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Valdžia ir meno kriterijai

Klasicizmas modernioje architektūroje
ALGIMANTAS TAMAŠAUSKAS

Jei kas pramato galimą pa
vergtos Lietuvos menininkų 
laisvę sovietinio persitvarkymo 
bei demokratėjimo dėka, tegul 
perskaito Literatūros ir meno 
paantraštę. Ji ta pati kaip 
anksčiau: „LTSR Kultūros Minis
terijos ir Rašytojų Sąjungos 
Organas”.

Jei sutiksime su tuo, kad 
Rašytojų sąjunga irgi yra valdžios 
padalinys, tai šiame savaitrašty 
aptariami menai — proza, poezi
ja, kritika, dramaturgija, kine
matografija, dailė, muzika — 
norom nenorom tebelieka val
džios žinioje.

Gal kas pasakys, kad tai yra 
pareigūnų ir menininkų 
socialistinė sandora, graži 
humaniško bendravimo apraiška. 
Taurios idėjos įkūnijimas. Tuo 
labai abejoju: ligšiolinė so
vietinio gyvenimo patirtis parodo 
visiškai priešingus faktus. Val
džia ne tik rėmė, bet ir žiauriai 
persekiojo menininkus.

Kai kurie tenykščiai kultūri
ninkai jau atvirai pasisako prieš 
valdžios kišimąsi. Štai Jerevane 
šiuolaikinio meno muziejaus 
įkūrėjas ir direktorius Henrikas 
Igitianas neseniai Izvestijose 
pasiūlė įsteigti panašų muziejų 
Maskvoje. Ne valdžios pastango
mis, ne jos lėšomis, bet privačia 
iniciatyva ir darbu, jaunimui pa
dedant. Tereikia tik patalpų, kad 
ir senų. Tai vienintelė prašoma 
malonė. „Mes patys suremontuo
sime, sutvarkysime (...) Nenoriu, 
kad valstybė skirtų ir pinigų 
paveikslams pirkti. Mes patys 
surasime lėšų”.

Dar kelios jo įsidėmėtinos pas
tabos: „Kiek galima sėdėti valsty
bei ant sprando! Menas turi apsi
mokėti”. „Jokioje valstybėje me
nininkai neturi tiek privilegijų, 
kiek mūsų šalyje. Dirbtuvės, 
kūrybinės komandiruotės, kas
met valstybė perka paveikslus. 
Bet kokia tai vienpusiška meilė”.

Gudriai šneka Igitianas, netie
siogiai glostydamas tuos, kurie 
perka menininkų palankumą. 
Pareigingą dailės gamybą valsty
bei jis drąsiai vadina „makula- 
tūrizmu”. Klausia: „Kodėl mes 
gaminame kolosalius kiekius 
tapybos, kurios niekas nenori 
žiūrėti? Kiek dar bus eikvojamos 
valstybinės lėšos? nesirūpinant, 
kuo jos taps?”

Prieš keliolika metų savo aki
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mis mačiau šitokių tapinių eks
poziciją Los Angeles Konvencijų 
centre, kur vyko TSRS mokslo, 
meno, pramonės paroda. įspūdis 
atgrasus. Teko tik stebėtis, kodėl 
šitoks saldžiaspalvis peizažų 
šlamštas gabenamas į užsienį.* •

Anuometinės parodos rengėjai, 
matyt, tą visą tapybinį perteklių 
buvo ištraukę iš valstybės pri
pažintų dailininkų fondų, laiko
mų saugyklose, rūsiuose. Tais 
kūriniais rūpinamasi. Dažna 
proga valstybė stengiasi juos 
iškišti publikai. Už dolerius — 
dar kaip.

Tuo tarpu nepripažinti daili
ninkai neturi galimybės parodyti 
ir parduoti savo darbus galerijoje 
ar viešoje aikštėje. Anksčiau dėl 
to buvo įsiveliama net į konflik
tus su valdžia.

Igitianas pažymi: „Laimė ar 
nelaimė, bet gerų dailininkų 
visada maža, labai maža. Visame 
pasaulyje. Ir mes turime surasti 
pačius vertingiausius. Galbūt 
visai nežinomus. Mes ištrauksi
me į šviesą tą turtą — tai jums ir 
viešumo politika”.

Nemanau, kad Igitiano balsui 
už menininkų savarankiškumą 
nepritars niujorkietis grafikos 
veteranas Vytautas K. Jonynas, 
š.m. kovo 13 d. LTSR Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo apdova
notas nusipelniusio meno veikėjo 
garbės vardu. Literatūroje ir 
mene rašoma: V.K. Jonynui 
„didelį įspūdį padarė tai, kad 
Lietuvos dailininkus valstybė 
aprūpina dirbtuvėmis, netgi 
specialiomis įmonėmis”. Pridur
siu: ir lengvatomis, ir privi
legijomis.

Taip sakant, jei žinai, kaip dirb
ti savo žanre, ir jei nutuoki tai, ko 
pageidauja partijos estetai, gali 
ramia galva dekoruoti jų pasta
tus, kas svarbiausia, būsi aprū
pintas per visą gyvenimą, nepai
sant ar kūriniai aukšto lygio, ar 
ne. Tavo kūrybos genialumą ir 
reikšmę tautos kultūrai nustatys 
valstybė — toji aukščiausia grožio 
įvertintoja.

Nenuostabu, kad nedidelėje 
LTSR yra tiek daug nusipel
niusių dailės meistrų. Jie piešia, 
tapo, raižo, kala, lipdo, audžia, 
fotografuoja. Anot Igitiano, sėdi 
valstybei ant sprando. O gal 
atvirkščiai: valstybė sėdi ant jų 
sprando.

Pr.V.

Po dešimtmečių paniekos ir pa
šaipos klasicizmas vėl yra 
naujas terminas, dominuojantis 
šių dienų architektūrinius raši
nius ir pasikalbėjimus. Klasi
cizmas, arba geriau tariant su
prastintas klasicizmas, buvo di
desnis pašaipos terminas Europo
je, kur susietis su nacių Vo
kietijos, fašistų Italijos ir kitų 
diktatūrinių režimų architek
tūra prijungė šį terminą prie ne
priimtinos architektūros pasek
mių. Tačiau šiandieną šis ter
minas yra vėl su mumis, kai ar
chitektai, ypač vadinami postmo- 
dernistai, prikėlė klasicizmą kaip 
tern/iią, išreiškiantį visa, kas 
yra gera, visa, kas yra gyva, visa, 
kas yra žmoniška. Yra taip, kad 
beveik kiekvienas postmodernis
tinis pastatas kur nors savyje iš
reiškia atspindžius, jei ne tie
sioginiu būdu, klasikinių motyvų 
ir dekoracijų.

Postmodernistai teigia, kad mo
dernioji architektūra, sukurta ir 
apibūdinta vadinamųjų meistrų, 
Mies van der Rohe, Le Corbusier, 
Walter Gropius ir kitų, po dra
matinių kūrinių 20-to amžiaus 
pradžioje, išsigimė į griežtą, 
siaurą, pasikartojantį, jei ne 
nuobodų architektūrinį stilių, 
publikos niekad nesuprastą ir net 
niekad nepriimtą. Modernaus 
tarptautinio stiliaus (In- 
ternational Style) kūrėjai, 
atmesdami ir paniekindami 
klasikinę architektūrą, atmetė 
kažką, kas buvo žmoniška, 
kažką, kas buvo visiems su
prantama ir visiems prieinama.

Iš esmės postmodernistai archi
tektai stengiasi vartoti klasi
cizmo formas atkurti socialinį 
architektūros kontekstą. Jie 
apsiėmė sukurti pastatus, kurių 
kontekstas būtų suprantamas 
tuos pastatus naudojantiems, pa
status, kurie būtų visų pozityviai 
įvertinti. Tam tikslui jie vartoja 
klasikines formas, kartais atsi
dėjusiai kopijuodami, kartais ma
nieringai, ir kartais net ir pasi
juokdami ar ironiškai komentuo
dami architektūrą.

Jie stengiasi suteikti simbolius, 
kurių modernioji architektūra 
nepajėgė pateikti. Ir tuos sim
bolius jie mano atrasti klasikinės 
architektūros formose — kolono
se, arkose, frontone, antable- 
mente ir panašiai. Postmodernis
tai, atrodo, yra labai jautrūs 
klasicizmo motyvų vartosenai 
kaip galimų simbolių. Jie 
atrodo, kuria pastatus, kurie nori 
patraukti į save praeivių dėmesį, 
šaukdami: kokie įdomūs jie yra, 
kaip gražiai atrodo, kaip subtiliai 
jie komentuoja architektūrą ir 
tuo pačiu gyvenimą aplamai.

Tačiau tame klasicizmo formų 
vartojime ir glūdi problema. Var
toti klasicizmą simboliškai ir var

toti jį logiškai nėra tas pats. Kla
sicizmas yra kalba ir kaip kalba 
jis turi taisykles. Vartoti kla
sicizmą simboliškai reiškia, kad 
visi supranta tą kalbą ir žino tos 
kalbos taisykles. Be to supratimo 
ir žinojimo klasicizmas kaip sim
bolis yra beprasmis. Tų simbolių 
vartojimas pasireiškia kaip as
meniškas egoizmas ir labai 
kaprizinga abstrakcija. Skaičius 
žmonių, galinčių suprasti ir įver
tinti šiuos simbolius, yra labai 
ribotas. Kas ne kas, bet postmo- 
dernioji architektūra tad pasida
ro dar daugiau elitinė, negu 
modernioji architektūra yra 
buvusi. Postmodernizmo ironiški 
komentarai ir juokai palieka 
negyvi, kadangi vieninteliai 
žmonės, galintys pasijuokti, yra 
tik kiti to stiliaus architektai.

Ričardo Boffil savo Les Arcades 
de Lac (Marne-la-Vallee, 1978) 
vartoja didžiules kolonas labai 
brutaliai ir neturi aktualaus 
masto. Formos yra sukurtos be 
hierarchijos ir be sujungties. 
Tektoniška išraiška sunkiai 
išskaitoma.

„Piazza d’Itallia” (New Or
leaną, 1978), Charles Moore kū
rinys, spindi spalva, vandeniu, ir 
šviesomis, kaip kokia reklama. 
Dalys prikrautos ir perkrautos 
aiškiai klasikinių formų ir 
motyvų. Deja, klasicizmo pa
grindinis principas yra tas, kad 
prie baigto kūrinio niekas negali 
būti pridėta ir niekas atimta. 
Čia, atrodo, tai nesudaro skir
tumo. Ar mažiau, ar daugiau, 
viskas pasilieka tas pats.

Mes prie vieno ar prie kito 
postmodernistinio architektū
rinio paminklo esame pritrau
kiami emociškai — ar tai galybės 
paskatinti, ar spalvos sužavėti — 
bet ne visados suprantame archi
tekto užsimojimą arba teisingai 
įvertiname pastato uždavinį.

Jei norime kalbėti apie klasi
cizmą modernioje architektūroje, 
mes turime suprasti, kas tai yra 
klasicizmas. Summerson, savo 
knygoje The Classical Language 
of Achitecture, išleistoje pirmą 
kartą 1963 metais, apibūdina 
klasicizmą dvejopai. Pirma, klasi
cizmas yra vartojimas aktualios 
klasicizmo kalbos — orderių, 
arkų, frontonų, antablementų, 
detalių. Tai nereiškia, kad viskas 
turi būti vartojama istoriškai ar 
net archeologiškai. Modernus 
interpretavimas tos kalbos formų 
mūsų dienų modernia struktūri
ne medžiaga gali būti klasikinis.

Anot .Summerson, antras bū
das, kaip pastatas gali būti 
traktuojamas klasikiniu, yra jo 
santykis su harmonijomis. Jis 
pažymi, kad klasikiniuose pasta
tuose visos dalys giminiuojasi 
proporcijomis. Keičiant vieną 
pastato dalį reikalingas ati
tinkamas suderinimas kitų dalių. 
Harmonija egzistuoja aritmeti
niuose santykiuose, kur dalys yra 
surištos tiesioginiais santykiais 
su kitomis dalimis arba su 
tiesiogiai giminingomis to san
tykio proporcijomis.

Šio straipsnio tezė yra tai, kad 
postmodernistai klysta, teigdami, 
jog modernioji architektūra, kaip 
mes ją žinome šiame šimtmetyje, 
buvo sukurta, atmetant klasiciz
mą. Man atrodo, kad tai yra 
buvę kaip tik atvirkščiai. No
rėčiau čia parodyti, kad mo
derniosios architektūros meis-

„Ant Akropolio” — Jolantos D. Švipaitės nuotrauka iš rengiama Čiurlionio galerijoje, Jai nimo centre, Chicagoje, 
tryliktosios Lietuvių fotografų išeivijoje metinės parodos. nuo spalio 23 iki lapkričio 1 dienos.
Šiemetinė, šešioliktoji, Lietuvių fotografų paroda

trai buvo persisunkę klasicizmo 
tradicijomis, suprato jas gerai ir 
vartojo tą supratimą pagrįsti 
naują dvidešimtojo amžiaus 
architektūrą.

Deja, jei mes tikėjome moder
niosios architektūros propa
gandistais, tai tikėjome, kad 
modernioji architektūra buvo 
sukilimas prieš praeties istoriz
mus. Mes tikėjome, kad moder
nioji architektūra buvo racionali, 
ir kad visi kiekvienos programos 
sprendimai glūdėjo atsargioje 
tos programos analizėje ir kad 
atitinkantis sprendimas buvo lo
giškas, tvarkingas, ir kylantis iš 
„mūsų laikų dvasios”. Mes bu
vome taip mokomi universite
tuose ir architektūros istorijos 
kursuose, kur išmokome vardus, 
datas ir stilius, bet mažai įgijome 
supratimo architektūros pras
mės. Tinkamumas buvo idealas; 
stilius buvo nuodėmė.

Tačiau moderniosios architek
tūros meistrai niekados neatmetė 
visos praeities. Jie to negalėjo 
padaryti. Jie atėjo iš aplinkos, 
kur praeitis buvo gerbiama, kur 
ji turėjo vertės. Net ir Frank 
Lloyd Wright romantinis sukili
mas buvo jo vėlyvųjų metų pro
duktas, nėjo kūrybinės jaunystės 
epizodas. Moderniosios archi
tektūros meistrai verčiau siekė 
pergalvoti ir naujai apsvarstyti 
architektūros pagrindus, kadan
gi naujos programos buvo visai 
skirtingos nuo praeities.

Vienas iš pirmųjų pradininkų 

buvo Peter Behrens, kurio AEG 
Turbin fabrikas Berlyne (1908) 
buvo pirmas pastatas Vokietijoje, 
naudojantis plieną ir stiklą. Kur
damas pastatą, kuris turėjo 
išreikšti naują AEG bendrovės 
kūrybingos technologijos dvasią, 
Behrens pavartojo klasikinės 
šventyklos prototipą, nors ir 
apdengtą modernia medžiaga ir 
vartojanti visai kitokią struk
tūrinę sistemą. Dvasia ir pro
porcija tai yra klasikinis 
pastatas. Plieno kolonos, lai
kančios stogo struktūrą, aiškiai 
reprezentuoja klasikinę kolo
nadą. Stogas, nors sekantis 
struktūros forma (truss), netoli 
nutolęs nuo trikampio frontono. 
O taip pat sienų nuolydis išryš
kina stogo liniją, sukurdamas 
klasikinės šventyklos formą — 
pagrindą, centrinę dalį ir 
antablementą su frontonu. Nors 
Behrens ir nelabai plačiai vertėsi 
architektūra, jo studijoje, vienu 
ar kitu laiku, dirbo Mies van der 
Rohe, Le Corbusier, ir Walter 
Gropius — didingi vardai moder
nioje architektūroje

Aiškiausias pavartojimas klasi
kinių koncepcijų modernioje ar
chitektūroje buvo Mies van der 
Rohe projektuose. Tai atrodo kaip 
prieštaravimas, nes Mies kaip tik 
reprezentuoja modernizmo viršū
nes. Jo plieno ir stiklo archi
tektūra vengia bet kokio orna
mento ir išreiškia mūsų laikų 
dvasią. Tačiau klasicizmo pa
grindai aidi per didesnę dalį jo 

architektūros. Jei pažvelgiame į 
jo Farnsworth House (1950) ar į 
jo Crown Hali (1962), matome, 
kaip klasikinės šventyklos forma 
yra abstraktuota į pagrindines 
kvadratų geometrijas, kur 
struktūrinė sistema, susidedanti 
iš kolonų ir jų ramsčių, aiškiai 
įžiūrima.

Aiškesnis atspindys klasikinės 
formos matyti Mies van der Rohe 
Barcelonos Paviljone (1929) ir 
Naujoje tautinėje galerijoje, Ber
lyne (1968). Abiejuose matomi tie 
trys pagrindiniai kiekvienos grai
kų ar romėnų šventyklos elemen
tai —- pagrindas, kolonų vidurys 
ir antablementas. Žvilgsnis į Gil- 
ly projektuotą Friedricho Didžio
jo paminklą (1798) in Von Klenze 
Valhalla Regensburge (1848) 
parodo Mies van der Rohe pirm- 
takūnus. Bet daug ryškesnė įtaka 
moderniosios architektūros mies- 
trams buvo Kari Schinkel, kurio 
Schauspielhaus Berlyne (1820) ir 
Alte Museum (1824), taip pat 
Berlyne, rodė kelią kaip vartoti 
klasicizmo formas ir principus 
visai naujoms architektūrinėms 
programoms. Schinkel išprendi- 
mai akmenyje, Alte Museum 
detalėse, kaip tik buvo Mies van 
der Rohe studijuoti ir pavartoti 
plieno ir stiklo detalėse Illinois 
Institute of Technology pasta
tuose, Chicagoje.

Tačiau Mies van der Rohe dar
buose niekas nėra apvilkta isto
rizmo drabužiais. Jis nepateikia 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tebeęenzuruojama...

Viktoro Falkenhahno įnašas į lituanistiką

Pastaruoju metu Lietuvoje 
vyksta įdomios ir atviros disku
sijos dėl istorinio romano. Rašy
tojai, literatūros kritikai ir 
istorikai siūlo pervertinti tautos 
praeities vaizdavimą, atsisakyti 
kai kurių klaidingų intepretacijų, 
visur neįžiūrėti vadinamojo 
nacionalizmo apraiškų. Atrodo, 
kad pervertinimo procesas vyks
ta tolyn, nors LKP CK pirmasis 
sekretorius Griškevičius jau kelis 
kartus atvirai išreiškė savo 
nepasitenkinimą praeities 
trūkumų iškėlimu, jo nuomone, 
perdėtu susidomėjimu praeitimi, 
nihilistiniu požiūriu į pastarojo 
dešimtmečio kultūros laimė
jimus. Šių metų balandžio 
17 d. Rašytojų draugijos 
plenumas svarstė literatūrinio 
palikimo klausimą. Dalyvavę 
rašytojai ragino spausdinti Pieta
rio Algimantą, Lindės-Dobilo raš
tus, Kojalavičiaus istoriją ir kitus 
svarbius veikalus. Be to, jie kri
tikavo įsigalėjusią praktiką, 
išcenzūruoti ideologiškai nepri
imtinas tekstų vietas. Antai 
kritikas Vytautas Galinis 
pareiškė, kad jei kūrinys lei
džiamas, „tai išleiskime tokį, 
koks buvo”. Rašytojas Mykolas 
Sluckis apgailestavo, kad net 
tokių tarybinės literatūros šulų, 
kaip Petro Cvirkos, raštai 
„kupiūruojami”. Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto direkto
rius Jonas Lankutis pripažino, 
kad „mes mažai publikuojame su
dėtingesnių tekstų, neišsi- 
verčiame be kupiūrų ir kitų kos
metinių procedūrų”. Justinas 
Marcinkevičius piktinosi dėl Mai
ronio cenzūravimo, kad „regim iš
kreiptą jo vaizdą, ištiesintą ir ap
valytą jo kelią”.

Neseniai Vagos leidykla išleido 
1981 metais mirusio poeto Juozo 
Kėkšto, rinktinę Dega vėjai, 
kurioje išspausdinti eilėraščiai, 
vertimai, straipsniai ir laiškai. 
Knyga pasirašyta spaudai pernai 
lapkričio 14 d., tai yra, kai atvi
rumo kampanija jau buvo įsisiū
bavusi. Savo įvade literatūros 
kritikas Vytautas Kubilius 
tiksliai apibūdina Juozą Kėkštą 
kaip tragiško likimo poetą, kurį 
istorijos perversmai svaidė iš 
vieno kontinento į kitą. Sunkus 
buvo Juozo Kėkšto gyvenimas. 
Gimęs 1916 m. neturtingoje šei
moje, Kėkštas augo Vilniuje, sto
jo į komjaunimą, už priešvals
tybinę veiklą tris kartus kalėjo. 
Kai Lietuva perėmė Vilniaus 
krašto valdymą 1939 metais, 
Kėkštas pasitraukė į Gudiją, 
tačiau sovietų valdžia jį ne
teisėtai suėmė ir nuteisė aštuone- 
riems metams miško darbų. Pra
sidėjus Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos karui, Kėkštas, amnes
tuotas kaip buvusios Lenkijos 
pilietis, stojo į lenkų generolo An- 
derso armiją, kovojo su vokiečiais 
Italijoje, buvo du kartus sužeis
tas. Pokario metais gyveno Ar
gentinoje, dalyvavo išeivijos kul
tūros gyvenime, tačiau 1957 
metais po kraujo išsiliejimo į sme
genis jis buvo iš dalies paraližuo- 
tas. Grįžęs į Lenkiją, Kėkštas 
mėgino tarpininkauti tarp 

tarybinių ir išeivijos rašytojų, 
visą laiką pabrėždamas, kad 
lietuvių literatūra viena.

Juozas Kėkštas praleido 
nemaža laiko nelaisvėje už savo 
įsitikinimus, bet net po mirties jo 
mintys negerbiamos ir partijos 
cenzoriai jaučia reikalą jas ati
tinkamai „paredaguoti”. Antai 
naujai išleistoje rinktinėje Kėkš
to atsakymai į išeivijos žurnalo 
Literatūros lankai klausimus, 
redaktorių žodžiais, spausdinami 
kupiūruoti, „praleidžiami kurie 
ne kurie tarybinės tikrovės verti
nimai, kuriuose esama anuo 
metu J. Kėkšto nevengtų antita
rybinių išvedžiojimų”. Atsaky
damas į klausimą, kokius nei
giamus reiškinius jis pastebi da
bartiniame mūsų literatūros 
gyvenime, Kėkštas atvirai pa
reiškė, kad tauta liko krašte, kad 
išeivijoje gyvena tik sauja 
rašytojų, kad net tada, 1958 
metais, krašte vyko didelė 
kūryba ir kova už tautos gyvybę 
ir jos kultūrą, griežtai smerkė kai 
kurių išeivijos rašytojų pre
tenzijas, nurodė jų kūrybos 
trūkumus. Taigi Kėkšto mintys 
apie krašto svarbą ir tarybinių 
rašytojų kūrybos laimėjimus 
buvo per daug patrauklios, kad 
cenzoriai uždraustų išspausdinti 
visą straipsnį, tad pasitenkino 
atitinkamu apipavidalinimu.

Galime pasiteirauti, kas užkliu
vo cenzoriams šiame atvirumo 
tarpsnyje? Nurodysime keletą pa
vyzdžių. Antai Kėkštas pažymi, 
kad ir išeivijoje, ir Lietuvoje, nors 
ir skirtingomis sąlygomis, puose
lėjamas lietuviškas žodis; bet, ci
tuojame išcenzūruotą atsakymo 

(Nukelta į 2 psl.)
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I. Labutytės grafika. Abelis Vilis — prūsų raštų kūrėjas. 1979.

ABEŲSVIIjŠ

ALFONSAS TYRUOLIS

Šių metų balandžio 16 d. Ry
tų Berlyne mirė vokiečių kalbi
ninkas, baltistas ir polonistas 
Viktoras Falkenhahnas (Viktor 
Falkenhahn). Kaip Lietuvos kal
binių ir literatūrinių bei kul
tūrinių ryšių tyrinėtojas jis yra 
nemažai pasitarnavęs ir lituanis
tikai. Gimė 1903 m. vasario 11d. 
Katenhofe, Ščecino vaivadijoje, 
Lenkijoje. Baigęs Tilžės 
gimnaziją, Karaliaučiaus uni
versitete studijavo indologiją, sla
vistiką ir baltistiką. Tame uni
versitete, dar tebestudijuodamas, 
ėjo lietuvių kalbos lektoriaus pa
reigas (iki 1944 m.). Jis yra 
padėjęs Vydūnui išleisti Lietuvių 
kalbos vadovo antrąją laidą (1931
m.). Vasaromis dirbdavo namų 
mokytojo darbą Giruliuose, 
Klaipėdos krašte. 1939 m. už 
disertaciją apie XVI a. Mažosios 
Lietuvos rašytoją Joną Bretkūną 
(Bretkę) gavo daktaro laipsnį. 
Vėliau, po karo, yra buvęs prof. 
E. Fraenkelio asistentu Ham
burgo universitete, o nuo 1948 m. 
dėstė polonistiką Humboldto uni
versitete, Berlyne. 1959 metais 
pakeltas į profesorius. Parašė 
vienas ar su kitais keletą lenkų 
kalbos vadovėlių. 1963 m. išleido 
studiją Zu den Anfaengen der 
Baltistik. Zur Geschichte der 
Slavistik (Prie baltistikos pra
džios. Prie slavistikos istorijos). 
Apie lietuvių literatūrą rašė 
leidiny Lexikon der Weltliteratur 
(1963).

Svarbiausias Falkenhahno vei
kalas lituanistikai yra jo 1939 m. 
parašyta ir 1941 m. Berlyne 
išleista disertacija „Der 
Uebersetzer der litauischen Bibel 
Johannes Bretke und seine 
Helfer” (Lietuviško Šventraščio 
vertėjas Jonas Bretkūnas ir jo 
padėjėjai). Remdamasis archy
viniais šaltiniais (jų nemažą 
sąrašą duoda Vaclovas Biržiška 
savo Aleksandryne, Chicago, 
1960, t. 1, p. 168-172), Viktoras 

Falkenhahnas gana plačiai 
nušvietė Jono Bretkūno gyve
nimą ir darbus. Iš tų Bretkūno 
darbų svarbiausi yra 1589 m. iš
spausdintas giesmynas Giesmės 
duchaunos, tais pačiais metais 
parengtas (išspausdintas 1591 m.) 
pamokslų rinkinys Postilė ir 
likęs rankraščiu Šventraščio 
(Biblijos) pilnas vertimas į lie
tuvių kalbą (to vertimo originalas 
dabar yra Goettingeno universi
teto bibliotekoje).

Viktoras Falkenhahnas yra 
bandęs nustatyti Bretkūno 
tautybę, kilmę ir kita, tačiau dar 
nemaža dalykų lieka galutinai 
neišaiškintų. Kai kurie vokiečių 
kalbininkai kaip E. Hermannas, 
F. Spechtas, iš dalies G. Gerullis 
ir kiti ar istorikai kaip K. Fors- 
treuteris tarė Bretkūną esant 
vokiečių kilmės. Lietuvių kilmės 
jį laikė A. Bruožis, V. Biržiška ir 
kiti. Falkenhahnas įrodė, kad 
Bretkūno motina buvo prūsė 
(Warnin, liet. Varnaitė), o tėvas 
Bretke ar Prattke, kaip ir pa
vardė rodo, galėjo būti kilęs iš 
suvokietėjusių prūsų. Kalbininko
E. Spechto nuomonė buvo pa
reikšta nacių valdžios laikais (žr. 
Lietuvių enciklopedija, t. 6, p. 
166), o Hermanno ankstesnis 
spėjimas, kad Bretkūnas galėjęs 
būti vokiečių kilmės jau vien dėl 
to, kad Šventraščio vertime jis 
daug kur viršum lietuviško žo
džio įrašęs vokišką, vargiai turi 
tvirtesnį pagrindą: verčiant tokį 
veikalą į lietuvių kalbą pirmą 
kartą ir neturint nei žodynų, nei 
pavyzdžių tam reikalui, atitik
menų ieškojimas visiškai supran
tamas. Čia dar pažymėtina, kad 
po lietuviškais raštais Bretkūnas 
ta pavarde ir pasirašydavo, o po 
lotyniškais Bretkius ar Bret- 
chius, vokiškuose raštuose 
vadinamas Bretke. Lietuvių ir 
vokiečių kalbos lygiagrečiai bus 
išmokęs dar iš mažens, o pagal 
motiną mokėjęs ir prūsų kalbą. 
Susikalbėdavęs ir kuršiškai. Stu
dijuodamas Karaliaučiuje ir 
Wittenberge buvo išmokęs hebra
jų, graikų ir lotynų kalbas, kurios 
pravertė verčiant Šventraštį į 
lietuvių kalbą. Paskirtas 
evangelikų kunigu į Labguvą, o 
vėliau į Karaliaučių, pamokslus 
ten sakė lietuvių kalba. Lietuvių 
Karaliaučiuje tais laikais buvę 
nemaža, tik vėliau jų skaičių 
sumažino įsigalėjusi maro 
epidemija, kurios auka tapo ir 
pats Bretkūnas (1602 m.). Tiks
lesnė Bretkūno gimimo data, 
išskyrus metus (1536), nėra 
žinoma.

Fragmentais yra išlikęs dar 
vienas Jono Bretkūno vokiečių 
kalba parašytas veikalas. Tai 
Chronicon dės Landės „Preussen” 
(Prūsų žemės kronika). Iš liaudies 
papročių ir buities aprašymų pa
juntamas donelaitiškas gimtojo 
krašto branginimas, savo tau
tiečių vertinimas, lyginant juos 
su svetimšaliais. (Vertimo 
ištraukas žr. Jonas Bretkūnas, 
Rinktiniai raštai, Vilnius, 1983).

Tačiau svarbiausią darbą Jonas 
Bretkūnas nudirbo lietuvių kalba 
parašytais veikalais. Religiniais 
raštais prasideda ne vienos tautos 
literatūra. Tuo pačiu formuojama 
ir literatūrinė kalba. Tad ir 
Bretkūnas yra kad ir netie
sioginis lietuvių prozinės kalbos

Archyvinė nuotrauka — Vydūnas ir Viktoras Falkenhahnas studijų metais.

svarbi jo minėta 1591 m. 
Karaliaučiuje išleista Postilė, 
kaip lygiai ir Mikalojaus Dauk
šos 1599 m. Vilniuje išspausdinta 
Postilė.

Iš lingvistinių Viktoro Fal
kenhahno darbų mums reikšmin
gesnis jo studijinis straipsnis apie 
veiksmažodinių derinių reikšmę 
lietuvių-lenkų kalbų ryšio pro
blemai (išspausdintas žurnale 
Zeitschrift fuer Slaivistik, 1963, 
Nr. 6). Šiai problemai atsirasti ir 
jai spręsti akstino davė Henriko 
Beckerio čekų-vokiečių-vengrų 
kalbų ryšio tyrinėjimas, išdės
tytas jo knygoje Zwei Sprachan- 
schluesse (1948). Dėl to ir bal
tistui, ir slavistui galįs kilti 
klausimas, ar Rytų Europoje, 
būtent Pabaltijy ir jo aplinkoje, 
nesą panašių ryšių, pvz., lietu
vių-lenkų kalbų srity, kokių yra 
vokiečių-estų-latvių kalbose. 
Kalavijuočių ordinas turėjo 
nemaža įtakos estų ir latvių 
kalboms, jas bemaž germanizavo, 
nors ir ne taip visiškai, kaip kad 
pasielgė kryžiuočių ordinas su 
prūsais, juos galutinai 
germanizuodamas. Tokios kalbų 
įtakos galima laukti, mažesnėms 
tautoms esant didesniųjų ap
suptoms. Bet lietuvių giminės 
svetimųjų taip nebuvo paveiktos, 
kaip estai ir latviai (išskyrus 
Prūsų lietuvius). Lietuviai užėmė 
gudų ir ukrainiečiu žemes jau 
XIV a., bet čia nebuvo kokio 
lietuvinimo, priešingai — 
lietuviai rašto ėmėsi iš gudų, ir 
čia prasidėjo gudų kalbos įtaka. 
Nuo Jogailos prasidėjo lietuvių 
tautos polonizacija, ypač bajorų 
tarpe. Pirmieji lietuvių rašytojai, 
pradedant Mažvydu ir Daukša, 
buvo gavę daugiausia lenkišką 
išsimokslinimą, ir tai atsispindi 
jų raštų ortografijoje ir žodyne. 
Slaviškų skolinių problemą yra 
nagrinėję kalbininkai K. Būga,

v
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Pr. Skardžius, A. Brueckneriš ir 
kt. Lietuvių tautinio atgimimo 
metu polonizacija buvus tokio pat 
lygio, kaip estų ir latvių germani
zacija. Net tokie lietuvių 
rašytojai, kaip Maironis, Kudir
ka, Žemaitė, pradžioje buvę lenkų 
įtakoje. Kai kurie baltų ir slavų 
ryšiai atsekami dar prieš 700 
metų, bet čia būta daugiau bend
rojo indoeuropiečių kalbų ryšio,

POSTILLA

lotosą*.

Jono Bretkūno „Postilės” (1591) tituli
nis puslapis.

negu kokios kaimynų įtakos. Bet 
XVI-XIX a. lietuvių raštijoje tiek 
randama gudiškų ir lenkiškų ati
tikmenų, kad esą galima kalbėti 
„apie gudų-lietuvių ir lietu
vių-lenkų kalbų ryšį moderniąja 
prasme”. Daug to svetimo balas
to iššlavė 1890-1900 m. prasidėjęs 
kalbos valymas (Jablonskis, 
Būga, Vydūnas). Po 1900 m. 
grįžta prie savų senųjų žodžių ar
ba darytasi naujadarų. O jaunam 
lietuviui dabar senųjų tekstų 
kalba be specialių kalbos studijų 
sunkiai bebūtų suprantama. Vik
toras Falkenhahnas primena, 
kad net XVI a. rašytojo Jono 

Bretkūno raštuose rasta 95% 
slavų kilmės žodžių ir tik 5% 
vokiečių kalbos. (Apie vokiečių 
kalbos įtaką lietuvių kalbai plg. 
K. Alminauskio Die Germanis- 
men dės Litauischen, 1934.)

Kristijono Donelaičio 250 metų 
gimimo sukakties proga Viktoras 
Falkenhahnas buvo parašęs 
ilgesnį apžvalginį straipsnį (iš
spausdintas irgi minėtame 
žurnale, 1964, Nr. 4). Straipsnyje 
ypač keliamas Donelaičio huma
nizmas, suprantamai pateisina
mos ir jo visuomeninio gyvenimo 
pažiūros. Su Donelaičio humaniz
mu susijęs ir jo realizmas, ir tos 
žymės buvo perduotos tolimesnei 
lietuvių literatūrai. Kita žymė — 
lietuvių liaudies dainos poveikis 
— Donelaičiui buvo kiek toli
mesnė, be abejo, pagal ano meto 
ir kitų dvasininkų nusiteikimą. 
(Kai kurie lietuvių literatūros 
aiškintojai, pvz., Mykolas Biržiš
ka, teigė, kad Donelaitis buvo 
nusistatęs ne prieš lietuvišką 
dainą, bet prieš netinkamą jos 
atlikimą, pvz. išgertuvėse.)

Svarbia lietuvių literatūros 
žyme Viktoras Falkenhahnas 
laiko polinkį į romantizmą. Lyg 
ir papildydamas Donelaitį, jis 
primena K. G. Milkaus (1736 - 
1806) poemą „Piliakalnis”, 
parašytą apie 1786 m. (Poema iš
spausdinta Tautoje ir žodyje, 
1931, Nr. 7, ir Lietuvių literatūros 
chrestomatijoje, 1957). Vėlyvas 
jos paskelbimas nedaug tepri- 
sidėjo prie donelaitiško realizmo 
atsvėrimo. Šioje poemoje šalia 
religinio ir patriotinio nusi
teikimo žymus Lietuvos praeities 
iškėlimas, praeities, kurią taip 
brangino tautinio atgimimo dai
nius Maironis, o Vincas Kudirka 
ją pagerbė „tautiškoje giesmė
je”, tapusioje I ietuvos himnu.

Donelaičio „Metuose” Falken
hahnas išskaitė ir simbolinės 
reikšmės įvaizdžių. Pavyzdžiui, 
lakštingala, tas kuklus ir pilkas 
paukštelis, savo giesmele iš tam
sos mokąs pradžiuginti kiekvieno 
širdį, taip primena ir tą kuklų 
lietuvišką būrą, kurs savo rankų 
darbu neša gamtos duodamas 
gėrybes kitiems, dargi tiems, 
kurie jį vargina.

Lietuvių literatūra pasaulinės 
literatūros kontekste nebūtų 
turėjusi tokios reikšmės, kokią 
turi dabar, jei Liudvikas Rėza 
nebūtų paskelbęs Donelaičio 
„Metų” (1818) ir savo parengtų 
lietuviškų „Dainų” rinkinio 
(1825), kurie su lietuvių kūryba, 
kaip pažymi Viktoras Falken
hahnas, supažindino plačius skai
tytojų sluoksnius ne tik Vokieti
joje, Lenkijoje, bet ir kitur 
Europoje. Lietuviškąja kūryba 
susidomėjo ar net jos buvo pa
veikti Goethė, Schilleris, Mic
kevičius, Puškinas, Hugo, Sir 
Walter Scott, Longfellow ir kiti 
pasaulinės literatūros kūrėjai.
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Pjesė apie Lietuvos Brastos 
sutartį ignoruoja Lietuvą

Buvome liudininkais Romoje

Sovietinis dramaturgas 
Michailas Šatrovas parašė savo 
pjesę „Brastos taika” („Brestsky 
Mir”) jau 1962 metais, Chruščio
vo destalinizacijos laikais, bet iš
traukos iš jos tiktai šįmet pirmą 
sykį pasirodė laikraščio Novoje 
Vremia puslapiuose. Pjesės 
premjera numatoma lapkričio 
mėnesį Maskvos Vachtangovo 
teatre.

Ši pjesė bematant sukėlė didelį 
susidomėjimą Sovietų Sąjungoje 
ir užsienyje, ne tiek dėl jos 
meninių savybių, kiek dėl poli
tinių priežasčių. Pjesėje pasirodo 
iš sovietinės literatūros ir is
torijos ištrintos, sovietinėje en
ciklopedijoje dar neegzis
tuojančios Leono Trockio ir 
Nikolajaus Bucharino figūros. 
Autorius juos vaizduoja, kaip 
uolius, nors karštakošius, 
revoliucionierius, Lenino sąjun
gininkus. Stalinas pjesėje 
neigiamas — pavydus, ypatingu 
intelektu nepasižymintis opor
tunistas.

Pjese domimasi ir todėl, kad jos 
autorius yra entuziastingas gor
bačiovinės „persitvarkymo” 
politikos rėmėjas. Šatrovas tiesiai 
pirštu beda į paraleles tarp 
Lenino „išmintingos” politikos 
1918 metais ir dabartinių Gor
bačiovo reformų. Pjesėje, tarp 
kitko, tvirtinama, jog liaudis 
suprasianti, kad kapitalizmą 
reikia „šturmuoti” su „taikos 
šūkiu”.

Nors Šatrovo pjesė mažiau 
darko istoriją, negu ankstesnieji 
sovietiniai dramos veikalai is
torinėmis temomis, ji tebėra bū
dingas „tarybinis” veikalas. 
Mūsų šimtmečio istorija te- 
beinterpretuojama paraidžiui 
pagal bolševikini vadovėlį. Au
torius tebesilenkia „dieviškojo”, 
neklaidingojo vado stabui — 
pjesės Stalinas netikęs, bet Le
ninas įsikūnijusi tobulybė.

Lietuviams, latviams, estams ir 
kitoms nerusų tautoms sovieti
nėje imperijoje Šatrovo pjesė ypač 
svarbi savo Lietuvos Brastos 
(Brest-Litovsko) sutarties inter
pretacija. Derybos tarp Vokietijos 
ir Sovietų Rusijos Lietuvos Bras
toje užtruko nuo 1917 metų 
gruodžio antros iki 1918-ųjų ko
vo trečios dienos. Abi pusės pasi
sakė už laisvą tautų apsisprendi
mą, nors abidvi planavo anek
suoti jų ekspansiją blokuojančias 
tautas. Vasario 9-os-10-os dienos 
sesijose į bolševikinę delegacįją 
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įsijungė Vincas Mickevičius Kap
sukas, kuris pasmerkė Lietuvos 
Tarybą, kaip „vokiečių įrankį”. 
Vasario 16 dieną Lietuvos Tary
ba paskelbė Lietuvos nepriklau
somybę, kurią tauta apgynė savo 
krauju. Vokiečiams vis giliau 
veržiantis į Rusiją ir Ukrainą, Le
ninas nusprendė pasirašyti taikos 
sutartį labai nepalankiomis sąly
gomis, nes tai, jo manymu, buvo 
vienintelis būdas išgelbėti bolše- 
vikinį režimą. 1918 metų kovo 3 
dieną su Vokietija pasirašyta 
sutartimi Sovietų Rusija pripaži
no Ukrainos, Rusijos, Gruzijos ir 
Suomijos nepriklausomybę; 
Lenkija, Pabaltijo valstybės ir 
dalis Gudijos buvo atiduotos 
Vokietijai. Tai buvo svarbus 
žingsnis Pabaltijo valstybių kely
je į laisvę ir nepriklausomybę.

Savo įvade į Šatrovo pjesę 
Novoje Vremia redaktoriai rašo, 
kad Leninas buvo teisus tvir
tindamas, jog „tiktai taika, tiktai 
taikinga pertrauka galės apsau
goti Spalio (revoliucijos) pergalę”, 
nors 1918 metais tai reiškė, kad 
reikės priimti „nepaprastai pa
žeminančias sąlygas” — sutikti, 
kad „nuo Rusijos revoliucijos bus 
atplėštos Lenkija, Lietuva, Latvi
ja, stambi Ukrainos dalis, Balta
rusija ir Estija”. Įvadas nė 
žodeliu neužsimena apie tuo 
laiku Lenino ir bolševikų pa
skelbtą tautų apsisprendimo 
principą, kurį įvairios tautos 
stengėsi įgyvendinti.

Šatrovo pjesės veikėjai taip pat 
visai nekreipia dėmesio į tautinį 
klausimą ir retkarčiais net 
elgiasi kaip „didžiarusiai šovinis
tai”, dėl kurių perspėjo Leninas. 
Visose Novoje Vremia išspausdin
tose pjesės ištraukose nėra nė 
vienos užuominos apie iš imperi
jos jau išsivadavusias ar besiva
duojančias nerusų tautas. Bucha- 
rinas, pavyzdžiui, taip susumuoja 
Brest-Litovsko taikos sutarties 
sąlygas: „Atiduot, ar neatiduot 
pusę Rusijos?”

Kaip tada Bucharinui, taip 
dabar Šatrovui ir Gorbačiovui, 
Lietuva, Latvija ir Estija ir kitos 
nerusų tautos tėra „Rusijos 
dalis”. Po „revoliucionierių”, 
„pažangių” rašytojų ir 
„demokratiškų” vadų kaukėmis 
— tie patys iš seno pažįstami šo
vinistų ir imperialistų veidai. Jei 
Šatrovo pjesė kada nors pasieks 
Lietuvos teatrus, lietuviai ją 
turėtų nušvilpti nuo scenos, kaip 
neseniai pirmojo komunistų par-

tijos sekretoriaus Griškevičiaus 
pasmerkto „nacionalinio ribo
tumo ir pasipūtimo, nacionalizmo 
ir šovinizmo” pavyzdį.

jP

Pluoštas įspūdžių
Būti liudininku didžiojo mūsų 

amžiuje įvykio, kai į Lietuvą ir 
lietuvius atkreipiamas dėmesys 
ne tik Romoj, katalikybės centre, 
bet ir visame pasaulyje, yra 
išskirtinė privilegija ir garbė. Ta 
privilegija pasinaudojo apie 
keturi tūkstančiai lietuvių, 
suvažiavę, suskridę iš visų 
kontinentų. Apie tai, kad 
lietuviai buvo „užkariavę” 
Šventąjį Tėvą ir kitus 
dignitorius, reikia manyti, mūsų 
spaudoje bus daug rašoma ir 
kalbama. Šiame rašiny to neįma
noma padaryti. Pilną reportažą, 
įvykių ir faktų eigą galėtų 
pateikti tik turįs visus kreden
cialus, įgaliojimus būti visur pir
mose eilėse, susisiekti su įvykių 
tvarkytojais, savo rankose turėti 
kalbų originalus ir vertimus, čia 
tik eilinio stebėtojo, dažniausiai 
paskutinėj eilėj sėdėjusio, 
žiupsnelis įspūdžių.

Dėmesio centre, aišku, buvo 
pats popiežius Jonas Paulius II. 
Jo palankumas visam tam, kas 
lietuviška, yra nesuinteresuotas, 
apolitiškas. Neužmirškim, kad jis 
lenkas pietietis, nuo Krokuvos, o 
pietiečiai, priešingai negu lenkai 
šiauriečiai, daug palankesni ir 
nuoširdesni lietuviams. Jeigu 
popiežium būtų italas, tokio 
palankumo būtumėm neturėję.

Popiežius lietuviškai

Išskirtini ir neužmirštami buvo 
du atvejai. Pirmas jų tai privati 
lietuvių audiencija pas popiežių. 
Įeinančius sargyba nuodugniai 
patikrina, kad kas neįneštų 
ginklo. Scenoj šone susėdo mūsų 
vyskupai ir arkivyskupai, kitoj 
pusėj Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai, tautinių šokių šokėjai. 
Penkios minutės prieš popiežiaus 
atėjimą įžengia šveicarų sargy
ba, dėvinti spalvotą uniformą, su 
alebardomis. Įžengia ir Jonas 
Paulius II. Suprantama, en
tuziazmas, plojimai. Jį lietu
viškai pasveikina vyskupas 
Paulius Baltakis, o vyskupas An
tanas Vaičius sveikina Lietuvos 
episkopato vardu lotyniškai ir 
įteikia dovanėlę — gintarinį 
paveikslą. Susjjaudinęs vyskupas 
siekia net popiežiaus kojas 
apkabinti. Popiežius jį pakelia ir 
pabučiuoja į abu žandus. Neuž
mirštamas momentas.

Jonas Paulius II paskaitė 
ilgoką kalbą lietuviškai Kada tai 
yra buvę 600 metų istorijoje? Jo

tarimas gražus, taisyklingas. Net 
mūsų kietąją „1„ ištaria taisyk
lingai, ko normaliai negali lenkai 
šiauriečiai, ir jiems vietoj „1” 
išeina „u”. Sunkiau jam tik su 
lietuviška „e”. Visur girdime „ė”. 
Tai galima būtų lengvai pa
taisyti, jei mūsų vertėjai, 
popiežiui perrašydami lietuvišką 
tekstą, truputį „suklystų”, užuot 
rašę žodį „metai” ar „mes”, 
vieną raidę transkribuotų į „ia” 
— „miatai”, „mias”. Jo kalba 
nuoširdi, o po žodžių, kad „jūs, 
brangūs lietuviai, mano širdy 
užimate ypatingą vietą”, kilo 
didelis entuziazmas ir plojimai. 
Po to fotografavosi su jaunimu, 
kunigais, seselėmis, ėjo per salę, 
sveikinosi, kalbino, atsakinėjo į 
klausimus. Suprantama, mažai 
kas galėjo turėti progą jį 
užkalbinti, būti arčiau jo.

Centriniu punktu buvo sekma
dienio, birželio 28 d., iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant kardi
nolams, Europos vyskupams, 
diplomatiniam korpusui ir 
kitiems didžiūnams. Kelių 
dešimčių tūkstančių Šv. Petro 
bazilika buvo pilna. Lietuviams 
buvo atskira, atitverta vieta. 
Tolokai sėdintiems ne daug kas 
galima buvo matyti, ir mūsų 
operos choro giedojimas buvo 
girdimas tik per garsiakalbį 
(platesnis tos dienos pamaldų 
aprašymas buvo Drauge liepos 7 
d., 1 psl.).

Išėję iš bazilikos vėl laukiame 
greit pasirodančio popiežiaus, 
kaip ir kiekvieną sekmadienio 
vidudienį, iš savo kambario 
lango. Kalba „Viešpaties ange
las”, palaimina. Čia vėl gal keli 
šimtai tūkstančių romėnų ir 
turistų išgirdo apie Lietuvos 
krikšto jubiliejų ir naująjį 
palaimintąjį arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį. Popiežius pasveikino 
ir lietuviškai. Tuo pat metu toji 
didžioji minia atkreipė dėmesį ir 
į iš bazilikos balkono iškabintą 
didelį Palaimintojo Jurgio pa
veikslą, pieštą italo dailininko.

Lietuviškiems reikalams buvo 
skirta visa savaitė. Prieš šias 
iškilmes vyko Vatikano suruoš
tas trijų dienų kolokviumas, ku
riame paskaitas skaitė moksli
ninkai, tarp jų ir keturi, ne trys, 
lietuviai (prisidėjo vienas 
kunigas iš Lietuvos). Paskaitos 
buvo aukšto lygio, tik, deja, 
lietuviai dar nebuvo suvažiavę ir 
mažai kas galėjo jose dalyvauti.

Iš kitų renginių pažymėtinas 
koncertas toje pačioje audiencijų 
salėje. Salė normaliai tokiems 
reikalams neduodama, lietuviai 
ją gavo arkivyskupo Pauliaus 
Marcinkaus dėka. Pradžioje prof. 
Paulius Rabikauskas, SJ, skaitė 
trumpą paskaitą itališkai, prof. 
Vytautas Vardys angliškai. Vis 
apie krikščionybės kelią 
Lietuvon. Seniai girdėta ir 
matyta mūsų iškilioji Lilija 
Šukytė-Vasyliūnienė iki širdies 
gelmių mus žavėjo pradžioj su po
ra itališkų, vėliau lietuviškom 
dainom. Jai akompanavo Ramin
ta Lampsatytė. Gale pasirodė 
Chicagos Lietuvių operos choras, 
vadovaujamas Arūno Kaminsko. 
Ir nustebo tie, kurie tą chorą 
išgirdo pirmą kartą, pavydėjo 
mums, kad turime profesiona
laus lygio dainininkų ansamblį. 
O koncerto pabaigoje, kai 
uždainavo su visais niuansais

Šventasis Tėvas popiežius Jonas Paulius II

„Lietuva brangi”, kai kam ir 
ašaros pasirodė. Tik gaila, kad ne 
visi choristai galėjo atvažiuoti, 
kad tebuvo du trečdaliai dai
nininkų.

Buvo abejonių, ar toji 
suvažiavusiųjų masė galės 
sutilpti Vilią Lituania namuose 
susipažinimo dieną. O vis dėlto 
sutilpo. Abiejų rūmų visi aukštai, 
salės, kiemai, terasos, koridoriai 
sutalpino, ir visi buvo pavaišinti.

Komentarai
Vyriausias Krikščionybės su

kakties minėjimo komitetas, taip 
pat ir Romos komitetas, turėjo 
labai didelį, atsakingą, kompli
kuotą uždavinį suorganizuoti, 
sukviesti, priimti tokią lietuvių 
masę. Jie padarė, ką galėjo. Var

Nuotrauka Artūro Mari
Lietuviškieji chorai, diriguojami Lietuvių operos dirigento Petro bazilikoje, Vatikane. 
Arūno Kaminsko, gieda per iškilmingąsias šv. Mišias Šv.

giai galima buvo ko daugiaus rei
kalauti. Gal kai kas ir ne nuo jų 
priklausė. Svarbiausia, trūko in
formacijos. Nereikia pamiršti, 
kad Roma su priemiesčiais lygi 
Chicagai, tik skirtumas, kad 
Romoje nėra aiškaus v: ~no cen
tro, o „centras” išmėtytas po visą 
didžiulį seną miestą, išmėtyti ir 
viešbučiai, kuriuose apsistojo 
lietuviai, gal tarp dešimt ar 
dvidešimt vietų. Mus suvežę 
autobusai ne visada buvo 
įpareigoti vežti į visas pamaldas 
ar susirinkimo vietas. Teko 
keliauti savom priemonėm. O tos 
priemonės, miesto autobusai, 
požeminiai traukiniai labai 
komplikuotas reikalas ir 
nesaugus. Nemaža kas mūsų 
nukentėjo. Didelė grupė, susto

jusi Parco Tirreno viešbuty, 
miesto pakrašty, ypač pasigedo 
informacijos. Nei vadovai, nei 
autobusų bendrovė, nei viešbutis 
neinformavo, kad, pvz., tam 
tikrom valandom yra autobusai, 
kurie nemokamai vežioja 
viešbučio gyventojus į Vatikano 
apylinkę. Tik paskutinę dieną tai 
atsitiktinai sužinojom. Daugelis 
ir išvažiavo, nežinodami, kad 
tam tikrom valandom Šv. Petro 
bazilikos kriptoj esanti graži 
lietuviška koplyčia atidaroma 
apžiūrėjimui. Autobusų bendrovė 
tik teikėsi kasdien informuoti, 
kad vakarais veš kažkur į labai 
brangius pietus. Jos biznis.

Iškilmingų mišių buvo ir dau
giau. Šv. Jono Laterano bazi
likoje jas aukojo vyskupas Pau
lius Baltakis, Sancta Maria Mag- 
giore bazilikoje vyskupas Anta
nas Vaičius. Abiejose bazilikose 
gražiai skambėjo mūsų Lietuvių 
operos ir kitų chorų giesmės. Tik 
kiek nustebom, kad Sancta Maria 
Maggiore bazilikoje veik visi 
skaitiniai ir pamokslas buvo 
angliškai. Pamoksle palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio biografiją at
pasakojo iš Chicaąos atvykęs kar
dinolas Joseph Bernardin. 
Publika buvo tik lietuvių, gal dar 
vienas kitas italas, kurie an
gliškai nesupranta, ir nieko nau
jo neišgirdom

Dėl informacijos stokos buvo 
neaišku, kokio pobūdžio bus 
žadėtasis banketas Angelo pily, 
nuo kurios kuoro Puccinio opero
je Tosca šoka ir nusižudo. Už 
įėjimą buvo brangiai sumokėta, 
tai beveik visi tam sekmadienio 
vakarui pasipuošė, atsivežė 
gražius drabužius. Ir apsirikimas: 
vadinamasis „banketas” buvo 
panašus į mums žinomus 
piknikus. Lauke, Angelo pilies 
pašonėje, po medžiais, ant žolės ir 
žvyro. Gal pusė susirinkusiųjų 
neturėjo kur atsisėsti ir iš 
popierinių lėkštelių valgė 
stovėdami.

Ko pasigedom? Pasigedom lie
tuviškų vėliavų. Kaip būtų buvę 
gerai, jei rengėjai būtų įpareigoję 
ekskursijų vadovus, kad jie savo

(Nukelta į 3 psl.)
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Krikščioniškas ir lietuviškas rūpestis
Ateitininkų studijų dienose

Kavalerija modernaus karo audroje

Vasaros karščiai ir bendruo
menės kultūrinis gyvenimas: pir
mu požiūriu tai atrodytų tiesiog 
du nesuderinami dalykai. Va
saros atostogų metu ieškome 
šešėlio po medžiu, kur patogiai 
įsitaisę skaitome knygą. Štai 
vasaros metu net ir šis kultūrinis 
priedas paima mėnesio atostogas.

O tačiau kultūrinis gyvenimas 
vyksta ir vasaros metu. Europos 
miestuose rengiami muzikos 
festivaliai, meno savaitės. 
Amerikos didieji simfoniniai or
kestrai persikelia vasaros sezonui 
į gamtą — Chicagos simfonija į 
Ravinia, Bostono — į Tangle- 
wood. Dramos mėgėjai traukia į 
Kanados Stratfordo teatrinį 
festivalį. Jau nuo devynioliktojo 
šimtmečio vasaros metu vyksta 
Chautauųua, New Yorke, paskai
tos ir diskusijos, rišant stovykla
vimą gamtoje su idėjiniu dalyvių 
praturtinimu — tai savita 
Amerikos kultūrinio gyvenimo 
tradicija, vėliau išsiplėtusi ir į 
kitas JAV vietoves.

Ir lietuviškame pasaulyje yra 
gyvos panašios į Chautauųua va
saros susibūrimus tradicijos. Štai 
visai neseniai „Dainavos” sto
vyklavietėje įvyko metinės Aka
deminio skautų sąjūdžio studijų 
dienos. Toje pačioje stovyklavie
tėje jau daug metų vyksta Lie
tuvių fronto bičiulių ir Mokytojų 
studijų savaitės. Jau trisdešimt 
ketvirtą kartą vasaros gale Tabor 
Farm, Sodus, Michigan, įvyks 
Santaros-Šviesos suvažiavimas. 
Ateitininkai sendraugiai ruošia 
vasaros stovyklas „Dainavoje” ir 
Kennebunkporte. O ten prie 
Atlanto krantų visą vasarą ran
dame muzikos ir dailiojo žodžio 
vakarus. Europos lietuviai ir 
svečiai iš užjūrių kasmet susi
renka Europos lietuvių studijų 
savaitei. Tad peno dvasiai daug 
randame vasaros metu ir lietuvių 
kalba.

Šia ’ proga norėtume stabtelti 
prie naujo kultūrinio įvykio. Tai 
rugsėjo 4-7 d. „Dainavos” 
stovyklavietėje ruošiamos Atei
tininkų studijų dienos. Tai dar 
vienaB paskaitų ir diskusijų 
savaitgalis prie Spyglio ežero, 
kuris galbūt taps irgi metine 
tradicija. Šios studijų dienos yra 
lyg tąsa praėjusiais metais labai 
gerai pasisekusios Ateitininkų 
Federacįjos jubiliejinės stovyklos. 
Antra vertus, šios studijų dienos 
yra taip pat ir tąsa daug metų 

v

Siame numeryje:
Ateitininkų studijų dienos • Claude Simon „Flamandų kelias” 
• Dr. Juozas Meškauskas • Aldonos Veščiūnaitės poezija • Nau
jos knygos • Stratfordo festivaly • Chicagos teatruose • Temos 
Santaros-Šviesos suvažiavime • „Margučio” renginiai • Kultūrinė 
kronika • Nuomonės ir pastabos • Nauji leidiniai

vykusių Trikampio susitikimų, 
kuriuose suvažiuodavo Detroito, 
Clevelando ir Chicagos studentai 
ateitininkai. Į šias studijų dienas 
studentai ir sendraugiai žada 
susirinkti ne tik iš šių trijų vie
tovių, bet taip pat ir iš Toronto 
bei Atlanto ir Pacifiko krantų.

Detali Ateitininkų studijų 
dienų programa bus išspausdinta 
Draugo ateitininkų skyriuje, tad 
čia ją paliesime tik bendrais bruo
žais. Aktualius laiko ženklus ste
bės ir svarstys Gintė Damušytė 
paskaitoje apie politinius pili
grimus į Maskvą, o Viktoras 
Nakas sustos prie viešumo ir per
sitvarkymo Sovietų Sąjungoje 
teikiamų progų ir ateities poli
tinių perspektyvų. Saulius Sužie
dėlis savo paskaitoje „Vyskupas 
Jurgis Matulaitis ir Vilniaus pro
blematika 1918-22 metais” pa
teiks duomenų apie labai svarbų 
Lietuvai laikotarpį. Kęstutis 
Keblys aptars poeto Kazio Bra
dūno kūrybą ir jo naująjį rinkinį 
Krikšto vanduo Joninių naktį. 
Aušra Liulevičienė kalbės apie 
Antaną Maceiną kaip kultūros 
teologą. Kun. Antanas Paškus 
žvelgs į Bažnyčią šiandien ir spės 
jos ateitį. Arvydas Žygas skaidrių 
vakare nukels studijų dienų daly
vius į Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus iškilmes Romoje. 
Poetas Kazys Bradūnas litera
tūros vakare skaitys savo naująją 
kūrybą. Sekmadienio vakare 
dalyviai turės progą išgirsti 
Šatrijos korporančių oktetą „Šat
rijos balsas”.

Šios Ateitininkų studijų dienos 
bus savotiška derliaus šventė, nes 
jose bus džiaugiamasi praėjusių 
metų vaisiais — arkivyskupo Jur
gio Matulaičio palaimintuoju 
paskelbimu, Lietuvos krikšto 
sukakties paminėjimu, trimis ką 
tik išspausdintomis, ateitininkų 
išleistomis knygomis — Kazio 
Bradūno naujausiu poezijos 
rinkiniu Krikšto vanduo Joninių 
naktį, Antano Paškaus svars
tymais Bažnyčia šiandien ir 
pomirtiniu Antano Maceinos 
veikalu Orą et Labora — 
Bažnyčios ir kultūros klausimu. 
Tad studijų dienos bus įvykingos 
vasaros uždarymas ir žingsnis į 
naujuosius mokslo metus. 
Tikimasi, kad šios studijų dienos 
(taip kaip ir praėjusių metų 
jubiliejinė stovykla) suburs didelį 
būrį tų, kurie „Dainavoje” dar 
moksleiviais būdami pradėjo sto-.

Vokiečių okupacijos laikais, 
1942 metais, atlikęs studentišką 
dviejų savaičių miškų kirtimo 
prievolę, dirbau vasarą Kaune 
Darbo ministerijoje, kur vėl 
pareikalavo važiuot darbams į 
mišką. Atsisakiau, teisinaus, ir 
Darbo ministro buvau pagąs
dintas išvežimu į Saksoniją. 1944 
metais pasitraukiau į Austriją ir 
ten teko susitikti su nemažai 
išdidžių sugaudytų prancūzų dar
bininkų lageriuose. Kas žino, gal 
Sakson’j >je būčiau praėjęs pro 
šalį ar susitikęs su karo belaisviu 
prancūzu Claude Simon? Galbūt. 
Jis iš ten pabėgo, įsijungė į pran
cūzų pogrindį ir 1985 metais 
laimėjo Nobelio literatūros 
premiją.

Jo Flamandų kelias prasideda 
darbu Saksonijoje ir aprašo baisų 
1940 m. gegužės mėnesio prancū
zų pralaimėjimą kare, traukimą
si, paniką, badą. Kariams atrodė, 
lyg būtų įvykęs kažkoks iš
davimas. Kavalerija, kaip ir 
Lenkijoje, buvo nacių tankų 
sunaikinta. Chronologiškai jo 
knygos turinys maždaug toks, 
nors ji parašyta nechronologiškai:

Kilęs iš aristokratų prancūzų 
kapitonas de Reixach prieš karą 
buvo vedęs jaunutę prastuolę 
Corinne, laikė arklius ir kartais 
be savo jojiko Iglesia pats jodavo 
ir pralaimėdavo lenktynes. Cor
inne jam buvo neištikima (su Ig- 
lesia). 1940 metais ant Flamandų 
kelio po baisaus pralaimėjimo 
prieš vokiečius raitelių brigada 
sunaikinama. Keturi kavaleris
tai su Reixachu priešaky, jo ve
dami, lyg tyčia savižudiškai 
papuola į vokiečių snaiperių-žval- 
gų kulkosvaidžio ugnį. De Reix- 
ach, iškėlęs kardą, krenta 
negyvas. Likusieji klajoja, pa
tenka vokiečių nelaisvėn, 
suguldomi kaip gyvuliai lauke, 

vyklauti. Tai bus ir draugų susi- 
tiktuvės po daugelio metų.

Studijų dienų rucša gal ir yra 
viena iš svarbiausių funkcijų, 
kurias atlieka mūsų ideologinės 
organizacijos. Tokiuose
suvažiavimuose džiaugiamės vis 
naujomis kultūrinėmis jėgomis — 
neseniai baigusiais ar pas mus 
tik ką atvykusiais, ar vėl į mūsų 
tarpą sugrįžusiais. Tai yra puiki 
proga jauniems žmonėms savo 
mintimis ir darbais prisistatyti 
lietuviškajai visuomenei. Į 
studijų dienas atvykusieji turi 
progos įsitikinti, kad mūsų 
visuomenė turi savo nuolatinio 
atsinaujinimo dinamiką. Ateiti
ninkų perspektyvoje šios studijų 
dienos „Dainavoje” yra logiška 

vežami traukiniu į Saksoniją dar
bams, barakuose kenčia gėdą, 
pusbadžiai. Atsimena de 
Reixachą ir vienas iš jų pabėga. 
Tai Georgės, kuris po karo, susi
tikęs de Reixacho našlę, kūniškoj 
meilėj pergy"ena simboliškai 
traumatiškus karo epizodus ant 
to Flamandų kelio. Bet po to 
našlė Corinne verkia ir muša 
Georgės iš desperacijos, saky
dama, kad jis još nemyli ir jo 
meilė yra kaip graffiti ant sienų 
kareivinių tualetuose.

Autorius Claude Simon pats 
karą pergyveno fronte ir kaip 
belaisvis. Veikėjų vardai romane 
tik pakeisti ir jis kalba Georgės 
lūpomis. Bet tiršta migla dengia 
visą romaną. Nežinia, kur pra
džia, kur pabaiga; viskas labai 
sumaišyta, kaip kortų kaladėj. 
Epizodai pertraukiami kitais 
epizodais, tęsiami toliau dali
mis, einama į priekį šiek tiek, 
grįžtama atgal, net 150 metų, į 
Prancūzų revoliucijos laikus, vis 
ieškant panašių sugretinimų, 
pralaimėjimų ir savižudybių: 
Reixacho prosenelis balsavo už 
pasiuntimą karaliaus į giljotiną 
— vėliau nuogas nusižudė; pralai
mėjimas senovėje Ispanijoje — 
prancūzai vejami per kalnus; 
1940 metų gegužės kare, po 
aštuonių dienų nesėkmės, prira
šęs šimtus beverčių įsakymų į 
frontą, sužinojęs, kad jo brigada 
sunaikinta, brigados generolas 
traukiasi iš štabo, palikęs 
planus, ir nusišauna, nepakęs
damas gėdos.

Kartais tas pats dialogas vietos 
atžvilgiu traktuojamas laisvai: 
prasideda, traukiantis ant arklių 
iš fronto, tęsiasi nelaisvėj barake, 
sugrįžta į traukinį Saksonijon, ar 
kare stimpant kluone arkliui, 
kurį slaugo jojikas, jau kareivis 
Iglesia. Dialogo vieta neribojama, 

daug metų vykusių studentų ir 
moksleivių ateitininkų studįjų 
dienų ir kursų tąsa. Jos jungiasi 
taip pat prie daug metų vykusių 
Chicagoje Gavėnios seminarų 
grandinės, o taip pat ir „Ateities” 
akademinių savaitgalių tra
dicijos. Šie akademiniai savait
galiai vyksta rudenį (šįmet bus 
jau septinti metai iš eilės) Chi
cagos Jaunimo centre ir Atei
tininkų namuose, Lemonte. Čia 
literatūrinių bei visuomenės 
mokslų temomis paskaitas jau 
yra skaitę keli tuzinai mūsų 
mokslininkų ir tyrinėtojų, o 
savaitgaliuose dalyvauja plačioji 
lietuvių-visuomenė. „Dainavoje” 
ruošiamas Ateitininkų studįjų 
dienas nereiktų suprasti kaip 
konkurenciją „Ateities” aka
deminiams savaitgaliams, bet 
kaip dar vieną naują progą 
gyvam kultūriniam ir idėjiniam 
dialogui. Kadangi tai yra tikrasis 
mūsų krikščioniško ir lietuviško 
gyvenimo gyvastingumo laidas, 
džiaugiamės šia nauja Atei
tininkų Federacįjos tarybos, ypač 
jos pirmininko dr. Algio Norvilo, 
pastanga. Tikimės, kad jų rūpes
tis duos gražių vaisių — naujų 
minčių ir energijos ateitininkų 
sąjūdžiui, o per jį visiems lie
tuviams.

tarsi dialogas tęstųsi kelerius 
metus. Daug sugretinimų: seno
vėj traukiantis iš Ispanijos, iš
vargęs kareivis veltui prašo prin
co pavežti jį karieta bent galiuką 
— 1940 metais traukiantis iš 
fronto veltui de Reixacho kareivis 
prašo vieno jo atsarginio arklio; 
užsėdęs ant arklio, jis piktai de 
Reixacho paliepiamas nulipti.

Pacifizmas, kariška drausmė ir 
žmogaus pasigailėjimas kaitalio
jasi romane. Kai kurie epizodai il
gi (jie lengviau skaityti), kiti 
išdygsta be paruošimo, treti 
sudurti taip, kad paremia vienas 
kitą simboliškai. Štai aprašymas: 
de Reixachas prieš karą yra 
bepralaimintis arklių lenktynes, 
staiga tai pertraukiama sakinio 
viduryje ir pavirsta vokiečių 

puolimu iš pasalų ir eskadrono 
sunaikinimu — du pralaimėjimai 
greta.

Romanas baigiamas svarbiu, 
detalizuotu de Reixacho ir kelių 
kitų raitelių artėjimu prie krū
mų, į kuriuos šis aristokratas - 
kapitonas, nors kaimiečių perspė
tas, kad ten slepiasi vokiečiai, jo
ja, lyg savižudis į savo galą, ir 
miršta kulkosvaidžio pakirstas, 
bent iškėlęs kardą, bent balne, ne 
kaip belaisvis...

Be jau minėtų romane yra ir 
daugiau puikiai aprašytų, 
įsidėmėtinų vietų ir epizodų: iš
vargusių kavaleristų traukimasis 
iš fronto, lietui be perstojo lyjant; 
rūpinimasis sužeistu arkliu kluo
ne, jo užkasimas ūkininko sode; 
ten nepaimtas kariuomenėn
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šlubas civilis su šautuvu gąsdina 
kavaleristą, žadėdamasjį nušau
ti, sakydamas: „Kiekvienas turi 
savo bum-bum, kai vyksta 
karas”; pasirodymas bažnyt
kaimy prie smuklės pirmųjų 
vokiečių automobilių — vokiečių 
kariai yra sumišę ir neima nelais
vėn civiliškai persirengusių 
kavaleristų, nors tie iš alkio ir 
girti jiems pasiduoda, tik toliau 
skubiai važiuoja okupuoti Pran
cūziją.

Paberta ir filosofinių minčių: 
aristokratas de Reixach drąsa ir 
filosofija mėgino save raminti. 
Bet antagonizmas realybei su
stabdo veiksmą; vien žiūrėjimas 
ar nesistengimas matyti tai, kas 
dedasi, yra savižudybė. Paprastas 
kareivis yra išlavintas negalvoti, 
nes jei jis per daug žino, jis pasi
duoda panikai, o intelektualai 
yra nekokie kareiviai. Romano 
veikėjas žydas Blum nemėgo 
tempti šautuvo, būti medžioja
mas, ir nemėgo pats medžioti 
(užmušti). Kai kare subombar
davo Leipzigo biblioteką, su
naikino milijonus knygų. Bet 
jei tų knygų išmintis nesustab
dė karo, tai jos buvo bevertės. 
Žmogui ne knygos svarbios, 
reikia labiau batų, drabužių, 
muilo, dešros, cukraus ir t.t. O 
pasakytas žodis svaresnis už pa
rašytąjį (vadinasi, literatūra 
bejėgė).

Romano kalba aiški, be puoš
menų, bet stilius laisvas, beveik 
be kablelių, trškų ir be paragra
fų, kurie kartais pradedami 
mažosiomis raidėmis. Sąmonės 
srautas lekia be sintaksės 
stabdžių, kaip avangardinėj 
poezijoj. Štai pavyzdys, kur iš 
taikos meto arklių lenktynių po 
dvitaškio pereinama staiga į karo 
metus, kai vokiečiai sunaikina 
kavalerijos eskadroną, staiga 
apšaudydami:

... maži arklių sijonėliai ir jų jojikai 
bloškiami atgal netvarkoj vienas į 
kitą, lygiai kaip šachmatų figūrėlės 
griūvančios lyg domino kaladėlės 
kai garsas atėjo su tuo mažyčiu lai
ko uždelsimu po šio reginio atrodė 
kaip tuščiavidurių figūrėlių skamb
telėjimas būgnijantis krentantis 
vienas po kito ant šachmatų lentos

(Nukelta į 2 psl.)

(a. U.) P. Rauduvės grafika Audringos praeities paminklai. 1977
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Naujas „Gimtasis kraštas” 
— idilė tabu rėmuose

MOTERYS IR GYVATĖS (ŽALČIAI)

Priešais, ant stalo du Gimtojo 
krašto numeriai. Senasis, priešče- 
kuolinis, primena Stalino laikų 
„tarybini” pareigūną — iš cemen
to išlieta eilutė, paradinė mono- 
tonija, žargono kanonada. Dabar
tinis Gimtasis kraštas jau pana
šus i gorbačiovinės eros lietuvį 
diplomatą — madingas apdaras, 
suvienytu nacijų šypsena, tautiš
kumo, diskotekos ir leninizmo 
mišinys. Ar tiedu numeriai 
skiriasi savo esme, ar tiktai 
paviršiumi?

Naujasis Gimtasis kraštas ne 
tiktai pagražino, sumodernino 
savo išore, bet ir per bortą išmetė 
didelę dali ideologinio balasto. Jo 
vietą dabar užima autentiškesni 
Lietuvos gyvenimo vaizdai ir jos 
žmonių pasisakymai. I puslapius, 
kuriuos anksčiau beveik išimti
nai užpildydavo propagandistai, 
dabar ateina tie žmonės, kurie 
palaiko Lietuvos savitumą ir jos 
kultūrinę tapatybę: žmogiška 
kalba kalbantys rašytojai, meni
ninkai, mokslininkai, įvairių sri
čių profesionalai. Mažai skaito
mas laikraštėlis tapo populiares
niu periodiniu leidiniu ir krašte, 
ir išeivijoje.

Kaip nesuvirpės išeivio skaity
tojo širdis, regint Gimtojo krašto 
Lietuvą? Tautiečiai (šypsodamie
si) dirba, mokosi, linksminasi, 
kepa tortus. Ir kokia tolerancija 
praeities atgyvenoms ir dabarti
nėms iš užsienio atklydusioms 
madoms — straipsniai apie Kū
čias ir apie roko festivalį! Val
džia geraširdiška, ji leidžia 
jaunimui siausti! Jauni ateis
tai pagarbiai leidžia senutei 
švęsti išnykimui pasmerktą 
šventę. Bažnyčių nuotraukos, 
žinios apie kunigų pašventinimą. 
Matote, kokia graži, kokia laisva 
dabartinė Lietuva — šnera Gim
tojo krašto puslapiai. Mylėkit ją, 
bendraukit su jos žmonėmis.

Tai patrauklioji Gimtojo krašto 
pusė, kurią galima pavadinti vie
nu žodžiu — idilė. O idilės negali
ma drumsti tokiais kritiškais 
pasisakymais, kokie dabar pasi
girsta Literatūroje ir mene ar Per
galėje. Idilė per graži, per trapi, 
kad ją būtų galima darkyti sudė
tinga tikrove.

Tačiau ir sentimentaliausias 
Gimtojo krašto skaitytojas po idi
lės kvepalais užuos seniai pažįs
tamą dūmelį. Paimkime kad ir 
26-me numeryje išspausdintus 
anketos duomenis, pavadintus 
„Kauno katalikų nuomonė”, 
kurią susumuoja apklausą orga

Siame numeryje:
Naujas „Gimtasis kraštas” • Moterys ir gyvatės (žalčiai) • Nijolės 
Jankutės „Kelionės atvirukai” • Elenos Tumienės eilėraščiai • 
Šekspyro „As You Likę It” Stratforde • Judita Vaičiūnaitė ir 
Vytautas Kubilius Chicagoje • Chicagos teatruose

nizavęs Mokslų akademijos insti
tuto bendradarbis Feliksas Lau
rinaitis. Tie „moksliškai” ap
klausinėti kauniečiai katalikai 
beveik choru atsako, kad jiems 
valdžia netrukdo, jie turi malda
knygių, jų teisės nepažeidžiamos, 
o bažnyčios išlaikomos. Ar ne 
gražu — Kauno katalikų choras 
harmoningai pritaria „tarybi
nės” propagandos chorui? (Taip 
kaip anksčiau Gimtojo krašto 
skaitytojų choras uždainavo, jog 
Albertas Laurinčiukas esąs 
populiariausias lietuvių žurnalis
tas.) Ar nejaudinantis Gimtojo 
krašto redaktorių pasitikėjimas 
savo skaitytojų naivumu? Kai ki
tuose laikraščiuose ir žurnaluose, 
Vilniuje ar Maskvoje, pareigūnai, 
rašytojai, mokslininkai mušasi į 
krūtines, prisipažindami melavę 
bei klastoję statistinius duome
nis, nejaugi skaitančioji liaudis 
staiga ims ir patikės tų automa
tiškai „sutarybintų” Kauno ka
talikų balsu?

Negana to, paskelbęs tą neva 
Kauno katalikų nuomonę, Lauri
naitis primygtinai „paaiškina”, 
jog jų nuomonės nesutampa su tų, 
kurie „mūsuose vadinami .religi
niais ekstremistais’, o Vakaruose 
.sąžinės kaliniais’ ”, Staiga, iš idi
lės nusileidžiame į senojo, cemen
tinio Gimtojo krašto teritoriją. 
Partijos ir jos bendradarbių nau
dojamas „religinių ekstremistų” 
terminas dabar paverčiamas 
visų lietuvių vartosena. 
Sugestionuojama, kad tereikia 
žmogui prisegti „religinio ekstre
misto” etiketę, ir jį jau galima 
teisėtai pasodinti už grotų ir 
kankinti. Šiltoj lietuviškoj idilėj 
ledu padvelkia tradicinis stali
ninis mentalitetas.

Dar ryškesnis tokio mentaliteto 
pavyzdys yra 17-20 numeriuose 
pasirodžiusi serija straipsnių apie 
lietuvių partizanus, pokario 
metais kovojusius prieš okupan
tą. Iš anksto paskelbiama, kad 
straipsnių autorius, Mokslų 
akademijos vyresnysis mokslinis 
bendradarbis Antanas Augus, 
remiasi „tikrais faktais ir doku
mentais”. Po tokios įžangos, skai
tome tipišką Stalino ir Berijos sti
liaus klastotę, aukštinančią tų 
dviejų „bogatyrių” parankinius 
įr niekuo nesiskiriančią nuo 
tokių ankstesnių klastočių, kaip 
Vanagai iš anapus. O Gimtojo 
krašto redakcija priduria, jog 
„tokiomis emocijomis gyvena 
visa Lietuva”! Kai kurie lietuvių 
rašytojai ir istorikai jau pradeda

Baltiškos kilmės pasaka ir jos giminaičiai. 
— Pasaulinis motyvo išplitimas.

DR. JONAS BALYS

Dar nuo mokyklos laikų visi ži
nome pasaką „Eglė žalčių kara
lienė”. Tą temą mėgsta panaudo
ti rašytojai, muzikai, dailininkai, 
skulptoriai, amatininkai. Pasaka 
pridera ciklui „negamtiškas vy
ras (arba žmona)”, kur yra magiš
ko pasivertimo ir negalimų užda
vinių įvykdymo temos. Įvykdžius 
kokį nors tabu (draudimą), įvyks
ta nelaimė. Lietuvių enciklopedi
joje (1955, t. V, p. 367-69) buvo 
duotas dalykinis tos pasakos 
aptarimas. Tačiau praėjo jau ge
rokai aiko, atsirado naujų duo
menų, kuriuos verta iš naujo pa
nagrinėti.

Pasakos kilmė — iš Indijos?
Apie tai rašiau jau 1951 m. 

žurnale Gabija (nr. 1, p. 62-65: 
„Žalčio pasaka Indijoj”). Yra bent 
trys indiškos pasakos, kurios turi 
panašumo į mūsų Eglės pasaką. 
Visi čia duodamų pasakų turiniai 
yra labai schematiški, paduoti tik 
esminiai dalykai.

1. Ragana pavertė karalaitį 
Bunsi Lall žalčiu ir privertė jį 
gyventi požemyje. Jis iš ten pa
spruko ir pasistatė namą žemės 
paviršiuje. Jis sutiko miške gra
žią mergaitę Sukkia ir prašė 
tekėti už jo. Mergaitė išsigando, 
nes nežinojo, kad jis karalaitis ir 
naktį pavirsta žmogumi. Mergai
tės pamotė privertė ją tekėti, iš
siderėdama iš žalčio pilną namą 

reikalauti, kad į pokario kovas 
būtų pažvelgta objektyviau, bet 
Gimtąjame krašte tebekartoja- 
mas NKVD ritualas.

Taigi kandame kvapnų Algi
manto Čekuolio idiliniame sode 
prinokusį obuolį ir perkandame 
nebejauną lenininę-stalininę 
kirmėlaitę. Be to, ir patsai 
redaktorius prisipažino, kokios jo 
savaitraščio ribos. Pasikalbėjime 
su išeivių spaudos atstovais (Nr. 
27), jis pareiškė, kad Gimtasis 
kraštas spausdins bet kokį išeivių 
straipsnį, .jeigujame nebus įžei
dinėjimų arba kvestionuojamas 
Lietuvos inkorporavimas į 
TSRS”. Kitų temų atžvilgiu 
„tabu” nesą. Žodis „įžeidinėji
mai” tarybinėje terminologijoje 
reiškia santvarkos, ideologijos ir 
jos vykdytojų kritiką. Uždrausta 
kalbėti ir apie Lietuvos 
okupaciją. Lietuviškoji idilė 
pasirodo esanti ankštai aptverta 
Kremliaus tabu tvora.

Pakeitus Gimtojo krašto forma
tą ir toną prisipažinta, kad mark
sizmas—leninizmas jau skaity
tojų nebedomina. Nurijus tą ideo
loginį pralaimėjimą, dabar mėgi
nama tą pačią ideologiją įvesti į 
lietuvių sąmones po Lietuvos 

sidabro. Kai pamotė aplankė 
Sukkia ir rado ją laimingą bei 
viskuo pertekusią, tai patarė jai 
sužinoti savo vyro vardą. Sukkia 
privertė vyrą pasakyti savo 
vardą. Tada jis pradingo. Sukkia 
visur jo ieškojo. Karalaitis jau 
ruošėsi vesti kitą, bet Sukkia 
pasiuntė jam savo žiedą ir jis 
ją prisiminė. Žalčio motina 
nusprendė nužudyti Sukkia, bet 
jos vyras vis laiku ją išgelbėjo ir 
jie laimingai gyveno. Mums svar
bu, kad pasakoje labai aiškiai 
pasakyta, jog ragana pavertė 
karalaiti žalčiu, kai lietuviškoje 
pasakoje tai lieka paslaptis. Kitas 
dalykas yra negamtiškos būtybės 
vardas: jei kas tą paslaptį sužino, 
tai turi jį ar ją savo valdžioje, gali 
sunaikinti.

2. Krokodilų karalius privertė 
ūkininką pažadėti jam dukterį. 
Krokodilai atnešė brangių do
vanų, buvo suruoštos gražios 
vestuvės. Mergaitė verkė ir gal
vojo, kad prigers, kai jai reiks eiti 
į upę. Tačiau vanduo persiskyrė 
ir ji nuėjo į dugną nesušlapusi. 
Krokodilų karalius davė mergai
tės tėvui tokią plytą, kuri galėjo 
perskirti vandenis. Tėvas kartą 
nusprendė išbandyti — ir tikrai 
vandenys persiskyrė. Tėvas rado 
puikius rūmus ir labai laimingą 
dukterį, nes jos vyras buvo 
puikus žmogus ir pavirsdavo kro
kodilu tik pasiekęs krantą. Tėvas 

gamtovaizdžių, dainų švenčių ir 
tikros kultūros priedanga. Tuo 
atžvilgiu naujasis Gimtasis kraš
tas nesiskiria nuo senojo. Abiejų 
pagrindinis tikslas — santvarkos 
apologetika, Lietuvos okupacijos 
įteisinimas, išeivių „neutralizavi
mas” ar „atvertimas”.

O vis dėlto naująjį Gimtąjį 
kraštą daug įdomiau skaityti. 
Jame randa vietos ir daug rimtų 
straipsnių visiems lietuviams 
svarbiais klausimais. Be to, 
savaitraštyje atsispindi ne tiktai 
naujoji Gorbačiovo politika, bet ir 
naujos lietuvių nomenklatūrinin
kų kartos viltys, nerimas, mora
linės ir politinės dilemos. Šios 
kartos atstovai, dabar periman
tys svarbiuosius Lietuvos aparato 
postus, yra apsišvietę, apsitrynę, 
ir matę daug pasaulio. Ir jiems, jų 
„tikrajam tikėjimui” besikau
nant su tikrove, nelengva balan
suoti tarp patriotinių impulsų, 
baimės prarasti savo „dolce vita”, 
ideologinių tabu bei naujosios 
politikos reikalavimų. Kaip ne
seniai kalbėjo redaktorius Če- 
kuolis: „Mes patys kovojame su 
tabu. Šito mokomės ir dar negali
me pasakyti, kad išmokome”.

Į Gimtojo krašto serenadą ne 
vienas išeivis gal taip atsakys: 
Ačiū už idilinę Lietuvą. Ją mylė- 
tumėm net ir tada, jei ji būtų per
pus mažiau idiliška. Džiaugiamės 
tuo, ką lietuviai sukūrė ir tebeku
ria, bet žinome, kad mūsų tauta 
turi ypatingą talentą statyti ir 
kurti net ir absurdiškiausiomis 
sąlygomis. Iš Lietuvos stiprybės 
semtis ir su jos žmonėmis ben
drauti norėjome ir norime. Bet tai 
toli gražu nereiškia, kad dabar 
imsim ir prarysim totalitarinius 
falsifikatus vien tik todėl, kad jie 
įvynioti į tautiniais raštais 
išmargintus popierėlius. :D

Tautosakininkas dr. Jonas Balys.

su motina abu persikėlė gyventi 
pas dukterį ir žentą.

3. Kai mergaitė maudėsi, bež
džionė pavogė jos drabužius ir tol 
nesugrąžino, kol mergaitė ne
pasižadėjo tekėti už jo. Ji pa
galiau sutiko, beždžionė paėmė 
ją į savo namus, vogė ryžius ir ku
kurūzus iš žmonių laukų ją mai
tinti. Mergaitė visą laiką norėjo 
pabėgti. — Pasaka realistiška, 
nebėra magijos, tai magiško 
motyvo išsigimimas į realistinį. 
Įdomi tik drabužių pavogimo 
scena maudantis, kas dažnai atsi
tinka pasakose. Kartais vyras pa
vagia sparnus vienos iš gulbe pa
sivertusių mergaičių („swan mai- 
dens”) ir priverčia už jo tekėti, čia 
jau yra magiškas pasivertimas. 
Indų dievas Krišna buvo mergi
ninkas; pasakojama, kad jis 
pavogdavo besimaudančių kaimo 
mergaičių drabužius ir pakabin
davo aukštai medyje, kad jos 
negalėtų pasiekti. Jis šokdavo su 
jomis mėnesienoje ir kiekviena 
mergaitė manydavo, kad jis myli 
tik ją vieną.

Yra ir daugiau indiškų pasakų 
kitomis temomis, kurios panašios 
į lietuviškas (žr. mano straipsnį 
„Lietuviškų ir indiškų pasakų 
panašumai”, Aulai, 1960, nr. 1, p. 
30-35).

S. Bačinskaitės „Žalčio pasakos” iliustracijos. 1945-1947.Paulius Augius

Kelias į Lietuvą
Jeigu tos indiškos pasakos turi 

kokio ryšio su lietuviška Eglės 
pasaka, tai kaip jos pasiekė Lie
tuvą? Pasakos keliavimas ir sko
linimasis yra patikimesnis aiš
kinimas, negu kadaise buvusi 
giminystė. Tad reikia ieškoti tar
pininkų. Tokiais gali būti žemiau 
duodamos pasakos.

4. Vienas mokytojas apie 1863 
m. Tūlos gubernijoj užrašė rusiš
ką pasaką, kuri labai panaši į lie
tuvišką ar latvišką. (Pilnas ver
timas paskelbtas Drauge, 
1953.IX.12: „Rusiška žalčio pasa
kos versija”. Ta pasaka pavadin
ta „Užak”, t.y. vandens žaltys.) 
Eina turinio santrauka. — Kai 
mergaitės maudėsi, iš vandens iš
lindo žaltys ir atsigulė ant vienos 
mergaitės marškinių. „Jeigu už 
manęs tekėsi, atiduosiu tavo 
marškinius”. Išsigandusi mergai
tė pažadėjo. Po savaitės daugybė 
žalčių atsirangė prie trobelės. Už
darė duris, bet žalčiai susivynio
jo į kamuolį, išdaužė langą, su- 
šliaužė į trobą, nusitempė mer
gaitę nuo krosnies, nusivedė prie 
tvenkinio ir panėrė tiesiog į 
vandenį kartu su ja. Tenai jie visi 
pavirto žmonėmis. Mergaitė gy
veno sau ten ir pagimdė du vai
kus: sūnų ir dukterį. Ji dažnai 

t- 
prašydavo vyro leisti jai aplanky
ti motiną. Pagaliau vyras iškėlė 
ją ant kranto. „Kaip aš turėsiu 
pašaukti?” — „Pašauk maną: 
Osip, Osip (t.y. Juozai), ateik čia! 
Ir aš ateisiu”. Motina klausinėjo: 
„Kaip ten tau einasi, vaikeli?” —■ 
„Labai gerai, mama, mano gyve
nimas ten yra geresnis, negu jūsų 
čia”. Motina paruošė pietus. 
„Koks yra tavo vyro vardas?”, 
klausinėjo motina. „Osip... ir jis 
ateis”. Motina prikalbėjo dukterį, 
kad truputį pailsėtų. Ji atsigulė 
ir užmigo. Motina tuojau paėmė 
kirvį, išsigalando jį ir nuėjusi prie 
pylimo pradėjo šaukti: „Osip, 
Osip, ateik čia!” Vos tik pasirodė 
Osipo galva, senė ir nukirto jd 
kirviu, net vanduo pasidarė tam; 
sus nuo kraujo. Duktė pabuvo ir 
nori eiti namo. „Pernakvok dar 
šiąnakt, dukrele”. Duktė pasi
liko. (Galvos nukirtimas turėjo 
įvykti, kai duktė nakvojo.) Po 
pusryčių duktė atsisveikino su 
motina ir išėjo. Prie pylimo ji 
šaukė ir šaukė, bet vyras nesiro
dė. Pažvelgė į vandenį, ogi pama
tė ten plūduriuojančią jo galvą. 
Tada ji atspėjo, kas atsitiko. „O 
varge! Mano motina jį užmušė”. 
Ji verkė ir pagaliau sušuko savo 
mergaitei: „Skrisk ir skrajok., 
kaip nykštukas, nuo šiol ir visa
dos!” Tada sušuko berniukui: 
„Skrisk ir skrajok, kaip lakštin
gala, mano vaikeli, nuo šiol ir vi
sados! O aš skraidysiu kaip gegu
tė, šaukdama kukū, nuo šiol ir vi
sados!” (Pasaką paskelbė A. Er- 
leinvein. Anglišką vertimą davė 
W. Ralston, Russian Fairy Talės, 
New York, 1873, p.126-128.) Bent 
trijuose latviškuose variantuose 
visi taip pat pavirsta paukščiais. 
Tačiau ši pasaka rusuose nėra po
puliari ir A. P. Andreevo rusų pa
sakų kataloge ji nėra įtraukta. 
Atrodo, kad tai bus skolinys iš 
baltų, kaip ir žemiau einantis uk- 
rainietiškas variantas, kuris jau 
daugiau nutolęs nuo baltiškos 
versijos.

5. Viena mergaitė įsimylėjo 
žaltį, kuris paėmėją už žmoną. Jų 
namas buvo iš gryno stiklo po že-

(Nukelta į 2 psl.)
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„Socialistinis realizmas” — 
klestinti ar merdinti teorija?

Ateitininkai išeivijoj ir dabartinė Lietuva

Lietuvoje gyvėja ir gilėja lite
ratūriniai debatai, erdvėja jų 
temos, platėja terminologija. 
Šiame kūrėjų ir kritikų dialoge 
jau retai beišgirstame apie dar 
neseniai tokią svarbią, ritua- 
listinę, beveik privalomą „socia
listinio realizmo” formulę. 
Daugumai lietuvių rašytojų tas 
terminas ja j bereikšmis ir jie be 
jo puikiausiai apsieina. Tuomi jie 
žengė didelį žingsnį į priekį, 
priartėjo prie lenkų ar vengrų 
rašytojų, kuriems „socialistinis 
realizmas” jau tėra tragikomiška 
seniena.

Vienintelė stambi išimtis šie
met Lietuvoje, tai Komunisto 
mėnraščio sausio numeryje 
pasirodęs Vito Areškos straipsnis 
„Socialistinio realizmo teorija ir 
praktika”. Autorius atmeta 
„socialistinio realizmo” kritikų 
argumentus ir pabrėžia, jog šis 
metodas tebėra vienintelis teisin
gas kelias į meninį ir politinį 
brandumą.

Ar istorija neįrodė, kad socia
listinis realizmas yra dogmatiška 
teorija, siekianti paversti lite
ratūrą didaktika, o kūrybinį aktą 
komunistinės ideologijos ilius
travimu? Areška su šiuo klau
simu susitvarko labai paprastai. 
Nėra teisybės apskritai, rašo jis, 
nėra ir objektyvumo kaipo tokio. 
Komunistai rašo ir tikrovę 
aiškina komunistiškai, „buržua
ziniai” autoriai — „buržuaziš- 
kai”; yra tikras komunistinis ob
jektyvumas ir (kaip mėgdavo sa
kyti Ždanovas) apgaulingas „bur
žuazinis” objektyvumas. Taip 
Areška padalina idėjinę įvairovę, 
daugialypį dvasinį pasaulį į dvi, 
„Tiesos” ir „netiesos”, viešpatijas 
— „šviesųjį” komunizmą ir „tam
siąją” buržuaziją.' Filosofinį 
debatą automatiškai laimi „švie
siosios” jėgos.

Kuo Areškos „socialistinis re
alizmas” pranašesnis už „bur
žuazines” teorijas? Areškos sam
protavimuose išnyra trys pagrin
diniai to „pranašumo” įrodymai: 
„partiškumas”, „mokslas”, ir 
„materialistinė filosofija”. Ka
dangi partijoje yra įsikūnijusi 
pati istorijos dvasia ir kadangi 
tiktai partija tegali nuVesti 
žmoniją į šviesią ateitį, partijos 
klausantis rašytojas yra automa
tiškai teisus, o „buržuazihiai” 
autoriai, tarsi įgrimzdę į pelkę, 
gyvena klaidoje ir nuodėmėje. Jei 
partija sukuria ir išlaiko gulagus, 
rašytojo pareiga tuos gulagus tei
sinti ar dėtis, kad jų nėra. Jei par
tija nusprendė inkorporuoti Lie

Siame numeryje:
„Socialistinis realizmas” • Ateitininkai išeivijoj ir dabartinė 
Lietuva • Nijolės Jankutės „Kelionės atvirukai” • Česlovo 
Masaičio eilėraščiai • Broniaus Murino paroda atidaro Čiurlionio 
galerijos 1987-1988 metų sezoną • Nauji leidiniai • Kultūrinės progos

tuvą, Lietuvos okupacija rašy
tojui yra teisėtas ir pažangus 
aktas. Tai — „partiškumas”.

Ir kuo čia dėtas „mokslas”? 
Anot Areškos, „Partijos vado
vavimas visuomet rėmėsi ir ypač 
dabar remiasi kaip tik mokslu 
ir jo išvadomis”. Ar Areška 
persirengęs satyrikas, mums 
ironiškai tvirtinantis, kad mi
lijonai „partijos vadovavimo” 
aukų iš tikrųjų mirė ant mokslo 
altoriaus? Ne, Areška kalba 
rimtai, kartoja seną idėją, kad 
„tarybinis socializmas” esąs 
„moksliškas”. Kaipgi jis tampa 
mokslišku? Nes jį tokiu paskelbia 
jo atstovai, įskaitant Arešką. Tai 
būdinga totalitarinė mąstysena 
— visos kitos pasaulėžiūros au
tomatiškai „nemoksliškos” ir 
todėl menkesnės. Iš tikrųjų mark
sizmo-leninizmo ir „neklystan
čių” tarybinių diktatorių dogmos 
yra priešingybė moksliniam 
metodui, kuris remiasi abejone, 
kritika, atvirumu.

O materialistinė filosofija? 
Kodėl ji privaloma lietuvių ra
šytojams? Ir kuo jį pranašesnė už 
kitas? Nes taip, vėl be įrodymų, 
skelbia Areška ir Sovietų 
Sąjungos ideologiniai vadovai. 
Tikrovė gi rodo visai ką kitą. 
Materialistinės filosofijos žydė
jimas baigėsi jau su 19-tu 
šimtmečiu ir šiandien ji, ypač 
fizikos mokslų raidos akivaizdoje, 
jau labai ribotas ir nepatikimas 
įrankis žmogui, pasauliui ir 
visatai aiškinti. Ir pats Areška 
įkiša koją į paradokso spąstus, 
kai, išaukštinęs materialistinę 
filosofiją, jis ima kalbėti apie 
žmogaus „dvasingumo sferą” ir 
jos svarbą.

Apie kokį pasaulį kalba Areš
ka, kai jis tvirtina, jog 
„socialistinio realizmo” teorija 
„kaip rakštis suerzina buržu
azinės literatūros mokslą”, o 
„socialistinio realizmo” kritika 
tesanti „pykčio, įniršusio bejė
giškumo išraiška”? Vakaruose 
„socialistinio realizmo” teorija 
šiandien tesukelia žiovulį. O 
aštriausiai „socialistinį rea
lizmą” sukritikavo Rytų ir Vi
durio Europos rašytojai: rusai 
Pasternakas ir Siniavskis, 
jugoslavai Krleža ir Kiš’as, 
lenkai Milošas ir Konvvickis, 
čekai Havel’is ir Kundera. Šie 
kritiški balsai iki šiandien ne- 
įsileidžiami į Areškos straipsnius 
ir į visą sovietinę spaudą. Nors 
Areška daug kalba apie „dialek
tiką”, jis vengia dialektinių 
akistatų.

VIKTORAS NAKAS

Nelaisvėje nuolat maldausiu 
Viešpati ui Lietuvos seses, paauko
jusias savo gyvenimą Dievo ir žmonių 
meilės tarnybai, kad jos dideli dėmėsi 
skirtų kovai už Bažnyčios laisvę ir pa
grindines žmogaus teises. Netikėkite, 
kai valstybinio ateizmo propagandis
tai sakys, kad ši veikla esanti politika. 
Tai ne politika, bet mūsų gyvybinis 
reikalas... O jei politika, tai Bažnyčios 
politika, Popiežiaus politika.

(Iš kunigo Sigito Tamkevičiaus 
dvasinio testamento, pasirašyto 1982 
m. vasario 6 d. ir išspausdinto Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos 61-am numeryje.)

Gorbačiovas yra vienintelis sveiko 
proto vadas pasaulyje... Jis yra kaip 
Jėzus, is vis duoda ir duoda gerus 
dalykus, kaip ginkluotės ribojimo 
siūlymus, ir už juos susilaukia tik 
atsisakinėjimų.

(Cituojama nusiginklavimo šali
ninkė australe Helen Caldicott Wa- 
shington Post dienraštyje, 1987 m. 
liepos 5 d.

Kai esu kviečiamas rimtai 
skambančias temas viešai pa
nagrinėti, pagal įprotį stengiuos 
paskaitą pradėti rašyti maždaug 
mėnesį prieš tai, kai reikės ją pri
statyti. * Tačiau, šį sykį, prie 
kompiuterio atsisėdau prieš 
mažiau kaip savaitę. Užtai esu 
laimingas, nes ši mano paskaita 
bus kitokia negu ta, kurią būčiau 
parašęs prieš mėnesį. Toje 
paskaitoje nebūtų buvę ir 
negalėtų būti įpinti nei rugpjūčio 
23 d. įvykiai Vilniuje, Rygoje bei 
Taline, nei asmeniški įspūdžiai iš 
rugpjūčio mėnesio gale įvykusios, 
šešias dienas trukusios, JAV-So- 
vietų Sąjungos konferencijos 
Chautauąua miestelyje, New 
Yorko valstijoje.

Nemanykite tačiau, kad ši 
paskaita taps tų dviejų įvykių 
atpasakojimu. Pasilieku prie 
paskaitos plano, kurį teko prieš 
kurį laiką nustatyti. Viliuos, kad 
vėlesni įvykiai bus praturtinę 
mano perspektyvą, įgalins kai 
kuriuos faktus giliau įžvelgti, 
juos ryškiau atskleisti. Šios 
paskaitos metmenis sudaro trys 
klausimai:

Pirma, kaip mes, ateitininkai, 
suvokiame dabartinę Lietuvą?

* Paskaita, skaityta Ateitininkų 
studijų dienose Dainavoje, Manchester, 
Michigan, šių metų rugsėjo mėn. 5 d. Vik
toras Nakas, baigęs politinių mokslų ir is- 
to. ijos studijas University of Michigan, 
neseniai pradėjo dirbti Lietuvių informa
cijos centro skyriuje Washingtone.

Panašiai atsitinka ir su Leninu, 
kurį Areška pakartotinai cituoja 
kaip „kūrybinės laisvės” šauklį 
ir tuęmi „glasnost” pirmtaką. 
Bet Areška pamiršta paminėti, 
jog Leninui kūrybinė laisvė buvo 
tapati partijos kontrolei. Pareiš
kęs, kad kiekvienas menininkas 
tūri teisę kurti laisvai, Leninas 
pridūrė: „Tačiau mes esame 
komunistai. Mes negalime stovėt

Antra, kokia turėtų būti mūsų 
rolė, siekiant pažinti dabartinę 
Lietuvą?

Trečia, kaip mes savo veiks
mais galime padėti katalikybei 
Lietuvoje, Lietuvos žmonėms ir 
lietuvių tautai apskritai?

Turbūt neklysiu teigdamas, 
kad šiandieninė Lietuva mums 
geriausiai pažįstama per asme
niškus ryšius, kuriuos palaikome, 
susirašinėdami su giminėmis 
anapus Berlyno sienos ir per ap
silankymus Lietuvoj. Atrodo, kad 
į Lietuvą važiuojančių skaičius 
auga ir kad tie, kurie pajėgia, 
lankosi net kelis sykius. Tie, 
kuriems pakanka tokių asme
niškų ryšių Lietuvai pažinti, 
neabejotinai turi labai ribotą 
supratimą to, kas darosi Lietuvoj. 
Įdomu, kad tas siauras supra
timas gali būti labai skirtingas 
atskiriems šios grupės nariams. 
Pavyzdžiui, jeigu vieno išeivio dė
dė yra Petras Griškevičius, o kito 
teta yra Nijolė Sadūnaitė ir tiedu 
išeiviai tik per tuos gimines 
supranta, kas darosi Lietuvoj, tai 
jiedu susitikę Marųuette Parko 
gatvėj vargiai ar pajėgs 
susikalbėti.
Šiai pirmai grupei daugiausia 

priklauso jaunesnio amžiaus 
žmonės, gimę ir augę išeivijoj, 
kurie mažai, jei išvis, skaito 
lietuvių spaudą. Antroje, 
mažesnėje grupėje vyrauja 
vyresnio amžiaus lietuviai, gimę 
nepriklausomoj Lietuvoj. Jie te
begyvena nepriklausomos Lie
tuvos lūkesčiais bei stalininio 
teroro prisiminimais. Jiems išei
ties taškas bet kokiose diskusi
jose apie dabartinę Lietuvą yra 
nepriklausoma Lietuva ir ypač 
tos nepriklausomybės pra
radimas. Todėl, pavyzdžiui, pa
grindinėj mūsų išeivijos spaudoj 
apie šiandieninę Lietuvą rašant 
negalima apsieiti be žodžio 
„okupuota”, lyg reiktų mums, 
skaitytojams, tai priminti. Todėl 
toj pačioj spaudoj vartojamas išsi
reiškimas „sovietinė Lietuva”, o 
ne „tarybinė Lietuva”, nes pasta
rasis duoda lietuvišką atspalvį 
svetimųjų primestam režimui. 
Apskritai iš Lietuvos besilankan
tys žmonės pastebi, kad išeivijos 
lietuvių kalba yra toji, kuri egzis
tavo 1940 metais. Manau, kad tai 
nėra vien dėl mūsų aptingimo ar 
sunkių sąlygų, su kuriomis susi
duria kiekviena išeivija, atskirta 

susidėję rankas ir leist chaosui 
savavališkai plisti. Mes turim 
vadovaut tam vyksmui pagal 
sistemingą planą ir formuoti jo 
pasekmes”. Taigi, lenininė kūry
bos laisvė yra laisvė kūrėjui būti 
partijos formuojamu! Atmesdami 
„socialistinį realizmą”, Rytų-Vi
durio Europos rašytojai atmeta ir 
lenininę „kūrybos laisvės” sam
pratą.

Pabaigai — kuklus pasiūlymas. 
„Socialistinio realizmo” sąvokai, 
teorijai ir praktikai vis sparčiau 
grimztant į užmarštį, retėjantis 
jo gerbėjų būrelis turėtų pradėt 
organizuot kokį draustinuką ar 
bent muziejų, kuriame būtų 
galima išsaugoti „socialistinio 
realizmo” relikvijas ir kur nostal
gijos vedini piligrimai galėtų 
susikaupt ir prisimint senas, 
geras Stalino ir Ždanovo kūdikio, 
Andriejaus Visarijonovičiaus Soc- 
realizmovo, dienas.

kž

Autostrada Vilnius - Kaunas.

nuo tautos kamieno. Iš dalies 
mūsų kalba nėra šiandieninės 
Lietuvos kalba, kadangi da
bartinė Lietuva tam tikra prasme 
yra svetima. Įdomus klausimas, 
kam dabartinė Lietuva yra 
mažiau svetima: ar vyresnie
siems, gimusiems tenai prieš 
karą, bet užtat prisirišusiems 
prie praeities prisiminimų, ar 
jaunimui, kitur gimusiam bei 
augusiam, bet savo tiesioginių 
patyrimų kraitėj teturinčių vieną 
Lietuvą, būtent — pokarinę 
Lietuvą?

Žinoma, šitoks išeivijos sudėties 
apibūdinimas tėra karikatūrinė 
apybraiža — tikroji padėtis kur 
kas sudėtingesnė. Pavyzdžiui, 
neabejoju, kad yra tokių asmenų, 
kurie priklauso abiem grupėm — 
ar tai karo metus Lietuvoj 
išgyvenę pensininkai, kurie pa
kartotinai grįžta Lietuvon 
gimines aplankyti, ar tai jauni
mas, kuris palaiko glaudžius 
ryšius su giminėmis Lietuvoje, 
bet turi paveldėjęs iš tėvų tokį 
karingą nusistatymą pokarinės 
Lietuvos atžvilgiu, kad neįsten
gia jos raidos suprasti. Be to, 
reikia paminėti ir trečią išeivijos 
grupę, kuri mažiausia iš visų. Jai 
priklauso tie, kurie stengiasi kiek 
galint atidžiau sekti įvykius Lie
tuvoje. Tos grupės nariams da
bartinis režimas yra nepriim
tinas, bet jie nėra tiek prisirišę 
prie praeities tragiškų įvykių, 
kad būtų akli dabarčiai ar kad jų 
veikla būtų suluošinta.

Kuriai grupei priklauso ateiti
ninkai? Esu tikras, kad išeivijos 
skerspjūvyje rastumėm ateiti
ninkų kiekvienoj iš tų trijų 
grupių. Ta prasme ateitininkai 
yra išeivijos mikrokosmas. 
Tačiau, palyginus ateitininkus su 
išeivija apskritai, negalima abe-

Nuotrauka Edvardo Šulaičio 

joti, kad pas mus yra propor
cingai daugiau trečiosios grupės 
narių, proporcingai mažiau 
pirmajai grupei priklausančių. 
Žmonės, kuriems mažai terūpi 
lietuvių kultūra bei lietuviškos 
vertybės, neįsijungia į specifines 
lietuviškas organizacijas, kaip 
skautai ir ateitininkai. Be to, pati 
ateitininkų elitinė ideologija ir 
inteligentiškumo principo pa
brėžimas pritraukia tokius, kurie 
turi tam tikrą atsakomybės 
jausmą tautos atžvilgiu ir pasižy
mi savo smalsumu bei ieškojimu 
gilesnių atsakymų į jiems 
rūpimus klausimus.

Turbūt neklysiu teigdamas, 
kad ateitininkams vadovauja 
trečiosios grupės nariai. Kadangi 
tų asmenų supratimas dabartinės 
Lietuvos yra gilesnis negu kitų, 
pabandysiu atspėti, kaip jie 
suvokia dabartinę Lietuvą. Tą 
spėjimą grindžiu asmeniškom 
pažintim, intuicija, kuri paremta 
ateitininkų ideologijos išvadom 
ir ateitininkų veiklos bei pa
vienių ateitininkų straipsnių 
sekimu mūsų spaudoj. Be abejo, 
religinis momentas ateiti
ninkams yra pats svarbiausias. 
Po jo netoli seka tautiškumas. 
Ateitininkų nuomone, įvykiai, 
žmonės bei institucijos Lietuvoje, 
kurie tuos du elementus jungia, 
labiausiai pasitarnauja Lietuvos 
vystymuisi. Tuos du elementus 
jungia Lietuvos Katalikų Baž
nyčia kaip institucija. Įvykiai, 
kaip Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejus,turbūt atrodo 600 
kartų svarbesni, negu bet koks 
Lietuvos komunistų partijos 
suvažiavimas. Asmenys kaip 
Balys Gajauskas mums atrodo 
kaip didvyriai ir esame įsitikinę, 
kad tokie, kaip Petras Griš
kevičius, ilgainiui istorijos 

knygose liks nykštukais. Ateiti
ninkų įsitikinimu, lietuvių tautos 
likimas yra neatskiriamas nuo 
Bažnyčios likimo. Jei žus viena, 
tai ir kita negalės ilgai egzis
tuoti.

Ta prasme šių metų rugpjūčio 
23 d. demonstracijos Vilniuje 
buvo lietuvių tautai būdingos. 
Demonstrantai, susirinkę prie 
Šv. Onos bažnyčios, dainavo pa
triotines dainas ir giedojo reli
gines giesmes. Demonstracijoms 
vadovavo Nijolė Sadūnaitė, 
religinė aktyvistė, už savo veiklą 
ryšium su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidimu 
praleidusi 6 metus Gulage ir 
tremtyje. Nei Rygos, nei Talino 
demonstracijose nebuvo to reli
ginio atspalvio.

Prieš dvi savaites įvykusios 
demonstracijos ateitininkams pa
tvirtina sukurtą vaizdą, kad ka
talikų tikėjimas yra svarbiausia 
atspara ne tik režimo peršamam 
materializmui ir ateizmui, bet ir, 
kultūrinei bei lingvistinei rusi
fikacijai, ir kad Katalikų 
Bažnyčia kaipo institucija yra pa
sipriešinimo režimui centras. 
Todėl, tęsiant tą logiką, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika ir 
Aušra bent simboline prasme yra, 
patys svarbiausi šių dienų 
lietuvių tautos leidiniai.

Visiškai pritariu tai tezei, kad < 
katalikybę su lietuvybe sieja or- 
ganiški ryšiai, ir kiekviena pro
ga, lietuviams ir nelietuviams,. 
peršu mintį apie Kronikos svarbą 
lietuvių tautai. Tačiau, reikia > 
pripažinti, kad jei mes suvokiame 
dabartinę Lietuvą tik per mūsų 
tikėjimo prizmę ir tik per 
Bažnyčios pasipriešinimą 
režimui, gauname nepilną Lie
tuvos ir lietuvių tautos vaizdą, 
nes išjungiame ne tik svarbius jos 
kultūrinio bei politinio gyvenimo 
aspektus, bet ir ignoruojame 
paprasto žmogaus kasdieninį 
gyvenimą. Už kiekvieną hero
jišką Sadūnaitę Lietuvoje turbūt 
yra 100 žmogelių, kurie geriausiu 
atveju save laiko tik kultūriniais 
katalikais ir kurių gyvenimas 
susidaro iš kuklių laimėjimų 
siekimo, kaip pavyzdžiui geresnio 
buto įsigijimo. Turbūt yra pa
grindo teigti, kad istorijos raidoj ’ 
Sadūnaitės svarba lengvai at
svers tų 100 žmonių įnašą, bet 
mūsų istorinė vizija neatleidžia 
mus nuo pareigos kuo pilniau ir 
tiksliau pažinti visą dabartinę 
Lietuvą. Kitaip galime susidaryti 
labai klaidingą tautos vaizdą ir iš 
to daryti blogus sprendimus.

Šiais laikais didžiausias pa
vojus, sekant Lietuvos įvykius, 
yra perdramatizuoti ir perver
tinti pasipriešinimo atvejus. 
Tačiau būkime dėkingi, kad mes 
iš viso turime tokią problemą. 
Prieš daugiau kaip 15 metų, kai 
aš čia važinėdavau į stovyklas bei 
kursus, Lietuva man tebuvo 
miglota pasakų šalis, o lietuvių 
tauta pasirodė esanti visiškai ’ 
užguita, gal net prie išnykimo 
slenksčio stovinti. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika bei 
Romas Kalanta tą baimę man 
išsklaidė. Tikiuos, kad neseniai 
vykusios demonstracijos Pabal
tijy įelektrins išeivijos jaunimą, 
taip kaip uždegė kai kuriuos iš 
mano kartos, sukeliant troškimą 
Lietuvą geriau pažinti ir dirbti, 
kiek sugebama, jos naudai.

Esu girdėjęs nusiskundimų iš 
pačių ateitininkų, kad mūsų or-

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Rusai skuba spausdinti 
uždraustuosius

Pulgio Andriušio (1907-1970) apysakos „Anoj pusėj ežero”

Dabar jau, rodos, bus arti 
dvidešimtmečio, kai čia, svetur, 
su svečiu iš Lietuvos kalbėjomės 
apie tenykštes rašytojų galimy
bes spausdinti savo kūrinius. 
Buvo tada ir tinkama proga 
tokiam klausimui kilti, nes kaip 
tik neseniai Jonas Mikelinskas 
buvo smarkiai užsipultas už 
neseniai išsoausdintą apsakymą. 
Ar daug sukuriama tokių dalykų, 
kurie negali praeiti pro cenzūrą? 
Mano pokalbininkas spėjo, kad 
tokių dalykų gal ir nesukuriama. 
Į Lietuvą buvęs atvažiavęs iš 
Maskvos atstovas rašytojų, kurie 
ruošėsi leisti pogrindinį žurnalą. 
Jis ieškojo tokių kūrinių, kurie 
negali būti išleisti valstybinių 
leidyklų ar išspausdinti oficialio
joje periodikoje. Tačiau grįžęs 
nieko nelaimėjęs. Išvada: Lie
tuvoje viskas praeina, kas para
šoma.

Gal toks sprendimas ir pagrįs
tas buvo. Juk dabar, kai prasidėjo 
.„glasnost” vardą gavęs atolydis, 
Lietuvos spaudos neužplūdo 
dešimtys ligi šiol stalčiuose 
laikytų kūrinių. Pergalė, pa
vyzdžiui, išsispausdino tik trejetą 
kūrinių, kurie anksčiau galėjo ir 
užkliūti. Tai Romualdo Gra
nausko stamboka apysaka 
„Gyvenimas po klevu”, kuri 
giriama, kaip atverianti ligi šiol 
slėptas žaizdas, Vlado Dautarto 
romanas Atsisveikinimas su ne- 
grįžtančiais paukščiais, kuris, 
kaip gale nurodyta data liudytų, 
buvo parašytas 1975 metais. 
Galėjo, žinoma, ligi šiol užkliuvęs 
būti ir dabar Pergalėje išspaus
dintas Jono Mikelinsko romanas 
Juodųjų eglių šalis (rašytas 
1962-1967 metais).

Kitokia padėtis yra Rusijoje. 
Didesnis kraštas, daugiau 
rašytojų, daugiau ir literatūros, 
kuri tik dabar gali pasirodyti. 
Užsienio žurnalistai paskubomis 
registruoja savo laikraščiuose, ką 
rusai dabar jau suspėjo išspaus
dinti ir ką numato.

Bene pirmoji sensacija buvo 
jiems ta, kad žurnalas Oktiabr iš
spausdino Anos Achmatovos 
poemą „Reųuiem”, parašytą 
kažkada tarp 1935 ir 1940 metų, 
Įkvėpimo parašyti tą kūrinį 
poetei bus davęs įkalinimas jos 
sūnaus, ją pačią apgaubusi 
grėsminga tyla — ji nebegalėjo 
niekur reikštis — ir Stalino 
vykdomas dvasinis genocidas ir 
intelektualų naikinimas. Dar ir 

Šiame numeryje:
Rusijoje spausdinami uždraustieji • Pulgio Andriušio apysakos • 
Ateitininkų studijų dienos • Jonui Minelgai septyniasdešimt • 
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai • Ką atveža dail. Pranas Gailius? 
• Naujos knygos • Chicagos teatruose

pokariu poetė buvo Ždanovo ir 
kitų su purvais maišoma ir tik 
Chruščiovo laikais atgavo teisę 
spausdinti savo kūrybą. Bet „Re
ųuiem” tik dabar tegalėjo būti iš
spausdintas oficialiame žurnale 
ir dar su pačios poetės parašyta 
įžanga, kaip ji, 17 mėnesių iš
stovėjusi eilėse prie kalėjimo, 
kartą buvo atpažinta užpakalyje 
stovėjusios moters, kuri sušnibž
dėjusi: „Ar galėtum iš viso aptar
ti tai?” Ji pažadėjo.

Družba narodo žurnalas iš
spausdino Anatolio Rybakovo 
romaną Detski Arbata (Arbato 
vaikai) apie Stalino vykdytus 
valymus. Novy mir spausdino 
Michailo Šatrovo pjesę apie 1918 
metus — „Bresto taika”, kurios 
pagrindiniai veikėjai yra Trockis, 
Zinovjevas, Kamenevas, Bucha- 
rinas. Jų pavardės ligi šiol ne
būdavo niekur minimos.

Maskvoje, girdi, anksčiau bū
davę sakoma: „Aš neskaitau laik
raščių, jie tik rankas sutepa”. O 
dabar eilėse stovi prie kioskų ir 
perka Izvestia ir Moscotv Netvs, 
žurnalus Ogoniok, Znamia ir 
kitus ir dar skundžiasi, kad ne
beužtenka laiko perskaityti ligi 
šiol slėptoms rusų literatūros 
brangenybėms, politiniams ko
mentarams, vaidinimams ir ro
manams.

Štai esąs naujausias numeris 
žurnalo Novy mir, kurį kadaise 
redagavo Aleksandras Tvardov- 
skis ir Chruščiovo laikais išspaus
dino Solženicino Viena Ivano 
Denisovičiaus gyvenimo diena. 
Jame dabar yra užsienyje 
gyvenusio Vladimiro Nabokovo 
straipsnis apie Gogolį. Čia 
išspausdinta ir Michailo Šatrovo 
ta pjesė apie Lietuvos Brastos 
taikos sutartį (pjesė vaidinama 
Vachtangovo teatre, ir joje pasi
rodo ne tik tie garsūs partijos 
vadai, kuriuos Stalinas išžudė, 
bet ir Gorkis, kuris laikomas so
vietiniu šventuoju, o tada nesu
tarė su partija). Tvardovskis prieš, 
17 metų norėjo tą pjesę spaus
dinti žurnale, bet už tai jis buvo 
išstumtas iš redaktorių.

Žurnalas Moskva išspausdino 
Nabokovo romaną Gynyba, o 
Ogoniok ne tik Anos Achmatovos 
„Reųuiem”, bet ir 1921 m. sušau
dyto jos vyro Nikolajaus Gumi- 
levo eilėraščius. Dabar jau pa
skelbti ir Boriso Pasternako 
laiškai, kuriuos jis rašė, kai buvo 
kuriamas ar jau sukurtas Dr. Ži-

ANTANAS VAIČIULAITIS

Jeigu būtų toks mokslas kaip 
literatūros geografija, į jo že
mėlapį reikėtų įtraukti ir Tau
ragnų valsčiaus Gaidžių kaimą, 
kuriame gimė poetai Jurgis ir 
Teofilis Tilvyčiai ir beletristas 
Pulgis Andriušis, o gretimame 
Juknėnų kaime — poetas Anta
nas Miškinis ir jo brolis literatū
ros istorikas Motiejus Miškinis.

Gaidžių kaime Pulgis Andriu
šis praleido savo jaunas dienas, 
įsišaknijo, suaugo su jo žmonė
mis, šnekta ir gamta, ir šiems 
gimtojo sodžiaus lobiams pasiliko 
ištikimas ligi paskutinių savo gy
venimo metų. Tėviškės paveiks
lai ir žmonas jo knygose artimai 
ir šiltai atgijo visu gimtinės žo
džio vešlumu ir spalvingumu. Jo 
raštų žodingumas gali priminti 
Vaižganto, Petronėlės Orintaitės 
ar Mariaus Katiliškio kalbinį 
tirštumą. Savo prieraišumu prie 
tėviškės teritorijos ir jos grums
to bei šnektos Pulgis Andriušis 
gali būti priskirtas prie tų auto
rių, kurie apšaukiami provinci
niais, o jų kūryba — provincializ
mu, šiems terminams suteikiant 
neigiamą dažą. Iš tikrųjų tai nėra 
kokia piktžolė mūsų Parnaso 
šlaituose, o mūsų literatūros do
rybė — jos gaivumo ir įvairumo 
šaltinis. Pulgis Andriušis namų 
židinio žodį, kurį jis vadino sėlių 
tarme, išsaugojo ne tik sau, bet 
paliko ir kitiems savo knygose, iš 
kurių geriausios yra „Anoj pusėj 
ežero”, „Sudiev, kvietkeli!”, „Ro
jaus vartai” ir autobiografija, pa
vadinta „Septinton įleidus” (Me- 
muaroautobiografiniąi apmatai). 
Iš jų paskiausiai parašyta yra au
tobiografija — 1968 metais Ade
laidėje. Joje atsispindi ne tik 
autoriaus gyvenimo gan įvairus 
kelias, bet ir jo literatūrinės šak
nys bei raida. Ji tais pat metais 
buvo išleista Bostone, knygoje 
„Rinktiniai raštai”. Po autobio
grafijos ten eina Pulgio Andriu
šio lyrinės apysakos „Anoj pusėj 
ežero”, jau trečia laida.

Anoj pusėj ežero
Būdamas Vakarų Vokietijoje,

vago. Numatomas spi isdinti ir 
tas romanas. Gal būsiąs perleis
tas ir Solženicino romanas Vėžio 
palata. Jau išspausdintas Mi
chailo Bulgakovo apsakymas 
„Šuns širdis”, o anksčiau, sako, 
jei kas būtų laikęs to kūrinio 
rankraštį, galėjo atsidurti kon
centracijos stovykloje.

Ogoniokui duktė atidavė spaus
dinti Erenburgo atsiminimų ga
balus iš to laiko, kai buvo 
pašalintas Chruščiovas. O nau
jasis žurnalo Znamia redaktorius 
Gregoris Baklanovas įdėjo Tvar- 
dovskio ilgus eilėraščius apie 
žemės ūkio kolektyvizacijos žiau- 

Pulgis Andriušis padarė savo lite
ratūrinių ambicijų sąžinės per
kratymą ir apyskaitą. „Baigiau 
ketvirtąją dešimtį, be Don 
Kichoto vertimo nieko daugiau 
neturėjau savo literatūrinėje sąs
kaitoje, tik tūkstančiai greitomis 
parašytų straipsnių, vaizdelių, 
feljetonų, kelionių įspūdžių laik
raščiuose, žurnaluose, kurie 
seniai nustojo ėję, jaunystėj iš
šauta strėlė kažkur įstrigo”, rašo 
jisai savo autobiografijoj, paskui 
dar pridurdamas: „Šiltomis vasa
ros dienomis gulėdamas Nekaro 
paplūdimiuose turėjau laiko pa
mąstyti”.

Pirmus žingsnius rimtesne 
linkme jis buvojau žengęs. Užuo
mazgą turime kai kuriuose daly
kėliuose, spausdintuose dar 
vokiečių okupacijos metais, bū
tent: „... berašydamas vaizdelius 
iš Gaidžių kaimo, įvedžiau nuola
tinius tipus, kaip Dindžioką, Pe- 
lūrytį, Maišymą ir kt. Viename 
rašinėlyje „Pulkas bitelių po 
pievą skraido” priartėjau prie no
velės, vaizduodamas bitę,, kuri 
pavasarį atzvimbia į Bikelio Da
rymą, žiūri, senojoj gerojoj pievoj 
prisėta kultūrinių žolių, nebėra 
nei kiškio kanapėlių, nei 
žvagučių...”

Medžiaga knygai rinkosi 
Vokietijoje, kai Pulgis Andriušis, 
važinėdamas po literatūros va
karus, šalia feljetonų, pro
gramoms parašė ir „apie penkias 
lyrines apysakas iš pasiilgtojo 
Gaidžių kaimo...” Taip susiklostė 
pirmas svarus Pulgio Andriušio 
veikalas „Anoj pusėj ežero”, ku
ris turi devynias apysakas.

„Šį rinkinį pavadinau lyrinė
mis apysakomis todėl, — pastebi 
autorius, — kad tam neturėjau ki
to žodžio”.

Apysaka neturi tokio tikslaus 
žanrinio apibūdinimo kaip nove
lė, ir Pulgis Andriušis susirado 
nuosavą apysakos tipą, kur be
veik nėra veiksmo įprastine 
prasme, kur net ir laikas sustojęs. 
Ligi smulkiausios detalės ten įsi- 
žiūrim į tame laike įšalusius žmo
nes, gamtą ir atsiminimus, gau- 

rumus. Tvardovskio tėvas buvo 
stambus ūkininkas, sovietiniu 
terminu tariant, kulokas. Prieš 
mirdamas poetas padavė tuos 
kūrinius savo draugui Baklano- 
vui, kad tas kada nors pasi
stengtų paskelbti.

Jau išspausdinti ar ruošiami 
spausdinti dalykai rodytų pasi
keitimą į gerąją pusę. Bet toli 
gražu ne viskas priimtina 
visiems. Ogonioko redaktorius 
Vitaly Korotych sakęs, kad gau
tas rašytojų sąjungos raštas, 
kuriame to žurnalo bendradar
biai Jevtušenka ir Voznesenskis 
išvadinami išdavikais. Grupė 
rašytojų įteikė Korotychui protes
tą dėl romanisto Jurio Bondarevo 
kalbos, kurioje jis grasinamai 
pasisakė, kad literatūros libe
ralams reikėsią naujo Stalin
grado. Prisidengdami ta „glas
nost”, į paviršių iškilę melagiai, 
kurie atvers vartus pilkiesiems 
žmoneliams — talento neturin
tiems genijams. Kai visos 
lakštingalos išnaikinamos, tada 
pelėdos pradedančios giedoti.

Žodiu, vyksta ir nemažos tarpu
savio kautynės tarp rašytojų. Bet 
spaudai, ypač didiesiems 
žurnalams, vadovauja daugiausia 
nauji redaktoriai, kurie pritaria

Šių metų kovo 18 dieną sukako 80 metų nuo Pulgio Andriušio gimimo. Rašytojas 
mirė 1970 m. gruodžio mėn. 19 d. Adelaidėje, Australijoje.

Nuotrauka Gedimino Andriušio

biamus lyrinių nuotaikų. O vis 
dėlto gyvenimas nestovi vietoje. 
Nors metų metams slenkant 
„čionai nieko neįvyko”, bet iš 
tikrųjų atsitinka ir didelių 
dalykų, kaip audros, kurios iš
verčia beržus. Veiklos itin gausu 
detalėje, kuriai rašytojas turi 
kone mikroskopinę akį ir neme
luotą smalsumą bei šilumą; čia, 
smulkiajam pasauly, eina atkak
lios kovos, tragedijos ir grumty
nės dėl būvio. Štai kokia spūstis 
ir varžybos ištinka tarp dviejų

s
tai vadinamajai atvirumo 
politikai.

Lietuvoje, kaip ypač rodytų 
Literatūroje ir mene išspausdin
tasis rašytojų sąjungos valdybos 
plenumo aprašymas, dėmesys kol 
kas telkiamas ties praeities kūri
niais, kurie ligi šiol negalėjo būti 
iš naujo išleisti. Įdomūs tie 
rašytojų pageidavimai, ką 
reikėtų išleisti. Sąrašas susi
darytų nemažas. Literatūros 
kritikas Vytautas Galinis, be kita 
ko, pareiškė: „Daugiau publikuo
tina ir išeivijos raštija”. Tačiau 
gal pats įdomiausias poeto Jus
tino Marcinkevičiaus pagei
davimas. Jis palaikė jau ati
tinkamoje komisijoje aptariamą 
mintį, kad išleistini XVII-XVIII 
a. lietuviški giesmynai, nes tai 
buvo vienintelė eiliuota forma, 
„su kuria susisiekdavo liaudies 
žmogus”. Ta raštija palaikiusi 
kalbos gyvybę. Jo argumentus 
paremdamas, kritikas Vytautas 
Kubilius pasakė: „Kodėl į Šv. O- 
nos bažnyčią žmonėms galima 
žiūrėti ir ja gėrėtis, o čia skam
bėjusių lietuviškų giesmių, da
vusių pirmuosius eilėdaros ir 
stilistikos pradmenis, negalime 
išleisti .Versmių’ serijoje?”

B. Kazimieraitis 

mažų vabalėlių:
„Nepasidalindamos naktigultu, 

ant dirsės susipešė dvi sprakšės 
ir kulvirčiais nukrito žemėn, su- 
braškėdamos savo kietais žvy
nais, ties paskutiniu koto gunk- 
lu užkliuvusios už vijoklio kilpos. 
Kai jau visi pačiame miego sal
dume, joms dabar šaltomis papa- 
dėmis vėl iš naujo reikės ieškoti 
sauso guolio. Kol išdžius kojos, 
kol sušils patalai, bus jau netoli 
ir rytas. Štai ką daro pavydas ir 
blogo linkėjimas artimui!”

Toje aplinkoje, km- laikas susto
jęs, net ir žmogaus balsas nakties 
tyloje nuskamba kaip ištisa dra
ma, „įvyko kažkas nepaprasta. 
Nuo Piliakalnio, iš anapus ežero 
praplyšo oras:

„Moč, kur palikai maišį -i-i?”
Ir dar ši akimirka iš apysakos 

„Naktis parugėje”:
„Paskui sudreba lyg mažas 

griaustinis. Tai tas pat arklys nu
sipurtė. Sako, jis taip baido vel
nius”.

Tokiais vaizdais, kaip sprakšių 
peštynės dėl guolio, atausta visa 
„Naktis parugėje”, ir tai auten
tiškas Pulgio Andriušio meno 
ženklas. Iš jų skaitytojui darosi 
aiškesnis autoriaus subtilumas ir 
akylumas smulkiajai gamtai, tų 
gyvūnėlių ar menkos gėlytės 
atjautimas, žavėjimasis ir drau
ge — dalykinis pažinimas. Ne be 
reikalo jis anksčiau, rašydamas 
apie vabalus, rausėsi po prancū
zo Fabre’o, praminto „vabzdžių 
Homeru”, veikalus, o taip pat ir 
šveicarų botaniko Koerner von 
Maurilan didžknygę „Pflanzenle- 
ben”. Tų autorių faktus jis įso
dindavo lietuviškon dirvon ir, 
kaip pats išsireiškė, „privars- 
tydavau humoro”, kurio apstu ir 
lyrinėse apysakose „Anoj pusėj 
ežero”. Šio rinkinio „Pratarmėje” 
jis nuogąstauja, kad kai kam „gal 

kris akin čia paleistas į apyvartą 
per tirštas botanikizmas ir ento- 
mologizmas...” Bet jis negaišda
mas išdėsto ir pasiteisinimą, 
kuris nušviečia esminę jo raštų 
žymę.

Tas bruožas yra gamtos 
suasmeninimas. Ten visa kas turi 
asmens savybių — ir vabalas, ir 
gėlė, ir medis, net ir padange 
plaukiantis debesėlis. Turi jie 
savo asmeninį gyvenimą, turi 
savo rūpesčius, konfliktus, 
kovas dėl vietos, turi savo pavo
jus ir džiaugsmus bei pasigėrė
jimus. Ir taip vyriausias knygos 
veikėjas, tariant autoriaus 
žodžiais, „yra ežeras Silys su savo 
satelitais: Pagrabiškiu, Kazio Go
jum, dirvonėliu, Didžiolaukiais, 
meldynu ir kt.”. Šio ežero orbitoj 
bruzda aibės smulkesnių veikė- 
jukų: senis Mykolą, Jonienė, 
strazdas, Dievo karvutė, žuvis ra
guolis, kurmis, sprakšės, nakti
gonės arklys, gėlė, kurios vardas 
snaudalis, penki beržai, plaštakė, 
pypkių dirbėjas Ignasius, 
pagaliau ir nesikeičiantis laikas, 
„tylesnis už nebuitį”. Ir ar ne 
įspūdinga asmenybė yra bitinas:

„Sultingu bosu ūbauja visų plė- 
viasparnių karalius bitinas, ap
sitraukęs savo papilvę dryžuota, 
sakytum, katorgininko palaidine. 
Juoda, geltona, daug sidabro. Ir 
triukšmo. Jo balsas lyg vėjo 
smūgiai į tuščią statinę. Labai 
mėgsta svečiuotis pas dedešvas, 
kurių žiedai turi įrengę 
asmeniškai jam nutūpti aerodro
mus”.

Arba šis grėsmingas paveiks
las: „Štai tuo pačiu koteliu 
keliauja taškuota Dievo karvutė 
— amarų siaubas ir negailes
tingas žudikas. Skruzdė atsistoja 
piestu ir prisipila nuodų į savo 
švirkštą”.

Gamtos suasmeninimą ir vieto
mis sudvasinimą Pulgis Andriu
šis pagrindžia Gaidžių kaimo 
žmonių psichologija ir galvosena, 
būtent: „... bet tikėki, malonus 
skaitytojau, rytų aukštaičiui 
žolės, medžiai, žuvys, vabzdžiai, 
debesys, net akmenys nėra vien 
tik kalbinė ornamentika, butafo
rija, o broliai ir seserys, lygia
teisiai gyvenimo palydovai su 
tais pačiais rūpesčiais ir džiaugs
mais, kaip ir mes”.

Lyrinių apysakų „Anoj pusėj 
ežero” yra devynios. Kiekviena iš 
jų gauna specialų turinį. Taip 
„Penkių beržų kronikoje”, pirma
me kūrinyje, sklaistome dvilypę 
istorįją — pačių beržų ir Lietuvos. 
Šios dvi kronikos — medžio ir tau
tos — yra meistriškai sulydintos.

Apysakoje „Snaudalis dirvonė
lyje” vyrauja gėlės ir jų kvepėji
mas. Ir pats snaudalis yra gėlė, 
„mūsų dirvonėlių matuzalis”. 
Rašytojas dirvonėlio augmeniją 
vaizduoja kaip gamtos žinovas, 
tarpais su moksline precizija, tar
pais kaip artistas, vietomis net 
galantiškai ir rafinuotai, pavyz
džiui: „Kaip ten bebūtų, tačiau 
kerpių plaukelis savo blankiu, 
svajingu raudoniu gražesnis už 
viduramžių moterį, išaugintą 
tamsioje akmens pilyje”. Apysa
koj „Santa Lucia” pagrindiniai 
personažai yra Silio ežero vabz
džiai, ir štai koks spalvingas vie
nas iš jų: „Kaip stikliaus dei
mantas, rėžia ežero paviršių nie
kingas raudonas vabalėlis, nepa
likdamas nė menkiausios bry
dės...” Tai idilės paveikslas, o 
netrūksta ir šiurpulingų: „Kar
tais tik per atvirą liekną prasliuo-

(Nukelta į 4 psl.)
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Būties, Gėrio ir blogio paslaptis 
įžvelgusiojo paslaptis

Įkaitai kryžiuočiams, kad žemaičiai nesukiltų

Kun. dr. Kęstučio Trimako pamokslas per šv. 
Mišias, pradedant Antano Maceinos akademiją 
Jaunimo centre, Chicagoje, šių metų rugsėjo 20 
dieną.

„Sukaktuvių dieną jubiliatas 
tyli: jam kalba kiti”, rašė An
tanas Maceina Aiduose savo 70 
metų gyvenimo sukakty. Aidų re
daktorius dr. Juozas Girnius ta
proga pasiūlė dialogą tarp mąs
tytojų. Ir taip sudarė galimybę 
Maceinai savo sukakty 
prakalbėti.

Ir mes, nesulaukę nė Maceinos 
mirties metinių, pasikviečiame jį 
čia su mumis pabuvoti. O gal ne 
mes pasikviečiam jį? Gal greičiau 
jis mus? Ne tai, kad šeimininkas 
jis čia būtų. Ne. — Bet kaip 
tas, kuris, prie Aukos stalo Šeimi
ninko priartėjęs, geriau supran
ta Šeimininko norus — ir todėl jo 
vardu kviečia.

Geriau supranta — jau 
anuomet žemėj. Tuo labiau dabar 
— „namolei nuėjęs”. Tad tegul čia 
kalba jis mums.*
Būties paslaptis

Dar žemėj — nėręs į Būties pa
slaptį... Būtis, iššaukianti nuosta
bą, abejonę, kančią... O šios — 
klausimą, ieškojimą, įžvalgą: už 
Būties — laisvai mane kuriąs 
transcendentinis, absoliutinis, 
kūrybiškas... mano Dievas.

Būties paslapty, mano Dieve, 
Tave randu... Bet mano biogra
fijos kely
Toli man lig Tavęs. Ir Tau toloka. 
Retai mūs žingsniai susitinka.

Ir šio aguonos žiedo sūkuriuose 
Tave suradęs aš tariuosi.
Bet šokis baigiasi.
*
AŠ paliečiau Tave, tylus Kūrėjau, 
Lyg vaikas žvakės liepsna piršteliu 
Tiktai mintim. .
Bet užgesai.

Maniausi Būties paslapty Jį 
suradęs... Bet užgeso. Kodėl? 
Kodėl aguonos žiedo sūkuriuose 
Jį atradęs tik tariuosi? Kodėl aš 
taip toli nuo Jo, ir Jis toli? Minty 
kodėl užgeso Tas, kurs visą mano 
būtį laiko?
Tiktai Tavęs, kodėl Tavęs man

nematyti?

* I tekstą įausta citatos iš Antano Ma
ceinos veikalų Filosofijos kilmė ir prasmė, 
Religijos filosofija, Niekšybės paslaptis, 
Dievo Avinėlis, Didžioji Padėjėja, Asmuo 
ir istorija ir poezijos rinkinių Gruodas bei 
Ir niekad ne namolei.

Šiame numeryje:
Antanas Maceina kalba mums • Algirdo Pociaus „Įkaitai” • Atei
tininkų studijų dienos (2) • Poetas Antanas Jasmantas — Antanas 
Maceina • Antano Maceinos akademija Chicagoje • Laimutė M. 
Tornau — Aloyzo Barono novelės konkurso laimėtoja • Kul
tūrinės progos • Nauji leidiniai

Kažkas čia, sako, švyti, 
Kažkas čia pat prie mano kojų.
Tai aš turbūt savo šešėliu
Tave užstoju.
Savo šešėliu... aš... Esantįjį 
užstoju.

Niekšybės paslaptis
Iš kur Dievą užstojęs šešėlis? Iš 

kur Esančiojo neigimas? Prieši
ninkas — velnias.

Atsisakęs tarnauti Viešpačiui, įsi
geidęs pakilti viršum žvaigždžių, ten 
pastatyti savo sostą ir būti panašus 
į Aukščiausiąjį, jis tuo pačiu panei
gė meilę kaip jėgą būties linkui ir 
pasirinko savimeilę kaip jėgą i save. 
Jis nusigrįžo nuo Dievo ir nuo visų 
kitų Dievo sukurtų būtybių... Jo 
paties būtis pasidarė jam kalėjimas... 
Velnias yra pilnutinis bedievis kaip 
tik todėl, kad jis yra pilnutinis 
savimyla.

Ne vien šešėlis, o ištisa tamsa. 
Ir ką jis paliečia, tas ima temti. 
Kai jis mane paliečia, tampu 
trumparegis ir būties elgeta.

Temstant mano, trumparegio, 
akys „ne tik tolumos kalnų nebe- 
sugraibo, bet nei būties, nei Dievo 
atvaizdo, begęstančio .pasku
tiniu saulėlydžiu’ ”. Temstant, 
prie apsčiai būtį dalijančiojo 
Viešpaties namų, suabejojęs ,jo 
namie nerasti” virstu elgeta. 
Temstant niekšybės paslaptis 
paliečia mane.

Lediniai šalta niekšybės ne
būty skendėti. Nejauku net min
timis įjos paslaptį pasinerti. Bet 
nakties klaikumoj pabuvęs 
aušros šauklį labiau vertini. Kas 
tas aušros šauklys?

Išganytojo paslaptis
Atsakyti, kas yra aušros 

šauklys, Maceina skverbias į Jė
zaus Kristaus pirmą istorinį at
skleidimą viešumai. Nežinomąjį 
Jėzų Nazarietį viešumon iškėlė 
Jonas Krikštytojas žodžiais: „Štai 
Dievo Avinėlis, kuris naikina 
pasaulio nuodėmes”. Kas yra šis 
Dievo Avinėlis?

Rytų Bažnyčia (kurios kristolo- 
ginį pergyvenirpą Maceina kaip 
tik norėjo atskleisti) svarsto 
Dievo Avinėlį trimis atžvilgiais;

— kaip Perkeistąjį Taboro 
kalne,

— kaip Nusižeminusįjį visoje 
savo būtyje

PETRAS MELNIKAS

Istorinį romaną sunku rašy
tojams rašyti, norisi ką nors 
įrodyti, peikti ar girti. Reikia 
knistis istorijoje ir beveik toliau 
žengti už istoriką, mat reikia 
viską vaizdžiai parodyti. Be to, 
kiek yra istorikų, sakoma, tiek 
yra ir istorijų. Net kiek yra 
lietuvių, tiek yra ir mūsų istorijos 
supratimų. Kiekvienas iš jų gali 
prikišti rašytojui, kad „taip ne
buvo”. Arba: tokioj ir tokioj istori
jos knygoj (lenkų, vokiečių ar 
rusų) meluojama! Tad kuria 
kronika rašytojui tikėti, kai nėra 
senų raštu, kronikų lietuvių kal
ba, trūksta net vertimų? Reikia 
mokėti ir daug kalbų.

Lietuvoj tik neseniai pradėta 
rašyti istorinius romanus ir tai 
yra blogai. Galų gale 1986 m. spa
lio mėn. 24 d. Rašytojų sąjungoj 
Vilniuje istorinę lietuvių prozą 
diskutavo rašytojai, istorikai ir 
kritikai, pasisakydami gan 
plačiai (pgl. Pergalė, 1987, Nr. 2). 
Ten pasisakė ir Algirdas Pocius, 
parašęs Pergalės žurnale išspaus
dintą romaną Įkaitai. Jis vie
nintelis ten priminė:

„Girdime, kad istorinės tema
tikos kūrinių yra parašę kai 
kurie lietuvių emigracijos rašy
tojai. Gal kai ką iš to būtų ver
tinga bei įdomu perskaityti ir 
mums”.

Ar tas „mums” reiškia — rašy
tojams, ar visuomenei? Nežinia.

Apie savo romaną Įkaitai jis 
taip yra pasakęs ir verta jį paci
tuoti ištisai:
„Imtis istorinės tematikos 

mane paskatino vienas tragiškas 
faktas iš žemaičių kovų prieš 
kryžiuočius. Keturioliktojo 
amžiaus pabaigoje ir penkiolik
tojo pradžioje vakarinė Lietuva 
atsidūrė ordino valdžioje. 
Žemaičiai su tuo nesutiko ir visą 
laiką bruzdėjo. Siekdami 
supančioti kovojančiųjų rankas, 
kryžiuočiai ėmė įkaitus. Dažniau
siai tai buvo kunigaikščių ir kitų 
kilmingųjų vaikai. Šie įkaitai 
jautė dviprasmišką savo 
padėtį: jie tapo kliūtimi 
žemaičiams sukilti. C imtojo kraš

— ir kaip Viešpataujantįjį tiek 
atskirame žmoguje, tiek is
torijoje, tiek danguje.

Nusižeminusis Kristus stovi šių 
trijų atžvilgių viduryje ir juos 
pagrindžia bei riša. Kristus, 
tikrai mylįs, todėl guldantis savo 
gyvybę net už maištaujančius 
prieš jį. Dievo Avinėlis, nusi
žeminęs — išliejęs kraują, kad 
niekšybės paslapties paliesti dau- 
daugiau šešėliu Dievo neužstotų, 
bet, irgi nusižeminę, paties 
Aukščiausiojo būtų pakelti prie 
Savęs. 

to laisvė ar gyvybė — toks tragiš
kas pasirinkimas. Įkaitai ryžtasi 
geriau mirti negu vergauti. 
Sukilę žemaičiai pasikviečia ku
nigaikštį Skirvailį jiems vado
vauti. Istoriniuose dokumentuose 
užtikau tokią trumputę žinutę 
apie šį kunigaikštį. Nieko 
daugiau. Panorau prikelti ne tik 
jį, bet visą jo šeimą, vaikus, ap
linką. Kiek įmanoma, stengiaus 
pažinti sudominusią epochą: savi 
ir priešų metraščiai, kelių apra
šymai, svetimšalių keliauninkų 
įspūdžiai, valdovų laiškai — 
kruopelytė dėjosi prie kruopely
tės. Tų laikų istorinę situaciją 
galima įsivaizduoti pakankamai 
aiškiai, o etnografija ir buitis 
lieka tirštoje migloje. Žinoma, šį 
bei tą galima panaudoti iš pa
skelbtų archeologų ir etnografų 
darbų, bet, rašydamas didesnį li
teratūros kūrinį, pajunti, kad to 
labai maža. Naudojies ir savu se
nojo kaimo pažinimu, tikėdamas, 
kad konservatyvioje žemdirbio 
buityje buvo dar nemaža reliktų 
iš tolimųjų epochų. O kai jokios 
konkrečios atramos nebesurandi, 
pasikliauji intuicija, fantazija. 
Tokiu atveju kai kada gal pa
taikai arčiau tiesos, o kai kada 
nukrypsti į šalį. Neneigsim, kad 
galimas ir toks ieškojimo būdas”.

Taigi apie savo romaną Įkaitai 
pasisakė nemažai pats autorius, 
nurodydamas turinį ir sunku
mus. Išeivijoje retai pasitaiko, 
kad autorius tiek išpasakotų savo 
romano idėją ir sunkenybes ją 
realizuojant.

Romane Įkaitai trumpai pra
džioj pasirodo Vytautas (gan 
schematiškas), sustojęs su savo 
palyda ir dviem ordino pasiun
tiniais, kad žemaičių kilmingie
siems perduotų didžiojo magistro 
pasiūlymus dėl įkaitų. Vytauto 
noras buvo su kryžiuočių pagalba 
priversti Jogailą atiduoti jam tė
vūniją, o vėliau kryžiuočių atsi
kratyti. Daug žemaičių kilmin
gųjų tam priešinosi, kiti sutiko.

Romane vystosi meilė tarp 
Skirvailio sūnaus Grugio, Aistės 
ir pasiutėlės, jį viliojančios Gir- 
dilės. Parodomi kryžiuočių nio-

Palaimintosios paslaptis
Šalia Aušros šauklio — 

Aušrinė. Šalia Aukos Avinėlio — 
aukojanti Motina. „Kas yra toji, 
kuri žvelgia žemyn kaip aušra?” 
— klausia Maceina Giesmių gies
mės žodžiais.

Žvelgdamas į Marijos paslaptį, 
jis atsako: Nekaltai pradėtoji, 
paties Kūrėjo nuostabiai paruoš
ta tapti Išganytojo Motina ir 
niekšybės sutriuškintoja. Sūnų, 
Dievo Avinėlį, aukojanti kaip Jo 
Didžioji Padėjėja šešėlyje esan
čius Jo krauju atpirkti. Ir todėl į 
dangų Paimtoji, iš aukštybių 
savo įsigytus vaikus globojanti ir 
vedanti Sūnaus išganymo keliu 
pas Tėvą į dangų. Didžioji Padė
jėja — tiek Dievo, tiek žmogaus.

Iki šiol čia kalbėjo Antanas Ma
ceina mums savo įžvalgomis. 
Įžvalgomis, kurias jis sėmė 
žvelgdamas į Būties, Blogio — 
niekšybės, Jėzaus ir Marijos Gė
rio paslaptis.

(Nukelta į 2 psl.)

Algirdas Pocius

kojami kaimai, gaisravįetės. 
Paimti įkaitai Prūsijos Barten- 
šteino pily nutaria, kad jie yra 
kliūtis žemaičių sukilimui ir 
patys nusižudo:

„Nuo to vaizdo, kurį sargybos 
viršininkas ir jo palydovai išvydo 
rūsyje, jiems pakirto kojas. Vir
vėmis, diržais, suplėšytų dra
bužių pynėmis žemaičių įkaitai 
buvo užsmaugę sau gerkles arba 
kaip kitaip nusigalavę. Jų kūnai 
gulėjo pasieniais, aslos vidury, 
kybojo po langų grotomis. Nako 
žvilgsnis akimirką stabtelėjo ties 
Grugio veidu. Gražus, tik melsvai 
baltas, jis atrodė ramus, lyg mie
gantis. Visai greta jo ta pasiutėlė 
Girdilė. Lyg viena virve abu būtų 
pasismaugę”.

Ir tuomet žemaičiai prašo Skir
vailį juos vesti į sukilimą prieš 
kryžiuočius.

„Prie sukilėlių kariuomenės 
vado atšuoliavo du žvalgų būrio 
raiteliai. Putoti, sukaitę žirgai 
sunkiai dvokąvo. Žvalgai atnešė 
žinią apie pasirodžiusį priešą. 

Vytautas Palaima (g. 1911) Vytautas Didysis priima kryžiuočių pasiuntinius.

Pats Skirvailis tolumoje jau ma
tė kryžiuočių voras, besisklei
džiančias plačioje pievoje tarp šie
no kūgių. Blizgėjo iškelti iečių 
smaigaliai ir lengvame jūros 
vėjyje plazdeno baltos ordino 
vėliavos.

Kunigaikštis davė reikalingus 
nurodymus rikiams, o po to pats 
išsitraukė iš makštų kalaviją, 
iškėlė virš galvos ir spūstelėjo 
pentinais nerimstantį juodąjį žir
gą. Sukilusių žemaičių raitelių 
jūra pirmojoje savo bangoje su 
riksmais ir dundesiu nešė Skir
vailį į lemiamą ir paskutinį 
mūšį”.

Kažkas naujo ir originalaus 
randama „pasiutėlės” Girdilės 
asmeny, kuri, kaip šių laikų jau
nuolės, pilna staigių sumanymų 
ir erotiškos drąsos. Kaip begal
vosi, turbūt ir tokių charakterių 
buvo anais senais laikais. Šiaip 
romanas atrodo, kaip filmo sce
narijus. Daug veikėjų. Nesikon- 
centruojama labai į vieną kurį 
asmenį, bet į fabulą ar istorinę 

liniją, kad pasakojimas būtų is
torinis, o ne individui pašvęstas. 
Šiek tiek individualumo ran
dama Skirvailio mąstyme pra
džioj ir keliose kitose romano vie
tose.

Vaidila — orus senis. Kilmin
gieji „atsikraginę susiverčia mi
dų į gerklę”. Veiksmažodžiai im
ti iš tarmių, iš kaimo kalbos: 
skystablauzdis nuskuodė, atžvan- 
guliavo piršliai, iškumbrino, 
prikliukinti, stirksojo, gyveno 
kaip barsukai, uždainavo (pa
sakė), plustėjo (žuvys maiše), 
mataškavo (uodega), atsidukšė- 
kit, nuknopštavo, nužurdojo 
(nugalabijo).

Istoriniam romanui reikia pa
sirinkti ir istorija dvelkiančius, 
ypatingus žodžius, kaip tauri
ninkas, smalėkas (fakelas), svet- 
lyčia, tėvūnija, taranai ir derva- 
svydžiai, tauraragės, keliuočiai 
(keliauninkai), ožkenomis apsi
dengę, vedlys, laukininkai, dvira
tis šliužis, eigastis kaip tauro, lai
daras (arkliams), medžiokliai 
(medžiotojai), meškenos autai, iš
guldymas pagal mūsų liežuvį, 
ginklaunė, vytinis (botagas), ka- 
ponė' (fechtavimas), vandens 
driūžė, kemešuojančios (arklio 
ausys), ir kitus. Kartais jie sudaro 
atmosferą, kad štai visa vyksta 
senovėj, nors nežinia, ar tokius 
žodžius vartojo mūsų šaly 
viduramžiais? Bet nėra kito pasi
rinkimo. Su saiku juos vartojant, 
išgaunamas, kai reikia, anų 
laikų šiurkštus, neaptašytas 
daiktų paviršius, žmonių būdas — 
lėtas arba pasiutęs.

Iš visų šių priemonių kažin kuri 
geresnė, norint atgaivinti gyvus, 
alsuojančius istorinius asmenis? 
Gal reikėjo griebtis daugiau 
psichologijos ar ko nors kito. Juk 
tie laikai mums yra tiek žinomi, 
kiek ir tie, kurie yra vaizduojami 
mokslinės fantastikos žanro 
romanuose. Teko kai kuriuos 
skaityti ir geriausiai įsitrauki į 
tuos, kuriuose vienas herojus 
atlieka žygį nežinomose plane
tose. Viskas matoma ir per
gyvenama iš jo perspektyvos. Ir 
kuriant romaną apie istorinę pra
eitį, kaip ir projekciją į ateitį, ’ 
reikalinga rašytojo fantazija, ku
rios Algirdui Pociui Įkaituose ne
trūksta. Ir kodėl ne? Reikėjo daug 
fantazijos, istoriniuose dokumen
tuose autoriui užtikus tik 
trumputę žinutę apie kunigaikš
tį Skirvailį.
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Kultūros istorijos lapai
— tik po ideologine danga?

Blogio problema Maceinos „Jobo dramoje”

Švyturio 1987 m. birželio ir 
liepos numeriuose yra spaus
dinamos Julijos Tverskaitės- 
Maceinienės dienoraščio iš
traukos, pavadintos „Plebėjai iš 
‘Grosslitauen’ ”, Kol kas pasirodė 
tik du segmentai. Redakcija ne
sako, kaip ilgai dienoraštis bus 
spausdinamas. Paminima, kad 
išleistos intymesnės ir grynai 
šeimą liečiančios dienoraščio 
vietos. Skaitytojui dienoraštis 
pateikiamas kaip laiko dokumen
tas. Nepaaiškinama, kaip jis at
sirado valstybės archyvuose. Taip 
pat nerašoma, ar artimųjų at
siklausta (autorė mirė 1971 m.) 
dėl rankraščio spausdinimo.

Dienoraštis prasideda 1941 
metų sausio 19 d. Berlyne. Čia 
matome pabėgėlių gyvenimą 
jaunos motinos akimis. Naktiniai 
bombardavimai, paliktųjų Lie
tuvoje artimųjų ateities neaiš
kumas, laukimas karo, kuris 
gal Lietuvą išgelbėtų. Gausu 
redakcinių pastabų: dienoraštyje 
minimi asmenys nušviečiami 
kaip „klerikalų veikėjas”, „hitle
rininkų bendrininkas”, „buržu
azinių nacionalistų ginkluotos 
gaujos vadeiva” ir t.t.

Štai kaip apibūdinamas ,,Į 
laisvę”: „Propagavo fašistinę 
ideologiją, skleidė neapykantą 
tarybinėms tautoms, ragino ben 
dradarbiauti su hitleriniais 
okupantais.” Tekste išleidimai 
ženklinami daugtaškiais (ir jų 
gana gausu). Vyksta dideli šuo
liai tarp datų — neaišku, ar tai 
reiškia, kad Maceinienė tuo 
laikotarpiu dienoraštin nieko 
nerašė, ar tik redaktorius iškirpo.

Šios (kad ir sužalotos) 
dienoraščių nuotrupos yra labai 
įdomios. Jos svarbios ir 
būsimiems Antano Maceinos 
biografams, nes kai ką pasako 
apie jo rūpesčius, apie jo darbo 
įpročius ir metodiką. Štai 1941 m. 
rugpjūčio 28 d. rašoma: „An
tanas nebegali nei skaityti, nei 
rašyti. Jis vėl ieško paguodos 
dailiojoje kūryboje, kaip ir 
visuomet, kai nerimas graužia. 
Ir rašo jis pusiau mistiškai 
.psalmes’ žemei, moteriai, Dievui, 
— ir maištas jame kyla prieš vi
sa, ir vėl jis linksta pavargusia 
širdim prie Dievo kojų ...” Tokia 
pastaba gal bus labai svarbi 
Antano Jasmanto kūrybos 
tyrinėtojui. Šiaip iš ištraukų 
gauname labai simpatingą Ma
ceinų šeimos vaizdą (ir Berlyne 
gyvenančių pabėgėlių aplamai), 
nes jie tikrai gyvena rūpesčiu 

Siame numeryje:
Apie Julijos Tverskaitės-Maceinienės dienoraščius • Blogio pro
blema Maceinos „Jobo dramoje” • Nuomonės ir pastabos • 
Vakaras su Judita Vaičiūnaite ir Vytautu Kubilium Chicagoje ° 
Pokalbis su Antro kaimo prievaizda • Jono Gintario eilėraščiai
• Fotografas rudenį • Lituanistikos instituto suvažiavimo programta
• „Freedom to Read” žymuo Tomui Venclovai

ne tiek savo, kiek Lietuvoje 
pasilikusių ateitimi. Jie laukia 
karo ne dėl to, kad jame būtų 
žudomi „tarybiniai aktyvistai” 
(kaip užsklandoje begėdiškai rašo 
redaktorius), bet dėl to, kad karas 
baigtų tą košmarą, kuriame 
Lietuva dabar gyvena.

čia ir yra vargas: lygiai taip, 
kaip skaitytojui įdomu ir miela 
sužinoti apie lietuvių istorijai 
svarbių žmonių gyvenimą, jų 
mintis ir planus tautai kritišku 
laikotarpiu, lygiai taip pat yra 
skaudu ir liūdna, kad šie svarbūs 
dokumentai palydimi ne tik 
nepraustaburniškais įvadais ir 
užsklandomis, bet taip pat lygiai 
įžūliomis anotacijomis ir pras
mę nuslepiančiais išleidimais 
(pavyzdžiui, reiškiama baimė dėl 
areštų Lietuvoje, bet nėra jokios 
užuominos apie trėmimus į 
Sibirą). Nejauku matyti, kaip 
klastojama istorija: „Tomis 
siaubingomis dienomis LAF 
vyriausybė, naikindama socia
listinius iškovojimus, atkur- 
dama buržuazinį valstybės 
aparatą, įsteigė ginkluotus 
būrius, kurie naikino tarybinį 
aktyvą, tarybinius karius ir 
terorizavo darbo žmones, pri
tarusius tarybinei santvarkai. 
LAF vyriausybės organai 
organizavo masines žudynes.”

Nežiūrint kaip įdomus ir ver
tingas šis Julijos Maceinienės 
dienoraštis, šitoks jo dabartinis 
paskelbimas Švyturyje rikiuo
jasi į kultūrinės /šventvagystės 
kategoriją. Čia paimamas as
meniškas žmogaus išsisakymas 
ir tada ideologiniams tikslams 
juo piktnaudžiaujama. Tekstas 
įvelkamas į tokius melagingus 
ideologinius rėmus, kad dabar
tinei kartai jis ateina sužalotas, 
kai tuo tarpu čia yra autentiška 
to laikotarpio rašytinė išraiška, 
kurios išliekančią vertę sudaro 
tiek jos faktinė, tiek jos emocinė 
tiesa.

Sakykime, kad visa šita 
ideologinė danga tebuvo kaina, 
ten privaloma mokėti (kaip ir 
panašiais atvejais už publikuo
jamą medžiagą) už patį šių dieno
raščių paskelbimą. Kadangi tuo 
tegalime džiaugtis, kitką tenka 
nuryti, kaip esame jau įpratę čia 
save raminti. Bet ir tada vis vien 
lieka pora klausimų. Pirma, ar ta 
ideologinė danga turėjo būti pri
taikyta šitam dokumentui tokiu 
neatlyžtamu nuožmumu? Ir 
žvelgiant į ateitį, ar galima 

(Nukelta į 2 psl.)

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Netikra religiškai yra ir ta epo
cha, kurios metu žmogus bažny
čioje sėdi, užsidėjęs koją ant ko
jos, tarsi savo bičiulio salone (p. 
200), 
nes

Dievo baimė yra sudedamasis 
religijos pradas, k urio krikščiony
bė neišnaikino, b et tik jį apvalė 
nuo žemiškųjų priemaišų. Ji paro
dė, kad religinė baimė yra ne fizi
nių gaivalų nusigandimas dėl jų 
kūninės grėsmės, bet pačios egzis
tencijos suvirpėjimas, stipresnio 
buvimo akivaizdoje (p. 201).

Cituoju Antano Maceinos Jobo 
dramą — tai vienas iš jp anksty
vesniųjų veikalų, išleistas 1950 
metais — kurio tikslas, autoriaus 
žodžiais, yra „duoti teistinio eg
zistencializmo apmatus” (p. 5). 
Maceina pabrėžia skirtumą tarp 
baimės, kaip atsiliepimo į tam 
tikro daikto sukę Itą pavojų, ir 
siaubo, žodžiais neišsakomo, 
kuris kartais mus nustelbia, lyg 
be jokios priežasties, be jokio 
reikalo. O siaubą Maceina laiko 
religijos versme, nes tai kaip tik 
ir yra tas „egzistencijos su
virpėjimas, stipresnio buvimo 
akivaizdoje”. Tokiai stipresnė bū
tybė mus nusiaubiu ne savo gra
sinančiais veiksmais, ne pikta 
valia, bet pačiu savo buvimu. 
Apaštalai, įvairiom progom, Ma
ceina pabrėžia, buvo siaubo apim
ti. Susitikimą su stipresne būtimi 
vaizduoja kad ir šis .anglų litera
tūroj žinomas vaizdelis: pragaro 
buvimas yra toks s.ilpnas, toks 
šmėkliškas, kad visi jo begaliniai 
plotai išsitenka mažinusiame tik
rovės paviršiaus plyšelyje. O prie 
dangaus besiartinmačiam žmo
gui, menkiausia žolė, lyg koks 
peilis, pjausto kojas, nes dangiška 
žolė yra stipresnė, tikresnė už 
žemišką būtybę.

Svarbu čia prisim inti, kad Ma
ceina, pripažindames tomistinių 
Dievo buvimo įrodymų tikrumą, 
tvirtina, kad religinėje plotmėje 
tokie įrodymai yra v isai neveiks
mingi. Tvirtinimus, kad Dievas 
yra, kad Jis sukūrė pasaulį, Ma
ceina skiria prie paprastų moks
linių tiesų, kurion pasilieka 
žmogaus būties paviršiuje, neper
skverbia jo gelmių,,jo nesukrečia 
ir • todėl nepažadi na tikėjimo, 
kuris vienintelis gali pagrįsti 
mūsų santykius su transcenden
cija. „Mūsų religija nėra atrem
ta į išfilosofuotą Dievą” (p. 184). 
Religijai reikia, kacl žmogus su 
Dievu susitiktų ir ta?, tegali atsi
tikti žmogaus patirtyje. Todėl 
Maceina, palikdamas! nuošaliai 
argumentus bei analinę, tyrinėja 
konkrečią patirtį, patirtyje ieško

‘Paskaita, skaityta Antano Maceinos 
akademijoje šių metų rugsėjo 20 dienų 
Chicagoje. 

damas tų prošvaisčių, kuriomis 
žmogui’ kalba transcendencija. 
Jobo dramoje Maceina tokių 
prošvaisčių ieško, kančioje bei 
baimėje:

Todėl Jobas ir pasisiūlė auto
riui kaip pavyzdys žmogiškojo bu
vimo sklaidai kančios situacijoje, 
nes kančia yra suausta su visu 
mūsų buvimu. Ji yra mūšų 
palydas visą žemiškąjį mūsų 
gyvenimą. Pats mūsų buvimas 
vyksta kančioje. Todėl kančioje, 
tarsi kokiame veidrodyje, galbūt 
aiškiausiai ir atsispindi mūsojo 
buvimo savybės. Jobo drama yra 
viso žmogiškojo būvimo drama. 
Mes kiekvienas esame didesnis ar 
mažesnis Jobas (p. 9).

Ir dar viena citata:
Susimąstęs kančios akivaizdo

je, Jobas klausia, kokią prasmę 
turi jo nelaimės, jo skausmas, ap
skritai visas žmogiškasis jo 
gyvenimas, atsidūręs ties nebūties 
bedugne ir grašomas mirties. 
Visos jo kalbos sukasi aplinkui 
ši(į vieną pagrindinę mintį. 
Tačiau būdinga yra tai, kad 
Jobas niekur savo kalbose neduo
da atsakymo į savo klausimą. Jis 
visą laiką tik klausia (p. 72).

Šitoje citatų pynėje išryškėja 
vedamoji Jobo dramos mintis: 
žmogus, paskendęs kasdienybėje, 
nemato, kiek iš tikro jo buvimas 
yra trapus, nuo kito priklausan
tis. Kančia bei baimė, kasdieny
bės ramumą sugriaudama, žmo
gų verčia žmogaus priklausomu
mą konkrečiai patirti ir tuo jį 
stumia žiūrėti į anapus, į trans
cendentinę savo buvimo versmę. 
O religija ir yra toks konkrečiai 
išgyventas susidūrimas su savo 
buvimo pagrindu. Maceina tvir
tina, kad

Atkritimas į paprastą kasdie
ninį buvimą yra anoji didžioji 
apostazija, kurios grėsmę mums 
piešia Apokalipsė ir kuri ištinka 
ne tik ištisus luomus, bet net iš
tisas tautas ir ištisus kontinentus 
(p. 187).
Ir toliau,

Egzistencija, ne banalus kasdie
ninis buvimas, yra toji plotmė, ku
rioje žmogus susitinka su Dievu 
(p. 187).
Kasdienybėje žmogus tik rūpina 
si valgiu ir miegu; egzistencijoj e 
— lyg aukštesnėje žmogaus bu
vimo plotmėje — jis mato savo pri
klausomumą, ieško savo tran s
cendentinės versmės, apsispren
džia ir veikia. Bent Jobo dramo
je, į Dievą Maceina nemato k:i.to 
kelio. Tik mus ligi pamatų suk re
čianti kančia, baimė gali sugriau
ti kasdienybės ramumą ir žmogų 
pakelti į egzistencijos plotmę. Ir 
todėl be kančios negalėtų būt i ir 
religijos.

Maceinos tezė nėra ta banali, 
marksistų dažnai kartojama tezė, 
kad religija atsirado, kada gam
tos moksluose neišsilavinę žmo
nės pradėjo ieškoti priemonių .ap
sisaugoti nuo žalingų gamtos 
jėgų. Maceinos tezė panaši, bet iir 
labai skirtinga... Žinoma, Perkū- 
nui dievaičiui prakalbėjus, vieni 
melsis ir prašys, kad žaibai įjuos 
nepataikytų. Tokia malda, tai sa
votiškas. burtininkavimas, o ne 
religija. Kiti audros metu taip pat 
melsis, tačiau jų malda bus jų bu

Dr. Kę stutis Skrupskelis, University of South Carolina filosofijos profesorius, 
skaito pakaitu Antano Maceinos akademijoje šių metų rugsėjo 20 dieną Jaunimo
centru, Chicagoje. Nuotrauka Jono Kuprio

vimo netikrumo išpažinimas. Ir, 
pageil Maceiną, tokia malda jau 
siekn religijos plotmę.

Taigi: pagrindinė Jobo 
dramo s tezė — be kančios negali 
būti nė religijos.

O kaip mes šiais laikais at- 
sil iepiaine į kančią ir baimę? Ogi 
labai paprastai: nueiname pas 
daktarą ir paprašome piliulės. 
Baimės jausmas yra išugdęs 
vieną iš pagrindinių šių dienų 
pramonių: visa Amerika knibžda 
įvairiausio plauko terapistais, o 
į terapistų eiles jungiasi vis dau
giau ir daugiau kunigų. Lietuviš
kai šiuos įvykius neseniai svars
tė kunigas Antanas Paškus, 
Asmuo ir laisvė, p. 129:

Atrodo, kad vadinamuoju tera
piniu mentalitetu persunkta Va
karų kultūra užkrėtė visų pirmą 
dvasiškijos galvas. Iš jų ligos 
bacilos buvo perneštos, kartais ir 
prievarta, į pasauliečių eiles. To
kiu būdu psichologinio mentalite

Antano Maceinos akademijos muzikinę programą atlieka pianistas Manigirdas Motekaitis ir fleitistė Asta Šepetytė. 
Nuotrauka Jono Kuprio

to įtaka palietė visus krikščiony
bės pavidalus: teologiją, liturgiją, 
katechetiką, dvasiškijos ir vienuo
lių gyvenimo stilių ir aplamai visą 
krikščionišką moralę.

Terapinės krikščionybės čia net 
nemėginsiu vertinti. Kiekvienu 
atveju tokia krikščionybė stovi 
kaip maceiniškos krikščionybės 
visiška priešingybė. Maceinos 
žodžiais kalbant, terapinė krikš
čionybė, siekdama, kad žmogus 
nepajustų kančios bei baimės, 
verčia žmogų pasilikti kas
dieniniame buvime, neleidžia 
jam pakilti į egzistencijos plotmę, 
tuo uždarydama vienintelį kelią 
į transcendenciją.

Jobo drama yra ankstesnis 
veikalas ir šio fakto negalime už
miršti. Vėliau savo pažiūrą 
Maceina šiek tiek sušvelnino. 
Pavyzdžiui, veikale Filosofijos 
kilmė ir prasmė (1978) Maceina 
tvirtina, kad kasdienybę pralau

žia ne vien tik kančia, bet ir 
nuostaba bei abejonė. Tačiau jis 
pabrėžia: nuostaba — be kan
čios — paremtas mąstymas daž
nai esti lėkštai optimistiškas.

Visa tai rodo, kad nuostaba 
įgalina mąstytoją sugauti tik 
vieną būtybės pusę, aną... auksu 
ataustą dienos skarą. Bet ji pasto
ja mąstymui kelią į tamsiąją tos 
pačios būtybės pusę, į aną... 
nakties bedugnę, kuri mus baugi
na ir sukrečia... Nuostabos ve
damas filosofas užtat ir nėra 
mąstytojas apskritai. Tai greičiau 
tik tam tikros skirtinos būklės 
apmąstytojas, būtent: būklės be 
blogio (p. 74).
Ir abejonė tegali paliesti tik patį 
buvimo paviršių. Tokiu būdu toks 
Jobo dramos tezės sušvelni
nimas yra labai menkas. Ir Filo
sofijos kilmė ir prasmė veikale 
Maceina pasilieka prie nuomo
nės, kad giliausią mąstymą iš
šaukia tik kančia:

Užtat kančia nėra mums tik iš 
paviršiaus primestas dalykas, tar
si būtume užsigavę koją į kelio ak
menį. Kančia yra mūsų pačių kaip 
maišaties savimonė, todėl per
skverbia visą mūsų būtybę su viso
mis jos galiomis: mes kenčiame vi
su savimi; nėra nieko mumyse, 
kas būtų kančiai atsparu. Ir tik tai 
pergyvendami, pradedame klausti 
ir filosofuoti (p. 108).

Tiesa, Maceinos terminologijo
je, kančia yra blogio patyrimas: 
„Blogis ir kančia remiasi vienas 
kitu. Blogis yra objektyvinė kan
čios pusė, o kančia yra subjekty- 
vinis blogio patyrimas” (p. 108). 
Ir tokiais aplinkiniais keliais pri
einame prie temos: blogio proble
mos Maceinos Jobo dramoje.

Ką Maceina sako apie šį blogio 
siautėjimą, kuris, kasdienybę 
griaudamas, veda mus prie trans
cendencijos? Jobo dramoje jis 
nurodo tris pagrindines savybes: 
blogio siautėjimas turi būti inten
syvus; nepelnytas; ir nesupranta
mas. Trumpai sustosiu prie kiek
vienos iš šių savybių.

Blogio siautėjimas turi būti in
tensyvus ir iš mūsų iššaukti 
skundą. Paprastas skausmas, nu
sivylimas, nerimas, visa tai nesu
daro to blogio siautėjimo, kurį 
Maceina turi omenyje. Tokias 
kančias galime pakęsti, iš tiesų 
jas savom jėgom nugalėti. Nors 
Maceina to ir nesako, atrodo 
aišku, kad nugalėtas skausmas 
tiktai didintų žmogaus pasitikė-

, (Nukelta į 2 psl.)
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Retų knygų skyrius Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
DAVID FAINHAUZ

Viešumas, baltosios dėmės 
ir demonstracijos Vilniuje

Gimtojo krašto 37-tame nume
ryje vyriausias redaktorius Algi
mantas Čekuolis paskelbė 
straipsnį apie rugpjūčio 23 dienos 
demonstracijas Molotovo—Rib- 
bentropo sutarties aukoms 
pagerbti. Čekuolis dedasi naujos 
rūšies tarybiniu žurnalistu, 
dideliu persitvarkymo ir viešumo 
rėmėju, kuris supranta, kad kai 
kurie propagandos trafaretai 
įgriso skaitytojams iki gyvo 
kaulo. Jo redaguojamo savait
raščio išvaizda pasikeitė, įdo
mesnis ir turinys, nors svars
tydamas svarbiausius klausimus, 
Gimtasis kraštas dažnai niekuo 
nesiskiria nuo Tiesos ir kitų par
tijai tiesiog pavaldžių leidinių. 
Tad ką gi rašo Čekuolis apie de
monstracijas ir apie Moloto
vo—Ribbentropo paktą, ar jo 
pastabose matyti kokių nauju 
poslinkių? Atvirai tariant, ne. 
Tiesa, jis pažymi, kad jo kolegos, 
kone tris savaites aprašinėdami 
tarybinių patriotų susirūstinimą 
dėl demonstracijų, gal šiek tiek 
persistengė, nurodė, kad yra 
svarbesnių kovos laukų. Kartais 
prasiveržia ir naujasis galvojimas, 
ir viešumas, bet deja neilgam. 
Čekuolis pripažįsta, kad tik nese
niai laimėta teisė demonstruoti, 
rašydamas, kad „pasiekėme tą 
civilizacijos laiptą, tai gerai, ir 
dabar reikia žiūrėti, kad vėl 
nenuslystume nuo jo”. Tačiau tai 
pasakęs, jis nurodo, kad turėti 
teisę vienas dalykas, mokėti ja 
naudotis savo tautos labui — 
kitas. Padaryta labai maža 
pažanga, jei raginama nesinau
doti ką tik įgyta teise demons
truoti. Ir kodėl staiga toks 
didelis drovumas dėl demons
tracijų? Juk sovietinė spauda 
mirgėte mirga įvairių demons
tracijų Amerikoje, Europoje ir 
kitose pasaulio dalyse nuo
traukomis, kurias palydi teigiami 
jų įvertinimai. Kodėl demons
trantai prieš nekomunistines vy
riausybes dvasios didvyriai, o lie
tuviai, pirmą kartą šia teise pa
sinaudoję, neišmintingi? Be to, 
Vakaruose, net Pietų Korėjoje ar 
Pietų Afrikos respublikoje, yra 
opozicinė spauda, kurioje galima 
kritikuoti valdžios veiksmus ir 
pagrindines politikos gaires. Lie
tuvoje tos galimybės nėra. De
monstracijos ir pogrindžio spauda 
vienintelės priemonės skirtingai 
nuomonei reikšti. Čekuolio 
pasiūlymų įgyvendinimas

reikštų, kad toji pati tyla gaubtų 
Lietuvą, kokia ją gaubė pirma 
negu buvo pasiektas tas civi
lizacijos lygis, kuriuo jis labai 
didžiuojasi.

Čekuolis tvirtina, kad „neturi 
mūsų publicistikai būti nei istori
jos baltųjų dėmių, nei temų — 
tabu. Nes jų nėra”. Tačiau pats 
straipsnis neigia šį drąsų tvir
tinimą. Nėra, sako Čekuolis, nei 
baltųjų dėmių, nei tabu, bet jo 
Molotovo-Ribbentropo sutarties 
apibūdinimas sako kita. Čekuolis 
kartoja nuvalkiotas klišes apie 
sutartį. Atseit ji buvo sudaryta, 
kadangi kitos didžiosios šalys 
atsisakė susitarti su Sovietų 
Sąjunga Hitlerį sustabdyti ir tuo 
būdu Maskva laimėjo pusantrų 
metų atokvėpį. Nė žodžiu 
Čekuolis nemini slaptųjų sutar
ties protokolų, pagal kuriuos 
Lietuva iš pradžių pateko į Vo
kietijos įtakos sferą, vėliau 
Sovietų Sąjungos, ir kaip šios dvi 
galingos valstybės beveik pusan- 
trus metus derėjosi dėl Suvalki
jos ruožo, kol Maskva sutiko už jį 
sumokėti 31 su puse milijono 
markių. Taigi nuo 1939 m. rug
pjūčio iki 1941 m. sausio nariai ir 
komunistai ramių ramiausiai 
dalijosi jiems nepriklausomas 
žemes, kaip dievai žaidė su Lietu
vos gyventojų likimu. To visiškai 
nemini Čekuolis, nors jis žino ar
ba turėtų žinoti apie slaptuosius 
protokolus. Be to, jei Sovietų 
Sąjungai rūpėjo užtikrinti savo 
saugumą, ji galėjo tai daryti 
neokupuodama Pabaltijo res
publikų. Saugumo sumetimai 
yra vienas dalykas, grobuoniški 
kėslai kitas, o Sovietų Sąjungos 
elgesys rodo, kad jai svetimos 
žemės labiausiai rūpėjo.

Gimtojo krašto redaktorius 
padaro kitą pastabų vertą 
užuominą. Jis pažymi, kad 1941 
metais didelė buržuazijos dalis 
„visgi nešoko masiškai hitle
rininkams į glėbį, nors psicho
logiškai dirva tam buvo gerai 
paruošta”. Čekuolis užtikrina, 
kad Gimtasis kraštas nevengs 
šios temos. Tik ateitis parodys, 
kaip savaitraštis išaiškins šios 
psichologinės dirvos paruošimą, 
bet pats psichologinės dirvos ter
minas ir totalus slaptųjų proto
kolų nutylėjimas daug gero 
nežada. Primintina ir tai, kad jau 
prieš 25 metus komunistai ra
šytojai minėjo trėmimus. Antai 
savo atsiminimuose Vidurdienio

Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus biblioteka yra turtingas 
mokslinių tyrinėjimų bei įvairių 
informacijų apie Lietuvą lobynas. 
Per dvidešimt jos gyvavimo metų 
bibliotekos knygų skaičius išaugo 
iki dvidešimt dviejų tūkstančių. 
Laikraščių skyrius susideda iš 
1500 pavadinimų, o daugelis jų 
siekia 19-tą amžių. Pastaruoju 
metu buvo sukurtas Specialių 
rinkinių skyrius, kurį sudaro šios 
sekcijos: retos knygos, rank
raščiai, brošiūros ir dokumentai, 
foto archyvas ir menininkų 
archyvas.

Labai svarbi yra gausi retų 
knygų se. ja. Esančios čia 
knygos yra neįkainojamos ver
tės. Kaip teko patirti, kai kurios 
šioje sekcijoje knygos tėra tik 
keliose Jungtinių Amerikos Vals
tybių mokslinėse bibliotekose, o 
kai kurių antikvarinė vertė sie
kia tūkstančius dolerių.

Retos knygos turi įvairias išlei
dimo datas, pradedant giliais 
viduramžiais, baigiant Antrojo 
pasaulinio karo laikotarpiu. 
Esančios šioje sekcijoje knygos 
buvo išspausdintos įvairiomis 
kalbomis — lotynų, lietuvių, vo
kiečių, lenkų, prancūzų, čekų,
rusų.

Viena seniausių šioje sekcijoje 
knygų yra 1599 m. išleistas gar
saus vokiėčių istoriko Kasparo 
Schuetzo veikalas Historia 
Rerum Prussicarum... Knygoje 
aprašomas lietuvių — kryžiuočių 
konfliktas, plačiai pavaizduotas 
1336 m. Pilėnų gynimas.

Nemažas skaičius knygų retų 
knygų sekcijoje yra išleistas 
17-tame amžiuje. Nepaprastai 
didelę vertę turi, pvz., 1602 m. 
išleisti Žygimanto I — Lenkijos

vėtra Antanas Venclova atvirai 
rašė, kad per masinius 1941 metų 
birželio trėmimus buvo suimta 
daug visiškai nekaltų žmonių, 
kad areštai ir trėmimai Lietuvos 
visuomenėj sukėlė nepasitenki
nimą, o kartais paniką, kad net 
tuometinis CK sekretorius Kazys 
Preikšas žinojo nekaltai suimtų 
žmonių ir ketino saugumo 
klaidas atitaisyti. Šiomis vie
šumo dienomis nebepakanka kar
toti, kad būta klaidų, kad Stalino 
metais saugumas savavaliavo. 
Naujieji laikai reikalauja dau
giau — ir žinių, ir konkrečių 
veiksmų. Jau seniai laikas pra
nešti, kiek žmonių buvo išvežta 
1941 metais, kiek jų liko gyvi. Be 
to, reikėtų nubausti tuos, kurie 
atsakingi už jų kančias, bei išmo
kėti kompensaciją jiems ar jų 
įpėdiniams taip, kaip Amerika 
ketina atsiprašyti japonų kilmės 
piliečius, internuotus per Antrąjį 
pasaulinį karą, ir jiems mokėti
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Dvi knygos iš Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus retų knygų skyriaus — 
viršuje matoma Mykolo Lietuvio veikalo (1615 m.) {vadinio puslapio faksimilė, 
dešinėje: Casparo Schuetzo veikalo (1599 m.)

Karaliaus ir Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio laikų statutai.

Muziejaus retų knygų sekcijoje 
taip pat yra 1615 m. Bazelyje 
išleista knyga, kurioje yra 
išspausdinti dviejų autorių dar
bai. Vienas iš jų yra Mykolo 
Lietuvio veikalas Apie totorių, 
lietuvių ir maskvėnų papročius. 
Mykolo Lietuvio asmuo nėra 
pilnai išaiškintas literatūroje. 
Savo koncepcijose jis įrodinėjo, 
kad centrinės valdžios silpnumas, 
feodalinių valdovų savanaudiš- ’ tas vyskupų ceremonialas (var- 
kumas teismo ir kitose valsty
binės veiklos sferose sudaro 
pagrindinę Lietuvos susilpnėjimo 
priežastį. Mintis, išdėstytas savo 
veikale, jis įteikė dar 1550 m. 
memorandumo pavidalu Didžia
jam Lietuvos Kunigaikščiui Žygi
mantui Augustui. Tarp lietuvių 
istorikų Mykolo Lietuvio veikla 
labiausiai domėjosi Kauno, o vė
liau Vilniaus universiteto pro
fesorius Ignas Jonynas. 1926 m. 
birželio mėn. jis rašė į Maskvą 
garsiam rusų istorikui Liubav- 
skiui, kad rengiąs spaudai My
kolo Lietuvio darbo lietuvišką 
vertimą su komentarais. „Vienas 
iš pirmųjų klausimų, kuriuos no
rėčiau išaiškinti, tai dėl paties 
Mykolo Lietuvio asmens. Man 
rodos, sprendžiant iš teksto, tai 
buvo lietuvis, aristokratas, ne 
kartą lankęsis kaip diplomatas 
Maskvoje ir Kryme”. (Liubavskio 
'nuomone, „Mykolas Lietuvis” 
esąs Mykolo Tiškevičiaus sla
pyvardis).

Antrasis šio veikalo rašinys 
taip pat yra vertas didelio dėme
sio. Jo pavadinimas yra Apie 

1 žemaičių, kitų sarmatų bei 
netikrų krikščionių dievus. Jo 
autorius yra Jonas Lasickis. Jis 
buvo bajoras, kilęs iš Vilniaus 
krašto, pasižymėjęs kalvinistų 
rašytojas, veikęs daugelyje Eu
ropos šalių. Ženevoje yra net 

i matęs mirštantį Kalviną. Jo

veikalas yra skirtas žemaičių 
kultūriniams ir buitiniams san
tykiams. Jis duoda daug nauju, 
nors kartais nepatikimų žinių 
apie žemaičių gyvenimą ir 
„dievus”. Ilgą laiką Lasickio 
veikalas buvo dažnai nekritiškai 
naudojamas kaip šaltinis apie 
žemaičius.

Iš kitų 17-tame amžiuje išleistų 
tekstų, kurie laikomi muziejaus 
retų knygų sekcijoje, paminėtinas 
yra 1651 m. Romoje išspausdin-

totas popiežiaus Klemenso VIII), 
o taip pat J. Sulikoviaus 1647 m. 
komentaras apie įvykius valsty
bėje po Lenkijos Karaliaus ir 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Žygimanto Augusto mirties. To
je pačioje sekcijoje galima surasti 
ir tokių 17-to amžiaus žinomų 
autorių veikalus, kaip Johannes 
Gronovius, Thomas Sailly bei 
kitų. Šios knygos dabar yra di
džiausia retenybė.

Iš 18-to amžiaus autorių, kurių 
veikalus turi muziejaus biblio
teka, verti didelio dėmesio yra 
Konrado Hesso ir Laurentiaus 
Rudavskio darbai. Hesso veika
las, pasirodęs 1720 metais, yra 
skirtas Teutonų ordino ir jo 
vadovų istorijai. Rašinys yra 
iliustruotas didžiųjų magistrų 
atvaizdais.

Mokslininkai gali čia surasti 
1871 m. išleistą naują biblijos 
laidą lenkų kalba — Karalienės 
Sofijos, Jogailos žmonos Bibliją. 
Šis veikalas buvo išleistas gar
saus literatūros ir kalbotyros 
žinovo, Krokuvos ir Lvovo 
universitetų profesoriaus Antano 
Maleckio.

Be tiesiogiai Lietuvą liečiančių 
veikalų muziejaus retų knygų 
sekcijoje saugojami taip pat 
viduramžiais išleisti raštai, 
liečiantys įvairias Europos šalių 
problemas. Galima čia, pvz., 
pamatyti Povilo Krystiono iš
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Koldino 1579 m. Prahoje išleistą 
veikalą apie Čekuos miestų tei
ses.

Visi muziejuje saugojami vi
duramžiais pasirodę raštai turi 
ne tik didelę mokslinę bei anti
kvarinę reikšmę. Jie įdomūs 
ir meniniu požiūriu, nes yra iliu
struoti graviūromis, atvaizdais, 
herbais ir t.t. Daugelis jų buvo 
išleisti garsių, pasižymėjusių 
puikia tipografija spaustuvi
ninkų.

Muziejaus retų knygų sekcijoje 
randame taip pat daug knygų iš 
naujų ir naujausių laikų. Didelę 
retenybę čia sudaro atsiminimai. 
Jų autorių pateikti duomenys 
gali būti pirmuoju šaltiniu 
tyrinėtojui, analizuojančiam 
specifines Lietuvos problemas. 
Pavyzdžiui, 1807 m. Paryžiuje 
buvo išleisti M. Bruno at
siminimai. Jų autorius daug 
keliavo po Lietuvą ir Lenkįją. 
Žymią savo knygos dalį jis skiria 
Lietuvos kultūrai, religijai, 
buitiniam gyvenimui, kalbai 
aprašyti. Istoriką gali čia 
sudominti jo pastabos apie kont
roversinį literatūroje vadinamų 
laisvųjų žmonių klausimą Lie
tuvoje — tą valstiečių sluoksnį, 
kurio žymi dalis palaipsniui 
neteko laisvės po Lietuvos pri
jungimo prie Rusijos.

Retų knygų sekcijoje taip pat 
yra nemažas skaičius spausdinių, 
skirtų carizmo politikai Lietuvoje 
19-tame amžiuje, kultūros istori
jai (pvz., Leonardo Chodzkos ra
šiniai), atskirų Lietuvos vietovių 
aprašymui. Iš pastarųjų išsiskiria 
Adomo Honoriaus Kirkoro Vado
vas po Vilnių. Kirkoras buvo 
istorikas, archeologas, knygų ir 
laikraščių leidėjas. Jis buvo 
vienas žymiausių Lietuvos kultū
ros veikėjų 19 amžiaus pirmoje 
pusėje. Jo Vadovas po Vilnių yra 
nepaprastai turtingas žinių 
lobynas apie Vilniaus istoriją,

istorinius paminklus, miesto de
mografiją, administraciją. Knyga 
iki šiol dar neprarado savo reikš
mės mokslininkams. Šios knygos 
egzempliorių skaičius Lietuvoje 
ir už jos ribų yra labai mažas.

Lietuvos istorikes, užsiimantis 
19-to amžiaus išsivadavimo judė
jimais, suras retų knygų sekcijo
je veikalus apie 1831 ir 1863 
metų ginkluotus sukilimus — 
dalyvių atsiminimus, sukilimų 
eigą.

Retų knygų sekcijoje turima 
taip pat didelis skaičius knygų 
lietuvių tautinio judėjimo 
temomis. Mokslininkui gali čia 
būti naudingos knygos ir įvairios 
brošiūros, kuriose atsispindi 
Amerikoje vykusi kova tarp 
religinės tautinio judėjimo kryp
ties (Aleksandras Burba) ir 
pasaulietiškos šio judėjimo kryp
ties (Jonas Šliūpas). Abi šios 
ideologinės srovės plačiai for
mavo lietuvių emigrantų etninės 
identifikacijos charakterį. 
Pavyzdžiui, prie didelių rete
nybių priklauso 1892 m. išleista 
Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje. Jos autorius 
yra Aleksandras Burba, pasira
šęs ją K.B. Knygos tikslą Burba 
nubrėžė šiais žodžiais: „Girdė
damas, jog tarp lietuvių, abelnai 
sakant, nuo kelių metų pradeda 
jutėti dvasia tautiškame ir tė
vyniškame dalyke, pasiryžiau 
tūlas vietas, kur lietuviai gyvena, 
aplankyti ir šiokią bei tokią 
nuomonę paduoti Lietuvos tėvy
nainiams”.

Visi čia paminėti ir nepaminėti 
retų knygų sekcijos veikalai yra 
reikšmingi istoriniai, ekonomi
niai ir kultūriniai šaltiniai, ku
riuose atsispindi praeities amžių 
bei epochų dvasia. Jie gali būti 
ypačiai naudingi mokslo žmo
nėms, ieškantiems istorinio ko
lorito, pirmųjų šaltinių ar moks
linių tezių patvirtinimo.
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Istorija, viešumas 
ir vadinamieji ekstremistai

Lietuvių audiniai laiko tėkmėje

Nepaisydami persitvarkymų ir 
viešumo, tarybiniai žurnalistai ir 
propagandistai nepajėgia atsikra
tyti įsisenėjusio polinkio niekin
ti tuos, kurie nepritaria valdžios 
politikai arba ją kritikuoja val
džios neaprobuotu požiūriu. Po 
rugpjūčio 23 d. demonstracijų Vil
niuje tarybinė spauda kokias tris 
savaites pasidavė isterijos 
bangai, puldama vadinamuosius 
ekstremistus ir nacionalistus, 
surengusius protestą. Terminai 
„ekstremistas”, „nacionalistas” 
seniai vartojami koneveikimui 
tų, kurie laiko partijos „naciona
linę” politiką pragaištinga lie
tuvių tautos interesams, kurie po 
gražiais tautų draugystės šūkiais 
mato lietuvių skriaudimą, rusų 
aukštinimą, mažų tautų interesų 
nepaisymą. Išniekinimas neatsto
ja įtikinamų argumentų, pagieža 
temdo pastangas blaiviai vertin
ti padėtį. Be to, komunistai, linkę 
pabrėžti, kiek daug jie praeityje 
neteisėtai kentėję dėl savo 
pažangių minčių, turėtų užjausti 
nepopuliarių ir santvarką kriti
kuojančių idėjų šalininkus.

Jau 15 metų eina Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika ir 
panašiai ilgai veikia vadinamieji 
kitaminčiai, kuriuos valdžia 
kaltina antitarybine agitacija ir 
propaganda bei tariamai mela
gingų prasimanymų apie tarybi
nę santvarką platinimu. Per tą 
laikotarpį jie išdėstė savo požiūrį 
į lietuvių tautos ateitį, pabrėžda
mi, kad tautos tolesnei egzistenci
jai didelį pavojų sudaro tautinio 
ir istorinio sąmoningumo silpnė
jimas, kurį ypač sukelia istorijos 
klastojimas ir svarbių momentų 
nutylėjimas. Kurį laiką buvo abe
jonių, ar pogrindžio straipsnių au
toriai atstovauja platesniems gy
ventojų sluoksniams ar kalba tik 
savo ir mažos bendraminčių sau
jelės vardu. Sumažėjus cenzūros 
galiai ir lietuvių inteligentams 
pradėjus rodyti šiek tiek pilie
tinės drąsos, tiesiog stebina vie
ningas vadinamųjų ekstremistų 
ir oficialiųjų rašytojų nusistaty
mas Lietuvos istorijos ir kultūros 
palikimo klausimais.

Pogrindžio spauda, ypač Aušros 
bendradarbiai, daugelį kartų 
reiškė pasipiktinimą ne vien dėl 
Lietuvos istorijos klastojimo bei 
nutylėjimo, bet ir dėl nelygaus 
Rusijos ir Lietuvos istorijos trak
tavimo. Beveik prieš dešimt metų 
pogrindžio Aušra nurodė, kad vi
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sa Sovietų Sąjunga švenčia Alek
sandro Nevskio pergalę Ledo mū
šyje, bet kalavijuočiams didesnį 
smūgį suteikęs Durbės mūšis nu
tylimas. 1979 m. Aušra reiškė pa
sipiktinimą, kad tuometinis LKP 
CK antrasis sekretorius Dybenka 
liepė nutraukti Alberto Kojalavi- 
čiaus-Vijuko dvitomės Lietuvos 
istorijos spausdinimą neva dėl 
neigiamo rusų vaizdavimo. Kitur 
nurodoma, kad Lituanistinė bib
lioteka nedrįso spausdinti Anta
no Baranausko eilėraščių ciklo 
„Kelionė Peterburkan” dėl jos ta
riamai svetimos ideologijos, kad 
net klasikiniai lietuvių literatū
ros kūriniai, kaip Pietario Algi
mantas, laikoma draudžiamąja 
literatūra. Aušros bendradarbis 
Pajurgis 19-ame numeryje rašė: 
„Net ir senoji literatūra, istorinis 
mūšų tautos palikimas, šiandie
niniam okupantui dažnai pavo
jingas. Kokia likimo ironija: raš
tai ir kūriniai varžyti carinės cen
zūros, gaudyti caro žandarų, pasi
rodo, pavojingi ir tiems, kurie 
skelbiasi carų nuvertėjais... Ir 
šiandien tie raštai cenzūruojami, 
atrenkami, iškarpomi arba visai 
neleidžiami, net kaip literatūri
nis palikimas”. Istorijos klastoji
mą svarstė ir kiti pogrindžio lei
diniai, pavyzdžiui, Alma Mater ir 
Tautos kelias. Už šių klausimu 
nagrinėjimą pogrindžio spaudoje 
leidėjams ir autoriams grėsė ka
lėjimas ir tremtis.

Pajutę, kad esą daugiau žodžio 
laisvės, Lietuvos rašytojai ir isto
rikai pradėjo nagrinėti tuos 
pačius gyvybiškai svarbius isto
rijos ir kultūros palikimo klausi
mus ir priėjo labai panašių išva
dų dėl nekomunistinės Lietuvos 
praeities. Rašytojas Aleksanaras 
Krasnovas pažymėjo, kad „istori
jos žinių ištroškęs skaitytojas 
pernelyg ilgai buvo marinamas 
badu”, kad Lietuvos istorijos mo
kymo programos buvo „tiesiog 
skandalingai skurdžios”, kad per 
daug buvo pataikaujama rusų 
jausmams. Poetas Sigitas Geda 
reikalavo nefalsifikuoti istorijos, 
daugiau dėmesio skirti Lietuvos 
istorijos įvairumui ir tautos lai
mėjimams. Prasidėjo savotiškas 
soclenktyniavimas, rodant patrio
tizmą bei susirūpinimą tautos is
torija, reiškiant pasipiktinimą 
dėl visada neminimų cenzorių ir 
redaktorių kišimosi ir tekstų dar
kymo. Galima abejoti kai kurių 
pasisakymų nuoširdumu, pvz.,

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
Lietuva iki XX a. vidurio buvo 

žemės ūkio kraštas. Sodiečiai 
jau nuo gilios senovės laikų už
siėmė auginimu naminių gyvu
lių, o ypač augindavo daug avių 
vilnai, stengėsi gerai išdirbti že
mę, sėjo įvairius javus, o itin ru
gius ir kviečius maistui,ir pasižy
mėjo linų auginimu — įvairiems 
audeklams išsiausti, o taip pat 
augino kanapes storiems audek
lams austi, virvėms vyti bei žuvi
ninkystės tinklams pasigaminti. 
Linų auginimas, apdirbimas ir iš 
jų drabužiams audeklų pasigami- 
nimas buvo vienas iš pagrindinių 
bei sunkiausių darbų, kuriuos 
daug usia atlikdavo moterys — 
tai ir sukurta daug ir įvairių lie
tuvių liaudies dainų linų pasėji- 
mui, jų parengimui ir drabužių 
audimui —

Pasėjau linelius ant pylimo, 
Dėl jaunos mergelės, dėl mylimos. 
Nuroviau linelius ant pylimo, 
Dėl jauno bernelio, dėl mylimo.

Yra dokumentuotų žinių, kad 
jau priešistoriniais laikais lietu
vės verpė verpstėmis, audė dra
bužiams audeklus, juostas ir nėrė 
žuklavimui tinklus. Lietuvos ar
cheologai 1973 m. Žemaitijoje 
prie Kvėdarnos, Paragaudžio sen
kapyje surado rinktine technika 
austą spalvotą vilnonę juostą, 
kuri datuojama X a. Gintariniai 
miniatiūriniai juostoms austi 
įrankėliai surasti Mažojoje Lie
tuvoje X-XI a. (žiūr. A. ir A. Ta
mošaičių knygoje Lithuanian Na
tional Costume, p. 187, pav. 432). 
Archeologas dr. J. Puzinas Nepri
klausomos Lietuvos laikais sen
kapyje surado gabalą rusvo 
vilnonio keturnyčio audeklo ir 
pavedė Žemės ūkio rūmų teksti
lės skyriaus vedėjui dail. A. Ta
mošaičiui ir tekstilės inž. Eiduke
vičiui ištirti jo pagaminimą. Buvo 

likimo, ragino išspausdinti daug 
ligi šiol draudžiamos literatūros. 
Ne vien tik jau seniai mirusių au
torių, kaip Lindės-Dobilo Blūdą, 
Kazio Puidos Magnus Dux, bet ir 
į Vakarus pasitraukusiųjų Vinco 
Maciūno, Vaclovo Biržiškos, ir 
kitų. Poetas Justinas Marcin
kevičius nurodė, kad devyniolik
tame šimtmetyje lietuvių rašyto- 

„kuria siekiama bet . jų darbuose kartais prasiveržda
vo nacionalizmas ir antirusiškas 
nusistatymas, bet tai supranta
ma, nes vyko aštri kova dėl tau
tos ir kalbos, o rusai dažnai vyk
dydavo caro politiką. Taigi ir 
šiuo atveju pasakyta daug kar
čios tiesos ir viešai paskelbta tai, 
ką pogrindžio spauda jau seniai 
teigė.

Tačiau rašytojai gana nedrąsiai 
svarstė, kas atsakingas už šią ne
lemtą padėtį. Pasak Juozo Baltu
šio, kaltas kažkoks anonimas. 
Aptardamas Kojalavičiaus isto
riją, Baltušis teigė, kad „mes ne
žinom, kas sustabdė, nežinom,ko- 
kios kompetencijos žmonės šitai 
padarė”. Nors jis buvo Borutos 
raštų redakcinės komisijos pirmi
ninkas, Baltušis aiškina nežinąs, 
kas ir kokiais argumentais už
draudė Borutos kūrinio Namas 
Nr. 13 spausdinimą. Kritikė Vik
torija Daujotytė bei Justinas 
Marcinkevičius irgi kalbėjo apie 
kažkokį anonimą. Bet Mykolas 
Sluckis teigė, kad už ribotą Vaiž
ganto kūrinių išspausdinimą at
sakingi patys rašytojai, jų lauki
mas sprendimo iš Viršaus. Litera-

rašytojo Vytauto Misevičiaus 
skundu, kad kažkokie apsidrau- 
dėliai užkirto kelią jo spaudai pa
rengtos knygos Čičinskas spaus
dinimui. Didelis valdžios favori
tas Misevičius net persisteng
davo, bandydamas prisitaikyti 
prie valdžios p< tikos. Antai 
Krasnovas pažymi, kad Misevi
čiaus Jaunasis pagonis yra kari
katūra, 
kuria kaina suniekinti religiją — 
ir pagonybę, ir krikščionybę”. 
Kaip bebūtų, dauguma rašytojų 
kritikavo cenzūrą, istorijos iš
kraipymus ir nutylėjimus.

Lietuvos šviesuomenės nusista
tymas literatūros palikimo klau
simu toks pat. Gavę progą, rašy
tojai ir kritikai apgailestavo, kad 
Kudirkos, Pietario, Baranausko, 
net Maironio darbų rinkiniai cen
zūruojami, reiškė pasipiktinimą 
dėl Kojalavičiaus-Vijūko istorijos 
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nustatyta, kad to audeklo metme
nys verpiant buvo sukti į vieną 
pusę, o ataudai verpti sukant į 
kitą pusę, norint gauti tobulą au
deklo audimą, kaip šiais laikais 
praktikuoja modernioji tekstilė. 
Iš priešistorinių laikų nedaug ži
nių teišliko apie įvairius lietuvių 
drabužius bei raštuotus audinius. 
Tačiau istoriniais laikais, prade
dant XVI a., jau turime įvairių 
graviūrų bei piešinių vyriško, 
moteriško bei vaikų apsirengimo 
(žiūr. A. ir A. Tamošaičių knygą 
Lithuanian National Costume, p. 
12-20). Pagaliau jau nuo XVII a. 
Lietuvos sodžių kraitinėse skry
niose, kraičkubiliuose užsiliko 
nemažai audinių.

Apytikriai iki šio šimtmečio 
pradžios, kaip jau minėta, sodie
čių pragyvenimo šaltinis buvo že
mės ūkis. Senovėje laukai buvo 
apdirbami labai primityviais na
mų darbo įrankiais ir iš žemės 
ūkio gausią šeimą vos ne vos 
galėjo išmaitinti. Itin opus buvo 
drabužių — apsirengimo klausi
mas, nes Lietuvos klimatas buvo 
šaltokas ir drėgnokas, o drabužių 
pasigaminimątt ilgas, keblus ir 
varginantis.

Lininis audeklas — drobė buvo 
pati pagrindinė medžiaga vaikų, 
moterų ir vyrų marškiniams bei 
vasariniams drabužiams pasiūti. 
Šaltam orui esant viršutiniai 
drabužiai buvo vilnoniai arba 
avies kailio. Lininio audeklo 
pagaminimas buvo itin ilgas dar
bas, besitęsiantis ištisus metus — 
pavasarį linų sėjimas, rudeniop jų 
rovimas, išdžiovinus — kūlimas, 
ant pievų klostymas arba kūdro
se mirkymas. Vėliau džiovinimas 
jaujose, mynimas, brukimas, šu
kavimas iki advento; verpimas, 
lenkimas į sruogas, metmenų me
timas užsitęsdavo iki gavėnios, o 
audimas — iki ankstyvo pavasa-

Juozapota Gutauskienė verpia verpstuku; linų kuodelis prisegtas pne verpstės. 
Antanas Tamošaitis 1928 m. ją nufotografavo ir aprašė žurnale „Pavasaris”. 
Iš tų apylinkių parvežė į muziejus 18 verpsčių. Aukštaitija.

rio, gegužės ir birželio mėnesiais 
drobių balinimas pievose prieš 
saulę, laistant vandeniu, kočio- 
jimas, vyniojimas į ritinius ir jų 
saugojimas skryniose. Šeimose, 
kuriose augdavo keletas mergai
čių, jau vaikystėje jos padėdavo 
motinai linų apdirbime, o paau- 

tūrologas Albertas Zalatorius pri
minė, kad patys rašytojai dažnai 
nestodavo ginti vertingų, bet tuo 
metu ideologiškai nepriimtinų 
kūrinių.

Ryšium su .juodojo kaspino” 
demonstracijomis Literatūra ir 
menas rugsėjo 12 d. išspausdino 
rašytojo Jono Mačiukevičiaus 
straipsnį, kuriame jis irgi skun
džiasi, kad gražūs internaciona
lizmo principai buvo dažnai 
pažeidinėjami. Antai redaktorius 
iš jo kūrybos išbraukdavo sakinį 
„Mano Lietuva — tu amžina”, 
nors rusų poetams buvo leidžia
ma savo gimtinę apdainuoti gra
žiausiais žodžiais ir metaforomis. 
Kodėl, klausė Mačiukevičius, yra 
tokie nurodymai ir kas juos išgal
vojo, kam jų reikia, nurodyda
mas, kad viešumas tada nelabai 
buvo toleruojamas, tad atsakymų 
į tuos klausimus nesulaukė.

Iš tiesų nežinia, ar Mačiukevi
čius tuos klausimus iš viso kėlė 
ir kokiomis aplinkybėmis, bet 
aišku, kad juos kėlė pogrindžio 
spaudos bendradarbiai ir kėlė 
tada, kai už tai grėsė bausmės. 
Jie buvo pirmieji viešumo šauk
liai ir dėl atvirumo gynimo nu
kentėdavo. Prieš dešimtį metų ra
šytojai nestojo ginti pogrindžio 
spaudos, nors ji gynė tiesos rei
kalą. Ir dabar viešai niekas ne
gina ir demonstrantų, tačiau pa
tirtis leidžia manyti, kad gal ir 
šiuo atveju kaip tik demonstran
tai teisūs.

K. G. 

gusios diena iš dienos, metai iš 
metų krovė sau kraičius, dau
giausia įvairių storumų drobių ri
tinius savo būsimai šeimai ap
rengti. Pats ilgiausias darbas ir 
buvo linų verpimas. Senovėje lie
tuvės sodietės verpė verpstėmis 
(žiūr. nuotrauką šiame puslapy
je), tokiomis pat verpstėmis, kaip 
prieš tūkstančius metų buvo ver
piama Egipte (matome verpimą 
verpstėmis piramidžių sienų 
tapyboje) ir kaip matoma graikų 
vazose (pagal J. D. Breazley ir 
Paul Jacobsthal Der Pan — Ma- 
ler, Berlynas, 1931). Taip pat ir

Senoviška verpstė (18 a.), kurioje 
išraižyta žalčio legenda simboliniais 
ženklais. Iš Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių rinkinio.
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kituose kraštuose verpė verps
tėmis. Kai kuriose Lietuvos apy
linkėse, ypač Aukštaitijoje, dar 
XX a. pradžioje verpdavo verpstė
mis, kurias pagamindavo bernio
kai merginoms, jų paviršių išrai
žydavo ornamentais arba simboli
niais ženklais. Pagal Kristijoną 
Donelaitį, jau XVIII a. pirmoje 
pusėje mažlietuvės verpalus 
verpė koja sukamu rateliu, o Di
džiojoje Lietuvoje jais verpti 
pradėta tik XIX a. Iš verpstės iš
sirutuliojo mažos kiauraraštės 
prieverpstės prie verpiamo rate
lio kuodeliui prismeigti, gausiai 
ornamentuotos. (Apie verpstes ir 
prieverpstes žiūr. A. ir A. Tamo
šaičių knygą Lithuanian Sashes, 
kuri bus išleista 1988 m.) Se
novės verpsčių ir prieverpsčių 
rinkiniai laikomi Lietuvos muzie
juose, o jų paveikslai išspausdinti 
knygoje Lietuvių liaudies menas. 
Medžio dirbiniai (Vilnius, 1956).

Ištekančiai mergaitei, t.y. 
jaunamartei, buvo didelė garbė ir 
pasididžiavimas būti ne tik 
darbščiai su gausiais kraičiais, 
bet ir liaudies menininke. Jos 
kraičius sudarė drobių ritiniai, o 
taip pat kasdieniniams ir išeigi
niams drabužiams bei namų apy
vokai ir jų papuošimui spalvoti ir 
raštuoti audeklai — staltiesės, 
rankšluosčiai, lovatiesės, juostos, 
takai bei kilimėliai. Senovėje 
kraičiai būdavo sudėti į 
kraičkubilius, o XVIII ir XIX a. 
— į margas, spalvotas, raštuotas 
ir metalu apkaustytas kraitines 
skrynias, kurias per vestuves su 
apeigomis kraitvežiai išveždavo 
į būsimus jaunosios namus.

Didelę kraičių dalį sudarė 
namie austi įvairūs raštuoti au
deklai. Juos galėtume sugrupuo
ti į dvi dalis. Vieniju buvo ne tik 
praktiškai vr rtojami, bet ir apei
giniai, simboliniai, o kiti — vien 
dekoratyviniai. Sodiečiai simbė- 
liniais bei apeiginiais audiniais 
laikė raštuotas juostas ir puoš
nius rankšluosčius. Juosta buvo 
ne tik lietuvių tautinių drabužių 
dalis, bet pagrindinė vestuvinė 
dovana kviesliui, piršliui, svočiai 
ir kitiems vestuvių dalyviams. 
Juosta — laimės simbolis krikš
tynų, ir padėkos bei pagarbos 
ženklas pabaigtuvių, laidotuvių 
ir kitose sodiečių apeigose.

Juostos buvo pinamos, vejamos, 
vytinės-lentelinės, neriamos, 
mezgamos, narstomos, įvairiais 
būdais audžiamos, o jų raštai pa
renkami ant skalų, nytelėmis, 
pirštais parinktinai iškilnojami, 
arba rinktine technika išrenka
mos, įrinktinės ir kaišytinės. Vie
ni jų raštai buvo grynai dekora
tyviniai, išrinkti arba iškaišyti, 
kaip dailės ornamentai, o kiti 
savyje slėpė simbolinę prasmę 
kaip pagarbos, meilės, padėkos, 
prisirišimo prie mylimo asmens 
ženklai. Tai simboliai, kuriuos 
audėja sukurdavo juostą beausda- 
ma, ieškodama rimo ir ritmo ir 
vingriausiais raštais marginda
ma savo svajas itin šimtaraštėse 
juostose.

Stambokais dekoratyviniais, o 
kartais simboliniais raštais 
kruopščiai išaustas rankšluostis 
būdavo įkabintas puošniai droži
nėtoje rankšluostinėje. Rankš
luostis ir rankšluostinė ne tik 
puošė pirkią ar seklyčią kaip 
liaudies meno kūrinys, bet sykiu 
būdavo audėjos ir drožėjo pasidi
džiavimas savąja kūryba.

Lietuvių namus puošdavo ir de- 
(Nukelta į 2 psl.)
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„Atvirumo” žodžių 
potvynis ir žodžių krizė

50 metų Dievo ir žmogaus tarnyboje

I Polonijaus klausimą, ką jis 
beskaitąs, Hamletas atsakė: 
„Žodžius, žodžius, žodžius”. Ar 
Šekspyro herojus turėjo omenyje 
žodžių potvynį Lietuvos spaudoje 
„atvirumo” ir „persitvarkymo” 
temomis?

Tame žodžių sraute žodžiai 
nelygūs žodžiams. Stojasi žodžiai, 
kuriais mėginama aiškintis, at- 
narplioti melų mazgus, atstatyti 
prarastą ryšį tarp žodžių ir 
pasaulio. Ir atšliaužia žodžiai, 
kuriais vėl dangstomos nemalo
nios tiesos, žodžiai-melagiai, 
žodžiai-maskuotojai.

CK pirmojo sekretoriaus Pet
ro Griškevičiaus straipsnyje 
„Demokratija ir meninė kultūra” 
(.Tiesa, 1987 m. gegužės mėn. 23 
d.) skaitome, kad Lietuvoje „per 
pastaruosius dešimtį penkiolika 
metų neišvengta tatn tikrų kon
junktūrinių apribojimų”. Koks 
magiškas partinis žodynas! Lie
tuvių kultūrininkų su pasipik
tinimu ir širdgėla pasmerkta cen
zūra, istorijos amputavimas, kul
tūros darkymas pavirsta „nekal
ta”, neutralia abstraktybe — 
„tam tikrais konjunktūriniais 
apribojimais”, kokie neiš
vengiami bet kuriame istorijos 
tarpsnyje, kol bus pasiekta uto
pija! (Vargšas Hėgelis, ar jis 
galėjo nujausti kokiems tikslams 
bus naudojamos jo idėjos!) 
Remiantis Griškevičiaus logika, 
prievartavimą reikėtų vadinti 
„konjunktūrine perestroika”, o 
žmogžudystę — „baigiamuoju 
konjunktūriniu apribojimu”.

Panašiais žodžiais š. m. ba
landžio mėnesį įvykusiame rašy
tojų sąjungos valdybos plenume 
netolimą praeitį „aiškino” litera
tūros kritikas ir valdybos pir
masis sekretorius Petras Bražė
nas (ten pat). Pasak jo, „dėl is
torinių aplinkybių didelė (lie
tuvių kultūrinio) palikimo dalis 
nebuvo integruota į gyvąjį so
cialistinės kultūros procesą”. Ar 
neparankus tas terminas — „is
torinės aplinkybės”? Kas gi gali 
būti kaltas dėl „istorinių aplin
kybių”? Ar išgirsime, kad „dėl is
torinių aplinkybių” 1933 m. 
sausio mėnesį Berlyne supleškėjo 
visas kalnas knygų. Dachau ir 
Auschwitzas irgi susiję su „is
torinėm aplinkybėm”. O gulagas 
ar nebuvo — tebėra — „istorinė 
aplinkybė”? Ir ką reiškia ter
minas „socialistinė kultūra”? Ar 
Lietuvos, ar bet kurios tautos 
kultūrą galima apriboti viena 
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politine ideologija? Ir kuo čia dė
tas „socializmas”? Lietuvos kul
tūra buvo ir tebėra darkoma pa
gal marksizmo-leninizmo princi
pus, remiantis Lenino, Stalino ir 
kitų didžiųjų „vadų” idėjomis, ir 
tarnaujant sovietinės rusų impe
rijos interesams.

Skirtingi žodžiai su skirtin
gomis funkcijomis dramatiš
kai susikryžiuoja ir Literatūros 
ir meno redakcijos darbuotojos 
Aldonos Žemaitytės pokalbyje su 
Bražėnu (Literatūra ir menas, 
1987 m. gegužės mėn. 16 d.). 
Žemaitytės žodžiai tiesūs ir kon
kretūs; ji tvirtina, jog „reikia 
kalbėti viešai, be užuolankų ir 
kompromisų”, nevengiant „kon
krečių pavardžių, konkrečių 
faktų, kaltinant valdininkiją ir 
biurokratiją”. Bražėnas jai atsa
ko bendrybėmis, užuolankomis ir 
žodinėmis gudrybėmis. San
tvarkos krizę, melą ir klastotę jis 
mėgina aiškinti tais pačiais žo- 
džiais-maskuotojais iš standar
tinio melo ir klastotės žodyno — 
kalba apie „kultą”, „sub
jektyvizmą”, „voliuntarizmą”. 
Anot Bražėno, „aukščiausiose 
politinėse šalies instancijose pa
daryta tikrai revoliucinė išvada: 
be demokratijos, be kritiško ir 
savikritiško nuomonių svars
tymo, neįmanomas mūsų artė
jimas prie tiesos, teisingumo, so
cializmo idealų”. Netiesiogiai pri
sipažinęs, kad beveik septynias
dešimt metų toji santvarka egzis
tavo be demokratijos, buvo an
tidemokratiška, jis tikina savo 
skaitytojus, jog toji pati san
tvarka staiga ims ir nužygiuos į 
tikrą demokratiją — jog begemo
tas pagimdys baleriną.

Tą pačią sistemos ir jos termi
nologijos krizės pagimdytą žodinę 
akrobatiką randame ir kitose Vi
durio-Rytų Europos šalyse. Pa
vyzdžiui, Čekoslovakijoje parti
nių ideologų padėtis dar keb
lesnė, nes ten dar nenuspręsta 
kaip čekiškai paaiškinti ru
siškų žodžių „glasnost” ir 
„perestroika” prasmę. Papras
čiausia būtų kalbėti apie „refor
mą”, „liberalizaciją” ar „demo
kratizaciją”, bet Čekoslovakijoje 
visi tie žodžiai tebėra „tabu”, nes 
jie susiję su 1968-ųjų metų refor
momis — su Aleksandru Dubče- 
ku, „Prahos pavasariu” ir mėgi-. 
nimu sukurti „socializmą žmogiš
ku veidu”. Čekų spaudoje nese
niai pasirodė vienuolikos vado
vaujančių ideologų diskusija apie

Jonas Borevičius, S.J.
ANTANAS JUODVALKIS

Kalbant apie kunigą, savaime 
iškyla jo veikla parapijoje, visuo
menėje, organizacijoje, o kalbant 
apie vienuoli ir dar jėzuitą, min
tis krypsta į švietimą, auklėjimą, 
aukštesnių idealų skiepijimą, 
tikėjimo tiesų skleidimą žmonių 
tarpe. Senovės Didžiojoje Lietuvo
je įsikūrę jėzuitai atnešė šviesą ir 
mokslą visai valstybei, o įkurtas 
1579 metais Vilniaus universite
tas švietė visoje Rytų Europoje. 
Žlugus Didžiajai Lietuvos kuni
gaikštijai, buvo uždarytas Vil
niaus universitetas ir išvyti tėvai 
jėzuitai. Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, lietuvių jėzuitų ne
buvo, bet jų atsteigimu susirūpi
no ordine idovybė ir pavedė kai
myninei Vokietijos provincijai 
pradėti jėzuitų veiklą. Į Kauną 
atvyko tėvas dr. Jonas Kippas su 
padėjėjais ir 1924 m. įsteigė 
jėzuitų gimnaziją Kaune, o 
1930.III. 19 suformavo Lietuvos 
jėzuitų viceprovinciją. Lietuvių 
jėzuitų atsteigėju laikomas tėvas
B. Andriuška, S.J.

Jonas Borevičius gimė 
1906.XII.6 Alytuje ir ten baigė 
1925 m. Alytaus gimnaziją ir 
įstojo į jėzuitų ordiną. Lietuviai 
jėzuitai naujokyną įsteigė tik 
1929 m. Pagryžuvyje, Raseinių 
apskr., tad busimasis tėvas Jonas 
Borevičius, 19 metų jaunuolis, 
buvo išsiųstas studijoms į Val- 
kenburgą, Olandijoje. Čia jis 
studijavo filosofiją ir 1932 m. sėk
mingai baigė. Nesitenkino vien 
tik filosofijos studijomis, bet savo 
žinių bagažą iš socialinių mokslų 

„pavojinguosius žodžius”. Vienas 
marksizmo-leninizmo žinovas 
perspėjo, jog reikia užkirsti kelią 
„senoms prasmėms, kurios tyko 
įšliaužti į naujas kategorijas”. (Ki
taip tariant: dėl Dievo meilės, ne
kalbėkim apie „reformą”!) O vy
riausias čekų televizijos redak
torius išreiškė viltį, kad kai Če
koslovakijoje prasidės „persitvar
kymas”, atvirumas taps tokiu na
tūraliu dalyku, jog jam nebe
reikės duoti jokio vardo. Prob
lema išsprendžiama „pavojin
guosius žodžius” pašalinant iš 
žodyno! (Index on Censorship, 
1987, Nr. 6).

Ši žodžių krizė yra neišven
giamas totalitarinės santvarkos 
— mėginimo pajungti kalbą 
vienai „tiesai” ir vienos politinės 
grupelės poreikiams — pa
darinys. Išdavoje, žodžiai 
atsiskyrė nuo prasmės. Kaip 
Rytų Vokietijos rašytoja Christa 
Wolf kalbėjo 1980 metais: „Dau
gybė žodžių, kuriais mes vadova
vomės — .laisvė’, ,lygybė’, .bro
lybė’, .humaniškumas’, .tei
singumas’ — buvo iš mūsų atim
ti, laikraščių konfiskuoti, ir tapo 
nieku — jau nebėra jokio ryšio 
tarp tų žodžių ir tikėjimo”.

kž 

srities papildė Muensterio (Vokie
tijoje) ir Louvaino (Belgijoje) uni
versitetuose.

Baigęs filosofijos studijas, jau
nas akademikas 1932 m. pasiun
čiamas į Taliną, Estijoje, 
arkivyskupo sekretorium. Ten 
įsteigė jaunimo auklėjimo 
institutą ir jam vadovavo, kartu 
mokytojavo tenykštėje rusų 
kolegijoje. Čia bedirbdamas 1933 
metais estiškai parašė dra
mą „Kalėdų garsai”, kuri buvo 
pastatyta scenoje.

1934 m. iš Talino grįžo į Val- 
kenburgą, Olandijoje, studijuoti 
teologiją, kurią 1938 m. baigė. 
Kunigu įšventintas 1937 m. bir
želio 24 d. Valkenburge, o 
primicijas laikė savo gimtajame 
Alytuje 1938.VII.26.

Sielovadoje
Jaunas vienuolis jėzuitas, tėvas 

Jonas Borevičius, grįžo į jau 
neramią Lietuvą ir įsijungė į 
sielovados darbą. Studijuodamas 
filosofiją, sociologiją ir teologiją, 
gerai susipažino su vienuolio 
kunigo paskirtimi ir pasiruošė 
būti naudingu žmonėms. Būda
mas geras ir įtaigus pamokslinin
kas, tėvas Jonas Borevičius, S. J., 
skelbia Dievo žodį rekolekcijose 
moksleiviams ir studentams.

Prasideda Lietuvai neramūs 
laikai — ultimatumai, atplė
šiamas Klaipėdos kraštas, 
įvedamos rusų įgulos, 
atgaunamas Vilnius, bet ne
trukus rusiški komunistai oku
puoja visą Lietuvą. Lietuvos 
žmonės terorizuojami, valstybės 
ir organizacijų vadovai suimami, 
vykdomas masinis lietuvių naiki
nimas. Dešimtys tūkstančių lie
tuvių ištremiama į tolimąjį šaltą
jį Sibirą lėtai bado ir šalčio 
mirčiai. Kyla karas ir nacinė Vo
kietija okupuoja Lietuvą, pakeis
dama komunistinę rusų okupaci
ja

Tokioms sąlygoms esant, jau
nas jėzuitas tėvas Jonas Borevi
čius pakviečiamas Šiaulių Pre
kybos instituto studentų kapelio
nu ir Šv. Ignaco bažnyčios rekto
rium. Čia energingas ir iškalbin
gas sielovados darbininkas tėvas 
Jonas randa, gerą dirvą ir Dievo 
žodį skelbia studentams ir para- 
piečiams. Dėl okupacinių varžtų 
laisvai negali nei judėti, nei kal
bėti, nes okupantai seka kiekvie
ną žingsnį ir ištartas jiems nepa
lankus žodis gali nuvesti į išgar
sėjusius mirties lagerius. Žydų 
naikinimo dienomis aktyviai 
įsijungia į pogrindžio veiklą ir 
žydų gelbėjimo darbą, skaudžiai 
pergyvendamas matomą žmonių 
žudymą.

Varganai praleidžiami vokiečių 
okupacijos metai ir, artinantis 
rusų Raudonajai armijai, tėvas 
Jonas Borevičius per Vokietiją 
1945 m. slaptai pasiekia Šveica
riją ir, atlikęs karantiną, Adlis- 
wilyje laikydavo pamaldas tūks
tantinei pabėgėlių miniai. Moti
nos dieną susirinko įvairiu tautų 
pabėgėliai — lietuviai, lenkai, 
čekai, vengrai — pasimelsti ir pa
dėkoti už išsigelbėjimą. Tėvas Jo
nas pamaldas laikė ir pamokslą 
pasakė vokiškai. Verkiančius 
žmones guodė ir skelbė viltį atei
nančių šviesesnių dienų. Motinos 
niekad nepameta vilties gimdy
damos ir augindamos vaikus. Tad 
ir visiems netekusiems savų 
namų reikia tikėti ir turėti viltį 
geresne ateitim.

Sukaktuvininkas tėvas Jonas Borevičius, S.J.

Gyvendamas Šveicarijoje buvo 
lietuvių kapelionu, lietuvių 
tremtinių komiteto pirmininku. 
Įsijungė į tarptautinę katalikų 
labdaros organizaciją CARITAS 
ir tarptautinę tremtinių švietimo 
komisiją bei atstovavo BALFo 
teikiamai paramai. Įsipareigoji
mus atliko pavyzdingai, lankė 
lietuvius ir tarptautines įstaigas.

Nenumatant greito grįžimo į 
laisvą Lietuvą ir jėzuitų ordino 
generolui patarus neišsisklaidyti, 
laikytis draugėje, ruoštis pastora
ciniam darbui ir būti naudingais 
išeivijos lietuviams, buvo apsi
spręsta laikinai kurtis Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, kur 
vienas jų narys, tėvas Jonas Ki
dykas, jau veikė nuo 1937 metų.

Po poros metų sėkmingos 
veiklos Šveicarijos lietuvių tarpe, 
tėvas Jonas Borevičius atvyksta 
į JAV ir apsistoja iš pradžių Phi- 
ladelphijoje, o netrukus persike
lia į Chicagą ir kartu su tėvu Ki
dyku rūpinasi įsikūrimu. Čia 

Tėvas Jonas Borevičius, S. J., 1965 metais lankė Australijos lietuvius. Čia jis matomas kartu su tėvu Stasiu Gaideliu. 
S.J. (dešinėje) Newcastle ateitininkių tarpe.

■11 ’ j lill 1LU
r*1 "

fe W į . į U| » J 1 1 ■ l . L ! *

apaštalavo daugėjančių ateivių 
tarpe, talkino lietuviškų parapijų 
klebonams, rūpinosi organizacijų 
dvasiniais reikalais. Tėvas Jonas 
Borevičius pakviečiamas studen
tų ir sendraugių ateitininkų dva
sios vadu, veda lietuvių katalikų 
radijo valandėlę, kuri tebeveikia 
ir dabar. Rūpinasi jaunimo reli
giniu auklėjimu, ypač lankančių 
nekatalikiškas mokyklas. Vasa
ros atostogų metu daug metų 
ruošė jaunimui stovyklas, ėjo ka
peliono pareigas. Atsisteigę šau
liai tėvą Joną pakviečia vyriau
siu kapelionu, kuriuo tebėra iki 
šiai dienai.

Lietuviškose parapijose trūks
tant lietuvių kunigų, 1957-63 
metais klebonauja Montrealio 
Aušros Vartų parapijoje ir rūpi
nasi lietuvių sielovada. Grįžęs į 
Chicagą, jungiasi į lietuvių pas
toracinį darbą, laikydamas 
pamaldas toliau gyvenantiems 
lietuviams. Australijos lietuvių 
kunigų sekretoriato kviečiamas, 

1965 m. vyksta į tolimąją Austra
liją ir čia veda pirmąsias misijas 
lietuvių tarpe, aplankydamas 
kiekvieną lietuvių telkinį. Skelb
damas Dievo žodį, nepamiršta 
priminti tėvynėje persekiojamus 
lietuvius ir reikalą juos paremti 
moraliai ir materialiai. Jo rūpes
tingą ir globojančią ranką jaučia 
visi Jaunimo centro lankytojai 
Chicagoje.

Visuomeninėje veikloje
Kunigo pastoracinį darbą kar

tais sunku atskirti nuo visuome
ninės, šalpos ir švietimo veiklos. 
Jėzuitai pasižymi išsimokslinimu 
ir žinomi švietėjai. Tėvas Jonas 
Borevičius yra vienas iš tokių 
jėzuitų, kurie savo mokslines ir 
gyvenimiškas žinias perduoda 
lietuviams. Visa jo pastoracinė ir 
visuomeninė veikla yra skirta 
išeivijos lietuvių tarpe lietuvybei 
išlaikyti ir Lietuvos laisvei 
atgauti. Dar gimnazijoje būda
mas dalyvavo skautų vadovams 
suruoštuose pirmuosiuose kur
suose Kaune ir įgytas žinias 
sėkmingai pritaikė skautiškoje 
veikloje, būdamas dvasios vadu ir 
organizuodamas stovyklas.

Visuomeninį darbą pradėjęs 
Šveicarijoje lietuvių tarpę, jį tęsė 
ir persikėlęs į JAV. Čia jam teko 
nemažai energijos ir laiko skirti 
jėzuitų įsikūrimui, statyboms, li
tuanistinių mokyklų organizavi
mui. Pažymėtinas Jaunimo cen
tro pastatymas, kuriame telpa 
lituanistinės mokyklos, Čiurlio
nio galerija, Pasaulio lietuvių ir 
muzikologijos archyvai, Laisvės 
kovų muziejus, Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras, vyksta 
organizacijų susirinkimai, tau
tinių šokių ir chorų repeticijos, 
skautų užsiėmimai, ateitininkų 
sueigos, vakaronės, vestuvės, 
krikštynos, vardynos, kultūriniai 
ir pramoginiai renginiai. Tai visų 
tėvų jėzuitų ištvermingų ir neat- 
laidžių pastangų vaisius. Jau
nimo centras jau tris dešimtme
čius tarnauja Chicagos ir apylin
kių lietuviams, teikdamas šiltą ir 
malonią pastogę.

Tėvas Jonas Borevičius buvo 
vienas iš pirmųjų jėzuitų, įsikū
rusių Chicagoje, ir daug prisi
dėjęs prie pastogės įsigijimo. Čia 
jis yra ilgametis jėzuitų ekono
mas, Jaunimo centro direktorius 
(1963-69), lietuvių jėzuitų vyres
nysis (1972-78) ir t.t. •

Tėvas Jonas Borevičius daug

(Nukelta į 2 psl.)
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„Apie Maironį negalima 
kalbėti puse lūpų” —

Maironio 125-osioms gimimo metinėms

Tai vieno idealisto, Maironio 
gerbėjo Lietuvoje žodžiai. 
Kalbėkime pilna burna.

„Maironis — iš Dangaus at
siųsta dovana lietuvių tautai. 
Poetas, kurio niekas nepakeis, 
niekas nepakartos. Dievo siųstas 
pranašas, tautinio atgimimo 
dainius. Katalikų tautos 
milžinas, ir miręs — gyvas, realus 
ir nemarus,” — maždaug taip 
kalbėjo Maironio mirties 50 metų 
minėjime Clevelando bažnyčioje 
savo pamoksle poetas Leonardas 
Andriekus.

Maironio mirties 20-ties metų 
minėjimo proga Antanas Vai
čiulaitis rašė: „Kai dabar žiūrime 
į mūsų tautos atgimimo dainių iš 
prabėgančio laiko perspektyvos, 
jis mums atrodo galingai išsi
kerojęs ir stipriai į gimtą dirvą 
šaknis suleidęs ąžuolas, savo vir
šūne debesų neplėšiąs ir iš tolo 
ne taip pastebimas, bet savo 
šakomis apdengiąs visą tautą, ją 
priglobiąs audrų metais, jai 
įkvėpiąs pasitikėjimo ir prižadąs 
pergalės tikrumą”.

Toksai buvo ir toksai yra dabar, 
švenčiant 125 metų gimimo jubi
liejų, mūsų Maironis. Lietuvos 
praeities didybės, vilties dainius 
— caro vergijoje, džiugesio ir liū
desio, dainos ir maldos poetas — 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais, skausmo, kančios ir tikėjimo 
Aukščiausiojo valia ir teisybe — 
komunistinės okupacijos dešimt
mečiais.

Neįveikė jo caras su savo žan
darais, neužgniaužė germanų 
kryžiuočių palikuonys, atkando 
dantis Stalino satrapai („Kur jie 
dabar? Tik trūkę muilo burbu
lai!” — „Vakaro mintys”). Bet 
kas baisiausia, tai kad toje 
komunistinio košmaro viešpa
tijoje, negalėdami Maironio 
išrauti iš žmonių širdžių, be 
atodairos ir be gėdos Maironį 
naudojo savo propagandai, veid
mainiškai interpretuodami jo 
„Pavasario balsų” poeziją kaip 
kovos dėl komunizmo, dėl socia
lizmo revoliucijos, dėl sovietinės 
santvarkos inspiratorę, kaip so
vietinės „liaudies” gajumo iš
raišką, o jį patį kaip poetą, kurio 
„dainos” pranašavo („Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo”) imperia
listų galą, „buržuazinės Lietu
vos” žlugimą.

Maironio dvasiškio profesija ir 
religinė pasaulėžiūra, „laiko 
reakcionieriškos, antiliaudiškos 
ideologijos apnašos”, pagal 
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komunistinių kritikų aiškini nūs, 
uždėjusios ant Maironio kūrybos 
tam tikrą antspaudą, kuris turįs 
būti nuimtas, nuvalytas. Dėl to, 
leidžiant jo „Pavasario balsus”, 
jie būdavo nuo to viso — nuo reli
ginių ir atvirai tautinių kūrinių 
— „išvalyti”. Iš „Kur bėga Še
šupė, ku Jemunas teka” išme
tamas (1947 m.) paskutinis pos
mas „Apsaugok, Aukščiausias”, 
k..ip atgyvenęs ir „liaudžiai” 
nebeaktualus, nors tikrovėje ta
pęs nauju liaudies himnu. „Mari
ja, Marija”, giesmė, giedota Karo 
muziejaus apeigose, iš rinkinio ir 
dabar dar tebesanti išmesta, 
kaip religinio fanatizmo liekana, 
tampa visos tautos (ir išeivijos) 
vilties ir paguodos giesme.

Net ir iš satyrų, kurios labai ti
ko sovietiniams Nepriklausomos 
Lietuvos niekintojams, kadangi 
jose keliamos ydos ir negerovės, 
buvo išbraukiami posmai, kurie 
galėtų sukelti aliuzijų į bolše
vikinio rojaus niekšybes., 
Maironis tegali atsiliepti puse 
lūpų.

O tauta (neteisinga ją būtų 
vadinti „liaudimi”, kurią sudaro 
tik nedidelė saujelė policinių 
pareigūnų) gyveno (ir gyvena) 
pilna, nesužalota Maironio poezi
ja, tylomis deklamuodami „O, 
siurbėlės, niekšai, bastūnų gau
ja... gal titulus, garsą sau gauste, 
dėmės nuo kaktos nenuplauste...” 
arba su ašaromis giedodami „Ap
saugok, Aukščiausias, tą mylimą 
šalį... Mes Tavo per amžius var
gingi vaikai”, ką paliudija vienas 
pamokslas Vilniaus Šv. Rapolo 
bažnyčioje, minint 50 metų nuo 
Maironio mirties sukaktį: „Ką 
tik girdėjome šią giesmę... giesmę 
tautos dainiaus, kuris ištisus 
dešimtmečius buvo patsai myli
miausias mūsų poetas... Jis savo 
kūryba padarė didelį poveikį 
mūsų tautos sąmonei: jis padėjo 
mums surasti ir suprasti save 
(kaip lietuvius ir kaip katalikų 
tikėjimo išpažintojus). Jis turėjo 
mūsų tautai nemažesnę reikšmę 
kaip Vytautas Didysis. Vytautas 
tik užkariavo ginklu didelius 
plotus svetimų žemių, o Maironis 
pažadino tautos sąmonę ir šaukė 
ją eiti atgimimo keliu...”

Gal žymiausias, nors viešai 
nežinomas dabartinės Lietuvos 
poetas, taip pat, kaip ir Maironis, 
kunigas, tarp kitų parašęs 
poemą „Prabils many Maironio 
Lietuva”, su pagaunančiu 

(Nukelta į 3 psl.)

Maironis kaip 
poezijos vertėjas

ALFONSAS TYRUOLIS

Palyginti ne taip jau daug yra 
poetų, kurie būtų ėmęsi poezijos 
vertimo darbo. Tam yra keletas 
nesunkiai atspėjamų priežasčių. 
Be to, ne kiekvienas poetas linkęs 
į savo poeziją įjungti dar ir vers
tinės pluoštus ar bent duoti 
suprasti, kad kitų tautų poezija 
jam yra turėjusi kokios įtakos. 
Bet į poezijos vertimo darbą gali 
kartais paskatinti ir ypatingos 
aplinkybės ar gyvenamojo mo
mento poreikiai. Sakysim, Pu
tinas 1 tt iki Antrojo pasaulinio 
karo . buvo pasireiškęs kaip 
poezijos vertėjas. Bet praėjusio 
karo ir okupacijų metais jis jau 
pasirodė kaip talentingas ver
tėjas, gana sklandžiai ir poetingai 
į lietuvių kalbą išvertęs Adomo 
Mickevičiaus „Konradą Valenro
dą” ir kone visą „Poną Tadą”.

Kiekybės atžvilgiu poezijos ver
timų amplitudė gana plati. Mai
ronio poezijos vertimų kraitis 
nėra didelis: išskyrus keletą pa
vienių ar ciklinio pobūdžio eilė
raščių, kokio atskiro ar stam
besnio poezijos veikalo jis į 
lietuvių kalbą nebuvo išvertęs. 
Tai kaip ir proginiai vertimai, 
kuriais buvo kiek papildyta ir jo 
paties kūryba, nes poezijos ver
timo darbas yra bemaž toks pats 
aktas, kaip ir originaliosios poe
zijos kūrimas, ypač kai ji — kaip 
ir Maironio atveju — nuoširdžiai 
pasisavinama ir atitinkamai iš
reiškiama. Dėl to ir poezijos ver
timus Maironis įjungė į savo ori
ginaliąją kūrybą Pavasario bal
suose (vėlesni redaktoriai ver
timus išskyrė). Bet pasaulinės li
teratūros apžvalgoj buvo pa
sisakęs, kad planuojąs parengti 
pasaulinės literatūros bei poezijos 
rinkinį lietuvių kalba. Deja, to 
nebebuvo padaryta.

Į Maironio poezijos vertimus 
reikia žiūrėti kaip į svetimų 
kūrinių gan intymų pasi
savinimą, kuriam vokiečių kalboj 
duodamas atkūrimo (Nachdich- 
tung), ne vertimo (Uebersetzung) 
vardas. Tokiais vertimais yra pa
sižymėję, pvz., Sti n George ir 
Rainer Maria Rilke. Bet čia kar
tais galima nukrypti ir į kraštuti
numą. Pavyzdžiui, Rilke prancū
zų poeto Paul Valery poeziją buvo 
taip savitai „rilkiškai” išvertęs, 
kad autorius turėjęs pasakyti, jog 
čia jau ne jo, bet p. Rilkės poezi
ja. Vis dėlto A. W. Schlegelio ir
L. Tiecko Šekspyro raštų ver
timai yra nepalyginamo tikslumo 
ir literatūrinio vertingumo dar
bai. Ir tik labai retais atvejais 
vertimas prilygsta originalui, 
kaip kad, pvz., yra W. Taylor 
Goethės „Fausto” vertimo į anglų 
kalbą atveju. Pažodinis ypač kla

I
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Dail. Jonas Šileika (1883-1960). Maironis. (Portretas kabo „Draugo” redakcijos vestibiuly. Nuotrauka Jono Kuprio.) 
Šių metų lapkričio 2 dieną sukanka 125 metai nuo Maironio gimimo.

sikinės ir disciplinuotos poezijos 
vertimas neįmanomas, ir juo la
biau prie to artėjama, juo dau
giau netenkama poetinio svorio. 
Maironio poezijos vertimai 
apskritai artimesni laisvesnio ir 
kūrybingesnio kūrimo procesui.

Bene anksčiausiai Maironis iš
vertė į lietuvių kalbą „Viliją” iš 
Adomo Mickevičiaus „Konrado 
Valenrodo”. Vertimas pirmiau
sia buvo išspausdintas Apžvalgoj 
(1891, Nr. 10). Šešių strofų eilė
raštis originale buvo pavadintas 
„Daina” (Piesn), kurią padai
nuoja vaidila Albanas pas 
kryžiuočių riterius Marienburgo 
pilyje. Maironį žavėjo tos dainos 
patriotinis motyvas: gaila 
lietuvaitės, paliekančios savo 
kraštą ir ištekančios už svetim
taučio. Motyvas, kuris skaus
mingai atsigarsi ir mūsų die
nomis! Ši daina, organiškai įau
gusi į Maironio poeziją, skaitytojų 
buvo pasisavinta lyg originali 
kūryba. Su Maironio vertimu gal 
tik bandė varžytis naujesnis 
Putino vertimas:

Maironio vertimas

Tu save lygiai svetimam pašvęsi, 
Brangią tėvučių apleidus šalelę, 
Ir lyg tarp marių užmiršta paskęsi, 
Bet dar liūdnesnė, Lietuvos mergele.

Putino vertimas

Lygiai ir tu, atėjūną pamilus, 
Gimtąjį slėnį, lietuve, paliksi. 
Plaus užmaršties tave vandenys gilūs 
Dar graudingiau, nes viena tu 

išnyksi.
Nors Maironis ypač gerbė ir 

vertino Goethės ir Šilerio poeziją, 

bet šių autorių jo verstų kūrinių 
tarpe nerandame, tik gal ne
tiesiogiai jie bus paskatinę Mai
ronį imtis baladžių kūrimo, nors 
tiek formos, tiek turinio atžvilgiu 
jo baladės gana savaimingi ir sve
timos įtakos nepatyrę kūriniai.

Būdinga, kad Maironis buvo 
daugiau linkęs į prancūzų 
poeziją, ir 1909 metais išleistoj 
poemoj „Raseinių Magdė” ran
dami prancūzų autoriai Sully- 
Prudhomme ir Alfred de Musset: 
pirmojo „Akys”, antrojo „Sone
tas Viktorui Hugo” (Sonnet h Vic
tor Hugo). Abu išversti amfibra
chiais, bet originale yra įvai
resnių rimų ir kiek glaustesnių 
vaizdų. Kaip ir Mickevičiaus 
„Vilijoj”, čia nepasigailėta 
sentimentalių deminutyvų. Nors 
Sully-Prudhomme priklausė par- 
nasininkams, bet Maironį 
domino jo poezijos transcenden
tinis motyvas:

Bet argi tos akys daugiau nebegali 
Regėti, kai mūsų pakalnę apleido? 
O ne! Tik į kitą jos nukreiptos šąli! 
Į Dievą, kurio mes nematome veido!
Gyvenimiška išmintim užbaigia
mas ir Alfred de Musset sonetas, 
skirtas Victor Hugo.

Nors Maironis ir kaip gerbė ir 
vertino Puškino ir Lermontovo 
poeziją, netgi jos toninės eilėdaros 
buvo paveiktas, bet tų poetų 
kūrybos vertimų nepaskelbė. 
Vienintelis Maironio iš rusų 
kalbos verstas eilėraštis yra 
„Velykos” (Christos voskres). 
Trijų nevienodo ilgio strofų eilė
raštis imtas iš D. S. Merežkovs- 

kio (1865-1941) poezijos rinkinio, 
išleisto 1914 metais. Maironio 
vertimas randamas jo raštų 1926 
m. laidoj. Merežkovskis buvo dau
giau pagarsėjęs istoriniais ro
manais iš krikščionybės praeities 
negu poezija. Maironis išvertė tą 
eilėraštį kiek sutrumpinęs. Jį 
domino ne eilėraščio forma, kuri 
silpnoka, bet turinys — socialinis 
motyvas: pasaulyj nebėr broliškos 
meilės, žmogus paniekintas ir 
pavergtas.

Daugiausia Maironis yra vertęs 
iš indų poezijos, iš „Rigvedos”. 
Tie vertimai 1923 m. buvo spaus
dinami Skaitymų žurnale, o 
vėliau įdėti ir į Maironio raštus 
1930 metais. V. Zaborskaitė savo 
studijoj Maironis (1968) spėja, 
kad Maironį versti indų poeziją 
gal bus paskatinęs rašytojas Vin
cas Krėvė, to žurnalo redaktorius 
ir orientalinės literatūros 
žinovas, o gal ir prof. B. Česnys, 
irgi induistikos specialistas. Iš 
„Rigvedos” Maironio išversti 
penki eilėraščiai: rimuotai 
„Daiktų pradžia” ir laisvais rit
mais „Malda į Agnį”, „Varūnui”, 
„Surjai” (Saulei), „Nežinomam 
Dievui”. Iš kurios kalbos buvo 
versta, nėra aišku: gal iš lenkų, 
o gal ir iš vokiečių, bet ne iš 
originalo sanskrito kalba. Šiuose 
eilėraščiuose apgiedama pasaulio 
Tvėrėjo paslaptis, meldžiama, 
kad ugnis (sanskr. agnis) būtų 
maloni ir duotų gyvenimo 
palaimos, apgiedama saulės 
malonė bemaž kaip šv. Pran
ciškaus himne saulei (Saulės 
giesmėj). Ketureiliais išverstame 

„Nežinomam Dievui”, pakarto
tinai skambančiame monoteis
tine gaida, refrenu sugiedama: 
„Kuriam gi Dievui mes beatna- 
šausme?” Tas Pradžiapatis pana
šus į lietuvių Praamžių:

Galingai žiūri Jis į vandenynus. 
Kai jėgą kaupdami, mokina melstis! 
Jis virš dievų, Jis vienas tikras 

Dievas!
Kuriam gi Dievui mes beatnašausme?

Maironis, pagal jo paties pasi
sakymus Skaitymuose (1923, 23), 
jautęs senųjų indų religijos arti
mumą senajam lietuvių tikėji
mui, ypač kai kreipiamasi į ugnį, 
saulę ir kitas gamtos būtybes.

Kai kuriuose Maironio Pava
sario balsų leidimuose pažymėta, 
kad eilėraštis „Čaura pančasika” 
(50 vagies strofų) imtas iš „Rig
vedos”. Iš tikrųjų tai yra XI a. 
indų poeto Bilhanos kūrinys, 
kurio keturias strofas Maironis 
išvertė kaip pavyzdį. Jos pra
sideda žodžiais „Dar ir dabar” 
(sanskr. adyapi tam). Nuteistas 
mirti už pamiltą karalaitę poetas 
parašė tokį graudų eilėraštį, kad 
karalius ne tik bausmę dovanojo, 
bet ir dukterį karalaitę į žmonas 
atidavė. Tai vienas iš sklandži au
siu Maironio poezijos vertimų, 
kur ir originalo aštresni jausmai 
perduoti gana sušvelnintai ir mo- 
deruotai, o pats vertėjas buvęs 
santūrus dėl tos jo vadinamos 
„meiliškos” poezijos skelbimo 
spaudoj.

Nėra įmanoma įrodyti, kad 
populiarioji Maironio giesmė 
„Marija, Marija” būtų turėjusi 
kokio ryšio su indų poeto Šanka
ros „Himnu dangiškajai mo
tinai”, nes Maironio giesmės eilė
dara, panaši į vokišką Šankaros 
himno versiją, skirtingą nuo 
sanskrito originalo, buvo pa
naudota žymiai anksčiau už 
vokiškąjį vertimą, kuris buvo pa
skelbtas tik 1924 metais, o 
Maironio giesmė jau buvo įdėta į 
pirmąjį Pavasario balsų leidimą 
(1895 m.). (Šankaros himno verti
mą į lietuvių kalbą žr. Laiškai 
lietuviams, 1987, Nr. 5.)

Baigiant tenka pastebėti, kad 
Maironio vertimai pasižymi 
jautriu ir nuoširdžiu įsisavinimu, 
lyg tai būtų jo paties kūrybos 
esminė dalis. Juose taip pat gau
su to poetinio sodrumo, kuriuo 
persunkta ir visa jo paties poezi
ja. Tas sodrumas jį gal labiausiai 
ir priartino prie pačios tautos šir
dies. Juo literatūriškesnis poetas, 
juo sunkiau jam pasiekti tą širdį. 
Imkim kad ir vertimų sritį. 
Adomo Mickevičiaus „Ponas Ta
das” anksčiau (1924 m.) buvo iš
leistas net dviejų lietuvių vertėjų. 
Vienas jų išvertė nudailinta, bet 
sausoka forma, ir neturėjo tokio 
pasisekimo, kaip kitas (niekas nė 
nemanė, kad jis galėjo turėti 
poetinių gabumų, nes buvo 
griežtųjų mokslų atstovas), kurio 
vertimas savo minėtu sodrumu 
taip patraukė skaitytoją, kad to 
vertimo tik ir ieškojo.

Gal tik turėtume apgailestauti, 
kad Maironis nedavė mums 
kokio stambesnio veikalo ver
timo. Bet to priežastis galbūt 
glūdi viename jo pasisakyme 
vertimų reikalu. Kai jam buvo 
kitados pasiūlyta išversti Dantės 
Dieviškąją komediją, jis atsisa
kęs, motyvuodamas tuo, kad jam 
lengviau esą parašyti kūrinį, 
negu jį išversti. Bet ir negausiais 
savo vertimais Maironis deramai 
papildė lietuvių verstinę poeziją, 
ypač iš indų poezijos, kas tuo 
laiku buvo tikra naujiena.
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Lietuvių ,,dvasingumo” 
apraiškos ir versmės

v

XVIII amžiaus mokslininkas Tomas Žebrauskas

Pergalės žurnale pastaruoju 
metu spausdinami rašytojų, inte
lektualų, menininkų pokalbiai 
gamtosaugos, kultūrsaugos ir pa
našiomis temomis bematant tapo 
įdomiausia ir vertingiausia mėn
raščio dalimi. Jie primena dvasi
nės autonomijos saleles Lietuvos 
kultūrą tebesupančioje veidmai
nystės ir paradinio melo jūroje.

Patį „žmogaus dvasingumą” 
svarsto penktame šių metų Per
galės numeryje išspausdinto po
kalbio dalyviai. Jie stengiasi ap
tarti „dvasingumo” sąvoką, ieško 
jo apraiškų, apgailestauja jo ny
kumą šiandienos pasaulyje. Kai 
kurie, kaip, pvz., pokalbio redak
torius Tomas Sakalauskas, mano, 
kad norint atgaivinti dvasinį 
pasaulį, reikia „atsigręžti į save, 
į savo šaknis. Pamatus būtina 
kloti ant savo žemės... Ir statyti 
— iš savo senų tradicijų, iš savo 
istorijos. Iš savo žodžių, kalbos, iš 
to ,mažos tautos didelio žodyno’ ”, 
Anot filosofo Krescencijaus 
Stoškaus, „Dabar svarbiausia yra 
žmogaus ir mūsų nacionalinės 
kultūros išsaugojimo problema”.

Ši diskusija apie „dvasingu
mą”, kaip ir panašūs Pergalėje 
pasirodę pokalbiai, teikia 
dvasinės atgaivos ne tik skaityto
jams krašte, bet ir tolimajame už
sienyje. Tačiau ir pokalbių 
dalyviai, ir jų skaitytojai žino, 
kad net ir tose autonominėse 
„dvasingumo” salelėse tebegalio
ja griežtos taisyklės, kalbančiuo
sius tebesaisto neaplenkiami 
„tabu”.

„Dvasingumo” tema tikinčia
jam, ateistui ar agnostikui neiš
vengiamai susiliečia su religija. 
Pergalės pokalbyje apie religiją 
tik trumpai užsimenama, nes tei
gianti pasisakymai apie ją tebėra 
„tabu”. Sigitas Geda gražiai kal
ba apie „suimtą iš visatos” švie
są, kuria spinduliuoja lietuviškų 
pakelių rūpintojėliai ir kuri 
srūva iš nuleistų Budos statulų 
vokų. Vytautas Kubilius aiškina, 
jog tą vidinį spindėjimą retokai 
tepajuntame, nes „senieji dva
singumo pagrindai (religija, idea
listinė filosofija) iširo, o naujieji 
vis tebeklojami žiauraus prakti
cizmo ir vis aštresnio skepticizmo 
atmosferoje”. Daug tiesos — ir ne 
visa teisybė. Taip, religija ir ide
alistinė filosofija pergyvena vi
suotinę krizę. Ir niekam ne pas
laptis, kad Maskvos kontroliuoja
moje Europos dalyje religija bei 
idealistinė filosofija yra draudžia

Siame numeryje:
Lietuvių dvasingumas • Veikalas apie Tomą Žebrauską 
(1714'1758) • Literatūra Santaros-Šviesos suvažiavime • Lietuvos 
architektūros istorija • Julijos Švabaitės eilėraščiai • Asteroidų var
dyne pasižvalgius • Krikščionybės jubiliejaus koncerto laukiant 
• Elenos Urbaitytės naujoji kūryba

mos, cenzūruojamos, metodiškai 
slopinamos ir ardomos. Laisvoje 
ir normalioje aplinkoje svarstant 
„dvasingumą” būtų užsiminta ir 
apie dabar Rytų-Vidurio Europo
je vykstantį religijos atgimimą. 
Tokioje ė-’mkoje į šį pokalbį būtų 
įtraukti u atvirai religingi rašy
tojai bei intelektualai.

„Dvasingumas” šiandien blėsta 
visame pasaulyje, bet Lietuvoje, 
kaip ir kiekvienoje šalyje, rei
kia ieškoti ypatingų, vietinių to 
nykimo priežasčių. Pergalėje iš
spausdintame pokalbyje Česlovas 
Kudaba užsiminė apie „aklą pro
greso entuziazmą”, o Stoškus 
pateikė šį dalinį sumaterialėjusio 
žmogaus ligų sąrašą: „mąstymo 
inercija, autoritarizmas, dogma
tiškumas, baimingas konformiz
mas, paradinis optimizmas”. Ar 
tos ligos neturi ir politinių, ideo
loginių šaknų? Koksai jų sąryšis 
su Lietuvos okupacija, svetimųjų 
valdžia, tebesitęsiančiu melo ir 
prievartos kultu? Ar tos ligos ne
būdingos ir visai nelaisvai Ry
tų-Vidurio Europai?
Pergalės pokalbio dalyviai pa

teikia daug šviesių tradicinio ir 
dabartinio lietuvių „dvasin
gumo” pavyzdžių, tačiau jie 
turi sustoti prie „uždraustos 
zonos”. Kokia tyra dvasingumo 
šviesa joje spinduliuoja lietuvių 
kankinių ir „sąžinės kalinių” 
žodžiai bei gyvenimai, nuskaidri
nę kalėjimų ir konclagerių ap
linką ir palikę neišdildomą įspū
dį. Sibiran ištremtų lietuvaičių 
maldaknygė, kunigo Sigito Tam- 
kevičiaus pamokslai, socialisto 
Gintauto Iešmanto eilėraščiai, 
Onos Lukauskaitės-Poškienės

NATALIJA ŠALKAUSKAITĖ-LIAČIENĖ

V. Zubovas. Tomas Žebrauskas ir jo 
mokiniai. „Lietuvos mokslo paminklai”. 
Redakcinė kolegija: Algimantas Bikelis, 
Jonas Kubilius (pirmininkas), Vytautas 
Merkys, Arnoldas Piročkinas, Algirdas 
Šidlauskas. Vilnius: „Mokslas”, 1986. 
Redaktorė G. Gustaitė. Viršelio daili
ninkas A. Broga. Meninė redaktorė L. 
Tulytė. Techninė redaktorė L. Žvinkevi- 
čienė. 308 psl.

Nauja knyga — Tomas Žeb
rauskas ir jo mokiniai,parašy
ta V. Zubovo, išleista „Mokslas” 
leidyklos 1986 m. Vilniuje. Paė
mus knygą į rankas ir pasklai- 
džius puslapius, pastebima, kad 
leidiny s yra menko techniško 
lygio. Matyti kažkokios architek
tūrinės detalės, apgriuvusios baž
nyčios, nesuprantamos matema
tiškos formulės, lenkiški ir loty
niški mums neišskaitomi tekstai 
ir kažkokie laiškai.

Pradėjus knygą atidžiai skai
tyti, jau pirmuose puslapiuose 
skaitytojas yra užimponuojamas. 
Čia prasiveria šviesos tarpelis į 
praeitį, į pirmą XVIII amžiaus 
dalį ir tuo metu gyvenusį jėzuitą 
Tomą Žebrauską, didelio gabumo 
ir universalumo, protingą, 
sumanų ir dinamišką mokytoją, 
architektą, matematiką ir astro
nomą. ‘ L

Šios knygos autorius architek
tas V. Zubovas praleido 12 metų 
ruošdamas šią knygą. Skaitytojui 
pateikiama kruopščiai surinkta 
medžiaga ir atveriamas gan pil
nas vaizdas svarbios asmenybės, 
padariusios didelį įnašą Vilniaus 
universitete tuo metu, kai vyko 
mokslų supasaulietinimas ir ben
dro švietimo sąjūdis. Gal didžiau
sias V. Zubovo pasiekimas yra su
dominimas skaitytojo Tomu 
Žebrausku, dar neplačiai žinomu, 
bet aiškiai priklausančiu Lietu
vos „milžinams”.

Šis apipavidalinimas įdomios 
Tomo Žebrausko asmenybės ir 
perdavimas kultūrinio, religinio, 
socialinio ir akademinio gyveni
mo padėties Lietuvoje jo gyveni
mo metais bei jo veiklos tuo lai
kotarpiu skaitytojui sukelia tau
tinio išdidumo bei mokslo ir švie
timo įvertinimo j.' ’smus. Tomas 
Žebrauskas greit sužavi skaity
toją savo sumanumu, o autoriaus 
inkorporuoti Tomo Žebrausko 
laiškai duoda šiai knygai humo
ro ir etikos pavyzdį.
, O Tomas Žebrauskas tikrai 
buvo ypatingas. Jis buvo lietuvis, 

prisiminimai, Petro Paulaičio, 
Balio Gajausko, Viktoro Petkaus 
ir daugelio kitų laiškai, straips
niai, memuarai yra svarbi dalis 
gyvosios dvasingumo versmės, 
tebegirdančios visą Lietuvos 
kultūrą ir palaikančios tikėjimą 
jos ateitimi.

kž 

gimęs 1714 m. lapkričio mėn. 24 
d. ir miręs 1758 m. kovo mėn. 18 
d., vos sulaukęs 44 metų. Jo dva
sios didybė, teisybės ieškojimas, 
mokslo siekimas, noras šviesti vi
suomenę bei architektūriniai ga
bumai stebina skaitytoją. Jo ap
sukrumas ir mokėjimas su dide
liu nusižeminimu iškovoti žinių 
iš tų dienų žinovų ir išgauti pa
jamų iš didikų, jo sumanumas 
kaip sudominti žmones mokslu, jo 
planai kaip uždirbti labai reika
lingų lėšų (pvz., statyti „sudėtin
gas mašinas, tiek vandens ant 
Neries, nekliudančias laivybai, 
tiek vėjo, ne tik pas mus, bet ir 
svetur nematytas, iš kurių pelnas 
galėtų eiti mūsų matematikos ne
pritekliams sumažinti”) sudaro 
įspūdį to sumanaus Evangelijos 
tarno, kuris buvo aukštai šeimi
ninko įvertintas.

Trumpai pažvelgus į jo biogra
fijos metmenis, matyti jo pasiruo
šimas savo darbui. Noviciatą 
Tomas Žebrauskas atliko prie 
Šv. Ignoto bažnyčios Vilniuje 
1732-1734 m. Tuoj po to pradėjo 
dėstyti lotynų kalbos pradmenis 
Kauno kolegijoje. 1735-1738 m. 
studijavo Vilniuje filosofijos fa
kultete. Čia jis išlaikė logikos, 
fizikos ir matematikos egzami
nus. 1738-1739 m. Kauno kolegi
joje Tomas Žebrauskas dėstė 
lotynų kalbos gramatiką, sintak
sę, o 1739-1740 m. Kražių kolegi
joje poetiką. 1740-1744 m. jis 
studijavo teologiją. 1744-1745 m. 
tapo tikruoju vienuoliu jėzuitu.
1745- 1746 m. dėstė retoriką ir 
poetiką Ilūkštės kolegijoje ir Bob- 
ruiske, kur vadovavo anksčiau 
pradėtai bažnyčios statybai.
1746- 1748 m. Kražiuose dėstė fi
losofiją. Iš Kražių jis sugrįžo į 
Vilnių, kur 1748-1750 m. buvo 
Vilniaus naujokyno ūkio reikalų 
vedėju. Tuo laiku jis vadovavo Šv. 
Ignoto bažnyčios rekonstrukcijai. 
1750 m. jis pradėjo projektuotį 
Ilūkštės naują bažnyčią.

Tomo Žebrausko gabumai, 
noras šviestis bei šviesti, taip pat 
architektūrinio projektavimo ir 
vadovavimo statyboms patirtis 
nulėmė, kad 1750 m. jis buvo uni
versiteto pasiųstas į Vieną ir 
Prahą toliau studijuoti matemati
kos mokslų. Ta išvyka labai 
praplatino jo akiratį, supažindino 
jį su naujausiais to meto 
mokslo šaltiniais ir suvedė 
jį su profesorium Steplingu, kurį 
jis gerbė ir iškurio, jau grįžęs, vis 
siekė naujausių mokslo žinių. 
Nuvykęs į Vieną ir Prahą Tomas 
Žebrauskas pamatė puikiausios 
tų dienų architektūros pavyz
džių, iš kurių jis daug ir greitai 
išmoko. 1752 m. jam buvo suteik
tas laisvų mokslų ir filosofijos 
magistro laipsnis, o 1753 m. 
filosofijos daktaro titulas.

Grįžęs į Vilnių Tomas Žebraus
kas pradėjo observatorijos staty
bą bei organizavimą fizikos-mate
matikos kabineto su prietaisais 
eksperimentams, demonstravi
mui bei astronominiams stebėji
mams. Nuo 1752 iki 1758 m. jis 
mokė bei ruošė įvairias demonst
racijas didikams sudominti ir 
vedė daug statybų. 1758 m. kovo 
18 d. jis mirė „darbų ir nemigos 
palaužtas”.

Tomo Žebrausko domėjimasis ir 
sugebėjimas daugelyje mokslo bei 
meno šakų parodo jo didelius 
gabumus. Jis pats mokėsi 
Vilniaus universitete, kada jau

Ignas Egenfelderis (?). Tomo Žebrausko portretas. 1752.

buvo prasidėjęs pasaulietiškų 
mokslų kilimas, bet jo nekrologe 
yrą pažymėta, kad Tomas Žeb
rauskas „buvo visų vadinamas ir 
laikomas jau daugelį metų 
smukusios matematikos mokymo 
atgaivintoju”. Jo didelis entuziaz
mas gauti pačiam bei perduoti 
kitiems žinias teikė jam 
iniciatyvą išvystyti dinamišką 
bei praktišką priėjimą prie 
mokslo šakos. Pavyzdžiui, 
mokydamas aritmetiką ar 
trigonometriją, jis stengėsi duoti 
ne tik praktinės, bet ir pažinti
nės reikšmės, plečiant moksleivio 
supratimą bei domėjimąsi visata 
ar apskaičiuojant atstumą nuo 
žemės iki mėnulio ar saulės.

Tomas Žebrauskas taip pat 
mokė mechaniką. Jo kursas, 
klausimai, teoremos ir uždaviniai 
susidėjo nuo paprastų, praktiškų 
iki labai sudėtingų teorijų. Jis ir 
praktiškai mokėjo sukonstruoti 
variklius, varomus gamtos ener
gijos.

Astronomijos mokslu Tomas 

Vilniaus senamiestyje. Nuotrauka Stasio Žilevičiaus

Žebrauskas buvo ypačiai susi
domėjęs. Jis turėjo turėti astrono
mijos pagrindus iš matematikos 
kurso filosofijos fakultete, 
kadangi astronomijos reikėjo geo
dezijai, kartografijai ir horologi- 
jai (statymas saulės laikrodžių). 
Prahoje jis susipažino su astrono
mijos mokslo naujovėmis, o tuo
jau po sugrįžimo į Vilnių pradėjo 
statyti observatoriją. Jo nekan
trumas nustatyti Vilniaus geo
grafinę platumą, dar neturint 
tinkamų instrumentų, parodo jo 
iniciatyvą mokslo bei žinių 
ieškojimui. O žinių jis prisirink
davo: žinojo visa, kas naujai iš
rasta ir reikalinga jo dėstomoms 
mokslo šakoms — pavyzdžiui, 
lygino ir kritikavo G. Grehamo 
(Viena) ir J. Elikoto (Londonas) 
astronominius laikrodžius.

Tomas Žebrauskas gerai 
nusimanė ir dėstė geodeziją Vil
niaus universitete, įterpdamas ją 
į geometriją ir trigonometriją. Jo 
rūpestis valstybės gerove vertė jį 
prašyti Kunigaikščio tarpinin

kavimo, nustatant egzaminus 
matininkams, ir duoti jiems uni
versiteto pažymėjimus. Jis rašė, 
kad dirba nekvalifikuoti matinin
kai, kurie dažnai yra apgavikai. 
Ši jo rekomendacija buvo vėliau 
įgyvendinta. Tomas Žebrauskas 
taip pat mokė horologiją mate
matikos kurse, nes, kol nebuvo 
ištobulinti ir paplitę mechaniniai 
laikrodžiai, didelę reikšmę turėjo 
saulės laikrodžiai.

Gamtos mokslų Tomas Žeb
rauskas universitete nedėstė, 
tačiau matematikos muziejuje jis 
turėjo įvairių eksperimentinių fi
zikos prietaisų, reikalingų jam 
prie viešųjų demonstravimų 
mokslui populiarinti didikų 
tarpe, kad gautų lėšų statybai ir 
instrumentams. Optiniai prie
taisai jam buvo ypačiai reika
lingi; jis nusimanė apie juos ne 
tik teoretiškai, bet ir praktiš
kai, suprasdamas jų gamybą 
bei priežiūrą. Domėjosi jis ir 
mineralų bei rūdos kasimu ir 
ieškojimu. Rašydamas apie rūdos 
kasyklą Čekijoje, jis pirmą kartą 
užsimena, kad neturi gana laiko 
gilintis.

Knygos autorius architektas V. 
Zubovas padarė didelį įnašą, 
aprašydamas Tomo Žebrausko 
architektūrą. Šis įnašas yra ne
paprastai svarbus, nes dėl 
užteršto Europos oro dingsta 
pastatų dekoracijos, o dėl sparčiai 
vykstančios rekonstrukcijos 
griaunami praeities pastatai. V. 
Zubovui reikėjo daug gilintis 
ieškant ir nustatant, ką Tomas 
Žebrauskas projektavo ir kas 
buvo pristatyta ar pakeista.

Tomo Žebrausko gabumai 
architektūroje parodo ir jo univer
salumą moksle bei mene. 
Neaišku, ar jis architektūros 
apskritai mokėsi, bet kaip ar
chitektas jis kūrė gražiai, 
švelniai ir laisvai su geru masės 
ir erdvės apipavidalinimu. 
Galima būtų tikėtis, pažįstant jo 
mokslinius sugebėjimus, kad jis 
buvo geras statybininkas, bet jo 
tikra didybė pasirodo archi
tektūriniame mene — gražios 
pastatų proporcijos, gražiai 
išspręstos vidaus erdvės. O jo 
laisva interpretacija tų dienų 
architektūrinio stiliaus, kurį jis

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Sukaktuvinė akademija 
ir literatūros vakaras

Labai prasmingai daro Lietu
vos krikšto sukakties iškilmių 
rengėjai Chicagoje, lapkričio 
27-tos penktadienio vakarą skir
dami kūrybingajam žodžiui — 
akademijai ir literatūros vakarui. 
O programai pasitelkta rinktiniai 
jos atlikėjai Klausimą „Į ką mus 
kviečia tautos krikštas?” atsakys 
paskaitininkas kun. dr. Antanas 
Paškus, o gyvas literatūrinis 
žodis skambės pačių rašytojų lū
pose: Brazdžionio, Andriekaus, 
Bradūno, Grincevičiaus ir Kairio.

Kodėl tokia proga toks išskirti
nis dėmesys žodžiui? 0 todėl, kad 
ir pavienio žmogaus, ir tautos 
krikštui neužtenka vien tik van
denio, reikia ir ištarto žodžio. Dar 
ir dėl to, kad tas priimtas krikš
tas vėliau turėjo tiek daug kūry
bingos įtakos ir pasakytam, ir 
parašytam žodžiui. Juk krikš
čionybė buvo visoms Europos 
tautoms pats pirmapradis 
paskatas turėti savąjį raštą įr 
savąją literatūrą. Ne išimtis buvo 
ir mūsų tauta, nes tik su 
Mažvydo Katekizmu prasidėjo 
rašytinė lietuvių kalbos kultūra 
— gimė lietuvių literatūra.

Visai suprantama, kad jos pra
džia, kaip ir kitose Europos tau
tose, buvo religinio pobūdžio tiek 
išraiškos, tiek paskirties prasme. 
Bet aplamai literatūra, nors savo 
tolimenėje raidoje aprėpė ir kitus 
kultūrinio gyvenimo klodus, savo 
pirminėm ištakom neliko abejin
ga. Todėl iki pat šių dienų visose 
Europos tautose skamba ir religi
nio pobūdžio grožinės literatūros 
žodis net pačių žinomiausių rašy
tojų puslapiuose. Šia prasme ne 
išimtis buvo ir yra taipgi lietuvių 
literatūra. Savo ne grynai bažny
tinės, o pasaulietinės grožinės 
literatūros pradžia paprastai lai
kome klasikinius Kristijono Do
nelaičio „Metus”. Bet kiek ten 
tarp realistinio pastabumo yra ir 
religinės nuotaikos, kuri tiesiog 
sunkte persunkia veikalo pusla
pius. Ir kiek daug mūsų litera
tūra netektų, jeigu joje nerastu
me tokių krikščioniškos religinės 
krypties reprezentantų, kaip jėu 
minėtas Donelaitis, Baranaus
kas, Maironis, Šatrijos Ragana, 
Vydūnas, Vaižgantas, Krėvė, My
kolaitis-Putinas, Ramonas, Ais

Kun. dr. Antanas Paškus Bernardas Brazdžionis Česlovas Grincevičius Leonardas Andriekus, O.F.M. Anatolijus Kairys Kazys Bradūnas

tis, Vaičiulaitis, Brazdžionis, 
Jankus, Mazalaitė ir daugybė 
kitų Nepriklausomos Lietuvos ir 
išeivijos laikotarpio poetų, 
beletristų ir dramaturgų, bai
giant žemininkais, jų bendraam
žiais ii ’ar jaunesniais. Net ir 
šiandieninėje Lietuvoje religinio 
braižo niuansų, šios rūšies prasi- 
tarimų, užuominų bei įvaizdžių 
literatūros puslapiuose gana aps
tu, nors Dievą priverstinai ir 
rašant mažąja raide.

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties proga visa tai gyvu 
žodžiu paliudys čia minimas iš
skirtinis laureatų literatūros 
vakaras. Ir ką jame išgirsime?

Bernardas Brazdžionis, kaip 
žinome, neseniai yra laimėjęs 
didžiąją Lietuvių Bendruomenės 
premiją už savo naujausio eilė
raščių rinkinio Po aukštaisiais 
skliautais rankraštį. Poetas Chi
cagoje skaitys jau klasika virtu
sius savo religinės minties 
eilėraščius iš ankstesniųjų kny
gų ir pluoštą pačių naujausių iš 
premijuotojo rinkinio.

Leonardas Andriekus mūsuose 
yra poetų kunigų tradicijos 
tęsėjas. O jam, kaip pranciškonui, 
kaip poeto šv. Pranciškaus 
Asyžiečio broliui, visa tai labai 
tinka. Taigi po Strazdelio, Vie
nažindžio, Baranausko, Mairo
nio, Mykolaičio Putino, Vinco 
Stonio (Kazio Žitkaus), dabar 
Andriekus. Jis yra kaip tik lai
mėjęs krikšto sukakties proga 
Ateitininkų Federacijos skelbtąjį 
poezijos rinkinio konkursą. 
Vakare išgirsime ir premijuotuo
sius eilėraščius iš rinkinio Balsai 
iš anapus. Ta pačia proga bus jam 
įteikta ir premija kaip konkurso 
laureatui.

Česlovas Grincevičius — va
karo beletristas. Tik prieš kelias 
savaites New Yorke jam buvo 
įteikta Lietuvių rašytojų drau
gijos premija už novelių knygą 
Vidudienio varpai. Laureatas šį 
kartą pateiks labai tikrovinį atsi
tikimą dabarties Lietuvoje.

Anatolijus Kairys — beletris
tas, poetas, dramaturgas, lai
mėjęs jubiliejaus komiteto skelb
tą sukaktuvinės temos dramos

Prūsų ir Lietuvos krikštas Otokaro II
Dantės „Dieviškosios komedijos 

Skaistyklos VII giesmės komentaras

ALFONSAS TYRUOLIS

Didysis italų poetas Dantė 
Alighieri (1265-1321) gyveno ir 
kūrė, kai jau Lietuva 13-ojo 
amžiaus viduryje su Mindaugo 
krikštu buvo įėjusi į Europos 
krikščioniškųjų tautų tarpą. 
Dantės jaunystė sutampa su kitu 
reikšmingu įvykiu — su prūsų 
pavergimu, kurį kryžiuočių or
dinas užbaigė 1283 m. po bemaž 
50 metų trukusių kovų. Šie 
įvykiai jau plačiai buvo nu
skambėję po visą Europą, jie ne
galė būti nežinomi ir Dantei, 
kurio Dieviškojoje komedijoje 
istorinis elementas užima plačią 
vietą.

Iš tiesų Dantės Dieviškoji ko
medija nėra vien poetinės fan
tazijos kūrinys, vaizduojąs ana
pusinio gyvenimo kančias ir pa
laimą, — jis turi ir gilią alegorinę 
prasmę, ir ne mažiau tvirtą isto
rinį pagrindą. Dėl to šis veikalas 
yra tartum visų didžiųjų istorinių 
įvykių arsenalas, tačiau dažniau
siai užrakintas slaptais simbolių 
ir užuominų raktais. Iš tų užuo
minų, susijusių su kitais didžiai
siais ano metė įvykiais ar asme
nimis, galime atsekti kai kurias 
senųjų prūsų ir lietuvių likimines 
gaires.

Istorinių bei geografinių žinių 
Dantė sėmėsi daugiausia iš 
senesniųjų rašytojų, kaip Pau
liaus Orisijaus, savo mokytojo 
Brunetto Latini, o ypač iš Alber
to Didžiojo (1193-1280) raštų.

Gimęs ir augęs tais laikais, kai 
prūsai kryžiuočių ordino buvo nu
kariaujami, o lietuviai, Mindau
gui valdant, jau buvo sudarę savo 
valstybę, Dantė bent laiko atžvil
giu buvo artimas tų kad ir geo
grafiškai tolimesnių tautų li
kimui. Apie prūsus jis kai ką 
galėjo sužinoti iš Alberto Di- 

konkursą. Premijuotojo veikalo 
Krikšto vanduo autorius pateiks 
dramos ištrauką — epizodą iš 
Žemaičių krikšto. Vakare taipgi 
bus jam įteikta laimėtoji premija.

Vakarui vado' 'is, įžanginiu ir 
baigminiu žodžiu ji įrėmindamas, 
Kazys Bradūnas.

O pirmoji viso vakaro dalis — 
A kademija ypač pabrėš krikščio
niškosios minties neatšokimą 
nuo filosofinio, teologinio ir istori
nio mąstymo. Nebūtinai čia 
reikia turėti minty tik šv. Augus
tiną ar šv. Tomą Akvinietį. Net 
modernių laikų egzistencializmas 
negalėjo be krikščioniškų sąvokų 
ir be krikščioniškos tradicijos 

džiojo, kuris, kaip matyti iš jo 
traktato „Politika” (Opera om- 
nia, t. 8, p. 740), pats buvęs po
piežiaus nuncijus Lenkijoje ir 
savo akimis matęs jos kaimynų 
(slavų kamanų bei prūsų) pago
niškus papročius, kurie skverbėsi 
į jau apsikrikštijusį kraštą. 
Tačiau tie netikę papročiai, pvz., 
paliegusių šalinimas iš gyve
nimo, galėjo būti ir germanų 
kilmės, ir Adomas Bremeniškis 
prūsų nebūtų vadinęs „žmoniš
kais žmonėmis” („homines huma- 
nissimi”).

Dantė, kaip matyti iš jo kūrinio 
„Puota” (Convivio, III,5), buvo 
skaitęs ir kitą Alberto Didžiojo 
veikalą — „Apie vietų prigimtį” 
(De natūra locorum, III trakt.), 
kur kalbama apie šiaurės 
Europos tautas, į kurių tarpą 
įeina ir prūsų gyventos žemės. 
Tačiau Dantė nebuvęs ypačiai 
palankios nuomonės apie prūsus, 
nes palaikydamas Fridriką II, 
kuris kryžiuočiams pavedė ne 
gerumu ir meile, bet kardu prū
suose skleisti krikščionybę ir ta 
priedanga jų žemes užimti, jis 
galėjo klysti, kaip ir dauguma jo 
meto žmonių.

Lig šiol tebėra neišaiškinta, ar 
Dantė savo veikale „Apie liau
dies kalbą” (De eloųuentia vul
gari, 1305), kur mini slovėnų, 
vengrų, teutonų (pietų germanų), 
saksų, anglų (šiaurės germanų) ir 
„daugelį kitų tautų”, bus galvo
je turėjęs ir slavų bei baltų tau
tas. Kai kurie tyrinėtojai (pvz., A. 
Marigo) tarp tų kitų tautų teran
da čekus ir lenkus. Abejotina, 
kad Dantė tarp nepaminėtų tau
tų būtų turėjęs minty tik tas dvi, 
kai jam jau buvo žinoma prūsų, 
o greičiausiai ir Lietuvos ano 
meto istorija ryšium su Mindaugo 

vienaip ar kitaip apsieiti. Visa tai 
yra akivaizdu ir lietuviškoj 
akademinėj plotmėj, kur be 
Šalkauskio, Maceinos ir Girniaus 
pavardžių tam tikrose srityse 
būtų kone tuštuma. Liudijant 
tautos subrendimą šitokių 
akademinių klodų purenimui, 
jubiliejinės iškilmės pradedamos 
ir tinkamu svarstymu — kun. dr. 
Antano Paškaus paskaita.

Tebūna tad dalyvavimas šioje 
akademijoje ir literatūros vakare 
visiems čikagiečiams ir šventės 
proga čia atvykusiems svečiams 
krikščioniškojo ir tautinio sąmo- 
ningumo prestižinė būtinybė.

k. brd.

Dievas šešėlyje, 1987. Nuotrauka Aldonos Kaminskienės

krikštu.
Eidami su Dante į Dieviškosios 

komedijos Skaistyklą, užtinkame 
vadinamą Priešskaistyklį (Anti- 
purgatorium), kuriam skirta VII 
Skaistyklos giesmė. Skaistykla, 
pagal ptolemėjinę Dantės koncep
ciją, buvo konuso pavidalo salia- 
kalnis, kyšąs iš milžiniško van
denyno pietinėje hemisferoje. 
Žemesnioji kalno dalis kaip tik ir 
sudaro Priešskaistyklį, kur patal
pintos dvasios, mirusios be Baž
nyčios teikiamos atgailos. Tarp 
kitų čia yra karaliai ir kuni
gaikščiai, atidėlioję atgailą dėl 
pasaulinių interesų iki paskuti
nio momento. Jie patalpinti gėlių 
pilname, kvapniame slėnyje.

Kai Dantė, lydimas Vergilijaus, 
atėjo į Priešskaistyklį, juos 
pasitiko buvęs minezingeris-tru- 
badūras Sordello. Gimęs netoli 
Mantuos, Vergilijaus tėviškės, 
Sordello ilgesnį laiką praleidęs 
Provanse, kur rinktiniams mece
natams kūręs eiles. Manoma, 
kad Dantė karalius bei kuni
gaikščius apibūdinęs pagal vieną 
Sordello raudą savo mecenatui.

Neatgailoję karaliai ir kuni

gaikščiai patalpinti tikrai 
karališkame slėnyje: lyginant su 
tuo spalvų spindesiu, kokį abu 
poetai ten matė, auksas, sidabras 
ir kiti brangakmeniai lieką tik 
šešėlyje. Tas spalvų derinys 
buvęs sumišęs su tokiais saldžiais 
kvapais, kokių jusnys negali api
būdinti. Karaliai slėnio šlaite 
buvę susodinti pakopomis. Jie 
giedoję „Salve Regina” (Sveika 
Karaliene) himną, kurio garsai 
nuostabiai sklidę slėnio pašlai
tėmis.

Pačioje aukščiausioje eilėje 
sėdėjo tie, kurių planuose buvo 
senieji prūsai ir lietuviai: tai čekų 
karalius Otokaras II (1230-1278) 
ir ciesorius Rudolfas Habsburgas 
(1218-1291). Žemiau kiti valdovai 
ir kunigaikščiai, kaip Prancūzuos 
Pilypas III, Neapolio Karolis I, 
Anglijos Henrikas III, kurie dau
giau ar mažiau reikalų turėjo su 
Italija. Naktį juos visus sergėjo 
angelas nuo gyvatės antpuolio.

Mūsų žvilgsnis kiek ilgiau sus
toja ties Otokaru, kuris savo jau
nystėje buvo ruošęs du „kryžiaus 
žygius” į Prūsus ir vieną plana
vęs į Lietuvą. Žygyje į Prūsus

planuose
1254-1255 metais, atlikdamas ka
rinę tarnybą Otokarui, dalyva
vęs, kaip kai kurie istorikai 
teigia, ir Rudolfas Habsburgas.

Otokarui vargiai būtų tikę 
sėdėti gėlėtame Skaistyklos 
prieangyje, nes buvęs garbė
troška ir žiaurus, netgi prisidėjęs 
prie Hohenštaufų valdovo Konra- 
dino nužudymo, bet Dantė jį ver
tino už prisidėjimą prie krikš
čionybės įvedimo Prūsuose — 
Semboje.

Dantės atsiliepimas Sordello 
lūpomis apie Rudolfą ne toks 
palankus, kaip apie Otokarą. 
Rudolfas, kitiems giedant, nė 
nepravėrė lūpų greičiausiai iš 
liūdesio, nes jo veido išraiška 
rodė, kad jis, Romos imperijos 
valdovu būdamas, neatliko to, ką 
turėjo atlikti, būtent, per daug 
rūpindamasis Vokietijos 
reikalais, neišgydė Italijos 
žaizdų, tai padaryti palikdamas 
kitiems. Italija liko išskirta iš im- 

‘ perijos, buvo palikta savo pačios 
vidaus neramumams ir sumaiš
tims. Rudolfas dargi vainikavosi 
imperatorium ne Romoje, bet Vo
kietijos Aachene. Tą Rudolfo vai- 
nikavimąsi Aachene gana iškil
niai pavaizdavo Šileris savo bala
dėje „Grafas Habsburgas”, kur 
keliamas jaunojo Rudolfo nuolan
kumas, religingumas, gailestin
gumas.

Dar aštriau nei apie Rudolfą 
Dantė atsiliepė apie Rudolfo 
sūnų, Austrijos valdovą 
Albrechtą, kuris irgi apleidęs 
Italiją ir žiauriai nusiaubęs 
Bohemiją. Jam poetas pranašavo 
ankstyvą staigią mirtį: iš tikrųjų 
Albrechtą nužudė jo giminaitis.

Vienintelė Dantės viltis buvo 
Albrechto įpėdinis Henrikas Vn, 
kurio sostą Dangaus Rožėje 
Dantei parodė Beatričė. Ten jis 
vadinamas Didžiuoju Henriku, 
siųstu Italijos žaizdoms pagydyti. 
Tada Dantei buvo nušvitusi viltis 
grįžti į savo gimtą Florenciją iš 
tremties. Deja, ankstyva Henriko 
mirtis 1313 m. sugriovė visas 
Dantės viltis. Florencijoje Dantės 
sarkofagas tebėra tuščias, o pats 
Dantė palaidotas Ravenoje.

Otokaras, žemėje buvęs Rudolfo 
priešas, nenorėjęs pripažinti jo 
išrinkimo imperatorium, stojęs su 
juo į atvirą kovą ir joje žuvęs, o 
dabar Priešskaistyklyje į jį žvelgė 
taikingai. Neminėdamas Bohe
mijos vardo, Sordello, Dantei 
įprastu būdu, Otokaro valdytas 
žemes apibūdino geografiniais 
vardais: tai šalis, kur Moldavą 
savo vandenis plukdo į Elbę, o ši 
į Šiaurės jūrą.

Otokaras čia ypač pagirtas: jis 
dar vystykluose buvęs veiklesnis 
negu jo jau barzdotas sūnus 
Vaclovas. Iš tikrųjų Sordello 
minimas Otokaro barzdotas 
sūnus buvo pasidavęs prabangai 
ir išlepimui. Gal ta prasme ir 
reikia suprasti Dantės priekaištą, 
kuris, kalbant apie valstybinius 
reikalus, būtų lyg ir ne vietoje, 
nes po viso ko Vaclovas vėl buvo 
gavęs elektoriaus poaukštį iš 

(Nukelta į 2 psl.)

• Ruošiantis Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus Amerikos lietuvių 
šventei, kuri įvyks Chicagoje per Pa
dėkos dienos savaitgalį, lapkričio 
26-29 d., šio šeštadienio Draugo prie
das skiriamas Lietuvos krikšto 
sukakties temoms. Jį iliustruojančios 
nuotraukos iš Lietuvos buvo šią 
vasarą darytos Aldonos Kaminskie
nės, šiemetinėje Lietuvių fotografų 
parodoje Chicagoje laimėjusios III- 
iąją vietą.
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Jaunimo centras — namai

Jaunimo centras Chicagoje — lietuvybės židinys

Senojo Testamento kroniki
ninkas pasakoja, kaip karalius 
Dovydas, kai jau buvo atnešęs 
Sandoros skrynią į Jeruzalę, 
nugalėjęs Izraelio priešus, prieš 
savo mirtį ruošiasi statyti šven
tyklą Jeruzalėje. Jis kreipiasi į 
tautos vyresniųjų susirinkimą, 
pranešdamas, kad savo paties 
auksą ir sidabrą jis skiria savo 
Dievo namams, ir kviečia visus 
savo žmones aukoti Viešpačiui. 
Kada susirinkusieji lygiai taip 
pat dosniai savo turtus paskiria 
Viešpaties namų iždui, Dovydas 
prabyla į Dievą: „Kas gi aš esu, 
ir kas yra mano tauta, kad 
galėtumėm tau visa tai žadėti? 
Visa yra tavo, ir ką iš tavo rankos 
ėmėme, atidavėme tau; nes tavo 
akivaizdoje esame svetimi ir atei
viai, kaip visi mūsų tėvai. Mūsų 
dienos žemėje yra kaip šešėlis, 
mes neturime jokios pastovios 
buveinės” (1 Kron 29, 14-15).

Ši pajauta mūsų pačių laiki
numo šioje žemėje, mūsų darbų ir 
kūrybos praeinamumo, siekių 
ribotumo yra esminė krikščio
niškosios mūsų tradicijos, pa
einančios iš Senojo Testamento 
tikėjimo, dalis. Mes žinome, kad 
žemėje nestatome išliekančių 
namų. O vis dėlto ir tai žinodami 
namus vis vien statome, jais 
naudojamės, juos taisome ir 
tobuliname, ir norime, kad jie 
kuo ilgiau stovėtų. Ir šito, galima 
sakyti, paradoksiško mūsų triū
so ir rūpesčio priežastį taip pat 
galime rasti Dovydo statomos 
Viešpačiui padangtės istorijoje. 
Mes savo turtu, savo statyba, 
savo kūryba ir darbu sudarome 
sąlygas Dievui mūsų tarpe 
gyventi.

Šįmet švenčiame Jaunimo cen
tro Chicagoje trisdešimties metų 
sukaktį. Jis irgi statytas būti 
buveine mūsų išeiviškai ben
druomenei. To užmojo sumanyto
jai — lietuvių tautai daugiau kaip 
400 metų tarnavę, ją švietę ir 
visokeriopai kėlę tėvai jėzuitai. 
Jaunimo centro statybos darbus 
savo santaupomis ypač rėmė 
dievobaimingos moterys. Tai 
perdėm pirmosios lietuvių 
imigracijos narės, kurių gyve
nimo santaupos buvo labai kuk
laus uždarbio liekanos. Jų aukoti 
pinigai nupirko plytas, cementą 
ir rankų darbą, kuris sukūrė 
Jaunimo centro sienas. Be jų ir 
visų kitų geradarių Jaunimo cen
trui paaukoto turto, kurį jie skyrė 
Dievui ir ateinančioms kartoms, 
būtų sunkiai įmanomas mūsų 
kultūrinis gyvenimas Chicagoje, 
kuris taip labai apie Jaunimo 
centrą sukasi.

Jaunimo centras yra tikrai toji 
centrinė padangtė, po kuria 
švenčiame savo metinius bend
ruomenės festivalius, taip kaip ir 
Izraelio tauta juos šventė Dovydo 
statytoje šventykloje. Rudenį pra
dedame derliaus šventėmis: tos 
visos vakarienės, kurios taip 
dažnai vyksta Jaunimo centro di
džiojoje salėje, atneša lėšas ne tik 
mūsų organizacijų projektams, 
bet taip pat sukaupia pinigus ir 
paties Jaunimo centro apšildy
mui, palaikymui ir tobulinimui. 

Kas metai įvyksta jaunimo kūry
bos premijų įteikimas — tai irgi 
džiaugsmas mūsų kūrybiniu 
derliumi. Periodiškai Jaunimo 
centre susirenkame įvertinti 
mūsų mokslininkų ir kūi'ėjų 
pasiekimus per Mokslo ir kūry
bos simpoziumus — tai didžioji 
kultūrinio derliaus šventė. Jau
nimo cent didžiosios salės 
scenoje kas keleri metai gėrimės 
Teatro festivalio spektakliais. 
Puiku, kad tai vyksta Padėkos 
dienos ženkle, nes tokiu būdu 
mes galime pajusti, kaip mūsų 
bendruomeniniai projektai at
spindi Amerikos visuomenės vo
liuntarizmą: gyvename krašte, 
kuriame sklandžiai vykstantis 
buitinis žmonių aprūpinimas 
palieka visiems laiko puoselėti 
įvairiausius projektus ir burti 
kartu bendrų interesų žmones 
meno, mokslo, visuomenės gero
vės labui.

Kalėdų švenčių išvakarėse Jau
nimo centre įvairios organizacijos 
ruošia bendras kūčias, mažie
siems eglutes. Vasario Šešiolikto
sios vakare Jaunimo centro ka
vinėje susirinkę dainuojame ir 
giedame, patvirtiname pagrindi
nį visos mūsų tautos siekimą. 
Velykų šventės pasveikinamos 
velykinių valgių stalu. Kas 
penktadienį vyksta vakaronės, 
kurių temos apima labai platų 
susidomėjimų spektrą — čia 
šviečiamės, lavinamės ir mo
komės galvoti. Gegužės mėnuo 
ženklinamas organizacijų meti
nėmis šventėmis ir mokyklų bai
gimo iškilmėmis. Gegužės mėne
sį Jaunimo centre jau keturiolika 
kartų buvo švenčiama pati di
džioji mūsų kultūrinio pavasario 
šventė — Poezijos dienos. (O kūry
binis žodis sklinda iš Jaunimo 
centro ir apskritus metus — čia 
savo kūryba su klausytojais per 
trisdešimt metų yra dalinęsi 
turbūt beveik visi mūsų žymieji 
poetai ir rašytojai, sutiktos visos 
svarbiosios naujai išleistos 
grožinės literatūros knygos, įvai
riomis progomis kritikų nagrinėti 
ne tik lietuvių, bet ir pasaulinės 
literatūros įdomieji klausimai.)

I šitokius mūsų švenčių ciklus 
galime žvelgti kaip tam tikrą li-

Nuotraukos Stasio ŽilevičiausJaunimo centro ir tėvų jėzuitų vienuolyno bei koplyčios, 5620 South Claremont Avenue, Chicago, Illinois, pastatų kompleksas.

Trisdešimt metų 
veiklos sukaktis

JUOZAS ŽYGAS

Kokia būtų buvusi Chicagos 
lietuvių veikla, jeigu nebūtų buvę 
Jaunimo centro? Sunku net įsi
vaizduoti lietuviškąją Chicagą be 
Jaunimo centro. Kol mes jį turi
me, tai gal ne visi jo reikšmę 
įvertinam ar jį paremiam. Bet tik 
trumpai paklajokime po svajonių 
pasaulį ir pabandykime įsivaiz
duoti, kad Jaunimo centro nebė
ra. Jeigu jums kas staiga pasa
kytų, kad... nebėra! Koks būtų 
jūsų pirmas refleksas? O jeigu 
neprisid me prie jo išlaikymo, 
tai taip įvykti gali. Taigi, kol mes 
jį dar turime, reikia stengtis ir 
prisidėti, kad jis dar ilgai gyvuo
tų. Už jį mes turime būti dėkingi 
tėvams jėzuitams. Jų tarpe ta idė
ja gimė, jie telkė pinigus ir ją 
įgyvendino. Žinoma, ne jie vieni 
tai padarė, jų užnugaryje buvo 
dosni lietuviška visuomenė. Vla
das Būtėnas yra vaizdžiai rašęs, 
kad Jis buvo statomas ne biznie
rių, bet idealistų”. Idealistai jį 
statė, idealistai jį ir toliau išlai
ko: „ČIKAGOS JAUNIMO 
CENTRAS yra bendro darbo vai
sius. Ne vieno, bet daugelio 
lietuvių idėjomis jis buvo supla
nuotas, bendromis pastangomis 
jo statybai buvo sutelktos lėšos, 
visų bičiulių aukomis jis yra išlai
komas”. Jaunimo centras turi 
rėmėjų ir tarpe tų, kurie Chica
goje nebegyvena ar net niekuo
met negyveno. Tai yra visai 
natūralu, nes Jaunimo centras 
tarnauja ne vien Chicagos lietu
viams.

Daugelis lietuviškų gyvenvie
čių turi didesnius ar mažesnius 
savo centrus ar Lietuvių namus. 
Visi jie yra reikalingi ir visi at- 

turginių metų inkarnaciją jau už 
bažnyčios sienų, kur jie yra per
vedami į visuomenės gyvenimą. 
Dievas gyvena tarp mūsų — jis 
yra ypač ten, kur renkamės pras
mingam tarpusavio bendravimui.

Nuosekliai tad Jaunimo cen
tras yra tapęs namais, kurie yra 
atviri ir svetingi vis. ,ms, norin
tiems šituo labai plačiai supras
tos bendruomenės gyvenimu 
dalintis. Vakarų pasaulyje trokš
tamas pliuralizmas čia akivaiz
džiai įkūnijamas. Jaunimo cen
tras šiltai priima svečius — ne tik 
lietuvius iš visos Amerikos ir Ka
nados, iš viso pasaulio, kaip per

t

Dabartinė Jaunimo centro valdyba: (pirmoje eilėje) S. tė ir A. Ramanauskienė; (antroje eilėje) J. Žygas, V. Les- 
Endrijonienė — pirmininkė, A. Likanderienė, G. Miceviėiū- niauskas, J. Paronis. Trūksta: V. Rupinsko ir J. Daunoro.

Nuotrauka Jono Tamulaiėio

lieka savo paskirtį. Tačiau Jauni
mo centras Chicagoje yra lyg sos- 
tapilė: ji tarnauja ne tik Chicagai, 
bet ir visai išeivijai. Be kelių re
dakcijų ir lituanistinių mokyklų, 
kurias gal ir kiti centrai turi, 
jame yra bendrinės lietuvių insti
tucijos. Visas tas institucijas net 
sunku išvardinti, reikia pagalvo
ti, kad ko neužmirštum. Jame yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
nervų centras (centrinė raštinė ir 
valdybos būstinė), Pedagoginis li
tuanistikos institutas, Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centras, 
Pasaulio lietuvių archyvas, Mu
zikologijos archyvas, Foto archy
vas, Čiurlionio galerija, Lietuvių 
dailiojo meno institutas, Laisvės 
kovų muziejus, JAV LB Švietimo

Pasaulio lietuvių dienas, Mokslo 
ir kūrybos simpoziumus, Ateiti
ninkų federacijos kongresus, bet 
ir kitų tautybių politikus, moksli
ninkus (sociologas kun. Andrew 
M. Greeley per savo viešnagę 
su paskaita Jaunimo centro 
kavinėje kelis kartus stebėjosi ir 
džiaugėsi lietuvišku atvirumu), 
menininkus (Čiurlionio galerijoje 
ne per seniausiai vyko latvių dai
lininkų paroda), o ypač mūsų tau
tiečius iš tėvynės, kurie, patekę 
į Jaunimo centrą, kartais stebisi 
— „klerikalų” kultūrinė įstaiga, 
o jos scenoje rečituoja kūrėjai iš 
Lietuvos ir opiomis temomis 

tarybos knygų sandėlis ir įvairių 
organizacijų priebėga. Taigi, kaip 
matome, gana impozantiškas 
įvairių centrinių institucijų 
sąrašas. Jame vyksta suvažiavi
mai, konferencijos, seminarai, 
simpoziumai ir daugelis kitų 
renginių, kurie yra bendri mūsų 
išeivijos veiklai. Tik pagalvoki
me, ar tos visos institucijos būtų 
galėjusios egzistuoti, jeigu 
nebūtų buvę Jaunimo centro.

Jaunimo centras, nors dar galu
tinai nebaigtas, 1957 m. spalio 
mėn. 6 d. atidarė savo duris lietu
viškai visuomenei ir jaunimui. 
„Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
36 organizacijų atstovai ir apie 
800 svečių. Kai kurie dalyviai la
bai nustebo, kai pamatė, kad 

diskutuoja mokslininkai. Jau
nimo centro patirtis jiems griau
na okupuotoje Lietuvoje taip 
peršamą buržuazinių nacionalis
tų netolerantingos, susiskaldžiu
sios ir susipykusios išeivijos 
modelį. Juk Jaunimo centre savo 
renginius ruošia įvairiausios or
ganizacijos, nuo Švento Rašto 
skaitytojų iki politinių teorijų 
tyrinėtojų. Visi jaučiasi namuose 
po Jaunimo centro stogu.

Tuos namus įkūrė, mūsų ben
druomenei padovanojo tėvai 
jėzuitai su visų savo lėšomis juos 
pastačiusių pagalba, juos išlaiko, 
jais nuolat rūpinasi ir juos toliau 

prie garbės stalo sėdėjo ir įvai
rių tikybų ir įvairių politinių sro
vių atstovai. Tačiau tas faktas tu
rėjo pabrėžti, kaip tėvai jėzuitai 
supranta lietuvių vienybę”. Lie
tuviška visuomenė ir spauda su 
džiaugsmu priėmė šį įvykį. „Sek
dami lietuviškąjį gyvenimą, su 
džiaugsmu turime konstatuoti 
faktą, kad lietuvių jėzuitų or
dinas nuo Vilniaus universiteto 
įsteigimo laikų, kartu su lietuvių 
tauta pergyvendamas visą eilę 
tragiškų dienų, išliko lankstus ir 
lietuviškas savo dvasia (Laisvoji 
Lietuva, 1957 m. spalio mėn. 31 
d.).

Atidarius Jaunimo centrą, 
gana greitai buvo jaučiama, kad 
jo patalpos per ankštos. Neužte

puošia nepailstantys Jaunimo 
centro vadovybės darbuotojai ir 
talkininkai. Jaunimo centras yra 
mūsų visų pasididžiavimas ir 
džiaugsmas, taip kaip Jeruzalės 
šventykla buvo Izraeliui. Tar
damas, „todėl, kad aš džiaugiuo
si savo Dievo namais”, Dovydas 
skyrė statomai šventyklai savo 
paties aukso ir sidabro išteklius 
(1 Kron 29,3). Mes irgi turime pa
grindo taip sakyti ir dėl to savo 
piniginiais ištekliais jau tris
dešimt metų mums tarnavusį 
Jaunimo centrą — mūsų Dievo ir 
mūsų namus — toliau puoselėti.

(a. U.) 

ko esamų nei lituanistinėms mo
kykloms, nei įvairioms organiza
cijoms. O per įvairius renginius 
koridoriais buvo neįmanoma pra
eiti. Atėjus savaitgaliams, kai 
vykdavo įvairios repeticijos ir 
susirinkimai, labai dažnai 
nebūdavo patalpų visus sutalpin
ti. Jautė tai jėzuitai, jautė ir 
visuomenė, kad esamas patalpas 
reikia plėsti. Tad beveik tučtuo
jau, praėjus tik keleriems me
tams, buvo pradėta rūpintis jo 
praplėtimu. Ir vėl našta ant jėzui
tų pečių.

1966 m. rudenį buvo paskelbtas 
vajus naujai statybai. Vysk. 
Vincentas Brizgys, gen. konsulas 
dr. Petras Daužvardis ir plačioji 
visuomenė tam projektui nuošir
džiai pritarė. Dr. Antanas Raz
ma, pirmasis atsiuntęs tūkstantį 
dolerių naujai statybai, ragino 
nelaukti, nesismulkinti, bet 
drąsiai pradėti statybą ir žiūrėti, 
kad būtų pakankamai vietos 
lietuvybės misijai: mokyklai, 
renginiams ir lietuvių kultūrinių 
vertybių išlaikymui. Dr. 
Steponas Biežis rašė: „Jūsų 
milžiniškos patriotinės pastangos 
išlaikyti ir ugdyti lietuvybę 
aiškiai matomos ir nuoširdžiai 
vertinamos”. Dr. Kazys Ambro- 
zaitis: „Sveikinu Tėvus Jėzuitus 
ir dėkoju už sėkmingą darbą 
lietuvių jaunimo labui...” 
Daugelis organizacijų ir pavienių 
asmenų įsijungė į šį statybos 
vajų. Siuntė ne tik paskatas ir 
linkėjimus, bet ir piniginę 
paramą. I statybos vajų įsijungė: 
skautų vadovybė, Gailestingųjų 
seserų sąjunga, Lietuvių tautinis 
sąjūdis, Ateitininkų Federacija, 
Šauliai, L.V.S. sąjunga, gydytojų 
ir inžinierių sąjungos ir daugelis 
organizacijų bei klubų prisidėjo 
finansine parama. Dr. Leonas 
Kriaučel’ūnas, Dradėdamas va
jaus vakarienę, pareiškė: 
„Manau, nesuklysiu pasakęs, 
kad Jaunimo centras Chicagoje 
yra mūsų lietuvybės išlaikymo 
centras Amerikoje”. Buvo daug 
pilkų didvyrių, kurie nešė 
sunkiai uždirbtus pinigus, kad 
klestėtų lietuvybės židinys. 
Negalima praeiti, nepaminėjus 
Vacės ir Jono Bagdanavičių 
nuoširdžios aukos: „Jūsų 
dideliam sumanymui pilnai 
pritariame, todėl drauge ir mūsų 
sūnaus atminimui skiriame šią 
kuklią auką — vieno mėnesio 
pensiją”. Buvo ir daugiau 
panašių aukotojų. Kaip jau minė
ta, Jaunimo centrą statė ne biz
nieriai ir gal ne milijonieriai, bet 
idealistai. Dažniausiai vargo 
žmonės, bet turtingi dvasia. 
Aukotojų tarpe buvo gal ir tokių, 
kurie patys nebuvo lankę jokios 
lietuviškos mokyklos, tačiau 
suprato lietuviško švietimo 
reikšmę. Senoji lietuvių imigraci
ja labai dosniai parėmė šio židinio 
statybą.

Jaunimo centro statybos pir
moji fazė buvo atlikta, vadovau
jant kun. Broniui Krištanavičiui. 
Antroji statyba, išplečiant 
Jaunimo centrą, vyko 1966-72 m. 
tarpsniu, vadovaujant kun. Jo
nui Kubiliui. Kun. Jonas Kubi
lius buvo prityręs statybos reika
luose (Montrealy jis įkūrė Aušros 
Vartų parapiją). Tačiau statyba 
buvo lėta ir varginanti ne dėl lėšų 
stokos, bet dėl tampymosi su ar
chitektu.

Iš visų patalpų populiariausia 
pasidarė kavinė. Vakaronės su-

(Nukelta į 4 psl.)
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Krikščionybė ir tautiškumas
Lietuvos istorijoje

Rūpestis lietuvių tautos išlikimu

Antrame pokalbių apie pasau
lėžiūrą rinkiny Lietuvos komu
nistų partijos CK propagandos ir 
agitacijos skyriaus lektorius Jo
nas Sakalauskas užsibrėžė kone 
neįmanomą uždavinį, būtent nu
neigti katalikybės įnašą lietuvių 
kultūrai. Net ir partijos šulai 
šiais persitvarkymo laikais at
sisako dalies senųjų prietarų dėl 
Bažnyčios vaidmens tautos gyve
nime, stengiasi objektyviai ver
tinti praeitį. Antai š.m. rugsėjo 
17 d. įvykusiame respublikos 
vadovų pasitarime su Katalikų 
Bažnyčios hierarchais CK sekre
torius Šepetys pasveikino juos 
katalikybės įvedimo 600 metų 
proga, linkėdamas „tęsti šviesių 
Lietuvos istorijos asmenybių — 
dvasininkų Maironio, Vaižganto, 
Strazdelio, Baranausko ir kitų 
geras tradicijas, kovojant su 
blogiu, negerovėmis”. Tiesa, 
knyga buvo duota rinkti 1986 m. 
sausio mėnesį, kada dar nepūtė 
persitvarkymo vėjai.

Sakalausko straipsnis būdingas 
tiems, kurie mėgina Bažnyčiai 
priskirti atsakomybę už negero
ves, tačiau neigia arba mėgina 
sumenkinti jos įtaką gerovės 
kūrime. Tad Sakalauskas, prisi
dengdamas Daukanto ir Basana
vičiaus citatomis, pažymi, kad 
kryžiuočiai kardu ir kalaviju 
krikštijo Lietuvą, neva naikino 
jos kultūros tradicijas. Dvasi
ninkai pirmieji rūpinosi lietu
viška raštija, bet tik kaip konfe
sinių ginčų priemone. Sakalaus
kas teigia, kad kai kurie kunigai 
giedojo himnus carizmui, neap
sieina neprimindamas prelato 
Antanavičiaus, kuris smerkė 
1905-jų metų revoliucionierius. 
Kunigai įsijungė į tautinio at
gimimo sąjūdį, bet tik siekdami 
apsaugoti savo pozicijas, o tokie 
kultūros milžinai, kaip Strazdas, 
Baranauskas ir Maironis, prisi
menami ne kaip kunigai, bet kaip 
poetai. Tokios Sakalausko tezės, 
bet ar jos teisingos?

Maironis daugiau prisimena
mas kaip poetas negu kunigas. 
Bet kone visi didieji rašytojai 
sulaukia to paties likimo. Prisi
mename Cvirkos, Nėries ir kitų 
komunistų raštus labiau negu jų 
oficialias pareigas. Mieželaitis at
mintyje liks kaip poetas, o ne 
kaip LTSR AT prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojas, bet Saka
lauskas veikiausiai užprotestuo
tų, jei būtų daroma išvada, kad 
tai rodo, jog komunizmo įtaka 
nebuvo svarbi nei Mieželaičiui, 

Siame numeryje:
Krikščionybė ir tautiškumas Lietuvos istorijoje • „Ateities” 
akademinis savaitgalis • Tautodailės paroda • Telesforas Valius 
• Alfonso Tyruolio eilėraštis • Algimanto Kezio fotografijų paro
da • Audronės Simonaitytės-Gaižiūnienės koncertas Los Ange
les • Pluoštinis menas • Nauji leidiniai

nei jo laikų žmonėms. Be to, 
religijos vaidmuo Maironio gyve
nime ir kūryboje nelabai žino
mas, nes ilgusi metus sovietinė 
valdžia jį nutylėjo ir sąmoningai 
menkino. Į pirmuosius komunis
tų išleistus Maironio eilių rin
kinius neb’’”o įtraukiami reli
giniai eilėraščiai, kaip „Marija, 
Marija”, „Kad širdį tau skaus
mas”, „Ačiū Tau, Viešpatie”. Net 
„Lietuva brangi” neteko dviejų 
priešpaskutiniųjų ketureilių, o 
„Kur bėga Šešupė” neteko popu
liaraus paskutiniojo posmo „Ap
saugok, Aukščiausias”. 1948 
metais pats Sniečkus CK plenu
me teigė: „Mūsų uždavinys yra 
ne užtrinti tai, kas buvo reak
cinga Maironio kūryboje, bet 
atvirkščiai — atmesti”.

Sakalauskas nurodo, kad kai 
kurie kunigai giedojo himnus 
carui, bet joks kunigas faeaukšti- 
no carų taip, kaip Lietuvos 
rašytojai šlovino Staliną, net ta
da, kai lietuviai buvo masiškai 
žudomi ir tremiami. Net dabar ta
rybiniai rašytojai nedrįsta viešai 
kritikuoti aukštų partijos pa
reigūnų, reikšti nepasitenkini
mą pagrindinėmis partijos užsie
nio ar gynybos politikos gairėmis. 
Nors rašytojai nebelaikomi sielų 
inžinieriais, kurių užduotis ne 
daug kuo skyrėsi nuo pro
pagandistų, jie kaip grupė la
biau paklusnūs valdžiai, negu jų 
kolegos kitose pasaulio šalyse, ir 
jų gretose mažiau maištininkų, 
negu jų buvo Katalikų Bažnyčio
je 19-tame šimtmetyje. Galima 
klausti, kuris kunigas sukūrė 
himną, prilygstantį Salomėjos 
Nėries poemai Stalinui. Lietuvos 
priverstinės inkorporacijos proga 
ji rašė:

Valia jo plieninė, ir protas plieninis, 
O žvilgsnis maloniai smagus.
Ir myli draugai ji, ir myli jį minios 
Ir myli kiekvienas žmogus.

Juk Stalinas išlaužė
Plačiai duris į saulę — 
Neilgai teks mums šliaužiot 
Supuvusiam pasauly.
Tai tik ištraukos eilėraščio, po 

kurio, pasak TSRS AT stenogra- 
finės apyskaitos, buvo „audringi, 
ilgai nenutilstą plojimai”. Ir 
kuris tarybinis rašytojas gali atsi
stoti greta vyskupo Antano Bara
nausko „Kad tu, gude, nesulauk
tum!”?

Sakalauskas mini kunigo Anta
navičiaus pareiškimą prieš 
penktųjų metų revoliucionierius, 
aiškina, kodėl katalikai įsijungė

Septintasis „Ateities” 
akademinis savaitgalis

JUOZAS BAUŽYS

Vadinamieji „Ateities” akade
miniai savaitgaliai Chicagoje yrą 
jau prigiję kaip įdomūs ir intelek- 
tuališkai turiningi renginiai. Šie
met toks akademinis savaitgalis 
— septintasis iš eilės — įvyko 
spalio 30 - lapkričio 1 dienomis. 
Rengėjai parinko jam bendrą 
temą: „Lietuvių tautos fizinis ir 
dvasinis išlikimas”, ir beveik vi
sos paskaitos, daugiau ar mažiau, 
šią temą lietė. Paskaitininkais ir 
koreferti. ais buvo kviesti ateiti
ninkai ir neateitininkai, vyresnio 
ir jaunesnio amžiaus asmenys, 
lietuviškai visuomenei jau gerai 
žinomi. Be abejo, visas rengimo 
komitetas, kuriam šį kartą 
vadovavo Milda Tamulionienė, 
turėjo gerokai pasidarbuoti, norė
dami surasti prelegentus. Reikia 
dar priminti, kad didžiausias 
tokių akademinių savaitgalių 
rengimo kaltininkas buvo ir te
bėra Jonas Pabedinskas.

Pogrindžio spauda ir 
tautos nuotaikos

Savaitgalis buvo pradėtas 
penktadienio vakarone Jaunimo 
centro kavinėje. Po trumpo Jono 
Pabedinsko žodžio programai 
vadovauti buvo pakviestas Sau
lius Kuprys, o invokacijai prel. 
dr. Juozas Prunskis. Vakaro pa
grindinis paskaitininkas buvojau 
visiems lietuviams gerai žino
mas, neseniai dar iš Lietuvos 
atvykęs disidentas doc. Vytau
tas Skuodis. Su juo klausytojus 
supažindino Mindaugas Pleškys.

į tautinį atgimimą, neva labiau 
siekdami apginti savo pozicijas. 
Čia išryškėja du būdingi sovieti
nių propagandistų nenuoseklu
mai. Pirma, jie nevieningai trak
tuoja atskirų kunigų veiksmus 
mažiau ar daugiau pagal šį prin
cipą: jei veiksmas girtinas, tai jis 
priskirtinas žmogui, ne kaip 
katalikui ar Bažnyčios atstovui, 
bet kaip lietuviu,, rašytojui, 
doram žmogui arba pagal kurią 
nors kitą kategoriją. Bet jei veiks
mas smerktinas, tai žmogus jį 
atliko kaip Bažnyčios atstovas. 
Todėl sovietiniai propagandistai 
laiko kunigą Antanavičių visos 
Bažnyčios atstovu, bet nutyli 
kunigo Mackevičiaus ir kitų 
1863-jų metų sukilime dalyvavu
sių kunigų tikėjimą, kartais juos 
net vaizduoja kaip kovotojus ne 
tik prieš carą, bet ir prieš 
Bažnyčią. Vartodami šį divilypį 
nenuoseklų principą, propagan
distai, kaip Sakalauskas, gali 
paneigti bet kuriuos kataliky
bės nuopelnus ir jai užversti.

„Ateities” akademinio savaitgalio vakaronėje š.m. spalio 30 dieną Jaunimo centre, Chicagoje: Saulius Kuprys, Min
daugas Pleškys ir Vytautas Skuodis. Nuotrauka Jono Kuprio

Vytauto Skuodžio paskaitos te
ma buvo tokia pat kaip ir bend
roji savaitgalio tema. Savo min
timis jis sakėsi norįs atskleisti 
Lietuvos pogrindžio dalelę, pa
rodyti pogrindžio spaudą ir 
vėliau pakalbėti apie Lietuvos 
ateitį. Kalbėdamas plačiau apie 
pogrindžio spaudą, visų pirma pa
skaitininkas akcentavo Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką, 
einančią jau nuo 1972. Lietuvoje 
ji buvo sutikta šiltai ir su viltimi. 
Sukėlė ji susidomėjimą ir Vaka
ruose, kurių spauda pradėjo nau
doti Kronikoje pateikiamą 
informaciją. Pastaruoju laiku 
apie Kroniką rašoma net ir 
sovietinėje spaudoje.

atsakomybę už didžiausius trūku
mus.
Nagrinėdami tautinį atgimimą, 
propagandistai atsisako marksis
tinių principų dėl vyraujančio 
liaudies vaidmens svarbesniuose 
visuomenės persitvarkymuose. 
Sakalauskas vadina Basanavi
čių, Šliūpą, Kudirką, Žemaitę 
nekatalikais, turėjusiais reikš
mingą rolę tautinio išsivadavimo 
sąjūdyje. Galima dar ginčytis dėl 
Kudirkos pasaulėžiūros, bet visiš
kai aišku, kad kaimo jaunimas 
dainavo Maironio eiles, o ne 
Kapsuko politines polemikas. 
Negalima nuvertinti „Aušros” ir 
„Varpo” ypatingos reikšmės 
tautiniame atgimime, bet ir 
šiems laikraščiams reikėjo pa
rengti dirvą bei sudaryti sąlygas 
jų plitimui tautoje. Jei žmonės ne
būtų mokėję skaityti, tai nebūtų 
galėję skaityti nė „Aušros”. O 
Bažnyčia, ypač vyskupas Valan
čius, rūpinosi liaudies švietimu, 
užtikrino, kad nemaža jaunimo 
dalis išmoktų lietuviškai skai
tyti, Prūsijoje spausdino ir slap
ta į Lietuvą gabeno maldaknyges 
ir kitus leidinius, kuriuos 
beskaitydama tauta pasirengė 
skaityti ir kitos rūšies raštus. Bet 
apie tai nėra jokių užuominų pas 
Sakalauską. Savaime aišku, kad 
negalima Bažnyčiai priskirti vi
sų nupelnų už tautos laimėjimus, 
bet iki 20 amžiaus pradžios 
Lietuva buvo katalikiška tauta, 
ir neišvengiamai katalikybės 
vaidmuo kultūros gyvenime buvo 
itin reikšmingas.

K. G.

Deja, tiek išeivijoje, tiek ir 
pačioje Lietuvoje atsiranda 
asmenų, kurie Kronika ne 
visiškai nori tikėti. Net ir 
pačiame pogrindyje susidarė lyg 
ir tam tikra opozicija, gal dėl to, 
kad Kronikoje beveik išimtinai 
buvo pabrėžiamas tik religinės 
laisvės varžymas. Šitos ir kitos 
aplinkybės į gyvenimą iššaukė ir 
kitus leidinius. Pasirodė Aušra, 
Varpas, Aušrelė, Dievui ir 
Tėvynei, Rūpintojėlis, Tiesos 
kelias, Laisvės šauklys, Ateitis, 
Alma Mater, Vytis, Pastogė, 
Perspektyvos. Vieni išsilaikė il
giau, kiti trumpiau, bet jau vien 
pogrindinių leidinių gausa rodo 
tautos nuotaikas. Vienu metu 
Lietuvoje leidžiami 14 pogrindi
nių leidinių buvo rekordas sovie
tinėse respublikose.

Paskaitininkas įdomiai atsklei
dė Perspektyvose susibūrusių 
Lietuvos vadinamų eurokomunis- 
tų nuotaikas, kurie reikalavo Lie
tuvai laisvės, nors ir socialisti
nėje santvarkoje, ir dėl to 
susilaukė itin griežto sovietinio 
saugumo pasmerkimo. Prelegen
tas. pabrėžė, kad siekiant 
Lietuvai laisvės, nuomonių skir
tumai to siekio nesilpnina. Tad ir 

Jaunimo centro kavinėje pradedama rinktis šiemetinio 
„Ateities” akademinio savaitgalio atidarymui — vakaronei 
su Skuodžių šeima. Iš kairės matyti: Juozas Polikaitis 
(Ateitininkų Federacųos vadas), Jonas Kavaliūnas. Juozas

Baužys, Ona Baužienė, dr. Kazys Rimkus. Toliau: Rūta 
Končiūtė-Saliklienė (iš Madison, Wisconsin) su dukrele 
Sigita, Kazys Bradūnas, Juozas Končius, Sigutė Kavaliū- 
naitė-Mikrut. Nuotrauka Jono Kuprio

pogrindyje opozicinės mintys 
buvo sutinkamos šiltai. Suglaus
damas savo mintis, paskaitinin
kas akcentavo, kad bent šiuo 
metu nėra pagrindo galvoti, jog 
pogrindžio spauda išnyksianti, 
nežiūrint ir demokratiškesnių 
vėjų Sovietų Sąjungoje. Ir antra, 
saugumas ir toliau ją visokiais 
būdais persekios.

Po savo paskaitos Vytautas 
Skuodis įteikė dvi savilaidos 
būdu mašinėle išspausdintas 
knygas Ateitininkų Federacijos 
vadui Juozui Polikaičiui, pagal 
specialų tų knygų autorių pagei
davimą. Paskaita sukėlė daugybę 
klausimų, į kuriuos Vytautas 
Skuodis atvirai atsakinėjo. Jo at
sakymai daugeliui atvėrė tik
resnę dalykų padėtį ar įvykių 
prasmę. Į klausimą, ar neseniai 
vykę Bažnyčios hierarchų ir val
džios pokalbiai Lietuvoje atneš ko 
gero, buvo atsakyta, kad nereiktų 
per daug tikėtis. Hierarchija ir 
šiaip esanti per daug nuolaidi 
režimui. Kas geriau vaišioje — 
lietuviai komunistai, ar rusai? 
Atsakymas: anksčiau, prie 
senosios gvardijos, rusai buvę 
geresni, bet dabar — lietuviai. 
Partinio bilieto turėjimas dar 

nereiškia, kad jo savininkas yra 
tautos išgama. Yra faktas, kad 
Lietuvoje žmonės yra dviveidžiai: 
vienas ateizmo katedros pro
fesorius pareiškė, kad jis lygiai 
gerai galėtų įrodyti ir Dievo 
buvimą.

Yra faktas, kad tarp Vatikano 
ir Kronikos buvo atsiradęs konf
liktas. Vatikanas komunistinei 
valdžiai tik padarė paslaugą, 
rodydamas didesnį palankumą 
kunigams prisitaikėliams ir ypač 
kardinolo Vaivods paskyrimu. 
Lietuvos seminarijoje valdžia 
sudariusi sąlygas jon patekti 
komjaunuoliams, nes yra tenden
cija Bažnyčią ardyti iš vidaus. 
Jau dabar esama kunigų, kuriuos 
reikėtų suspenduoti. Iš viso esą 
trys rūšys kunigų: vadinami eks
tremistai (kovotojai), paprasti 
amatininkai ir lojalūs režimui.

Jaunimo bendravimas su ru
sais Lietuvoje nėra glaudus, ne
bent pastebimas tik profesinėje 
plotmėje. Šiaip lietuviai laikosi 
atokiai nuo rusų. Grįžtant dar 
prie lietuvių komunistų, esančių 
aukštose pareigose, Skuodis 
pažymėjo, kad dalis jų yra aiškiai 
lietuviško nusistatymo. Juk net 
vienas iš kartu su Skuodžiu tei
siamų ir ištremtų (Gintautas Ieš
mantas) buvo aukštose komjauni
mo ir partijos pareigose. Jis dar 
ir dabar iš tremties nepaleistas.

Irena Skuodienė buvo paprašy
ta papasakoti, kaip jos šeimos 
gyvenimas toliau klostėsi po 
vyro suėmimo. Buvo daug bai
mės, įtampos, buvo pastebimas 
saugumo sekimas, įvairios provo
kacijos, bandymai išardyti šeimą. 
Ji pasisakė netikinti, kad saugu
miečių persekiojimas galėtų ir 
dabar sušvelnėti. Daiva Skuodytė 
pareiškė, kad jų nelaimėje net 
draugai, patys išsigandę, juos 
apleido. Ji buvo pasijutusi lyg 
atstumta „visuomenės šiukšlė”, 
be užuojautos ir be draugų.

Papasakojęs dar apie kasdie
ninį gyvenimą ištrėmimo lagery
je, Skuodis buvo paklaustas, 
kaip Lietuvoje buvo atsiliepta į 
vadinamojo „apskritojo stalo” 
pokalbius praeitą vasarą. Anot jo, 
jie buvo žmonių vertinami teigia
mai ir jokios audros, kaip čia, jie 
nesukėlė.

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Saikas ir gelmė Bradūno
KĘSTUTIS KEBLYS

Ar Adomas Mickevičius pritartų 
Molotovo - Ribbentropo paktui?

Ar žinojot, kad Adomas Mic
kevičius yra imperializmo sąjun
gininkas? Ar kad didysis poetas 
šiandien pritartų Molotovo - Rib
bentropo paktui? Šią nepapras
tai originalią ir Mickevičiaus ty
rėjus bei gerbėjus tikrai sukrė- 
siančią teoriją 1987 m. rugpjūčio 
29 d. skelbe Literatūra ir menas, 
komentuodamas tada prieš šešias 
dienas Vilniuje prie poeto pamin
klo įvykusią demonstraciją. 
Komentaro išvada — demons
tracija buvusi visiškai priešinga 
Adomo Mickevičiaus idėjoms ir 
idealams.

Šiam savo teiginiui sustiprinti 
Literatūros ir meno redakcija 
mėgino pasitelkti paminklo 
Mickevičiui kūrėją, skulptorių 
Gediminą Jokūbonį. Redakcijos 
užklaustas, šis demonstracijos nei 
pagyrė, nei pasmerkė. Paminėjęs, 
kas jį įkvėpė paminklą sukurti — 
Mickevičiaus .Jaunatviškas, vil- 
nietiškas tautų brolybės idėjos 
polėkis, jo talentas, gili tėvynės 
meilė, jo nuostabios eilės, pado
vanotos Lietuvai” — Jokūbonis 
pareiškė, kad mes šiandien suvo
kiame jį ir jo kūrybą kaip „vieną, 
nedalomą ir mums labai brangią 
visumą, kurios neįmanoma sus
kaldyti, kad ir kas bekalbėtų pa
minklo papėdėje”.

Taigi, anot Jokūbonio, Mickevi
čius yra ir liks Mickevičius, lie
tuviams brangi, „nesuskaldoma 
visuma”. Su ta mintimi sunku 
nesutikti — jai greičiausiai pri
tars ir patys demonstrantai. Bet 
kas gi buvo ir tebėra tas Micke
vičius? Kokios jo pagrindinės idė
jos? Už ką jis kovojo? Kieno pusė
je jis stovėjo ir tebestovi?

Adomas Mickevičius gimė kele
tą metų po galutinio lenkų-lietu
vių federacijos pavergimo. Tuo
metinis Prūsijos imperatoriaus 
Friedricho, Rusijos imperatorės 
Kotrynos ir Austrijos imperatorės 
Marijos-Terezijos sankalbis prieš 
Lenkiją ir Lietuvą vėliau tapo 
pavyzdžiu Hitleriui ir Stalinui. Šį 
sąmokslą Mickevičius pasmerkė 
ir jo vykdytojus pavadino „šėto
niška trejybe”. „Jų vardai yra 
trys šventvagystės”, skelbė jis. 
„Jie nukryžiavo Lenkiją, bet tau
ta vėl prisikels!” Ar Mickevičius 
šiandien teisintų Hitlerio-Stalino 
paktą, kaip tai tebedaro Lietuvos 
oficialioji spauda, ar jis būtų pa
rėmęs demonstrantus, kurie jo 
paminklo papėdėje pasmerkė 
dabartinę šventvagystę?

Literatūra ir menas tvirtina,

Šiame numeryje:
Adomas Mickevičius ir rugpjūčio 23-ioji Vilniuje • Gelmė ir saikas 
Bradūno žodyje • Religinis menas Detroite • Naujos knygos • 
„Ateities” akademinis savaitgalis (2) • Kazio Bradūno eilėraščiai 
• PEN Klubo Kalinamų rašytojų komiteto pranešimas • Apie dvi 
knygas okupuotoje Lietuvoje • Pabaltiečių meno paroda OSU • 
Rimantas Dichavičius Čiurlionio galerijoje

kad prie Adomo Mickevičiaus 
paminklo rugpjūčio 23 d. buvo sa
komos kalbos, giedamos giesmės, 
neva „toli prasilenkiančios su 
humanistinėmis internaciona
lizmo idėjomis”. Kultūros 
ministerij'- savaitraštis, kaip ir 
kiti spauduo organai, taip ir liko 
nepacitavę tų kalbų bei giesmių. 
Neiau Maironio „Lietuva bran
gi”, giesmė „Marija, Marija”, ar 
lietuvių Tautos himnas yra 
„antihumanistinės giesmės”? 
Kiekvienas jų sakinys natūraliai 
susilieja su Mickevičiaus kūryba 
ir mąstyseną, būtų jam artimas ir 
suprantamas.

Pati demonstracija prasidėjo 
Nijolės Sadūnaitės žodžiais: 
„Laisvės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai”. Ar tai būtų svetima 
idėja Adomui Mickevičiui, kuris 
praleido savo gyvenimą, siek
damas laisvės Lietuvai bei Lenki
jai, ir kuris svajojo apie laisvą, 
suvienytą Europą? Taip, jis buvo 
tikras internacionalistas, žmonių 
ir tautų brolybės šauklys — bet 
laisvų žmonių, laisvų tautų! Atsi- 
verskim „Poną Tadą” (Vaga, 
1978) ir klausykimės Justino 
Marcinkevičiaus išversto poeto 
balso:
Ką tik girdėjote iš šios sakyklos,

broliai,
Kad Lenkija laisva, kad Lietuva nuo 

šiolei 
Taip pat laisva — sveiki, liuosybės vėl 

sulaukei 
Girdėjot potvarkį, kurs priespaudą 

nubraukia, 
Kursai visuotinį ir bendrą seimą 

šaukia.

Ir toliau:

„Ir lygūs, ir laisvi!,, Dombrovskis 
suskandavo: 

' „Valio, laisva tauta! ...”

Už tą patį laisvės reikalavimą 
rugpjūčio 23 d. demonstrantai bu
vo apkaltinti „nacionalistinių 
aistrų” kurstymu ir kraujo troš
kimu. Kaip nesunkiai Micke
vičius būtų atpažinęs tuos argu
mentus — „internacionalizmu” 
vadinamas „imperializmas”, tai
kingas laisvės reikalavimas — 
„karo kurstymas”, baudžiava ir 
kalėjimai — „taika ir ramybė”. Ir 
jį patį Puškinas kadais puolė už 
tai, kad jis kėsinąsis į Rusijos im
perijos neliečiamumą. Šiandien 
oficialieji žurnalistai panašiai 
puola tuos, kurie tvirtina, kad ir 
sovietinei rusų imperijai laikas 
viešai „persitvarkyti”, demo-

Kazys Bradūnas. Krikšto vanduo 
Joninių naktį. Chicaga: Ateities 
literatūros fondas, 1987. 94 psl. 
Leidinio apdaila Vytauto O Virkau. 
Knyga iliustruota lietuvių liaudies 
skulptūrų pavyzdžiais.

*
Yra visokių žmonių, yra vi

sokių ir poetų. Net tokių, kurie 
poezijos nerašo. O tuos, kurie rašo, 
mėgstam klasifikuoti visokiau
siom, net nebūtinai kūrybinėm, 
kategorijom. Segiojam etiketes 
pagal pasaulėžiūrą, pagal lytį, 
pagal kilmę, pagal tematinius 
interesus ir dar pagal daug ką.

Iešką”1 greitos etiketės Bra- 
dūnui, galėtume tarti, kad jis yra 
visuomeniškas poetas. Kai kas 
gal net pridurtų, kad jis yra dar 
ir katalikiškas poetas. Gal ir taip. 
Nors sprendžiant iš poezijos nau
jausiame jo rinkinyje, būtų tiks
liau Bradūną pavadinti religiniu 
poetu, nes katalikybei būdingų 
elementų vėlesnėje jo kūryboje 
nėra tiek daug.

Iš visuomeninio-religinio poeto 
lauktume, kad jis atsilieptų į 
svarbius viešus įvykius, ypač jei 
tie įvykiai turi svarų religinį 
komponentą. Tokiu įvykiu šiais 
metais buvo Lietuvos krikšto su
kaktis. Tad nereikėtų stebėtis, 
kad naujoji Bradūno knyga, be 
abejo, yra poetinis atsiliepimas į 
šios sukakties prasmę, yra tam 
tikra kūrybinė duoklė pačiam šio 
įvykio paminėjimui. Tiesa, rin
kinyje niekur nerasime užuo
minos, kad knyga dedikuota 
krikšto sukakčiai — nei įvade 
(kurio iš viso nėra), nei aplanke, 
nei leidinio metrikose. Tačiau 
knygos data (1987) ir pavadini
mas („Krikšto vanduo Joninių 
naktį”), o pagaliau, tam tikra 
prasme, ir pati poezija sakyte 
sako, koksai įvykis paskatino 
autorių sumontuoti rinkinį šiuo 
tematiniu pagrindu.

Kai atverčiam proginę poeziją, 
dedikuotą ar tai kokiam asme
niui, ar įvykiui, visuomet kyla 
įtarimas, kad rasime glėbį kū
rybinių kompromisų. Nes iš tiesų 
nėra lengva atliepti konkrečias 
realybės apraiškas poetine 
kalba. Tai ypač su. u, kai pro- 

kratizuotis ir paleisti iš narvo 
nerusų tautas.

Anot Literatūros ir meno, 
demonstracija turėjusi reikšti 
„lietuvių tautos nepritarimą isto
riniam 1940 metų posūkiui, 
Lietuvos įstojimui į TSRS 
sudėtį.” Ir šis žargonas gerai 
pažįstamas Mickevičiui, savo 
gyvenimą pašventusiam kovai 
prieš Lietuvos ir Lenkijos įbru- 
kimą į rusų imperijos sudėtį. Poe
to laikais tokie užkariavimai bu
vo vadinami „imperijos plėtimu”, 
šiandien — „istoriniais posū
kiais”. Nebūtų jo suklaidinusi ir 

ginės poezijos taikiniu yra svar
bus įvykis, plačiai išdiskutuotas 
ir išgirtas visuomenėje, defi- 
nuotas savita terminologija, dau
gelio sąmonėn nusėdęs tvirtai 
įsišaknijusiom hiperbolėm. 
Poetas, kuris imasi šitokio užda
vinio, privalo prasimušti pro tra
faretišką apibendrinimų kevalą, 
perkelti objektą iš gyvenamosios 
realybės į kūrybinę tikrovę. O tai 
nėra taip jau paprasta.

Iki šiol Bradūnas su progine 
poezija didelių bėdų neturėjo. 
Pavyzdžiu čia galėtume imti jo 
kūrybinį laimėjimą Gediminui 
skirtam rinkiny Pokalbiai su 
karalium. Kaip, tad, pavyko 
Bradūnui šį kartą?

Jau sakėm, kad naujasis rinki
nys neturi jokių dedikacinių nuo
rodų. Jų nėra nei pačiame tekste. 
Poetas išfiltravo kone visą sukak
ties visuomenišką terminologiją 
ir paliko tik tai, kas nėra viena
prasmiška, kas lengvai inte
gruojama poetinėn kalbon. Prie 
įvykio poetas artinasi kitu kam
pu negu sukaktį aptarę istorikai, 
teologai ir žurnalistai. Ne be rei
kalo poetas pradeda rinkinį 
sakydamas:
Nei kunigas, nei žynys nesu,

Viešpatie,
O semiu krikšto vandenį giesmei.

(p.7)
Kaip ankstesnėse knygose, taip 

ir čia Bradūnas taupiai elgiasi su 
žodžiu, mieliau pasirenka minia
tiūrą, negu plačiai išsilapojusią 
poemą. Glaustumas tam tikra 
prasme diktuoja ir įvaizdžių po
būdį. Pas Bradūną nedaug savo 
grožiu ar netikėtumu stulbinan
čių metaforų, nedaug kraują 
stingdančių įvaizdžių. Nerasim ir 
sudėtingų simbolių sistemos, 
kuria remtųsi visa veikalo 
struktūra.

Bradūno poetinė kalba gana 
paprasta, be pretenzijų į žodinę 
akrobatiką ar lingvistinius pokš
tus. Ji nėra pakiliai elegantiška, 
bet jokiu būdu nėra nei pilka, nei 
primityvi. Prasmingą blizgesį jo 
kalba įgauna ne detalėmis, o vi
suma. Bradūnas atidžiai atrenka 
žodžius ir iš jų lipdo tamprias

dabartinė kalba apie „demokra
tizaciją” — ir jo laikais imperia
listinė caro valdžia užsidėdavo 
liberalizmo kaukę.

Rugpjūčio 23 d. demonstracijos 
metu buvo paminėtos Hit
lerio-Stalino sąmokslo aukos — 
ištremtieji ir nužudytieji. Ar Ado
mas Mickevičius šiandien remtų 
tuos, kurie apie masinį terorą 
tylėjo, jį teisino ir tebeteisina?

Pasiklausykim poeto žodžių 
„Vėlinėse”:
Žiūrėkite — keliu
Vežimų virtinės, kiek užmatyt galiu — 
Visi, visi, i vieną šalį —
Tai mūs vaikai, o visagali!
Į šiaure tremiami visi, 
Už ką tokia lemtis baisi? 
Nejaugi leisi juos kankinti 
Ir visą kartą išnaikinti?

„Ekstremistai” — demons
trantus puola Literatūra ir 
menas. Jei tiesos ir laisvės 
reikalavimas yra „ekstre
mizmas”, tada Adomas Mickevi
čius patsai didžiausias „ekstre
mistas”. „Gražinos”, „Konrado 
Valenrodo”, „Vėlinių” autorius 
buvo aktyvus rugpjūčio 23 d. 
demonstracijos dalyvis.

Kazys Bradūnas Nuotrauka Vytauto Maželio

vaizdų, įspūdžių bei nuotaikų 
struktūras.

Kadangi Bradūno žodžių ne
daug, o ir tie patys vartojami daž
niausiai ne perkelta, o tiesiogine 
prasme, yra labai svarbu surasti 
ir taikliausią žodį, ir tinka
miausią tam žodžiui vietą poe
tinio vaizdo vėrinyj. Šis procesas 
gal ir bus tasai „krikšto vanduo 
giesmei”, tam tikras gyvybės 
įkvėpimas eilėraščiui, taip kad jis 
skambėtų lengvai įtikima 
menine tiesa. Atrodo, kad poetas 
visa tai suvokia: 
Žodį pasverkime 
Jautriom tarties svarstyklėm, 
Pakalkime anta kalbos priekalo.

Ir dėkime
Prie atrastojo kito — 
Tegu jie vyturiu 
Nuo lūpų saulėn kelias ... 
Eilėraštis kaip kielikas nušvito 
Ir skamba lyg varpelis.

(p.60)
Lyg varpelis skamba ir ne vie

nas šio rinkinio eilėraštis. Skam
ba taip, kad skaitytojas užmiršta, 
jog šie eilėraščiai kažkuo lyg ir 
šliejasi prie šurmulingų apeigų 
Lietuvos krikšto sukaktį minint.

Bet šlietis jie vis tiek šliejasi, 
nors ir netvirtai, nors ir be kom
promisų poetinei išraiškai. Jei 
taip, tai ką poetas turi pasakyti 
šios sukakties proga?

Apie pačią sukaktį, dėkui Die
vui, nieko. Net pats įvykis, isto
rinis Lietuvos krikštas, poetui 
nėra ypačiai įdomus. Ne įvykį 
pavaizduoti svarbu, bet pajusti 
procesą, tautos kaitą iš pago
niškos į krikščionišką. Kaip ir ne 
vienas iš publicistų, taip ir poetas 
tyrinėja, ką tauta gavo ir ką pra
rado su krikščionybės atėjimu. 
Tik poeto suvestinė nėra taip 
aiški ir taip kategoriška, nes re

miasi ne istorinės, o meninės tik
rovės duomenimis.

Krikšto įvaizdį Bradūnas daž
nai jungia su raidės, žodžio, poe
zijos sąvokom. Jau pačiam pir
mam rinkinio eilėraštyje poetas 
„semia krikšto vandenį giesmei”, 
kviečia mėnulį ir saulę būti 
krikšto tėvais jo žodžiams, o tie 
žodžiai „stovi baltais marškinė
liais”, tarsi krikštyti atvesti 
pagonys. O kai žodžiai jau pavil
gyti krikšto vandeniu, tada prasi
deda „raidžių stebuklas”, tada 
poetas regi, kaip Martynas Maž
vydas knygos balsu atiduoda save 
tautai, o tuomet
Pasklidę po pasaulį raidės 
Rikiuojasi į žodžius ... 
Ir Sibiro maldaknygėj, 
Laisvojoj „Žemės” antologijoj, 
Ir puošniame portfelio 
„Lithuanian VVriters in the

West”.
(p.23)

Poeto žemėje, vandeniui palie
tus žodį, tasai išsilapoja ir platyn, 
ir gilyn, skleidžiasi žmonių tarpe 
nauja, anksčiau nebuvusia jėga. 
Jei perkeistume šią poetinę tik
rovę atgal į istorinę, atrodytų, 
kad krikščionybės atėjimą tauton 
poetas sieja su kultūriniu bren
dimu, nauju tautos sąmoningumo 
laipsniu. Kultūros istorikai, bent 
jau tie iš katalikiško sparno, su 
poeto išvadom lengvai sutiktų.

Bet ką tauta prarado, su krikš
tu gaudama kultūrinių gėrybių 
pažadą? Ko ji nustojo, atplyš- 
dama nuo senojo tikėjimo? Poeto 
žemėje pagonybės žlugimas reiš
kia ne tiek vertybių praradimą, 
kiek paprastą kaitos ir atsis
kyrimo skausmą. Tiesa, yra užuo
minų ir apie praradimo, žalos 
motyvus. Poetas taria, kad išėjo 
namų dvasia ...(p.53),kad...džiūs
ta šaltinis ir alkas... (p. 58). Ta-

žodyje
čiau skausmo motyvai yra daug 
labiau pabrėžti, dažnai išreiš
kiami žalčio įvaizdžiu: nuo krikš
to apakęs žaltys (p.4) arba krauju 
pasruvęs žaltys (p. 16), tarsi atvin
giavęs iš pasakos „Eglė žalčių 
karalienė”.

Gal stipriausiai atsiskyrimo 
skausmas nuskamba eilėraštyje 
„Kritusių šermenys po krikšto”: 
Su urnom ir su žarijom 
Suėjom į mirties krivūle, 
Įkapes išdėliojom 
Kiekvienam pagal vardą.

Ir diemedžiui, 
Tartum rasa, 
Pabiro ašaros.

Pakirsto ąžuolo suolan 
Sėsdamies matom, 
Kaip nuogas nekrikštas 

pirmagimis
Jau žaidžia kryželiu.

Surink, saulele,
Kaip rasą,
Jo krikšto ašaras.

(p.12)
Bet čia šalia skausmo girdime 

ir savotišką susitaikymo su 
likimu gaidą. Ir iš tikrųjų Bra
dūnas nemaištauja prieš pago
nybės išnaikintojus, nestoja ko
von už atimtų tautos vertybių 
sugrąžinimą. O tai dėl to, kad jo 
poetinėj žemėj tų vertybių niekas 
ir neatėmė.

Ir čia atsiveria gana šokiruo
janti poeto pozicija, kelianti klau
simą: gal jis dar tebėra pagonis? 
O pozicija štai kokia: tarp pago
nybės ir krikščionybės, bent lietu
viui, nėra esminio skirtumo. 
Visuomeninėse svarstybose tokia 
išvada įskeltų daugybę kibirkš
čių. Bet poetas yra savos tikrovės 
šeimininkas, ir turime jam duoti 
teisę elgtis, kaip nori.

Krikštas poeto žemėje nėra 
vienkartinis įvykis, bet nuolat 
besitęsiantis procesas. Tad poeto 
laiko perspektyvoje pagonis ir 
krikščionis koegzistuoja, kartais 
net pamesdami savo tapatybę. 
Štai vienam eilėraštyj poetas ste
bi žemaičius, kurie renkasi ru
dens apeigom, ir jau sunku jam 
atskirti,
Kas tas, kurs atėjo su žalčiu, 
Ir tas su kryželiu,
Su gintaro rožančium, 
Su vainiku gėlių ...

(p.25)
Kitur artojas pagoniškai kal

bina Dievą (p. 13) arba pats poetas 
ant kaklo kabinasi iš poezijos 
nulietą kryželį, tarsi kokį amu
letą. Pagaliau ir pačiam knygos 
pavadinime esantis krikšto Joni
nių naktį įvaizdis rodo į krikš
čioniškų elementų sandorą su 
pagoniškos kultūros liekanomis. 
Krikšto vanduo Joninių naktį 
Pavirto alkviečių rasa, 
Ir baigia nuo liepsnų apakti 
Sena, kaip visata, tiesa.

(p. 10)
Šventvagiškai skamba krikšto 

vandens pavertimas Joninių nak
ties rasa, kurioje, pasak mūsų 
antropologų, voliodavosi nuogos 
laumės, o kartais ir kaimo mer
ginos, pagražėti geisdamos. Ta
čiau poeto žemėje tai nieko blogo, 
nes Dievas, jei ir negiria, tai bent 
dosniai toleruoja krikščio- 
nio-pagonio tapatumą. Štai Die
vo ranka nušluosto kraujo ir 
pieno putą nuo anksčiau minėto 
pagoniško žalčio, kurį Eglės bro
liai - krikščionys taip žiauriai 
sukapojo. Dabar atgijęs žaltys 

(Nukelta į 3 psl.)
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Čekų rašytojas apie 
Gorbačiovo reformas

Marcelijaus Martinaičio „Kukučio baladės”

Ką apie Gorbačiovą ir jo „glas- 
nost" galvoja Vidurio-Rytų 
Europos intelektualai? Vieną 
atsakymą į šį klausimą suteikė 
čekų rašytojas Liudvikas Vacu- 
likas, 1968-ais metais paskelbto 
radikalaus „2000 žodžių” mani
festo autorius. Po sovietinės inva
zijos jam buvo uždrausta spaus
dinti savo kūrybą, bet jo knygos 
— įskaitant romanus „Kirvis” ir 
„Bohemijos sapnininkas” — ir 
toliau išeina savilaida. Prahoje 
ypač populiarūs jo feljetonai poli
tinėmis ir kultūrinėmis temomis, 
iš kurių paimti jo pasisakymai 
apie gorbačiovines reformas.

„Kaip socialistas, aš žiūriu į 
visa tai su skeptišku smalsumu, 
o kaip čekas — su švelnia 
panieka”, rašo Vaculikas. „Ma
tai, jie ir vėl galvoja, kad jie 
pranašesni už mus. Ir vėl jie savo 
veiksmus remia įsitikinimu, kad 
galybė yra teisybė. Taip, tą šalį 
— Sovietų Sąjungą — jau seniai 
kas nors turėjo stverti už apy
kaklės ir smarkiai papurtyti, bet 
visa tai mane vis tiek nuteikia 
liūdnokai. Kai rusų biurokratas 
po daugelio metų pagaliau per
kanda kokią svarbią idėją, pasau
liniu mastu ji jau nebe naujiena. 
Taip buvo su kibernetika prieš 40 
metų, vėliau tas pat su džiazu, o 
dabar — dabar mums demons
truojamas Prahos ,1986 metų 
pavasario’ maskvinis variantas. 
Nenuostabu, kad mūsų žmonės 
nesusigaudo ir klausia vienas 
kito — kokia mums iš to nauda? 
O aš pats nieko nelaukiu ir 
nemanau nieko daryti,” rašo 
Vaculikas.

Čekų autorius iškelia dabar
tinės padėties paradoksus: 
1968-ais metais užgniaužusi čekų 
ir slovakų demokratinį sąjūdį, 
Maskva šiandien ragina savo 
pačios įstatytą Prahos vyriausybę 
demokratizuotis. O Maskvos 
statytiniai kratosi ir nieko nenori 
keisti, bijodamiesi, kad nepasi
kartotų 1968-ųjų metų įvykiai. 
„Istorinis momentas”, ironiškai 
pažymi Vaculikas. „Tiek metų 
norėjom vyriausybės, kuri nelai
žytų svetimų padų, ir dabar jos 
susilaukėm. Mūsų vyriausybė 
pasiryžus nepasiduoti. Ir aš ją re
miu, nes aš žinau, kad mums 
nereikia vergiškai sekti Maskvos 
pavyzdžiu. Todėl, jei Maskva 
įsakytų, kad mums reikia duoti 
laisvę, aš tam pasipriešinčiau.”
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Kaip „persitvarkanti” Rusija 
atrodo iš Prahos perspektyvos? 
Pasak Vaculiko: „Aš nustebęs 
žiūriu į tą neprieinamą šalį, kuri 
dabar su didžiausiomis cere
monijomis atidaro vartus į savo 
valstybine" kasyklas ir sakosi 
pradėsianti kasti teisybę. Šis 
persitvarkymas vyksta triukš
mingai, su šokiais ir dainom, ir 
su nemažu žavesiu. Kaip euro
pietis, aš tikiuos, kad visos tos 
pastangos nieko neapgaus, gal 
išskyrus amerikiečius.”

„Gaminti aukštos kokybės pro
duktus — kokia revoliucinė, drąsi 
idėja,” rašo Vaculikas. „Rin
kimai su daugiau kaip vienu kan
didatu — koksai stebinantis atra
dimas. Net leidimas auginti dar
žoves tikrai privačiuose dar
želiuose! Vadovautis sąžine — net 
jei reikės plaukti prieš srovę? Ir 
net leidimas nepriklausomai gal
voti — kaip ilgai šį sykį, kaip il
gai?”

„Mes linkim jums sėkmės,” 
kreipiasi į Maskvą čekų rašyto
jas. „Tęskit savo reformas. Kiek 
daug jums dar reikia atrasti: 
pavyzdžiui, kad valdžios neberei
kėtų sutelkti į vienas rankas, bet 
ją padalyti tarp įstatymus lei
džiančių, vykdomųjų ir teisinių 
organų. Ieškokit, atraskit, bet 
dėl Dievo meilės, palikit mus 
ramybėj”.

Dabartinė Čekoslovakijos ir vi
sos Kremliaus valdomos Europos 
dalies padėtis Vaculikui primena 
seną anekdotą apie vargingą 
žydelį, kuris skundžiasi rabinui, 
kaip jam ankšta gyventi savo 
lūšnelėje. Rabinas jam pataria į 
lūšnelę įsivesti savo ožką, paskui 
— kiaulę, ir galiausiai — karvę. 
Žydelis bematant įvykdo kiek
vieną rabino nurodymą, bet jam 
darosi vis ankščiau. Ir vėl jis eina 
pas rabiną, skųsdamasis, kad 
gyventi pasidarė visiškai neį
manoma. Pašalink gyvulius, sako 
jam rabinas, vesk juos atgal į 
tvartelį. Žydelis tai padaro ir 
džiaugsmingai atsidūsta — kaip 
dabar erdvu mano lūšnelėj.

„Man, kaip socialistui, bet koks 
naujas reforminis sąjūdis suteiks 
tam tikro pasitenkinimo. Kaip 
tas vargšas žydelis, aš jausčiau 
palengvėjimą” — užbaigia savo 
feljetoną apie Gorbačiovo re
formas Liudvikas Vaculikas.

kž.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Marcelijaus Martinaičio Kuku
čio baladės pirmą kartą pasirodė 
spaudoj 1977 metais atskiru rin
kiniu. Vėliau, 1982 metais, išėjo 
papildomas ciklas rinkinyje Toli 
nuo rugių. Čia apsiribosime vien 
tik 1977-tųjų metų knyga. Tai se
rija vienas su kitu tematiškai 
surištų eilėraščių, besisukančių 
apie išgalvotą charakterį — tokį 
žemaitį Kukutį.

Tas Kukutis yra keistas, į save 
susigūžęs žemaitis, atrodytų, su 
medine koja, neva tai išbraidęs 
karą, buvęs pakartas, atgijęs, 
turįs, turėjęs susenusią žmoną ir 
kuprot; senmergę dukrą. Jam 
ausy užaugo kumelaitė, o be to, 
jis pats gali matyti savo laidotu
ves, taip pat sakyti kiaulėms 
pamokslus, nelyg koks nenusise
kęs šv. Pranciškus, ir panašiai. 
Turi jis ir trobą „dviem galais”: 
Vienam gale — 

jaunime šoku, 
o kitam — 
dantys byra.

(p. 45)
Reiškia, toje Kukučio Žemai

tijoje negalima pasitikėti nei 
laiku, nei erdve, nei žmonėmis ar
ba daiktais. O gal geriau pasa
kius, viskuo galima tvirtai pasi
tikėti, bet tik išeinant iš visai 
kitų prielaidų, negu įprastinės, 
būtent, kad būtis ir logika čia 
susidėsto iš pačių žodžių, taigi 
eventualiai išplaukia iš jausmo, 
minties ir tikėjimo. Šiuosius 
suvokę arba, kitais žodžiais ta
riant, atpažinę poeto talentą, mes 
su juo vaikščiosime po gražiai 
suprantamą ir daug pasakantį 
pasaulį. Tame pasaulyje visų pir
ma matome:
Už miško, už miško — pelėdos dvi 

akys, 
pelėdų trobelė apsamanojus. 
Nei gyvas, nei miręs, pusiau jau 

apakęs 
už miško gyvena Kukutis

vienkojis.
(p. 5)

„Už miško, už miško” yra kaip 
ir pasakoj, „užjūrių marių.” Kaip 
jau pasakoj būna, gyvūnai irgi 
nepaprasti — viskas, ir Kukutis, 
ir jo troba, iš tiesų yra tik „pelė
dos dvi akys.” Tai viena iš pir
miausia pastebimų Martinaičio 
priemonių atitolinti jo žodinę tik
rovę nuo įprastosios — naudotis 
sinekdocha, tropu, kuriame dalis 
atstovauja visumai.

Kitas šio eilėraščio, o ir visų 
baladžių, pagrindinis metodas 
yra skirtingų laiko plotmių suly
ginimas, tartum jos būtų tuo pa
čiu mastu išmatuojamos:

Kol ūkė apuokas, kol kirvarpa ėdė 
sienoją, 

kapai kol įdubo, kol jautis giliai 
atsiduso: 

pasauliu keliavo pirmoji žinia 
apie Troją 

ir pranešė radijas: žemėj išnyko 
jau prūsai.

Kol šalys apaugo miškais ir kol 
išmirė šlėktos, 

gyvenimo puse išgėrėm, per naktį 
lig dugno.

Aš merkiau per stalą liūdnai ir 
prislėgtai 

vienturtei gražuolei — kuprotai jo 
dukrai.

Kol merginau dukrą, kol leido 
paimti už rankų — 

sugriovė Berlyną, vaikai 
vienakojai sugrįžo, 

ir aš pražilau, ir mes svarstom, 
kas šviečia padangėj.

Gal Skuodo pašvaistė, gal jau 
bombarduoja Paryžių? 

(p. 5) 
Šitokios priemonės patei

sinimas reikalauja užtvirtinimo, 
kad žmogiško kontakto — ero
tinio ir dvasinio — troškulys turi 
prilygti arba būti pakankama 
atsvara visoms žmogaus sukur
toms pasaulio katastrofoms, ir 
individo likimui, ir visai istorijai. 
Tai čia ir būtų toji Kukučio 
perspektyva: žmogaus prily
ginimas visatai, plačia prasme, 
metaforos principu.

Sinekdochos kitą gerą pavyzdį 
matome eilėraštyje „Pasaulinis 
skausmas Kukučio nutrauktoje 
kojoje” (p.7). Žinome, kaip ligo
niai su amputuotais sąnariais 
kartais skundžiasi, kad šie tebe
skauda. Taigi ir Kukutis:
Joje yra kažkas baisus, 
man nesuprantamas, 
didesnis už ją pačią: 
siekia net Verdeną 
ar Japoniją.
Jos skausmas 
kartais ateina 
iš kitos žemės pusės, 
apimdamas visą pasaulį.

Kita tą specialų Kukučio 
pasaulį sukurianti priemonė yra 
vadinamas „oksimoronas” — ne 
tik nesąmonė, bet ir prasmei tie
siogiai prieštaraujanti kalbos 
figūra. Jį matome eilėraštyje 
„Kvailas pavasaris” (pp. 11-12): 
Kas čia Žuveliškėse atsitiko? 
Per lango stiklą 
lekia motociklai.
Lėktuvai puse devynių 
praskrido skridimu požeminiu.
Atrodo lyg šiaip sau žaismingos 
nesąmonės, bet užtenka prisi
minti, kad požemis yra mirusiųjų 
karalystė, ir kad vieną vasaros 
rytą sprogo pirmoji atominė bom
ba virš Hirošimos, kad suvok
tume baisiąją šios nesąmonės 
prasmę. Tai ir patvirtina, iš kar
to pažiūrėjus, lygiai tiek nekaltai 
beprasmis posmelis:
Kukučio katinas pamatė gyvą 

daiktą, 
jo antakiuos antenos ėmė veikti, 
išsirietė ir taikos pulti: 
ir ūsai jo pilni urano dulkių.

(p. U)
Panašus oksimoroniškas eilė

raštis, linksma nesąmonė, pava
dinta „Kaip Kukutis protą 
atgavo” (pp. 14-15), įsivaizduoja 
Kukutį — pakaruoklį:
(...) po Blinstrubiškės ąžuolu 
mane pakorė.

O kai mane pakorė, 
tuoj atėjau į protą:

Marcelijus Martinaitis Nuotrauka Algimanto Kunčiaus

atsižadėjau žemės, 
dangaus ir Lietuvos, 
dangaus ir Lietuvos.

Kaipo poetinė priemonė, tai jau 
senokai pažįstama iš romantiškos 
poezijos išskirtinė „gyvenimo 
mirtyje” būklė, bet Martinaičio 
kontekstas visai kitas — kalbama 
ne apie asmenišką būklę, o apie 
pasikeitusį vertybių mąstą. Tas 
Kukučio „atėjimas į protą” yra 
nelyg metaforos terminas, 
sąvoka, pateisinanti ryšį tarp 
dviejų, atrodytų, visai nepaly
ginamų dalykų. Mat šiame 
eilėraštyje svarbus punktas yra, 
kad pakartas Kukutis „išsižadėjo 
Lietuvos” — reiškia, yra pers
pektyva, metaforiškai persi- 
laužus į „anapus,” iš kurios žvel
giant žmogus išsivaduoja iš laiko 
ir iš įsipareigojimų tėvynei ir isto
rijai. Žinoma, čia tik Martinaičio 
būdas sakyti, kad išsivadavimo iš 
to nebūna niekados, nebent tik po 
žeme.

Priespauda kaip savotiškas 
„išlaisvinimas” nuo atsakomybės 
visuomet privalo skaudinti žmo
gų mylintį poetą, kokiu yra
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Algimanto Švėgždos iliustracija Marcelijaus Martinaičio „Kukučio baladėms”.
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Martinaitis, ir netenka stebėtis, 
kad Kukučio asmenyje prasiver
žia aštrus protestas prieš varžan
čius žmogų ir jo žodį, tik ir vėl 
užmaskuotas „oksimoronu” — 
apsimestu Kukučio kvailumu. 
Štai eilėraštis „Kukučio žodžiai” 
(p. 20):
Kodėl tenai niekas nevaikšto, 
nelaksto netgi joks vaikas?

— Kukuti, ten dirba žodžius, 
juos apmoko,
kad turėtum ir tu ką kalbėt.

Sakai jie labai užsiėmė 
ir nieko nepriima?

— Kukuti, ten saugoja tavo
žodžius 

nuo tavo palaido liežuvio.
Dar aiškiau tą temą pristato 

sekantis eilėraštis, „Instrukcija 
Kukučiui, paleistam iš daboklės” 
(p. 21):
a) negalvojant 
galvoti 
ko nereikia 
galvoti

b) nematant
matyti
ko nereikia
matyti

c) nesuprantant 
suprasti
ko nereikia 
suprasti

Dar viena Kukučio baladžių 
metafora, įvedanti mus į specialų 
jų laiką ir tikrovę, yra ir vėl pa
naši į mirusiojo perspektyvą, bet 
šį kartą, užuot to, kad būtų iš
jungtas iš laiko, numirėlis tampa 
jo savotišku liudininku, nelyg 
koks laikraštis. Štai eilėraštis 
„Kukučio raštas vienkartinei 
pašalpai gauti” (p. 22):
Koks dabar stojo pavasaris!
Net jaučiu, kaip tenai —

Blinstrubišky 
per mano kaulus 
du vabaliukai apsikabinę eina 
ir žolės šaknų jau pilna mano 

galva.
Atitirpo sąnariuose ledas, 
ir saulelė antai — ant Žuveliškių 
pašviečia sėjai.

Prašau grąžinti man nors 
burną,— 

kaip aš gražiai pašnekėčiau, 
kaip valgyčiau.
Šitiek metų —
Blinstrubišky — išbadėjusiems 

mano kaulams 
nedavė niekas nei trupinio.
Už ką, sakau, rupūžės, mano 

kaulus atstūmėt?
Kukutis, su savo atolydžio sme
genimis ir dviem įsimylėjusiais 
pavasario vabaliukais, tampa lyg 
savotiška epochos kronika, užlai
kanti gamtos procesų natūralią 
eigą, ir tuo pačiu liudijanti ir 
gyvųjų pasaulio nesąmones ir 
neteisybes.

Pas Martinaitį aplamai tas 
gulėjimas lyg po žeme yra vienas 
iš būdų aprašyti tą lėtą laiko 
buvimą, kaip pirmajame rinkinio 
eilėraštyje, kurio fone prabėga 
įvykiai — tai tartum teisiančioji 
dimensija, tai jos vardas — isto
rija. Tartum istorija būtų sulėtin
tas laiko taškas, prieš kurį 
praeina pasaulio turgus — 
menippėja, paties stebėtojo 
sąmonei palengva besikeičiant 
į supratimą (kaip ir kalinio 
sąmonė, sustingusio laiko taške, 
panašiai į supratimą vystosi). 
„Kukučio pamokslas kiaulėms” 
(pp. 24-25), nukreiptas į 
įvairiausius Lietuvos pokario ir 
karo laikotarpių niekšus ir 
išdavikus, iškelia panašią mintį: 
Šiukš, Boliesiau, 
ko tau dabar reikia?

(Nukelta į 3 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Siūloma nauju žvilgsniu vertinti 
Lietuvos praeitį

Kiršintojo aukos pokario laikų Lietuvoje

Spalio 14-15 dienomis Vilniaus 
radijo užsieniui skirtoje progra
moje profesorius, istorikas dr. 
Vytautas Merkys atvirai nagri
nėjo Lietuvos istorijos klausimus. 
Jis neneigė, kad dėl konjunk
tūrinių aplinkybių Lietuvos isto
rijoje yra baltų dėmių, kad ne 
visi šaltiniai prieinami. Jis išvar
dijo nemaža temų, kurias reikėtų 
nuodugniau svarstyti. Pavyz
džiui, Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės reikšmė Rytų Euro
pos istorijai, lietuvių ir rusų san
tykiai, Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės sukūrimo aplinkybės, 
vadinamo „Tarybų Lietuvos at
kūrimo” 1939-1940 metais tarp 
tautinės ir vidaus aplinkybės, 
forsuota kolektyvizacija ir klasių 
kova pokario metais. Tai tik dalis 
prof. Merkio minėtų temų. Dėme
sio vertos jo pastabos apie isto
rijos šaltinių kritiką. Ji galioja, 
vertinant senesnius laikus, bet, 
deja, užmirštama, kai nagrinė
jami'naujausi laikai.

Negalima nuneigti profesoriaus 
Merkio pastabų, bet nebus lengva 
įgyvendinti visus jo pasiūlymus, 
ypač dėl naujausiu laikų istorijos. 
Tai matyti iš tarybinės spaudos 
reakcijos į demonstracijas Vil
niuje Molotovo-Ribbentropo su
tarties aukoms paminėti. Tai 
buvo puikiausia proga atviriau 
nagrinėti slaptuosius sutarties 
protokolus, padalijusius Rytų 
Europą j įtakos sferas, tačiau jie 
išvis nebuvo minimi. Nebus leng
viau objektyviai aptarti ir 
„forsuotą kolektyvizaciją” bei 
vadinamąją klasių kovą. Šaltinių 
kritika šiuo atveju itin svarbi. 
Daugelis dokumentų, kuriais 
istorikai pasikliauja savo išva
doms — tai saugumo rūsių 
produktas. Nesunku įsivaizduoti, 
kaip sovietiniai saugumiečiai el
gėsi su nelaisvėn patekusiais par
tizanais, mėgindami iš jų išgauti 
žinių. Arba, kad iškankintas ir 
vilties netekęs partizanas prisi
pažino nebūtų dalykų, kad tik jį 
paliktų ramybėje. Niekas tikru 
pinigu nelaiko įtariamų raganų 
parodymų inkvizicijai, o jau dau
giau negu trisdešimt metų praėjo 
nuo Chruščiovo slaptos kalbos 
20-me partijos suvažiavime, kai 
jis palyginti atvirai kalbėjo, kaip 
saugumas smurtu, grasinimais, 
kankinimais priversdavo savo 
aukas pripažinti tai, kas iš jų 
buvo reikalaujama. Niekas dabar 
neskiria jokios reikšmės šiems 
parodymams, aukšti partijos 
pareigūnai reabilituoti. Tačiau 
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Berįjos enkavedistų iš partizanų 
išgauti parodymai tebelaikomi 
autentiškais dokumentais, kurių 
kiekvienas žodis teisybė.

Bet problemų kelia ne vien par
tizanų parodymai, bet ir neutra
lesni faktai, pavyzdžiui, statis
tika apie žemės ūkio padėtį po
kario m< is. Prisimintina, kad 
komunistams iš pagrindų pakei
tus valdymo aparatą, daugelis 
žemesnio rango tarnautojų, 
turėjusių nemažą vaidmenį, ren
kant centrinei valdžiai ūkio duo
menis, buvo labai menkai išsi
lavinę. Pavyzdžiui, 1946 m. iš 
2,766 apylinkių vykdomųjų komi
tetų pirmininkų, tik penki turė
jo vidurinį išsilavinimą, 83 ne
baigtą vidurinį, o visi kiti — pra
dinį arba buvo savamoksliai. Ar
ba valsčių vykdomųjų komitetų 
pirmininkų išsilavinimas: tik 
dešimt iš 320 turėjo vidurinį 
išsilavinimą, nė vienas nebuvo 
baigęs aukštuosius mokslus. Net 
gera valia jiems būtų buvę sunku 
tiksliai surinkti ekonomikos 
duomenis. Tarybinis istorikas ir 
demografas Liudas Truska nu
rodo, kad 1946 m. keturi šaltiniai 
davė griežtai skirtingus duo
menis apie valstiečių ūkių dydį. 
Vienas šaltinis teigė, kad 21 
tūkstantis ūkių turėjo 20 ha ar 
daugiau, o kitas mini net 36 tūks
tančius tokių ūkių. Truska 
pažymi, kad pastarasis doku
mentas — tai partijos archyve lai
koma Juodraštinio pobūdžio len
telė, neturinti jokių paaiškinimų, 
datos ir parašo”. Bet vis dėlto du 
žinomi žemės ūkio sukolekty
vinimo tyrinėtojai vartoja tą len
telę, kaip tikrą šaltinį. To laiko
tarpio tyrinėtojai žino, kad dau
gelis dokumentų nelabai pati
kimi. Pavyzdžiui, Motiejus Gre- 
gorauskas suabejojo dėl oficialių 
duomenų išvados, kad 1948 m. 
pasėlių plotas siekė prieškarinį 
lygį. Kiti skeptiškai vertina pir
mųjų kolūkių pranešimus apie 
sklandų darbą ir didelį derlių. Jei 
negalima pasitikėti šitokiais 
gana neutraliais faktais, tai kaip 
vertinti politiškai opesnę statis
tiką, sakykime, dėl buožių skai
čiaus. O tikslūs duomenys apie 
buožes būtini, norint įvertinti 
priverstinę kolektyvizaciją, nus
tatyti, kiek vidutinių ir maža
žemių valstiečių nukentėjo, kiek 
žmonių buvo ištremta į Sibirą be 
pagrindo. Tai opūs ir sudėtingi 
klausimai, ir tik galima viltis, 
kad, praėjus 35 metams, jie bus 
objektyviau nagrinėjami.

K. G.

Jono Mikelinsko romanas 
„Juodųjų eglių šalis”

PETRAS MELNIKAS

• Po dvidešimt metų išvydome 
kažkur užlaikytą romaną. Per 
tris Pergalės numerius (1987 m., 
Nr. 5, 6 ir 7) spausdintas Jono 
Mikelinsko romanas Juodųjų 
eglių šalis yra rašytas 1962-1967 
metais ir sukelia įdomių klausi
mų. Kodėl tik po dvidešimties 
metų jis išvydo viešumos šviesą? 
Ar buvo kada mėgintas išleisti? 
Gal nesėkmingai? Ir grąžintas 
autoriui? O dabar, laikams pasi
keitus šiek tiek, jau priimtinas? 
Gal su kokiais pakeitimais? Gal 
dvidešimt metų stalčiuje, pagel
tonavusiu popieriumi, išlaikytas 
buvo? Tai neaišku. Ir nėra pa
aiškinimo. O paaiškinimas tikrai 
reikalingas.

Šio romano rašymo ar incep- 
cijos laiku žinome, kad išėjo 
Mikelinsko novelių rinkiniai ir 
romanai: Senis po laikrodžiu 
(1960), Šiltos rankos (1962), Paži
nai tu ji (1963), Vandens nešėja 
(1964), Žiupsnis smėlio (1965), O 
laikrodis eina (1966). O kodėl 
1967-1968 metais neišėjo šis 
romanas? Vėliau pasirodė Lakš
tingala — pilkas paukštis (1968), 
Rugpjūčio naktį (1971) ir dalykai, 
kaip Laukinė obelis, Genys yra 
margas, bei kiti raštai.

Taigi norėtųsi įžiūrėti ženklų 
paties kūrinio turiny, kodėl taip 
ilgai, net dvidešimt metų, šis ro
manas nebuvo išspausdintas. Kas 
1967 metais dar netiko viešumai?

Romane penkiasdešimt metų 
turįs Anzelmas Druskenis grįžta 
į savo tėviškę pas seną motiną, 
brolį Roką ir jo sūnų Gintarėlį, 
kuris prašo Anzelmą nuvesti jį į 
Juodųjų eglių šalį, vietą, kur 
Anzelmas pokario metais dėstė 
vokiečių kalbą. Jis gyveno dvare 
pas ponią Kleopą, dažnai šnekėju
sią prancūziškai, o dvaro ūkvedys 
buvo keistuolis Ūdras. Anzelmas 
gyveno viename kambaryje su 
mokytoju Vizgirda, vėliau išėju
siu partizanauti. Tie seni laikai 
čia prisimenami.

Trys ketvirčiai romano sukasi 
apie tai. Apie dir usią mokytoją 
Nilę, ponią Kleopą, gale iš pami
šimo sudeginusią malūną, apie 
Vizgirdos apsisprendimą stoti į 
partizanus dėl ateinančių trė
mimų („O aš nenoriu, kad mane, 
laisvą lietuvį, gabentų užkal
tuose vagonuose į Sibirą”.). Ir 
svarbiausia — apie Ūdrą, turintį 
neaiškų ryšį su partizanais ir lyg 
su stribais kartu, kaltą turbūt dėl 
Nilės, dėl berniuko Rastenio din
gimo ir lyg norintį įkaitinti dar 
ir patį Druskenį, kuris žino apie 
jo ryšius su partizanais. Tam 
Ūdras naktį prie Druskenio durų 
padeda savo revolverį ir turbūt 
praneša valdžiai. Druskenis 
revolverį paslepia ir romanas

įgauna kriminalinį pobūdį, veda 
į spėliojimus, ar Ūdras kiršina 
vienus prieš kitus?

Druskenis gauna šaukimą į 
miliciją, dvare daroma krata ir 
stribas Baltulis Druskeniui pata
ria per apklausinėjimus mies
telyje tylėti, tardymų neišsigąsti. 
Suimtas Druskenis taip ir daro, 
rusui Zubčenkai su revolveriu 
panosėj jį tardant, reikalaujant 
šnipinėti. Druskenis nesutinka, 
bet yra paleidžiamas. Grįžtant 
jam į dvarą mišku, partizanai 
nusiveda jį į savo bunkerį ir pra
šė jiems šnipinėti. Druskenis 
nenorom pažada, bet dvare, pa
ėmęs paslėptą revolverį, pabėga 
į savo tėviškę, kur jį paslepia 
kluone. Vėliau vis tiek ištre
miamas į Sibirą devyneriems me
tams. Net ir tardytojas Zubčenka 
Sibire yra medžio sutraiškomas.

Dabar (po dvidešimties metų) 
Druskenis tėviškėje atsikasa re
volverį ir veda Gintarėlį į tą Juo
dųjų eglių šalį, pats norėdamas 
pasikalbėti su Ūdrų, gal nu
bausti, gal pagąsdinti. Ūdras jau 
didelio ūkio direktorius. Atstatęs 
revolverį ir šūktelėjęs „rankas 
aukštyn!”, Druskenis jo klausia: 
„Kur padėjai Nilę? Rasteniuką?” 
Ūdras išsisukinėja, žada pasa
kyti. Druskenis atlyžta, revolve
ris paimamas jam iš rankų ir kul
kos išimamos. Staiga pokšteli (šū
vis?). Druskenis susmunka ant 
grindų ir jo krauju gleivėtom 
rankom baigiamas romanas.

Jei kulkos buvo išimtos, ne
aišku, kokiu revolveriu Ūdras 
nušovė Druskenį? Gal kitu, išsi
trauktu iš kišenės? Ne tik pabai
ga neaiški, bet ir visa, kas šne
kama apie Ūdrą: lyg apie kažkokį 
kombinatorių, žinantį kaip suktis 
tarp partizanų, stribų ir rusų, 
kiršinantį vienus prieš kitus, 
įveliantį juos į savo spąstus, kad 
pats išliktų nepaliestas, tarsi kaž
koks supermenas, superkarje- 
ristas. Atrodytų, kad tik tokie 
priešybių draskomoje santvarkoje 
gali išsilaikyti, leisdami kitiems 
išsikapoti, o patys tapdami vėliau 
direktoriais, net ministrais, 
mokantys išvengti net kerštui 
atėjusių žmonių, tokių kaip Drus
kenis. Aišku, kad tokio keršto ar 
atsiskaitymo, kuris ryškinamas 
romane, ten gal būtų ir nemažai.

Lietuvoje turbūt buvo tokių 
kiršintojų, kurie dabar užima 
aukštus postus. Gal romanas ir 
perša idėją, kad jie dabar turėtų 
būti patraukti į teismą, prisi
pažinti, ką blogo ir sukto parti
zanų laikais yra padarę, ir turė
tų muštis į krūtinę. Bet romane 
teisingai parodyta, kad tai nelen
gva, nes, iškeldamas nešvarią 
praeitį, romano herojus pats žūva 
romano gale.

Kūrinys labai intriguojantis. 
Leidžiama veikėjams daug ir at
virai išsisakyti: pavyzdžiui, kaip 
mokytojui Vizgirdai subrendo iš 
lėto idėja įstoti į partizanus (kad 
jo neišvežtų į Sibirą), su kuriais 
jis vėliau žūva. Net stribas Bal
tulis, pabaigoje jau tapęs brigadi
ninku, girtas išpasakoja stribų 
niekšybes ir kiek jie bijojo parti
zanų, ir kiek jų krito nuo partiza
nų, kurie amnestijos suvilioti 
pasidavė ir pateko kartu su rusų 
Zubčenka, vengusiu ir bijojusiu

Rašytojai Jonas Mikelinskas ir Viktoras Brazauskas.
Nuotrauka Algimanto Kunėiaus

Ūdro, į Sibirą. Įtikėtina tai ar ne, 
bet „šaunama” labai toli, kai 
nurodoma, kad tuo laiku net ru
sas Zubčenka neįtiko valdžiai, gal 
nebuvo pakankamai griežtas, ir 
valdžia „sutvarkė” ir jį (bet ne 
Ūdrą).

Vienu žodžiu, tokioj suirutėj 
liko tik gudruolis Ūdras ir nuo
lankus, visų bijantis Druskenio 
brolis Rokas. Mirdamas Drus
kenis nori iš visų jėgų šaukti 
lauke žaidžiančiam berniukui 
Gintarėliui:

Sudie, Gintarai. Būk doras, 
teisingas berniukas ... ir neik 
(turbūt pas Ūdrą? — P.M.)... ir 
tęsk pasaką!”

Tai lyg pateisinimas ir nesis- 
tebėjimas mumis, pabėgėliais iš 
„Nedorumo ir neteisybės krašto”, 
romane Juodųjų eglių šalis. Tuo 
laiku ten gyventi nė vienam ne
buvo saugu. Ir matyti, kad ne tik 
per pirmuosius penkiolika po
kario metų literatūra ten buvo 

Nuotrauka Edvardo ŠulaičioKelias ties Labanoru Lietuvoje.

varžoma, kaip dabar prisipažįs
tamą, bet dar ir 1967 metais, 
atrodo, negalėjo pasirodyti šis 
gan atviras romanas, o tik po dvi
dešimt metų nuo tada — 1987 me
tais. Gal dar nemažai kūrinių 
guli stalčiuose ir gulės, kol nebus 
atgaivinti.

Romanas Juodųjų eglių šalis 
gan panašus iš dalies į kitą Jono 
Mikelinsko romaną, Genys yra 
margas, kuriame herojus taip pat 
išvažiuoja ieškoti savo praeities, 
tik dabartiniame mažiau to 
paslaptingo simbolizmo, vien tik
tai ta herojų kankinanti Juodųjų 
eglių šalis, kuri prozaiškai galbūt 
reiškia partizanų veikimo girią 
arba vietą. Rašytojas mėgsta 
detales, introspekciją, prisimini
mus, impresionistišką pasa
kojimą, aforizmus, įsivaiz
davimus, simbolius, garsus, kva
pus ir modernius efektus. Ypač 
šiame romane esama sapnų, o 
taipgi ta simboliška pasaka, se

kama Gintarėliui, kuri įdėta gale 
ir, atrodo, per daug ištęsta.

Ryškesni charakteriai būtų 
ponia Kleopą, gal be reikalo vis 
šnekanti prancūziškai; vaizdin
gai iš aukšto kalbantis stribas 
Baltulis. Pastarasis gal ir geras 
žmogus, bet niekad neužmirštan
tis pabrėžti, kad jis „valdžios 
(rusų) žmogus” ir visi turėtų jam 
reikšti pagarbą ir jo bijoti. Tai 
bernas, tapęs „načalninku”. To
kių nemaža buvo ir vokiečių lai
kais, kurie su vokiška uniforma 
pasigėrę šaukdavo bet kam: 
„Rankas aukštyn! Dokument!”, : 
atkišę revolverį, kaip buvo matę . 
tai darant vokiečius.

Mokytoja Nile maloni, naivi 
moteris. O mokytojo Vizgirdos 
kalbos su Druskeniu lyg ir per 
daug ištęstos ir nepilnai atskleis
tas jo noras stoti į partizanus. Įdo
mus tai yra vyras desperacijoje, 
bet jo kalboms suprasti reikia 
daug pastangų. Jis panašus į An
tano Škėmos herojus, kurie irgi 
viskuo nusivylę. Druskenio 
personažas gal nukaltas pagal 
autoriaus portretą, nes Jonas 
Mikelinskas pats buvo gim
nazijos mokytojas ir yra daug 
rašęs tarsi iš savo patirties. Jo ' 
veikaluose atsispindi ir inspek
toriaus ilgas darbas Švietimo 
ministerijai 1954-1962 metais. 
Jis daug turėjo važinėti. Štai 
trumpas važinėjimo pavyzdys - 
romane: ,J

„Peizažas pro autobuso langą 
mane erzina ir slegia. Rasi ir dėl 
to, kad Žemės planeta susitraukė, 
sumažėjo, išaiškėjo. Ir nebeliko jo
je vietos vaiduokliams ir nuos
tabioms pasakoms, sekamoms , 
puse lūpų ir prietemoje, kol dar 
žvirbliai nesutūpę. Dabar pasau
lis nebe tas: be saiko ir be pras
mės jame daug elektros lempų, 
kurios naktį įkyriai ir skaudžiai 
tvinksi; aibė uniformuotų namų, 
kuriuose gimsta ir auga vienodi, 
be savų minčių vaikai; pilna stan
dartinių kelių ir plentų, kuriais • 
klaidžioja standartinė laimė ir M 
standartinė mirtis. Ir visur gyva ‘ 
baimė to, su kuo aš dar neapsi
pratau ir vargu ar kada beapsi- ' 
prasiu. Man kur kas geriau pa
tiktų per dienų dienas pluošti 
pėsčiam ir nieko, ničnieko >- 
nesusitikti”. ;

Čia lyg suglaustai išsakytos 
romano herojaus Anzelmo Drus- 
kėnio mintys: technikos užgriu- ; 
vimas krašte, standartinė laimė 
ir mirtis, ir visur dar gyva baimė, 
prie kurios negalima priprasti, jei 
ją kas pats patyrė.
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Į ką mus kviečia tautos krikštas?

Ką reiškia Kalėdų paslaptis
Švenčiant Kalėdas yra gera 

proga pasistengti geriau ir pil
niau pažinti Kristų, Dievą — pri
ėmusį žmogaus prigimtį. Gali 
kartais atrodyti, kad Kristų mes 
jau esame gerai pažinę ir išsėmę 
viską, kas yra jo prigimtyje. Ta
čiau tai nebūtų teisingas Kris
taus prasmės aptarimas. Mes nie
kada negalime tartis pilnai pa
žinę pasaulį, nes vis naujos, ligi 
šiol nežinotos jėgos yra atran
damos pasaulyje. Taip pat mes 
negalime tartis radę gerą apta
rimą, kas yra žmonija, su visais 
jos istorijos ir proistorijos vin
giais. Panašiai mes niekada ne
galime būti pilnai patenkinti 
savo žinojimu to, kas yra ir ką 
reiškia faktas, kad Dievas priima 
žmogaus prigimtį.

Mat čia susitinka ir susijungia 
du dideli nežinomieji. Vienas iš jų 
yra žmogus ar, tam tikra prasme, 
visa žmonija su visomis savo pas
tangomis, pasisekimais ir nepasi
sekimais. O iš kitos pusės, į žmo
niją čia ateina tas, kuris yra jos 
kūrėjas ir viso pasaulio buvimo 
pagrindas.

Šių dviejų didžiųjų susijungi
mas viename asmenyje kelia tiek 
daug problemų ir tiek daug nega
limybių žmogaus protui, kad tai 
yra sunku suderinti ir protingai 
aptarti. Atrodo, kad jungiantis 
šioms dviems didybėms, kaip Die
vui, kuris yra žmogų padaręs, ir 
žmogui, kuris yra Dievo pada
rytas, nėra kitos išeities, kaip kad 
viena iš tų didybių turi žūti. Ki
taip sakant, kad Dievui jun
giantis į kasdieninį atskiro 
žmogaus gyvenimą, Dievas turi 
žūti. Arba priešingai, tokiam 
susijungimui įvykus, turėtų 
nebelikti natūralaus žmogaus.

Su šitokio pobūdžio problema 
mes susitinkame, kai norime pro
tingai svarstyti, kas yra ir ką 
reiškia Kalėdų paslaptis. Tos pro
blemos išsiaiškinimas nėra vien 
mąstymo uždavinys. Jam reikia 
viso žmogaus gyvenimo ar galbūt 
net visos žmonijos gyvenimo. Kai 
į šį klausimą pradedama gilintis, 
jis vis didėja ir platėja.

Šiandien norėčiau pasiūlyti 
vieną priėjimą Kalėdų problemos 
svarstymui, kuris gal neduoda 
tiesioginio atsakymo į čia iškeltą 
klausimą, bet kuris galėtų prisi
dėti prie tos problemos spren
dimo. Siūlyčiau pasvarstyti 
klausimą, ką Dievas nori pasaky
ti žmonijai, kai jis pats priima 
žmogaus prigimtį. Iš tos patirties, 
kurią mes turime iš savo žmo-

Siame numeryje:
Kalėdų paslaptis • Tautos krikštas • Paroda „Krikščioniškoji 
Lietuva” • Krikščionybės jubiliejaus simfoninis koncertas • Jono 
Aisčio eilėraštis • Nauji leidiniai • Marytės Gaižutienės paroda 
New Yorke • Panama City, FL ir New Yorko teatruose

giškų santykių, mes žinome, kad 
kai mes su kuo jungiamės, mes 
tai vertiname ir tai mylime. Kai 
vyras veda moterį ar moteris 
išteka už vyro, tai reiškia, kad jie 
vienas kitą aukštai vertina.

Dėl to, kai mes turime faktą, 
kad Dievas jungiasi į žmogaus 
prigimtį, me natūraliai galvo
dami, turime sakyti, kad Dievas 
vertina žmoniją. Mes neturime į 
tą dalyką žiūrėti paviršutiniškai. 
Į Dievo priėmimą vienos žmogiš
kos prigimties mes neturime žiū
rėti kaip į vien individualų daly
ką. Šis faktas tam tikrais keliais 
yra skirtas visai žmonijai. Ta
čiau, jeigu Dievas tampriai 
jungiasi su vieno žmogaus 
prigimtimi, negalima manyti ki
taip, kaip tai, kad kiekvieno mū
sų individuali prigimtis yra 
vertybė Dievo akyse. Dievas 
nėra abejingas jokiam individui.

Jeigu dabar grįžtume prie mū
sų ankstesnio klausimo, ar šiame 
susijungime, kai Dievas priima 
žmogaus prigimtį, nepražūva 
pats žmogus ir lieka tik Dievas, 
reiktų manyti, kad jei tai įvyktų, 
tai savo įsikūnijimu Dievas savo 
meilės ir vertinimo žmonijai 
nebūtų parodęs. Štai dėl ko Ka
talikų Bažnyčia, atstovaudama 
mokslui, kad Kristus yra Dievas, 
ne mažiau energingai atstovauja 
tiesai, kad Kristus yra tikras 
žmogus. Jis yra tikras savo žmo
giškos dvasios atstovas; jis yra 
savo laiko, savo kultūros ir savo 
tautos atstovas. Net žmogaus 
pagundos jam yra sava problema. 
Nieko Kristui nėra svetimo, kas 
yra tikrai žmogiško. Kristų mes 
galime prarasti dviem būdais: 
prarandant jame Dievą, ir pra
randant jame žmogų.

Mes negalime šiandien leistis į 
klausimą, kaip viename Jėzaus 
dieviškame asmenyje gali tilpti 
tos dvi prigimtys. Tai yra atskirų 
svarstymų reikalingas klausi
mas. Šiandien mes galime pasi
remti tik mintimi, kad tas, kuris 
yra suformavęs žmogaus pri
gimtį, padarydamas ją iš nieko, 
gali netrūkti galios pasisavinti 
šią prigimtį taip, kad jos nė kiek 
neiškreiptų ir nepažeistų jos 
natūralumo.

Su kokia pagarba Dievas paima 
žmogaus prigimtį, mes galime iš
skaityti iš to, kad jis ją paima nuo 
pat jos buvimo pradžios, būtent 
nuo jos prasidėjimo motinos įs
čiose. Jis galėjo ateiti šion prigim- 
tin, kaip didelis svetimasis, kaip 
įžymus svečias, kaip griaustinis

ANTANAS PAŠKUS

Denver, Colorado, arkivys
kupas Francis Stafford savo 
ganytojiškame laiške, kuriame 
užsimena krikščionių vargus ir 
kančias Lietuvoje, pabrėžia 
sukakčių minėjimo svarbą. Jis 
apie jas taip sako: „Žiūrint tikė
jimo akimis, kai kurios sukak
tys tampa ypatingais įžvalgos 
momentais į Dievo planą žmo
nijai. Jose minima įvykiai, 
kuriuose Dievo užmojis ir galu
tinis tikslas buvo aiškiau įžiūrė
tas (atpažintas), ištikimiau 
gyventas ir herojiškiau skelb
tas.”(') Fė abejo, ir Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus yra 
mums ypatingos įžvalgos momen
tu. Todėl jį švenčiant ir reikėtų 
klausti: (1) ką gi mūsų protėviai 
anuomet aiškiau įžiūrėjo, kuo jie 
ištikimiau gyveno, herojiškiau 
išpažino? (2) kaip mes, čia ir da
bar, Dievo užmojį, krikščionybę, 
galėtume aiškiau pažinti, ja iš
tikimiau gyventi ir ją herojiš
kiau išpažinti — liudyti? Rasti 
atsakymą į šiuos klausimus, 
reikalinga, bent prabėgančiai, 
žvilgterėti į kultūros ir religijos 
santykį, mūsų protėvių religingu
mą, į mus čia ir juos ten (Lie
tuvoje) supančią aplinką ir mūsų 
atsaką į ją.

1. Krikščionybė — Vakarų 
kultūros versmė

Vienas iškiliausių filosofijos 
protų, Kari Jaspers, pabrėžia 
šventraščio, taigi ir krikščio
nybės, svarbą vakarietiškos kul
tūros erdvei. „Kas mes esame,” 
rašo jis, „esame dėka švent
raštinės religijos ir iš jos iš
plaukusių įtakų pasauliui, prade
dant nuo pagrindų padėjimo žmo-

* Paskaita, skaityta Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus šventės akademijoje 
1987 m. lapkričio mėn. 27 d. Chicagoje.

iš dangaus. Tačiau ne taip jis 
ateina į žmoniją. Jis nesivaržo 
pradėti žmogaus gyvenimą taip, 
kaip jį pradeda kiekvienas 
žmogus.

Visais amžiais Bažnyčia rūpi
nasi išlaikyti Kristuje nepažeistą 
žmogų. Pavyzdžių tam parodyti 
būtų galima rasti daug. Mes čia 
galime pasitenkinti tik vienu 
popiežiaus Leono Didžiojo iš 
penkto šimtmečio pasakymu apie 
Kristaus žmogiškos prigimties 
išlaikymo reikšmę iš mūsų pusės. 
Jis sako: „Nieko nepadėtų Mer
gelės Marijos sūnui vadintis to
bulu žmogumi, jei jis nebūtų 
pripažįstamas žmonių giminės 
sūnumi, taip, kaip evangelija 
skelbia” (Brevijoriaus antrasis 
skaitymas gruodžio 17 dienai).

V. Bgd. 

į niškumui ir baigiant paskata 
moderniesiems mokslams bei di
džiųjų mūsų filosofų pažadinimu. 
Faktiškai taip yra: be Biblijos 
mes slystame į nieką. ”(2) Iš tiesų 
modernusis mokslas yra didžiai 
skolingas Vakarų religinėms tra
dicijoms. Mat jos sudarė esmines 
sąlygas, kuriose mokslas galėjo 
vystytis į jo dabartinę būklę. Kad 
mokslas labiau priklausė nuo Va
karų dvasinių tradicįjų, negu nuo 
senovės graikų palikimo, patvir
tina islamo atvejis. Kaip žinome, 
islamiškasis pasaulis buvo tapęs 
helenistinės mokslų tradicijos 
paveldėtoju. 11-12-taisiais šimt
mečiais islamas savo visa intelek
tualine raida buvo pralenkęs 
krikščioniškus Vakarus. Jis net 
buvo tapęs Vakarų mokytoju. Ta
čiau, nežiūrint šių didelių laimė
jimų, islamo religinės tradicijos 
neleido vystytis moderniąjai žmo
gaus gyvenimo sąrangai. Pirmau
jant islamo religinei valdai, visas 
islamo kultūrinis gyvenimas pra
rado kūrybinę jėgą. Islamiškoji 
religija neleido žmogaus kūry
binei dvasiai reikštis. Juk islamo 
religija, kaip tvirtina Thomas 
Berry, „nepajėgė suderinti proto 
su tikėjimu, filosofo su tikin
čiuoju, gamtos pasaulio su visatos 
dieviškąja kryptimi.”!3)

Didelis 13-tojo amžiaus krikš
čionybės laimėjimas buvo tai, kad 
ji tarp tariamai priešiškų tik- 
rovių — gamtos ir antgamtės su
rado vaisingą abipusinį ryšį. To
mas Akvinietis, akcentuodamas 
patirtinės tikrovės, proto ir seku
liarinių sferų reikšmę, sukūrė 
dvasines sąlygas, įgalinusias 
modernaus pasaulio gimimą. Po 
Tomo išniro daug didžių žmonių, 
kurie privedė Vakarus prie nuos
tabių mokslinių laimėjimų. Tai
gi galėtume sakyti, kad religinės 
veiklos pagrindinės linkmės 
(orientacijos) suformavo vakarie
tiškąją dvasią, privedusią prie 
mokslų išsirutuliojimo. Juk 
krikščionybė (nebūtinai visi 
krikščionys) žiūrėjo į pasaulį kaip 
į realią, aukščiausios vertės šia- 
pusinę tikrovę. Krikščionybė lai
kėsi principo, kad žmogaus protas 
ir tikėjimas yra vienas kitam 
pagalbūs.

Pirmaisiais Lietuvos su krikš
čionybe susilietimo tarpsniais 
(1251,1387,1413 m.) Vakaruose 
jau žydėjo mokslo ir dvasinės kul
tūros centrai — universitetai. 
Vakarinis Europos žemynas bu
vo nusagstytas didingom gotikos 
katedrom, architektūrinio meno 
stebuklu. Sukurti bizantiškos 
mokyklos šedevrai tapyboje. Žo
džiu, kiekvienas, kuris pažiūrės 
į istoriją objektyviai, privalės 
sutikti su popiežiaus Pijaus XI 
tvirtinimu: „Jei tiek kultūros, 
civilizacijos, literatūros bran
genybių galėjo išlikti, tai tas pri
klauso nuo Bažnyčios sugebėjimo 
net anais laikais uždegti skaisčią 
šviesą literatūros, filosofijos, me
no, o ypač statybos srityse”.!4) 

Christopher Dawson, religijos, 
sociologijos ir kultūros tarpu
savinių sąveikų žinovas, šiuos 
popiežiaus tvirtinimus paremia, 
įrodinėdamas, kad iš viso „nėra 
nei vieno Europos gyvenimo 
aspekto, kuris nebūtų buvęs jos 
(krikščionybės — A.P.) giliai 
paveiktas”. (’) Kalbėdamas apie 
Vakarų Europos viduramžius, jis 
dar nurodo, kad „krikščioniškoji

Rembrandt van Rijn Mergelė ir Kūdikis debesyse 
(Graviūra, 168 x 106 mm)

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis 
buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per ji atsira
do, ir bėjo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo 
gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tam
soje, bet tamsa jos neužgožė...

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome 
jo šlovę — šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Iš Evangelijos pagal Joną prologo (1, 1-5, 14).

bendruomenė praeityje nebuvo 
tik dievobaimingas idealas, bet 
juridinis faktas, kuris grindė 
socialinę Vakarų kultūros sąran
gą” (ten pat, p. 25).

Krikšto sakramentu asmuo bū
davo įvedamas ne tik į krikščio
nišką bendriją, bet krikštas taip | genų, tarp abstrakčių formulių ir 
pat buvo ir sąlyga tapti piliečiu 
politinėje bendruomenėje. Šito
kiame istoriniame kontekste, 
klausti, ar negeriau būtų buvę 
Lietuvai pasilikus prie senosios 
pagoniškos religijos, būtų tas pats 
kaip klausti suaugusį asmenį 
(vyrą ar moterį), ar jam ne geriau 
būtų buvę pasilikus vaiku: fiziš
kai, protiškai, psichiškai. Anuo 
metu Vakarų erdvėje, tautai 
užsisklęsti nuo krikščionybės, bū
tų reiškę pasilikti primityvioje 
vaikiškos kultūros fazėje. Atrodo, 
kad Lietuvos anuometiniai vadai 
visa tai suprato ir, gal iš dalies 
išorinių sąlygų verčiami, krikštu 
įgalino Lietuvos kraštą įsijungti 
į krikščioniškos Vakarų kultūros 
dvasines versmes.

2. Protėvių religiškumas — 
dirva krikščionybei

„Tauta”, sako Antanas Macei
na, „priima naująjį Dievą, tačiau 
tik taip ir ten, kaip ir kur ji buvo 
garbinusi senąjį”.'6’ Bet kokį gi 
dievą ar dievus garbino lietuvių 
tauta?

Prancūzas, religijos filosofas 
Paul Ricoeur žmonijos priėjime 
prie Dievybės randa tris fazes: 
primityvų naivumą, kritiškąjį 
atokumą ir antrąjį (nemitologinį) 
naivumą. Pirmojoje stadijoje 
nemąstydami žmonės pasineria 
savo mituose ir simboliuose. An
troje fazėje kritiška abejonė 

pakeičia betarpišką atsidavimą 
Dievybei. Pagaliau paskutinėje, 
trečioje stadijoje po kritiško ato
kumo vėl susigrąžinami mitai ir 
simboliai.(7) Kitaip sakant, 
surandama darna tarp proto ir 
intuicijos, tarp širdies ir sme- 

konkretaus gyvenimo — tarp šia
pus ir anapus. Nėra abejonės, kad 
mūsų protėvių religija tebuvo tik 
pirmoje religinio vystymosi sta
dijoje. Jie aiškiai jautė ir per
gyveno transcendenciją, t.y. 
apčiuopiamą, juslinę tikrovę per
žengiančią būtį. Tačiau tą tikrovę 
jie vaizdavosi ir apibūdino konk
rečiais, baigtiniais įvaizdžiais. 
Vis dėlto drįsčiau teigti, kad jų 
anapusinės tikrovės pajautimas 
buvo stipresnis gal net už dau
gumos nūdienių vakarietiškų 
krikščionių.

Antai Zenonas Ivinskis cituoja 
Petro Duisburgo kroniką, kurioje 
sakoma, kad „tikėdami į kūno 
prisikėlimą, prūsai samprotavo, 
jog kiekvienas, ar kilnus,ar pras
čiokas, turtingas ar vargšas, ga
lingas ar menkas, koks buvo 
šiame gyvenime, toks liksiąs ir 
būsimame. Iš to sekė, kad su 
mirusiais... būdavo deginama vis
kas, kas prie jų pareigų pri
klausė”.(•) Pavyzdžiui, kuni
gaikštis Algirdas buvęs iškil
mingai sudegintas tarp įvairių 
daiktų, net su 18 žirgų (ten pat, 
p. 328). Vadinasi, tikėjimas į 
pomirtinę žmogaus egzistenciją 
buvo reiškiamas klaidingais žen
klais (simboliais), bet pats tikė
jimas į gyvenimo tęstinumą ana
pus yra teisingas ir stipriau jaus
tas, nei jis yra išgyvenamas mū
suose dabar.

Gamtos ir jos reiškinių įdva
sinimas yra kitas mūsų senolių 
religinės laikysenos bruožas. Jie 
gamtos būtybėms (daiktams) ne 
tik priskyrė gyvybės, bet už jos 
matė antžmogišką galybę ar 
galybes — transcendentinę tik
rovę. Tokiam gamtos ir jos ap
raiškų įdvasinime jie rado ne 
vien džiaugsmo, bet, dabartine 
terminologija kalbant, gyvenimo 
prasmę. Instinktyviai žinojo, iš 
kur jie ateina ir kur jie eina. Anot 
Ivinskio, toks gamtos objektų ir 
reiškinių įdvasinimas ir perso- 
nifikavimas „turi nemaža bendro 
su poetiniu žmogaus palinkimu... 
kas mums yra poetinė kūryba, 
mūsų protėviams buvo žvelgimas 
į gamtą” (ten pat, p. 343). Iš tiesų 
tas, kurs numano, kad saulė, 
žvaigždės ar sielos neklajoja 
betiksliai tuštumoje, to širdis yra 
pasirengusi poezijai: džiaugsmui, 
baimei, pagarbai, nuostabai. Mus 
supą daiktai nėra nebylūs, o tik 
tylūs. Bet toji tyla laukia, kad 
mūsų siela įkvėptų paslaptį, ku
rią jie spinduliuoja, skleidžia. Iš 
pasaulio - gamtos ateina prie
sakas pripildyti erdvę žavingos 
giesmės garsais Tvėrėjui.

Sakoma, kad nėra tokio dalyko 
kaip poeto, kuris nebūtų atviras 
transcendencijai, nors formaliai 
jis ir netikėtų. Poetas girdi gyve
nimo paslapties giesmę ir dai
nuoja savo atsaką jai: kartais lau
žytai, kartais žodžiu, kartais 
šokio ritmu, kartais su ašaromis 
akyse ar juoku širdyje. „Kiekvie
nas poetas”, tvirtina Anthony 
Padovano, „tiesiasi visa būtybe į 
paslaptį, esančią užu visų gyve
nimo paslapčių; į giesmę, kuri 
visus įgalina giedoti, į šviesą (be 
fizinio pavidalo), kuri apšviečia 
patį gyvenimą”.(’) Iš tikro kiek
viena religija, net tokia moderni 
kaip krikščionybė, yra neats
kiriamai susijusi ne vien tik su 
poezija, bet ir su menu apskritai. 
Ji išsiskleidžia per Dievo garbini
mą meno pavidalais. „Garbini
mas yra malda, virtusi menu”, 
drąsiai tvirtina Antanas Maceina 
(ten pat, p. 132).

Žinia, ne kiekvienas žmogus 
gali būti poetu, kurti eilėraščius, 
bet kiekvienas gali ir privalėtų iš
laikyti savyje poetišką nuotaiką 
tikrovės atžvilgiu, puoselėti savo 
dvasioje nuostabos ir pagarbos 
jausmą jį supančiam pasauliui, 
būti gamtos poetu. Juk nuostaba 
yra ne tik meno, bet filosofijos, 
teologijos ir net religijos natū
raliu pagrindu. Kas nuostabos 
jausmą savyje užgniaužė, kas pa
lieka aklas spalvingiems žie
dams, miško šlamesiui, jūros 
galingam šniokštimui, ar 
žvaigždžių spindesiui, vargu ar 
to pasąmonės gelmės pajėgs 
atsiverti krikščioniškiems sim
boliams ir jų reiškiamai tikrovei, 
pvz., Eucharistijos paslapčiai. 
Dažnai mes atsisakome kreipti 
dėmesį į tai, kas yra užu mūsų 
regėjimo lauko. Pasitenkiname, 
pavertę tiesas į nuomones, pas
laptis į dogmas, idėjas į krūvas 
žodžių. Tokiu atveju mes priva
lėtume pasimokyti iš savo pro
tėvių kaip prieiti prie kolek
tyvinės pasąmonės šaltinių, iš 
kurių teka nuostabos ir pagarbos 
jausmai transcendencijai ir jos 
simboliams. Bet argi tai ne
reikštų grįžimą į pirmąją reli
ginio vystymosi stadiją — pago
niškąją mitologiją? Anaiptol. Tai

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiek tiek kinta valdžios nusis
tatymas Lietuvos Katalikų Baž
nyčios atžvilgiu. Šįmet įvyko vy
riausybės pareigūnų pasitarimas 
su Bažnyčios hierarchija; Mask
va nutarė tikintiesiems sugrą
žinti neteisėtai konfiskuotą Ma
rijos Taikos karalienės bažnyčią 
Klaipėdoje; Gimtasis kraštas ne
seniai paskelbė, kad Rokiškio ra
jono komiteto antrasis sekre
torius ir vykdomojo komiteto pir
mininkas trukdė tikintiesiems 
pagerbti mirusius, už tai sulaukė 
kritikos iš aukštesnių instancijų 
ir turėjo už savo elgesį atsi
prašyti. Šitokie pasikeitimai svei
kintini, bet dar nėra pagrindo 
manyti, kad partįja ketina nuo
sekliai įgyvendinti sąžinės laisvę.

Lapkričio 28 dieną Valstiečių 
laikraštis išspausdino Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinio Ani- 
lionio straipsnį „Religija tik prie
danga”, kuriame Anilionis roži
nėmis spalvomis vaizduoja tikin
čiųjų gyvenimą, neigia, kad jie 
diskriminuojami. Reikia skeptiš
kai priimti šitokius tvirtinimus, 
nes prieš kelerius metus valdžios 
pareigūnai tą patį kartojo. Tada 
jie teigė, kad Klaipėdos bažnyčia 
buvo teisėtai konfiskuota, dabar 
pripažįsta, kad Klaipėdos tikin
tieji buvo nuskriausti. Prieš kele
rius metus Bažnyčios vaidmuo 
tautos istorijoje buvo nuosekliai 
menkinamas, dabar pripažįstami 
svarbūs Maironio, Valančiaus ir 
kitų aukštų dvasininkų nuopel
nai. Kai į kunigų seminariją 
patekdavo vos penki klierikai per 
metus, valdžia aiškino, kad klie
rikų skaičius nevaržomas, esą tik 
trūksta kandidatų į kunigus. O 
atleidus varžtus, jau priimama 30 
klierikų kasmet, nors pagal tary
binius duomenis tikinčiųjų skai
čius respublikoje net sumažėjo. 
Taigi, atrodo, kad galioja ši tai
syklė: kokia bebūtų tikroji tikin
čiųjų padėtis, valdžios pareigūnai 
nepripažins, kad tikintieji skriau
džiami, nors po kiek laiko gal ir 
patys teigs, kad daugelis tikin
čiųjų skundų buvo pagrįsti.

Savo straipsnyje Anilionis daug 
dėmesio skiria žinomiems žmo
gaus teisių gynėjams, kurie už 
savo veiklą buvo nuteisti kalėti. 
Jis aiškina, kad kunigai Tam- 
kevičius ir Svarinskas, docentas 
Vytautas Skuodis, Terleckas, Ieš
mantas, Gajauskas, Lapienis ir 
kiti buvo nuteisti ne dėl to, kad 
jie išpažino savo tikėjimą, per 
daug ar per karštai meldėsi, bet 
už tarybinių įstatymų pažeidimą. 
Pasak Anilionio, niekas neprikai- 
šioja tikinčiajam, jei jis išpažįsta 

Siame numeryje:
Religinė laisvė okupuotoje Lietuvoje • Felikso Vaitkaus skrydis 
• Henrikas Nagys Kalifornijoje • Balio Sruogos mirties sukaktis 
Lietuvoje • Chicagos teatruose • Viktoro Petravičiaus 1987 metų 
paroda • Leonardo Žitkevičiaus eilėraščiai • Naujos knygos 
„Draugo” 1987 metų kultūrinio priedo turinys

religiją ir praktikuoja religinius 
kultus. Bet jis turi laikytis Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos įstaty
mų. Kaip tik šis paviršutiniškai 
nekaltas reikalavimas sukelia 
didžiausią problemą, nes kons
titucija nelygiai traktuoja tikin
čiuosius ir ateistus. Tikintiesiems 
suteikiama kulto atlikimo teisė, 
o netikintiesiems — ateistinės 
propaga ’os laisvė. Nuosekli 
sąžinės laisvė suteiktų visiems pi
liečiams tas pačias teises, ir kons
titucijoje nebūtų jokių užuominų 
apie tikinčiuosius ir ateistus. 
Katalikai kunigai, ir ne tik taria
mieji ekstremistai, visada pro
testavo prieš valdžios mėginimą 
religijos išpažinimą sutapatinti 
su religinių apeigų atlikinėjimu. 
Ypač jautrus katekizavimo klau
simas. Pats Kristus įsakė apaš
talams visame pasaulyje skleisti 
Bažnyčios mokymą. Be to, jeigu 
žmogus nuoširdžiai įsitikinęs, 
kad religija atskleidžia kelią į 
amžinąjį gyvenimą, tai jis negali 
sėdėti sudėjęs rankas, kai jo kai
mynas abejingas savo vaikų reli
giniam auklėjimui. Jei kiekvie
nas doras žmogus turi pareigą 
pamaitinti alkanus, tai katalikas 
turi nemažiau rūpintis savo 
kaimynų dvasios gerove. Už- 
drausdama religijos mokymą, 
valdžia verčia tikinčiuosius-ne
paisyti sąžinės reikalavimų. 
Kunigas Juozas Zdebskis savo 
teisme labai tiksliai pažymėjo, 
kad tarybinė tikėjimo laisvė „yra 
panaši į leidimą gyventi, kai 
draudžiama gimti.”

Kai 1978 metais buvo svars
tomas LTSR konstitucijos projek
tas, Bažnyčios hierarchai, tarp jų 
tuometinis Panevėžio vyskupas 
Krikščiūnas ir Vilniaus arkivys
kupijos valdytojas Krivaitis, ku
rie jokiu būdu nelaikytini reli
giniais ekstremistais, pasirašė 
pareiškimą, nurodantį, kad 52-as 
straipsnis nepakankamai užtik
rina lygias tikinčiųjų su netikin- 
čiaisiais teises, nes nėra žodžio 
apie tikinčiųjų teisę mokyti ir 
mokytis religijos. Kaip galės eili
nis parapietis įsigyti elementarių 
žinių, Jei niekas iš piliečių ne
turės teisės teikti religinę infor
maciją, mokyti religijos”, klausė 
Lietuvos hierarchai. Bet jų pasta
bų nebuvo paisoma.

Kunigai Tamkevičius, Svarins
kas ir kiti vadinamieji ekstremis
tai nesusitaikė su šiuo tikinčiųjų 
diskriminavimu, raštais ir pareiš
kimais mėgino įtikinti valdžią, 
kad reikia pataisyti šią katali
kams daromą skriaudą. Anilionis 
mini, kad Nijolė Sadūnaitė buvo
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Spausdino Morkūno spaustuvė Chicago
je. 198 psl. Kaina — 20 dol. Gaunama 
„Drauge”.

*
Šiais metais pasirodė Edmundo 

Jasiūno parengtas albumas, skir
tas antrajam transatlantiniam 
lietuvių skridimui. Šis kilnus 
užmojis grąžina atmintin patrio
tiškai idėjinį mūsų tautos did
vyrių palikimą.

1933-jų metų skridimo Litua
nica, su kuria lietuvių tautos did
vyriai Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas perskrido Atlanto van
denyną, priklauso aeronaviga- 
cijos pirmūnų klasei, lietuvių 
patriotikos istorijai ir heroizmo 
pasauliui. Savo žygio drąsa ir 
manifesto patetika Lituanicos 
skrydis į nemarumą yra nepakar
tojama vertybė.

Lituanicos lėktuvas buvo raiš
kiai oranžinės spalvos. Tai kali- 
forniško saulėlydžio spalva. 
Oranžinė spalva ir išliko Litua
nicos skridimo heroikos sino
nimu. Sudužusios Lituanicos 
skeveldros ir po klaikios katastro
fos gyvastingai švietė lietuviams 
iš plačių Karo muziejaus vitrinų, 
kaip iš pilno gyvybės mauzo
liejaus.

Oranžinė spalva tapusi lietu
viams jautriai sava, vos tik kyla 
kalboj užuominos apie Lituanicą, 
transatlantinius lakūnus ir jų 
dvasinę pergalę medžiaginėje 
avarijoje.

Ne kitaip svarstė albumo 
Amerikos lietuvių antrasis 
transatlantinis skridimas Naujor-

du kartus nuteista už Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos ir 
kitos pogrindžio literatūros pla
tinimą. O juk Kronika buvo verk- 
tinai reikalinga ir rašė bei rašo 
apie tokius reikalus, apie kuriuos 
pagaliau prabyla ir oficialioji 
spauda. Jau antrame Kronikos 
numeryje buvo spausdinami pa
reiškimai, reikalaujantys su
grąžinti Klaipėdos bažnyčią. Bu
vo daug žinių apie vietos valdžios 
savavaliavimą, panašų į tokį, ku
rį aprašė Gimtasis kraštas, bet 
anksčiau tokie pranešimai buvo 
vadinami šmeižtais, prasimany
mais, nesantaikos kurstymu. Tol, 
kol bus blogi įstatymai ir dori bei • 
drąsūs žmonės, tol bus tariamų 
ramybės drumstėjų, pasiryžusių 
už teisų reikalą nenusilenkti ga
liai, rizikuoti areštu. Bene leng
viausias sprendimas būtų pakeis
ti šiuos blogus įstatymus.

K. G. 

kas-Kaunas altorius Edmundas 
Jasiūnas ir leidinio dailininkas 
Petras Aleksa — jie paėmė oran
žinį foną albumo viršeliams ir 
aplankui.

1934 metais buvo iniciatorių 
nupirktas lėktuvas pakartoti 
savo dramatišku puošnumu nepa
kartojamąjį Dariaus-Girėno žygį. 
Savo forma ir spalva naujas lėk
tuvas buvo identiškas Lituanicai. 
Tačiau, dėl mums nežinomų su
metimų, lėktuvą perdažė baltai. 
Lėktuvui davė Lituanicos II 
vardą, o baltos spalvos dangoje 
paliko tik siauros ovalinės oran
žinės linijos. Galbūt iniciatoriai 
siekė pabrėžti gilesnį lėktuvo 
individualumą? Juk Lituanicos II 
sumanymas buvo Lituanicos skri
dimo pakartojimas. Todėl tesis
kiria lėktuvai spalvomis. Naujo 
vardo neieškota.

Lituanica II buvo baltos spalvos 
ir tai ragino skridimo vajaus 
„aviacijos dienų” lankytojus 
vadinti lėktuvą „Baltąja gulbe”. 
Lituanica II — Baltoji gulbė kėlė 
sparnus į Kauną. I miestą, kurio 
rotušė vadinama Baltoji gulbė.

♦ ♦ ♦

Abi Lituanicos identiškos savo 
žygio padariniais: jos nugalėjo At
lantą, paguldė vandenyno stichiją 
po savo sparnais, nors abiejų lėk
tuvų aeronavigacijos technika 
buvo labai kukli. Abu priklauso 
transatlantinių kelionių pirmūnų 
elitui. Lituanicų žygiai yra pio- 
nierinės narsos, rizikos ir kietos 
valios suma, kas sudarė pagrin
dines prielaidas heroikai susi
kurti. 1933 ir 1935 metų lietuvių 
tautybės lakūnų įnašas ir į tarp
tautinės aviacijos istoriją yra 
stambus. Juo labiau tasai įnašas 
nėra eilinis, nes viskas pasiekta 
pirmūniškai įrengtais lėktuvais. 
Abiejų lėktuvų pėdsakai, arba ir 
jų sumažintos replikos, privalo 
rastis milžiniškame kultūrinių 
bei technikos artifaktų registre — 
Smithsonian Institute, Washing- 
tone. Instituto Aeronautikos 
muziejuje, kur kaba per 150 isto
riškai reikšmingų lėktuvų, tu
rėtų rasti kertę ir Lituanicos.

Bet lietuviams šie du trans
atlantiniai skridimai turi kitą, 
gilesnį dvasinį įspaudą: tai 
patriotikos apogėjaus ir pakilaus 
įsimylėjimo į oro didvyrius eks
tazė^ epocha. Pirmą kartą lietu
viai pajuto, kad jų šalis ir jos vai
kai pajėgia savo žygio padari
niais prirakinti milijonų dėmesį. 
Per keletą valandų aviacinė tech
nika atidarė tautai naujus aki
račius, naujos prigimties patrio
tizmą.

♦ ♦ ♦

Apie oranžinę Lituanicą Bal
tosios Lituanicos skridimo me
tais, 1935-aisiais, istorikas Petras 
Jurgėla išleido dokumentinę 
knygą: Sparnuoti lietuviai — Da
rius ir Girėnas. Knygos seniai 
nebėra rinkoje, o pakartojamų 
laidų nebuvo.

Dabar pasirodęs Edmundo Ja
siūno sudarytas albumas anglų ir 
lietuvių kalbomis (platesnis infor
macinis laukas) lyg ir grąžina 
senas, palaimintas 1933 ir 1935 
metų nuotaikas. Juk neseniai 
autorius išleido albumą, skirtą 
Dariaus-Girėno Lituanicai. Tai 
sudaro beveik serijinės laidos 
įspūdį.

Edmundas Jasiūnas įveikė

Feliksas Vaitkus prie perstatytos Lituanicos II.

laiko klodų slėgtį, išleisdamas 
stambius, patvariai dokumentuo
tus tomus, skirtus ‘abiejų skri
dimų istorijai. Tai medžiaga isto
rikui, sociologui, beletristui ir 
plačiajai skaitytojų masei.

* * ♦

Technologas, JAV komercinės 
aviacijos licenzijuotas pilotas 
Edmundas Jasiūnas, susidurda
mas su heroika, su idėjiniais 
skridimo parengimo uraga
nais, tvirtai pasilaikė už rea
lybės vairo. Jo žinoviškuose apra
šuose žėri skaičiavimų precizija, 
technikos terminija, aeronaviga
cijos detalės. Rašydamas apie 
Dedalo ir Ikaro skrydį, Edmun
das Jasiūnas skiria dėmesį 
sparnų konstrukcijai ir jų vei
kimo mechanikai. Didvyriš
kumas tampa tikrove, nes he
roika pareina nuo benzino kiekio, 
nuo degalų bakų ir nuo oro srovių 
krypties ties paskutinėmis 
skridimo trasomis.

Albumui autorius suteikė įspū
dingą išvaizdą. Labai gera 
spaustuvinė technika įveikė net 
nublukusių, bet istoriškai svarių 
nuotraukų atspaudus. Angliška
jam tekstui duota 24 puslapiai, 
lietuviškam tekstui 28 puslapiai. 
138 puslapiai (taip-138!) sudaro 

Po Lituanicos II „krikštynų” — pirmoje eilėje (iš kairės) 
stovi: neatpažintas asmuo, M. Narvidas, P. Šaltimieras- 
Saliner, A. A. Dubickas-Dobbs, dr. Pijus Grigaitis, G. J. 
Stungis, dr. A. L. Davidonis, V. Kareiva, A. Kartanas, Ven

ta Kartanaitė, J. R. James-Janušauskas, J. Mackevičius, 
B. Bitautienė. Antroje eilėje stovintys du asmenys 
neatpažinti.

Nuotrauka A. Vaivados

ištisinę albumo turinio iliustra
cinę parodą. Įtaigiai ir laipsniš
kai atsiskleidžia filmas apie 
Lituanicos II idėjos užuomazgą, 
sumanymo išsivystymą, apie 
skridimo epopėjos dramatiškąjį 
finalą.

Sukoncentravęs iliustracinę 
medžiagą veikalo pabaigoje, auto
rius suteikė vaizdui primatą prieš 
žodį, galimybę suskambėti bai
giamuoju akordu. Skaitytojas pri
eina prie vaizdo, būdamas supa
žindintas su epizodu. Vaizdas 
sukonkretina pasakojimą.

* * *
Anglų ir lietuvių kalba tekstai 

tolygūs. Daug dėmesio skirta 
lėktuvo specifikacijai: mecha
ninės savybės, dalys, jų reikšmė. 
Skridimo problemos — pilotų 
pasikeitimo drama. Rengėjai čia 
laimėjo, į Lituanicos JI epopėją 
įžengė išviršiniai flegmatiškas 
jaunas lakūnas Felix Waitkus, 
ergo Feliksas Vaitkus. Jis sėdo 
prie Baltosios Lituanicos vairo. 
Su enciklopedine precizija, bet 
gyvai, autorius pateikia biografi
nius Felikso Vaitkaus duomenis. 
Autorius suponuoja Felikso Vait
kaus charakterį, jo gyvenžiūros 
brėžiusio kartu duoda nuošalių 
asmenų definicijas. Autorius 

davė gyvą Felikso Vaitkaus 
portretą.

* * *
Apmaudu dabar prisiminti, 

kaip rodo šio albumo tekstas, kad 
ir prieš pusšimtį metų aitriai ru
seno išeivijos lietuviuose nesu
tarimai dėl tokio, kaip atrodo, 
visus vienijančio darbo, dėl Litua
nicos II patriotinės misijos. Buvo 
kovota dėl alternatyvų: arba 
masyvus paminklas Dariui ir 
Girėnui, arba Lituanicos II skri
dimas. Sumanymai, atrodo, buvo 
remiami asmenišku prestižu, 
ambicijomis. Dabar, pusšimtį 
metų užmaršos Letos upei nu- 
plukdžius: puikus paminklas 
stūkso Chicagoje ir antrasis At
lanto nugalėjimas glosto tautą. 
Dėl ko kovota?

Žuvusiems didvyriams pakai
talo nėra — niekas negali pa
keisti Prometėjaus. Niekas nepa
vaduos pompastika, dekoraty- 
viškumu, iškilmingumu bei šven
tiškumu oranžinės Lituanicos 
žygio. Bet galima stotis šalia 
gigantiškojo epizodo. Ir Felikso 
Vaitkaus žygis yra prasmingas 
įžengimas sustoti šalia oranžinės 
Lituanicos. Edmundui Jasiūnui 
praskleidus užuolaidas ties Litua 
nicos II skrydžiu, matome intymų 
solo lakūno heroizmą. Štai la
kūnas to unikalaus lėktuvo kabi
noje, jis vienui vienas, įsiklauso 
į radijo kompasą, kuris teikia 
jam, beribėje erdvėje ties okeanu, 
plokštelės melodiją. Tai „Medi
nių kareivėlių parado” maršas. 
Šiame skridime buvo pareikšta 
drąsa, grasos gyvybei nepaisy
mas, mokoviškas laikymasis 
oranžinės Lituanicos trasoje. 
Lituanicos II vadovo portretas 
yra portretas herojaus savyje, ku
ris skrido per Atlantą su vasa
rine striuke, su berete ant galvos. 
Feliksas Vaitkus peržengė Atlan
tą, tarytum slenkstį iš prieš
kambario į lauką. Apie tokius 
individus rašomos knygos, suka
mi filmai.

* * *

Edmundui Jasiūnui Lituanicų 
dvitomį išleidus, matyti esminės 
skridimų žymės, kurios sueina į 
vieną centrą, į lietuviškojo patrio
tizmo manifestaciją. Tai pasitikė
jimas sėkmės iliuzija, nors ne
buvo sėkmę garantuojančių tech
nikinių įrengimų ir palankaus 
oro prognozių.

Lituanicos II katastrofos esmė 
buvo ne toji, kurią skubomis pa
skelbė speciali Lietuvos aido 
laida. Esą avarija įvyko dėl dide-

(Nukelta į 2 psl.)


