilučių brandus eilė
raštukas sustabdo lietuvį įsikiau 
syti į medžių ošimą Augusto 
Žygimanto giriose, kur persižeg
nojęs matininkas pradėjo jas ma
tuoti, o paskui — atsisakė. 

Kad miškas verktų, gal tik. val
dant Augustui Žygimantui, t a ip 
buvo. Daukanto aprašomos girios 
sentimentų neturėjo, laikėsi at 
kakliai kaip Pilėnų gynėjai. 
Kritikai gali abejoti, ar eilėrašty 
pavartotas anas veiksmažodis 
tiesiogine prasme, ar metaforiš
kai. Žmonės tikėjo, kad pravirk
davo ir žmogaus balsu prakalbė
davo tik kertami medžiai, ne tam
siosios girios nė žmonių, nė žvė-
rių — nieko nebijančios. Kad me
džiai tarp savęs kalbasi ir viens 
su kitu susikalba, gali spręsti iš 
ju ošimo. Kartais ir sena žmogų 

(Nukelta į J psl.) 
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ALBINAS ELSKUS - VITRAŽŲ MEISTRAS

Premijų šventė
Chicagoje balandžio 4 d. 

įvyks JAV LB Kultūros tary
bos septintoji premijų šventė. 
Ji laikytina mūsų kultūrinio 
gyvenimo metinės apyskaitos 
diena ir kartu dvasiniu poky
liu. Premijos yra skiriamos 
literatūros, dailės, muzikos, 
teatro ir žurnalizmo sritims. 
Visose gyvenimo kryptyse 
metiniai laimėjimai įvairuoja. 
Jie skiriasi ir kultūroje. 
Apyskaita — premijų šventė 
— duos laimėjimų vaizdą.

Šis įvykis jungia pramogą, 
iškilmingumą ir susimąs
tymą. Visos trys dalys turi 
vienodą svarbą, ir JAV LB 
Kultūros taryba, jas sulie
dama, gerai atlieka saVo 
pareigą. Premijų šventė, kaip 
ir daugelis kitų svarbių rengi
nių, yra didelio lietuvių telki
nio privilegija. Tačiau kartu 
eina ir kūrybos įvertinimo 
bandymas. Kiek šalia 
pramogos ten kreipiama dėme
sio kultūros darbininkui? Ar 
ieškoma savo minčiai medžia
gos? Ar bandoma pasikeisti 
kultūriniais svarstymais?

Pati visuomenė sunkiai gali 
jausti, kas naujo iškyla kultū
ros ar kūrybos srityse. Tai 
lėtos eigos laukai, ir kas bei 
kiek vakar ar šiandien tuose 
laukuose ūgtelėjo, skubus 
Žvilgsnis nepastebi. Praeina 
laiko, kol atsiranda užčiuopia
mas skirtumas. Šių laukų 
puoselėjimą mažai vertina 
platesni sluoksniai, ypač 
egoistinių nuotaikų žmonės. 
Gal juos galima pateisinti. 
Kaip vertins, jei nieko nemato, 
jei nejaučia naudos, jei jiems 
niekas neaiškino, kad gyveni
mui šalia duonos reikia ir tyro 
oro? O jei aiškino, šią tiesą jie 
gal priėmė už netiesą. Bet 
nuimtas kultūrinis derlius 
visiems dalinamas lygiomis, 
nors kiti nesugeba juo pilnai 
naudotis. Premijų šventė bū
tų tinkama pamoka nuošir
desniam kūrybos įvertinimui.

Teko sutikti žmogų, daug 
metų praleidusi Sibiro tremty. 
Pasakojimuose, kurie kėlė 
siaubą, nuostabą ir užuo
jautą, buvo ir šis įdomus 
pastebėjimas: lietuviai, gavę 
truputį laisvės, įsigydavo 
gyvulėlį. Susidžiovindavo 
arbatai žolelių, kelis sūrius, ko 
sibiriokai rusai buvo nematę.

Šiame numeryje:
Premijų šventė • Šiemetiniai JAV Lietuvių Bendruomenės kūry
binių premijų laureatai: Bernardas Brazdžionis, Albinas Elskus, 
Faustas Strolia, Jurgis Blekaitis, kun. dr. Juozas Prunskis • Ber
nardo Brazdžionio poezija • Premijų šventės laukiant • Apie Balio 
Sruogos „Kazimierą Sapiegą” • Lietuvos krikščionybės jubiliejinių 
metų giesmynai

Dailininkas Albinas Elskus — šiemetinis JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos dailės premijos laureatas 
ir du iš jo naujausių vitražų, sukurtų St. Elizabeth Ann Bayle.v Seton bažnyčiai Shrub (lak, Neu York. Amerikiete 
Elizabeth Ann Bayle.v Seton (1774-1821), gausios šeimos motina, vyrui mirus — moterų vienuolijos įsteigėja, buvo 
paskelbta Katalikų Bažnyčios šventąja 1975 metais. Pirmajame vitraže ji vaizduojama su vyru VViIliam ir jų penkiais 
vaikais New Yorke 1803 metais. Žemiau: Trinity Church New Yorke, Broadrvay ir Wall gatvių sankryžoje, ir pirmoji 
oficialioji Jungtinių Amerikos Valstybių vėliava 1777 metais. Antrojo vitražo viduryje: šv. Elizabeth Ann Bayle.v Seton 
portretas. Abu vitražai yra 10 pėdų aukščio ir 2 pėdų 9 colių pločio. Buvo sukurti 1983 metais.

Mūsų žmonės, likę gyvi, vertė
si, o tie žiopleliai skurdo 
daugiau, kaip jiems reikėjo.

šioje pasakotojo įtarpoje 
buvo jaučiamas pasididžia
vimas. Tačiau pasididžia
vimo pagrindas, tvarkymosi 
pranašumas, nebuvo asmens 
nuopelnas. Jis atėjo iš tautos 
gyvenimo būdo, ilgus metus 
besivysčiusio. Visos tautos 
aplinka individą, pasakotoją, 
nejuntamai paruošė lengves
niam būviui.

Tas pats yra su kultūra ir 
kūryba. Kažkas apgaubia, 
teigiamai įtaigauja kiekvieną 
visuomenės narį. Bet iš kur 
tasai „kažkas” atsiranda, kar
tais mums nesvarbu. Neno
rime matyti šioje srityje kitų 
aukojamo vargo, kuris visiems 
„kažką” mažomis smiltimis 
kasdien kaupia ir augina.

Mūsų išeivijos visuomenės 
kol kas negalime idealizuoti. 
Masinis nutautimas — vienas 
silpnumo ženklų. Nesidomė- 
jimas savu gyvenimu — antra
sis. Dažnokai girdime, — ką 
tose pridulkėjusiose salytėse 
sutiksiu? Išdidžiam klausimui 
yra išdidus atsakymas, — 
sutiksi gydytojus, inžinierius, 
įmonių vadovus, kūrėjus 
didesne proporcija, kaip 
neapdulkėjusiose amerikiečių 
salėse, kuriose yra daugiau 
pinigų, bet mažiau išminties. 
Kiek naudos iš minkštais 
viršeliais knygelių, bažnyčių 
prieangiuose pardavinėjamų? 
Tikrai daugiau, kaip iš kelių 
svarų popieriaus, kuriame kal
bama apie garsių žmonių slap
tus klaidžiojimus. Tiesa, turim 
ir vidutinio amžiaus žmonių, 
daug pasiekusių, „apdulkė
jusiose salėse” nesilankančių 
dėl nenugalimo atstumo, bet 
aktyviai reaguojančių į visus 
mūsų buities reikalus. Juos 
labai vertiname. Bet nelaimin
gais pavargėliais atrodo tie, 
kurie apie save skleidžia aukš
tų pareigų ir atlyginimų gan
dus, bet niekur ir niekaip 
nepasireiškia.

Draugai ir logiški priešai 
yra brangesni už nebuvėlius. 
Pirmieji guodžia ir padeda. 
Antrieji skatina ir ugdo. 
Slapukai tyko naudos. O 
kultūros srities naudą paste
bėti yra sunku.

Vytautas Volertas

PAULIUS JURKUS

Dailininkas Albinas Elskus, 
kuris praėjusiais metais rug
pjūčio 21 dieną šventė savo 60 
metų sukaktį, yra plačios skalės 
menininkas. Jis ir tapytojas, ir 
grafikas, ir scenos dailininkas, 
bet labiausiai įsitvirtino vitražų 
srityje.

Gimė jis Kaune, Kaune ir 
gimnaziją baigė 1944 metais. 
Tuoj karo audros jį išljloškė iš 

I tėvynės. Pokario metais studijavo 
Vokietijoje. Metus studijavo 
architektūrą Darmstadte, paskui 
meną studijavo Freiburgo Taiko
mosios dailės mokykloj^, kuriai 
tada vadovavo dailininkas Vy
tautas K. Jonynas. Tą mokyklą 
jis baigė 1949 m. ir tais pačiais 
metais atvyko į Ameriką. Atvyko 
į Chicagą ir čia gyveno ir dirbo 
iki 1952 metų. Pirmiausia jis 
pateko į vitražų studiją ir ten 
susipažino su pačia techniką, su 
gausybe spalvotų stiklų. Tuo 
pačiu metu jis piešė dekoracijas 
lietuviškiems teatriniams pasta
tymams, piešė ir knygų viršelius 
Terros leidyklai.

I New Yorką atvyko 1953 me
tais ir čia išlaikė vitražo meistro 
egzaminus. Drauge su vienu 
škotu, vitražų meistru, turėjo 
studiją Manhattane.

Pirmieji vitražai

Studijuodamas vitražus, jis 
aplankė Prancūziją, kur susi
pažino su viduramžių vitražais ir 
jų technika. Grįžęs į New Yorką 
ir pratęsė šią viduramžių 
vitražinę sampratą, sukurdamas 
daug įspūdingų vitražų.

Šie jo vitražai yra tapę lyg 
kokie architektūros elementai, 
suskaldyti į daugel detalių, už
akcentuotos linijų linijos. Teko 
matyti jo ką tik baigtą labai 
didelį Epifanųc vitražą vienoje 
Bronxo naujoje bažnyčioje. 
Viskas iškilminga, didinga, 
vitražai apjungia visą architektū
rą. Bažnyčios vitražai tiesiog 
kontroliuoja bažnyčios apšvie
timą, visai architektūrai suteik
dami daug mistikos.

Tokio stiliaus vitražų jis yra 
sukūręs labai daug. Vitražais ar
ba mozaikomis papuošė daug 
amerikiečių bažnyčių, jų tarpe ir 
Nekalto Prasidėjimo šventovę 
Washingtone (Šiluvos koplyčią), 
Rockefellerio universitetą New 
Yorke ir t.t.

Naujieji vitražai

Besivystydamas kaip dailinin
kas, tapytojas ir vitražų meist
ras, jis savo formas vis labiau ir 
labiau apibendrino, atsisakė 
daugybės linijų, detalių, suskal
dymo. Vitražam panaudojo ir 
naujas technikas. Dabar jo nau
jieji modernieji vitražai yra visai 
kitoki. Jie panašūs į akvareles, 
kur spalvos lengvai liejamos. 
Pats siužetas jam padiktuoja 
kompoziciją. Įvesdamas žmonių 
figūras, jų nesuskaldo į daugel 
dalių, bet lyg tapyte nutapo, 
švelniai pereidamas iš vienos 
spalvos į kitą.

Savo vitražuose įveda ir ab
strakčių elementų ir visa tai su
jungia į vieną naują kompoziciją. 
Mėgsta jis įvesti gamtos elemen
tus, pavyzdžiui bites, gėles, ir jas 
sujungti su abstrakčiom formom. 
Visa tai praskamba kaip nauja 
poezija.

Su tais rtiėderniais vitražais. 4 
kurie nėra tokio didelio formato, 
jis dalyvavo įvairiose parodose, 
geriausių Amerikos vitražų 
meistrų parodose. Jo vitražai bu
vo aprašyti amerikiečių meno 
žurnaluose.

Apie vitražų techniką jis parašė 
ir knygą, kurią išleido žinoma 
amerikiečių knygų leidykla.

Jo mozaikos

Šalia vitražų pagrečiui Albinas 
Elskus kūrė ir mozaikas. Jos savo 
samprata labiau artėjo prie jo 
naujųjų vitražų stiliaus. Mozai
kos neturi smulkių detalių, 
didelių judesių, pasižymi vidine 
jėga ir ramybe. North Arlington, 
New Jersey, Švento Kryžiaus 
kapinėm jis suprojektavo didžiulę 
mozaiką, kuri yra 33 pėdų 
aukščio, 11 pėdų pločio ir kurią 
atliko Italijoje Crovato Mosaics 
firma.

Tapybos darbai
Jis yra geras piešėjas ir tapy

tojas. Anksčiau tapė gamtą, ją 
gerokai suabstraktindamas. 
pačią kompoziciją suskaldydamas 
į daugel dalių. Vėliau jis labai 
pasikeitė, ieškojo dvasinės rim
ties ir paprastumo Pavyzdžiu^ 
didžiulėje drobėje jis nutapo tik 
vieną obuolį ar gėlę. Taip pat 
piešiniuose jis pasikeitė, pasilik 
damas elegantiškas piešėjas.

Meną dėsto Fordhamo tinivei 
sitete, Parsons Meno mokykloje 
Meno klausimais rašo į ameri 
kiečių žurnalus. Dalyvauja visose 
lietuvių dailininkų parodose, 
kurios jam iš Ne\v Yorke 
pasiekiamos.

Mėgsta jis ir buriuoti. Prieš 
keliolika metų jis su kitu draugu 
perplaukė Atlantą.

* * *

Albinas Elskus yra labai 
iškilus dailininkas, vienas iš ge
riausių Amerikos vitražistų, 
labai malonaus būdo ir paslau
gus, visada su šypsena atneša 
savo lietuvišką draugystę. Tas jo 
būdo savumas atsispindi ir jo 
naujausiuose vitražuose.
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TV „Amerikos” kritikai 
ir sovietinė tikrovė

Šių metų vasario mėnesį ameri
kiečių televizijos ekranuose pasi
rodė serija, pavadinta „Ameri
ka”, vaizduojanti Sovietų 
Sąjungos okupuotas Jungtines 
Amerikos Valstybes. Ši programa 
sukėlė nepaprastą triukšmą ir 
Sovietų Sąjungoje, ir pačioje 
Amerikoje. Kai kurios ameri
kiečių organizacijos teigė, kad 
nepalankiai vaizduodama So
vietų Sąjungą ir jos santvarką, 
serija stato pavojun pasaulio 
taiką. Kiti kritikavo programą, 
nes joje amerikiečiai vaizduojami 
kaip silpnavaliai, kurie tiktai pa
kliuvę po okupantų letena ima or
ganizuoti pasipriešinmą. Dar kiti 
tvirtino, kad „Amerikos” turinys 
primena pigų romaną. Sovietinė 
spauda ir sovietiniai atstovai 
užsienyje maišė televizinę 
„Ameriką” su dumblu, nes joje iš
drįsta tvirtinti, kad Sovietų 
Sąjunga prievarta ar klasta oku
puoja kitas šalis, persekioja jų 
gyventojus ir stengiasi įbrukti 
savo ideologiją.

Vieną įdomiausių komentEfrų 
apie televizinę seriją „Amerika” 
savaitiniame TV Guide, tele
vizijos programų vadove, vasario 
14 d. numeryje paskelbė Harrison 
Salisbury, kuris 1985 metų 
lapkričio mėnesį buvo apsilankęs 
Vilniuje drauge su amerikiečių 
rašytojų delegacija. Mykolas 
Sluckis tada paskelbė, jog tai 
„garsus rašytojas, ne mažiau 
žinomaB garsus žurnalistas ir 
šiandien artimas vadovaujan
čiam JAV elitui”. Oficialioji 
spauda Salisbury pavaizdavo 
kaip apie Lietuvą nieko nežino
jusį, o dabar „tarybine” Lietuva 
nepaprastai susižavėjusį rašytoją. 
Iš tų aprašymų atrodė, jog tasai 
ilgai Sovietų Sąjungoje gyvenęs 
istorikas nieko nežino apie Stali- 
no-Hitlerio paktą, Lietuvos 
užpuolimą ir prievartinį įjungimą 
į Sovietų Sąjungą, lietuvių pasi
priešinimą, gulagus bei rusinimą.

Kaip tam Salisbury atrodo tele
vizijoje pavaizduota sovietinė 
Amerikos okupacija? „Puiki 
melodrama”, rašo jis, „bet ji 
neturi nieko bendro su man ži
nomais Sovietų Sąjungos okupa
ciniais metodais... Nuo 1939 
metų Sovietų Sąjunga užėmė 
dešimt valstybių, tačiau Krem
lius niekad nenaudojo tokių švel
niai subtilių metodų (kaip televi
zijos programoje). Juodą darbą 
visad — visad — atliko Raudonoji 
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Televizijos serija „Amerika” • Dr. Marija Gimbutienė apie nau
jausius archeologinius kasinėjimus Lietuvoje • Dailininkas Juozas 
Bagdonas • Henriko Nagio eilėraščiai • Vilijos Mozūraitytės, 
Ramintos Lampsatytės ir Michael Kollars koncertai Miami ir 
Chicagoje • Nuomonės ir pastabos • Chicagos teatruose
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armija. Teisybė, Sovietų Sąjunga 
naudoja psichologinio karo prie
mones, propagandą, vietinius 
agentus, slaptąją policiją ir 
knisasi po kitų šalių pamatais. 
Tačiau visa tai buvo daroma 
Raudonajai armijai jau .paruošus 
dirvą’ ”, Televizijos serijoje 
„Amerika” vyraujanti melo
drama ir „moralinio stubur
kaulio” problema nevaidino jokio 
vaidmens, Sovietų Sąjungai 
1930-1940-ais metais praryjant 
Pabaltijo valstybes, Stalinui su 
Hitleriu pasidalijant Lenkiją, 
okupuojant Besarabiją, ar 
„Žiemos kare” su Suomija. 
Komunistiniai režimai ne taip 
buvo įbrukti Lenkijai, Čekoslova
kijai, Vengrijai, Rytų Vokietijai, 
Šiaurės Korėjai... hr Afganis
tanui, į kurį buvo pasiųsta 
Raudonoji armija, kai vietinis 
Maskvos remiamas režimas ne
begalėjo sukontroliuoti savo 
gyventojų.

Anot amerikiečių istoriko, 
televizinėje „Amerikoje” rodoma 
sovietinė okupacija neįtikėtinai 
švelni. Į Gulagą ištremtas kandi
datas į JAV-bių prezidentus 
netrukus paleidžiamas, grįžta 
gyventi į savo ūkį Nebraskoje ir 
tampa antisovietinės rezis
tencijos didvyriu. Salisbury 
primena, jog tikrovėje nebuvo 
tokio atvejo, kad potencialus 
Maskvos priešas būtų sugrąžin
tas į apyvartą: „Sovietinė medi
cina tokiais atvejais gerai žino
ma: kulka į pakaušį”.

Ar Sovietų Sąjunga tikrai 
galėtų taip, be kovos, užimti 
Ameriką? — klausia Salisbury, ir 
atsako: „Aš negaliu įsivaizduoti, 
kad amerikiečiai imtų ir pavirs
tų į drebučius. Tai ne ta šalis, 
kurią aš pažįstu. Išmušus pavo
jaus valandai, mes sutelktumėm 
savo jėgas, kaip tai įvyko po 
triuškinančio japonų puolimo 
1941-ais metais... Aš nemanau, 
kad mes pavirtom savižudžių 
tauta, kaip, man rodos, galvoja 
televizijos programos autorius. 
Niekas taip nesukrėstų Amerikos 
piliečių, kaip net ir mažiausia 
sovietinės okupacijos užuomina. 
Net jei ir Amerikos vyriausybė 
bei kariuomenė... taptų Maskvos 
padlaižiais, aš tvirtai tikiu, kad... 
amerikiečiai su jais susitvarkytų 
nuogom rankom ir tada nušluotų 
bet kokius sovietinius okupan
tus”, rašo Harrison Salisbury.
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Pasikalbėjimas apie Kernavės miestą,

Vilniaus katedras ir Perkūno šventyklą
Praėjusį rudenį, lapkričio mėn. 

7-9 d. savaitgalį, Chicagoje vyko 
tuo pačiu metu du didesni kul
tūriniai renginiai: DePaul uni
versiteto seminaras „The 
Creativity of Tradition” ir meti
nis „Ateities” akademinis savait
galis. Dr. Marija Gimbutienė, 
University of California - Los 
Angeles archeologijos profesorė, 
atvykusi paskaitai į • DePaul 
seminarą, Chicagos San
taros-Šviesos skyriaus ir „Atei
ties” akademinio savaitgalio 
rengėjų prašoma, sutiko ta proga 
duoti pokalbį lietuviškai publikai 
„Ateities” savaitgalio programos 
rėmuose. Dr. Gimbutienė pažy
mėjo, kad tai nėra nauja 
paskaita, kuriai paruošti ji 
paprastai skiria metus ar dvejus, 
o greičiau neformalus pokalbis su 
klausytojais apie naujausius 
archeologinius kasinėjimus Lie
tuvoje ir jų reikšmę. Čia spaus
diname to pokalbio tekstą ir pro
fesorės atsakymus į publikos jai 
pateiktus klausimus. Dr. Mariją 
Gimbutienę klausytojams pri
statė Chicagos Santaros-Šviesos 
Federacijos skyriaus atstovas ar
chitektas Vytautas Vepštas.

Vytautas Vepštas:

Atrodo, kad Santara ir Ateitis 
gali geriau bendrauti, negu 
Bendruomenė ir Altas. Šiaip ar 
taip, pažiūrėsim. Turiu garbę jus 
trumpai supažindinti su profesore 
Marija Gimbutiene, kuri mums 
daugiau mažiau visiems pažįs
tama, ji lankėsi keletą kartų 
Chicagoje. Profesorė Gimbutienė 
mokslo pasaulyje galbūt daugiau
siai žinoma dėl jos rekonst
rukcijos neolitinės civilizacijos, 
klestėjusios Europos pietryčiuose 
nuo maždaug 7,000 iki 3,500 
metų prieš Kristų. Ji pavadino ją 
„Civilization of Old Europe”, ar
ba lietuviškai turbūt „Senosios 
Europos kultūra”. Tai yra 
aprašyta jos knygoje The Gods 
and Goddesses of Old Europe: 
7,000 to 3,500 BC. Be to, ji yra 
autorė 17 knygų bei apie dviejų 
šimtų straipsnių apie Europos 
proistorę, mitologiją, ’ilklorą bei 
senųjų religijų rekonstrukciją. 
Mums gal geriausiai pažįstama 
jos knyga yra The Balts, išleista 
1963 m. Londone, kurios itališkas 
vertimas pasirodė 1967 m., vokiš
kas 1983 m. išleistas Muenchene, 
ir galų gale lietuviškas papil
dytas vertimas 1985 m. išleistas 
Vilniuje.

Dabar visi lietuviai patriotai 
paprastai, kai profesorė kalba 
apie baltus, sako: baltai tai bal
tai, bet kur čia buvo tie lietuviai? 
Aš nežinau, bet man rodos dabar 
Lituanistikos institutas Chica
goje, kaip atsakyrpą į visus tuos 
klausimus, leidžia jos naują 

knygą, kurios pavadinimas yra 
Lietuvos proistorė ir mitologija. 
Šiai vėliausiai knygai visą pluoš
tą naujų žemėlapių gamina Ri
mantas Kunčas-Žemaitaitis — čia 
štai sėdi šitas gražus jaunuolis.

Šiuo metu Marija Gimbutienė 
yra Europos archeologijos 
profesorė Kalifornijos universi
tete Los Angeles (UCLA) bei The 
Journal of Indo-European Stu- 
dies archeologijos skyriaus re
daktorė. Kviečiu Mariją Gim
butienę.

Marija Gimbutienė:

Noriu pasidalyti įspūdžiais iš 
Lietuvos, kadangi man teko 
spalio mėnesį ten būti penkias 
dienas ir pamatyt didžiausios 
reikšmės turinčius kasinėjimus 
Lietuvoje. Tai nuo to aš ir pra
dėsiu, o paskiau žiūrėsim, kaip 
mūsų pasikalbėjimas išsivystys.

Pirmiausia noriu pora žodžių 
pasakyt apie Kernavės miesto at
radimą, o toliau pereisim į Vil
nių, kur po katedra yra atrasti 
nepaprasti dalykai. Tikrai 
manau, kad mes "liudijame isto
rinius įvykius, kadangi anksčiau 
tokių radinių nebuvo surasta. Ar
cheologiniai dalykai paprastai 
surandami netyčia — kas nors 
užkliuvo už ko nors, kas nors ką 
nors stato, griauna, ir tada suran
dama. Taip įvyko ir su Kernavės 
atradimu, ir taip pat su Vilniaus 
katedros vietove, kur po katedra 
yra penkių tūkstančių metų pro
istorė ir istorija. Apie Kernavės 
miestą anksčiau nebuvo kalba
ma. Dabar visai neseniai ten vy
ko melioracijos darbai ir meliora
toriai išvertė rąstus pelkėje, 
slėnyje. Nuo to ir prasidėjo atra
dimai. Atsirado Kernavėje archi
tektas Lasavickas ir mato: rąstai 
išversti. Tada ir atsirado reikalas 
išsiaiškinti: kodėl tenai rąstai iš
versti. Tuojau susitarta su Vil
niaus universitetu, kad kasinė
jimai būtų pradėti. Archeologas 
Luchtanas pradėjo kasinėjimus, 
kuriuos globoja Vilniaus uni
versitetas, istorijos fakultetas. 
Luchtanas, kaip galite spręst, iš 
pavardės nelietuvis, bet gudų 
kilmės, tačiau pasidaręs tikriau
sias lietuvis. Šiuo metu jis yra pe
rėmęs archeologijos paskaitas 
Vilniaus universitete ir vykdo 
Kernavės tyrinėjimus.

Kernavėje, kiek galima spręsti 
iš pirmųjų metų kasinėjimų, Pa
jautos slėnyje, tarp piliakalnių ir 
pelkių prie Neries, yra buvęs 
miestas, kuriame skaičiuojama 
galėjo būti nuo keturių iki penkių 
tūkstančių gyventojų. Mūsų 
įprastiniu galvojimu, prieš sep
tynis ar šešis šimtus metų mies
tukai tik galėjo turėti apie pora 
šimtų gyventojų. Tai yra netiesa 
— galėjo būti ir didesni miestai.

Pradėjus kasinėti, tučtuojau 
atrastos gatvės. Keliai buvo grįs
ti rąstais maždaug trijų metrų 
pločio. Atkasta pirtis, išlikusi 
beveik tokia, kokia ji buvo ketu
rioliktame šimtmetyje — su kros
nimi, su vantomis, keliukas į tą 
pirtį veda aplink. Gali apie tą 
pirtį pasivaikščioti ir įeiti į ją. 
Žodžiu, gali atkurti, kaip žmogus 
maudėsi keturioliktame šimtme
tyje. Toliau atkastas amatininko 
namas. Ten atrasta visokių 
metalo gabaliukų, odos 
gabaliukų. I krūvą sumestos lie
kanos, koks nors puspadis, iš
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Dr. Marija Gimbutienė

kurio galima nustatyti, kokiais 
batais avėjo tada žmonės. Rastas 
43-čio numerio padas. Rasta įvai
riausių amatininko įrankių, puo
dų, šaukštų, samčių, rasta, pa
vyzdžiui, tokių žalvarinių adatų, 
kuriomis ir šiandien būtų galima 
siūti. Rasta verpstės iš medžio, 
geriausiai išlikusios. Trys verps
tės atrastos amatininko name. 
Varpsteliai ir taip toliau, ir taip 
toliau. Iš viso 30 dėžių per vieną 
kasinėjimų sezoną.
Turime įrodymą, koks gyve

nimas buvo. Kada skaitome 
istorijos knygas, dažniausiai ne
aišku, kaip paprastas žmogus 
gyvena, nes skaitome apie ku
nigaikščius, apie jų dvarus, apie 
piliakalnius, bet labai mažai 
žinome, kaip žmonės šalia pilia
kalnių gyveno, kokį kasdieninį 
gyvenimą jie turėjo. Tai svar
biausia, ką kasinėjimai atsklei
džia. Dabar Kernavėj yra iškasta 
maždaug dvidešimtoji dalis viso 
miesto. Ir kasinėjimai tęsis 
galbūt dešimtį metų, jei bus lėšų. 
Ar duos valdžia lėšų, ar jų pakaks 
atkasti visam miestui, kad gali
ma būtų parodyti pasauliui, kad 
va čia visas miestas atkastas? Pa
vyzdžiui, rusai Novgorode yra 
atkasę visą seną Novgorodą, 
atradę visą senąją Ladogą ir 
daug kitų miestų. Daugelyje 
pasaulio kraštų, kaip, pavyzdžiui, 
Lenkijoje ir Vokietijoje, vakarų 
slavų krašte, yra atkasta daug 
viduramžių laikų miestų. Mūsų 
krašte nė vieno miesto mes dar 
neturime atkasę ir atstatę. 
Galbūt pavyks šis, nes kai Ker
navėje atkasė pirmuosius namus 
ir gatves, tai ir Pravdoj buvo 
paskelbta, kad atrastas miestas, 
o kai Pravda paskelbia, tai iau 

tikras reikalas. Luchtanas — jau
nas, energingas žmogus. Reikia 
tikėtis, kad jis tęs kasinėjimus, ir 
jeigu mes čia visi džiaugsimės ir 
minėsime ir kartosime Kernavės 
svarbą, tai irgi atsilieps.

Po Vilniaus katedra kasinėji
mai prasidėjo dėl to, kad buvo nu
spręsta, jog muziejui, kuris yra 
dabartinėje Vilniaus katedroje, 
reikalinga oro kontrolė. Kad 
paveikslai ten išsilaikytų, reikia 
įvesti šaldymą. Ir susitarta su 
švedų įmone, kad iki 1987 m. 
sausio 1 d. tas „air conditioning” 
po katedra būtų įvestas. Kai 
buvau katedroje, mačiau, kad 
vamzdžiai, kurie eina per visą 
katedros ilgį, yra tokio didumo 
kaip pusė stalo; atrodė baisaus 
didumo vamzdžiai. Kai jie veda
mi, tai viskas pakeliui griau
nama, kultūriniai sluoksniai 
sumaišomi.

Kas ten surasta? Sakau — 
penkių tūkstančių metų proistorė 
ir istorija po katedra! Būtent per 
visą tą „tortą” iš daugelio 
sluoksnių, einant gilyn, pačioje 
apačioje yra akmens amžiaus 
sodybvietė, kuri apytikriai datuo
jama 3,000 metų prieš Kristų. Ir 
toliau aukštyn eina kultūriniai 
sluoksniai: žalvario amžiaus, ge
ležies amžiaus, ir eina iki is
torinių laikų pradžios ir toliau 
iki dabartinės katedros. Tie visi 
sluoksniai nėra, kaip reikiant, 
ištyrinėti ir sunku detaliau dabar 
apie juos ką nors pasakyti. Atsi
minkit, kad kasinėjimai yra 
nepaprastai skubūs. Pavyzdžiui, 
Mindaugo katedrą atkasa staiga. 
Archeologai pritrūksta laiko nuo
dugniai ištirti, prašo: duokit 
mums tris dienas dar, duokit sa
vaitę. Ir taip visą laika vyksta.
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Atrasta Perkūno šventykla: 
mums reikia dar savaitės! Duokit 
mums tą savaitę! Reikėjo valdžios 
prašyti laiko, ne vien lėšų. Gir
dėjau, naktimis ėjo ten kasti. Iš 
širdies, šitie kasinėjimai. Kasa 
ten iš tikrųjų du žmonės, abu 
architektai: Napoleonas Kit
kauskas ir Albertas Lisanka. O 
trečias, tas spiritus movens, kuris 
atrado Kernavę, tai Sigitas 
Lasavickas, kuris visur yra, ir 
katedroje, ir aplink Gedimino 
kalną kasinėja. Ir visi kiti, kas 
dar ten padeda, — įvairiausi sava
noriai, praeities mylėtojai.

Tarp akmens amžiaus gyven
vietės ir vėlyvesnių šventyklų 
yra geležies amžiaus ankstyvas 
lietuvių kilties kultūrinis sluoks
nis, būdingas savo brūkšniuotąja 
keramika. Toliau prasideda pago
niškos šventyklos, viena ant 
kitos. Jos, aišku, nerekonst
ruotos. Yra pagoniškos šven
tyklos. Toliau — tryliktojo am
žiaus Mindaugo katedra: trylik
tojo amžiaus vidurio krikščio
niška, katalikiška katedra. Šitą 
katedrą arba sudegino, arba ji 
pati sudegė, po to, kai Mindaugas 
atsisakė krikšto po aštuonerių 
metų. Tada ant jos, ant tų pačių 
pagrindų, pastatyta Perkūno 
šventykla. Visai kitokia, negu 
katedra, būtent su aukuru 
viduryje. I tą aukurą veda po 
dvylika laiptų iš šono. Jie pasta
tyti šiaurinėj ir pietinėj navoj ir 
įėjimas yra iš Neries pusės. Per
kūno šventyklą sunaikino tada, 
kada vėl Lietuva pasikrikštijo, 
būtent Jogailos laikais. Iš doku
mentų gerai žinoma, kad Jogaila 
liepė sunaikinti tą šventyklą, 
sugriauti ją, sukapoti Perkūno 
statulą, užgesinti amžinąją ugnį 
ir pastatyti toje vietoje naują 
bažnyčią. Ir tada mes prieiname 
prie keturiolikto amžiaus pabai
gos: tada pastatyta Jogailos 
katedra. Toliau, Jogailos katedra 
sudegė 1419 metais. Tarp kitko, 
toje katedroje surasta kripta, 
kurioje surastos pirmosios 
Lietuvos freskos su viduramžių 
gotikos tematika ir technika. 
Paralelių yra randama Vokie
tijoje ir kitur.

Kas po to, kai sudegė Jogailos 
katedra? Vytautas pastatė naują 
katedrą toje pačioje vietoje, tik žy
miai padidino. Ji buvo 62 metrų 
ilgio ir praplatinta, ir jos sienos 
ir kontraforsai įjungti į dabartinę 
Stuokos-Gucevičiaus katedrą, pa
statytą aštuonioliktajame šimt
metyje. Architektai, kurie 
kasinėja, turi visas rekonstruk
cijas, kaip tos bažnyčios buvo 
viena ant kitos. Planai yra labai 
aiškūs. Reikia tikėtis, kad bus pa
skelbta greitai. Rezultatų skelbi
mas gali užsitęsti, nors jau Kul
tūros baruose 1986 metais Kit
kauskas ir Lisanka yra paskelbę 
straipsnių seriją, iš kurių galima 
susidaryti bendrą vaizdą.

Dabar aš noriu pereiti į kated
ros sodą, kur tarp Neries ir Gedi
mino kalno atkasta įvairių šimt
mečių Vilniaus pilies gynimosi 
sistema. Mes girdėdavome, kad 
Vilnius yra Gedimino įkurtas, 
t.y. keturioliktame amžiuje. Da
bar tas pats Lasavickas, kuris 
daugelį metų knisosi po katedros 
sodą, yra jau suradęs ir atkūręs 
daug gynimosi sistemų. Pirmasis 
griovys ir pylimas ir bokštai 
datuojami galbūt kaip devinto ir 
dešimto amžiaus, toliau atkasta 
vienuolikto-dvylikto bei trylik- 
to-keturiolikto amžiaus gynimosi 
sistemos, visos maždaug toje pa
čioje vietoje. Ten, kur dabar yra 
gatvė į Antakalnį, prie pat tos 
gatvės, galima matyti kasi- 

(Nukelta i 2 nsl.)
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Naujas lietuviškas filmas 
pagal Sartre’o pjesę

Apie kuklius ir ypatingus žmones

Lietuvos kino studija pagal 
Maskvos užsakymą padovanojo 
„tarybiniam pasauliui” naują 
filmą, pavadintą „Tiktai tiesa”. 
Iš Literatūros ir meno 
(1986.VIII.23) puslapių i mus 
žvelgia filmo kūrėjai: režisierius 
Arūnas Žebri ūnas, operatorius 
Jonas Gricius, aktoriai Chada- 
ravičius, Budraitis, Masiulis ir 
kiti. Filmas ne bet koks — 
pagamintas pagal žymiojo filosofo 
ir dramaturgo Jean-Paul Sartre 
pjesę „Nekrasovas”.

Ar ne gražiai visa tai skamba? 
Lietuvos kino menas, pasaulinė 
literatūra, vaisingas kultūrinis 
bendravimas tarp tarybinio cent
ro ir respublikos. Be to, kaip mus 
informuoja Literatūra ir menas, 
filmas aktualus. Jis rodo, kaip 
buržuazinė spauda begėdiškai 
dergė ir nenustoja dergusi Sovie
tų Sąjungą. Tai tvirtina ne koks 
„tarybinis” pareigūnas, o garsus 
buržuazinis rašytojas Sartre. 
Pacituojami ir amžinatilsį Iljos 
Ehrenburgo žodžiai apie „pa
žangųjį” Sartre’ą, jo pjesę, ir 
tą nelemtą buržuazinę spaudą. 
Amžinatilsį Sartre’o žodžių 
straipsnyje kažkodėl neran
dame...

Štai į lietuviškąjį ekraną 
įvestos Sartre’o pjesės turinys. 
Sensacijomis mintantis Pary
žiaus dienraštis įtikina vie
tinį aferistą suvaidinti neva 
į Vakarus pabėgusį Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalų mi
nistrą Nekrasovą. Jo lūpomis 
dienraštis palieja visą seriją 
„bjaurių šmeižtų”: kad Sovietų 
Sąjungoje vyksta politiniai 
„valymai”, kad sovietiniai 
valdovai sudarinėja savo priešų 
sąrašus, užpuldinėja kitas šalis, 
o sovietiniai piliečiai neva turi 
grumtis su visokiais nepritek
liais, ilgai stovėti eilėse prie 
parduotuvių. Tas „nešvarus 
sąmokslas” sužlunga, kai Sovietų 
Sąjungoje pasirodo tikrasis 
Nekrasovas.

Visa to išklausius, ar nereikėtų 
leisti pasisakyti pačiam Sartre’ui 
ir istorijai? Jo pjesė buvo 
parašyta ir pastatyta prieš pat 
Stalino mirtį, autoriui ypatingu 
laiku, kurį jis po dvidešimties 
metų taip aprašė: „Ketverius 
metus buvau prancūzų komparti
jos pakeleivis. Galvojau, kad par 
tijos pseudoidėjose yra tiesos ir 
kad jų idiotizmas tėra paviršuti 
nis. Tada maniau, kad komparti
ja yra darbininkų partija. Aš 
klydau”.

Rašydamas „Nekrasovą”, Sar
tre tylėjo apie Stalino terorą ir 
teisino jo konclagerius. Tais 
pačiais 1951-ais metais Lietuvos 
scenoje neseniai matytas Albert 
Camus išspausdino savo knygą 
„Sukilėlis”, kurioje jis kalbėjo, 
kad totalitarizmas iškreipia 
revoliucinį idealą ir teisina 
masinę žmogžudystę. Sartre pa
smerkė šią knygą ir Camus idė
jas. 1954 metais, oficialaus ap 
silankymo Sovietų Sąjungoje 
metu, Sartre paskelbė, jog tai 
laisviausia šalis visame pasauly
je... (Po 20-ties metų tai prisi

minęs, jis pareiškė: „Tada už
draudžiau sau galvoti, kad ten 
yra kas blogo”.)

Sartre nustojo buvęs komunis
tų partijos pakeleiviu 1956 
metais, kai Sovietų Sąjunga 
užpuolė Vengriją. Jis pasmerkė 
Maskvos agresiją ir nutraukė 
ryšius su komunistų partija.

1968 metais Sartre dar iškal
biau pasmerkė Čekoslovakijos 
užpuolimą. Maskvos režimą jis 
pavadino „galybės geismo ap
sėstų biurokratų hierarchija”; tie 
biurokratai žiūri j žmones kaip į 
daiktus. Sovietinį „socializmą” 
jis pavadino „konclageriniu socia
lizmu”. Sartre išjuokė oficialųjį 
melą, kurio pasitvėręs Chruščio
vas mėgino „išaiškinti” stali
nizmą kaip „asmenybės kulto” 
padarinf. Taip, Stalinas buvo 
nedorėlis — kalbėjo Sartre — bet 
kaip jis buvo iškeltas ir paso
dintas į sostą ir kaip jis, sovie
tinės visuomenės remiamas, 
visą ketvirtį šimtmečio valdė 
šalį? Po Čekoslovakijos užpuo
limo, pabrėžė prancūzų rašytojas, 
„reikia atsisakyti reformizmo 
iliuzijų — sovietinės santvarkos 
mašinos neįmanoma sutaisyti; 
žmonės turi ją pagriebti ir išmes
ti į šiukšlyną”.

Taip apie sovietinę santvarką 
kalbėjo Jean-Paul Sartre, kurio 
pjesę dabar nufilmavo Lietuvos 
kino studija. Apie šiuos rašytojo 
įsitikinimus filmo gamintojai ir 
Lietuvos oficialioji spauda tyli. 
Atrodo, tikimasi, kad izoliuoti

Lietuvos kino studijos Rimo „Tiktai tiesa" režisierius A. Žebriūnas, aktorius 
A. Masiulis ir operatorius J. Gricius.

PRANAS VISVYDAS

Antanas Vaičiulaitis. VIDURNAKTIS 
PRIE ŠEIMENOS. Novelės ir apsaky- 
mai. Chicaga: Ateities literatūros fondas, 
1986. Viršelis Jono Kuprio. Spausdino 
„Draugo” spaustuvė. 132 psl. Kaina — 7 
dol. Gaunama „Drauge”.

Taip jau yra — kuo įtaigesnė 
knyga, tuo sunkiau ją aptarti. 
Dar sunkiau parašyti recenzijos 
pirmą sakinį. Po ranka guli ką 
tik perskaitytas Antano Vaičiu
laičio novelių ir apsakymų rinki
nys Vidurnaktis prie Šeimenos 
Kažkodėl knieti, lyg ir nenu- 
sileidžiant autoriui, rašinį irgi 
pradėti pagaunančiu sakiniu. Bet 
kaip? Čia visa nelemtis — tas 
„kaip” išsprūsta kaip lydeka iš 
Uršulės glėbio Apušroto ežere.

Novelė „Ežerai” prasideda Ur
šulės būdą nusakančiu vaizdu: 
„Ežerai, ežerėliai, ežerai”, dai
nuoja Uršulė, traukdama liną iš 
kuodelio. Atlaši, ji verpia, leis
dama siūlą, lygų lygut ėlį. be jokio 
spalio”.

Iš karto matome gyvastingą, 
miklią verpėją, nors jos dai
navimas daugiau panašus į pelė 
dos ūkavimą. Ji nepaprastai myli 
savo sergančią motiną. Tą meilę 
įrodo herojišku žygiu. Šalčiams 
atleidus, kai ežero ledas yra 
nesaugus, sužinojusi, kad motina 
miršta, tuoj pat gula ant žlugto 

lietuviai prarys šį ankstyvą Sar
tre’o fragmentą ir nepatirs, ką jis 
iš tikrųjų galvojo nuo 1956 metų 
iki savo mirties. Pasirodo, kad ta
lentingieji mūsų režisieriai, 
operatoriai ir aktoriai pagamino 
politinės pornografijos kūrinį 
apie Stalino laikus, dvelkiantį tų 
laikų nostalgija. Pagal Maskvos 
užsakymą... 

lentos ir varosi per lūžtantį ledą 
namų link, kad kuo greičiau būtų 
šalia mirštančios.

O štai žodžiais taupus, bet 
vasariškai erdvus paveikslas 
novelės „Tarp šieno pradalgių”, 
pirmame sakinyje: „Už klėties 
auga vyšnių ir obelų sodas, o už 
jo, prie pat medinės tvoros, 
baltuoja trys beržai”.

Jokio semantinio puošnumo. 
Tik eilė raiškių daiktavardžių ir 
ritminga, sklandi sakinio eufoni- 
ja. Pasakojama apie mergaitę Zu
zaną. kuri, būdama devynerių 
metų, nukrito nuo vežimo ir atsi
trenkė į akmenį. Liko suluošinta 
kuprelė. Dabar traukiasi nuo jau
nimo pasilinksminimų. Mėgsta 
būti viena laukuose. Sykį, kai ji 
daužė pradalges, ją užkalbino 
praeinantis studentas, žodžių 
rinkėjas: „Padėk Diev, mergyte!” 
Abu sąmojingai pasikalba apie 
žodžius. Studentas atsisveikinęs 
nueina girios pusėn. Prabėga 
metai. Mergina negali užmiršti 
ano susitikimo. Tebesvajoja lau
kuose. Žiūri į vieškelį: ar „atšvyt
ruos jis pro alksnius ir vėl 
užkalbins ją, lyg .draugas”.

Kai kam ši novele gali atrodyti 
graudoka. Tačiau gyvenimo švie
sos čia nestinga. Palankumo 
jausmas persmelkia skaitytoją. 
Džiaugiesi, kad kuprelės nedalią 
skaidrina motinos meilė, 
gimtinės gamta ir toji trumpa 
pažintis su lietuviškų žodžių 
rinkėju. „Mėlynas ir geras buvo 
jo žvilgsnis”. Zuzana nenori tikėti 
tuo, kad studentas prigėrė, „žie
mą įlūžęs Vištyčio ežere”.

Linksmai nuteikia kūrinys „Aš 
padainuosiu dainų dainelę”. Čia 
komiškomis spalvomis tapomas 
mūsų kaimo įdiržęs konservaty
vumas. Jaunas muzikuojantis 
klebonas, senųjų liaudies dainų 
mylėtojas, kad ir labai geras, 
nepatinka parapiečiams dėl savo 
naujoviškos, atlaidžios elgsenos. 
Pakeisti jį kitu pas vyskupą 
vyksta delegacija. Skeivys išdėsto 
„akcalencijai” priežastį: dabarti
nis klebonas per geras ...„mes 
tokio neverti ... Atsiųskit 
kietesni, kuris mus išbartų, net 
vėzdą paimtų”.

Naivuoliškai juokinga situaci
ja vėliau nukrypsta atgailos 
pusėn. Jaunasis klebonas iš
sikelia į mažą parapijėlę tarp gi
rių. Dvi kūmutės, dalyvavusios 
minėtoje delegacijoje, susi
graudinusios gailisi. Valerija 
pasakoja Kunigundai išsikraus
tymo smulkmenas: kaip kunigas 
nuskubėjęs atgal į kleboniją. „Ir 
pasakyk tu man, ką jis ten 
pamiršo? Aure, išeina, pri
sispaudęs kankles prie širdies, 
lyg kūdikį”. Ji visą vakarą ir 
naktį verkusi: „Tai va ką 
padarėm, sesele”.

Žiemos speigo žvarbumu pra
sideda ir baigiasi meilės istorija 
„Vieversė”. Kai kurių epizodų at
mosfera primena Thomas Hardy 
apysakas. Laikinai atsiskyrė 
kuklūs įsimylėjėliai Justinas ir 
Onutė (jo pravardžiuojama Vie- 
verse), po metų vėl susitikę per
gyvena staigų visiško at
siskyrimo skausmą. Pasiryžęs ją 
vesti ir jau su džiaugsmu 
pasiekęs tėviškę, Justinas, kai 
Onutė išbėgusi jo pasitikti nu
simauna pirštinę, pamato: „Ant 
jos piršto, nuo nusileidžiančios 
saulės raudonas kaip kraujas, 
sužvilgo vedybų žiedas, storas, 
auksinis”. Jo nesulaukdama,

Antanas Vaičiulaitis Nuotrauka Vytauto Maželio

tėvui sunegalavus, Onutė turėjo 
ištekėti. Suprantama, baisus 
smūgis mylinčiam jaunuoliui. 
Jam nereikia jos paguodos. Meilę 
praradęs, jis grįžta atgal.

Istorija nesibaigia rezignacija. 
Nors dvasią ir kausto speigas, 
herojus nepalūžta: liaujasi siel
varte gramzdinęs pasaulį. Jus
tinui tariami smuklininko žodžiai 
— „Pagaliau nubudai, o miegojai 
kaip meška žiemą” — nuskamba 
prisikėlimo gaida.

Aplamai šis naujas, puslapiais 
santūrus Vaičiulaičio beletris
tinis įnašas nėra praradęs anks
tyvesnio gaivumo, nepaisant to, 
kad tematika nenauja. Skaitytojų 
labui tebetriumfuoja žodinis 
minimalizmas.

Vėl susiduriame su pirmykščiu 
kaimu, lig šiol nuodugniausiai 
pavaizduotu lietuvių raštuose. 
Tie patys paprasti žmonės, su 
savo kasdiene buitimi, šviesiais ir 
tamsiais momentais, tikėjimu ir 
konservatyvizmu; pasakiška 
vaikyste, drovia jaunystės meile, 
senoliška išmintimi...

O vis dėlto ir išvaikščiotoje 
žemėje gyvenimas, Vaičiulaičio 
lyriškumo ir kalbos nuovokos 
palytėtas, nušvinta žmogiškomis 
varsomis. Į jų kompozicinius 
derinius skaitytojas mielai 
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nukreipia savo mintis ir jausmus. 
Kaip geras pasakotojas, autorius 
išgvildena naujų įdomybių.

Pravartu prisiminti Rimvydo 
Šilbajorio, rašiusio apie „Lie
tuvių novelę” knygoje Lietuvių 
literatūra svetur, gan taiklią išva
dą: „Pas Vaičiulaiti yra daug 
tokių kuklių žmogelių su pa
slėptais dvasios turtais — turtais, 
kurie, tiesą pasakius, neimpo
nuoja tiems, kurie nesupranta 
krintančio lapo didybės”.

Žinoma, tie kuklūs žmonės su 
savo paslaptimis nebūtų įdomūs, 
jeigu beletristas nesugebėtų 
išgauti iš jų pasaulio būdingas 
detales. Jau iš anksčiau pacituotų 
ištraukų matome, kiek daug 
meniškos gyvybės į sakinį atneša 
vaizdingas konkretumas.

Štai anekdotiškoje istorijoje 
„Vyskupo tėvas” aprašomi du 
ūkininkai Baltrus ir Simanas, 
„panašūs kaip du žirniai ankš
tyje”. Klebonas susimaišęs pa
kviečia paršiuko valgyti ne 
vyskupo tėvą Simaną, bet Baltrų, 
kurio „sūnus Edmundas prašvil
pė valdžios pinigus”. Kol pa
aiškėja klaida, klebono ir Balt
raus pokalbis yra pasiutusiai 
juokingas.

„Vidudienio kaitroj” skaitome: 
„Avys buvo susimetusios į krūvą, 

nuleidusios galvas. Prie jų glau
dėsi ėriukai. Tarpais visos 
krūptelėdavo, lyg pačios savo sap
nų išsigandusios, ir sudrebėdavo 
tirštos jų sruogos”.

Pasakoje „Motiejaus šulinys” 
prajuokina pastaba, kaip vargšo 
Motiejaus surastas mieste moky
tas vyras valgė: „Rado jį gerian
tį arbatą ir kramsnojantį dešrą, 
kuri turėjo būti kieta, nes, kaip 
matė Motiejus, kąsnį anas nurijo 
tik iš trečio sykio”.

Rinkinys sudarytas iš dviejų 
dalių. Pirmoje — dešimt įvairaus 
ilgumo apsakymų, kurių kelis 
galima pavadinti novelėmis; 
antroje — penkios legendos bei li
teratūrinės pasakos: „Šventas 
Euristėjas Stulpininkas” (1985), 
„Trys pušys ant Kernuvių kalno” 
(1981), „Žygimanto Tidiko istori
ja” (1985), „Motiejaus šulinys” 
(1985) ir „Žibutė ir jos gulbė” 
(1986). Novelė „Vieversė” ir 
apsakymas „Budėtojas ir kelei
vė” parašytos pernai. „Ežerai” — 
1972, „Upė teka” - 1952. Likę 
kūriniai nepaženklinti datomis.

Remiantis Dabartinės 'lietuviu 
kalbos žodynu, sunkli)6upaisyti, 
kurį pasakojimą vadinti novele, 
kurį — apsakymu. Žodyne novelė 
apibūdinama: nedidelis prozos 
kūrinys; apsakymas: trumpas 
grožinės prozos kūrinys. Čia jau 
reikia griebtis graikų sofistikos, 
kad paaiškėtų, kuo skiriasi „nedi
delis” nuo „trumpo” šiuo atveju. 
Manyčiau, kad „nedidelis” 
pažymi novelės mažą apimtį, o 
„trumpas” — apsakymo neilgą 
matą. Tuo tarpu pirmoje dalyje 
įdėtame vaiko įspūdžių cikle 
„Andriuko rūpesčiai” yra keturi 
apsakymėliai: „Meška”, „Šuli
nys”, „Lietus” ir „Pūga”. Juos 
mielai paskaitys ir kiekvienas 
vaizduotės lakumą toleruojantis 
suaugėlis.

Viename pokalbyje, berods 
Bernardas Brazdžionis užsiminė, 
kad Vaičiulaitis savo rinkinių 
antraštėm sąmoningai parinko 
paros dalių sąvokas: Vidudienis 
kaimo smuklėje, Vakaras sargo 
namelyje, Vidurnaktis prie Šei
menos. Nuosekliai tolimesnis 
rinkinys turėtų būti pavadintas 
Rytmečiu kurioje nors vietoje. Ar 
čia iš tiesų slypi kokia nors idėja, 
galėtų pasakyti tik pats autorius, 
tačiau yra ir daug jo knygų (ir 
novelistikos rinkinių) kitoniškai 
pavadintų.

Knyga, kaip žinome, neseniai 
laimėjo Lietuvių rašytojų drau
gijos 1986 metų premiją. Šis įver
tinimas deramai sutampa su 
Antano Vaičiulaičio praėjusiais 
metais atšvęstu aštuoniasdešimt
mečiu. Prasmingai taip pat 
iškyla ir 1926-tieji, kai jaunasis 
beletristas pirmą kartą pasirodė 
spaudoje su savo kūriniu. Taigi 
literatūrinės veiklos gražus 
šešiasdešimtmetis.

i
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Ar modernus žmogus 
gali tikėti prisikėlimu?

Mes tikime į Evangelijų liudijimą

Vienas žmogus, dažnai kalbė
damas psalmę „Miserere”, tai 
atlikdavo be didelio dėmesio 
tiems žodžiams, kuriuos jis 
sakydavo. Tačiau vieną dieną, 
bekalbant tą psalmę, jam atėjo 
galvon mintis, kad čia yra 
kalbama apie jo prisikėlimą. 
„Suteik man džiaugsmą ir laimę 
ir pažeminti kaulai džiūgaus”. 
Nėra abejonės, kad čia kalbama 
apie mirusio žmogaus pra- 
džiuginimą, kurio kūnas taip il
gai yra gulėjęs žemėje, kad vien 
tik kaulai atstovauja jo identite- 
tui. '

Taigi žmogaus kūno atgaivi
nimo žinia nėra vien Naujojo Tes
tamento žinia, bet ir Senojo. 
Panašius įvaizdžius žmogaus 
atgaivinimui ypač naudoja pra
našas Ezekielis. Jis mėgsta 
kalbėti apie sudžiūvusių kaulų 
atgaivinimą. Pas jį skaitome: 
„Viešpats Dievas sako taip: aš 
atidarysiu jūsų kapus... ir jus aš 
išvesiu iš jūsų kapų...” (37, 12).

Kodėl šie žodžiai tačiau mums 
neveikia kaip pilna palaimos 
žinia? Tai visų pirma yra dėl to, 
kad mūsų patiriamas gyvenimas 
neteikia jiems jokio atitikmens. 
Tačiau šios žinios neveiklumui 
yra dar ir kita priežastis. Ją 
sudaro mūsų filosofija, arba grei
čiau mūsų turima pažiūra į Dievą 
ir į žmogų. Mūsų populiari 
pažiūra į Dievą nesako mums, 
kad Dievas tai įstengtų padaryti, 
o mūsų pažiūra į žmogų net nesi
tiki, kad šitokia žmogaus gyve
nimo išeitis būtų lauktina. Taigi 
mūsų prisikėlimo vilties netikėti
numas glūdi mūsų pačių galvose
noje: mūsų nepilnoje Dievo 
sampratoje ir nepilnoje žmogaus 
sampratoje.

Stabtelkime truputį prie mūsų 
Dievo sampratos. Mūsų sampra
tos Dievas neturi absoliutaus ga
liojimo. To niekas labiau neliu
dija, kaip modernūs mokslai, 
kurie net pasaulio ir žmogaus 
sukūrimą nelinkę pavesti Dievui. 
Modernūs visatos kilmės mokslai 
net priežastingumo dėsniu nenori 
operuoti, kaip hipoteze pasaulio 
kilmei išaiškinti. Dievas tada, jei 
kur ir pasilieka, tai tik labai 
susiaurinta galia ir iš jo tikėtis 
žmogaus kūno prikėlimo iš mir
ties nėra pagrindo.

Sunkenybė suprasti ir priimti 
kūnų prisikėlimą kyla ir iš mūsų 
turimos žmogaus sampratos. 
Jeigu žmogus yra tik evoliucijos 
padaras, o nėra Dievo sukurtas 

Šiame numeryje:
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panašus į save, pastangos priim
ti žmogaus kūno prikėlimą iš mir
ties atrodo kaip perdėta 
pretenzija.

Net ir pamaldi krikščioniška 
pažiūra į žmogų, kaip į dvasinę 
būtybę, nepadeda priimti kūno 
prisikėlimo. Tikintys žmonės yra 
nuteikti į žmogų žiūrėti kaip į 
dvasinę būtybę, tačiau į jo kūną 
žiūrėti kaip į menkystę. Nors mes 
intensyviai reiškiamės savo kūno 
gyvenimu, mes džiaugiamės 
kūno džiaugsmais, tačiau mes 
neturime gero psichologinio 
priėjimo savo kūną suvokti kaip 
aukštos vertės Dievo kūrinį. Mes 
esame nuteikti mažavertiškai 
žiūrėti į savo kūną.

Filosofiškai šitokią pažiūrą yra 
apipavidalinęs didelis naujųjų 
amžių filosofas Hėgelis 
(1770-1831). Jis skiria labai daug 
dėmesio kultūriniam žmogaus 
pasireiškimui, tačiau visą žmo
gišką pasireiškimą jis laiko 
menkyste, kai jis susitinka su 
absoliutiniu dvasingumu. Dėl to 
ir modernią barokinę kultūrą, 
kurią jis laiko aukščiausiu žmo
gaus pasireiškimu, vis dėlto laiko 
skirta mirčiai. Dėl to pati mirtis 
yra pasidariusi gyva barokinio 
(kaip Hėgelis sako, romantinio) 
meno apraiška. Visą žmogaus 
gyvenimą Hėgelis įjungia į savo 
trilypę dialektikos schemą: 
gimimas, mirtis ir atgimimas. 
Tačiau jo atgimime nėra vietos 
jokiai kūniškai apraiškai, nes tas 
atgimimas yra tik dvasinis, o 
dvasia, einant jo mokslu, yra gili 
priešingybė bet kokiam medžia
giškumui ir kūniškumui (Leib- 
lichkeit). Žmogiškas dvasingu
mas išsigelbsti tik savo kūno 
žuvimu.

Hėgelio filosofija galėtų būti 
gera krikščioniškos mirties ir 
prisikėlimo filosofija, jeigu ji žmo
gaus gelbėjimą nelaikytų vien 
perėjimu į dvasinę sritį be jokių 
kūniškumo liekanų. Bet taip, 
kaip jai jis atstovauja, ši žmo
gaus samprata yra tiesiog 
priešingybė žmogaus kūno 
prisikėlimui.

Žmogaus išorinę prigimtį ir jos 
jautrumą bei žmogaus kūrybą 
Hėgelis aptaria šitokiu vaizdu: 
„Paukščio plunksnų nepaprastas 
įvairumas pasiliks nematomas ir 
jo giesmė mirs neišgirsta, taip pat 
ir cereus gėlė, pražydusi tik 
nakčiai, nudžiūsta, nesulaukusi 
niekieno pasigėrėjimo laukiniuo-
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Joseph Fitzmyer, SJ. Raktiniai klau
simai apie Kristų: Naujojo Testamen
to atsakymai. Iš anglų kalbos vertė Jur
gis Strazdas. Putnam, Connecticut: Krikš
čionis gyvenime, 1986.

*

Pačiu laiku išėjo ši knyga. Ji 
skaitytina ypač tai mūsų 
visuomenės kartai, kuri gavo 
savo religinį-teologinį auklėjimą 
prieš II Vatikano susirinkimo 
laikus. Tų laikų šv. Rašto 
samprata buvo gerokai palinkusi 
į pažodišką šventraščio aiški
nimą. Tada buvo galvojama, kad 
kai evangelijos sako, jog Jėzus tai 
padarė ar tai pasakė, niekas 
neabejojo, kad taip ir buvo. 
Naujųjų šv. Rašto studijų šviesoje 
pradėta kalbėti atsargiau, kad ir 
su tokiu patikslinimu: užuot 
„Jėzus tai padarė ar tai tarė” rei
kėtų sakyti „Evangelijos sako, 
kad Jėzus tai padarė ar tai tarė”. 
Ne vienam iš mūsų tokie pa
tikslinimai atrodo nereikalingi. 
Todėl džiugu paimti į rankas šią 
„Krikščionis gyvenime” leidyk
los išleistą Fitzmyerio knygą, 
kuri lietuvių kalba pateikia gau
sybę šviežių įžvalgų į šv. Raštą.

Šiame veikale Fitzmyeris 
nekuria savo hipotezių, o su
trauktai atpasakoja, kas švent
raščio mokslininkų iki šiol pa
daryta. Jis nagrinėja aktualiuo
sius tikinčiųjų klausimus, 
surištus su pastoracija. Turiny iš
vardintos temos yra surašytos 
klausimų forma, tarytum ši 
knyga būtų katekizmas, kur po 
klausimo eina atsakymas: ką 
tikrai galime tvirtinti apie 
istorinį Jėzų; kurios temos yra 
laikomos paties Jėzaus mokymu; 
ką Jėzus mokė apie Dievo kara

lystę; kaip suprasti pasakojimus 
apie stebuklus; ar pasakojimas 
apie Jėzaus gimimą iš mergelės 
yra istorinis; kaip aiškinamas 
Kristaus prisikėlimas, žengimas 
į dangų; ar Jėzus aiškiai pareiškė 

' esąs Dievas, ir t.t.
Kiekvienas iš šių klausimų yra 

įdomus ir vertas dėmesio. Chi
cagoje veikiantis Religinės skai
tybos būrelis paėmė šią knygą 
savo diskusijoms, kurių metu au
toriaus iškeltas temas ir 
svarstome.

Išdėstęs su evangelijų isto
riškumu surištus elementarius 
dalykus — skirtumus tarp 
keturių evangelijų, vienos 
evangelijos priklausomumą nuo 
kitos, dviejų šaltinių teoriją, 
redakcijos, formų ir kalbų studijų 
įtaką į naujai suprastą evangelijų 
istoriškumo problemą — ir 
pažymėjęs, kad evangelijų 
rašytojų tikslas nebuvo doku
mentuoti Jėzaus žemiškąjį gyve
nimą, o perduoti tikėjimą apie 
Jėzų Kristų, knygos autorius 
duoda svarbią taisyklę dėl 

evangelijose randamos trejopos 
rūšies medžiagos apie Jėzų. Tą 
medžiagą autorius skirsto pagal 
laikotarpius, ir todėl jos rūšis 
vadina stadijomis. Pirmoji stadija 
yra ankstyviausioji, apimanti Jė
zaus gyventą laikotarpį, kada 
pats Jėzus skelbė savo mokslą ir 
vykdė savo darbus. Antroji sta
dija prasideda Jėzui mirus, kada 
Jo mokiniai ėmė žodžiu skelbti 
savo Viešpatį. Autorius pažymi, 
kad šis žodinis apaštalų skelbi
mas nebuvo vien reportažinis, o 
nušviestas naujai gimusio 
tikėjimo. Trečioji stadija yra dar 
vėlesnė, kada apaštalų žodinis 
skelbimas buvo surašytas į 
evangelijas. Surašymo metu vėl 
buvo daroma pakeitimų, nes 
medžiaga buvo atrenkama, re
daguojama ir užrašoma pagal ra
šytojo įsitikinimus ir stilių. 
Knygos autorius pakartotinai pa
brėžia, kad žinios apie Jėzų mus 
pasiekė tik iš šios trečiosios stadi
jos. Iš pirmosios ir antrosios nieko 
neturime. Todėl didelė klaida, 
mūsų dažnai kartojama, jis sako, 
yra ta, kad maišome trečiąją sta
diją su pirmąja, mariydami, 
kad ką užrašė evangelistai, 
pažodiškai viskas taip ir buvo. 
„Manyti, kad trečioji stadija yra 
tolygi pirmajai”, sako Fitzmyeris, 
„yra perdėm naivu” (psl. 34). Rei
kia nepamiršti, kad tarpas, kuris 
skyrė tikruosius įvykius nuo jų 
užrašymo datos, buvo maždaug 
viena karta. Evangelijos yra at
siminimai įvykių, buvusių prieš 
30, 50 ar daugiau metų (Morkus 
parašė savo evangeliją apie 
65-tuosius metus, Matas ir Lukas 
apie 80-tuosius, o Jonas apie 
90-tuosius metus po Kristaus). 
Fitzmyeris pakartotinai tvirtina, 
kad evangelijos neperduoda 
mums nei stenografiškai 
užrašytų Jėzaus žodžių, nei 
kinematografinio Jėzaus darbų 
vaizdo. Ką trečiojoje stadijoje 
būdami evangelistai dėjo į Jėzaus 
lūpas, nebuvo tikri Jėzaus žodžiai 
(ipsissima verba), bet vėliau 
atkurti ir gal net sukurti. Tai, 
žinoma, nereiškia, kad 
evangelistai viską išgalvojo. Jie 
atsekė pagrindines Jėzaus min
tis pagal žmonių atsiminimus ir 
išreiškė jas kaip galėdami tinka
miausiai. Jie perdavė iš pirmosios 
stadijos tai, kas buvo perėję per 
antrosios stadijos filtrą ir per tre
čiosios stadijos redakcijos ir at
rankos raidą (psl. 30-34).

Jeigu prileidžiame, kad Nau
jajame Testamente randamos Jė
zaus žodžių citatos nėra tikri Jo 
žodžiai, tai kas yra laikoma pa
ties Jėzaus mokymu? Jėzaus 
mokymo, sako Fitzmyeris, reikia 
ieškoti ne paskiruose Jo žo
džiuose, bet temose, kurių au
torius išvardina penketą: 1) 
skelbimas naujo išganymo kelio, 
kuris yra apreikštas per Jėzų, 2) 
Senojo Testamento galiojimas ir 
toliau, 3) Dievo vadinimas Tėvu, 
4) Jėzus buvo įgaliotas skelbti 
naująjį išganymą, 5) šviežia mei
lės samprata. Dėl šių temų dar 
yra nesutarimo tarp egzegetų, bet 
tai tik parodo klausimo aštrumą. 
Tačiau yra aišku, kad Jėzaus 
autentišką mokslą tegalime 
sužinoti tik iš tokių bendrybių.

Toliau autorius aiškina at
skirus evangelijose užtinkamus 
klausimus. Čia randame skyre
lius apie Jėzaus skelbiamą Dievo 
Karalystę, Pamokslą nuo kalno, 
palyginimus, posakius, stebuklus 
ir t.t. Sustokime prie kelių Jėzaus

Albinas Elskus Kristaus Prisikėlimas
Mozaika, 33' x 11’, 1983

Ši dailininko Albino Elskaus mozaika buvo sukurta Holy Cross Cemetery 
naujojo mauzoliejaus koplyčiai North Arlington, New Jersey. Mozaika buvo 
atlikta Crovatto studijoje Italijoje ir Yonkers, New York. Dailininkui Albinui 
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išsireiškimų, kurie knygos 
autoriaus yra stipriai pabrėžiami. 
Vienas iš jų yra Jėzaus žodžiai 
Petrui Pilypo Cezarėjoje: „Tu esi 
Petras — Uola; ant tos uolos aš 
pastatysiu savo Bažnyčią” (Mt 
16, 18). Tai steigiamieji žodžiai, 
kuriais, yra manoma, Jėzus 
suteikė Petrui primatą ir įsteigė 
Bažnyčią. Tokios svarbos žodžiai 
turėtų būti paties Jėzaus ištarti, 
kitaip gi jie neturėtų galios. 
Žinoma, nė Fitzmyeris, nė joks 
kitas egzegetas negali įrodyti jų 
autentiškumo, nes šie, kaip ir visi 
kiti Jėzaus žodžiai, pasiekė mus 
iš trečiosios stadijos. Tyrinėdami 
šį Jėzaus posakį, egzegetai tik 
nurodo pašalinius dalykus, kaip, 
pavyzdžiui, kurio evangelisto jie 
įtraukti į jo evangeliją, kurio 
praleisti, kuris tvirtina, kad jie 
buvo pasakyti Cezarėjoje, ir ku
ris, kad prie Galilėjos jūros. Bet 
kiek tie žodžiai atliepia Jėzaus 

mintį, niekas tikrai nežino, ne
bent nauji kasinėjimai duotų 
neginčijamų įrodymų. Taip ir 
pasilieka laisvė teigti arba neig
ti jų autentiškumą. Atsiranda 
drąsių prielaidų, kurios, remda- 
mosios argumentais, paimtais iš 
bendro Jėzaus elgesio, neigia juos 
esant Jėzaus. Teologas Hans 
Kueng sako, kad Jėzus per visą 
savo viešąją veiklą parodė aiškų 
nusistatymą prieš institucinę 
sinagogą ir todėl vargu ar galima 
būtų Jam priskirti kitos 
bažnytinės institucijos steigimą. 
Jis šiuos Jėzaus žodžius laiko 
sukurtais vėlesnės Bažnyčios.

Panašiai yra ir su Paskutinėje 
vakarienėje ištarta konsekracijos 
formule: „Tai yra mano kūnas”. 
Šie žodžiai yra užrašyti visose 
evangelijose (net ir Jono, nors 
visai kitaip) ir Povilo laiškuose, 
ir todėl manoma, kad jie gana 
tiksliai atliepia Jėzaus pasakytus 

žodžius. Bet yra aibės kalbinių, 
teologinių ir net etnografinių pro
blemų, kurias egzegetai sugeba 
išvardinti, bet jas išspręsti ar 
neaiškumus suderinti nepajėgia. 
Todėl Fitzmyeris, per kelis 
puslapius tas problemas nagri
nėjęs, su pagrindu nusiskundžia: 
„Kodėl nebuvo stengtasi būti išti
kimiems ir rodyti daugiau vienin
gumo? Norėtųsi manyti, kad pir
mieji krikščionys būtų galėję tiks
liai išlaikyti atmintyje bent šią 
Evangelijos kraičio dalį!” (psl. 
70).

Kaip tada yra su šiais svarbiais 
žodžiais? Ką paprastas tikintysis 
turi tikėti? Į tai autorius atsako: 
„Čia dar kartą svarbu įsisąmo
ninti, kad XX a. krikščionio 
Eucharistijos tikėjimas nepri
klauso nuo to, kiek jis/ji pajėgia 
atkurti istorinio Jėzaus žodžius, 
bet veikiau nuo Jėzaus žodžių, 
kuriuos mums perdavė pirmykštė 
krikščionių bendruomenė, užra
šydama savo įvairius bei skir
tingus atsiminimus apie jį ir jo 
poveikį bendruomenės gyve
nime” (psl. 75). Mūsų tikėjimas 
remiasi pirmųjų krikščionių liu
dijimu. tįęigu negalime turėti pa
ties Jėzaus tikrų žodžių, tai 
turime bent pirmųjų krikščionių 
atsimintus Jėzaus žodžius, nors ir 
šiek tiek pakeistus bei perleistus 
per jų tikėjimo prizmę. Bet ką 
daryti tada su autoriaus duotu 
perspėjimu, kad negalima 
maišyti trečiosios stadijos su 
pirmąja? Juk atrodo, kad taip 
kalbėdamas, jis jas kaip tik 
maišo. Priėjęs prie labai keblaus 
klausimo apie Jėzaus savimonę, 
t.y., ką Jėzus galvojo ir jautė 
Paskutinės vakarienės metu, kai 
žvelgė į artėjančią mirtį ir kai 
kalbėjo paskutinį kartą apašta
lams, autorių: sako: „Visi mielai 
norėtume būti pajėgūs atsakyti į 
šį klausimą visapusiškai, tačiau 
kas gali būti pajėgesnis tarti 
galutinį žodį už aukščiausią 
mokomosios Bažnyčios vadovy
bę?” (psl. 75). Toks klausimo iš
rišimas pastato jį į dar keblesnę 
padėtį. Juk mokomasis Bažnyčios 
autoritetas yra dar labiau nutolęs 
nuo pirmųjų šaltinių negu apaš
talai ir evangelistai. Pritaikant 
paties Fitzmyerio modelį apie sta
dijas, Bažnyčios mokomasis auto
ritetas turėtų būti ketvirtoje sta
dijoje, t.y., po to laikotarpio, kada 
veikė evangelistai. Jeigu šios 
knygos autorius trečiosios sta
dijos maišymą su pirmąja pa
vadino naiviu, tai čia jis juk siūlo 
maišyti ketvirtąją su pirmąja!

Bet šios pastabos tegul būna 
pasakytos tik tarp kitko. Jos 
neturi svorio tam, kuris laiko 
tikėjimą paslaptim. Čia koks nors 
kabinėjimasis prie žodžių, nors ir 
atrodytų logiškas, neturi vietos. 
Mes puikiai žinome, kad krikščio
niškojo tikėjimo pagrindai nėra 
istorija, o liudijimas. Taisyti 
reikia ne tikėjimą, o tik kalbą 
apie jį. Skaitant evangelijas, 
reikėtų visą laiką įiepamiršti, 
kad skaitome ne ką nors kitą, o 
liudijimą. O evangelijas cituo
jant, reikėtų kur nors tą liudijimo 
faktą iškelti. Gal ir taip, kaip pra
džioje šio straipsnio užsiminiau. 
Užuot sakant „Jėzus tarė”, 
reikėtų pridėti (arba bent pa
galvoti): „Evangelijos sako, kad 
Jėzus tarė”. Tada savo žodžiais 
nenusikalsime tikėjimui, o kartu 
ir neprasilenksime su teisybe.

Žvelgiant į knygos visumą, dar- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Kultūros ir propagandos 
gastrolės po Europą

„O gyvenimo procesija vis eina ir eina”

Žinios apie planuojamą Vil
niaus ir Madison, Wisc. „susigi
miniavimą” sovietiniais pagrin
dais priminė praėjusius metus, 
kai Prancūziją, Belgiją, Liuksem
burgą ir kitas Europos šalis 
užtvindė kultūrinės ir nekul- 
tūrinės delegacijos iš Lietuvos. 
Valstybinis ansamblis „Lietuva”, 
Valstybinės filharmonijos simfo
ninis orkestras, ansamblis 
„Rasa”, vargonininkas Digrys, 
dailininkas Dalinkevičius ir 
daugelis kitų — kiek melodijų, 
kiek spalvų! Kaip nesidžiaugt 
tokių lietuvių kūrybinio geni
jaus išsiliejimui

Džiaugsmas būtų dar gry
nesnis, jei, įsikibę į šokėjų, dai
nininkų ir instrumentalistų 
skvernus, į Europą taip pat 
nebūtų sugužėję visai kitokie, ne
kviesti ir neprašyti, delegatai — 
partiniai pareigūnai ir propa
gandistai. Margame meninių 
renginių fone jų pasisakymai 
išsiskyrė savo įkyria monotonija: 
„Taika ir draugystė! Taikinga 
Sovietų Sąjungos politika! Baisūs 
.žvaigždžių karai’! Laisva ir lai
minga lietuvių tauta!” Tų 
pasisakymų lygį gerai pailiust
ruoja kritiko Vito Areškos tvir
tinimas, jog į Vieną savo nelais
vų tautų teisių ginti suvažiavę 
pabaltiečiai nori sukelti 
pasaulinį karą, kuriam įvykus 
būsiąs sugriautas Vilniaus 
universitetas, Šv. Onos bažnyčia 
ir kiti lietuvių kultūros 
paminklai (Tiesa, 1986.XII.12). 
Lietuvių aparačikų akimis, meni
niai ansambliai yra propa
gandinės armijos smogiamieji 
daliniai — LTSR kultūros 
ministro Jono Bielinio žodžiais, 
valstybinio simfoninio orkestro 
koncertai „sudavė triuškinantį 
smūgį antitarybinei propagan
dai”.

Literatūroje ir mene (1986, - 
XII. 13) beskaitant Antano 
Drilingos įspūdžius iš Paryžiaus, 
sušmėžuoja keista pašaliečio figū
ra — Kapsuko bažnyčios klebonas 
Leonas Liašinskas. Kaip jis atsi
rado Prancūzijos sostinėje ir ką jis 
daro tarp tų karingų biurokratų? 
Pasirodo, kad jo graudi užduotis 
— atskleisti „tikrą tiesą”, t.y. pa
kartoti įgaliotinio Anilionio 
liniją, jog Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia ir tikintieji turi visas 
teises ir yra patenkinti „tary
bine” santvarka.

Kokie tų stachanovietiškų pa
stangų vaisiai? Lietuvos oficialio
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je spaudoje pasirodę straipsniai 
apie gastroles po Europą pilni 
įprastinių pasigyrimų, bet tarp jų 
prasikiša ir atviresni žodžiai. 
Anot Drilingos, prancūzų 
dvasiškuos „požiūris į bažnyčią ir 
tikinčiuosius Tarybų Sąjungoje, 
aišku ir Lietuvoje, mažų 
mažiausiai naivus, o dažniausiai 
iškreiptas ir neteisingas”. Tiesiai 
kalbant, prancūzų dvasiškija 
daugiau pasitiki lietuvių 
savilaida ir savarankiškais 
kunigais, negu Maskvos melų 
virtuve.
Panaši nesėkmė partinius 

pasaulio švietėjus ištiko ir Nor
mandijoje, kur lietuvis kolchozo 
pirmininkas veltui mėgino išaiš
kinti vietiniams ūkininkams so
vietinę žemės ūkio sistemą. Nor- 
mandai taip ir nesuprato, kaip ir 
kodėl tie kolūkiai kolūkinėjasi? 
(Beje, to nesupranta beveik visas 
pasaulis.)

Ar keliaujantiems propagandis
tams pavyko įtikinti europiečius, 
kad Lietuva „laisva šalis”? 
Spaudos atsiliepimai rodo, kad 
lietuvių menu ir menininkais 
žavėjęsi belgai, prancūzai ir kiti 
dėl to automatiškai nesusižavėjo 
„tarybine” santvarka. Pavyz
džiui, praėjusią vasarą Liuksem
burge tiktai komunistų laikraštis 
pareigingai kartojo Maskvos 
dainelę, jog nepriklausomą 
Lietuvą valdė fašistai, nacių 
sąjungininkai ir jog tarptautinė 
teisė pritaria Lietuvos įjungimui 
į Sovietų Sąjungą. Liuksemburgo 
vyskupijos laikraštis palygino da
bartinę Lietuvą su nacių okupuo
tu Liuksemburgu. Vienas skai
tytojas rašė laikraščiui: „Mes 
liuksemburgiečiai iš patirties 
daug žinom apie diktatūrą ir 
tironiją. Paklauskit pačios 
lietuvių tautos, ar ji savanoriškai 
nusilenkė Kremliaus botagui?” 
„Ar Hitleris irgi mus teisėtai už
puolė ir įjungė į Trečiąjį Rei
chą?” — klausia kitas skaitytojas. 
„Ar Sovietų Sąjungos valdovai 
prisipažįsta, kad jie tęsia carų im
perijos nusikaltimus?”

Europos šalių vyriausybės taip 
pat nesunkiai įžiūrėjo, kas slepia
si po partinių propagandistų „tai
kos ir draugystės” šūkiais. LTSR 
Kultūrinių ryšių draugijos pirmi
ninkas Ramojus Petrauskas 
skundžiasi, kad „Italijos vyriau
sybiniai sluoksniai stengėsi 
apriboti mūsų oficialiosios 
delegacijos veiklą, bandyta 
trukdyti mums per Austrijoje

BERNARDAS

BRAZDŽIONIS

Savo padėkos vietoje norėčiau 
tarti žodį* apie gyvenimo kelio
nę ir menininko misiją toje ke
lionėje.

Taip rašė Mikalojus Konstan
tinas Čiurlionis, vaizduodamas 
meno kūrėjo misiją žmogaus 
gyvenime:

Išėjau i prieki mūsų procesijai, 
o žinau, kad ir kiti paskui mane 
eis, bet kad tik ne šuntakiais.

Klaidžiojome po tamsius 
miškus, perėjome slėnius ir su
artus laukus, o procesija buvo il
ga kaip amžinybė.

Kai išvedėme procesiją ant 
tylios upės kranto, tik tuomet jos 
galas pasirodė iš tamsaus šilo.

— Upė! — šaukėme. Tie, 
kurie arčiau buvo, kartojo: Upė! 
Upė!

O tie, kurie lauke buvo, šaukė: 
Laukas! Laukas!

Gale einantieji kalbėjo: Miške 
esame ir stebina, kad priekyje 
einantieji šaukia: Laukas, lau
kas, upė, upė!

—• Mes mišką matome, kal
bėjo, ir nežinojo, kad jie yra gale 
procesijos.

Menininko ir kūrėjo kelią jis 
vaizdavosi kaip ėjimą priekyje 
procesijos. Bet ar nevaizduoja ši 
alegorija ir mūsų visų gyveni
mo? Einame per pasaulį didžiu
lėje procesijoje ir šaukiame tai, 
ką regime prieš save.

1905 metais šaukėme: Lais
vės! Laisvės!

Tie, kurie šimtmečiais buvo 
laisvi, gyveno savo džiaugsmais 
ir savo rūpesčiais, ir niekas ne
girdėjo mūsų šauksmo.

* JAV Lietuvių Bendruome
nės literatūros premijos 1986 
metų laureato, poeto Bernardo 
Brazdžionio žodis, tartas per 
Premijų šventę 1987 m. ba
landžio 4 d. Chic ’oje.

vykusias dienas”. Taip pat, 
graudena Petrauskas, „panašūs 
dalykai privertė mus atsisakyti 
kelionių į Australiją, Naująją 
Zelandiją, Šveicariją”. Tragiko
miškas skundas! Ar reikia stebė
tis, kad Europa geidžia lietuvių 
meno ir kultūros, bet kratosi 
Kremliaus valdininkų, tei
sinančių savo tėvynės okupaciją?

O kaip su lietuvių dainininkais, 
instrumentalistais ir šokėjais? Jų 
padėtis labai sudėtinga. Jie, be 
abejo, sutinka su ministro Bieli-

j

Poetas Bernardas Brazdžionis kalba per JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos Premijų šventę Chicagoje, Jaunimo centre, 1987 m. balandžio mėn. 4 
d. Bernardui Brazdžioniui buvo įteikta 1986 metų JAV Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premija, pabrėžiant visų jo kūrybini indėli lietuvių poezijos raidon. 
Vertinimo komisijai buvo atsiųstas poeto naujo eilėraščių rinkinio „Po 
aukštaisiais skliautais” rankraštis.

• Nuotrauka Jono Tamulaičio

1918 metais šaukėme: Nepri
klausomybės! Nepriklauso
mybės!

O tie, kurie buvo stipresni ir 
įžūlesni, stebėjosi mūsų nerim
tais šūkavimais, įtikinėjo kitus 
galinguosius: Ko jie nori, 
neišmanėliai, ar negera jiems 
buvo mūsų globoje ištisus šimt
mečius?

1940 metais šaukėme: oku
pantas, okupantas!...

Gi tie, kurie mus okupavo, 
skelbė, kad jie neša išlaisvini
mą, ir galingieji stebėjosi, kodėl

.' nio žodžiais, jog: „Mūsų kultūra 
domimasi kitur tik tiek, kiek ji 
sugebėjo, sugeba ir sugebės išsau
goti nacionalinį savitumą”. (Įsi
dėmėkime: domimasi ne „tary
bine”, leninine, bet „nacionaline” 
kultūra!) Lietuvių menininkai 
džiaugiasi galėdami supažindinti 
užsienį su savo tautos kultū
riniais pasiekimais. Be to, tokios 
gastrolės puiki proga ištrūkti į 
platųjį pasaulį, kas „tarybi
niams” piliečiams nelengva. 
Tačiau jie taip pat žino, kad po tos 
kultūros priedanga į užsienį 
eksportuojamas melas apie 
Lietuvos praeitį, dabartį ir atei
tį. Totalitarinė propaganda teršia 
Lietuvos kultūrą nemažiau, kaip 
nafta Kuršių Neriją. Graži muzi
ka niekad nepateisino tautų 
užgrobimo. Ar menininko pa
skirtis būti figos lapeliu agresy
viai imperijai, kuri mėgina di
džiuotis pavogtu gintaru ir pa
vogtais talentais, kaip praėjusių 
metų gastrolėse po Europą? Ir 
kuri planuoja panašų festivalį 
Madison’e, Wisconsin.

liet. 

mes nenorime būti išlaisvinti.
1944 metais raudojome, išei

dami iš tėvynės: Tremtis... 
Tremtis... O tie, kurie niekad 
tremties nebuvo patyrę (arba 
per šimtmečius užmiršę), stebė
josi: mes jiems duodame naują 
tėvynę ir namus, o jie verkia: 
benamiai... benamiai...

Ir toje benamių procesijoje ei
dami, vėl dairėmės į šonus, stie- 
bėmės į priekį, ar nesame pa
saulyje vieni, ar nėra pakelėje 
tų, kas būtų mūsų ramstis ir pa
guoda?

Gyvendami (argi tai galima 

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos šiemetinėje Premijų šventėje, įvykusioje balandžio 4 dieną Chicagoje 
Jaunimo centre: (iš kairės) muzikos premijos laureatas Faustas Strolia, žurnalistikos premijos laureatas prelatas dr. 
Juozas Prunskis, JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininkas Algimantas Gečys, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė, JAV Lietuvių Bendruomenės literatūros premijos 
laureatas Bernardas Brazdžionis, Lietuvių Fondo atstovai Marija Remienė ir Povilas Kilius, teatro premijos laurea
tas Jurgis Blekaitis ir dailės premijos laureatas Albinas Elskus.

vadinti gyvenimu?) fašizmo 
griuvėsių valstybėje, džiaugė
mės sutikę iš laisvių krašto — | 
iš Amerikos — Jungtinių Ame
rikos Valstybių kareivį, kuris 
nepakeitė savo tėvo pavardės ir 
vadinosi Charlis Machulis, 
džiaugėmės sutikę lietuvį, kuris 
kartu su laisvojo pasaulio 
kariais neša mums ir Europai 
ateities gyvenimo viltį.

Bėgdami, iš valstybės į 
valstybę, atsiminėm, kad Pran
cūzijoje buvo Oskaras Milašius 
ir kad ten garbė pasisakyti, kad 
esi lietuvis, didžiojo poeto tau
tos tėvynainis.

Siekė mūsų žvilgsnis Pietų 
Ameriką, kur anksčiau iš mūsų 
procesijos į priekį išėjęs lietuvių 
vardą garsino dailininkas Jonas 
Rimša.

Kažin kokioje Pietų Afrikos 
tolybėje jam atsiliepė dailinin
kas Pranas Domšaitis.

Drąsūs buvom Bostonan at
klydę, nes čia gyveno Jack Shar- 
key-Žukauskas, stipria kumščio 
jėga nurungęs savo varžovus.

Metropolitan operoje New f 
Yorke skambėjo Anna Kaskas . 
balsas, ir linksma mums buvo, . 
kad esam poetų, dailininkų, dai
nininkų tauta...

Šiandieną procesija, po 40 
išeivijos metų, dar gausesnė, 
dar turtingesnė vardais ir kūry
biniais laimėjimais.

Be čia šiais metais išrinktųjų 
— dailės, vitražo meistro Albino 
Elskaus, muzikos meno puose
lėtojo Fausto Strolios, žurnalis
tikos veterano kun. Juozo Prun- 
skio, teatro menininko ir to 
meno teoretiko Jurgio Blekai- 
čio, — vien anksčiau JAV Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos pažymėtųjų vardai su
darytų ištisą kultūrininkų ir 
kūrėjų litaniją.

O ką bekalbėti apie dešimtis 
ir šimtas vyresniųjų ir jaunųjų 
gretose kūrėjų, be kurių mūsų 
išeivijos gyvenimas būtų skur
dus, neturėdamas sąsąjų su tau
tos siela, būtų tiesiog beprasmis.

O gyvenimo procesija vis eina 
ir eina.

Vieni šaukią: Menas! Menas!
Kiti: Politika, politika!..
Treti: Mokslas! Arba: Tiesa, 

tiesa!...
Kažkas yra pasakęs: „Politika 

— velnio cirkas”. Kas liks klou
nu, kas didvyriu — parodys gy
venimas. Išlaikykime pusiau
svyrą, eidami per įtemptą prieš
priešų virvę.

O apie tiesą dar šešioliktame 
amžiuje buvo sakoma; „Vyras 
yra stiprus, karalius — stipres
nis, moteris — dar stipresnė už 
karalių, bet visų stipriausia yra 
tiesa...”

Tiesos ieškojimas buvo visų 
mokslų, visų menų ir visų poli
tikų tikslas. Po tiesos stiprybės 
šarvais liks nepažeistas ir mūsų 
laisvės idealas.

O gyvenimo procesija vis eina 
ir eina.

Tie, kurie procesijos viduryje, 
šaukia: Lietuvybė, lietuvybė!

„Doleris, doleris”, šaukia tie, 
kurie procesijos priekyje.

Ir neretai jų teisybė. ■ • '
Nes visko tnufafr reikia.
Jeigu nebūtų geradarių, kurie 

jį duoda Lietuvių Fondui, jeigu 
neateitų Fondas lietuvybės 
puoselėjimui į pagalbą su savo 
doleriu, vargu ar įvyktų ir 
tokios šventės, kaip ši, su tiek 
meno žmonių — kūrėjų, įvertin
tų morališkai ir apdovanotų 
materiališkai.

Be monetos ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos pirmininkė Ingrida Bublie
nė būtų bejėgė (net septintą kar
tą) sutelkti tiek meno pajėgų. 
Be pinigo ir :;ios šventės daly
viai ir padalyviai sėdėtų namie, 
pasak Donelaičio, prie savo „šil
to kakalio”.

Taigi visko mums reikia: ir 
darbo dienų, ir šiokiadienių, ir 
iškilmingų švenčių. Nes mūsų 
šauksmas: „Lietuvybė, lietuvy
bė!” Mūsų malda: „Lietuva, Lie
tuva!” Mūsų siekis: Lietuvos 
laisvė!

Ir procesija vis eina.

Nuotrauka Jono Tamulaičio
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Lietuviai ekumenistai

Akinančiai
LEONAS LĖTAS

baltas šviesumas

Ekumeninio sąjūdžio uždavinys 
yra padėti suartėti vienai su kita 
krikščioniškoms konfesijoms. 
Ekumenizmas taigi yra pilna 
prasme tarpkonfesinė veikla. 
Nebūtų teisingas ekumenizmo 
supratimas, jei šis sąjūdis imtų 
kurti naują krikščionybės 
sampratą. Toks veikimas neitų 
konfesijų vienijimo kryptimi, bet 
būtų greičiau pasidalijimo didi
nimas, nes negalima tikėtis, kad 
nauji teologiniai sąjūdžiai 
neteiktų apie save sekėjų ir tokiu 
būdu nedidintų krikščionijos 
pasidalijimo.

Ekumeninio sąjūdžio esmė yra 
pradėti krikščionijos vienijimo 
darbą nuo savo konfesijos, 
stengiantis ją suprasti kiek galint 
pilniau.

Lietuviškoje visuomenėje 
turime tris konfesijas. Šalia 
katalikybės čia reiškiasi 
liuteronybė ir kalvinizmas, arba 
protestantizmas ir reformatai. 
Abi šios konfesijos kilo, vedamos 
didelių krikščioniškų vertybių. 
Liuteronybės iškeltas in
dividualaus krikščionio sąjūdis, 
galima sakyti, yra visos naujųjų 
amžių kultūros kūrėjas. Individo 
pastatymo žmogaus tikėjimo 
centre negalima mažai vertinti.

Reformatai išėjo greičiau 
priešingos minties vedami. Jie 
gilinosi į tą realybę, kurią sudaro 
vieno tikinčiojo ryšys su kitu. 
Reformatai savo pradžioje atsto
vavo mistinio Kristaus kūno 
idėjai. Ir jų Katalikų Bažnyčios 
kritika labiau rėmėsi krikščionių 
solidarumo trūkumo išraiška.

Tiek viena, tiek kita šių 
krikščionybės sampratų yra ver
tingos. Ir katalikiškoji krikščio
nybė gali ir turi iš jų mokytis ir 
faktiškai jau yra daug 
pasimokius. Taip Pijaus XII en
ciklika apie mistinį Kristaus 
kūną, kaip Bažnyčios sandermės 
pagrindą, kuri buvo paskelbta 
1943 metais, iš tikrųjų buvo pa
ėjimas reformatų pradėtu keliu. 
Tačiau mistinio Kristaus kūno 
samprata Bažnyčioje buvo ži
noma, tik buvo pradėta primiršti 
pirmojo tūkstantmečio pabaigoje. 
Šv. Tomas Akvinietis dar ją žino, 
bet jos neaiškina.

Iš liuteronų radikalaus indi
vidualizmo daugeliui krikščioniš
kų organizacijų teko daug pasi
mokyti ir dar daugiau tenka 
mokytis. Ypač į tai reiktų at
kreipti dėmesį, ieškant išeities iš 
vienuolinio gyvenimo krizės. Šia 
proga galima pažymėti, kad nau
jo palaimintojo Jurgio Matulaičio 

Siame numeryje:
Lietuviai ekumenistai • Broliai Adolfas ir Jonas Mekai tarp 
literatūros ir kinematografijos • Jono Meko „Dienoraščiai, 1970 
- 1982” • Bronius Budriūnas apie kantatą „Per pasaulį keliauja 
žmogus” • Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai • Amerikos lietuvių 
dailininkų sąjungos sukaktis • Lietuvių operos „Parduotoji nuo
taka” • Nauji leidiniai • Chicagos teatruose

veikla yra ėjimas, galima sakyti, 
abiejų šių konfesijų — reformatų 
ir liuteronų nurodytu keliu. Jis 
savo vienuolinio gyvenimo stu
dijoje, „Vedamoji mintis”, akcen
tuoja gyvai abi vertybes: ir 
asmens laisvę, ir solidarumo 
reikšmę. Šiame jo veikale dažnai 
kartojasi jo išsireiškimas: Dievo 
vaikų laisvė ir reikalingumas 
organizacijos.

Patiems liuteronams kelias 
Bažnyčios vienybėn galėtų eiti 
taip pat jų radikalaus indi
vidualizmo keliu. Liuterio 
krikščionio aptarimas „simul 
justus et peccator” — kartu tei
singasis ir nusidėjėlis, galėtų 
nurodyti kelią susitaikyti su min
timi, kad Bažnyčioje yra ne vien 
tik teisieji, bet ir nusidėjėliai. O 
antra vertus, radikalus in
dividualizmas gali būti geru 
kelrodžiu suprasti, kad teisus in
dividas gali reikštis ne tik 
žemiškajaiTĮe gyvenime, bet ir 
amžinybėje šventojo forma (pgl. 
Owen Chadwick, The Secularisa- 
tion of the European Mind, Cam- 
bridge University Press, 1927 m., 
p. 191).

Kalbant apie lietuvių tautos 
vaidmenį ekumenizme, būtų 
labai daug prasmės grįžti į 16-tą 
šimtmetį, kada čia katalikai ir 
reformatai sutelktinėmis jėgomis 
kūrė Lietuvos statutus. Gaila tik, 
kad ši veikla dar nėra nei mūsų 
teisininkų, nei Bažnyčios istorikų 
atrasta. (Žr. mano straipsnį 
Drauge, „Trečiojo Lietuvos sta
tuto ruošimo epopėja”, 1986 m., 
ypač lapkričio 29 d.) Ne tik šios 
dvi konfesijos bendrai kūrė 
statutą, bet ir savo bylą spren
dė šio statuto keliu. Tai yra ypač 
pažymėtina, kai prisimename, 
kad, rodos, kultūringa prancūzų 
tauta reformatų bylas bandė iš
spręsti garsiomis Baltramiejaus 
nakties žudynėmis 1572 metais, 
o tuo tarpu Lietuvos katalikai ir 
reformatai turėjo kantrybės savo 
teisę aiškintis teismuose, laikan
tis jų bendrai sukurto statuto 
rėmuose. Tai yra dar pačių 
lietuvių neatrasta jų ekumeninė 
garbė.
Vytautas Bagdanavičius, MIC

*

Šios kun. Vytauto Bagdanavičiaus 
mintys, ryškinančios solidaraus 
krikščionių bendravimo reikalą, pa
teiktos simpoziume, „Ekumenizmas, 
kaip dialogas krikščioniškoj šviesoj ir 
meilėj”, Krikščioniško atsigaivinimo 
savaitgalio programoje Chicagoje 
1987 m. kovo mėn. 14-15 d. Tokiomis

Matau, kaip visa susilydo į dvi 
to paties kamieno vis dar siau
tulingai gyvas šakas — Joną ir 
Adolfą Mekus. Jų pėdas užtik
sime visame pasaulyje, ir ilgas ir 
nelengvas kelias yra vainikuotas 
pripažinimų gausa. O už vis te
buvo siekta tapti: visa matuo
jančiu sąžine ir pastanga 
pilnutiniu žmogum.

— Ir tada vieną dieną pabudau, 
buvo pavasaris. Aš dirbau pas ūki
ninką už berną. Išvažiavau arti. 
Ariau ir galvojau — greit baigsis. Ir 
tada atėjo šeimininkas ir pasakė: 
karas baigtas. Ką aš galėjau daryti? 
O, sakau, jau? Taryt vis vien. Ariau 
toliau. Ir tik dabar pastebėjau, kad 
ežių krūmai jau žydi. Baltais rėmais 
sulopyti sklypai. Visas sodžius, visas 
pusiasalis. Visas kraštas žydėjo. Man 
buvo tokia plati nuotaika, kada 
vakare su plūgu ir arkliais grįžau 
namo. Aš švenčiau Velykas. Ir 
kitądien, susidėjęs dėžutėn daikte
lius, išėjau į miestą. Pakelės visur 
žydėjo ir dangus taip giedras ir karas 
baigtas. Ėjau ir neišlaikiau džiaugs
mo. Kaip iš kalėjimo, — vėl pradėti 
gyventi. Nuo nieko. Matai mano ran
kas —jos alyvuotos ir įsiėdę geležies 
rūdimi. Neišplausi. O pirštų galai, 
pažiūrėk, raudoni ir nudilę nuo 
amžinos geležies fabrike. Aš esu dar
bininkas, menkiausias iš visų fab
rike. O man mokslo ir svajų metus 
nutėškė krauju. Aš visai ko kito 
išmokau per tuos metus. Aš nežinau 
formulių ir matematikų, aš nemoku 
lotyniškai, bet aš žinau, kokia laimė 
žinot, kad dar šį sykį išlikai gyvas. 
Kad gyveni. Ir aš nieko daugiau ne
noriu.

Ir kiek tolėliau:
Kada po bombardavimų nakties 

gulėjau skiepe sužeistu petimi, aš 
jaučiau, kaip mano kraujas sunkiasi 
per drabužį ir paliečia cementą. 
Kraujas godžiai gėrėsi į jį. Mano 
kraujas. Ir aš gulėjau kniūbsčiom ant 
to paties cementinio luito. Aš susilie- 
jau su juo, atidaviau jam savo kraują. 
Tada maniau, kad jeigu mirsiu 
neatkastas, mano gyvybė pereis į 
cementą. Kvaila mintis. Vėliau, 
kraujui nenustojant bėgti, aš kaire 
ranka apnuoginau petį ir, pagraibęs 
nuo žemės kalkių ir dulkių, uždėjau 
ant žaizdos. Ir dar saują, ir dar. Ir pri
spaudžiau. Kraujai nebebėgo. O tada 
turėjau daug laiko galvoti, iki atkasė 
mus. Retkarčiais jaučiau, kad 
pametu savo ribas ir ritmą. Antrą 
sykį savo gyvenime. Mano kraujas 
buvo cemente ir cementas mano 
kūne. Jei nuplėščiau dabar jau krau
ju sukrešėjusį cementą nuo peties, aš 
nesulaukčiau ryto. Jis mane gelbėjo, 
ir aš neradau ribos: kur jis baigėsi, 
kur aš prasidėjau. Tai mano mokslas.

krikščionių bendravimo pastangomis 
Chicagos ir jos apylinkių lietuviams 
ruošiamos ekumeninės pamaldos 
Cicero Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioje, 1515 South 5Oth Avenue, 
kurios bus šiandien, gegužės 2 dieną, 
4 vai. po pietų.

Tokia buvo Adolfo „Duona”. O 
Jonas? Štai jo „Fėte dės Roses”:

Tikrai, nuo ano vakaro aš nebuvau 
nė sykio šito veido prisiminęs. Ir kai 
aš dabar savo pasąmonėje jį vėl 
mačiau, šitą nuoširdų, paprastą 
veidą, su tokiu nuostabių akių ir lūpų 
sudėjimu, aš pajutau, ir man pačiam 
buvo tai taip keista, kaip šitas veidas, 
šitas nusišypsojimas — šita visa jos 
ano vakaro nuotaika susiliejo su ši
tuo paslaptingu kvepėjimu. Jie 
susiliejo ir perėjo vienas per kitą, 
susirišdami kaip sunertų rankų pirš
tai, iš vien ir nebeišskiriamai. Aš 
stovėjau ant bažnyčios laiptų nuo
stabos ekstazėje, sekiau pats savy tą 
keistą ir nesuprantamą metamorfozę, 
ir man dabar, staiga, buvo visiškai 
aišku šito kvepėjimo spalva. Man 
staiga nebebuvo jokio vidinio pa
reikalavimo žinoti, kas jis yra — aš 
betarpiai ir labai tikrai dabar jaučiau 
jį esant aną merginą. Tai buvo tapatu 
su jos ano vakaro nuotaika ir šyps
niu, negalėjo būti jokio to atitikmens, 
jokios gėlės, kuri taip kvepėtų, kaip 
šitai, kaip šitos mergaitės siela. Aš 
negalėjau to kitaip pavadinti — tai jos 
siela, kuri, kaip paslaptingi kvepalai, 
vienu jos nusišypsojimu įaugo 
many.

Aš stovėjau dabar ant bažnyčios 
laiptų lygiai kaip aną vakarą, kai 
ieškojau jos, ir te pati minia plaukė 
pro šalį ir mirgėjo savo rūbais gatvių 
šviesose.

Čia aš jums išskaptavau dvi 
detales.

Žvilgsnių klestėjimo metu, 
gyvenant Wiesbaden’o D.P. 
stovykloje, Algirdas Jeronimas 
Landsbergis ir abu broliai Mekai, 
lankydami Mainz’o universitetą, 
godžiai sėmėsi žymiai turtesnės 
nei pokario Vakarų Vokietijos 
kino teatrų gausos filmų 
tviskėjimo korių saldžio.

Lap... lap... lap...
Karnavalas. Pulko puota. Punšas. 

Lap. Sužadėtinės įžeidimas. Punšas 
ant galvos. Lap. Iššauktas dvikovon. 
Vienas terasoje. Baronas von 
Deibelhorn iš Serbijos prie manęs. 
Lap. Sufrizuotas balsas. Aš noriu 
jums padėti. Lap. Ačiū, nereikia. Lap. 
Jūs persmeigsit tą šnicelį, bet abejonė 
nenustos jūsų graužusi. Lap. Teisybė. 
Bet, po velnių, kodėl jums tai rūpi? 
Lap. Aš esu iš Serbijos. Mes žinom 
daugiau, negu... Aš žinau vaistus 
jūsų abejonei pašalint. Lap. Yra 
žolelių, kurias vidurnaktį išgėręs 
žmogus praranda savo kūną. Ir jį 
grąžinti tegali tyros, nekaltos, daug 
kentėjusios merginos prisipažinimas 
meilėje. Lap. Kokia sunki, kokia gir
ta, kokia kvaila buvo mano galva. 
Lap, lap, lap. Duokit žoleles ir 
pakvieskit sužadėtinę. Ji tyra, ji 
kentėjo, ji myli. Lap. Kojis norėjo iš 
manęs? Kokia sunki... Lap. Mes 
atėjom į koridorių, aš išgėriau... ir 
nebejutau nei gėralo, nei savęs. 
Rūkas. Lap. Laikas tekėjo, bet kur ir 
kiek — valanda, diena? Kartais gar
sas minkštas ir bespalvis — iš žemės 
ar iš amžinybės? Lap. Lap.

Ar čia, Algirdo Jeronimo 
Landsbergio „Žmogus korido-
riaus gale” puslapiuose, — bent 
lengva užuomina — neatsispindi 
ir vėliau Jono rankose laikomas 
Bolex kameros „krypuojančiai 
išsikrypuliuojančios” filmų rez
ginio technikos pradas? Pasekime 
Adolfą jojo „Mergina ir Grohno 
vėjas” lakštuose:

Jurgis ją lydėjo. Ji buvo labai 
smulki ir maža. Ir kada jis ją paėmė 
už parankės, ji buvo dar mažesnė. Ir 
jam pasidarė labai nejauku jausti 
ploną ranką savo rankoje ir klausy
tis jos tokių smulkių žingsnių. Resto
rano raudona šviesa.

Adolfas Mekas

— Kur dabar šiaurė?
— Ten.
— Ne, tenai. Aš šiaurę atrandu 

palei Grįžulo ratus. Man susimaišė 
pasaulio šalys.

— O kur rytai?
— Nežinau. Šiaurė — ten, o kur 

rytai — nežinau.
— Ar nematai, kur saulė teka?
— Ne, nematau. Nesu matęs, kaip 

teka saulė. O kada ji jau aukštai, aš 
vis tiek netikiu. Ji man ne pietuose. 
Bet žvaigždžių nėra.

— Yra, kaip nėra. Matai. Ten.
— O, dabar matau. Ten Grįžulo 

ratai. Pažįsti Grįžulo ratus?
Vėliau — tas pat:
— Aš čia gyvenu.
— Čia, šitame name?
— Čia.
— Antrame aukšte?
— Antrame. •
— O kampe restoranas?
— Ne, siuvykla.
— Taip, siuvykla.
Tuojaus už kampo girdėjosi lenkų 

salės muzika ir tolimas įsismagi
nusių vakarotojų triukšmas, kaip 
debesies ūžimas.

— Vestuvės turbūt, matai, kaip 
automobilis apkaišytas.

— Vestuvės. Aš mėgstu vestuves.
— Kodėl?
— Nežinau.
— Žiūrėk, kieno tas šunelis?
— Baltas.
— Eikš, nekandi?
— Jis ne mūsų. Mes turime didelį, 

piktą.
— Aš noriu pamatyti.
— Negalima, jis pririštas.
— Eikš, paglostysiu.

Kairėj pusėj, už kampo buvo lenkų 
salė, ir žmonės retkarčiais praeidavo, 
o dešinėj, ant kito kampo — baras. 
Raudonos Rupert alaus reklamos 
degė languose ir už stiklų matėsi bal
tas kelneris ir keletas galvų, užvers
tų ir bežiūrinčių į televiziją kampe. 
Baltas šunelis atsigulė ant laiptų ir 
padėjo galvą ant kojų.

Po 1,200 egzempliorinės an
trosios Prozos — joje, kaip ir 
pirmojoje, kartu dalyvauja ir dali
jasi jos 128 puslapiais ir Algirdas 
Jeronimas Landsbergis, ir 
Leonas Lėtas — kiekvienas iš 
keturių, išsisklaidę po visus kam
pus, teprakalba į mus pavieniui. 
Visi — laureatai. 1972 metais 
Jonas Mekas išleidžia jo Jurgio 
Mačiūno įpavidalintas — ar tai 
medžio, ar tai odos ar kitokiomis 
medžiagomis įviršelintąsias — 
Reminiscensijas. Tatai — jau po 
jo ir jo brolio laimėjimų, tvirto 
įsistiprinimo ir pasaulinio pri
pažinimo neholivudinėje filmų

plotmėje ir, Jono atveju, itin 
nenuilstama kova straipsniais, 
kritika ir, vis neperiodiškai lei
džiant — kartu su Adolfo 
indėliais — Filrn Culture vienetą, 
Adolfui, atlikus karinę prievolę 
vėl jo mindomoje — užvis Rrąn 
cūzijoje — Europoje, vis daugiau 
krypstant, šalia tiesioginio filmų 
statymo, į profesoriavimą — toje 
jo mėgstamoje srityje (nuo 1971 
metų, o ir dabar, jis yra dėstytojas 
ir paskiausiuoju metu — „Direc- 
tor, Milton Avery Graduate 
School of the Arts — Bard Col
lege, Annandale-on-Hudson, New 
York; Chairman of The Graduate 
Committee”) — o Jonui, ga
liausiai šalia dalyvavimų jury 
komisijose, paskaitų universi
tetuose, „independent film- 
makers’ festivals” ruošų ir nie
kad nenustygstant bet kada, 
reikalui esant, paimti į visada 
kovai pasiruošusias rankas savo 
gaivią plunksną, baigiančiam 

Ir tu, mano baltas Meyence,
ir sunkūs krovinių, ir prekių laivai,
ir dūmai, ir lietaus purkšlės, 
Bremenhaven.

Kur mano namai, kur kraštas mano, tėvynė?

Akiračiai ir miestai, upių tiltai, 
druskinės šiaurės lygumos, vėjo malūnai, 
ir rudens laukų platumos!

Aš išsinešiau kiekvieną sutiktą kvapą, 
kiekvieną daiktą, garsą, trapų 
ir kvepianti laukų ir upių prisilietimą,

nešdamasis viską kartu, nuo pat vaikystės, 
alkanas vis, vis nesustodamas, 
prisirišdamas kiekvieno naujo susitikimo, 
gatvės žibinto.

O, tu, plačioji, svaigalinga Amerika, 
savo raudonais kalnais, sodriom upėm, 
savo spalvotais miestais, išsiklojusiais 
vešliuos, begaliniuose slėniuos, 
ant upių ir vandenynų, 
dundėdama savo uostais, degdama 
savo triukšmingais, plieniniais miestais!

O, tu, Niujorkas, savo skambančias stiklo rankas 
įmerkęs į minkštus debesis,
į begalinį lietų — savo triukšmingom
ir begalinėm gatvėm, savo ilgesiu
apraizgęs kiekvieną mano valandą;
kiekviena gatvė, kiekviena įlanka, 
aikštės ir parkai! ^2

Bear Mountain, Hicksville, Lake Iroųuois 
mažyčiai Stony Brook namukai,
(atsimeni, kaip tąsyk rytą, žiūrėjome 
žemyn nuo vilos, jausdami,

(Nukelta į 2 psl.)

iškovoti jo pasirinktam — gyven
vietei — New Yorkui ištisą at
naujintą pastatą jo, kaipo 
„General Director and Film 
Curator” kartu su Executive Di- 
ręctOP Rober^ Jlaller veįamam 
.Antbolugy.Film Aręįives. (Tatai 
sukuriama, siekšąųt išsaugoti 
esamą tokią filmų ir video me
džiagą ir suteikti plačiajai 
visuomenei — itin tiems, kurie 
tuo domisi, tą studijuoja ar, kaip 
menininkai, kuria — galimybę 
rasti suburtą, tą sukauptą vieno
je vietovėje guvų šaltinį.)

Jo 1976 metų gegužės 27 dienos 
Le Monde cituojami žodžiai: „Je 
suis citoyen americain, c’est tout. 
Une paltie de moi-mėme restera 
a jamais en Lithuanie” patvirtina 
jo žodžius toje atsiminimais įde
gintoje atrankoje visais to rinki
nio puslapiais, akcentuojančiais, 
gimtąja kalba, jo vidaus tarsi 
amžinąja ugnimi baltą degimą. 
Štai kelios ištraukos:
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Kolektyvizacija — 
lietuvių literatūroje ir 
Grossmano romanuose
Literatūrinis atlydys Lietuvoje 

tebėra ribotas, bet jo teigiamos 
pasekmės jau apčiuopiamos. Štai 
romanuose ir apsakymuose atvi
riau vaizduojamos kolektyvizaci
jos laikotarpio negerovės. 
Pakėlus uždangos kraštelį, 
sušmėžuoja pavienės nuoskau
dos, neteisybės, paskiri didžiojo 
kolektyvizacijos absurdo bruožai. 
Ir tai gerai, ir už mažas dovanėles 
reikia padėkoti. Tiktai būtina 
nepamiršti, jog kol kas visa tai 
tėra lietuvių tautą taip skaudžiai 
nusiaubusios kolektyvizacijos 
tragedijos fragmentai. Ir šiandien 
lietuvių literatūroje tebevyrauja 
Šolochovo „Dono” ir „Velėnos” 
formulė: padaryta klaidų, pra- 
virkdyda ir sukruvinta, tačiau 
„nubuožinimas” ir kolektyvizaci
ja buvo būtini, neišvengiami, ir 
galiausiai nepaprastai naudingi. 
Tik pažiūrėkit, kaip didingai 
šnara kolūkių javai! Su istorijos 
dėsniais negalima ginčytis. Ir 
taip lietuvių literatūra vis dar 
neužčiuopia gilesnių kolektyviza
cijos šaknų, atviriau neaprašo jos 
vaisių. Ir šiandien dar tebečiuo- 
žiama paviršiumi.

ViBai kitaip, į pačią kolektyvi
zacijos esmę skverbiasi 1964 
metais mirusio sovietinio rusų 
rašytojo Vasilijaus Grossmano 
romanai, „Amžinas tekėjimas” 
bei „Gyvenimas ir likimas”. 
Neišspausdinti Sovietų Sąjungoje 
ir pastatę autorių į didelį pavojų, 
šie romanai pasiekė užsienį ir 
daugeliu kalbų pasklido po visą 
pasaulį. Romane „Amžinas 
tekėjimas” Grossmanas taip ap
rašo dogmatiškus komunistus:

„Jie įsikalė į galvas idėją, kad 
vadinamieji .buožės’ tėra be
teisiai parijai, neliečiamieji, kir
mėlės. ,Buožės’ vaikas jiems 
šlykštus, jauna .buožiukė’ už 
utėlę žemesnė būtybė. Jie žiūrėjo 
į vadinamus .buožes’ kaip į at
grasius galvijus: .buožės’ neturi 
sielų; jie dvokia; jie visi serga 
venerinėmis ligomis; jie liaudies 
priešai ir išnaudotojai... Ir jiems 
nėra pasigailėjimo. Jie ne 
žmonės,... kas jie iš tikrųjų, tur
būt kirmėlės”.

Tiems ištikimiems partiečiams, 
rašo Grossmanas, „buožių” 
kančia buvo neverta pasigai
lėjimo. Vienas romano „Gyveni
mas ir likimas” veikėjų yra vete
ranas partietis propagandistas, 
kuris 1931 metais aiškina, kad 

Šiame numeryje:
Kolektyvizacija literatūroje • Luigi Malerbos romanas „Gyvatė” 
• Sonės Pipiraitės-Tomarienės premijuotoji novelė „Rozalijos 
teisybė” • Prof. Petras Stanlis apie Robert Frost • Fotografas 
pavasarį • Iš vengrų poezijos • Knygą „Išėjęs negrįžti” pasitinkant

„buožės užkasė grūdus ir patys 
atsisakė valgyti. Ištisi kaimai — 
seneliai, vaikai, visi tyčia išmirė 
badu, norėdami pakenkti 
valstybei!”

Romane „Amžinas tekėjimas” 
Grossmanas cituoja valdžios 
nutarimą, kad Ukrainos, Dono ir 
Kubanės valstiečiai turi būti 
numarinti badu. Viena to dekre
to pasekmių buvo masinis vaikų 
kapinynas 1933-siais bado 
metais. Autoriaus žodžiais:

„Valstiečių vaikai! Ar matėte 
laikraščiuose išspausdintas vaikų 
nuotraukas vokiečių konclage- 
riuose? Anie (ukrainiečių) vaikai 
atrodė lygiai taip pat... Atėjus 
pavasariui, jie jau nebeturėjo 
veidų, kurių vietoje tebuvo ma
tyti paukščių galvelės su sna-,. 
pais, ar varlių veideliai: sulysę 
plačialūpiai. Tai nebe žmonių 
veidai”.

Kai kurie romano „Gyvenimas 
ir likimas” veikėjai Antrojo 
pasaulinio karo metu pastebi 
panašumą tarp nacių ir bolševikų 
filosofijos. Vienas komunistas 
taip kalba:

„Anais laikais .aš sau 
sakydavau: jie ne žmonės, jie 
.buožės’... Kas gi išgalvojo tą žodį 
.buožė’... Norint juos nukankinti, 
reikėjo paskelbti, ka(i .buožės’ 
nėra žmonės. Taip kaip vokiečiai 
paskelbė, kad žydai, ne žmonės. Ir 
taip Leninas ir Stalinas paskelbė, 
kad .buožės’ ne žmonės”.

Kitoje scenoje belaisvį komu
nistą Mostkovskojų apklausinėja 
vokietis oberšturmbanfiureris 
Liss’as. Jis tvirtina, kad nesu
tarimai tarp jųdviejų tėra ginčai 
tarp šeimos narių: jų nuomonės 
skiriasi tiktai neesminiais klau
simais. Ir šio tvirtinimo Most- 
kovskojus nesugeba paneigti.

Apie panašumus tarp nacių ir 
bolševikų galvoja ir žydas fizikas 
Viktoras Strumas, kuris prieina 
tą pačią išvadą: „Jis galvojo: 
žmonių paskirstymas į kategori
jas pagal jų visuomeninę kilmę 
man atrodo visai teisėtas ir 
morališkai pateisinamas. Bet ir 
vokiečiams atrodo visai moralu 
paskelbti, kad žmonės yra iš 
esmės skirtingi ir paskirstyti juos 
pagal tautybę ir rasę”. Strumas 
pasmerkia vokiečius, bet 
priduria: „Mūsų principai tie 
patys — tai yra, nei naciui, nei ko
munistui nesvarbu, ar žmogus 
.geras, blogas, talentingas, kvai-

Vizija, „velniška” intriga ir pamišimas
LUIGI MALERBOS ROMANAS „GYVATĖ’

PETRAS MELNIKAS

1985 metais prancūzų rašytojui 
Claude Simon laimėjus Nobelio 
literatūros premiją su Faulknerio 
sąmonės srauto stilium 
parašytais „naujojo romano” vei
kalais (kaip Flandrų kelias, 
Vėjas, Žolė, Rūmai, Triptikas ir 
kitais raštais), tenka ir mums at
kreipti dėmesį ir susidomėti šios 
rūšies avangardu, kuris yra 
platus ir įvairus. Pradėtas jis 
Nathalie Sarraute vizijiniais ir 
dialogu paremtais veikalais. 
Vėliau Alain Robbe-Grillet 
„nukalė” šios srovės teorijas, pa
rašė daugiausia tokio pobūdžio 
romanų ir jų įtaka jaučiama ir už 
Prancūzijos sienų.

Net toks rusų emigranto A. 
Tarkovskio filmas, gamintas 
švedų bei prancūzų, „The 
Sacrifice” (1986), turintis šios 
rūšies idėjų, gavo specialią Can- 
nes filmų festivalio premiją. 
Jame užmigęs žmogus turi viziją 
— sapną, kad kilo atominis karas, 
ir pabudęs jis džiaugiasi, kad tai 
buvo tik sapnas. Šis filmas, rodos, 
šiemet gavo ir amerikietišką 
„Oscar’ą”.

Italijoje nesnaudžiama; kaip 
rašoma Britannica Book of the 
Year 1967, italas Luigi Malerba 
pagarsėjo krašte savo keistu, 
komiškai brutaliu romanu 
Gyvatė, išverstu 1968 metais net 
į anglų kalbą. Kadangi romanas 
parašytas paprasčiausiu stiliumi, 
chronologiškai belieka bent 
trumpai atpasakoti, kaip jis 
Butvarkytas ir kaip užliūliuoja 
skaitytoją paprastumu ir savo 
velniškai gudria intriga, kuri 
remiasi neišsakymais, laisve ir 
pamelavimais.

Romanas Gyvatė prasideda 
maždaug taip:

„Aš” mačiau kareivius mažame 
miestelyje, važiuojančius į Afri- 

las, ramus, guvus, jautrus, 
godus’. Svarbi tiktai jo .kate
gorija’.”

Grossmano nuomone, tarp 
nacių ir bolševikų sistemos nėra 
esminių skirtumų. Kaip bol
ševikai „buožes”, taip ir naciai 
„išnaikino savo priešus dujų 
kamerose. Ir tie anksčiau visatoje 
nematyti nusikaltimai... buvo 
padaryti Gėrio vardan”.

Nuo Grossmano romanų vėl at
sisukus į lietuvių literatūrą, iš 
karto peršasi išvada: koks dar il
gas lietuvių rašytojų kelias į 
pilnutinį kolektyvizacijos, jos 
pasaulėžiūrinių šaknų ir jos 
kraupių pasekmių aprašymą. Il
gas ir būtinas kelias. 

JP

kos karą (Abisinijoje?), dai
nuojančius; ir radijo aparatas 
skleidė kariškus maršus visame 
miestelyje. Tuomet buvau dar 
vaikas, sako. Niekad nepamirš
damas komiškumo, papasakojęs 
per kelis puslapius apie vaiko 
gyvenimą, šaltas dienas, suaugęs 
jis išvažiuoja į sostinę, nes ten 
„šilčiau”. Romoj jis įsitaiso pašto 
ženklų krautuvėlę, yra labai 
bailus, bijo su žmonėmis šnekėti 
ir apsivedęs su žmona visai nesi- 
šneka. Kai ji ką sako, jis atsako, 
kad „tave užmušiu, sena mote
rie”, nes ji vieneriais metais už 
jį vyresnė (!). Neturėdamas kon
takto su žmonėmis, jis įsirašo 
bent į bažnytinį chorą, kur gieda 
oratorijas, motetus ir matosi bent 
su choristais, kurie šneka tik apie 
muziką. Kartais jis dainuoja min
tyse ir chorvedys reikalauja, kad 
jis dainuotų atverta burna. Į 
chorą vėliau įstoja jaunesnė 
mergina, kurią jis savo mintyse 
pavadina Miriam (romane 
neduodama jos tikro vardo ir 
tokios rūšies kūrinyje tai labai 
svarbu, kaip bus matoma).

Kartą po choro repeticijos jis su 
ja išeina į Via Giulia kartu, bet 
nieko jai nesako, nešneka, 
įsivaizduoja, kaip senovėje šia 
gatve vaikščiojo didikai, kardi
nolai, ir jis įsivaizduoja esąs 
vienas iš jų. Pasako kelis 
sakinius merginai lotyniškai, 
nors tos kalbos visai nemoka, 
kažką tik „suraizgo”. Mergina 
sustabdo taksi ir jie išsiskiria. 
(Jis niekad nelydi jos į namus — 
tai svarbu romanui!)
Romanas staiga atrodo būsiąs 

pornografinis, nes aprašoma, 
kaip visą naktį savo Fiat 600 
bučiuojasi su mergina, bet taip 
manyti klaidinga. Automobilis iš 
ryto „nestartuoja” ir mergina vėl 
grįžta namo su taksi, o jis jaučiasi 
lyg skristų laimingas, kaip sapne, 
virš Romos stogų, įsimylėjęs iki 
ausų.

Mergina ateina į jo krautuvę ir 
jie mylisi vėliau ten seifo kam
barėlyje. Jis pradeda nekęsti savo 
darbo, užgaulioja klientus ir 
galvoja tik apie Miriam, kurią 
dievina ir dėl jos eina iš proto. 
Pasidaro pavydus, sarkastiškas. 
Jam atrodo, kad merginą matė 
prieš trejus metus Ostijos 
paplūdimy su sportiškai atro
dančiu jaunuoliu ir ją klausinėja, 
kas jis toks buvo? Ji išsisukinėja, 
jie ginčijasi. Jam atrodo, kad ji 
jam nebuvo ištikima, kai jis jos 
dar nepažinojo(l). (Romane 
aprašomas ir jo vienintelis drau
gas Baldasseroni, pašto ženklų ir 
senų marmurų kolekcionierius, 
kurio jis nekenčia ir bijo, kad tas 
„nenušvilptų” jo merginos.)

Jis vedžioja savo merginą po 
visą Romą, ginčijasi su ja ir 
pasiūlo jai pasidaryti rentgeno 
nuotraukas. Ji nenori, pagaliau 
sutinka, bet nuotraukose dakta
ras randa ją sveika. Ji supyksta 
dėl šios keistos jo užgaidos, išlipa 
iš automobilio ir jis jos daugiau 
nebemato ir kenčia.

Kančia yra ilga ir baisi, jam 
prisimenant gražias dienas su ja, 
kai tuo tarpu lietus lyja ir lyja ir 
miestas paskendęs rūkuose. O 
kur jo žmona? Čia jis prisipažįs
ta skaitytojui, kad pamelavo — jis 
nevedęs (!). O rentgeno nuotrau

kose norėjęs pamatyti Miriam 
vidų, nes ją visą mylėjęs. Jam 
atrodo, kad ji yra šnipė „pašto 
ženklų mafijoje” ir kad jo draugas 
Baldasseroni jai priklauso ir pa
vogė merginą. Įtaria visus, 
valkiojasi po miestą ir, kai ji pa
galiau ateina, šaltai su juo šneka, 
jis ją nunuodija ir sako, kad 
pradės kerštą, kaip kai kurios 
Afrikos gentys — kanibalai 
elgiasi su nugalėtais priešais. 
(Skaitant pasidaro net priklu, bet 
norisi žinoti, kas bus toliau.)

Jis skaito dabar tik kriminalinę 
kroniką laikraščiuose. Darosi vis 
daugiau pamišęs, nori šokti į 
Tiberį nuo tilto, nusiskandinti, 
šneka daug apie kanibalizmą, 
sekioja dailias merginas, kaip 
„gardžius kąsnelius”, ir mato Mi
riam visur, apleidęs darbą, 
nevalgydamas, sudžiūvęs, kaip 
ligonis. Girdi Miriam balsą — ji 
šaukia jį iš anapus, kažkokioj 
tamsioj skaistykloj ar pragare, 
kur šalta ir kur žmonės krenta į 
prarają... Ji prašo, kad jis ateitų 
pas ją ir atneštų šiltų drabužių. 
Vargšelė, mirusi ir „ten” viena...

Tada jis nueina į policiją ir in
spektoriui prisipažįsta, ką 
padarė, pameluodamas, kad jos 
lavoną įmetė į Tiberį. Inspek
torius dešimtis kartų mėgina 
surašyti jo išpažintį, bet faktai 
nesiklijuoja. Jokia mergina nėra 
dingusi Romoj tą savaitę, nežino
mas jos vardas, nei kur ji gyveno. 
Policija apžiūri jo krautuvėlę, bet 
jokių pėdsakų neranda ir jį palei
džia, turbūt galvodama, kad jis 
pamišėlis ir savo mintyse 
susikūręs visą istoriją.

Gale jis vaikščioja po įvairias 
kapines su kažkokiu ryšulėliu, 
norėdamas jį „palaidoti”, bet 
kapinių žemė mieste labai brangi 
ir jis neturi tiek pinigų. Nesiseka 
rasti vietos ir provincijos 
kapinėse tam ryšulėliui, kuriame

A. Venslovaitė-Gintalienė. Iš ciklo „Civilizacijos metamorfozės”. IV. 19S0.

A. Venslovaitė-Gintalienė. Iš ciklo „Civilizacijos metamorfozės”. III. 1980.

neaišku, kas suvyniota. Pavargęs 
jis nori tik užmerkti akis ir 
niekad jų neatmerkti. Taip 
baigiasi romanas.

Kas buvo tame ryšulėly? Nuo 
kurios vietos romane yra prasi
dėjusi šio pamišėlio fantazija? 
Kodėl romanas pavadintas 
„Gyvate”? Tokie ir kitokie 
klausimai ateina skaitytojui. 
Romanas avangardinis, parašy
tas tačiau paprastu, beveik 
elementariu dienoraščio stiliumi 
ir paliečia vietomis svarbiąsias 
žmogaus egzistencijos temas: 
vienišumą, meilės objekto 
nuosavybės jausmą, meilės ob

jekto praradimą, mirtį ir norą 
susijungti su vėlėm, su jom 
šnekėti ir būt kartu su mirusiais, 
kurių kai kurie gal mūsų laukia.

Nors autorius to aiškiai nepa
sako, jaučiamas pamišėliškas 
simbolizmas, siekiant garbinti, 
net dievinti mylimą asmenį iki 
kraštutinumo, tarsi girdėtum 
Kristaus žodžius, laužant duoną 
ir geriant vyną per Paskutinę 
vakarienę: Tai mano kūnas, 
tai mano kraujas. Tai tikrai būtų 
šventvagiškas simbolizmas. 
Bendravimas ir pokalbis su myli
mosios vėle panašus į Hamleto 
pokalbį su savo tėvo vėle. Šiame 
romane jis dar daugiau įtiki
nantis ir jaudinantis, nes savo 
tikrą ar įsivaizduotą Miriam 
romano herojus nepaprastai 
mylėjęs.

Romanas nepaprastai įdomus 
skaityti ir lengvai prieinamas 
William Weaver atliktame ver
time į anglų kalbą: Luigi Maler
ba, The Serpent (New York: Far- 
rar, Straus and Giroux, 1968). Jis 
labai parankus susipažinimui su 
„naujojo romano” struktūra, nes 
Nobelio premiją gavęs Claude 
Simon yra daug sunkiau 
skaitomas.

*

Luigi Malerba yra italų rašytojo 
Luigi Bonardi pseudonimas. Jis gimė 
1927 metais. Gyvena Romoje. Kuria 
romanus, noveles ir filmų scenarijus. 
Nuo pat pirmųjų savo natūralistinių 
novelių rinkinyje La scoperta dell’al- 
fabeto (1963; Abėcėlės atradimas) di
džiausią dėmesį skiria kalbai, jos 
paradoksams ir trūkumams bei 
ryšiui su tikrove, o taip pat rašytojo 
kuriamajam aktui. Kiti jo veikalai, 
be čia nagrinėjamo II serpente (1966), 
yra Le rase imperiali (1974; Imperinė 
rožė), Salto mortale (1968), II pro
tagonisto (1973), vaikams pasaka 
Pinocchio con gli stivali (1977; Batuo
tas Pinocchio), regioninių žodžių 
katalogas Le parole abbandonate 
(1977), Storie dell’anno Milte (1972, 
1000-jų metų istorijos; parašytos kar
tu su Tonino Guerra; dramatizuotos 
italų televizįjos) ir II pataffio (1978; 
Kratinys).
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Poezijos dienas 
pasitinkant

Kaip ąžuols druts prie Nemunėlio...

Šių metų Poezijos dienos, kaip 
ir kasmet, bus Vainikų dienos sa
vaitgalio pradžioje. Tai jau tra
dicija. Kai kiti literatūriniai ren
giniai Chicagoje per daug klau
sytojų nesutraukia, tai pava
sarinės poezijos šventės visada 
buvo maloni išimtis. Kasmet re
gime ir girdime vis naujus poezi
jos kūrėjus, ir jie klausytojų 
niekad neapvylė.

Su šių metų Poezijos dienų pro
gramos dalyviais — Kaziu Bra- 
dūnu ir Antanu Gustaičiu — 
visuomenės supažindinti nerei
kia. Jie labai gerai žinomi ne vien 
savo eiliuota kūryba, bet ir suge
bėjimu savo žodį ryškiai perduoti.

Lietuva yra poetų tauta. Visi 
žinome, kad lietuvių liaudis, 
nežinomi poetai, sukūrė šimtus 
tūkstančių nepakartojamų 
liaudies dainų, poezijos kūrinių, 
tikrų šedevrų, kuriais gėrėjosi ir 
gėrisi svetimtaučiai tyrinėtojai. 
Nemaža tų dainų pasinaudojo ir 
savo kūrybai net tokie literatūros 
didžiūnai, kaip Goethe, nors 
poezijai prasiskverbti į kitų 
tautų, kalbų pasaulį labai sunku. 
Bepigu muzikai, tapybai ar 
skulptūrai, kurių kalba yra 
universali. Net beletristikai 
lengviau negu poezijai. Ir vis 
dėlto jau nemaža turime mūsų 
poezijos — liaudies ir autorinės — 
kūrinių išverstų į svetimas 
kalbas, pradedant Donelaičiu, 
baigiant pačiais jauniausiais. Ir 
tie vertimai padaryti ne 
atkištinai, bet stengiantis su
gauti kūrėjo žodžio ir minties 
nuotaikas, niuansus, pakartoti 
ritmą, surasti atitinkamą rimą, 
Jei ir svetimieji susidomi mūsų 
poezija, vadinas, jos autoriai 
vertinami tarptautiniu mastu.

Ta proga verta kiek prisiminti 
praeitį. Atgimusi Lietuva savo 
trumpu žydėjimo metu 
literatūrai davė daug iškilių 
poezijos meistrų. Ypač tai paste
bima antram nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmety. Prieš 60 ar 
50 metų laikinoji sostinė, 
Kaunas, buvo tiesiog poetų 
Parnasas. Apie 1930 metus ir 
vėliau ten gyveno Maironis, 
Adomas Jakštas, Mykolas 
Vaitkus, Kazys Binkis, Balys 
Sruoga, Faustas Kirša, Liudas 
Gira, Petras Vaičiūnas, Vincas 
Stonis, Vincas Mykolaitis- 
Putinas, Petras Babickas, An
tanas Rimydis, Petronėlė 
Orintaitė, Stasys Santvaras ir 
dar kiti. Kiek jaunesni, atvykę į 
Kauną studijuoti, papildė poetų 
eiles, iškilo į pirmaeilius kūrėjus 
— Bernardas Brazdžionis, 
Salomėja Neris, Antanas 
Miškinis, Henrikas Radauskas, 
Kotryna Grigaitytė, Gražina 
Tulauskaitė, Jonas Kossu- 
Aleksandravičius (Aistis), Kazys 
Zupka, Mykolas Linkevičius, An
tanas Gustaitis, Kazys Inčiūra, 
Alfonsas Tyruolis, ir nemaža 
kitų.

I anų gretas įsijungė jau pati 
jauniausioji karta, suvažiavusi į 
Kauną mokslo semtis - Kazys 

Bradūnas, Henrikas Nagys, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
Vytautas Mačernis, Paulius 
Jurkus, Leonardas Žitkevičius, 
Eugenijus Matuzevičius...

Čia neminimi tie, kurie ne 
Kaune gyveno arba į literatūros 
aukštumas iškilo ne poezijos 
kūriniais, bet kitados rašė ir eilė
raščius, pvz., Vincas Krėvė, An
tanas Vaičiulaitis, Juozas 
Albinas Herbačiauskas ir kt. O 
kiek dar būtumėm turėję iškilių 
poetų, jei ne nelaimingas karas ir 
visa tai, kas po to sekė. Apie 
nepriklausomos Lietuvos poezijos 
ir apskritai literatūros klestėjimą 
gražiai yra pasakęs Antanas Vai
čiulaitis: „Galėtumėm tarti, kad 
Kauno šlaitai ir kloniai tada 
skambėjo lyrikos balsais, kaip 
niekados jokia Lietuvos vieta 
nėra taip skambėjusi” (Lietuvių 
literatūra svetur, p. 10).

Rašytą dailųjį žodį, ne vien 
poeziją, bet ir beletristiką per
duoti klausytojui gyvu žodžiu 
tradicija taip pat siekia anuos 
nepakeičiamus nepriklausomos 
Lietuvos laikus. Literatūros 
vakarai, popietės turi savo 
istoriją. Bene pirmą viešą lite
ratūros vakarą surengė 1927 
gruodžio 11 dieną studentų 
ateitininkų „Šatrijos” meno 
draugija Kauno universiteto did
žiojoj salėj. Taigi šiemet minime 
60 metų sukaktį. Tada buvęs 
„Šatrijos” pirmininkas Juozas 
Grušas, atidarymas vakarą, pri
minė, jog tokios literatūrinės va
landėlės skatina žmogų nors 
trumpam pakilti nuo kasdienės 
žemės pilkos plokštumos ir siekti 
estetinių vertybių gilesnio pa
žinimo. Paragino, kad pirmas
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Kompozitoriaus Stasio Šimkaus 100 metų 
gimimo sukakties minėjimai Lietuvoje

ALGIS ŠIMKUS
Pastaraisiais metais Lietuvoje 

pradėta vis dažniau viešai prisi
minti ir iškilmingai paminėti 
iškiliuosius pirmosios 20-jo 
amžiaus pusės mūsų tautinės 
kultūros darbuotojus. Muzikos 
srityje jau buvo suruošti šimto 
metų gimimo minėjimai Miko 
bei Kipro Petrauskų, Juozo Nau
jalio ir Juozo Gruodžio. Šių metų 
vasario pradžioje atėjo eilė ir 
kompozitoriui Stasiui Šimkui. 
Sekant jau nusistovėjusia tvarka, 
ta proga visame krašte suruošta 
daug paminėjimų, kuriuose buvo 
atliekami Stasio Šimkaus kūri
niai ir skaitomi pranešimai bei 
studijos, įvertinantys jo įnašą 

toks vakaras būtų tik pradžia, 
kad virstų tradicija. Tame vakare 
savo kūrybą skaitė Vincas 
Ramonas, Antanas Vaičiulaitis, 
Juozas Paukštelis, Liudas Gira, 
Ignas Malinauskas, Aleksas 
Didžpetris ir Juozas Grušas.

Ir tikrai tai būta naujo 
judėjimo. Iš anų laikų spaudos 
pulapių matome, kad literatūros 
vakarai paplito po visą Lietuvą. 
Juos daugiausia rengė gimna
zijos. Kviesdavosi daugiausia jau
nus rašytojus, ir tie važinėjo, 
gastroliavo nuo Vilkaviškio iki 
Biržų, nuo Kėdainių iki 
Kretingos, lankė kiekvieną pro
vincijos gimnaziją. Turbūt 
nebuvo tokios mokyklos, kuri 
ypač per antrą dešimtmetį 
nebūtų surengusi bent kelias 
dailiojo žodžio šventes.

Džiaugiamės, kad ir išeivijoje 
turime iškilių lyrikų, neeilinių 
talentų, kurie mielai sutinka 
mums prabilti gyvu žodžiu, kad 
paįvairina mūsų gyvenimą, pras
kleidžia kasdienę rutiną, pakelia 
mūsų širdis nuo žemės pilkumos. 
Kaip galima neateiti ir nepriimti 
tokios dovanos, kai ji beldžiasi į 
mūsų duris! 

Č. G.

lietuviškon tautinėn kultūron. 
Ypač visur buvo pabrėžiama jo 
veikla, populiarinant ir sklei
džiant lietuviškąsias liaudies dai
nas, auklėjant Lietuvai profesio
nalus muzikus, organizuojant 
chorus bei keliant jų lygį ir apla
mai puoselėjant lietuvišką tau
tinį supratimą. Ta proga rašiu
sieji ir kalbėjusieji pakartotinai 
pabrėžė, kad Šimkaus kūriniai 
dar ir šiandieną skamba visoje 
Lietuvoje, atliekami tiek profe
sionalų, tiek ir mėgėjų. Vienas 
muzikologas savo pranešime 
pažymėjo, kad šio šimtmečio pra
džioje Stasys Šimkus buvęs gal 
plačiausiai žinomas asmuo viso
je Lietuvoje. Jo garsas ir dabar 
esąs ne daug ką sumažėjęs

Stasio Šimkaus 100 metų 
gimimo sukaktis buvo pažymėta 
daugeliu būdų. Jo gyventas 
namelis Birutės kaime prie 
Kauno, jau seniai paskelbtas 
memorialiniu muziejumi ir 
apylinkės gyventojų pramintas 
„Šimkyne”, suremontuotas ir iš 
naujo atidarytas publikai. Prie
šais pagrindinį buvusio Valstybės 
teatro, dabar Kauno muzikinio 
teatro, įėjimą pastatytas kom
pozitoriaus paminklinis bius
tas. Išleistos naujai solistų Gied
rės Kaukaitės ir Virgilijaus 
Noreikos bei Kauno valstybinio 
choro įdainuotos jo kūrinių 
plokštelės. Nukaltas memoria
linis medalis su kompozitoriaus 
atvaizdu. Maskvoje išleistas 
pašto ženklas su kompozitoriaus 
atvaizdu ir net trejopi pašto vokai 
su jo paveikslais. Vasario 4 d. šie 
paštiniai suvenyrai buvo Vil
niaus centriniame pašte antspau
duojami specialiu vienos dienos 
antspaudu su Stasio Šimkaus 
vardu. Tą dieną Vilniaus pašte 
buvo sunkoka prieiti prie langelio 
per eiles žmonių. Lietuvos 
kinematografijos studija paruošė
kompozitoriui prisiminti specialų Šimkus savo kūryba ir darbais

8 vai. vakaro 
JAUNIMO CENTRE

Kvietimo į Stasio Šimkaus 100-ųjų gimimo metinių šventinius renginius Vilniuje, 
Klaipėdoje, Jurbarke ir Seredžiuje viršelis.

filmą-žurnalą. Daugelyje krašto 
laikraščių ir žurnalų tą savaitę 
buvo spausdinami ilgesni straips
niai apie jo kūrybą ir gyvenimą.

Vieši minėjimo renginiai pradė
ti Vilniuje vasario 3 d. Lietuvių 
kompozitorių sąjungos rūmuose 
moksline konferencija tema „Sta
sys Šimkus ir lietuvių muzikinė 
kultūra”. Konferenciją (pas mus 
dabar būtų vadinama simpo
ziumu) atidarė kompozitorių 
sąjungos pirmininkas ir Vilniaus 
konservatorijos rektorius kompo
zitorius Vytautas Laurušas, 
pažymėdamas, kad Stasys 

yra giliai įėjęs į Lietuvos kultūros 
istoriją. Su Šimkaus dainomis per 
80 metų jau yra užaugusios net 
dvi kartos, ir jo dainos dar vis 

. tebedainuojamos.
Konferencijoje pranešimus 

skaitė daugiau kaip penkiolika 
įvairių muzikos sričių atstovų, jų 
tarpe ir iš Gudijos ta proga atvy
kęs Minsko muzikos instituto at
stovas Vladimiras Glinskis. Jis 
priminė Stasio Šimkaus 1913 m. 
sukurtą muziką žymaus gudų 
tautinio rašytojo Jankos Kupalos 
pjesei „Pavlinka” ir jo nuoširdų 
bendradarbiavimą su to laiko 
Gudijos kultūros veikėjais. Lie
tuviai pranešėjai ištisą dieną tru
kusioje konferencijoje nagrinėjo 
įvairius Stasio Šimkaus veiklos 
ir jo kūrybos aspektus. Danutė 
Palionytė, dar 1967 m. išleidusi 
knygą apie Stasį Šimkų, kalbėjo 
apie jo kūrybą jo gyvenamo laiko 
muzikos kontekste. Živilė Ramoš
kaitė apibūdino Šimkaus harmo
nizuotas liaudies dainas. Vir
ginija Apanavičienė charakteri
zavo Šimkaus chorinės melodikos 
bruožus. Bronius Zubrickas per
žvelgė Šimkaus veiklą 20-jo 

v

Siame numeryje:

Poezijos dienas pasitinkant.
Kazio Bradūno ir Antano Gustainio eilė
raščiai.
Trys lietuviai kompozitoriai: Stasys Šim
kus, Jeronimas Kačinskas, Darius Lapins
kas.
Literatūros vakaras Philadelphijoje.
Chicagos teatruose.
Jūratės Bigelytės-Silverman paroda.

amžiaus pradžios lietuviškų cho
rų sąjūdyje. Tadas Šumskas kal
bėjo apie Šimkaus dainų inter
pretaciją. Rimas Geniušas ir 
Algimantas Kalinauskas pateikė 
atsiminimų ir savo nuomonių 
apie Šimkaus dirigavimą ir jo 
operą „Pagirėnai”. Danutė Pet
rauskaitė ir Fabijonas Sereika 
apibrėžė Šimkaus pedagogines 
pažiūras ir jo pastangas kelti 
Lietuvoje muzikos mokytojų 
kvalifikacijas. Danguolė Medi- 
šauskienė papasakojo apie forte
pijono klases Šimkaus vado
vaujamoje Klaipėdos muzikos 
mokykloje. Vaclovas Juodpusis 
analizavo Šimkaus užrašytas ir 
tautoje plačiai paskleistas liau
dies dainas, kurių daugelis prieš 
tai buvo tik lokalinio pobūdžio. 
Konradas Kaveckas ir Gražina 
Kirvelytė apibūdino Šimkaus 
ryšius su Vilnium ir jo asmeninį 
gyvenimą Birutės kaime. Algi
mantas Puišys pabrėžė, kad Sta
sio Šimkaus muzika išliko gyva 
per ilgus metus, visą laiką skam
bėjo ir tebeskamba ne tik kon
certinėje estradoje, bet ir kas
dieninėje buityje, daugiau kaip 
bet kurio kito lietuvio kompozito
riaus. Jis ragino, kad šio kompo
zitoriaus gyvenimas bei kūryba 
būtų dar išsamiau įtarinėjami, 
siekiant parodyti šį musų klasiką 
visu ūgiu. Jis pažymėjo, kad 
netrukus ruošiamasi išleisti nau
ja laida visą Šimkaus kūrybą, 
siekiant tuo padaryti ją dar 
plačiau prieinama visame krašte.

Vasario 4 d. įvyko iškilmingas 
minėjimas - koncertas Vilniaus 
valstybiniame akademiniame 
operos ir baleto teatre. Minėjimą 
pradėjo menotyros daktaras J. 
Gaudrimas paskaita, pavadinta 
„Lietuvių muzikos klasikas Sta
sys Šimkus”. K mcertinėje daly
je teatro simfoninis orkestras, 
diriguojamas A. Aleksos, atliko 
Šimkaus simfoninę poemą „Ne
munas”. Šimkaus dainas dainavo 
operos solistai Regina Maciūtė ir 
Vaclovas Daunoras. Koncerto 
programoje taip pat dalyvavo pa
garsėjęs Kauno valstybinis cho
ras, diriguojamas Petro Bingelio, 
įspūdingai atlikdami Šimkaus 
stambesnes dainas „Oželį”, „Vėjo 
dukrą” ir „Į ateitį šviesią”. Pa
baigai jungtinis Kauno valsty
binis ir Vilniaus operos choras 
atliko su orkestru pirmojo 
veiksmo pabaigos dainą „Saulė 
motina pakilo” iš operos „Pa
girėnai”, dabar vadinamos „Kai
mas prie dvaro”.

Vasario 5 d. Stasio Šimkaus 
minėjimai-koncertai vyko jo 
gimtinėje Seredžiuje ir Jurbarko

(Nukelta į 2 psl.)
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Kubilius nagrinėja
Brazdžionį ir „socializmą”
Kad taip apie išeivių autorius 

krašte rašytų ne propagandistai, 
o rimti kritikai, literatūros 
mokslininkai! Ši dar neseniai 
„nereali” svajonė šiandien jau 
ima pildytis. Sušvelninus Gimto
jo krašto toną, jo puslapiuose š.m. 
sausio 15-21 d. apie Bernardą 
Brazdžionį, poeto 80 metų sukak
ties proga, prabilo Vytautas 
Kubilius.

Pripažinęs, kad ligšiolinėje so
vietinės kritikos polemikoje su 
Brazdžioniu „nedaug belieka 
vietos poetinio žodžio grožiui, jo 
pripažinimui”, Kubilius savo 
trumpame komentare sugeba iš
kalbiai ir nepaviršutiniškai ap
žvelgti poeto kūrybinį kelią — 
avangardizmo, simbolizmo, bibli- 
nės tradicijos įvairavimus jo kū
ryboje. Brazdžionio eilėraščio me
lodija, jo „iškilmingas graudus 
rūstumas” taikliai sugretinami 
su odės žanru ir su Victor Hugo. 
Pabrėžiama, kad poetas sukūrė 
nemaža eilėraščių, kurie įeina į 
„antologinį lietuvių lyrikos 
fondą”. Jau seniai apie Brazdžio
nį buvo taip įtaigiai rašyta — ir 
krašte, ir išeivijoje.

Kubiliaus komentaras apie 
Brazdžionį — ypatinga akimirka 
pastarųjų 46-rių metų lietuvių li
teratūroje. Čia patvirtinama, 
kad, nepaisant popierinių ir gele
žinių uždangų statymo, mėgini
mų perplėšti gyvą kūrybos ir kul
tūros kūną į „tarybines” ir „bur
žuazines” dalis, lietuvių litera
tūra tebėra viena. Apie Los Ange
les gyvenantį svarbų lietuvių po
etą Vilniuje rašo svarbus kriti
kas. Tai gražu ir natūralu! Pasi
tvirtina tai, kad net ir totalita
rinė santvarka nepajėgia ištrinti 
ar nutildyti didelio poeto. Dialo
gas tarp krašto ir išeivijos pako
pia aukštyn, darosi rimtesnis bei 
oresnis.

To dialogo rėmuose kyla ir ne
raminantys klausimai apie kitą 
Kubiliaus straipsnio dalį. Jis rašo 
ne tiktai apie Brazdžionio 
„poetinio žodžio grožį”, ne tik su
teikia biografinių žinių, bet ir mė
gina įstatyti poetą į tam tikrą po
litinį bei kultūrinį kontekstą. Ir 
čia Kubiliaus aptariamo poeto ne
atpažins nei istorija, nei pats 
Brazdžionis.

Brazdžionio balsas, pasak Kubi
liaus, tai „būdingas senosios Lie
tuvos — smūtkelių ir bažnytėlių 
krašto — balsas, subrandintas ka
talikybės dominavimo viešajame
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Siame numeryje:
Brazdžionis ir „socializmas” • Antano Rekašiaus muzikos plokštelė 
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Dickinson College konkurse • T. Lapio novelė • Petro Melniko 
„Italijos užrašai” • Teatras Floridoje, New Yorke ir Chicagoje • 
Nuomonės ir pastabos • Nauji leidiniai

Bernardas Brazdžionis

gyvenime prieškario metais”. Ne
jaugi. Ar Brazdžionio ir kitų 
poetų gilų religingumą, kaip ir 
kitas jų savybes, apsprendžia ap
linka? Ar dabartinėje rinktinių 
Lenino raštų, atominių jėgainių 
ir KGB rūsių Lietuvoje poetai 
rašo apie Leniną, reaktorius ir 
saugumiečius? Ar religija — o 
šventas determinizme! — tėra 
aplinkos įspaudas, kaip tvirtina 
Anilioniai ir Kašlevai? (Bažny
tėles į istorijos šiukšlyną, smūt- 
kelius į muziejus, ir religijos ne
bebus!) Ar religinį poetą nagrinė
jančiam kritikui teužtenka pami
nėti biblijos „retorines” savy
bes? Įsivazduokime, jei taip mė
gintumėme gvildenti Dante, 
John Donne, ar Paul Claudel!

Ir šis Kubiliaus tvirtinimas: 
„Bernardas Brazdžionis figūruo
ja lietuvių poezijos istorijoje, kaip 
ir Gumiliovas, toks pat bekom
promisinis socializmo priešas, 
figūruoja rusų poezijos istorijoje”. 
Kodėl sugretinami tiedu poetai? 
Juk rusų imperijos monarchistas, 
„sidabro amžiaus” poezijos akme- 
istas nelabai panašus į skirtingo 
braižo, proletarinės kilmės, nuo 
Gumiliovo imperijos atsiplėšusios 
Lietuvos patriotą Brazdžionį. (Ar 
jų vardai minimi drauge todėl, 
kad dabar abudu stengiamasi 
„reabilituoti”, tarsi bet kurios 
imperijos biurokratai turėtų teisę 
užkasti ir atkasti gyvus poetus?) 
Bet patys fantastiškiausi Kubi
liaus tvirtinimai apie „socializ
mą”: Brazdžionis esąs „bekom
promisinis socializmo priešas”, jis 
„polemizuoja su socializmo ide
ologija ir praktika”, jis 
„kategoriškai neigė socialistinį 

'Lietuvos gyvenimo etapą”. Tai 
fantastiška, nes Brazdžionis nie
kad nėra rašęs apie „socializmą”.

Iš paskutiniųjų šypsosi mūza
MYKOLAS DRUNGA

ANTANO REKAŠIAUS muzikos 
plokštelė. Koncertas smuikui ir 
orkestrui („Metafonija”), atlieka 
solistas Raimundas Katilius su 
Lietuvos valstybinės filharmonijos 
simfoniniu orkestru, dirigentas 
Juozas Domarkas; Styginis kvartetas 
Nr. 3, atlieka Vilniaus styginių kvar
tetas (Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Donatas Katkus ir Augus
tinas Vasiliauskas); Simfonija Nr. 5 
(„Segmentai”), atlieka Lietuvos vals
tybinės filharmonijos simfoninis 
orkestras, dirigentas Juozas 
Domarkas. Išleido Verra Records, 
3001 West 59th Street, Chicago, II- 
linois 60629. Gaunama „Drauge”.

*
Ar jūs mėgstate modernišką 

muziką — tokią, kokią rašo Da
rius Lapinskas?

Ar jūs mėgstate modernišką 
muziką — kitokią, negu rašo Da
rius Lapinskas?

Jeigu nei į vieną iš šių 
klausimų negalite atsakyti tei
giamai, nebeskaitykite toliau. 
Būsite tik sunervinti ir tiek. Bet 
jei jums, kaip ir man, patinka 
šiuolaikinė muzika, kviesčiau 
pasmaguriauti Antano Reka
šiaus garsų ekscesais.

Ekscesai — ne visuomet blogas 
dalykas. Jų yra kiekvieno stiliaus 
muzikoje (prisiminkime Vi
valdžio „Keturis metų laikus”, 
Liszto „Transcendentalinius 
etiudus”, Mahlerio simfonijas). 
Avangardo atveju jie ženklina 
akiplėšišką (tiksliau kalbant, 
ausiplėšišką) išsilaisvinimą iš 
įprastinių garso konfigūracijų. 
Tačiau kiekvienas meniškai 
reikšmingas ekscesas nėra tik 
triukšmas ar chaosas, bet trium
fai iškas naujos estetinės logikos 
atradimas. Kaip toks, jis turi 
išliekamosios vertės. Išlieka ne 
tik atradimas, bet keistu būdu ir

Jis polemizavo ir tebepolemizuo- 
ja su kitokia ideologija ir sant
varka. Ar Lietuvą 1940 metais 
okupavo imperialistinės armijos 
uniformomis persirengęs „socia
lizmas”? Ar Stalinas ir Berija bu
vo „socialistai”? Ar „socialistai” 
trėmė lietuvius į led.nę mirtį? Ar 
Vorkuta ir Karaganda buvo „so
cialistiniai” kurortai? Kai po An
trojo pasaulinio karo Kremlius 
užvaldė ir kitas Vidurio-Rytų 
Europos šalis, socialistinių ir 
žemdirbių politinių partijų nariai 
buvo pirmosios naujojo režimo au
kos. Ar „socializmas” žudė ir ka
lino nesocialistus ir socialistus 
1956 metais Budapešte ir 1968 
metais Praboje, užgniaužė „Soli
darumo” sąjūdį Lenkijoje ir nai
kina Afganistano gyventojus? Ar 
ne tiksliau būtų sakyti, kad Braz
džionis yra „bekompromisinis im
perializmo priešas”, kad jis „po
lemizuoja su totalitarizmo ideolo- 

jo „ekscesyvumas”. Beveik 300 
metų praslinkus, vis dar girdime 
ne tik Vivaldžio muzikos subs- 
tancialumą, bet ir jos „šoko efek
tą”. Drįsčiau spėti, kad panašiai 
bus ir su į šią plokštelę įrašytais 
Rekašiaus kūriniais.

Geriausiai jų klausytis, viską 
kitą padėjus į šalį. Leiskitės 
užvaldomi jų garsų plaukimo, 
kad pajustumėte tikrą jų skonį, 
kurį pavadinčiau — juoku pro 
dejonę. Kaip Antano Gustaičio 
poezijoje, taip Antano Rekašiaus 
muzikoje vaitojimas ir kva
tojimas yra dvi to paties medalio 
pusės. Gal tai aukštesnio sąmo
ningumo reakcija į dvidešimtojo 
amžiaus čelovieko likimą: kai 
visą laiką reikia raudoti, nieko 
nebegalima imti rimtai, nes 
kitaip — pasiusi. Algimantas 
Mackus ir Darius Lapinskas, pa
vyzdžiui, likiminį siaubą dar per
gyvena išskirtinai tragizmo 
dimensijoje. Ir ne vien Mackus su 
Lapinsku, bet ir visi kiti mūsų es
tetiniai egzistencialistai: iš 
rašytojų Antanas Škėma, Alfon
sas Nyka-Niliūnas, Henrikas 
Nagys, Liūne Sutema, Vitalija 
Bogutaitė, iš kompozitorių (čia 
sąrašas aplamai trumpesnis) — 
greta Lapinsko — Jonas Švedas. 
Jų kūryboje viską sugeria 
skausmo pojūtis. Žinoma, kai 
tikrai skauda, kai kūną ir 
dvasią laužo kančia, juoko nėra. 
Bet jeigu jau rašai, jeigu įstengi 
prisiversti kūrybiniam aktui, — 
esi nuo kančios lyg ir atsiplėšęs 
ir tuo pačiu gal ir turi jėgų 
spręsti: ar kančią pašventinti, ar 
pažaisti su ja? Tie, kurie kančią 
pašventina, jeigu ne išprotėja, tai, 
geriausiu atveju, išeitį randa 
humanistinėje arba dieviškoje 
metafizikoje. Bet tie, kurie su ja 

gija ir praktika”, ir kad jis „ka
tegoriškai neigė Lietuvos prie
spaudos amžinumą”? Brazdžionio 
priešas visad buvo tai, ką Sartre 
pavadino „konclageriniu socia
lizmu”. Laikas suprasti, kad jis 
niekad nebūtų išvykęs iš savo nu
mylėtos Lietuvos, jei joje būtų 
įsivyravęs demokratinis socia
lizmas. Ir atvirai prisipažinti, kad 
jei Brazdžionis 1944 metais ne
būtų pasitraukęs iš Lietuvos, jis 
būtų buvęs — „socializmo”? — nu
žudytas, kaip 1921 merais buvo 
nugalabytas panašaus amžiaus 
sulaukęs Gumiliovas. Gumiliovui 
tada net ir Maksimas Gorkis ne
sugebėjo padėti; kaip ir Brazdžio
nio nebūtų išgelbėję Petras 
Cvirka ar Justas Paleckis.

Nepaisant kultūrinių pragied
rulių, daugelio daiktų, įvykių ir 
sąvokų Lietuvoje dar negalima 
vadinti jų tikraisiais vardais. Ta
čiau suprast save, savo kultūrą ir 
savo amžininkus, neįmanoma 
vartojant žodžius — kaip „socia
lizmą” totalitarizmo vietoje — ku
rie iškreipia ar paslepia tikrovę. 
Prie tokios sąvokinės „Berlyno 
sienos” turėjo sustoti ir Vytautas 
Kubilius, taip įtaigiai aprašęs 
Brazdžionio „poetinio žodžio 
grožį”. „Menininkai, žvelkit 
pabaisai į akis ir pastverkit ma
gišką smuiką”, rašė Gumiliovas, 
išpranašavęs savo paties mirtį bei 
rusų kultūros agoniją. Jo iššūkis 
tebėra aktualus ir lietuvių ra
šytojams bei kritikams.

A. Landsbergis

Kompozitorius Antanas Rekašius Nuotrauka Rimanto Žuko

žaidžia, eina Gustaičio ir Reka
šiaus keliais ir sugniaužtą kumš
tį, suleistus į delną nagus pa
verčia išsišiepusia burna.

Rekašiaus atveju prasivėpusi 
koserė dirba pilnu tempu. Čia ji 
staugia, čia ji cypia, čia vėl su
vaitoja, čia pražysta gražiausios 
melodijos užuomazga ir — susi- 
prunkščia, paskum lyg kužda 
kažką (meilės niekelius tyliai į 
ausį?), šlama, čeža kaip pelės 
šiauduose, sučiulba kaip paukš
telis, niūniuoja, kaip visa kuo 
patenkinta moteris (ar tik ką 
išplaktas vaikas), vos girdimą 
dainelę — ir vėl nusižvengia 
arklio balsu. Intensyviausias 
tokių „retorinių atspalvių” pasi
keitimas vyksta smuiko kon
certe, kur solistas gauna progos 
išbandyti vieną po kitos visas 
savo instrumento galimybes. Vir
tuozas Raimundas Katilius plėšo 
smuiko stygas lyg nebepasitikėtų 

Vilniaus styginių kvartetas: Donatas Katkus, Augustinas Vasiliauskas, Audronė Vainiūnaitė ir Petras Kunca Vilniaus 
universiteto kieme. Nuotrauka Algimanto Kunčinus

sulaukti rytojaus — jos dega, 
verkia ir švilpia gaivališkame 
elementų šėlsme. Ir nors Reka
šius kuria kolažo būdu, dėsty
damas vienas prie kito skir- 
tingiausio kolorito bei sukirpimo 
gabalėlius, jie kažkaip susi
organizuoja į sandarią vienumą 
ir tolydžio plaukia viską su savim 
nusinešančia srove. Tai ir yra 
kompozicinio meistriškumo žymė 
— individualiausius garsų bei 
spalvų proveržius pajungti vienos 
pamatinės estetinės tvarkos gra
vitaciniam laukui.

Ši technika dar įspūdingesne 
apimtimi pasireiškia Penktojoj 
simfonijoj. Čia susipina daugelis 
mūsų amžiaus stilistinių 
pakraipų, neišskiriant nė džiazo, 
į tam tikrą dvidešimtojo 
šimtmečio muzikos apoteozę, 
kurios išklausius taip ir norisi su
šukti: „Dabar jau viską žinau, 
dabar jau viską girdėjau!” Ir iš 

tiesų po Rekašiaus bent momen
tui nebesinori grįžti prie „grynes
nio” stiliaus kūrinių, nors ir aiš
kiausiai suprantant, jog be anųjų 
šaltinių — be serialistų, 
sonoristų, minimalistų, fokloris- 
tų ir kitų pirmtakų — nė paties 
Rekašiaus ,,mixtum compo- 
situm” nebūtų buvęs įmano
mas.

Be abejo, kiti kitaip pasižiūrės 
į Rekašiaus muziką, bet man tai 
yra išdaigingas, ironiškas atliepis 
į mūsų laikotarpio estetinius 
ieškojimus, o potekstėje — į mūsų 
laikotarpio konvulsijas (plg. 
esesininkų — o gal enkavedistų — 
čebatų trinksėjimą Penktojoj sim
fonijoj, greitai susiliejantį su pa
ties klausytojo širdies pulsu). Vie
nintelė šiokia tokia išimtis — sty
ginis kvartetas, stilistiškai 
vientisiausias, „rimčiausias” 
kūrinys, bet užtat ypač prikrau
tas koncentruotos dramatinės 
įtampos.

Įdomu pažymėti, kad nors 
Rekašius nebėra jaunas žmogus 
(gimė 1928 m.), jis, galima saky
ti, tebėra jaunas kompozitorius, 
nes muziko kaijeros ėmėsi jau bū- 
damas suaugusio amžiaus, metęs 
pirmykštę teisininko profesiją. 
Atsidėjusiai kurti pradėjo tik sep
tintoje dekadoje. Užtat iš karto ir 
sutapo su avangardizmu. Išeivijos 
lietuviams jo kūryba mažai 
tepažįstama, nors Amerikoje 
kompozitorius giminių kviečia
mas lankėsi du kartus. Iš pirmo 
apsilankymo ir gimė ši 1985 m. 
išleista plokštelė, o antro vizito 
proga Chicagos WFMT, žino- 
miausioji JAV klasikinės 
muzikos radijo stotis, perdavė 9 jo 
veikalų seriją (1985 m. balandžio 
mėn.). Vieną jo kūrinių į savo 
repertuarą įtraukė bei Jaunimo 
centre surengtame koncerte 
atliko Loop Group, amerikiečių a- 
vangardinės muzikos kolektyvas, 
kuriame dalyvauja ir mūsų 
gitaristas bei kompozitorius 
Petras Aglinskas.

Plokštelę išleido Verra Records 
leidykla, kuriai vadovauja Vik
toras Pauperas, Emilija Pakštai- 
tė-Sakadolskienė, Romas Saka-
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Ganytojas ■ visiems laikams

Rumunų poetas apie
literatūrą ir
Šių metų kovo 19 d. New Yorke 

įvyko literatūros vakaras, kuria
me buvo pagerbti du poetai-išei- 
viai: lietuvis Tomas Venclova bei 
rumunas Doriri Tudoran. Vakarą 
suruošė Amerikos PEN klubas, 
atstovaujantis apie 2000 ameri
kiečių rašytojų.

Vos 42 metų sulaukęs Dorin 
Tudoran yra laikomas vienu ryš
kiausių balsų rumunų literatūro
je. Už savo nepriklausomas idėjas 
ir žmogaus teisių gynimą jis tu
rėjo kelerius metus praleisti na
mų arešte. Praėjusią vasarą jam 
pagaliau buvo leista išvykti iš 
Rumunijos — ne todėl, kad jis vos 
išliko gyvas nuo bado streiko, bet 
dėka viešosios nuomonės spaudi
mo. Tudoran’ą užstojo žymūs po
litikai, rašytojai ir Tarptautinio 
PEN klubo centrai visame pasau
lyje. Atvykęs į Ameriką, jis jau 
spėjo išleisti dvi knygas ir šiuo 
metu dirba kaip tyrėjas Katalikų 
universitete, Washingtone.

Tudoran’o apmąstymai apie 
santykį tarp meno ir totalitarinės 
santvarkos daugeliu atžvilgių 
panašūs į Tomo Venclovos išve
džiojimus. Savo neseniai išspaus
dintame esė Tudoran’as nagrinė
ja totalitarizmą, pasiremdamas 
veidrodžio įvaizdžiu. Iš meno, ra
šo jis, labai dažnai buvo reikalau
jama būti veidrodžiu. Veidro
džiais knibžda ir diktatorių rū
mai, nuo Romos imperatoriaus 
Kaligulos iki Filipinų Ferdi
nando Marcos. Vienas seniausiu 
karų yra tarp veidrodžio ir dik
tatoriaus.

Rumunų poetą ypač domina 
vienas veidrodžio pavidalų — koš
maras. Šiame veidrodyje, pasak 
jo, matome „pavergtą Europą”. 
Tai bendras tiekos daugelio 
išduotų istorinių idealų kapas. 
Ten viskas aukštyn kojom. Vilkai 
saugo piemenis, jaučiai atbulai 
pakinkyti į vežimą, kvailiai kara
liauja. Ten menininkui, kaip 
veidrodžiui, nebeleidžiama žvelg
ti į pasaulį iš natūralios per
spektyvos. Kas į istoriją žiūri par
puolęs ant kelių, tas ją taip ir te
gali vaizduoti.

Kalbėdamas apie savo tėvynę, 
Rumuniją, Tudoran’as pareiškė, 
jog jos prezidentas labai pyksta 
ant rašytojų, kuriuos jis apkalti
no „Rumunijos tikrovės nepripa
žinimu”. Tarp tų apkaltintųjų 
autorių yra romaną parašęs poli
cininkas. Ar jis nežino Rumuni- 
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Siame numeryje:
Literatūra ir totalitarizmas • Jurgio Gliaudos naujas istorinis 
romanas • Apie poetą Robert Frost • Baltų studijų konferencija 
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poezijos • Naujos knygos • Chicagos teatruose • Nuomonės ir pa
stabos • Sveikatingumo planavimas • Iš Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus veiklos

totalitarizmą
jos tikrovės? — klausia poetas. Jei 
jis nežino tikrovės, kas gi ją tada 
žino? Vienas tardytojų aiškiai at
sako į tą klausimą: „Rumunijos 
kaimai vis gražėja. Užsienio tu
ristai negali atsižavėti mūsų kai
mais.”

Teisybė, rašo Tudoran’as. „Tu
ristė” Kotryna II-oji, žiūrėdama 
pro savo karietos langą, taip pat 
buvo sužavėta žaisliniais Potem- 
kino kaimeliais. Deja, ne visi ga
lime būti kaip ta imperatorė, ar 
kaip tie užsienio turistai, kuriuos 
saugumo agentai vedžioja po stro
piai parinktas, išdailintas vietas. 
Poetas ironiškai priduria, jog Ru
munijos diktatorius ruošiasi pa
šalinti visus Rašytojų sąjungos 
narius ir juos pakeisti užsienio 
turistais, kurie „geriau pažįsta 
Rumunijos tikrovę”.

Tudoran’as informuoja, jog to 
nelaimingo rumunų romanisto- 
policininko knyga pavadinta 
„Naktį nešaudoma”. Labai suma
žinus elektros normą piliečiams, 
priduria jis, daug pigiau šaudyti 
dienos metu. Kulkos susilaukti 
galima net ir už 30 metų vestą 
asmenišką dienoraštį, kuriame, 
anot tardytojų, „buvo deformuo
ta istorinė tikrovė”. Toksai, pa
vyzdžiui, buvo inžinieriaus ir po
eto Georghe Ursu likimas. Jei iš
drįsi „deformuoti” tą „šaunią” 
tikrovę, tave gali rast pakartą 
ant medžio šakos, kaip aktorių 
Arpad Visky. Rumunų rašytojus 
pastaruoju metu užpuolė keista 
„epidemija” — savižudystė. Ir ne 
tiktai kaip literatūrinė tema...

Šiandien rumunų rašytojas ne- 
besiunčiamas į kongresus, bet į 
policiją, su savo rašoma mašinėle 
po ranka. Kiekvieneriais metais 
rašomą mašinėlę reikia iš naujo 
užregistruoti; saugumas paima jų 
„pirštų atspaudus”. Jos raidės ne
matomai pasikeičia ir, staiga, ji 
tegali rašyti „Valio!”

Pasak Tudoran’o, literatūra ne
beturi priemonių išreikšti savo 
laiką ir žmogaus likimą. Tai li
teratūra, kuri, kaip E.T.A. Hoff- 
mann’o veikėjas Peteris Šie- 
milis, galutinai prarado savo 
šešėlį. O be šešėlio, rašytojas pri
klauso tuštumai... Tuštumai pri
klauso ir diktatūra.

Kame viltis? Kaip visais 
laikais, viltis vaizduotėje — už
baigia savo esė rumunų poetas 
Dorin Tudoran.

kž

ANATOLIJUS KAIRYS

. Jurgis Gliaudą. GANYTOJAS IR 
_ VILKAI. Istorinis romanaB. Londonas: 

■ ^Nidos knygų klubas, 1986. Viršelis E.
Matuko. 241 psl. Kaina — 9 dol. Gaunama 
„Drauge".

čius, Vincas Kudirka, Jonas 
Šliūpas, Kristijonas Donelaitis 
(nors „Metai” parašyti 18-jo 
šimtmečio antroje pusėje, tačiau 
stalčiuose ar archyvuose laikomi 
raštai nieko neženklina, todėl 
Kristijonas Donelaitis laikytinas 
19-jo šimtmečio antros pusės 
kultūros avangardistu — „Metų” 
pilnas tekstas tepasirodė 1865 
m.), Martynas Jankus, Petras 
Arminas, kunigas Silvestras 
Gimžauskas, kunigas Aleksan
dras Burba, Andrius Vištelis, 
Jonas Jablonskis ir daugybė kitų. 
Jie privertė penkis šimtus metų 
snaudusią tautą atgimti, 
atlietuvėti, atsijungti idėjiškai ir 
atsiskirti istoriškai nuo lenkų 
tautybės, įžiebti sąmonėje lietu
vybės ugnelę ir pažadinti laisvės 
troškulį, tautinę savigarbą.

I tuos įspūdingus laikus tvirtai 
ir sėkmingai grįžta mūsų nepail
stamas rašytojas Jurgis Gliaudą 
—jo naujas romanas Ganytojas ir 
vilkai neseniai pasirodė knygų 
rinkoje. Romanas šviežias, giliai 
įžvalgus, psichologiškai įtikinan
tis. Prieš mūsų akis vėl iškyla 
ana baisioji sukilimo šmėkla su 
kartuvėmis, dalgininkais, 
neįtikėtinomis kraujo srovėmis. 
Romano centre — vyskupas Mo
tiejus Valančius — ganytojas, o 
aplink jį Muravjovai — tėvas ir 
sūnus bei visa plejada rusų — 
vilkai. Ši vyskupo kova su vilkais 
— pagrindinė veikalo tema.

Romanas savo bendražmogiško- 
mis idėjomis daugiaprasmis ir 
daugialytis. Laiko problemos ar 
asmenybės klausimai sprendžia
mi ne vienadienėmis priemonė
mis, o apžvelgiami plačiai ir gi
liai, daugiau veikiant, negu kal
bant, nežiūrint galimų pasekmių. 
Toks yra sukilimas, tokia verty
bių skalė — kiekviena pusė laiko
si savo 
mėti!

*
Mūsų istoryoje yra du momen

tai, kurie laiko tėkmėje viliojo 
istorikus, rašytojus ir poetus iš 
arčiau į juos pažvelgti ir plačiau 
pažinti. Abu tie momentai tiek 
skirtingi, kiek ir panašūs, neat
siejami nuo bendros tautinių įvy
kių grandinės.

Pirmasis momentas iškilo 
keturioliktojo šimtmečio antroje 
pusėje, kada su Algirdo (1377 m.) 
ir Kęstučio (1382 m.) mirtimis 
prasidėjo senosios mūsų valstybės 
irimas, užsibaigęs Kriavo aktu, 
Jogailos „ištekėjimu” už Jad
vygos ir eventualiu Lietuvos 
krikštu 1387 metais. Nors Vy
tautas didžiosios kunigaikštystės 
valstybinę galybę iškėlė iki 
aukščiausio laipsnio ir tuo 
pratęsė jos „laidotuves” geru 
puskapiu metų, bet nuo visiškos 
mirties neišgelbėjo. Tai buvo, 
vulgariai pasakytume, "paskuti
nis pasispardymas” prieš ilgų 
šimtmečių tylą.

Antrasis momentas atėjo tik po 
penkių šimtų metų — devyniolik- 
tpjo šimtmečio antroje pusėje — 
Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
asmuo, kone mistinė laikotarpio 
figūra, pradėjusi mūsų tautinio 
atgimimo eiseną, tiesa, lėtu, 
tačiau užtikrintu žingsniu. Nors 
šiuos du spalvingus momentus 
skiria 500 metų tarpas, bet, 
žiūrint iš istorinės perspektyvos, 
jie taip arti, kad beveik susisie
kia, net santykiauja, tik keistai ir 
baugiai: mirtimi ir prisikėlimu! 
Metaforiškai kalbant, mūsų 
tauta pirma „numirė”, o tik 
paskui „gimė”, ne atvirkščiai 
kaip mes, žmonės. Ir jei čia ne 
stebuklas, reikėtų garsiai 
paklausti — tai kas? Šios dvi 
kertinės žymenybės — didysis 
Vytautas ir didysis Valančius — 
pirmasis epochą užbaigęs, antra
sis pradėjęs, ir bus tie du „istori
niai momentai”, prie kurių 
nagrinėjimo vis sugrįžta mūsų 
kūrėjai.

Vienas ar du „žemės nepa
judins,” o minėtuose laikotar
piuose, akivaizdžiai nuostabu, , 
vadų ir veikėjų gausa Judina 
žemę”. Pirmajame dinastinių 
kovų arenoje figūruoja Algirdas, 
Kęstutis, Jogaila, Vytautas, Ona, 
Birutė, Skirgaila, Tautvilas ir 
daug kitų, kol dėl vedybų ir 
krikšto kova baigiasi Lietuvos 
valstybės nenaudai. Devyniolik
tojo šimtmečio antroje pusėje 
vadų ir veikėjų, tų „žemės judin
tojų” gausa pasikartoja: vyskupo 
Motiejaus Valančiaus vedami 
ateina Simanas Daukantas, 
kunigas Antanas Mackevičius, 
Jurgis Bielinis, Jonas Basanavi-

principų — žūt būt lai-

Vyskupas Motiejus Valančius (1801-1875)

Valančiaus laikai įvykiais 
persotinti: sukilimas, baudžiavos 
panaikinimas, tautinis atgimi
mas, spaudos draudimas, 
knygnešystė, blaivybės brolijos, 
mokyklos, bažnyčios, Sibiras, 
Muravjovo siautėjimas... Roma
ne, tartum švariame veidrodyje, 
matai, kaip atsispindi laiko dva
sia. Veiksmo panorama atsiveria 
1862-64 metų sukilimu ir maišti
ninkų atsilankymu Varniuose, 
vyskupo rezidencijoje. Jie 
įsibrauna į kanceliariją ieškoda
mi pinigų. Pinigų nedaug rado, 
bet vyskupą nuteikė labai liūd
nai. „Vienoj pusėj nenugalima 
galybė, o kitoj pusėje mužikėliai 
su dalgiais! Tasai sąmyšis pas 
mus iš lenkų atneštas. Žinai gi, 
lenkas nėra žemaitis. Lenkų 
galvojimas karštas, ne toks 

Albinos Makūnaitės grafika. U ciklo „Knygnešių Lietuva”, 1980. Vidurinėje triptiko dalyje įrašas: „Ir caro batas mindė 
knygą / Ir žodį gimtąjį užgynė / Letargu Lietuva užmigo / Naktis juodyn, naktis ilgyn”.

jau žemaitiškas” (p. 9) — moko 
vyskupas kunigą Antaną Gargą, 
atvedusi sukilėlių būrį.

Žmonės vadino juos riaušinin
kais, maištininkais, dalgininkais. 
Jų buvo daug, prisidėjo ir kuni
gai, ypač vikarai, klierikai ir 
moksleiviai, susižavėję laisvės 
idėjomis. Sukilimo vadai stengėsi 
įtraukti ir vyskupą Motiejų Va
lančių, gauti bent pritarimą. 
Vyskupas savo dvasia buvo suki
lėlių pusėje, bet viešai palaimin
ti nesutiko. Jam pasyviai laikan
tis, vieną kartą per pasiuntinį jis 
gavo labai slaptą laišką. „Iš voko 
vyskupas išėmė lakštą, ant kurio 
dailiai buvo nupieštos kartuvės, 
prie skersinio balkio kabojo ir 
kilpa. Tyčiomis iškraipyto braižo 
įrašas skelbė: Tavęs, vyskupėli, 
laukia vyskupo Ignaco Masalskio 

ir Juozapo Kasakausko likimas. 
Vietoje parašo buvo data: 1794” 
(p. 18). Taiį> vyskupas Valančius 
buvo terorizuojamas savųjų suki
limo vadų.

Tuo pačiu metu į Vilnių atvyko 
naujai Vilniaus generalguberna
toriumi paskirtas kautynių gene
rolas Michailas Nikolajevičius 
Muravjovas. Dar prieš atvykda
mas, Daugpilyje jis sušaudė grafą 
Platerį, o atvykęs į Vilnių tuojau 
liepė pakarti tris kunigus. Taip 
vyskupą Valančių terorizavo 
svetimieji — vilkai. Vyskupas 
atsidūrė tarp Skilos ir Charibdės.

Antroji romano tematinė sklai
da rodo vyskupą Valančių kaip 
blaivybės ir švietimo apaštalą. 
Sukilimas blėsta, o jam patikėtos 
avidės išganymas — nesibaigian
tis vyksmas. Blaivybės draugijų 
veikla uždrausta, parapinių 
mokyklų tinklas išardytas, pilna 
šnipų, parsidavėlių, dirbančių 
rusų administracijai už degtinę 
ar skatikus, pranešinėja, 
skundžia. „Kurstymas negerti 
yra kova prieš valdžią, o blaivy
bės brolijos yra tikri riaušėms 
perėti lizdai, — nutardavo tardy
tojas. — Utenojė pristavas Paster- 
nakovas perėjo per turgų, suvarė 
žmones į būrį ir paskelbė, kad 
vyriausybė įsakiusi gerti degtinę. 
Kas negers, tas veiks prieš carą, 
ir turės mokėti baudą!” (p.25).

Ne geresnė padėtis ir parapinių 
mokyklų, nes jas draudžiant, 
vaikai lanko valdiškas, kurias 
tvarko popai. Vyskupas rašo 
laiškus, protestuoja, gelbsti 
kunigus, areštuotus už vaikų 
mokymą ar blaivybės skelbimą. 
„Vienur vyskupas prašė ,miela- 
širdystės’, kitur gi prašė .malo
ningumo’, dar kitur — .viršinin
kiškos globos’. Tai buvojo sugal
voti komplimentai, kuriais įma
noma patenkinti, papirkti, išpra
šyti bausmės atleidimą” (p. 27).

Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
kilmė, asmenybė, jo biografija su
daro vėl smulkiai ir kruopščiai 
paruoštą tematinį foną. Motina, 
vaikystė, mokslas, pagrindiniai 
charakterio bruožai, artimieji 
bendradarbiai — piešiami nuo
širdžios meilės vaizdais, todėl 
išeina pilni, ryškūs, šviesūs, dir
bą ir kenčią kartu su savo gany
toju. Vyskupas Valančius — reta 
asmenybė, pasakytume — viso 
laikotarpio žymė, tartum iš 
anksto Visagalio numatyta... 
Vyskupas ne teoretikas, o vys
kupas praktikas, realistas, 
jaučiąs už visus ir matąs toliau, 
negu šioji diena, toliau už Bažny
čios plotų... Jo asmenyje telpa 
rašytojas, mokytojas, istorikas 
(„Žemaičių Vyskupystė”), blai
vintojas, politikas, ganytojas... 
Ypatinga vieta, ypatingos 
pareigos, ypatinga asmenybė. Jis 
— vyskupo Juozapo Arnulpo 
Giedraičio įpėdinis ir dvylikos 
kitų vyskupų, ramiai miegančių 
Varnių katedros panteone. Čia ir 
„...jam bus lemta atsigulti”, (p. 
122) — tai jo dvasinis credo.

Šalia jau minėtų, romane yra 
dar ir antrinių idėjinių planų: 
Simanas Daukantas, Antanas 
Vienožinskis, gen. Muravjovo iš
kilimas, jo asmens charakteristi
ka paįvairina turinį ir pagyvina 
romano slinktį. Iš tiesų reikia ne
mažo kūrybinio talento visa tai 
susintetinti, suvesti į darnią 
literatūrinę formą ir duoti skai
tytojui pilnai išbaigtą meninį 

(Nukelta į 2 psl.)
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Nepriklausoma kultūra
klesti Lenkijoje

Keturioliktoji poezijos šventė Chicagoj
JUOZAS PRUNSKIS

Jaruzelskiui Lenkijoje įvedus 
karo stovį, naujasis režimas 
bematant griebėsi užgniaužti 
kūrybos laisvę. Tuo laiku cenzūra 
Lenkijoje buvo dar aršesnė, negu 
Lietuvoje. Tačiau visos tos pa
stangos nuėjo niekais. Kai Lietu
voje oficialioji spauda šiandien 
turi raginti rašytojus drąsiau 
pasisakyti, Lenkijoje klesti dau
gialypė ir iš dalies nepriklausoma 
kultūra. Apie jos naujausias ap
raiškas The New York Times ko
vo 29 d. numeryje rašė dienraščio 
korespondentas Varšuvoje 
Michael T. Kaufman.

Pasak jo, lenkų kultūra šian
dien keturlypė: oficialioji, po
grindinė, Katalikų Bažnyčios rė
muose ir kuriama išeivijoje. Val
džiai nepavykus prievarta nutil
dyti ir suvienodinti rašytojų bei 
menininkų, dabar stengiamasi 
juos suvilioti nuolaidomis. Nauja
sis kultūros ministras Aleksandr 
Kravčuk mėgina įtikinti žymiau
sius lenkų kultūros atstovus, kad 
jie bent šiek tiek bendradarbiau
tų su valdžia.

Lenkų kultūrininkams padary
tos nuolaidos įspūdingos ir toli 
pralenkia tai, kas vyksta Lietu
voje. Kaufmanas informuoja, kad 
Boriso Pasternako romanas 
„Daktaras Živago” dalimis 
spausdinamas keliuose laikraš
čiuose. Pagaliau duotas leidimas 
išleisti penkerius metus „užšal
dytą” Osipo Mandelštamo poezi
jos rinkinį. Filmų režisierius An- 
džiejus Vajda, kuris po Jaruzels- 
kio perversmo buvo laikinai išvy
kęs į užsienį, dabar kuria viešai, 
nepaisant jo aiškių simpatijų 
„Solidarumo” sąjūdžiui. (Lietu
voje tebėra uždrausti jo filmai 
„Geležinis žmogus” ir „Marmu
rinis žmogus”, vaizduojantys „So
lidarumo” kovą už lenkų darbi
ninkuos ir tautos teises.) Šiuo 
metu Vajda Varšuvoje suka filmą 
su prancūzų ir lenkų aktoriais 
pagal Dostojevskio romaną „Vel
niai”, kuris ilgą laiką buvo už
draustas Sovietų Sąjungoje dėl jo 
kritiško požiūrio į rusų nihilizmą 
ir leninizmo šaknis. Neseniai 
Varšuvoje įvyko naujo Vajdos 
filmo „Meilės įvykis” prem
jera. Sis filmas buvo sukurtas pa
gal savilaidoje savo kūrybą 
spausdinančio romanisto Ta
deušo Konvickio apysaką, kurios 
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veiksmas vyksta Vilniuje Antro
jo pasaulinio karo išvakarėse.

Kaufmanas primena, kad len
kų valdžios kultūrinė politika toli 
gražu nėra nuosekliai liberali. 
Vieniems valdžios atstovai „ko
ketiškai šypsosi”, kitiems — grū
moja. Kai Vajda reiškiasi beveik 
laisvai, teatro režisierius Jerzy 
Markuszewski tebėra baudžia
mas už savo pasipriešinimą ofi
cialiajam antisemitizmui bei ry
šius su opozicijos atstovais. Jam 
teleidžiama statyti spektaklius 
antraeiliuose teatruose ir neduo
ta vizos apsilankyti Izraelyje, kur 
jis buvo pakviestas režisuoti Iza- 
ko Babelio pjeses. Poznanės poe
tas Ryszard Krynicki, apie kurio 
kūrybą labai palankiai atsiliepė 
Česlovas Milošas, neteko dėsty
tojo vietos universitete; oficia
lioms leidykloms uždrausta 
spausdinti jo kūrinius.

Amerikiečių žurnalistas iškelia 
vadinamų „kambarinių teatrė
lių” reikšmę. Jis pats Varšuvoje 
apsilankė vieno tokių teatrėlių 
spektaklyje. Žymūs lenkų akto
riai vaidino dvi Čekoslovakijoje 
uždraustų čekų dramaturgų 
pjeses: Pavel Khout „Grengo- 
ladą” ir Vaclav Havel „Largo De- 
solato”. Pirmoji pjesė vaizduoja 
saugumo tardomą čekų rašytoją. 
Ypatinga spektaklio aplinka dar 
labiau išryškina pjesės idėjas.

„Kambarinių teatrėlių” akto
riai vaidina cenzūros uždraustose 
pjesėse, užbaigę spektaklius ofi
cialiuose teatruose. Jie žino, kad 
saugumas akylai seka jų veiklą. 
Vroclave, prieš pat tokio neofi
cialaus spektaklio pradžią, į 
teatrėlį įsiveržė keli milicinin
kai ir pareikalavo žiūrovų 
dokumentų. Daugelis jų manė, 
kad tie milicininkai iš tikrųjų yra 
aktoriai ir apibėrė juos kompli
mentais už tokią originalią spek
taklio pradžią ir tikrovišką mili
cininkų atvaizdavimą. Iliuzijos ir 
tikrovės ribos pradingo, bet ne
trukus vėl išryškėjo, kai žiūrovai 
ir aktoriai buvo nuvežti į milici
jos skyriaus būstinę tardymui.

Šie „kambariniai teatrėliai”, 
teigia dienraščio The New York 
Times korespondentas Kaufman, 
yra iškalbi metafora, išreiškianti 
šiandienį Lenkijos kultūrinį 
gyvenimą.
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Mūsų dailiojo žodžio kūrybos 
viršūnėse švyti du sukaktuvi
ninkai poetai: Kazys Bradūnas, 
sulaukęs šiais metais 70 metų, ir 
Antanas Gustaitis — 80 metų. Jie 
buvo pagerbti gegužės 22-23 d. 
keturioliktoje mūsų poezijos šven
tėje Jaunimo centre, Chicagoje. 
Ją atidarė Jaunimo centro va
dovybės pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė, pasveikindama 
jubiliatus. Pakvietė Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininką 
Česlovą Grincevičių, kuris pa
žymėjo, kad šiemet, ilgamečiui 
Poezijos dienų organizatoriui 
Kaziui Bradūnui nebesiėmus šio 
darbo, Poezijos dienas surengė 
Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba.

Pirmasis Poezijos dienų 
vakaras skiriamas Kaziui Bra
dūnui, kuris kalba į mus pen
kiolika savo poezijos rinkinių. 
Pažymėtina, kad susidomėjimas 
Bradūno kūryba toks stiprus, kad 
ir į šį vakarą prisirinko pilna 
žemutinė Jaunimo centro salė jo 
poezija pasigėrėti. Česlovas Grin
cevičius įvadiniame žodyje 
paskaitė svarių frazių pynę iš 
Bradūno eilėraščių, išryškino jo 
prašymą Dangui, kad jį lydėtų 
ištikimybė poezijai. Grincevičius 
kvietė klausytojus atidaryti 
širdis Bradūno poezijai.

Kazio Bradūno poezijos 
kelias

Kazys Bradūnas, pradėjęs 
humoristiniu pasakojimu apie jo 
susitikimą su žemaičiu Mar- 
ąuette Parke ir jųdviejų 
palyginimą kaip su senimu elgia
masi Žemaitijoje ir Suvalkijoje, 
toliau klausytojus nukėlė min
timis į savo tėviškę Suvalkijoje, 
kur apylinkėje gyveno kūrybingi 
žmonės: Salomėja Nėris, Juozas 
Tysliava, Petras Karuža, Julija 
Švabaitė, Antanas Vaičiulaitis. 
Jam pačiam nuo pat jaunystės 
negalint nuo tėviškės žemės, nuo 
ūkio darbų atsiplėšti, jo ir kūryba 
darėsi žemiška, — prisipažino 
Bradūnas.

Peržvelgė savo poezijos knygas, 
paskaitydamas iš jų parinktus 
eilėraščius. Pradėjo nuo paties 
pirmojo savo rinkinio Vilniaus 
varpai. Tada žvelgė į Vilnių švie
siomis akimis. Čia grožio ilgisi 
žmogų-,, čia katedra kaip glūdinti 
paukštė. Apgailestavo, kad 
spaustuvėj jau atspaustą antrą 
poezijos knygą okupantai bolševi
kai sunaikino. Vieną jo ankstes
nį eilėraštį kun. Alfonsas Lipniū- 
nas 1941 m. trėmimų į Sibirą me
tu perskaitė iš sakyklos Šv. Jono 
bažnyčioje, Vilniuje. Tai „Amži
noji motina”. Profesorius Vincas 
Mykolaitis-Putinas po vienos 
paskaitos tada perspėjo Bradūną 
slapstytis, nes šis eilėraštis buvo 
palaikytas nukreiptu prieš 
okupantus. Toliau Bradūnas

skaitė eilėraštį apie laisvės 
varpą. Iš Sibiro tremties grįžęs 
Povilas Vaičekauskas jam pasa
kojo, kad šį eilėraštį jis dekla
mavo Vorkutoje, išmokęs iš iš
tremtų Vilniaus universiteto stu
dentų. Ir tas faktas Bradūnui 
brangesnis už literatūrines pre
mijas, — prisipažino poetas.

Pirmoji Bradūno knyga išei
vijoje buvo Svetimoji duona. Ti
tulinis eilėraštis kalba, kaip ją 
sunku valgyti, kai ją gauni ne iš 
savo tėviškės žemės, o iš svetimų 
rankų. Tolimesnis Bradūno 
rinkinys, išleistas pokario Vokie
tijoje, buvo Apeigos. Toje knygo
je pavartotą „žalčio žvilgsnį” 
dabar Vakarus pasiekęs rašytojas 
Saulius Tomas Kondrotas yra 
pasirinkęs kaip pavadinimą vie
nam savo romanui.

Amerikoje pirmoji Bradūno 
knyga buvo Devynios baladės. 
Tomas Venclova pasakojo, kad 
kitas Bradūno rinkinys, Morenų 
ugnys, į jo rankas pateko dar jam 
būnant studentu Maskvoje. Iš 
linksmesnės pusės — vienas 
recenzentas Australijoje, recen
zuodamas Morenų ugnys, per 
neapsižiūrėjimą knygą vis vadino 
„Moterų ugnimi”.
Lyg trilogiją sudarė meniškai 

išleistos, dailininko Vytauto O. 
Virkau iliustruotos knygos: So
natos ir fugos — primenanti Čiur
lionį, Donelaičio kapas — skir
tas Tolminkiemio poetui ir 
mūsų žemdirbiams ir trečioji, 
Pokalbiai su karaliumi — skirta 
mūsų valstybininkams. Bra
dūnas jautriai paskaitė posmus iš 
šių trijų knygų. „Pokalbiai su ka
raliumi” atsirado švenčiant 650 
metų sukaktį nuo Vilniaus įkū
rimo — 1973 metais. Čia išspaus
dinti kūriniai pradedami iš
traukomis iš Gedimino laiškų. 
Poetas kalba apie varpų skam
bėjimą kraupų, apie kankinius.

Išeivių dvasinį alkį atskleidžia 
eilėraščiai knygoje Alkana 
kelionė, kurioje apdainuojami 
lietuviški kryžiai, stovintys 
šalyse, kurias palietė lietuvio 
išeivio pėdos.

Humoristiškai skambėjo 
eilėraštis apie piligriminį velnią, 
vykstantį į Vatikaną; apie velnią, 
nuėjusį į lietuvių tarpą, kur po jo 
dalgiu kiša galvas mūsų avinai.

Užeigoje prie Vilniaus vieškelio 
primenami trys nužudyti ir už
kasti kovotojai — kankiniai,

keliu. Rinkinyje Prierašai gausiai 
panaudotos ištraukos iš Šv. Rašto 
— Genezės knygos, Šv. Jono 
evangelijos, laiškų ir Apreiškimo 
knygos ir iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos, duodant jų 
poetinę interpretaciją ir jas 
sudabartinant.

Naujasis Kazio Bradūno 
rinkinys

Gausiais plojimais palydėta, 
baigėsi pirmoji Bradūno poezijos 
rečitalio dalis. Antrame poezijos 
vakaro kėlinyje, kurį pradėjo Lie
tuvių rašytojų draugijos sekre
torius Adolfas Markelis, Kazys 
Bradūnas pasisakė, kad jį seniai 
domino, kaip lietuvio dvasioje 
susiliečia krikščioniškieji ir prieš
krikščioniškieji bruožai. Tą temą 
svarstant ir atsirado rinkinys 
Krikšto vanduo Joninių naktį. 
Knygoje — šešios dalys, simboliš
kai primenančios šešis 
šimtmečius nuo mūsų krikšto.

Paskaitė pirmąją knygos dalį, 
kuri klausytojus žavėjo kūrinių 
skambumu, poetinių įvaizdžių 
gausumu, ryšiu su mūsų liaudies 
kūrybos vaizdais, simboliniu 
įvykių įprasminimu. Skelbė 
knygos ir kryžiaus atėjimą į 
krikštasuolę. Priminė ir karalių 

____ _______________ Jogailą, ir mūsų, išeivių situaciją, 
prisikėlę ir einą kruvinu Vilniaus Skaitydamas parinktus eilė-

Dalis klausytojų per keturioliktąsias Poezijos dienas Jaunimo centre, Chicagoje.
Nuotrauka Zuzanos Žilevičienės

Keturioliktųjų Poezijos dienų, įvykusių 1987 m. gegužės mėn. 22-23 d. Jaunimo centre, Chicagoje, programos atlikėjai 
ir rengėjai: (iš kairės) Adolfas Markelis, Česlovas Grincevičius, Kazys Bradūnas, Salomėja Endrijonienė, Antanas 

• Gustaitis ir Rimas Vėžys.
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raščius iš kitų knygos dalių, kal
bėjo apie atėjusias knygas, apie 
vakarą prie Šiluvos, prabilo 
žemiškosios litanijos posmais. Tai 
lyg malda žemei, bet nebūtinai 
pagoniška. Juk ir šv. Pranciškus 
broliais vadino žemės reiškinius.

Kazys Bradūnas muziką ir poe
ziją pavadino seserimis. Bradūno 
kūryba jungėsi su kompozi
toriaus Dariaus Lapinsko su
kurtomis melodijomis. Daly
viams buvo labai brangus paįvai
rinimas išklausyti Lapinsko 
komponuotą muziką Bradūno 
eilėraščiams. Dainavo Laima 
Rastenytė-Lapinskienė, pianinu 
palydint pačiam kompozitoriui 
Dariui Lapinskui. Jo sukurtos 
melodijos egzotiškos, avangar
dinės, neįprastos mūsuose, bet 
kultūrininkui įdomios savo ki
toniškumu, originalumu. Čia tar
pais buvo girdimi raudų atgar
siai, liaudies giesmių atspalviai. 
Taip buvo atlikta „Aušros Vartų 
baladė”, „Perkūnas, velnias ir 
aš” ir „Susitikimas Kiršuose”.

Toliau Kazys Bradūnas reči- 
tavo eilėraštį apie gyvybės ir 
mirties susitikimą. Šiam kūriniui 
idėją davė vaikystėje matytas be- 
mirštąs senelis, kuriam, atrodo, 
įdavus pypkę, jis nebemirtų... 
Skaitė toliau apie makabrišką 
giltinės šokį, apie mus, pasku-

Nuotrauka Zuzanos Žilevičienės 
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tinius pagoniško pasaulio 
dinozaurus, apie nuogą poeziją be 
krikšto drabužėlių. Deklamavo 
apie Joninių procesiją Pajevony, 
apie barstomus paparčių žiedus, 
apie miško apeigas, kuriose 
pinasi pagoniškoji ir krikščio
niškoji Lietuva — apie Dievą, 
einantį į Sibirą, apie lietuviškąjį 
Emaus, kviečiant Viešpatį 
pasilikti pas mus. Baigė 
eilėraščiu, išvedančiu paralelę 
tarp poezijos ir Lietuvos. Savo 
rečitalį užsklendė kreipimusi į 
dalyvius — jei poezijos purslai 
aptaškė ir jūsų širdis, esu lai
mingiausias žmogus pasaulyje.

Adolfas Markelis padėkojo 
poetui Kaziui Bradūnui už didelę 
poezijos dovaną. Grįžtame į 
namus, pripildyti poezijos ir dai
nos, be kurių gyvenimas būtų 
tuščias. Dėkojo solistei Laimai 
Rastenytei-Lapinskienei, 
kompozitoriui Dariui Lapinskui. 
Poezija, muzika — tai dievų 
kalba. Tepasilieka to bent 
kibirkštėlė mūsų sielose!

Šias Poezijos dienas suruošė 
Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba kartu su Jaunimo centro 
Moterų klubu, kurio narės 
svečiams surengė gausių ska
nėstų vaišes. Abu vakarus gausų 
parduodamų poezijos knygų 
stalą, prie kurio netrūko pirkėjų, 
tvarkė Kazimieras Rožanskas.

Antano Gustaičio rečitalis
Antroji poezijos šventės diena 

buvo skirta poetui, humoristui 
Antanui Gustaičiui. Vakarą pra- 

-dėjo Jaunimo centro vedėja 
Salomėja Endrijonienė, pasvei
kindama jubiliatą Antaną Gus
taitį, švenčiantį 80 metų sukak
tį. Pakvietė vakaro programai 
vadovauti Lietuvių rašytojų 
draugijos valdybos narį Rimą 
Vėžį.

Rimas Vėžys Antaną Gustaitį 
apibūdino kaip humoristą, sa
tyriką, savo žanrą pakėlusį į 
meniškas aukštumas. Jo kiek
vienas eilėraštis klasiška humoro 
forma atveria žmogiškas 
silpnybes, bet su meile. Humoras 
ir satyra yra liuksusas, kurio mes 
nedaug turėjome. Gustaičio 
istoriškos elegijos — reto žanro iš
radingi pavyzdžiai. Elegantiškas 

(Nukelta į 2 psl.)
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ir vaizdiniai

Aloyzo Barono septyniasdešimtmetis

Kiekvieneriais metais šiuo 
- laiku minime Lietuvoje bolševikų 

1941 metų birželį vykdytus trė
mimus ir žudynes. Tos siaubo 
dienos neišdildomai įrėžtos visų 
tų atmintyje, kurie jas pergyveno, 
nors ir maži būdami. O dar vėliau 
gimusiems visą gyvenimą 
neišdils iš akių kur nors pokario 
metais matyta nuotrauka: Leoka
dija Žemgulienė glaudžia Pa
nevėžyje nužudyto savo vyro dr. 
Juozo Žemgulio ranką. Šis vaiz
das jau yra peržengęs dviejų 
žmonių neišsakomą tragediją; 
klasikine, koncentruota jos išraiš
ka tapęs simboliu 1941 metų 
birželiui visos tautos sąmonėje. 
Tačiau tiems, kurie apie žudynes 
ir vežimus žinos vien iš pasako
jimų, tos baisios dienos bus tik 
skaičiai knygų lapuose, tik rai
džių mirgesys liudininkų prisi
minimuose. Čia kaip tik yra 
vieta, kur vaizdinė kūryba (mūsų 
laikų technologijos dėka) pratęsia 

Prieš maždaug mėnesį PBS sto
tys visą savaitę rodė filmą 
„Shoah”. Tai prancūzų kinemato
grafo Claude Lanzmann filmas 
apie žydų žudymą Lenkijoje. Dau
giausia linksniuojamos vietovės: 
Oswiecim-Auschwitz ir Treblin- 
ka. Ilgas, beveik devynių valandų 
filmas nenaudoja praeities baisių 
nuotraukų (lavonų kalnai, iš
badėję kaliniai, į mirtį žvel
giančios akys), o tačiau įstengia 
perduoti siaubą liudininkų žo
džiais net ir idiliškame Europos 
gamtos fone. Gabiai panaudojami 
pasenę lenkų prekiniai vagonai ir 
garu bei dūmais pūškuojantys 
garvežiai: tai daiktai, kurie te
bėra Lenkijos kasdienybės dalis, 
o tačiau yra ryšys su praeitim. 
Filmuotojas meniškai išradingas: 
štai du vilniečiai kalba apie 
Lietuvos girių grožį, stovėdami 
prieš naujai pasodintą mišką 
Izraelyje. Kamera, lyg garvežys, 
juda virš surūdijusių Auschwitzo
koncentracijos stovyklos bėgių, ir įamžina tautinę patirtį ateities 
Upeliu plaukia valtelė, o jame sė
dintysis dainuoja vokišką daine
lę: jis čia buvo trylikos metų 
berniukas kalinys ir miestelio 
gyventojai dar prisimena kasdien 
girdėdavę jo dainą.

„Shoah” filmo pagrindinis 
tikslas: neleisti žiūrovams 
užmiršti, kad prieš kelias 
dešimtis metų buvo žudomi žydai 
vien dėl to, kad jie žydai. Tai jis 
pasiekia gyvu liudininkų žodžiu 
ir dabartinės kasdienybės daik
tais, paversdamas juos sim
boliais. Veiksme dalyvauja ir 
pats filmo kūrėjas: jis yra 
klausinėtojas, kuris savo labai 
paprastai skambančiais klau
simais atidengia naujus prasmės 
klodus žmonių prisiminimuose. 
„Shoah” yra ne vien meniškas 
dokumentinis filmas: jis yra ir 
labai angažuota ir stipri pole
mika su vokiečiais ir lenkais. Fil
muotojas kaltina lenkus: jūs 
drįsote gyventi, kai čia pat už 
spygliuotų vielų buvo žudomi 
žmonės, kai Varšuvos gete 
žmonės buvo sistemingai badu 
marinami. Jį teisėtai galime 
laikyti tendencingu: filmuotojui, 
atrodo, visiškai nerūpi, ką per
gyveno tie patys lenkai kaimie
čiai to visuotinio Europos siau
bo dienomis. O vis dėlto filmą ver
ta pamatyti visiems mums, kurie 
sunkiai tikime į blogio banalumą 
(o ypač nesuvokiamo blogio). 
Žydų bendruomenei filmas gyvy
biškai svarbus, nes kūrybos pa
galba jis pratęsia baisiųjų nai
kinimo metų atminimą.

kartoms. Ar nereikėtų ir mums 
filmo, kuriame matytume bėgius 
Lietuvos gamtovaizdyje (nors tai 
būtų Lenkijos ar Vokietijos 
gamtovaizdis, taip kaip apie Pa
nerius galima kalbėti stovint 
Izraelio miške)? Ar neturėtume 
matyti sustatytus vagonus, 
kuriuose girdėti sugrūstų žmonių 
vaitojimas Lietuvos stotyse? Gir
dėti traukinių dundėjimą, net ir 
tada, kai bandome užmigti? 
Matyti veidus tų, kurie gal dar 
vaikais buvo išvežti į Sibirą, ir 
kurių paprasti žodžiai apie savo 
Sibiro kasdienybę yra lygiai 
kaltinimas Lietuvą nusiau
busiems bolševikams, kaip ir 
nukankintųjų lavonai? (Yra daug 
pasaulyje vietų, kurių gamtovaiz
dis toks pat kaip Sibire, pavyz
džiui, Kanados šiaurėje. Jei 
filmuotojo neįleis į Sibirą, tai jį 
įleis į Kanadą ir Lenkiją.)

Nevertėtų į „Shoah” numoti 
ranka, kaip dabartinės aštrios 
politinės polemikos reiškinį. 
Verčiau iš jo pasimokyti, kaip 
kūryba yra esminis tautinės 
atminties laidas. Mūsų ben
druomenei, taip kaip ir žydų ben
druomenei, reikia kūrybinio 
mosto, kuriuo būtų apipavidalin
tas, suformuotas ir išlaikytas to 
baisaus mūsų tautos meto prisi
minimas. Turbūt negalima 
tikėtis, kad tai padarytų da
bartinės Lietuvos kūrėjai, arba 
bent ne po „klasių kovos” skrais
te. Todėl tuo labiau tai yra mūsų, 
išeivių, užduotis. Šitą tautinės at
minties klodą žodine kūryba yra
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Jei prieš septynerius metus 
mirtis nebūtų sustabdžius Aloyzą 
pusiaukelėje, šiais metais mes 
švęstume jo septyniasdešimtąjį 
gimtadienį, džiaugdamiesi jo 
naujų knygų derliumi, jo sąmo
jingais eilėraščiais ir optimistine 
nuotaika, plaukiančia nesustab
doma žodžių srove, juoku, naujais 
novelių ir romanų projektais ir 
jo. asmenine šiluma bei artumu. 
Ta prasme Baronas nėra mi
ręs. Dažnai prisimindami jį, jo 
artumą jaučiame čia pat, ne 
kažkada praeityje, bet šios die
nos momentu. Kiti iškeliauja 
negrįžtamai, bet Baronas, 
būdamas kūrybinga, spalvinga 
asmenybė, lieka gyvas mūsų 
tarpe ne vien daugybe savo 
parašytų knygų, bet pačiu 
savimi. Barono kūrybą daugelis 
skaitėme tais laikais, kai dar 
knyga iš viso buvo skaitoma, bet 
ne slepiama lentynose; daugelis 
jį asmeniškai pažinojome, nes 
Baronas nebuvo savyje užsidaręs. 
Jis mėgo paprastus žmones, 
ieškančius gyvenimo prasmin
gumo ir teisybės socialiniame 
gyvenime, dažnai ieškančius 
išeities smuklėse, iš nevilties 
prasigėrusius, sprendžiančius 
moralines problemas — blogį ir 
gėrį įvairiose aplinkybėse. Jis 
vaizdavo pokario jaunus žmones 
be tėvynės, pasimetusius sveti
moje aplinkoje, blaškomus 
jaunystės siautulio, gyvenimo 
žalojamus, visada kovojančius už 
gėrį ir už iš tėvynės parsineštas 
dorines normas. Toks jis lieka ir 
šiandien mūsų tarpe. Galėjo būti 
visiškai kitaip, nes Baronas savo 
vaikystės ir jaunystės biografijos 
kryptimi neabejotinai turėjo 
slinkti į kairę, kai ir visas gyve
nimas pasisuko priešinga kryp
tim tautinės nepriklausomybės 
praradimo metais. Tačiau Baro
nas liko ištikimas sau ir mūsų 
tautinėms aspiracijoms. Daugely
je savo veikalų jis vaizdavo 
okupanto naikinamą pokario me- 

pavertę ir į mūsų sąmonę įrašę 
mūsų poetai ir beletristai. Braz
džionio neužmirštama to meto 
poezija daugeliui mūsų sudaro 
giliausią to pergyvenimo išraišką 
ir ne veltui mes jį laikome šio 
šimtmečio mūsų tautos pakelto 
teroro ir jos išblaškymo dienų pa
grindiniu poetu, kaip ir Baroną — 
viso to laikotarpio rūpestingu ir 
įžvalgiu kronikininku. Ar ne
vertėtų atkreipti dabar dėmesį į 
dar vieną būdą — vaizdinę ir gar
sinę kūrybą, norint išsaugoti 
mūsų vaikams tai, ko tauta dar 
kelis šimtmečius privalo neuž
miršti? Ypač, kad dabartinėje 
pasaulinėje konsteliacijoje tik 
mes vieni tegalėtume tai 
padaryti.

(a.ll.)

vandens su varlėmis

skirti Baroną kaip 
nuo rašytojo. Jį

tais lietuvių partizanų rezis
tenciją. Savo kūryboje Baronas 
ieškojo tiesos, nevengdamas so
cialinės tematikos ir neideali
zuodamas praeities, savo publi
cistikoje atskleisdamas ir tam
sesnę nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo pusę. (Prisimenu, kaip 
Drauge jis rašė apie vargą, kur 
kaimietis negalėjo pasidalyti 
geriamo 
kūdroje.)

Sunku 
asmenį 
pažinojusieji neabejotinai pri
pažins, kad Baronas ir kasdie
niniame gyvenime nebuvo be
spalvis, bet gaivalingas kasdie
ninėje kalboje savo žodžio spal
vingumu, humoru ar pasąmonėje 
planuojamu naujos novelės ar 
romano siužetu, dominančiu 
klausytoją. Kasdieninėje kalboje 
jam buvo ypač charakteringas 
humoro potėpis, net kalbant apie 
liūdnus bei tragiškus įvykius. 
Tas bruožas magnetiškai 
traukdavo į save ne tik tavernos 
lankytojus, vienišuosius vien
gungius, taip pat į gyvenimą 
žvelgiančius per kreivą prizmę — 
tragiškai, gal daugiau komiškai, 
— bet ir inteligentiją, žodžiu, 
visus, kur magiškas humoristinis 
žodis eilėraščio forma nu
skambėdavo lietuviškuose rengi
niuose. Baronas buvo populiarus 
ne tik saliūninėje aplinkoje ar 
ateitininkijos bei jai artimos 
pasaulėžiūros žmonių tarpe, bet 
ir visos Chicagos multipasau- 
lėžiūrinės visuomenės. Pažįstant 
jį iš arčiau, negalėjai skirti, kur 
Baronas prasideda kaip rašytojas, 
kur yra riba tarp asmens ir rašy
tojo, kur ji susilieja ir kur išsi
skiria. Santykiaudamas su juo, 
visada jutai jo vidinį pakilimą, 
atitrūkimą nuo gyvenimo pilku
mo, jutai jį kalbantį apie tą patį 
pilkumą rašytojo frazėmis ir paly
ginimais. Ta prasme Baronas 
gyveno kaip transe, dvasiškai 
pakilęs nuo kasdienybės, tačiau 
nebėgdamas nuo jos, gal ir ne
galėdamas jos išvengti. Kiek
vienas pakilimas sąlygojamas 
kritimo. To neišvengdavo ir Ba
ronas, ir tamsos momentai 
palikdavo įspaudus jo gyvenime. 
Laužtinė charakterio linija cha
rakteringa meno žmonėms, o 
Aloyzas nebuvo išimtis. Nebuvo 
jam suprantami ramūs, dvasiškai 
balansuoti žmonės, nemėgo jis 
pasenusio jaunimo, nemėgo ir 
didelių kraštutinumų daugiau 
dėl savo pasaulėžiūros, bet ne dėl 
savo prigimties. Jo charakteryje 
atsispindi aukštaitiškas jaus
mingumas, momento proveržiai 
ir nuotaikos, gamtos meilė ir 
poetinis nusiteikimas, kai kur 
beveik religiškai užvaldęs 
Baroną, ir tada pradedi abejoti, 
kur jis kalba kaip beletristas ir 
kur kaip poetas.

Baroną puikiai pažinome savo 
tarpe, nepriskirdami jam jokių

■ didesnių nuopelnų. Taigi prana
šas nėra pranašas savo žemėje. 
Jis mums buvo tik paprastas 
atlapaširdis Aloyzas, su kuriuo 
būdavo smagu pasišnekučiuoti ar 
išgerti butelį alaus. Mirtis ir 
laiko distancija mus verčia 
perkainoti praeitį, suteikiant jai 
atitrauktesnę formą ir piešia
mam portretui grąžinti spalvas, 
kurių nebuvo matoma Baronui 
esant gyvam, arba kurios buvo 
tuo metu nublukusios. Būtų

Rašytojas Aloyzas Baronas gimė 1917 m. gruodžio mėn. 12 d. Vabalninko, Biržų 
apskrityje. Mirė 1980 m. rugsėjo mėn. 7 d. Chicagoje. Š. m. gegužės 17 dieną 
Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkė surengė jo 70 metų gimimo sukakties 
minėjimą. Ta proga Adolfas Markelis žvelgė J a.a. Aloyzo Barono gyvenimą ir 
kūrybą.

gerai, jei draugai ir pažįstamieji 
paliktų rašytus prisiminimus 
apie jo asmenį. Draugų jis turėjo 
daug. Jie keitėsi, keičiantis lai
kui ir aplinkybėms. Vieni jį 
prisimena iš ankstyvos jaunystės, 
vargo ir mokslo metų, kiti — iš 
stovyklinio gyvenimo ir čia, 
išeivijoje. Tokie yra: Aleksas Ša
tas, dr. Petras Kisielius, Vladas 
Būtėnas, Kazys Bradūnas, Stasys 
Džiugas, Julius Balutis, Danutė 
Pareigienė, Anatolijus Kairys, 
dr. Kazys Ambrozaitis, Česlovas 
Grincevičius, Algirdas Titus 
Antanaitis, Dočkų šeima ir, 
žinoma, jo žmona Nijolė Baro
nienė. Tai keli atmintin grįžę 
vardai, neskaitant daugelio cice- 
riškių, galinčių pateikti vertingos 
biografinės medžiagos. Čia tik 
kelios sugestijos Aloyzui Baronui 
prisiminti. Ciceriškiai galėtų pri
sidėti prie jo rinktinių raštų 
leidimo, jei toks būtų netolimoje 
ateityje planuojamas, ar finan
suoti Aloyzo Barono vardo 
novelės konkursą, ką iki šiol jau 
yra atlikusi Kisielių šeima.

Baronas tiek gyvenime, tiek ir 
kūryboje buvo šakota asmenybė, 
dėl ankstyvos mirties nepajėgusi 
pilnai išsiskleisti, bet giliai 
įleidusi šaknis literatūroje, taip 
pat visuomeninį bei kultūrinį 
gyvenimą palietusi žurnalistine 
plunksna. Lyg nujausdamas savo 
artėjančią mirtį, jis skubėjo 
gyventi ir kurti, gal net per grei
tai. Nesuskaitomi novelių rin
kiniai ir romanai, humoristinio 
pobūdžio poezija ir Draugo 
vedamieji nesutilpo jo gyvenimo 
rėmuose. Atvykęs į šį kraštą, dir
bo nesudėtingą darbą fabrike, 
turėdamas laiko galvoti apie nau
jus siužetus novelėms, kuriuos

Nuotrauka Vytauto Maželio

dažnai imdavo iš kasdieninio išei
vių gyvenimo, kaip ir jų 
personažus.

Aplamai, Baronas daug laiko 
skyrė galvojimui ir naujų siužetų 
planavimui. Nesigilinant į jo 
veikalų detales, bendrais bruo
žais galima pasakyti, kad visa 
rašytojo prigimtimi jis priklau
so mūsų tradicinei realistinei lite
ratūrai su jam vienam tipingu 
poetiniu potėpiu. Net ir vėlyves
nėje kūryboje, kur vietomis 
jaučiamas polinkis į natūralizmą, 
jis nepajėgė vaizduoti nuogo 
gyvenimo tikrovės, visa 
nuspalvindamas jam neatsitikti
ne poetine nuotaika, švelninančia 
tikrovės žiaurumą ar jo realisti
nei kūrybai suteikiančia roman
tinį atspalvį. Neatsitiktinai jis 
rašė poeziją, kuri yra esminė jo 
kūrybos dalis. Pradėjo jis rašyti 
Lietuvoje, spausdino eiles Ateities 
spinduliuose ir Ateityje. Taigi iš 
pradžių jis buvo poetas, tik 
vėliau, gyvendamas Vokietijoje ir 
čia, jis pakrypo į beletristiką. 
Įgudimas eiliuoti jį nuvedė į 
humoristinį eiliavimą, iššauktą 
daugiau dienos reikalavimų negu 
tikrojo pašaukimo. Iš viso Ba
ronui charakteringas humoris
tinis braižas, pilniau išryškėjęs 
Draugo atkarpoje spausdintam jo 
romane apie Cicero tavernų 
lankytojus, benamius, niekur ne
pritampančius bernus bei buvu
sius Lietuvos valdininkėlius, 
policininkus, puskarininkius, 
kuriuos jis gerai pažinojo. (Vieną 
pasienio policijos tarnautoją pa
kėlė į kapitonus; jam ši pravar
dė prigijo, ir niekas jo kitaip 
nevadino, nežinojo nei jo vardo, 
nei pavardės.) Ne veltui jis mėgo 
skaityti Steinbecko pasakojimus 

apie valkataujančius nieka- 
darbius, sukeliančius ne vien 
graudulį, bet ir juoką.

Nors ir prabėgomis verta 
pažvelgti į jo novelę. Kritikai 
mažiau kreipia dėmesio į šį ne
dėkingą ir sunkiai valdomą 
žanrą. Su novele Baronas pradėjo 
rašytojo karjerą, dar vos apšilęs 
kojas šiame kontinente. Pirmoji 
jo novelių knyga Žvaigždės ir 
vėjai pasirodė 1951 metais 
(išleido Ventos leidykla), tada De
besys plaukia pažemiu (išleido 
Anatolijus Kairys). Toliau: An
trasis krantas, Saulės grįžimas, 
Išdžiūvusi lanka, Šilko tinklai. 
Neabejotinai, jo novelėse, kaip ir 
romanuose, išsiskleidžia natū
ralus Barono pasakotojo talentas. 
Iš pradžių, ieškodamas origina
lumo, pakrypsta į baronišką 
manierizmą, vėliau, apvalęs sti
lių nuo bereikalingų puošmenų, 
kondensuotai sugeba išvystyti jei 
ne klasikinę intrigą, tai nuotaiką 
ir veikėjų pergyvenimus rišantį 
tamprų vienetą. Apie šiužėtajam 
nereikia galvoti. Idėjos, įvykiai 
savaime jam išplaukia be jun
tamo dirbtinumo ar tikrovės 
šaržavimo. Net ir ten, kur 
suabejotum literatūrine tikrove, 
Baronas sugeba rasti išeitį 
novelės atomazgoje. Novelėje 
„Pasitikėjimas” ‘^Žvaigždės ir 
vėjai) Vytas kalba paprasta filoso
fuojančia kalba apie nepasiti
kėjimą moterimis ir apie vėją. 
Vėjas — jaunystės audrų Sim
bolis, „Sturm und Drang” įvaiz
dis. Labai nesudėtingi novelės 
dialogai apie meilę ir merginos 
apgaulę, kol ta pati vėjo sim
bolika išsiskleidžia novelės gale, 
kai apygirtis Vytas įsipainioja į 
vėjo ir audros nuplėštus elektros 
laidus ir taip žūva.

Savo novelėse Baronas vaizduo
ja Lietuvos okupacijų laikotarpio, 
vėliau — tremties gyvenimo įvy
kius ir „Antrajame krante” — 
Amerikoje įsikūrimo laikotarpį. 
Filosofavimas kartais lėkštokas 
ir nuobodus, tačiau novelei jėgą 
duoda drąsūs palyginimai ir 
žodžio magika, srovinis jos 
tekėjimas ir rašytojo energija bei 
entuziazmas, juntami novelių 
puslapiuose. Be karo siaubo, 
tėvynės praradimo, kurį jis sub
tiliai atskleidžia Antrojo kranto 
novelėse, meilė merginai-mote- 
riai yra pagrindinė tema, varian
tais pasikartojanti visoje jo kūry
boje. Jausminiai momentai 
niekad Barono kūryboje nėra 
vulgarūs, seksualūs, jie visada ro
mantiški, pilni aukštaitiško grau
dulio, nostalgijos, praradimo. 
Jaunystės erotika kai kur naivi, 
mergaitės paveikslas tampa silu
etu, daugiau simbolika, nekalty
bės įsikūnijimu net paskutinėse 
novelėse, kur pabėgusi nuo tėvų 
mergina išnaudojama piktnau
džiautojo. Ankstyvose novelėse 
atsispindi mūsų kartos pažiūros 
į moterį, ne visada sutampančios 
su šios dienos galvojimu ir mo
terų emancipacija. Tradicinė 
pažiūra, kad vyras daugiau 
kenčia už moterį, vyras — 
Goethės Verterio prototipas, — 
dabar nebepriimtina: kenčia abi 
pusės žmogiškos tragedijos veiks
me, kur sudūžta iliuzijos ir jaunų 
žmonių likimai. Ta mintimi 
norėtųsi baigti kelias pastabas 
apie Aloyzo Barono asmenį, 
bendrą jo kūrybos pobūdį ir apie 
jo novelę, davusią progos po jo 
mirties įsteigti novelės kasmeti
nį konkursą.



ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1987 m. birželio mėn. 20 d. / June 20, 1987 Nr. 120(25)

Lietuvos krikštas
Prieš šešis šimtus metų paskutinis 
Europos kraštas — Lietuva priėmė 
krikštą.

JULIUSZ BARDACH

Griškevičius kritikuoja 
kultūrininkus

Gegužės 9 d. Literatūra ir me
nas išspausdino Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto pir
mojo sekretoriaus Petro Griškevi
čiaus ilgą straipsnį „Demokratija 
ir meninė kultūra”, kuriame jis 
gana detaliai nagrinėja persi
tvarkymų įgyvendinimą ir pasek
mes Lietuvoje. Nors straipsnio 
pradžioje Griškevičius negaili 
žodžių reformoms girti bei kri
tikuoti tuos, kurie delsia prie jų 
prisidėti, jis kritikuoja kai ku
riuos žurnalistų, rašytojų, 
kritikų, menininkų, kompozi
torių ir redaktorių darbo 
aspektus, tuo būdu išreikšdamas 
savo nepasitenkinimą daugeliu 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
naujovių. Griškevičius jau kelis 
kartus anksčiau, pvz., Pergalėje 
vasario mėnesį, reiškė savo 
nerimą dėl kai kurių atvirumo 
politikos poslinkių, o šį kartą 
nurodo, jo nuomone, priimtinų 
persitvarkymų ribas. Tai pir
masis šitokios apimties progra
minis pasisakymas pastaruoju 
metu.

Nors Griškevičius teigia, kad 
„kito kelio (išskyrus persi
tvarkymą — kg) nėra ir nebus”, 
ir apgailestauja, kad ne visi 
kūrybinės inteligentijos nariai 
nuoširdžiai dalyvauja persi
tvarkyme, jis randa daug 
trūkumų net tarp persitvarkymo 
rėmėjų. Pasak jo, persitvarkymo 
vardan kai kurie skaitytojai 
skuba suvesti sąskaitas su praei
timi, o žurnalistai sutapatina per
sitvarkymą su „viešu negerovių 
pasmerkimu”. Tačiau to negana, 
ir reikia žengti tolyn. Griš
kevičius pasigenda „karšto, par- 
tiškai principingo publicistų 
žodžio, kaip persitvarkymas 
respublikoje jau vyksta”, nes jau 
laikas „tarti ir atvirą, nuoširdų, 
drąsų žodį apie dabartį”. Tad 
Griškevičius netiesiogiai siūlo 
grįžti prie senosios tvarkos. Juk 
jau keturiasdešimt metų fašy- 
tojai ir publicistai raginami 
rašyti apie dabartinius tarybinių 
žmonių laimėjimus, įveikiant di
džiausias kliūtis ir kuriant naują, 
kokybiškai geresnį gyvenimą. O 
tokių pastangų rezultatai, nuola
tiniai prasilenkimai su tiesa 
gerai žinomi.

Pastaruoju metu įdomiausios ir 
atviriausios diskusijos Lietuvoje 
yra apie istorinį romaną, disku
sijos, dėl kurių Griškevičius 
anksčiau reiškė abejonių. Šį 
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kartą jis net nebando slėpti savo 
nekantrumo. Jis nurodo, kad 
„toliau agituoti vienas kitą šiuo 
klausimu prozininkai neturėtų... 
Mūsų požiūriu, toks kraštutinis 
polinkis į praeitį nėra pras
mingas”. Be to, Griškevičius užsi
deda rašytojų laisvės gynėjo 
kepurę. Atseit šiuo metu toks 
didelis spaudimas rašyti apie 
praeitį, jog daugeliui rašytojų 
„lyg ir nepatogu net užsiminti, 
kad jie yra pasiryžę ir toliau ati
džiai gilintis į dabartį”.

Griškevičius ir menininkams 
turi patarimų. Menininkai klys
tų, mėgindami atgaivinti „kul
tūros savaiminio vystymosi kon
cepciją” arba suabsoliutindami 
menininko autonomiškumą. 
Nepateisinamos jų pretenzijos į 
ypatingą įžvalgumą, o partija 
toliau tęs savo įprastą politiką su 
menininkais tartis „dėl principi
nių klausimų, ypač dėl požiūrių 
į mūsų visuomenės vertybes”.

Redaktoriams irgi kliūva. Jie 
neturėtų spausdinti perdėm kri
tiškų recenzijų ar pastabų. Griš
kevičius labai teisingai nurodo, 
kad reikia „skelbti keletą nuo
monių tuo pačiu klausimu”. Bet 
yla išlenda iš maišo, kai jis duoda 
konkretų šio principo įgyven
dinimo pavyzdį, būtent skelbia
mus skaitytojų laiškus, „kurių 
autoriai dėl praeityje patirtų nuo
skaudų (kadaise nepastatytų 
pjesių, atmestų scenarijų, 
nugenėtų rankraščių ir t.t.) 
nebesugeba suvaldyti emocijų ir 
kritiškai pažvelgti į save, savo 
charakterį”. Kitaip tariant, 
reikia leisti cenzoriams pateisinti 
savo elgesį.

Tačiau Griškevičius daugiausia 
tulžies išlieja ant kritiko Alberto 
Zalatoriaus dėl jo straipsnio šių 
metų Kultūros barų ketvirtame 
numeryje. Zalatorius tvirtino, 
kad „per pastaruosius dešimtį 
penkiolika metų visa mūsų 
kultūra šiek tiek stabtelėjo, 
daugiau vystėsi kiekybiškai negu 
kokybiškai. Ėjome į plotį, o ne į 
gylį. Sukomės ratu”. Zalatorius 
tvirtina, kad iš šios padėties 
galima išbristi, remiantis jaunąja 
karta arba tais, kuriais buvo 
mažiau pasitikima. Griškevičius 
nevynioja reikalų į vatą, 
kritikuodamas Zalatorių, kurio 
pasiūlymai ne radikalūs, bet 
dezorientuojantys, požiūris 
nihilistinis. Nepriimtina ir Zala
toriaus kritika, taikoma vadi-

tapo 
jūros 
tapo 
IV-V

Tai reiškė taipogi, jog daugiau 
kaip tūkstantmetį besitęsiantis 
Europos pakrikštijimas 
užbaigtas. Viduržemio 
baseine krikščionybė 
vyraujančia religija jau 
amžiaus sąvartoje. Baltijos jūros 
aplinkoje šis procesas prasidėjo 
apie penketą šimtų metų vėliau. 
Didžiųjų slaviškųjų kraštų 
pakrikštijimas įvyko dešim
tajame šimtmetyje, o baltų, 
būtent prūsų, lietuvių ir latvių, 
baigėsi tik XIV šimtmetyje. Šis 
laiko užsitęsimas parodo, su 
kokiais sunkumais susidūrė 
krikščionybės išplėtimas vidur
amžių laikų Europoje.

Istorikus nuo seno domino 
pietryčių Baltijos jūros regione 
pasireiškęs pagonybės patva
rumas, kai rytiniai kaimynai — 
rusai ir lenkai bei vakariniai 
kaimynai — vokiečiai ir galop net 
šiauriniai kaimynai — skandina
vai jau prieš keletą amžių buvo 
tapę Kristaus mokslo išpažin
tojais. Tik kai dvidešimtais XII 
amžiaus metais į Vyslos žemupį 
atsikraustė Teutonų Švenčiau
sios Mergelės Marijos ordinas 
(nes taip skamba pilnas 
Kryžiuočių ordino pavadinimas),

* Šis straipsnis buvo išspausdintas 
Varšuvoje leidžiamo savaitraščio Politika 
1987 metų 19-tame numeryje. Vertimą pa
ruošė Kazys Almenas.

namiesiems gyviesiems klasi
kams, nes partija visada pasisakė 
už jėgų sutelkimą, o ne jų 
skaldymą.

Griškevičius labai jautriai rea
gavo ne be pagrindo, ir jis gynė 
ne tiek senųjų rašytojų garbę, 
kiek save ir savo artimiausius 
bendradarbius partijos ir valdžios 
viršūnėse. Griškevičius tapo pir
muoju sekretoriumi 1974 metais, 
tai jo kadencija apima beveik visą 
Zalatoriaus minimą 10-15 metų 
kultūros merdėjimo laikotarpį. 
Čia matyti, kokioje nepatogioje 
padėtyje atsiduria Griškevičius ir 
kiti respublikų pirmieji sekre
toriai dėl atvirumo ir persi
tvarkymo. Kuo atviriau ir 
griežčiau kritikuojami praeities 
trūkumai, tuo labiau kritikuo
jami tuometiniai partijos vado
vai. O jie negali, kaip Gorbačio
vas, kuris kitados, pvz., per LKP 
suvažiavimą 1981 metais, šlovino 
Brežnevo išmintį, skirti sau nuo
pelnus už dabartines reformas. 
Todėl nenuostabu, kad Griš
kevičius nori sustabdyti praeities 
klaidų kritiką. Tik neaišku, ar 
jam pasiseks savo norą 
įgyvendinti. 

K. G.

o į Dauguvos žemupį atsikraustė 
Kalavijuočių ordinas (po to grei
tai susijungęs su kryžiuočiais), 
buvo užkariauti ir jėga atversti 
prūsai bei latviai. Tačiau užtat su 
didesniu atsparumu lietuviai — 
stipriausieji iš tų giminingų 
tautų — gynė savo nepriklau
somybę. Jų ideologinė atspara 
buvo protėvių religija, besi
remianti gamtos jėgomis ir tas 
jėgas simbolizuojančiomis 
dievybėmis. Jų šventovės buvo 
šventosios girios. Gerbiami buvo 
žalčiai, kuriuos laikė kaipo na
mus apsaugojančias dievybes.

Pagonybės išlikimui Lietuvoje, 
be abejo, padėjo pritarimas, kurį 
ji turėjo Lietuvos liaudyje, arba, 
tiksliau tariant — Aukštaitijoje ir 
tampriai su ja surištoje Žemai
tijoje. Tačiau iš to negalima 
daryti išvados, jog čia užsiliko pri
mityvūs visuomeniniai santykiai. 
Nežiūrint paplitusių stereotipų, 
kuriuos įtvirtino istorinės 
apysakos ir jų paveiktas vaizdinis 
menas, XIII-XIV amžiaus lie
tuviai nevilkėjo laukinių žvėrių 
kailiais ir negyveno vien tik 
miškuose, nors pastarųjų jų 
krašte ir netrūko.

Lietuva ir Rusija
Žinomas lenkų istorikas 

Henrikas Lowmianskis, kuris 
save kildina iš lietuvių, nustatė, 
jog lietuvių visuomenė jau XII 
amžiuje peržengė gentinių susi
vienijimų fazę. XII amžiuje susi
formavusi Lietuvos valstybė 
sukūrė stiprią ir atsparią mili- 
tarinę organizaciją. Sujungti val
dančios dinastijos, kurios galva 
buvo vadinama Didžiuoju kuni
gaikščiu, o rusiškai „hospodar” 
(iš čia kilęs rusiškasis „gosudar”), 
lietuviai per tą ir sekantį 
šimtmetį išplėtė savo valdas į . kunigaikštijos kanceliarijoje, 
vakarines ir pietines rusų žemes. 
Vakarų Rusijos žemės po XIII 
šimtmečio mongolų antpuolio be 
didelio pasipriešinimo priėmė 
lietuvių valdžią, kuri juos apsau
gojo nuo totorių jungo. Dėl to Lie
tuvos valstybė išsiplėtė, siek-

Karalius Mindaugas — krikščionis (medžio reljefas)

„Pakrikštyta Lietuva” (medžio reljefas) „Taip meldėsi lietuviai prieš krikščionybę” (ąžuolas)

Skulptorius Jokūbas Dagys

dama Polocką ir Viazmą rytuose 
ir Kievą bei Podolę pietuose. 
Antroje pusėje XIV šimtmečio, 
Didžiojo kunigaikščio Algirdo 
laikais (1345-1377), Vilnius tapo 
realiu Maskvos konkurentu, 
siekiančiu sujungti rusų žemes, dangi įprastinė tų laikų politinių 

Išsiplėtusioje Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės valsty
bėje valdančioji tauta tapo 
nedidele mažuma. Apskaičiuo
jama, jog lietuviai tesudarė nuo 
10 iki 20% bendro gyventojų 
skaičiaus, o lietuvių etninė teri
torija tik apie 10% visos teri
torijos, kurią buvo užvaldę kuni
gaikščiai. Dominuojantys, lie
tuvių kunigaikščių valdžion pasi
davę rusai buvo tapę krikščio
nimis jau prieš 400 metų. Kul
tūros prasme jie buvo pranašesni 
už nugalėtojus. Todėl rusiškas 
žemes valdantys lietuviai kuni
gaikščiai perėjo į pravoslaviją ir 
priėmė vietos papročius. Panašiai 
elgėsi ir jų palyda bei kariai, 
kurie susituokė su rusėmis. 
Kadangi rusai turėjo raštą, tai 
rusų kalba buvo naudojama ir

naudojosi ja daugiau ar mažiau 
taipogi kunigaikštijos valdan
tysis elitas.

Elitas ir dinastija jautė, jog pa
gonybės išlaikymas tampa 
anachronizmu ir vidiniam krašto 
išsivystymui, ir užsienio politiko

je. O pastaroji Algirdo valdžios 
metu buvo nukreipta daugiausia 
į rytus.

Vilniaus dvaras palaikė gyvus 
ryšius su šiaurės-rytų Rusija, 
ypač su Maskva ir su Tvėre. O ka- 

santykių forma buvo dinastinės 
vedybos, tai lietuviai ku
nigaikščiai neretai tuokėsi su 
Rusijos kunigaikštytėm. Taip, 
pavyzdžiui, Algirdo žmona ir 
Jogailos motina buvo Tvėrės Di
džiojo kunigaikščio Julijono duk
ra. Jos sūnui rusiškieji pavyzdžiai 
darė įtaką meno sampratai; tai 
parodo kad ir Liublino pilies 
koplyčios išpuošimas rusiškuo- 
ju-bizantiškuoju stiliumi jau 30 
metų po Jogailos lotyniško 
krikšto.

XIV šimtmečio 80-tų metų pra
džioje atrodė, jog Lietuva 
pasikrikštys Rytų apeigomis. Kai 
1382 metais Didžiojo kuni
gaikščio sostą perėmė Jogaila, 
motinai tarpininkaujant buvo 
sudaryta sutartis su Didžiuoju 
Maskvos kunigaikščiu Dimitru 
Donskiečiu dėlei vedybų su jo 
dukra. Kartu su vedybom pri
valėjo būti pakrikštyti Lietuvos 
valdovai ir pagoniškoji liaudis. 
Tik 1948 metais išspausdintas, 
taigi seniesiems tyrinėtojams 
neprieinamas, dokumentas tvir
tina, jog tuo metu buvo sudaryta 

Šv. Kazimieras (medis)
Skulptorius Jokūbas Dagys

sutartis dėl: „vedybų didžiojo 
kunigaikščio Jogailos Algirdai- 
čio. Jis ves didžiojo kunigaikš
čio Dimitro Ivanovičiaus dukrą, 
ir didysis kunigaikštis Jogaila 
pasikrikštys p.ravoslavijos 
tikėjime. (...) ir krikščionybę pa
skelbs visiems žmonėms”.

Šis sutarimas tačiau nebuvo 
įvykdytas. Lietuviškajam poli
tiniam elitui pasikrikštijimas 
Rytų apeigom turėjo daug 
minusų. Pirmiausia tai būtų su
stiprinę rusiškųjų kniazių ir ponų 
galią, o jų padėtis būtų buvus 
sulyginta su valdančiuoju sluoks
niu Didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštystėje. Kadangi tie buvo 
gausesni ir turėjo aukštesnę 
kultūrą, tai galėjo privesti prie 
Lietuvos kilmingųjų ir valdančio
sios dinastijos surusėjimo. Kad 
tai buvo realus pavojus, liudija 
Jogailos veiksmai po lotyniškojo 
krikšto. Jie aiškiai pabrėžia lie
tuviškojo tautinio elemento su
stiprinimą, palyginus su rusais. 
Tokį pobūdį turėjo Jogailos 1387 
metais paskelbtas katalikų ir 
pravoslavų vedybų draudimas, 
taipogi tuo metu išduotos privile
gijos buvo taikomos tiktai lie- 
tuviams-katalikams. Kaip pa
stebi Lietuvos istorijos autorius J. 
Ochmanskis, kita priešiška Rytų 
apeigų krikštui priežastis buvo, 
jog tai nebūtų suvaržę Kry
žiuočių. Pravoslavus jie laikė 
heretikais, prieš kuriuos taipogi 
reikėjo kovoti kalaviju.

Katalikiškoji alternatyva

i

Katalikiškoji alternatyva blai
viai į ateitį žvelgiantiems Lie
tuvos valdovams nuo seno atrodė 
išeitimi, kuri geriausiai apsau
gotų lietuvių dominuojančią pozi
ciją. Jau suvienytos Lietuvos 
įkūrėjas Mindaugas 1250 metais 
priėmė lotyniškąjį krikštą ir 
drauge su juo iš popiežiaus gavo 
karūną. Tačiau po keleto metų, 
patyręs Lietuvos žmonių prie
šiškumą, buvo priverstas grįžti 
prie protėvių tikėjimo. Mindau
gas ypač turėjo skaitytis su 
konservatyviąja Žemaitija, kuri 
tiesiogiai kentėjo nuo Kryžiuočių 
agresijos. Kitą nepasisekusį 
bandymą darė iškilus Lietuvos 
valdovas Gediminas 1324 metais. 
Didžiojo kunigaikščio pokalbiai 
su popiežiaus legatais buvo 
varžomi jo tarybos, kuri neleido 
valdovui pravesti tuos pokalbius 
privačioje audiencijoje. Tarybą

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių Fondas ir 
išeivijos aukso amžius

Lietuvių Fondo pavyzdinga pradžia
DR. ANTANAS RAZMA

Tautų kultūros istorijoje ne visi 
laikotarpiai yra lygios vertės ir 
ne visada jų kūrybinius rezul
tatus rodanti kreivė kyla vien tik 
aukštyn. Amžių eigoje šalis 
užplūdusios epidemijos, karai, 
svetimųjų okupacijos ne kartą 
tautoms buvo tikri kultūrinio 
nuosmukio metai. Ir aplamai 
Renesanso ar Periklio epochų 
viršūnes pasiekusieji pavyzdžiai 
yra gana reti.

Čia ir gali kilti klausimas: ar 
įmanoma pasiekti kokių nors 
aukštumų, jei ne viršūnių, ir išei
vijoje? Paprastai linkstama 
manyti, kad išeivijose, kieno jos 
bebūtų, kreivė leidžiasi tik 
žemyn. Tačiau kaip nėra taisyk
lės be išimties, taip ir čia. 
Aplinkybėms kiek kitaip susi
klosčius, ir išeivijos tam tikras 
laikotarpis kultūrine prasme gali 
virsti aukso amžiumi. Neabejo
damas sakyčiau, kad mums toks 
buvo nuo 1945 metų iki šiandien. 
Tai išeivijos dešimtmečiai, kurie 
ateityje bus sveriami kartu su 
visos tautos kultūros lobiu. O ir 
pats pastarosios išeivijos amžius 
jau yra dvigubai ilgesnis už 
šviesų ir kūrybingą, tiesiog rene
sansinį Nepriklausomybės laiko
tarpį.

Jau 42 metus užsitęsusiam bu
vojime svetur ši lietuviškoji išei
vija kultūrine-kūrybine prasme 
dar ir dabar tebėra gyva, šakos 
dar vis žydi, brandina vaisius ir 
leidžia naujus ūgius. Tokios iš
tvermės neparodė jokie ankstes
nieji nelaimių teriojamos Europos 
egzodai. Ne vieną kartą mūsiškių 
čia padaryta tai, ko nesuspėta 
Nepriklausomybės metais ar 
neįmanoma dabartinėmis sąly
gomis tėvynėje. Galima būtų 
suminėti ir nemažai atitinkamų 
pavyzdžių. Bet šį kartą stabte
lėkime tik prie Lietuvių Fondo, 
ryšium su jo 25 metų sukaktimi.

Taigi ši išeivijos institucija jau 
irgi egzistuoja ilgiau negu visas 

n etljViU F°nt*° vedėjai su svečiu poetu Bernardu mininkas dr. Antanas Razma, Bernardas Brazdžionis ir 
Brazdžioniu 1966 metais. IS kairės: LF Valdybos pir- LF Tarybos pirmininkas dr. Gediminas Balukas.

Nepriklausomybės laikotarpis. 
Kaip žinome, Lietuvių Fondo 
tikslas remti visas kultūrines-kū- 
rybines apraiškas išeivijoje. Tai 
net ir vardas jam būtų labiau 
tikęs Lietuvių Kultūros Fondas: 
būtų iš karto nusakoma Fondo 
pobūdis ir pastangų kryptis.

Apie tokią instituciją — apie 
Kultūros Fondą jau buvo kal
bama Nepriklausomybės metais 
Lietuvoje, bet konkrečiai idėjos 
realizuoti nesuspėta. Ne valsty
binis, o labiau privačiai pilietinis 
rūpestis tokio Kultūros Fondo 
įsteigimu, kiek nugirstama, 
šiandien Lietuvoje jau vėl yra 
gyvas. Ir kas tėvynėje šia fondine 
prasme nebuvo padaryta ir dar 
nežinia ar bus padaryta, išeivijoje 
jau įkūnyta ir jau neša vaisius 
visą ketvirtadalį šimtmečio. Ir tai 
yra rakštis visiems sovietiniams 
išeiviologams, kurie, nors ir 
ragaudami išeivijoje subrandin
tus kultūrinius vaisius, be jokios 
gėdos tėvynėje dar vis mekena ir 
mekena apie mus kaip nudžiūvu
sią šaką.

O neužtektų čia laikraštyje 
skirtos vietos, jei norėčiau naudo
tis statistika, apyskaitomis ir 
konkrečiais faktais, kur, kada ir 
kas per tuos 25 metus buvo Lie
tuvių Fondo paremta, užsakyta, 
skatinta ne vien tik žodžiu; kas 
kultūrininkų imta daryti, žinant, 
kad yra Lietuvių Fondas, kad bus 
į ką atsiremti. Suprantama, kapi
talą kaupiant, kartais visuo
menės ir pačių fondininkų 
dėmesys krypsta ne tiek į rezul
tatus, kas kultūros srityje pa
daryta ar padarytina, o į pačią pi
niginę sumą: kiek pinigų jau 
sukaupta Fonde? ar jau artėjame 
į tokį ir tokį milijoną? Toks rūpes
tis ir toks smalsumas visai patei
sinamas, visai žmogiškas. Tačiau 
šalia to, šiandien dėl pinigo jau 
per daug neverkiant, ar 
nereikėtų ypač sustiprinti dėmesį 
remiamų darbų vertės kryptimi.

Kai Lietuvių Fondas artėja prie 
keturių milijonų nejudomo pa
grindinio kapitalo ir lietuvybės 
darbams remti išdalino daugiau 
kaip du milijonus dolerių, dėl jo 
naudingumo bei reikalingumo 
niekas nesiginčija.

Tuo tarpu, po mano straipsnio, 
paskelbto 1960 m. gruodžio 8 d. 
Drauge — „Milijonas dolerių 
lietuviškiems reikalams ir jo par
lamentas” — daug kam kilo šyps
nys dėl jauno nežinomo dakta
riuko svajonių. Net kai kurie ar
timi draugai „sveikino”, kad pa
teksiąs į juokdarių klubą.

Taip galėjo atsitikti, jeigu tuo 
metu r >ūtų šimtu procentų fon
do idėją rėmę to meto Draugo 
redaktoriai a. a. rašytojas Alo
yzas Baronas, kun. dr. Viktoras 
Rimšelis, kun. Pranas Garšva ir 
kiti.

LF pradėtas geru laiku su 
gerais organizatoriais

Jau prieš 10 metų fondo idėja 
buvo iškelta ir diskutuota spau
doje, tarp atskirų asmenų, ir pla
nuota Lietuvių Bendruomenės 
valdybose, bet trūko drąsos ir 
ryžto pradėti tokio fondo reali
zavimą. Lietuvių Fondo (mili
joninio fondo) iniciatoriai ilgai 
nediskutavo, bet pasiūlė praktiš
kus principus, psichologiškai arti
mus lietuvių visuomenės pagei- LB krašto valdybos, siekiant 
davimams. Buvo siūloma:

(a) fondo pagrindinis kapitalas 
nejudomas, tik investuoto 
kapitalo pajamos skiriamos lie
tuviškai veiklai,

Kreipti paramą į tai, kas daroma 
išliekamo, ko negalima atlikti tė
vynėje, kas nenupigina išeivijos 
kultūrinio lygio ir kuo galima 
reprezentuotis tarptautinėje aki
vaizdoje neraustant. Žinoma, su 
trupiniais to padaryti negalima. 
Reikia atitinkamo spūdžio. Ir 
nebūtinai ribotis tik tuo, kas da
roma mūsų pačių rankomis. Gero 
akademiko nelietūvio ar gero 
vardo universitetinės leidyklos 
lietuvišką problematiką liečian
tis darbas Fondo svarstymuos 
turėtų laimėti net pirmenybę, nes 
šiuo keliu einant, b 'veik garan
tuojamas platesnis, galbūt net 
tarptautinis forumas.

Dar vienas konkretus mūsų 
pačių pavyzdys. Pastaruoju metu

(b) patys aukotojai admi
nistruoja fondą, išrinkdami 
vadovybę,

(c) pagal aukos dydį, kiekvienas 
aukotojas turi atitinkamą balsų 
skaičių.

Nuo pat pirmos dienos spaudoje 
paskelbta fondo idėja pasidarė 
aktuali visai lietuvių visuomenei. 
Fondo iniciatoriai tą momentą 
panaudojo rr.jistriškai ir tuoj pra
dėjo vykdyti fondo organizavimą; 
suredagavo statutą, rinko aukas 
ir pasižadėjimus.

Ėjo kelių mėnesių intensyvus 
posėdžiavimas ir susirašinėjimas 
tarp fondo iniciatorių ir JAV LB 
krašto valdybos dėl vieno fondo 
steigimo.

Laimėjimas buvo pasiektas 
1961 m. rugsėjo 1 d. JAV LB ta
rybos suvažiavime New Yorke, 
kur beveik vienbalsiai buvo 
priimtas iniciatorių pateiktas sta
tutas steigti vieną Lietuvių 
Fondą. Statutas buvo papildytas 
taip, kad LF Pelno skirstymo 
komisiją sudaro trys atstovai, 
skirti Lietuvių Fondo tarybos, ir 
trys atstovai, deleguoti Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos. 
Iki šiol per jo 25 metų laikotarpį 
jokių LF statutinių nesusipra
timų su JAV Lietuvių Bendruo
mene nebuvo.

Tarp Fondo iniciatorių ir JAV 

suderinti pastangas steigti vieną 
fondą, didelį ir pozityvų vaidmenį 
vaidino to meto krašto valdybos 
pirmininkas a.a. Stasys Barz- 
dukas, nors jos vicepirmininkas

Lietuvoje išleistas koautorinis, 
įspūdingo formato, gražaus api
pavidalinimo, iliustruotas 
lietuvių literatūros istorijos dvi
tomis. Tačiau apie pastarosios 
lietuvių išeivijos daugiau kaip 40 
metų egzistuojančią literatūrą 
dvitomio puslapiuose, galima 
sakyti, nė žodelio, lyg jos visai 
nebūtų. Todėl Lietuvių Fondo pa
ramos dėka šiuo metu išeivijoje 
baigiamas paruošti atitinkamas 
lietuvių išeiviškosios literatūros 
istorijos tomas, apgaubiantis 
1945-1987 metų laikotarpį. 
Veikalo rašymui buvo angažuota 
keliolika koautorių, daugiausia 
literatūrinį profesionalumą įsi
gijusių Vakarų pasaulio universi
tetuos ir dabar juose profeso
riaujančių. Leidinio rankraštinė 
bei redakcinė paruoša jau eina 
prie pabaigos. Be Lietuvių fondo 
mecenatinio paskato vargu ar 
tam būtų ryžtasi. Tai tik vienas 
pavyzdys iš Lietuvių fondo tie
siogiai remiamų projektų. O kur 
dar kasmetinės sumos, atiduo
damos paskirstyti per Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros ir Švie
timo tarybas ir kitokiais būdais.

Tad ir šią kultūros potvynių ir 
atoslūgių užuominą baigiant, 
tenka pakartotinai pasidžiaugti, 
kad kultūrine prasme esame gyvi 
ir kas darbu, kas pinigu prisi
dedame prie istorinio mūsų 
išeivijos aukso amžiaus. Tegu ir 
neturime atitinkamo lygio 
Periklių, neturime ir neriboto 
Medičių užsiangažavimo, bet mes 
turime čia savo pačių rūpesčiu 
įkurtą ir palaikomą Lietuvių 
Fondą, kuris į dvidešimto 
šimtmečio lietuvių išeivijos 
kultūrinį aukso amžių bus neiš
dildomai įrašytas taipgi aukso 
raidėmis.

Kazys Bradūnas

Lietuvių Fondo iniciatoriai ir Lietuvių Bendruomenės 
veikėjai 1961 m. kovo mėn. 19 d. Alicįjos Rūgytės namuose, 
Chicagoje, po pasitarimo. Sėdi: (iš kairės) J. Liorentas, V. 
Ignai tis, A. Rūgytė (mirusi), prel. M. Krupavičius (miręs), 
dr. A. Razma, St. Barzdukas (miręs), J. Breivė (miręs) ir

J. Švedas. Stovi: D. Bielskus, J. Jasaitis (miręs), V. 
Naudžius, A. Pupelis (miręs), B. Babrauskas (miręs), V. 
Šmulkštys (miręs), dr. G. Balukes, dr. A. Nasvytis (miręs), 
dr. A. Rugienė, dr. B. Poškus, dr. K. Ambrozaitis, A. 
Kareiva (miręs), dr. F. Kaunas ir V. Dzenkauskas.

a.a. dr. Algirdas Nasvytis griež
tai priešinosi tokiam fondui.

Mano atmintyje pasiliko 
neužmirštamas momentas iš 
1961 m. rugsėjo 2 d. JAV LB 
tarybos to lemtingo suvažiavimo, 
kuriame aš pirmą sykį dalyvavau 
kaipo išrinktas tarybos narys. 
Nujausdamas, kad bus dideli gin
čai su prityrusiu veikėju ir kalbė
toju dr. Algirdu Nasvyčiu, aš, 
kaip jaunas nepatyręs veikėjas, 
savais pinigais nusivežiau sta
tuto autorių, jauną advokatą 
Algimantą Rėželį, kuris meist
riškai įrodė fondo iniciatorių 
rimtumą ir pasiryžimą suor
ganizuoti milijoninį fondą.

Tarybos posėdyje dr. Algirdui 
Nasvyčiui griežtai priešinantis 
fondo iniciatorių idėjai, tada jau
nutis bendruomenininkas Vytau
tas Kamantas (dabartinis PLB 
valdybos pirmininkas), prie pre
zidiumo stalo sėdėjęs, atsistojo ir 
drąsiai pareiškė: kaip mes galime 
atsisakyti dr. Antano Razmos 
iniciatorių vardu siūlomo Lie
tuvių Fondo, kuris jau turi savo 
statutą, savo advokatą teisiniams 
reikalams, surinkęs aukų per 20 
tūkstančių bei pažadų per 60 
tūkstančių dolerių, tuo ta’mu 
JĄV LB „Geležinis fondas” 
neturi nei statuto, nei gerų or
ganizatorių, vis dar reikalas 
svarstomas posėdžiuose, o raštai 
stalčiuose... Suvažiavimas nebe
siklausė dr. Algirdo Nasvyčio 
karštų argumentų ir beveik vien
balsiai pasisakė už vieno Lie
tuvių Fondo organizavimą. Lie
tuvių Fondo idėjos realizavimu 
buvau tiek „užsidegęs”, kad nesi
gailėjau nei laiko, nei pinigų pra
dinėms fondo organizavimo 
išlaidoms, nes jaučiau stiprios 
finansinės institucijos reika
lingumą lietuvybės misijai 
išeivijoje.

Sveikiname Lietuvių Fondą!
Šis „Draugo” priedo specialus numeris yra skirtas 

Lietuvių Fondo 25 metų sukakčiai pažymėti. Jis išlei
džiamas su Lietuvių Fondo talka, ypač LF valdybos pir
mininkės Marijos Remienės ir LF informacijos vedėjo An
tano Juodvalkio, kurie parūpino apžvalginius straipsnius 
ir iliustracinę medžiagą. Nuotraukos šiame numeryje bu
vo darytos Povilo Kiliaus, Petro Maletos, a.a. Vaclovo 
Noreikos, Aleksandro Plėnio, Antano Razmos ir Jono 
Tamulaičio bei kai kurių nežinomų fotografų.

LF statutas, inkorporavimas, 
nuo mokesčių atleidimas
Nuo pat pradžios teko va

dovauti fondo iniciatoriams, 
vėliau pirmajai LF tarybai, kuri 
paruošė fondo statutą, inkorpora
vo Illinois valstijoje, išrūpino nuo 
federalinių ir valstijos mokesčių 
atleidimą, „tax exempt” statusą. 
Pirmoji LF valdyba, vado
vaujama Teodoro Blinstrubo, 
užmezgė organizacinius ryšius su 
JAV LB apylinkėmis ir kitomis 
organizacijomis.

Pirmieji treji metai buvo 
intensyvaus darbo metai. Reikėjo 
atsakyti į daugybę laiškų, rašyti 
spaudoje ir „kovoti” su neigia
mais kritikais, nors užtarėjų buvo 
daugiau. Būdavo atsibundu 
naktį, gimsta kokia idėja ir kad 
neužmirščiau, bėgu prie rašomojo 
stalo ir užsirašau. Žmona gąsdin
davo, kad aš išeisiąs „iš proto” 
dėl to fondo. Vėliau ir dabar yra 
vienas malonumas dirbti LF 
vadovybėje, kada reikalų vedėja 
Alė Steponavičienė vadovauja 
būstinėje profesionaliai ir or
ganizatorių tinklas yra didelis ir 
pajėgus.

Esama nuostabių žmonių
Lietuvių Enciklopedįjoje (36-tas 

papildymų tomas) ir Lietuvių 
Fondo leidinyje (1983) yra 
surašyti iniciatoriai, vėlesni or
ganizatoriai ir aukotojai. Lie
tuvių Fondo antrasis leidinys bus 
išleistas, užbaigus telkti penkis 
milijonus ir ten papildomai bus 
įamžinti visi organizatoriai ir 
aukotojai.

Pradžioje su nepaprastu pasi
šventimu dirbo a.a. rašytojas A. 
Baronas, a. a. A. Rūgytė, a.a. 
rašytojas B. Babrauskas, dr. G. 
Balukas, V. Naudžius, dr. F. Kau

nas, dr. P. Kisielius, dr. K. Am
brozaitis, dr. J. Valaitis, dr. B. 
Poškus, dr. J. Kazickas, dr. V. 
Tauras, a.a. V. Šmulkštys, V. Ig- 
naitis, adv. A. Rėželis, adv. V. C. 
Yasus, a.a. pulk. A. Rėklaitis, a.a.
K. Barzdukas, a.a. H. Daras.

Vėliau įsijungė daug daugiau 
nuoširdžių fondo organizatorių ir 
šita nuostabi LF darbuotojų gija 
tęsėsi per visus 25 metus. Atėję 
nauji organizatoriai su naujais 
profesionaliais organizavimo 
metodais fondą augina dar 
greičiau. Povilas Kilius, LF 
tarybos pirmininkas, Marija 
Remienė, LF valdybos pirmi
ninkė, Stasys Baras, LF Pelno 
skirstymo komisijos pirmininkas, 
Jonas Vaznelis, LF finansų komi
sijos pirmininkas, Kostas Dočkus, 
ūkio vedėjas, Antanas Juodval
kis, nuostabus informacijos va
dovas, Alė Steponavičienė, pro
fesionalė reikalų vedėja — jie visi 
ir kiti vairuoja Lietuvių Fondą 
pavyzdingai į priekį.

Lietuvių Fondo ateitis užtik
rinta ilgam laikui, nes į vadovy
bę atėjo patys jauniausi: Mykolas 
Drunga, adv. Daina Kojelytė, 
Ofelija Barškėtytė, Rūta 
Juškienė, dr. Antanas G. Razma.

Laimėjimai pralenkė svąjones
Pradžioje buvo svajonė — vie

nas milijonas. Nei aš, nei kiti fon
do iniciatoriai nedrįsome net sap
nuoti apie keturis ar daugiau 
milijonų. Pasiekti LF laimėjimai 
yra aiškus įrodymas mūsų lie
tuvių išeivijos pajėgumo, jos 
pasišventimo ir gyvybingumo 
ženklas. LF nuo pat pradžios 
buvo visų lietuvių remiamas bei 
atstovaujamas ir neleido įsi
viešpatauti siauriems intere
sams. LF iškilo virš visų or
ganizacijų, klubų ar asmeninių 
reikalavimų ir tarnavo būtiniau
sių lietuvybės darbų misijai. 
Užtat didelių aukų susilaukta iš 
daugybės lietuvių Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanadoje, 
Vokietijoje, Australijoje ir net 
Pietų Amerikoje. Ryšiai su LF 
nariais yra tamprūs, jiems siun
čiami tris kartus per metus pra
nešimai su detaliu pelno paskirs
tymo sumų sąrašu. Lietuvių Fon
das yra visų lietuvių fondas ir 
remia visus lietuvybės išlaikymo 
būtinuosius projektus bei darbus, 
nežiūrint kas ir kur juos 
organizuoja.


