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NET JUOKINGA

AMERIKIETIŠKASIS NACIONALIZMAS
Kokių tik stebuklų šioje ašarų pakalnėje 

nebūna! Atsimenu, kai berods 1961 m. ukrainiečiai, 
minėdami savo tautos bardo Taraso Ševčenkos 
šimtmetinę mirties sukaktį, pastatė jam gražų 
paminklų ir suplaukė iš visų pakampių į Vašingtoną 
pademonstruoti savo ukrainietiško nacionalizmo, 
Vašingtono didžioji spauda visiškai tą šventę 
ignoravo. Dar daugiau. Niekas nenorėjo nei girdėti 
apie jokias mažesnes tautas, kurios tik drumščia 
didžiųjų taiką ir ramybę. Amerikos istorikai ir 
sociologai (nemaža jų dalis pabėgusi iš nacinės 
Vokietijos) įrodinėjo, kad didžiausia senosios 
Europos nelaimė—tai visokie nacionalizmai. 
Gyventų sau visi gražiai po dviejų didžiųjų imperijų 
sparnu, ir viskas. /

Na, o tik pasižiūrėk į šių metų olimpijadą Los 
Angelėse, arba respublikonų konvenciją Dalias 
mieste. Kokia puiki amerikoniško patriotizmo ir 
nacionalizmo manifestacija. Kiek tautinių vėliavėlių! 
Su kokiu entuziazmu apšaukiamas kiekvienas aukso 
medalio laimėtojas. O kai jugoslavas teisėjas 
diskvalifikavo vieną amerikietį boksininką, Howard 
Cosell vos neėmė šaukti: Nukryžiuokite jį. Ir įkyriai 
lementavo, kokios neteisybės darosi pasaulyje. 
Vargšė Zola Budd.

Netrukus visos tos vėliavėlės nuskrido į Dalias 
respublikonų konvenciją, kur buvo nemažesnė 
amerikoniško patriotizmo ir nacionalizmo mani
festacija. Tokios Jeane Kirkpatrick kalbos būtų 
galėjęs pavydėti ne vienas buvusios Europos labai 
karingas nacionalistinis diktatorius.

turinyje
SKRYDIS Į SAUGIAS METAFIZIKAS

Kodėl dabartinių Lietuvos filosofų darbuose 
atsispindi krikščionybės įtaka? Ir kodėl nebėra nieko 
naujo marksizme?
PO TO GAVAU BARTI . . .

Kun Algimantas Kezys šiame numeryje pasakoja 
apie „Galerijos“ likimą, fotografijos parodas ir 
kelionės į Lietuvą įspūdžius. Sekančiame numeryje— 
apie povatikaninės teologijos kryptis.

SĄŽINĖS IR ŽEMĖS POEZIJA

Naują Marcelijaus Martinaičio poezijos rinktinę 
pristato Rimvydas Šilbajoris.

TAUTINĖS SĄŽINĖS SĄSKAITA

Kodėl išeiviai gėdisi lietuviškų vardų ir pavardžių.

Nacionalizmas paprastai yra silpnųjų ginklas. 
Ne labai geras, bet kartais naudingas, o gal ir 
reikalingas. Kai Maironis aprašė tada tokią silpnutę 
Lietuvą:

Gražu, kai pavasaris griaudamas ledą, 
Pažadina gamtą skaisčiais spinduliais;
Gražiau, kai didvyriai mylėdami veda 
Tėvynę naujais atgimimo keliais,

buvo visiškai suprantama. Iš tikrųjų tada 
lietuviškasis nacionalizmas laužė tuos ledus. Netoks 
jau simpatingas buvo Smetonos nacionalizmas.

Ilgus metus Amerikos žurnalistų, rašytojų ir 
filmininkų- mėgiamiausia tema buvo „the ugly

BESIPILDANČIOS PRANAŠYSTĖS

ORWELLTO METAI
1984 metai turbūt laikytini George Orwell me

tais. Tiesa, niekas, rodos, nerašė tai prie laikraščių 
ir žurnalų pavadinimų, kaip, mes, lietuviai, esame 

įpratę (Maironio, Bendruomenės, Spaudos, Aušros, 
šv. Kazimiero ir 1.1.). Bet domėjimasis juo pasaulyje 
didelis. Tik lietuviai net ir svetur taip užimti savo 
reikalais, kad Orwellio, rodos, niekas net 
neprisiminė. Baisūs, rodos, esame antibolševikai, o 
iki šiol lietuvių kalba neišleido niekas net ir romano 
1984, kuriame, kaip beveik visuotinai tvirtinama, 
esanti vaizduojama stalininė diktatūra, Prieš kažkiek 
metų Fabijonas Neveravičius buvo pasiryžęs tą 
romaną išversti, bet darbo nebaigė, nes leidykla, 
kuriai jis pasiūlė išleisti, pagailėjo sumokėti autorines 
teises turinčiai institucijai kuklų simbolinį honorarą 
(to paties vertėjo atliktas Gyvulių ūkio vertimas 
Londone buvo išleistas 1952 m.; tos knygos gal dar 
kiek ir yra užgrūsta sandėlyje).

Mes nesidomime, o jo ypač tos dvi knygos tebėra 
populiarios ir gal labiausiai Rytų Europos kraštuose. 
Negalima būtų kaltinti ir vakariečių, kad čia Orwellis 
būtų užmirštas. Štai britai savo tautietį visą pirmąjį 
pusmetį iš peties minėjo spaudoje ir televizijoje ir po 
truputį dar minėjo iki pat metų galo. Pagal 1984 net ir 
naujas filmas buvo susuktas (pagrindinius vaidmenis 
jame atliko Ričardas Burtonas ir Jonas Hurtas). 
Amerikoje klasišku laikomas jo 1984, kaip laikraščiai 
rašė, pasiekęs vadinamojo bestselerio padėtį. The 
New York Times prieš keletą mėnesių skelbtomis 
žiniomis, tos knygos Amerikoje kasdien buvę 
parduodama po 50,000 egzempliorių.

Rytų Europos kraštuose padėtis kitokia. 1983 
m. pabaigoje latvis Gunars Astra buvo nuteistas 16 
metų kalėti už 1984 perrašinėjimą latvių kalba. Tais 

American“. Kur jis staiga dingo? Tiesa, toji Amerika 
baisiai nusvilo nagus Vietname. Tūkstančiai 
dezertyrų. Iš tos Amerikos tiesiog 
pasigardžiuodamas juokėsi Ajatola. Amerikos 
marinai turėjo beveik kojų nesusišildę sprukti iš 
Libano. O blogiausia tai ta Nikaragva. Hannibal ante 
portas, pradėjo šaukti visi. Ir kaip maloniai visų širdis 
glostė Grenados „išlaisvinimas“. Tiesiog kaip 
kokioje operoje visi sušuko: „Mes nugalėtojai!“ Lyg, 
rodos, būtų laimėtas koks Verduno ar Stalingrado 
mūšis.

Kartais rezignuodami manydavome, kad tik su 
mažais ir silpnais likimas išdarinėja visokius juokus. 
Pasirodo, tokių juokų neišvengia nei patys didieji ir 
galingieji. O tie, kurie seniau labiausia kritikavo 
visokį nacionalizmą, dabar darosi jo didžiausi 
apologetai ir apaštalai.

Net juokinga!
V. Trumpa

pačiais metais ir tokia pat bausme už tokį pat 
„nusikaltimą“ buvo nuteistas rusas dr. Valery 
Senderov. Literaturnaja gazeta tik 1979 m. pirmą 
kartą tepaminėjo, kad yra toksai romanas 1984, bet 
tą žinią laikraštis palydėjo tvirtinimu, kad 
Orwellis buvęs „nuskurdusios buržuazijos 
palikuonis“, kuris „šaltojo karo metu paverstas 
šventuoju“. Kadangi tokie šventieji nepriimtini, tai ir 
jo raštai negali būti skaitomi, nors 1984 m., kai 
Vakaruose tas rašytojas buvo taip plačiai minimas, ir 
rusiški žurnalai teikėsi pažymėti, kad Orwellis savo 
1984 bus pavaizdavęs maždaug tokią padėtį, kokia 
yra Reagano vadovaujamose Jungtinėse valstybėse.

Negalima viešai, tai 1984 ir Gyvulių ūkis ten 
skaitomi slaptai, su „teise“ patekti ilgiems metams 
kalėjiman. Skaitomi pradedant Lenkija ir baigiant 
Afganistanu (į tenykštę puštų kalbą buvo išverstas 
Gyvulių ūkis, ir tos knygos viršelyje vaizduojama 
medaliais apsikabinėjusi kiaulė, užsidėjusi rusišką 
šalmą). Savilaida skaito tas knygas rusai, 
ukrainiečiai, lenkai, čekai, vengrai, rumunai, serbai, 
kroatai, slovėnai ir Pabaltijo kraštų tautos. Tačiau 
Jugoslavijoje dabar jau laisvai galima skaityti vieną ir 
kitą tas „pavojingąsias“ knygas, ir jos smarkiai ten 
perkamos. Pabandė ir Lenkija—1984 m. oficialiai 
išleido Keep the Aspidistra flying, nes rašytojas šioje 
knygoje puoląs kapitalizmą ir kolonializmą.

Tiesą sakant, 1984 m. nėra kokia nors Orwellio 
sukaktis. Tik tas garsusis jo romanas davė pagrindo 
prisiminti jam ir jo palikimui. Prieš 1984 m., 
laikraščiai pusiau juokais, pusiau rimtai mėgdavo 
pasvarstyti: na, ar bus tais metais Vakaruose kur nors

(tęsinys 7-me psl.)
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SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE

„WASHINGTON POST4 PABALTIJO
KLAUSIMAIS

Praeitą vasarą, ryšium su Oimpiada ir kai kurių 
pabaltiečių pastangomis sutrukdyti sovietų 
dalyvavimą joje, Washington Post įdėjo savo 
bendradarbio S. Rosenfeld straipsnį, kuriame 
reikšdamas simpatiją Pabaltijo tautoms bei 
nurodydamas Reagano administracijos ypatingą 
joms rodomą dėmesį, įspėja, kad nebūtų tikslu į tai 
dėti daug vilčių (to dream impossible dreams) nes 
visą laiką JAV politika remiasi realizmu, o ne noru 
atstumti sovietų imperiją į savo originalias sienas. 
Priešingu atveju, JAV gali būti priversta padėti ant 
stalo ir savo praeityje įvykdytus svetimų teritorijų 
užėmimus.

Paskutiniame Lituanus numeryje (nr. 4, 1984 
m.) išspausdintas minėtas S. Rosenfeldo straipsnis 
ir Washington Post tilpęs Viktoro Nako atsaky
mas, kurio sutrumpintą vertimą čia perduodame:

5. Rosenfeld sako, kad Reagano administracija 
skiria daug dėmesio žmogaus teisėms ir Baltijos 
tautų aspiracijoms, tuo sudarydamas [spūdi, lyg 
prez. Reagano iniciatyvos šiuo reikalu būtų 
nepalyginamos. Iš tikrųjų, kiekvienas prezidentas, 
pradedant Rooseveltu, nepripažino Baltijos valsty
bių okupacijos.

Ypač prez. Carteris, padarė ne mažiau, o gal 
net daugiau žmogaus teisių apsaugos reikalu, nes jis 
šį klausimą pradėjo kelti globaliniu mąstu. Jis 
paskyrė Amerikos lietuvi į JA V delegaciją Madrido 
konferencijoj, kur JA V su kitom vakarų 
valstybėmis iškėlė Baltijos valstybių klausimą. Jis 
taip pat parūpino Lietuvos pasiuntinybei 
Vašingtone pastovų finansini pagrindą.

Rea^no politiką reikia laikyti tos iniciatyvos 
tęsiniu, e naujais dramatiniais ėjimais. Faktiškai, 
kai kurie pabaltiečiai JA V-bėse norėtų, kad prez. 
Reaganas nuosekliau sektų prez. Carterio politiką, 
kuri prasidėjo po Afganistano invazijos. Jie mano, 
kad Baltijos tautų reikalui buvo daugiau 
pasitarnauta [vedant grūdų pardavimo blokadą ir 
Maskvos olimpiados boikotu, negu prez. Reagano 
retorika apie „velnio imperiją“.

S. Rosenfeld galvoja, kad gyvendami JA V-se, 
pabaltiečiai gali klaidingai suprasti Reagano 
politiką ir pradėti galvoti, jog JA V išlaisvins 
Pabaltijo valstybes.

Kaip lietuvių kilmės amerikietis, aš galiu 
užtikrinti, kad jokia pabaltiečių kilmės amerikiečių 
grupė, [skaitant ir pačius reakcionierius, tokių 
iliuzijų neturi. Jie gerai žino, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija, po II pasaulinio karo buvo paliktos savo 
likimui ir, kaip dabar Afganistano partizanai, taip 
anuomet Pabaltijo partizanai, negavo užtektinai 
konkrečios paramos prieš sovietų brutalų Baltijos 
tautų naikinimą, kad galėtų kovą laimėti.

Mes galvojame, kad serganti Sov. Sąjungos 
imperija pati subyrėtų, jei JA V ir kitos vakarų 
valstybės nustotų ją remti ekonomiškai.

Bet kad tai pasiekti, reikia amerikiečius ir ypač 
jų spaudą atpratinti nuo klaidingo galvojimo, jog 
Sov. Sąjungos buvimas yra būtinas politiniam 
balansui ir kartu užtikrinti JA V „superpower“ 
statusą.r

S. Rosenfeld kaip tik yra tos klaidingos 
politikos auka, nes jis mano, kad jei pradėsime kelti 
Baltijos valstybių klausimą, tai JA V galbūt turės
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aiškintis dėl. . . Texas užėmimo.
Buvusios ir dabartinės JA V politikos 

nuodėmės tačiau negali pateisinti Sov. Sąjungos 
buvusių ir dabar tebevykdomų žiaurumų. Jos 
nepakeičia fakto, kad Sov. Sąjunga yra paskutinioji 
dar išlikusi imperija. Mes negalvojame, kad tik 
karas gali pakeisti Sov. Sąjungos politiką, bet mes 
turime ieškoti [vairių subtilių priemonių palaipsniui 
disintegruoti sovietų imperiją. (... ) Kitaip, po 40 
metų, panašus į S. Rosenfeld vėl ims įrodinėti, jog 
jokiu būdu negalime kelti balso prieš Afganistano 
inkorporaciją į Sov. Sąjungą, nes, girdi, sovietai 
gali mus apkaltinti, kad mes užėmėm New Mexico.

Aiškus, sklandus ir gerai argumentuotas 
Viktoro Nako laiškas, išspausdintas Washington 
Post, galėtų būti pavyzdys ir kitiems tautiečiams, 
norintiems Lietuvos klausimą kelti Amerikos 
spaudoje.

KANAUNINKAS TUMAS - VAIŽGANTAS IŠ 
50 METŲ ATSTUMO

Rašytojas Antanas Gustaitis, tas lietuviško 
žodžio meistras, paskelbė Draugo kultūriniame 
priede (nr. 248, 1984.XII.15) įdomų straipsnį apie 
Tumą-V aižgantą.

Čia pacituosime keletą ištraukų iš to 
straipsnio:

Na, sakykime, kad koksai skeptiškas pagonis 
galėtų net pasipiktinęs klausti, ar kartais ne per 
aukštai ta krikščionių kunigo statula yra keliama 
mūsų kultūros piliakalnyje? Juk lietuviai dar ir 
prieš karaliaus Mindaugo protėvio laikus turėjo 
savo religiją, dainas, pasakas, margino gražiomis 
kriputėmis pienpuodžius ir kardų rankenas, puošė 
žirgus ir moteris puikiausiais blizgučiais ir 
žvangučiais. O apkrikštyta Lietuva buvo paskutinė 
Et.ropoje, tą krikščionybę priėmė nenoriai, ir ji dar 
ilgai neprigijo. Pavyzdžiui, dar mano senelis XX 
amžiaus pradžioje apsireikšdavo netgi tikresniu 
pagoniu negu Vytautas Alantas. Jis, murmėdamas 
po vešliais ūsais tik jam vienam žinomus 
slaptažodžius, šlovindamas pasirinktą pypkei 
užsidegti žariją, sėjo ir derlių rinko pagal mėnulio 
atmainas, glostydavo rupūžę, o iš visų 
krikščioniškų tikėjimo tiesų mokėjo tik pirmuosius 
du sakinius „Tėve mūsų, kurs esi danguje“ ir 
„Sveika Marija, mylistos pilnoji“, kuriuos, paeiliui 
kartodamas, meldėsi tik naktį, kai bijodavo 
griaustinio ir velnio.

Deja, nei mūsų ir svetimų romantikų 
išgarbintieji vaidilos, nei krivių krivaičiai ir nei kiti 
senų laikų kultūriniai raganiai nepaliko mums 
jokios į aukuro akmenį [kaltos maldelės šventajam 
žalčiui, o vaidilutės—nei vieno lyrinio nelaimingos 
meilės posmelio, savais hieroglifais [braižyto į 
ašaruvę. Taigi, norite ar ne, tiktai krikščionybės 
platintojų buvo pradėta mūsų pirmykštė raštija, o 
taip pat ilgai ugdyta ir žymiai vėlesnių laikų 
literatūra.

Tad nenuostabu, kad šiandien net ir kovingi 
antireliginiai tarybininkai nė nebando užmaskuoti 
ar ištrinti istorinės tiesos, jog pirmosios lietuviškos 
knygos „Catechismusa Prasty Szadei“ autorius 
Martynas Mažvydas buvo evangelikų kunigas, 
Didžiojoj Lietuvoj išleistos gimtąją kalbą
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aukštinančia prakalba išgarsėjusios „Postilės“ . 
vertėjas Mikalojus Daukša—Žemaičių 
kanauninkas, lietuvių pasaulinio turinio grožinės 
literatūros pradininkas „ Metų“autorius Kristijonas 
Donelaitis—kunigas, „Anykščių šilelio“ poemos 
kūrėjas Antanas Baranauskas—kunigas, erotinės 
lyrikos poetas Antanas Vienažindis—kunigas, 
išdaigingasis poetas Antanas Strazdas—kunigas, 
tautinio atgimimo dainius Maironis—kunigas, 
literatūros kritikas A. Dambrauskas-A. Jakštas— 
kunigas ir ilgoje eilėje kitų kunigų—Juozas Tumas- 
Vaižgantas irgi kunigas. (... )

Iš jų tik Juozas Tumas- Vaižgantas, nors ir 
turėjęs net gerokai daugiau pagrindo nusivilti savo 
pasirinktuoju luomu, kantriai derino savyje ir 
kunigą, ir rašytoją, ir mokslininką, ir nepaprastai 
judrų visuomenės veikėją. O dar įdomiau, kad savo 
gyvenime ir literatūroje jis išliko toks jokių smūgių 
nepritrenkiamas optimistas, kokio [jį panašaus kito 
beveik neturime. Tai lyg mūsų vadinamajame 
kultūriniame darže, priaugusiame krapų, 
pomidorų, raudonų burokėlių, greta dar . 
kiauliadilgių, durnaropių ir varnalėšų, stiebtųsi 
aukštai iškėlusi brylių auksinė saulėgrąža, kurią jau 
iš tolo regime.

VATIKANO II NAŠTA
Vienuolių pranciškonų leidžiami Aidai (1984,4 

ir 5 nr.) pažeria neįprastų minčių apie katalikų 
liturgiją:

. . . romėniškosios maldos „literarine savo 
forma “ skiriasi nuo Rytų Bažnyčios maldų tuo, kad 
jos „atsisako bet kokios lyrikos“. (A. G. Martimort) 
Iš tikro, liturginiai mūsų himnai yra ne kas kita, 
kaip eiliuota teologija. Viduriniais amžiais būdavo 
eiliuojamos logikos ir gramatikos taisyklės, gamtos 
mokslų, medicinos ir teisės vadovėliai; būdavo 
eiliuojamos ir teologijos tiesos. Sakysime, minėtasis 
šv. Tomo Akviniečio himnas ,,Lauda, Sion“yra ne 
kas kita, kaip eiliuotas Eucharistijos dogmos 
dėstymas, kurio lyg ir santrauka yra to paties šv. 
Tomo kitas himnas „Pange, lingua“, giedamas 
Didįjį Ketvirtadienį. Jausmo arba širdies stoka 
savaime pašalina poeziją, o poezijos stoka paverčia 
liturgines maldas „šaltu minčių dirbiniu“ (R 
Guardinij kuris jautresnės širdies bei sielos tautai, 
nusiteikusiai lyriškai, kaip lietuvių tauta, lieka 
tolimas bei svetimas, nors ir perteikiamas gimtąją 
jos kalba. (Antanas Maceina „Gimtoji kalba 
liturgijoje?)

akiračiai nr. 1 (165)
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Kai tikintysis bažnyčioje girdi „Gėrimės Tavo 
malonės pradmenimis!“ ar „Iš savo aukštojo 
dangaus palaikyk, o Dieve, ką jau esi nuveikęs 
mumyse?4, sunkiai gali susigaudyti, ko čia Viešpats 
prašomas, kad palaikytų, ir ką jis čia yra 
nuveikęs . . . Skaitant dabartinį mūsų mišiolą, 
aiškiai jausti, kad mes meldžiamės lotyniškai, tik 
apvelkame šį lotyniškumą lietuviškais žodžiais.

Vatikano II susirinkimas pasaulio katalikams 
užkrovė naštą visas maldas iš lotynų išsiversti į 
savas kalbas. Kaip matosi iš Maceinos straipsnio, 
tie vertėjai, kurių yra Lietuvoje, JAV ir Romoje, 
pasirodė kaikur esą silpni stilistai, tik vidutiniai 
moką abi kalbas ir net nepakankami teologai. 
Lietuvos vyskupijų liturginės komisijos pirmininkas 
kun. A. Aliulis net viešai prašė Maceinos jo 
nuomonės apie išleistąsias liturgines knygas.

Štai, stilistas Maceina siūlo sakinį „Nei 
pranašas aš, nei pranašo mokinys, o piemuo ir 
sikomoro vaisių nokintoja^4 pakeisti taip: „Aš 
neesu nei pranašas, nei pranašo mokinys; aš tik 
ganau galvijus ir prižiūriu, kad noktų šilkmedžio 
vaisiai“.

IR KOMUNISTINĖ „LAISVĖ“ 
SKAIČIUOJA SAVO DIENAS

Laisvė (nr. 42,1984.XI.23) įdėjo tokį skelbimą:

Rečiau, bet geriau
Pradedant šiuo numeriu, ,,Laisvė“ virsta į 

dvisavaitinį leidinį,—laikraštis išeis kas antrą 
savaitę. Mes tą nutariame su apgailestavimu, bet 
taipgi su pasiryžimu gerinti mūsų laikraštį naujose 
sąlygose.

Kaip visa svetimkalbių spauda šioje šalyje 
„Laisvė“ yra ne tik informacijos šaltinis, bet ir 
apžvalginis ir analizuojantis spaudos organas. Mes 
jaučiame, kad tą užduotį mes, su savo 
sumažintomis jėgomis, galime dabar atlikti 
pasėkmingiau suartinant leidimą. Mes esame 
pasiryžę sukaupti į naujo leidimo formos laikraštį 
daugiau kruopščiai apdirbtos medžiagos, daugiau 
straipsnių iš mūsų vietinių kovų ir gyvenimo. Mes 
pajėgiame nuodugniau reaguoti į kitų srovių 
lietuviškosios spaudos rašinius, į Amerikos 
darbininkų judėjimo laimėjimus ir pastangas.

Mes tęsime gausų informavimą apie gyvenimą 
ir atsiekimus socialistinėje Lietuvoje. Mes esame 
dėkingi bendradarbiams senojoje tėvynėje už jų 
pastangas padėti mums sunkiose sąlygose. Mes 
tikime, kad pavertus „Laisvę“į dvisavaitinį leidinį, 
mes įstengsime sudaryti balansą tarp įvairių mus 
skaitytojus dominančių temų.

Rečiau, bet geriau—mes žadame gerinti 
laikraštį, ir prašome mūsų skaitytojų ir rėmėjų 
mums tose pastangose padėti moraliniai, finansiniai 
ir su konkretišku bendradarbiavimu.

Tegyvuoja Amerikos lietuvių darbo žmonių 
„Laisvė“!

Koks tas „geriau“ bus—pamatysime. Jau nuo 
seniau buvo aišku, kad senoji vadinamų pažangiųjų 
karta baigia išmirti, o naujoji generacija apie jų 
skelbiamas komunistines idėjas nenori ir girdėti. 
Užtat ir pats laikraštis pasidarė beveik 
šimtaprocentinis Lietuvos propagandistų organas, 
jų pačių prirašomas. Nežiūrint skelbiamos retorikos 
apie Amerikos darbininkų klasės kovas ir 
laimėjimus, kuriuos jie nori sau priskirti, jie buvo ir 
liko ištikimas Maskvos garsiakalbis. Ir lietuvių 
tautos interesų gynėjais jie niekada nebuvo.

Tai yra faktai, kurie privedė prie moralinio ir 
fizinio bankroto . . .

1985 m. sausio mėn.

DĖL PARAPIJŲ UŽDARYMO 
KALTI LIETUVIAI

Kun. dr. Jurgis Šarauskas yra paskirtas lietuvių 
sielovados vadovu. Taip pat neseniai kardinolas J. 
Bernardin jį paskyrė prižiūrėti Čikagos 
arkivyskupijos perorganizavimą. Čia duodame 
paskelbtą Drauge (nr. 239, 1984) pasikalbėjimo su 
kun. Šarausku ištrauką:

—Chicagoje jau išnyko keletas lietuviškų 
parapijų. Ar arkivyskupija nenumato lietuviams už 
tas bažnyčias kompensuoti?

— Man susidaro įspūdis, kad daug lietuvių 
galvoja, kad arkivyskupija turėtų kaip nors 
kompensuoti lietuviams už jų prarastas parapijas, 
bažnyčias ir kitus pastatus. Toks galvojimas yra 
klaidingas, net nekatalikiškas. Kad lietuvių 
parapijos nustojo egzistavę, kalti patys lietuviai, jas 
palikdami ir išsikeldami iš tų vietovių. Lietuvių 
parapijos neneša naudos arkivyskupijai, kai jas 
lietuviai palieka. Dėka pastatai ir jų išlaikymas 
arkivyskupijai sudaro finansinių sunkumų. 
Bažnyčios ir jų pastatai priklauso ne vien tautinei 
grupei, bet visai Bažnyčiai.

— Ar lietuvių parapijų klebonai ir jų asistentai 
pakankamai rodo dėmesio lietuviškai veiklai 
parapijose, jaunimui?

— Nesu anksčiau dirbęs kitose lietuvių 
parapijose, todėl man netinka pasisakyti apie mano 
kolegas lietuvius kunigus ir jų veiklą. Yra labai 
šviesių pavyzdžių, kur lietuviai kunigai, ypač 
jaunesni, savose parapijose skatina jaunimą 
lietuviškajai veiklai bei religinei praktikai. 
Detuviškoje išeivijoje ypač trūksta jaunų kunigų ir 
seselių, kurie suprastų šių laikų jaunimo poreikius. 
Jaunimas nesitenkina graudenančiais pamokslais, 
bet ieško gilesnių minčių, patrauklesnės, 
prasmingesnės religinės praktikos. Kodėl lietuvių 
jaunimas nelanko lietuviškų pamaldų? Yra keli 
atsakymai. Pirma, lietuviai tėvai patys nelabai 
lanko pamaldas.' Taigi jaunimui nerodomas geras 
pavyzdys. Antra, lietuviškas jaunimas, kaip ir 
beveik visas jaunimas Amerikoje, tolinasi nuo 
bažnyčios, panašiai kaip tolinasi ir nuo kitų 
vertybių. Tai yra natūralus elgesys jaunuoliui, kuris 
pradeda atsipalaiduoti nuo namų ir ieško 
savarankiško gyvenimo. Bet tikiu, kad tas 
jaunimas, toliau bręsdamas, kurdamas šeimas 
pradės branginti vertybes ir daug iš jų vėl pradės 
lankyti šv. Mišias.

Ir vėl—kalti lietuviai. O mums atrodo, kad 
kalti ne nuomininkai, bet šeimininkai. Jei palikta 
parapija savininkui neneša naudos, nuosavybę vi
sada galima parduoti.

NEPATENKINTAS TURISTAS

Kai tik išvykome į tą ilgą kelionę iš Londono, 
tuoj paaiškėjo, kad važiuojantieji žmonės yra dviejų 
skirtingų grupių: vieni buvo lietuviai, vykstantieji į 
Vilnių įvairiais tikslais, o kiti kitataučiai, 
keliaujantieji į Kievą ar Rumuniją, neturėdami ten 
jokių giminystės ryšių. Besikalbant su tos „kitos 
grupės“ žmonėmis, aš greit susidariau nuomonę, 
kad jie buvo, švelniau sakant, labai kairių pažiūrų. 
Kai kurie jų pasisakė, kad apie kelionės 
organizavimą jie sužinoję iš savo laikraščio—„ The 
Morning Star“, bet ne iš „Europos Uetuvyje“ 
išspausdinto skelbimo. Faktas, jog ir patys 
organizatoriai yra labai kairaus politinio 
nusistatymo, daugumai keliaujančiųjų lietuvių buvo 
aiškus. Betgi didesnio priešiškumo tarp tų grupių 
nesimatė, net ir tada, kai grupės vadovas pradėjo 
autobuse pardavinėti „Soviet Weekly“ ir kitokią 

komunistinę spaudą.
Grįžtant namo, reikalai pasikeitė. Vos tik 

pervažiavom Vengrijos-Austrijos sieną, grupės 
vadovas nusprendė; kad atėjo laikas pradėti 
politinę paskaitą. Visiems mums pradėjo aiškinti, 
kokie puikūs yra socialistiniai kraštai, kuriuos 
aplankėme, ir kokia netikusi D. Britanija. Po to 
prasidėjo rinkliava streikuojantiems angliakasiams 
ir šauksmai „Arthur Scargill, mes tave remsime dar 
daugiau!“ Nėra reikalo aiškinti, jog lietuvių grupė 
tuo elgesiu nebuvo sužavėta, ir tolimesnė kelionės 
nuotaika autobuse tapo įtempta.

Ne mano reikalas spręsti, ar lietuviams tinka 
naudotis tokios agentūros patarnavimais. Tai yra 
kiekvieno asmeniškas dalykas. Iš vienos pusės 
žiūrint, tai gal pigus kelias aplankyti Uetuvą, ir dėl 
to gal verta pasiklausyti Lenino evangelijos, bet iš 
kitos pusės kyla klausimas, ar mes turime lietuvių 
spaudoje reklamuoti šią neaiškią agentūrą? Gal 
geriau palikime tai komunistų laikraščiui „The 
Morning Star“.

Dalyvis 
(Europos lietuvis, nr. 46, 1984X1.30)

TRUMPAI IR AIŠKIAI

Kai kurie laikraščiai gan plačiai reklamavo 
praėjusį VLIKo seimą, kur per dvi dienas Čikagoje 
ištikimieji VLIKo gerbėjai klausėsi kalbų, pagyrų ir 
patriotiniai sentimentinių šūkių.

Draugas (nr. 239,. 1984.XII.), aprašydamas tą 
įvykį, šitaip taikliai tą seimo eigą apibūdino:

Iš visų Šiaurės Amerikos kampų ir kraštų į 
Chicagą sugūžėjo Detuvos politinių partijų ir 
rezistencinių sąjūdžių atstovai dalyvauti Vyriausio 
Detuvos Išlaisvinimo Komiteto sukaktuviniame 
seime, įvykusiame praėjusį savaitgalį Jaunimo 
centre. Buvo pilnai atstovaujamos visos 15 VLIKą 
sudarančios grupės. Žilų ir baltų galvų jūroje ypač 
žavėjo dviejų jaunuolių figūros—krikščionės 
demokratės Ramunės Tričytės ir Fronto bičiulės 
Dainos Kojelytės. (. . . )

Galima sakyti, kad VLIKo seimas praėjo 
sveikinimų ir padėkų, patriotinių sentimentų ir 
kovos žodžių ženkle.

NUMARINTA LEGENDA

Poetas Kazys Bradūnas rašo Drauge 
(1984.XII.1) apie kitą poetą, kurį jis vadina 
„amžinai jaunu“:

. . . juo daugiau praeina tų dešimtmečių, juo 
garsiau skamba poeto pavardė ir Detuvoje ir čia 
Amerikoje, ir aplamai visame pasauly. Dažnu 
atveju išeivijoje gimęs ir ūgtelėjęs lietuviukas net 
nežinos ar neprisimins to ar kito žymaus ir jau 
klasiku tapusio mūsų poeto, bet lengvai ištars 
Mačernio pavardę, net padeklamuos kurį nors jo 
eilėraštį. O Detuvoje Mačernis yra tapęs tikra 
gyvąją legenda, kai žmonės, o ypač jaunimas, 
atlieka kone piligrimines keliones į jo tėviškę ir ten, 
kaip kokį šventą alką, lanko jo kapą nuošaliame 
gimtinės kalnelyje.

Deja, Amerikoje yra kitaip negu samprotauja 
Bradūnas. Čia jauni lietuviai legendomis apie 
amžinai jaunus poetus netiki. Los Angeles mieste 
pernai rudenį buvo nubalsuota nužudyti tą gyvąją 
legendą. Trisdešimt devintaisiais metais po 23- 
trimečio poeto mirties to miesto paaugliai 
moksleiviai—ateitininkai, kaip ir tas poetas—iš 
savo kuopos pavadinimo pašalino Vytauto 
Mačernio vardą.

Vyt. Gedrimas

3

3



LITERATŪRA

Šiame rinkinyje dar kartą iškyla viena iš jau ir 
anksčiau pažintų esminių Martinaičio poezijos 
savybių, būtent, kad tai yra svarbi poezija, ką nors 
reiškianti žmogui ne tik pati savimi, kaipo menas, bet 
ir už meno kaipo žodžių žaismo ribų. Ši reikšmė glūdi 
ne aplamai idėjinėj, bet savitai moralinėj plotmėj— 
Martinaičio poezija kreipiasi į žmogaus sąžinę tik jai 
vienai ypatingu būdu. Moralizuojantis menas dažnai 
būna visai teisėtai suprantamas kaipo didaktika, 
sueiliuoti pamokslai, tik minimaliai arba ir visai 
nepoetiški. Pas Martinaitį gi išeina atvirkščiai: 
poezija visa savo meniškąją esme ne pradingsta, bet 
išsipildo moralinėj dimensijoj, kur mūsų dvasią 
pasitinka savęs beieškančios ir sąžinė, ir meilė, ir 
tiesa.

Kaip tai konkrečiai suprasti? Gal geriausiai tai 
pažvelgus į pačios Martinaičio poetinės kalbos 
išskirtinas savybes. Dažniausiai suvokiame, kad, 
šalia specialaus ritmo, rimo, garsų pasikartojimų ir 
kitos „orkestracijos“, poetinė kalba skiriasi nuo 
kasdieninės taip pat ir metaforomis bei įvaizdžiais, 
sukurtais pagal logiką turinčią savitą prasmę 
išskirtinai meniniam tekste. Martinaičio gi metaforos 
pasižymi tuo, kad vieton aprašius kokį nors dalyką 
kitu žodžiu, perkeltine prasme, kalba pasilieka 
tiesioginė, bet aprašo ne pačius daiktus, o jų reikšmę 
moralinėj plotmėj, kai pati toji plotmė išryškėja iš 
viso eilėraščio, ir daugiau, iš visų kuria nors viena 
tematika apjungtų eilėraščių konteksto. Štai, 
sakykim, Martinaitis rašo:

Lyg džiovininkas, grįžęs mirt, žiūriu su 
grauduliu, 

kaip karvės tešmenis per vešlią žolę velka, 
kaip šala nukirpta avelė, kaip ji glaudžias 
prie kelių nedrąsiai mergaitei.

(P- 6)

Gražiai matome tą avelę, truputį lyg gaila jos, lyg ir 
komiška žiūrėt į ją kartu su ta mergaite, kad jos abi 
viena į ą panašios, bet tuo tarpu čia neįžiūrime 
kokiof ors metaforinės, perkeltinės prasmės. 
Eilėra^o kontekste, tačiau, tokia prasmė įtaigojasi, 
kada toliau skaitome:

Iš čia buvau aš ištremtas tiesos,
kurioj ieškojau meilės,
bet tiesoje aš meilės neturiu
taip, kaip ir meilėje nėra tiesos.

(ten pat)

Tiesa ir meilė, ir nekalta mergaitė, nekalta avelė— 
kuriasi kažkas daugiau, negu tik laukuose sutikta 
mergaitė su gyvulėliu, ryškėja kokia tai simbolinė 
plotmė, kas tai jau pažįstamo iš literatūros ir religijos. 
Kas būtent—pradeda atsiskleisti su eilutėmis:

ir noriu be kaltės žiūrėt, kaip virpuliu
per gyvulį 

mirtis lyg šventas jausmas pereina.
(p. 7)

Prieš mus—auka, nes tik aukodami mes žudome be 
nuodėmės. O jau auka yra taip pat ir Dievo Avinėlis, 
kuris, prisimenam, naikina pasaulio nuodėmes. Dar 
vienas momentas, paskutiniame posmelyje:

Mane kaip tremtinį laukais palydi vieniša, 
priklydusi ir nežinia kieno avelė.
Ir štai matau, kad niekad nenueisiu to 

atstumo,

Marcelijus Martinaitis. Toli nuo rugių. Vilnius. 
Vaga. 1982, 78 p.
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kurį jau įveikiau.
(ten pat) 

įveda tremties tematiką, siedamas ją su aukos, kaltės, 
mirties ir meilės motyvais per tą pačią, tik dabar 
„priklydusią“, savo simbolinės reikšmės bazę nelyg 
praradusią avelę.

Kas čia vyksta? Viena aišku—kad eilėraštis, 
nevartojant įprastinių metaforizacijos priemonių, 
įgyja daugialypį prasminį klodą, kurio patys 
plačiausi rėmai apima amžinuosius ir visuotinus 
žmogaus kaltės, tikėjimo, mirties ir meilės klausimus, 
žmogaus moralinio priklausomumo prie savo žemės, 
t.y. teisės būti pas save namuose, klausimus. Bet 
kodėl tokie platūs akiračiai, atrodytų, kukliam 
eilėraščiui apie tėviškės laukus?

Nežiūrint to, kad eilėraštis, aišku, sudaro savyje 
išbaigtą struktūrinį vienetą, atsakymo tenka ieškoti 
už jo vieno ribų, bendram išsivystančios tematikos 
kontekste. Pirmojo eilėraščio įvaizdis „mirtis“ 
antrame pasipildo krauju:

Klausais įsitempus — link saulės,
kur tavo tėvynė išaugo
gražiai apdainuota — iš kraujo, 
sužeisto tavo krauju.

(p. 8)

Kieno tai kraujas? Kas ta avelė, kur dingo ta nekaltoji 
mergaitė? Ir štai—pasibaisėtinas atsakymas:

Tai buvo mėlynas dangus į Jurbarką
į Jurbarką aguonų eisena
tylėjimas į Jurbarką ant slenksčio

Tai buvo vakaras į Jurbarką
tai žvyrduobės į Vokietiją žydai
Jeruzalėn į Jurbarką nes buvo 
dangus į Jurbarką ir šauksmas 
sušaudymas Jeruzalėn į Jurbarką.

(„Jurbarko vieškelis“, p. 9)

Ir jau dabar ta šąlanti avelė, ta mergaitė labai greitai 
vaizduotėje pasikeičia į žmones, laukiančius šūvio 
rytmečio, ar vakaro, kruvinam šaltyje. Ir žemės, 
kurioje tylėjome, kada tas viskas vyko, nebėra:

Iš čia nė vienas niekur neišeisimi
Iš čia su šuliniais teatsitraukia 
kalba, aguonų eisena, galvijai, 
kurie vieni tebus išgelbėti, teatsitraukia 
dangus į Jurbarką. —

Panaikinta bus ta vieta, kurioj mes esam — 
čia niekada daugiau neturi būti žemės!

Duris užverkite į Jurbarką kad laikas 
į Jurbarką kad atsitrauktų laikas 
kad laikas po Jeruzalės kad laikas 
po mirusių po Jurbarko po mūsų

(ten pat)

Tarytum katastrofa, kaip atsivėrus ir prarijus 
žemė, mus iš visur apgaubia ši tragiška kaltės 
apoteozė, ir mes jau žinome, kokias pasaulio, mūsų 
nuodėmes Jeruzalėj numiręs Avinėlis naikina, kada 
per jį „mirtis lyg šventas jausmas pereina“. Bet tie 
aukotojai, tie pakėlę prieš žmogų-žydą-brolį ginklą, 
kas jie—ar Abelis ar Kainas? Ir tada: jei Kainas tapo 
tremtiniu, tai ar ne ta kita, šventa aukos idėja dabar 
seka, nelyg „priklydusi avelė“, autoriaus kaltąjį „aš“?

Ir ar nekyla dar klausimas, kaip tolimesniam 
eilėraštyje sakoma:

Ir tada
rugio paklausčiau: 
ar šita kalba aš kalbu, 
ar tautybės esu tos pačios — 
kaip ir žemė?

(P- ID
O iš kitos vėl pusės, ar ne tiesa, kad pralietas brolio 
kraujas visgi yra esmėje ir mūsų kraujas? Šitaip 
keletos viena tematika sujungtų eilėraščių įvaizdžiai 
vienas su kitu pradeda atsišaukti ir formuotis į 
bendrą prasminę struktūrą, prasminę šiuo atveju ne 
tuo, kad duoda atsakymus, bet, kad iškelia 
klausimus. Pats didžiausias gi klausimas šitokioj 
perspektyvoj, ir tuo pačiu viena iš giliausių 
Martinaičio poezijos dimensijų, yra: ar gali žemė iš 
viso būti šventa? Sakėme, kad Martinaičio poezija 
kreipiasi į žmogaus sąžinę tik jai vienai ypatingu 
būdu. Koks tai būdas, dabar jau galime dalinai 
atsakyti pastebėdami, kad pas jį, giluminių moralinių 
klodų kontekste, metaforinės kalbos funkcijas 
atlieka tiesioginė kalba, tuo, aišku, poetizuodamasi, 
ir kad patys tie klodai iškyla ne viename tik 
eilėraštyje, bet keletos tematiškai susietų eilėraščių 
sąveikoje. Galime dar pridėti, kad didelėje emocinėje 
įtampoje Martinaičio poetinė kalba pasiekia 
metaforinės konstrukcijos lygio tiesiog per 
gramatinių normų laužymą: „Tai buvo mėlynas 
dangus į Jurbarką“. Suteikdamas statiškam dangaus 
skliautui kryptį, poetas duoda jam ir judesį: o judesys 
šis veda tiesiai į sąžinės tragediją. Tuo pačiu principu 
sąžinės metaforomis virsta ir „vakaras į Jurbarką“ ir 
visa tokiu kalbos normų pažeidimu besiremianti šio 
posmelio dinamika. Matome dar ir kitą poetinės 
kalbos savybę: toj pačioj nepakeliamoj jausmo 
įtampoj žodžiai pradeda kartotis, blaškytis, nelyg iš 
vietos į vietą mėtytųsi paklaikę žmonės: „kad 
laikas . . . kad laikas . . . kad laikas“ „po mirusių, 
po Jurbarko, po mūsų“. Tačiau tai iš tiesų ne chaosas, 
o pačios laiko dimensijos poetizacija, reiškia, jos 
palenkimas poetinės kalbos dėsningumui, 
privertimas laiką, kaip ir vietą, ir net pačią būtį, 
atlikti metaforų funkcijas didžiojoj sąžinės 
konfrontacijoj su žmogaus istorija visatoje. Šitos 
priemonės, mūsų čia tik sąryšyje su rinkinio pradžioje 
esančiais eilėraščiais pastebėtos, iš tiesų, įgalina 
Martinaitį pakloti pagrindą ir visam rinkiniui, iš 
tiesų, visai jo poetinės kalbos struktūrai.

Žinoma, nei patys tie pasikartojimai, nei laiko 
plotmių perstatinėjimas, nei ir toji netiesioginė 
metaforizacija nėra poezijoj taip jau nauji dalykai, 
tačiau klausimas ne tame. Svarbu tai, kaip šios jau ir 
anksčiau kitų vartotos priemonės specialiai 
susijungia ir tarp savęs santykiauja Martinaičio 
poezijoj. Čia galima būtų sakyti, kad faktorius, 
jungiantis ir pačias poetines priemones ir per jas 
išryškėjančią moralinę dimensiją, susideda iš 
netiesiogiškai pas Martinaitį implikuotų apmąstymų 
apie pačią poeziją, apie tai, kas vyksta, kada jausmas 
tampa žodžiu ir ieško sau tikrovės.

Prasideda visa tai nuo momentų egzistencinėj 
vienatvėj, kada poeto „aš“ ieško santykio tarp 
gamtos, pasaulio ir savęs:

Neturiu kuo atsiteist

akiračiai nr. 1 165)
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šitokiai vasaros nakčiai, — 
net nepripjoviau jai šieno, 
į obelį neįkabinau dalgio, 
neturiu nei lango atverti 
į mėnesieną.

Koks aš nereikalingas 
tokioms naktims — 
nesu padaręs net liepto: 
todėl neturiu ko galvot, 
pasirėmęs turėklų, 
ir neturiu dėl ko atsidust 
tokią aukštą vasaros naktį.

(P- 12)

Matosi, kad žodžio kūrimas Martinaičiui yra kartu ir 
tikrovės kūrimas, bet, iš tiesų, tai dar ne viskas: 
tikrovės kūrimas yra kartu ir jos specialus pajutimas. 
Poetas čia pasistato save į padėtį žmogaus, 
nepajėgusio pajusti nei tą, iš tiesų, jau egzistuojantį 
dalgį, nei tiltą, nei naktį, ir tą padėtį išsako 
nepajėgimu sukurti žodyje to, kas jau tikrovėje yra. 
Kitam eilėraštyje ši dilema išplečiama į sąvoką 
ieškojimo ir sau pačiam vardo:

Eisiu akių su dangum — 
viršum vieškelių, 
eisiu ir eisiu — kiekvieno 
prašydamas vardo.

(P- 13)
Sodriai persunktas tokia dvasia yra ir eilėraštis 
„Prisiminimas“, nes ir ten tikrovės funkcijas atlieka 
pati kūryba:

Kirsiu miške medį, 
išsidrošiu sau tėvą, 
atsupsiu kvėpavimą, 
užsiauginsiu, 
gražų vardą uždėsiu jam ant galvos, 
išdrožiu vežimą, 
o paskui vežimą — šunelį, 
rytą išdrožiu, 
kad būtų arkliai pakinkyti, 
akis išrašysiu, 
kad rytas vis auštų ir auštų 
ir kad iš po kojų arkliams 
paukštis ankstyvas pakiltų, 
džiaugsmingai suklikęs gyvenimą.

(P- 14)

Martinaitis, atrodo, gerai supranta jau ir seniau 
poetų bei kritikų pastebėtą artimą ir būtiną ryšį tarp 
atminties ir kūrybos, nes tai lyg veidrodiniai to paties 
vyksmo atspindžiai. Panašią lygtį čia cituojamas 
eilėraštis parašo ir tarp vaizduotės ir būties, 
išreikšdamas tai kaip santykį tarp žodžio ir daikto, 
gyvulio bei žmogaus. Ir dar toliau: šiame procese, 
kur atmintis yra kūryba, o žodis yra tikrovė, 
žmogus—kūrėjas, savo žodžiu į tikrovę ir pats 
pavirsta:

Iš tavęs pasidarys sekmadienis 
su slenksčiu — į vieškelį, su vyšniomis 
tau ant kelių, su ramunėm, nubrauktom 
netyčia tau tarp kojų pirštų.

Iš tavęs pasidarys vidurnaktis 
su šviesia ranka — kaip vieškelis.
Su sekmadieniu tu — kaip per slenkstį — 
kaip vanduo tekėsi per mane.

Iš tavęs pasidarys gyvenimas

1985 m. sausio mėn.

su lietum gale laukų.
Su balsu bus atviros langinės 
ir su samana, minkšta kaip žodis.

Iš tavęs pasidarys man gailestis — 
kaip daina su gluosniu šalia kelio.
Rūpesčio bus pilnos rankos — kaip malonės 
su tyliom sekmadienio akim.

(P- 30)

Netenka, tačiau užmiršti, kad šiame 
sudėtingame kūrybos, atminties ir tikrovės 
santykiavime tebegalioja ir toji anksčiau aptarta 
sąžinės ir aukos, Kaino ir tremties, taigi ir vėl, 
priklausomumo žemei tematika. Tuo būdu grynai, 
atrodytų, estetinis klausimas giliau įsiprasmina 
moralinėj dimensijoj. Kaip tai pergyvenama, galime 
matyti štai kokiame posmelyje:

Padėk man būt žmogum, tu vabalėli, 
tu prilaikyk mane, kol prisikelsiu 
su savo kryžiumi. Neįžiūriu, 
ką mato mano akys.

(P- 37)

O dar labiau tiesioginiai į visą „Jurbarko“ eilėraščių 
grupės tematiką atsiliepia posmelis, savyje iš naujo 
sujungiantis ir tėvynės ir kraujo, ir kaltės klausimus 
kiek kitokiame—poeto pasikalbėjimo su 
gamtovaizdžiu kaip su sąžine—kontekste:

Ir piktadario, velkamo žeme, klyksmu 
suklinka paukštis, 

kaip dvasios praregėjimas tamsiais
nueina slėniais, 

ir augalas suklūsta: kraujo skonis 
prie lūpų prisiliečia, kaip tėvynė.

(P- 16)

Taigi, matome, kaip dviejuose skirtinguose 
eilėraščiuose tas pats paukštis suklinka ir gyvenimą, 
ir sąžinę, o krauju pašventintoj moralinėj plotmėj ir 
tėviškę, ir tėvynę. Iškyla mintis, kad tėviškė— 
žmogaus nekalto gimimo momentu jį supantį 
aplinka—netaps tėvyne, reiškia, prasminga būtim, 
kol žmogaus kaltas gyvenimas nebus atpirktas 
kūrybos pastanga, taigi, naują tikrovę įkūnijančiu 
sąžinės balsu. Kaip minėjome, Martinaičio poezija 
yra iš tiesų svarbi žmogui, norinčiam savo dvasioje 
turėti namus, kas, žinoma, reiškia, svarbi mums 
visiems.

Priklausomumas sąžinei ir žemei, taigi ir 
priklausomumas Lietuvai, Martinaičio poezijoj 
reiškia ir priklausomumą kaimui, visai organiškų 
vertybių sistemai, apsireiškiančiai paties poeto, kaip 
lietuvio, gyvybe ir augimu. Šiuo atžvilgiu Martinaitis 
stovi tose pačiose gretose su daugeliu kitų dabartinės 
Lietuvos poetų: su Geda, Blože, Algimantu Mikuta, 
Justinu Marcinkevičium, ir daugeliu kitų. Skirtumas 
tarp Martinaičio ir kitų gal labiausiai pastebimas 
tame, kad jis visą šią egzistencinę kaimo tematiką 
išreiškia ne tik santykiu tarp tikrovės ir eilėraščių 
personos—poetiškojo „aš“, bet ir santykiu tarp 
tikrovės ir kito, sugalvoto personažo, turinčio ir 
charakterį, ir dvasinį akiratį ne būtinai tą patį, kaip jį 
kuriančio poeto. Tas personažas, aišku, yra jau iš 
ankstyvesnių Kukučio baladžių pažįstamas žemaitis 
Kukutis, žmogum virtęs išsireiškimas, 
charakterizuojantis savaip suprastą lietuvio 
kaimiečio būdą.

Antroje šio rinkinio dalyje mes Kukutį ir vėl 
sutinkame, tokį patį neva tai žmogų, gal aitvarą, gal 
kauką, o iš tiesų, tai poetinę priemonę, neva tai

Marcelijus Martinaitis

sąmonę, savitą būdą žiūrėti į lietuvį kait kaimą, o t 
kaimą kaip į procesą, kuriame atsispindi besivystanti 
dialektika tarp istorijos ir to, kas turėtų būti moraliai 
vertingu žmogum. Išeina, kad šis Kukutis yra tik 
kitas būdas svarstyti tą pačią tematiką kaip ir 
pirmojoje Šio rinkinio daly. Štai, kaip tai konkrečiai 
atrodo:

Manęs nepasidalino karaliai:
guldė mane į žemę 
tiesiomis eilėmis 
nuo Kionigsbergo iki Karaliaučiaus, 
matuodami 
savo karalystes 
arba
kiek esu aplink žemę 
aš pats,
paguldytas šalia vienas kito.

Taip ir tarnavau, 
tai iš Kauno perbėgdamas nach Kovvno, 
tai sėdamas rugius 
tarp Neries ir Vilijos, 
tai saugodamas valstybių sandėlius 
tarp Klaipėdos ir Memelio, 
tai žymėdamas, 
kiek yra kilometrų 
ir kiek kilometrų yra atgal 
per visą gyvenimą.

(„Bergždžia Kukučio duona“, p. 49)

Beje, anksčiau aptartą santykį tarp poetiškų 
įvaizdžių, sąmonės ir tikrovės gražiai iliustruoja šio 
eilėraščio pradžia:

— Gimiau duonkubily, 
kada šimtas metų sukako 
aplink žemę.

Įslinkdavau naktį kamaron, 
išžįsdavau duoną, 
lūpomis apčiuopdamas 
apnuogintą ir paskrudintą krūtį. 
Paskui niekas nesuprasdavo, 
kodėl ji tokia sausa 
kosti pernaktį kamaroj 
kaip džiovininkė.

(ten pat, p. 48)

O ir vėl, kitaip, veidrodinių priešpastatymų principu 
pavirtusi poetinė kalba-

(tęsinys sekančiame psl.)
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POKALBIS

Kun. Algimantas Kezys, SJ gerai pažįstamas 
Akiračių skaitytojams iš ankstyvesnių pokalbių, o 
čikagiečiams—iš jo šakotos kultūrinės veiklos. Šį 
kartą su Algimantu kalbėjomės apie jo kelionę į 
Lietuvą, „Galerijoj likimą ir naujosios teologijos 
problemas. Šiame numeryje spausdiname pirmąją 
pokalbio dalį—red.

1942 m. rudeni lankeisi Lietuvoje. Grįžęs 
susilaukei iš įvairių žmonių labai neigiamos 
reakcijos. Kad Naujienos nepalankiai rašė—nieko 
ypatingo. Tačiau girdėjome, kad ir rimtesni žmonės 
Tave visaip įtarinėja. Papasakok apie šiuos įvykius.

Nenorėčiau pasakoti, kas yra skaudu. Į 
spaudoje pasitaikiusius išmetinėjimus nė 
nebandžiau atsakinėti, nes jutau, kad turiu reikalo 
su tokiu mentalitetu, su kuriuo ramiai aiškintis 
neįmanoma. Be to, ir nebuvo ko aiškintis. O vis 
dėlto mesti dumblai į mano pusę (ne tik 
Naujienose, bet ir Laisvoje Lietuvoje, Tautos 
Fondo suvažiavime ir net Jaunimo Centro metinės 
vakarienės programoje) mane gerokai apdrabstė— 
taip kad net ir daugelio mano buvusių draugų 
galvosenoje po šios kelionės į Lietuvą tapau kažkas 
baisaus.

Turistinės kelionės į Lietuvą, net ir kunigų 
tarpe, šiuo metu jau yra normalus reiškinys. Kodėl 
tokia reakcija paties atžvilgiu?

Kunigystė, mano manymu, čia nieko dėta, nes, 
kaip pats sakai, kiti kunigai nuvažiuoja ir 
parvažiuoja, ir niekas nelaiko tų jų kelionių 
nusikaltimu. Mano atvejis šiek tiek skiriasi nuo kitų 
turbūt, tuo, kad. prisidėjo kelios aplinkybės, ne 
vieno mūsiškio galvosenoje mano kelionę 
nudažiusios nepalankiomis spalvomis. Vieni, 
nepatenkinti, kam aš ruošiau savo fotografijų 
parodą Lietuvoje; kiti, kad man viza atėjo „per 
Tėviškės draugiją“, o ne tiesiai iš Sovietų 
ambasados; treti, kad aš tariamai parvežęs Lietuvos 
dailininkų parodą į Čikagą. (Pasitaikė, kad pora 
mėnesiu po grįžimo iš Lietuvos mudu su K. 
Avižie- surengėm meno paveikslų išpardavimą 
Jaunimu Centre; aš išstačiau ,,Galerijos^ turimą

MARCELIJUS . . .
(atkelta iš 5-to psl.)

Važiuoja Kukutis ir kalba:
— Kaip Lietuva panaši į Lietuvą!
Beržai! Lr beržai panašūs į beržus!
O dangus! Visada toks lietuviškas, 
visai kaip dangus 
viršum Lietuvos.

(P- 51)

Sukurtasis Kukučio charakteris Martinaičiui yra 
labai patogus kaip tik tam, kad išreikštų tą kaimišką, 
organišką pažiūrą į gyvenimą, tą priešiškumą 
miestui, kuris apsireiškia kaip satyra:

Neleisti,
kad Kukutis su pilnu šiaudų vežimu 
įvažiuotų
pro praviras gastronomo duris, kad Katedros 

aikštėj 
susišauktų alkanas savo kiaules!

Neleisti,
kad pravažiuodamas 
juvelyrinę parduotuvę, paliktų arkliamėšlį, 
į kurį įstotų
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turtą, o Avižienis—savo kolekciją, kuri buvo 
sudaryta iš vien iš Lietuvos atsivežtų paveikslų; kai 
kas pamanė, kad visa tai buvo mano atvežta iš 
Lietuvos. Iš tikrųjų neatvežiau nė vieno meno 
darbo; pagaliau, jeigu ir būčiau atvežęs, nemanau, 
kaid tai reikėtų man ar kam nors kitam užskaityti 
už nuodėmę). Su mano foto paroda Lietuvoje buvo 
taip: kai man (visai netikėtai) atsirado vieta L. 
Mockūno organizuojamoje grupėje vykti į Lietuvą, 
aš apie jokią savo fotografijų parodą visai 
nesvajojau. Kaip pati kelionė anksčiau man visada 
atrodė neįmanoma, taip niekada nė į galvą nebuvo 
užėjusi mintis apie galimybę surengti ten savo 
parodą. Niekas iš Lietuvos manęs nekvietė su 
paroda, nei aš pats apie jos rengimą žinojau, kol 
vieną dieną iš Lietuvos grįžęs dr. J. Byla man 
paskambino, pranešdamas, kad Lietuvoje bus 
mano paroda. Nustebau, nes kaip gi paroda gali 
vykti be mano sutikimo ir be eksponatų. Pasirodo, 
į Lietuvą turistų anksčiau buvo nuvežta nemažas 
pluoštas mano išleistų plakatų kuriuos Vilniaus ir 
Kauno fotografai ruošėsi eksponuoti parodoje, man 
visai apie tai nieko nepranešę. Prisipažinsiu, kad 
tokios dr. J. Bylos parvežtos žinios man buvo ne tik 
naujiena, bet ir linksma naujiena. Negalėjau 
nesidžiaugti, kad mano išleisti į pasaulį popieriukai 
randa tokį gerą atgarsį pasaulio parodų rinkoje. Aš 
pats savo parodos Lietuvoje nemačiau ir atidaryme 
negalėjau dalyvauti, nes Lietuvoje buvau spalio 
mėnesį, o paroda buvo atidaryta gruodžio mėnesį. į 
mūsų dailininkų parodų rengimą Lietuvoje, 
išeivijos visuomenė nevienodai žiūri. Vieniems 
nieko nesakoma (Mikšiui, Ignui, Žoromskiui, 
Račkui, Galdikui, Valiui), kitiems pasakoma, kad 
padaryta negerai.

Kokie buvo Tavo parodos Vilniuje ir Kaune 
atgarsiai čia ir ten?

Atgarsių nugirdau tik vieną kitą—iš sesers,

Vilniaus gražiausia panelė!
(iš eilėraščio „Neleisti“, p. 69-70)

Šitoks Kukutis—lyg satyra, lyg groteską, lyg 
kažkas giliai ir švelniai švento, sakykim, nelyg kokio 
kaimo dievdirbio su meile vienoje figūroje išdrožtas 
graudus Rūpintojėlis ir linksmas pagoniškas 
velnias—ir išreiškia, beveik visai tobulai, M artinaičio 
antrąjį poetiškąjį „aš‘.

Nieko gal geriau ir apie Martinaitį kaip mylintį 
poetą negalima pasakyti už tuos žodžius, kuriuos 
Kukutis pasako apie save, savo gyvybę:

Lšleisčiau tave, gyvybe, 
už avinėlį, už karvę, 
išleisčiau tave už dainą 
per nušienautus laukus, 
pasikinkęs kumelę, išvežčiau 
gražiai parėdytą — per kaimą. 
Bet kaip mes abudu suvienyti, 
kaip suvienija vargšų gyvenimą 
maža jų šviesa, trumpa šiluma, 
ilga jų vienatvė.

R. Šilbajoris

(Už knygą Toli nuo rugių Marcelijui Martinaičiui 
buvo paskirta 1984 metų LTSR valstybinė poezijos 
premija—red.)

tetos ir vieno kito draugo. Gimtasis kraštas 
atspausdino Skirmanto Valiulio parašytą recenziją. 
Iš bičiulio V. Jasinevičiaus sužinojau, kad mano 
parodą Vilniuje aplankė 5,281 žmogus, o Kaune— 
4,800. Tai imponuojantys skaičiai.

Vilniuje turbūt teko pabendrauti ir su 
tenykščiais fotografais? Kaip atrodo Lietuvos 
fotografijos menas?

Su Lietuvos fotografais teko praleisti keletą 
valandų Vilniuje ir keletą valandų Kaune. Per tą 
porą valandų neįmanoma atlikti kažkokias 
studijas—įsižiūrėjai į veidus, paspaudei rankas, 
pasišnekėjai; gal dar kavutė, arbatėlė, 
pajuokavimas. Bet tų kelių vizitų beveik užteko, nes 
daugelį šių fotografų pažinojau anksčiau iš 
spaudos, knygų bei parodų katalogų. Pavardės 
spaudos puslapiuose dabar tapo gyvos. Jų atlikti 
darbai yra imponuojantys, toli prašoką savo krašto 
ribas. Žinant, koks ribotas Lietuvoje gyvenančių 
ryšys su užsieniu, reikia stebėtis, kaip plačiai 
lietuviai fotografai išėję į pasaulinę areną. 
Atsimenu, kai prieš daugelį metų Čikagos Mokslo 
ir Pramonės muziejuje vyko Sovietų S-gos foto 
paroda, tą parodą recenzuodamas New Yorke 
leidžiamas žurnalas Popular Photography išskyrė ir 
atžymėjo tūlą Aleksandrą Macijauską. Anglijoje 
išleistame tarptautiniame foto metraštyje visa 
Sovietų Sąjunga turi savo skyrių kaip viena iš 
atstovaujamų valstybių. Lietuva turi atskirą skyrių 
sau, lyg būtų valstybė šalia Sovietų Sąjungos. Gal 
tai redakcijos neapsižiūrėjimas, o gal ir ne, žinant, 
kad Lietuvos fotografai puikiai išlaiko savo savitą 
veidą visoje Sovietų Sąjungoje. Neseniai išleistoje 
foto enciklopedijoje Contemporary Photographers 
po pusantro puslapio yra gavę Antanas Sutkus, 
Aleksandras Macijauskas, Vitalis Butyrinas. Kas iš 
fotografų yra bandęs, net ir šiame krašte 
gyvendamas, įpiršti savo darbus profesinei galerijai 
ar kurio nors muziejaus kolekcijai, žino, kaip sunku 
tai padaryti. O štai Lietuvos fotografą Aleksandrą 
Macijauską atstovauja Houston, Texas esnti 
Rentier Gallery. Paryžiaus Nacionalinėj bibliotekoj 
yra saugomi beveik visų žymesniųjų Lietuvos 
fotografų darbai. Tai tik kelios mano užtiktos 
nuotrupos, bet ir jos gana pasako apie Lietuvos 
fotografų gajumą, kūrybiškumą ir mokėjimą 
prasiskverbti į pirmaujančias vietas, ne tik savo 
valstybės ribose, bet ir užsienyje.

Kaip aplamai pasisekė kelionė? Kokie 
įspūdžiai? Girdėjome, kad planuoji leisti kelionės į 
Lietuvą įspūdžių foto knygą. Papasakok truputį 
apie šį sumanymą.

Įspūdžiai didesni negu sąmonė pajėgia aprėpti. 
Per 40 metų tik svajonėse ir sapnuose matytus 
veidus ir vietas išvysti tikrovėje buvo jaudinantis 
išgyvenimas, kuris stovės akyse, iki jos užsimerks 
amžinai. Kelionės metu aš buvau bene vienas iš 
pavyzdingiausių mūsų grupės turistų—laikiausi 
nustatytų maršrutų: ėjau, vaikščiojau ten, kur vedė 
mūsų gidė—po Vilnių, Trakus, Rumšiškes, 
Anykščius, Kauną, Druskininkus. Patekau į 
nemalonę tik vieną kartą, kai Kaune vietos 
fotografai mane prikalbino pasitraukti nuo grupės 
ir eiti su jais pavakaroti. Jie man užtikrino, kad 
buvo gavę leidimą iš gidės. (Į Vilnių grįžau atskirai 
vieno fotografo automobiliu). Atrodo, kad to

akiračiai nr. (165)
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POKALBIS

Atsisveikinimas Vilniaus aerodrome (iŠkairės): sesuo Aldona Kezytė, Algimantas Kezys, Mindaugas 
Žilinskas, rašytoja Vytautė Žilinskaitė

leidimo jie nebuvo gavę, nes po to iš tos pačios 
gidės gavau barti, kad nesilaikau tvarkos. Po to į 
jokius pasivakarojimus pats vienas nosies 
nekaišiojau. Važinėdamas po vietoves, fotografavau 
šį bei tą, ką kiekvienas turistas tas pačias vietas 
lankydamas fotografuoja. Grįžęs namo, sumaniau 
sudėti savo parsivežtas nuotraukas į knygą. Radau 
leidėją. Toje knygoje bus pagrindiniai mano 
kelionės įspūdžiai, atpasakoti fotografijose ir 
komentaruose. Nenorėčiau čia jų liesti. Tegul 
skaitytojas pamatys juos tokia forma, kokia jie man 
susidėjo rengiant šį leidinį. Jis išeis iš spaudos šį 
pavasarį.

Tavo Galerija Čikagos miesto centre lietuviams 
menininkams buvo lyg ir langas į amerikiečių meno 
pasaulį Kodėl ji užsidarė ir ką galvoji toliau veikti?

Esu pratęs gyventi nuo vieno bankroto iki 
kito . . . Nėra jokio klausimo, kad lietuviams 
dailininkams reikia „langų“ ir „durų“ išeiti į 
platesnius vandenis negu mūsų pačių kiemas. 
Galerija turėjo tapti vienu iš tų „langų“ ir durų“. 
Ne vienas lietuvių dailininkų, kuris pasinaudojo jos 
patarnavimais, šiandien jau plūduriuoja profesinių 
galerijų ir net muziejų rinkoje. Tik gaila, kad 
tokiems užmanymams mūsuose dažnai gręsia 
bankrotas. Galeriją steigiau neturėdamas cento 
kišenėje, o tikėdamasis, kad visuomenė, pajutusi 
Galerijos naudingumą, ateis į talką. J talką ji atėjo. 
Atsirado entuziastų, kurie aukojo savo darbą, laiką 
ir pastangas; kiti krovė pinigėlius, padėjusius 
Galerijai išsilaikyti trejus metelius pilname 
gyvastingume. Už tai reikia ir talkininkams ir 
rėmėjams dėkoti. „Subankrutavome“ dėl to, kad 
norai buvo truputį didesni už pajėgas. Po trijų metų 
plaukimo prieš srovę, pagaliau išsisėmė jėgos. 
Galerijos idėja rėmėsi komercija, ne geraširdžių 
aukomis. Už atsilankymus aukų prie durų 
nerinkdavome, už tai laukdavome, kad lankytojai 
susipratę šį tą nupirktų. Reikia pasakyti, kad didieji 
pirkėjai, palikę šimtines ir tūkstantines už nupirktus 
paveikslus, savo duoklę atidavė su kaupu. Galbūt, 
galima būtų nusiskųsti smulkiaisiais pirkėjais, ta 
mase žmonių, kuri ateidavo į parodų atidarymus, 
ar šiaip užsukdavo į Galeriją apsižiūrėti. Tokiems 
buvome prigaminę smulkesnių prekių—plakatų, 
kortelių, kalendorių. Dauguma jų pasivaišinę ir 
pasižiūrėję išeidavo namo nieko Galerijos 
išsilaikymui nepalikę. Kitaip sakant, visai nedaug 
tereikėjo, kad sudultume galą su galu. Po trejų 
metų nuolatinio vargo, reikėjo darbą laikinai 
nutraukti, iki ateis geresni laikai. Sakau „laikinai 

nutraukti“, nes Galerija nėra visiškai užsidariusi. Ji 
dar turi adresą, turi telefoną ir stalą senojoje 
patalpoje (226 W. Superior St., Chicago), tik

ORWELUIO . . .
(atkelta iš I - mo psi.)
taip, kaip Orwellis vaizduoja? Britai, pavyzdžiui, 
paspėliodavo, kad ir jų krašte, tame senos 
demokratijos lopšyje, juk gali įvykti perversmas, kai 
užklumpa didesnė krizė. Kai kairieji imasi valdyti ir 
pradeda vykdyti dešinei nepriimtinas reformas, 
kariniai vadai, sako, ims ir nebepakęs tokios tvarkos. 
Kraštutinė kairė taip pat turi noro sulikviduoti 
buržuazinį režimą ir įvesti diktatūrą. Štai ir 
angliakasiams kartą jau pavyko nuversti vyriausybę. 
Dabar jų vadas Scargill irgi atvirai pakalba, kad 
tokia valdžia nepakenčiama, ir mėnesių mėnesiais 
nebaigia streiko, rūpindamasis ekonomiškai 
apsmukdyti kraštą.

Tačiau orwelline pranašyste besidomintieji 
tvirtina, kad gyvenimas dabar jau ir taip smarkokai 
panašus į rašytojo vaizduojamąjį, tik detalės ne 
tokios. Technologijai tobulėjant, rytoj, sako, dar 
aiškiau pradės pildytis rašytojo pranašystės.

Štai britų M-15 (vyriausybės slaptoji saugumo 
tarnyba) kaip tik nuo šių metų jau gali pradėti 
reikalauti, kad jos kompiuteriui būtų duota, kokių 
tik turi, žinių policija, imigracijos įstaigos, gyventojų 
judėjimą registuojanti įstaiga, gyventojų surašymo 
duomenis turinti įstaiga, sveikatos apsaugos 
ministerija, darbo ministerija, pajamų mokesčių 
departamentas, telefono ir telegrafo įstaiga, bankai, 
kredito liudijimus išduodančios įstaigos ir visa, ką tik 
dar apie gyventojus turi kuri nors institucija. Ta M-15 
ypač domisi ir renka žinias apie politinius aktyvistus. 
Ji turi nepaprastai didelį kompiuterį (MOD-X), kuris 
yra dvigubai didesnis už krašto policijos žinioje 
esantį.

Krašto policija visada turi teisę reikalauti žinių iš 
pašto, telefono ir telegrafo, imigracijos įstaigų, 
bankų, kredito korteles išduodančių įstaigų, dujų ir 
elektros reikalus tvarkančių įstaigų. Scotland Yardas 
turi kompiuterį, kuriuo naudojasi specialus ir 
imigracijos skyriai. Kompiuteryje registruojami net ir 
gandai apie kai kuriuos žmones ar organizacijas. 
Reikšmingesniuose keliuose policija naudojasi 
kameromis—fotografuoja automobilių registracijos 
numerius. Nuo stogų fotografuojamos 

prarado vietą parodoms rengti, nepajėgė mokėti 
aukštą nuomą. Nežinau, kaip ilgai truks šis 
vegetavimo laikotarpis.

Marija Ambrozaitienė ir Vanda Balukienė 
(buv. Valeškos studijos savininkų atstovės) kvietė 
Galeriją perkelti į jų nupirktą namą 816 N. State 
St. Taip pat kvietė V. Vebeliūnas, New Yorko Lito 
bendrovės direktorius, tvarkyti jo atidarytą 
Galeriją New Yorke. Su p. Ambrozaitienės ir 

Balukienės siūlymu buvau sutikęs, bet nieko iki šiol 
negirdėjau, išskyrus, kad jų Galerijai skirtas namas 
atiduotas pardavimui. Reiškia iš to siūlymo nieko 
neišeis. Patalpa Galerijai New Yorke jau yra 
išnuomuota. Šiuo metu tvarkoma, ieškomi 
darbuotojai kurie ją aptarnautų. Esu pasižadėjęs 
niujorkiškei Galerijai konsultuoti, bet pats 
pasiliksiu Čikagoje. Čikagos Galerijai norėčiau 
duoti dar vieną progą bandyti pastatyti ją ant 
„nebiznieriški/4 pagrindų—not-for-profit, ar ką 
nors panašaus. Jaučiu, kad mūsų visuomenė labiau 
linkusi aukoti, negu pirkinėti. Pagyvensim 
pamatysim.

(Tęsinys sekančiame nr.)

demonstracijos.
Mokesčių rinkimo įstaigos turi labai smulkias 

žinias apie kiekvieną mokesčių mokėtoją. Be to, jos 
turi teisę daryti kratas ir konfiskuoti, jei iškyla toks 
reikalas. Muitinės turi smulkius duomenis apie 
įmones ir taip pat apie eksporto ir importo biznius, o 
jų skyriai seka kontrabandininkų judėjimą. 
Imigracijos įstaigos greit turės mašinas, kurios be 
jokio vargo galės patikrinti įvažiuojančių žmonių 
pasus: kištelėjai pasą į mašiną, ir viskas aišku, kas tu 
toks esi. Pirma, žinoma, turės būti išduoti visi, 
Europos kraštų gyventojams nauji pasai, kurie tiks 
šitaip tikrinti. Tas naujasis tikrinimo būdas padėsiąs 
greit susekti ir paso savininko politinę veiklą.

Darbo įstaigos turi kompiuteryje atžymėtus 
bedarbiams išmokamųjų pašalpų duomenis. 
Sveikatos įstaigos kompiuteryje laiko socialinio 
draudimo duomenis. Vis labiau linkstama į tą pusę, 
kad ten būtų žinios apie abortus, venerines ligas ir kt. 
Vairuotojams leidimus išduodant įstaiga turi 
susižymėjusi žinias apie automobilius, jų savininkus, 
ir prireikus policija gauna iš jos duomenis tuojau pat. 
Žinios apie gyventojus ir surašymų duomenys taip 
pat yra jų kompiuteriuose. Nors tvirtinama, kad tie 
duomenys yra anoniminiai, bet pagal namų numerius 
galima kai ką atsekti.

Britų Telecomas (telefonus tvarkanti 
institucija), kai reikia, įtaiso pasiklausymo 
įrengimus. Telefonų centrinėse nauji mikročipsiniai 
įrengimai pradės į kompiuterius pervesti, kas su kuo 
ir kiek laiko kalbėjo. Paštas įpareigotas perduoti 
policijai laiškus, kuriuos ji pasiryžusi patikrinti. 
Sąskaitos už dujas ir elektrą dabar surašomos iš 
kompiuterio. Jame esanti informacija parodo, kada 
ta energija naudojama ir maždaug kiek žmonių 
gyvena namuose.

Vyriausybė gali iš bankų pareikalauti žinių apie 
valiutos pervedimus.

Be abejo, kiti Vakarų kraštai gal kiek kitaip 
tvarkosi. Bet padėtis pamažu darosi tokia, kad ir 
Vakaruose didysis brolis-valstybė jau ir nuluptą 
atpažintų pilietį, turėdama apie jį visokius duomenis. 
Tai, žinoma, kol kas dar nereiškia, kad pilietį būtina 
rikiuoti taip brutaliai, kaip vaizduojama Orwellio 
romane 1984.

K. Barėnas

1985 m. sausio mėn.
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RECENZIJOS

Pernai Vilniuje išleista grupės autorių knyga 
Žmogus šiuolaikinėje filosofijoje vertinga ne tik dėl 
to, kad joje rašo svarbiausieji Lietuvos mąstytojai, 
bet dėl savo temų įvairumo. Jos svarstymai apie 
žmogaus sampratas liečia svarbias filosofijos 
kryptis Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Paliečiamos žmogaus valios ir gyveni
mo filosofijos, kalbinės analizės kryptis, egzisten
cializmas, žmogaus samprata naujose krikščionybės 
kryptyse, kalbos pagrindai sąvokų sistemose ir 
marksistinės koncepcijos apie žmogų. Malonu, kad 
Lietuvos mąstytojai išsamiai pažįsta dabartines 
filosofines sroves ir kad jų diskusijų lygis nesiskiria 
nuo kitų šalių mąstytojų. Nors iš veikalo atrodytų, 
kad pavieniai jo autoriai „specializuojasi“ pasirink
tose filosofijos kryptyse bei šakose, bet susidaro 
vaizdas, kad kiekvienas jų puikiai supranta ir kitų 
krypčių bendrąsias problemas.

Nors žmogus mąstė apie žmogų visose 
kultūrose ir gan nuo ankstyvų laikų, moderniais 
laikais, ypač šiame šimtmetyje, ši galvosena 
pasiekė „krizės“ stovį. Norint apie ką nors galvoti, 
reikia surasti galvojimo objektą ir nustatyti to 
objekto ribas arba esmę. Šiam šimtmečiui būdin
gas žmogaus esmės atmetimas ir žmogaus aiškini
mas įvairiais požiūriais: ekonominiu, psichologi
niu, kultūriniu ir net biologiniu. Todėl „krizės“ 
laikais klausimas apie žmogų pasidaro labai 
svarbus. Ši knyga yra reikšmingas įvadas į 
galvoseną apie žmogų.

T. SODEIKA: VALIOS ŽMOGUS IR 
VALIOS PASAULIS

Ši filosofinė kryptis prasidėjo devynioliktame 
šimtmetyje, kada iškilo filosofiniai klausimai ne apie 
žinojimo „sąvokas“, ir kategorijas, kuriomis 
suprantame pasaulį, bet apie žmogaus „tamsesnę“ 
pusę — jo vaidus, kerštus, jėgas, slaptus troškimus ir 
jų „kultūrines“ išraiškas, kitaip sakant, jo gyvenimą 
kaip „gyvačių lizdą“.

T. Sodeika diskutuoja šią kryptį straipsnyje 
„Valio; mogus,ir jo valios pasaulis“. Pagal 
Sodeiką i kryptis atmeta refleksuojančią sąmonę 
kaipo žmogaus ryšio su pasauliu pagrindą ir 
atveria duris į valios pasaulį. Ryšys su pasauliu 
pasidaro neracionalus. Valios filosofai, kaip Ničė, 
Bergsonas ir Diltėjus, apverčia visą racionalumą ir 
teigia, kad pagrindinis ryšys su pasauliu yra valia 
be tarpininkų. Sodeikos analizėje toks betarpiškas 
ryšys yra psichologiškas ir galutinėje išdavoje 
„subjektyvus“. Šiuo atveju valios samprata yra 
taip pat subjektyvi; valia sudaro vidinę žmogaus 
funkciją. Nebūdama racionali, ši funkcija neleidžia 
žmogui pažinti pasaulio objektyviai ir racionaliai. 
Net ir Diltėjus laikomas mąstytoju, kurio istorinių 
veikalų sampratos suprantamos vien subjektyviu ir 
tiesioginiu pajutimu. Principiniai kalbant, tiesiogi
nis ryšys su pasauliu yra „subjektyvus“, o 
tarpininkaujant refleksinei sąmonei jis pasidaro 
„objektyvus“. Šis teiginys yra gan modernus, nes 
priima pagrindinę prielaidą, jog pasaulis supranta
mas ne patirime, o „kategorijų sistemose“, arba, 
kaip Ničė juokėsi, dieviško voro supintame tinkle.

Šios filosofinės krypties analizę Sodeika 
grindžia modernios tradicijos „savaime aiškiomis“ 
kategorijomis bei sąvokomis: subjektyvus, objekty
vus, vidinis, išorinis, racionalus, neracionalus, 
moksliškas, pajuntamas, ir 1.1. Šių kategorijų 
akivaizdoje iškyla du klausimai: pirma, ar jos iš 
viso tinka aiškinti diskutuojamos krypties sampra
toms ir antra, kokia prasmė vartoti šias „aiškias“ 
kategorijas? Norint atsakyti į pirmą klausimą, 
reikia pažvelgti į Ničės gyvenimo sampratą. Ničė,

8

SKRYDIS Į SAUGIAS 
METAFIZIKAS

kaip „valios“ filosofas, iš viso neteigia, kad valia 
mus riša su pasauliu „tiesioginiu“ būdu. Valia nėra 
„subjektyvi“ funkcija. Ji yra visatos, visos gyvybės 
ženklas: ji yra gyvenimas kaipo „valia į jėgą“. Kas 
tik gyvas vartoja jėgą nugalėti priešingumams, 
rezistencijai, ir tuo būdu jėgas išplėsti. Net ir 
mažas daigas skverbiasi jėga iš žemės, leisdamas 
šaknis drėgmės link. Visa kas gyva, net ir visos 
būtybės, sudaro nesiliaujantį jėgų susidūrimą 
kuriame išryški gyvenimo pagrindinė tragedija. 
Anot Ničės, nėra nei vidinių-subjektyvių, nei 
išorinių-objektyvių įvykių. Tokios kategorijos tėra 
plokščios interpretacijos. Iš tikrųjų žmogaus ir 
gamtos energijos, jėgos yra tos pačios. Tų jėgų 
susidūrime žmogus laikinai kurias nors iš jų 
nugali, įkūnija ir tuo įgauna daugiau jėgų; bet jis 
taip pat žino, kad tos pačios jėgos jį nurungs ir 
pražudys. Gyvenimas yra tragiškas; supratęs šį 
tragiškumą, jėgų nesiliaujantį žaismą, žmogus gali 
pasijusti laisvu, nepavergtu įvairių prietarų bei 
aiškinimų. Taigi, teiginys, kad Ničės „valios“ 
filosofija yra „subjektyvi“, neturi nieko bendra su 
Ničės gyvenimo ir visatos samprata kaip susidu
riančių jėgų be atvangos kilimą ir nykimą.

Atsakymas į antrą klausimą glūdi tame, kad 
modernus žmogus turi daugybę hipotezių, aiškini
mų, sąvokų, kurios labai patogios užtušuoti mūsų 
tylią gyvenimo pažeidimo tragiškumo sampratą. 
Nesvarbu kas—ar krikščioniškos kategorijos, ar 
socialistiniai santykiai, ar kapitalistiniai 
graboriai—visi jie mėgina paslėpti šį žmogaus 
gyvenimo pažeidžiamumą, jo neišvengiamą tragiš
kumą. Ir Sodeika i,jaučia“ tikrąją gyvenimo eigą, 
jo plūdimą į pražūtį, bet jis neleidžia tokiai 
tikrovei prasiskverbti į jo mąstyseną. Tokia tikrovė 
perdaug pavojinga visoms lėkščioms kategorijoms, 
visoms „rimtoms“ sistemoms. Teiginys, kad Ničės 
galvosena yra subjektyvi, būtų lygus teiginiui, kad 
tikrovė yra pastovi ir kad, žiūrint „objektyviai“, 
žmogaus gyvenimas nėra tragiškas, pasibaigiąs 
m’rtimi.

Panaši krūva problemų randasi Sodeikos 
diskusijoje apie Diltėjų. Pastarasis yra vienas iš 
įtakingiausių mąstytojų dabartinės hermeneutikos 
išsivystyme. Hermeneutika—interpretacija liečia 
tekstų istorinę sampratą, jų vertimą iš vienos 
kalbos į kitą, abstrakčių dėsnių bei įstatymų 
pritaikymą konkrečiame gyvenime ir galimybę 
suprasti istorinius laikus jų pačių kontekstuose. Šį 
užsimojimą Sodeika vadina „subjektyviu pajuti
mu“. Visdėlto keista, kad hermeneutika pavadina
ma „subjektyvia“. Nei Diltėjus, nei jo pasekėjai 
neieško nieko subjektyvaus; pas Diltėjų samprata 
turi tiesioginį ryšį su teksto „reikšme“, o pastaroji 
turi būti interpretuota ne iš mokslininko istorinio 
konteksto, o iš teksto istorinio ir kalbinio 
konteksto. Šiuo požiūriu, anot Diltėjaus, net ir 
tokie žodžiai kaip „subjektyvus“ ir „objektyvus“ 
negali būti vartojami abstrakčiai arba pritaikomi 
kitiems laikams, kada tokie žodžiai turėjo kitokią 
reikšmę. Pasirėmęs tokia teze, Diltėjus pasiūlytų 
Sodeikai sekantį atsakymą: negalima primesti 
žodžių, pasiskolintų iš vieno amžiaus, kitiems 
amžiams arba kitoms mąstymo sistemoms. Toks 
primetimas iš viso nesudaro kitų laikų mokslinių 
bei literatūrinių tekstų ir jų kontekstų sampratos.

Pasirėmęs modernia hipoteze, Sodeika teigia, 
kad refleksyvinė sąmonė sudaro galimybę „išaiš
kinti“ įvykius. Tokiu būdu išaiškinimas peržengia 

tiesioginės regimybės plotmę ir pasiekia „tikrovę“ 
už regimybės ribų. Bet kokia yra ši tikrovė? Be 
abejo tai tradicinės metafizikos tikrovė: ši metafizi
ka savo pagrinde neigė tėkmę ir teigė nekintamas 
būtybes, nekintamas kategorijas, nekintamus įsta
tymus; ir visa tai buvo regimybės pagrindas. Tokie 
komponentai sudarė „tikrą tikrovę“, o regimybė— 
be perstojo kintanti banga, tebuvo tik paviršius, 
žemesnio stovio neregimos tikrovės pavyzdys. Šia 
metafizika dar operuoja ir Sodeika, nes kaip ir visi 
metafizikai, jis taip pat žino, kad be jos visa yra 
„pasmerkta pražūčiai“ ir kad vien tik ji dar 
pridengia ir savo iliuzijomis užtušuoja tragišką 
gyvenimo tikrovę. Tai, kas gazdina visus metafizi
kus, yra valios ir gyvenimo filosofų tiesioginis 
sąryšys su gyvenimo tikrove „be tarpininkų“ ir jų 
metafizinių pretenzijų, norinčių sukurti gyvenimui 
apsaugą, apdrausti nuo visą keičiančių, kuriančių 
ir naikinančių jėgų. Pridengti žmogaus tragišką, 
trumpą bei mirtingą gyvenimą „pastovių sąmonės 
sąvokų“ sistema, ateities „išpirkimu“, sukuriant 
kokią nors utopinę viziją, yra mažiau objektyvu ir 
racionalu, negu teigti, kad gyvenimas yra be paliovo- 
vos kitimas, įvykių ir jėgų susidūrimas, kur galuti
nėje išdavoje nėra laimėtojų.

A. ŠLIOGERIS: EGZISTENCINĖ ŽMOGAUS 
SAMPRATA

Kita svari kryptis susideda iš egzistencializmo 
sampratų, kurios turėjo įtakos Rytų Europos 
mąstytojams. Vienas iš pagrindinių mąstytojų 
Lietuvoje, kuris nagrinėja šią kryptį, yra A. 
Šliogeris. Jo straipsnis „Egzistencinė žmogaus 
samprata“ pateikia bendrus Šliogerio galvosenos 
bruožus. Nagrinėdamas egzistencializmo iškilimo 
priežastis, Šliogeris randa jas esant dvilypėm: 
pirma, Vakarų galvosenos pagrindinė ypatybė 
buvo visatos „sudaiktinimas“, ir antra, modernaus 
racionalizmo visų sampratų suformavimas—ne 
vien apie gamtą, bet taip pat apie žmogų—pagal 
„mechaninį“ modelį. Pirmoji galvosena sudaiktina 
žmogų ir padaro jį vieną iš apibūdinamų būtybių; 
kaip galima apibūdinti akmenį, taip galima 
apibūdinti ir žmogų. Antroji galvosena sukūrė 
žmogaus pasaulį pagal žmogaus „racionalius“ 
planus, bet tas kūrinys nuplėšė gamtai grožį, vertę 
ir gėrį ir padarė gamtą žmogui svetimą— 
mechanišką, ir tuo pačiu interpretavo žmogų 
mechaniškai. Šiuo atveju žmogus pasidarė sveti
mas ne vien gamtai, bet ir sau. Egzistencializmo 
revoliucija sukilo prieš žmogaus sudaiktinimą ir 
sumechaninimą.

Tradicinis gamtos ir žmogaus sudaiktinimas ir 
sumechaninimas sukūrė sampratą, pagal kurią 
žmogus, jeigu žinotų visų daiktų tarpusavio ryšius 
ir visų įvykių mechanišką riedėjimą iš praeities į 
ateitį, tai galėtų visą eigą „racionaliai“ išaiškinti. 
Ši pažiūra sukūrė pasitikėjimą begaliniu žmogaus 
protu, kuris esąs „virš gamtos“ ir net „virš 
istorijos“. Toks tikėjimas sakė, kad žmogus galės 
racionaliai suprasti ir nustatyti savo veiklą ir jos 
pasekmes. Bet egzistencializmas parodęs, jog 
žmogus nesąs pilnai racionali būtybė ir kad 
menkas jos racionalumas yra ypatingai ribotas 
žmogaus „faktiškumu“. Tai reiškia, kad žmogus 
visuomet ir visur randasi situacijų ribose, kurios, 
nors ir trumpam peržengiamos, visgi neleidžia 
beribės sampratos ir mūsų veiklos pasekmių 
permatymo. Šiuo atveju reikia atsisakyti tokio
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heroiško tikėjimo ir žmogaus per aukšto savęs 
vertinimo.

Žmogų suprasti kliudo ne vien situacinės 
ribos, bet ir tai, kad jis yra „tapsmuo“, „trukmė“ 
ir savo paties kūrinys. Tačiau žmogaus laikinumas 
yra kitoks, negu kitų būtybių; žmogus žino apie 
savo laikinumą ir gyvena laiko perspektyvoje, 
žvelgiančioje iš dabarties į ateitį ir į praeitį. Šios 
laiko fazės visuomet randasi kartu ir sudaro 
žmogaus atvirumo pasauliui pagrindą, bei gali
mybę peržengti savo daiktišką stovį—sudaryti 
plotmę, kurioje žmogus „rūpinasi savo būtimi“, 
planuoja ateitį, išgyvena praeitį savo kasdieniš
kuose santykiuose ir supranta visus įvykius 
„kasdieniškai“. Moksliški išaiškinimai, teorijos ir 
racionalios logikos yra paverčiamos į žmogaus 
vidurkį, sąryšį su to vidurkio reikmenimis ir 
kasdieniškais rūpesčiais.

Anot Šliogerio, atmetęs racionalizmą bei 
žmogaus sukurtą mechanišką ir svetimą žmogui 
pasaulį, egzistencializmas neturėjo kitos išeities, 
kaip priimti neracionalumą, subjektyvumą ir 
„efektų sritį“. Reiškia, kad randasi tik dvi 
galimybės: arba tradicinis racionalumas, arba 
subjektyvus neracionalumas. Toks galvosenos 
krypčių padalinimas ir surūšiavimas pagal jau 
nustatytas sąvokas sudaro tradicinės metafizikos 
ramstį. Klausimas, ar toks racionalumo suprati
mas, koks buvo sukurtas Vakarų klasinės ir 
modernios metafizikos, išsemia visas racionalumo 
formas?

Egzistencializmas turi savo logiką, kuri nėra 
pagrįsta subjektyvizmu, vartojusiu „aistrą“ kaip 
kanalą į pasaulį. Egzistencializmo logikoje toks 
ieškojimas iš viso nesuprantamas, nes egzistencia
lizmas prasideda nuo „fakto“ kad žmogus niekada 
nesąs „už pasaulio“. Jo būtis yra būtis pasaulyje, 
situacijoje, veikloje ir laikinume. Teiginys, kad 
žmogus ieško pasaulio ir išeities iš savo subjekty
vumo, yra egzistencializmo sampratos pagrindų 
užtušavimas. Žmogaus problema yra priešinga: jis 
niekada negali iš pasaulio išsinarplioti, jį palikti. 
Žmogus visuomet jame neišvengiamai įsivėlęs. Gan 
komiškai skamba egzistencializmo pažiūromis 
paremtas teiginys, kad „žmogus prarado sąryšį su 
pasauliu“. Juk tas žmogus gal sėdi ant akmens, jo 
kojos siekia žemę, saulė jį šildo, ir jis jokiu būdu 
negali pabėgti iš pasaulio, lygiai kaip negali 
pabėgti pvz., nuo pilvo skaudėjimo.

Egzistencializmo logika yra situacinė, pasauli
nė, laikinė ir daugiau faktiška, negu visos 
„racionalios“ išaiškinimo sistemos. „Laikinė“ 
logika reikalauja žmogaus sampratos, pagal kurią 
jo gyvenimas faktiškai „pasmerktas“ dilemai. Jis 
peržengia dabarties ribas į savo ateitį, ir tuo būdu 
yra laisvas. Tačiau toks peržengimas parodo jo 
ribotą situaciją ir atveria jo sąmonę į trukmę ir 
laikinumą. Nesvarbu kokias „racionalias“ sistemas 
mes besukurtume, jos negalėtų paneigti egzisten
cializmo „faktiškos logikos“,atskleidžiančios žmo
gaus nuogą stovį laikiname pasaulyje. Visa kita 
tėra tik priedanga, tik pretenzija, tik skrydis į 
saugias metafizikas—net ir tada, kai jos išreiškia
mos moksliškais ženklais. Kitaip sakant, Šliogeris 
prisidengia metafizinėmis kategorijomis, kurios 
neišreiškia esminės egzistencializmo kritikos, bet 
tik užtušuoja šią pasaulietišką žmogaus būties 
logiką. 

■
R. PAVILIONIS: KALBOS ANALIZĖ
Viena svarbiausių šio amžiaus filosofinių 

krypčių yra kalbos analizė. Labai neperdedant, 
būtų galima teigti, kad mūsų amžius yra „kalbos“ 

1985 m. sausio mėn.

amžius. Visi kalba apie kalbą ir apie kalbos kalbą. 
Ir vienas iš dabartinių Lietuvos mąstytojų, R. 
Pavilionis, yra smarkiai palinkęs šia kryptimi. Jo 
keliami klausimai liečia kalbos pagrindus. Pagal jį, 
kalba turi esminį ryšį su prasmės klausimu. 
Atmetus kitus prasmės aiškinimus (pavyzdžiui, kad 
prasmė iškyla iš žmogaus gamtinės sandaros, arba 
iš žmogaus galios sukurti gamtos atspindį), lieka 
viena išeitis: prasmė randasi kalboje. Kalba nėra 
vaizdas, turintis panašumą su pasauliu. Žodžiai ir 
dalykai neturi jokio tarpusavio panašumo. Šiuo 
atveju, jokia „reprezentacijos“ teorija negali įrodyti 
būtino ryšio tarp kalbos ir pasaulio.

Anot Pavilionio, kalbos prasmė remiasi 
sąvokų sistemomis. Pasaulyje egzistuojantieji 
įvykiai ir objektai turi reikšmę tada, kai jie įeina į 
sąvokų sistemą. Jų vieta nurodyta kalboje. Galima 
net teigti, kad skirtingos kalbos, paremtos skirtin
gomis sąvokų ir jų tarpusavio ryšių sistemomis, 
suprastų „tuos pačius“ įvykius ir objektus tik tokių 
sistemų rėmuose. Kitaip sakant, įvykiai ir objektai 
pasirodo sistemų interpretacijose. Išvadoje, objek
tai ir įvykiai pasirodo, įgauna reikšmę ir yra 
suprantami tik kalbinio interpretavimo rėmuose. 
Šitokia tezė neprileidžia dar kokios nors patirties 
už sąvokų sistemų ir jų kalbinių išraiškų. Bet 
Pavilionis šioje vietoje nesustoja. Jis klausia: iš kur 
atsiranda sąvokų sistemos, kurios sudaro kalbos 
reikšmių pagrindą? Kitaip sakant, jis ieško kalbos 
„pradžios“ ir pagrindinio jos išaiškinimo. Pagal jį, 
dar prieš kalbos išsivystymą žmogus susidarė 
„pasaulio vaizdą“, kuris ir yra sąvokų sistema, 
vėliau išreikšta žodžiais. Ši tezė sunki ir problema
tiška. Nei antropologiniai, nei archeologiniai 
duomenys dar nėra įrodę, kad „prieškalbinis 
žmogus“ turėjo „sąvokų sistemą“, kurią jis vėliau 
įkūnijo į kalbą. Toks teiginys tėra gryna spekulia
cija. Jį stipriai kritikavo tokie žmonės kaip E. 
Heintelis.

Anot Heintelio, kalbos samprata, teigianti kad 
kalba yra išraiška jau egzistuojančių sąvokų 
sistemų, yra problematiška tuo, kad čia atsiranda 
vien išorinis ir nebūtinas sąryšis tarp kalbos ir 
sąvokų sistemų. Be to, toje sampratoje atsiranda 
„dualizmas“ tarp sistemos ir jos išraiškos, keliąs 
klausimą kaip tas dualizmas yra peržengiamas ir 
kaip jis iš viso įgalina komunikuoti. Tokioje 
sampratoje komunikacija galima tik prileidžiant, 
kad dauguma žmonių turi tas pačias sąvokų 
sistemas, arba kad tos sąvokos „išreiškia“ visiems 
prieinamą „pastovų“ pasaulį. Bet tokią prielaidą 
sunku patvirtinti, ypač daugybės kalbų ir jų 
istoriško kitimo akivaizdoje. Be to, pasaulio 
pastovumo prielaida irgi nėra būtina; juk yra tezių, 
kad pasaulis tėra vien trukmė, vien procesas be 
jokios pastovios atramos. Kalboje randamos 
pastovumo sąvokos iš viso neturi sąryšio su 
pasaulio tėkme, bet sudaro žmogui „žemėlapį“ jo 
reikalams. Šiuo atveju pastarasis turi „subjekty
vią“, o ne „objektyvią“ būtinybę.

Nors šios problemos yra svarios, Pavilionio 
rašinyje „Žmogiškasis supratimas ir žmogaus 
supratimai, pasirodo kitos, gal dar sunkesnės, 
problemos, susietos su teiginiu, kad kalba remiasi 
sąvokų sistema. Pavilionis skiria „subjektyvius 
vaizdus“, sudarančius individo nuomonę, kuri gali 
būti klaidinga nuo klaidų pataisymo „objektyvioje 
konceptų sistemoje“. Pastaroji esanti „abstraktavi- 
mas“ nuo individo ir subjektyvios nuomonės 
vaizdų. Subjekto nuomonė sudaro tik dalį objekty
vaus žinojimo. Visų pirma, jei žmogus susidaro 
prieš kalbinę sąvokų bei vaizdų sistemą, tai reiškia, 
kad jam ta sistema yra „teisinga“, nes jis tik pagal 

ją veikia ir tik jos rėmuose tesupranta įvykius. 
Reiškia kad, jeigu „objektyvi“ sąvokų sistema yra 
platesnė už individo, tai (a) arba objektyvi sistema 
yra suma visų individų sąvokų sistemų, arba (b) ji 
egzistuoja „virš“ individų, „objektyviai“. Atrodo, 
kad Pavilionis norėtų teigti pastarąją nuomonę. 
Bet toks teiginys yra problematiškas: pirma, jeigu 
ši sistema yra individualių sistemų „abstraktavi- 
mas“, kodėl ji pasidaro „platesnė“, „objektyvi“ ir 
teisingesnė už pavienių sistemų sumą? Antra, jeigu 
tokia sąvokų sistema turi savo pačios „objektyvu
mo“ stovį, kurį individai gali patikrinti ir 
pataisyti savo klaidas, tai tada mes atsirandame 
Regelio šešėlyje: „objektyvi dvasia“, kurioje randa
si sąvokų sąryšiai, nustatantys žmogui jo galvose
nos teisingumą.

Tokia kalbos pagrindų samprata įvesta apsi
saugoti nuo „žmogaus“ klaidingumo ir garantuoti 
„objektyvumą“. Bet tokia garantija nuveda tiesiog 
į istoriškai suprastą idealistinę metafiziką. Kaip 
atrodo iš Pavilionio rašinio, vis stengiamasi 
atsikratyti žmogaus ir pasidaryti „mokslišku“. Kol 
žmogus yra suprantamas kaip priklausąs ir 
sutampąs su „sistema“, tol viskas yra „moksliška“. 
Kaip ir pas Regelį, čia žmogus tampa sistemos 
„predikatu“. Gal šiandieninė žmogaus krizė nėra 
paremta prarastu racionalizmu bei atsisakymu 
absoliutizmo, bet noru „atsikratyti“ žmogaus. Kad 
tik nebūtų žmogaus—viskas būtų moksliška. Kad 
tik galėtum suprastinti žmogų į „sistemų reikalavi
mus“, visa istorijos paslaptis būtų išspręsta. Visi 
panašaus pobūdžio raštai atrodo ne tik metafiziš- 
kai, bet net ir teologiškai. Žmogus yra nuodėmin
gas ir nusikaltęs, jeigu jis netarnauja dievų 
sistemoms—nesutampa su jų reikalavimais.

A. DEGUTIS: ŽMOGUS ANALITINĖJE FILO
SOFIJOJE

Toks pat noras „prarasti“ arba „išstumti“ 
žmogų kad jis nebeturėtų jokios įtakos pasaulio 
supratime, pasirodo A. Degučio rašinyje „Žmo
gaus problemos transformacijos analitinėje filosofi
joje“. Degutis teigiamai vertina šios filosofijos 
pasiektus laimėjimus panaikinant žmogaus są
monę, kaipo nereikalingą funkciją. Tą funkciją gali 
atlikti kalba, nes, ją „teisingai“ supratus, galima 
išbraukti tokias sąvokas kaip sąmonę, galima 
„įrodyti“, kad „reikšmė“ yra suprantama kalbos 
vartojimu. Kitaip sakant, nebereikalinga „vidinio 
žmogaus“. Šiuo atžvilgiu Degutis pozityviai vertina 
lingvistų Husserlio kritiką; jų teigimu, Husserlis 
neteisėtai įvedė „intencionalią sąmonę“ su vidiniais 
sąryšiais ir „idealiais objektais“. Iš straipsnio 
atrodo, kad Degutis turėtų būti gerai susipažinęs 
su Husserlio darbais. Todėl jis turėtų teigti, kad 
Husserlio sąmonė turi ką nors bendro su „vidi
niais“ arba „išoriniais“ reiškiniais, „vidiniais 
idealiais objektais“ ir net psichologinėmis funkcijo
mis. Visa tai priklauso Dekarto, o ne Husserlio 
sampratai. Juk gerai žinoma, kad „eidetika“ 
nereiškia „idealistikos“.

Panagrinėkime Degučio priimtą tezę, kad 
kalba ir jos vartojimas sudaro kalbos reikšmę. Ar 
tokia samprata panaikina „intencionalumą“? Kai 
žmogus vartoja kalbą, jis kalba „apie“ ką nors: 
apie dalykus, apie matematiką, apie bendruomenę 
ir 1.1. (Kitaip sakant, kalba turi kryptį, ir ši kryptis 
nėra kas kita kaip intencionalumas. Husserlio 
fenomenologijos teiginys yra toks pat: žmogaus 
funckijos nėra nei „vidinės“ nei „išorinės“, bet 
„intencionalios“. Pastarasis žodis reiškia, kad 
kiekviena funkcija turi sąryšį su kuo nors: kaibt
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apie ką nors, įsivaizduoja ką nors, myli kitą 
žmogų, yra sąryšyje su tuo, ir 1.1. Todėl sunku 
suprasti, kokią kritiką Degutis vartoja prieš 
Husserlį.

Vardan moksliško kalbos supratimo, atsiran
da lyg ir sąmokslas eliminuoti žmogų, paversti jį 
priežasčių padaru, suprastinti jį į kalbos sistemos 
reikalavimus bei reikšmes. Atrodo, kad Degutis 
turėtų gerai žinoti tokios galvosenos pasekmes. 
Tokia galvosena įduoda imperijų valdovams ir jų 
pasekėjams ginklą traktuoti žmogų kaipo nereikš
mingą padarą, įgaunantį reikšmę iš kalbinių, o gal 
net ir iš bendruomeninių sistemų, kurių vergijoje 
žmogus ne tik turi pasilikti, bet taip pat ją priimti. 
Mes dar neseniai kaltindavome „fašistus“ už jų 
paklusnumą „sistemai“ ir už teisinimąsi kad jų 
veikla buvo nustatyta sistemos dėsnių; tai yra, 
pasiteisinimą tuo, kad žmogus tesąs tik sistemos 
funkcija, jos predikatas. O dabar ir vėl kyla 
teorijos, panaikinančios žmogaus reikšmę ir tuo 
leidžiančios jį pajungti po imperijų vėliavomis, 
nesvarbu kokių spalvų.

B. KUZMICKAS: KRIKŠČIONIŠKOS 
FILOSOFIJOS ATSINAUJINIMAS

Lietuvos dabartiniai mąstytojai kelia klausi
mus ne vien tik pasaulietiškose srityse, bet taip pat 
ir teologiškose. Pavyzdžiui, B. Kuzmickas, savo 
įnaše „Krikščioniškos filosofijos antropologinis 
atsinaujinimas“ apibrėžia jos istoriškus pasikeiti
mus. Jo analizėje pasirodo du svarbūs bruožai. 
Pirma, tai išsivystymas pasaulietiškumo, kuriame 
žmogaus ryšis su dievybėmis pasidaro nebe 
bažnytinis, o privatus. Šis privatumas iškyla 
teigime, kad žmogus turi vertę „iš savęs“, o ne 
vien dėl to, kad jis esąs dievybių kūrinys. Ryšis 
atsiranda tarp dviejų asmenų, turinčių savo vertes. 
Ši kryptis prileidžia, kad žmogus esąs autonomiš
kas. Šis bruožas priklauso protestantizmui, nors 
Kuzmickas nepastebi, kad kai kuriose protestantiz
mo šakose, kaip kalvinizme ir puritanizme, 
žmogaus autonomija turėjo būti visai atmesta.

Antra kryptis atsirado katalikybėje, kur 
pasidarė nebe taip svarbu žinoti „apraiškos tiesas“, 
kaip veikti kaip krikščioniui. Tik veikloje atsiranda 
„asmeniškumas“ ir kūrybiškumas. Toks veikimas 
iššaukia žmogaus sąvokų apie save pasikeitimus. 
Vietoje skirtumo tarp dvasios ir kūno, atsiranda 
tampanti, įkūnyta reikšmė. Taigi siūlomas sąryšis 
tarp žmogaus ir jo dievybių, nereikalaujantis klero 
tarpininkavimo. Šios teologinės kryptys sudaro 
naujųjų laikų sroves. Šiandieną jau atsiranda 
teologų, kurie, spaudžiami devyniolikto šimtmečio 
kritikų, ypač tų, kurie parodė pagrindinį visų 
teologų „antromorfizmą“ turėjo atkreipti dėmesį į 
klausimą ar žmogus iš viso galėtų suprasti 
dievybes, neįnešęs savo istoriškai išsivysčiusių 
galvosenų ir jų ribų. Toks teologas, pavyzdžiui, 
yra K. Raneris. Jį ir nagrinėja Kuzmickas.

Kuzmicko Ranerio teologijos aptarime randa
si keletas trūkumų. Pirma, aptarimas per trumpas, 
ypač kad straipsnis turėtų patiekti krikščionybės 
„atsinaujinimą“. Antra, Ranerio problematika 
suprantama jo diskusijų ir kontraversijų su 
teologais (kaip Pannenbergas, Tilikas ir Bartas) 
kontekste su jų užnugariuose stovinčiomis filosofi
jomis, kaip hermeneutika, fenomenologija ir, iš 
dalies, egzistencializmu. Trečia, Kuzmickas neliečia 
radikalesnių, pavojingų Ranerio tezių, kurios rišasi
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su filosofinės antropologijos klausimais ir teologi
ja. Šios tezės peržengia tradicinių sampratų apie 
dievybes, o tuo pačiu ir apie gyvenimą bei 
bendruomenę ribas. Visos buvusios krikščioniškos 
prielaidos, ant kurių rėmėsi socio-politinės siste
mos (kaip liberalizmas, marksizmas ir net jų brolis 
konservativizmas) atsiranda pavojuje. Ir šio 
pavojaus Kuzmickas neliečia.

Kalbant apie krikščionybės atsinaujinimą, 
reikėtų kalbėti ir apie teologus (kaip Tiliką, 
Muellerį, gal net ir Kungą). Pirmieji du yra priėmę 
Ničės tezę, kad buvusios dievybės esą mirę, o su jų 
mirtimi yra dingusi visa buvusi pasaulio bei 
žmogaus samprata. Jie sutinka, kad krikščionybėje 
buvusios metafizinės tezės apie pasaulį ir jo kryptį, 
apie istoriją ir jos „progresą“ turėjo pagrindą. 
Tačiau mirus pastarosios dievams, dingo ir 
pagrindas toms tezėms. Kuzmickas šių naujesnių 
teologų ir jų radikalių teiginių „nepastebėjo“.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Galbūt reikėjo aptarti visus šio veikalo 

autorius. Išsamiau paliesti tačiau galima tik dalį 
klausimų. Todėl šiame straipsnyje stabtelėjome ties 
skaitytojui mažiau pažįstamais mąstytojais bei 
filosofinėmis kryptimis. Dėl to gal perdaug 
nenusikaltome, praleisdami marksistinius bei socia
listinius svarstymus apie žmogaus sampratą. Taip 
pat reikėjo praleisti beveik visuose straipsniuose 
esančias trumpas diskusijas bei „kritikai, nuro
dančias, kaip marksistinė pasaulėžiūra jau yra 
išsprendusi arba gali išspręsti kitose filosofijose 
pasirodžiusias problemas bei keblumus. Šiuos 
trumpus nurodymus būtų reikėję labiau trumpinti 
ir tokiu būdu jie atrodytų kaip nieko daug 
nepaaiškinantis bereikalingas priedas.

Aplamai, knygos autoriai save pristato gan 
konservatyviais tradiciniais žmonėmis. Tai matyti 
visur, kur susiduriame su ribomis, kurios buvo 
peržengtos knygoje svarstomų mąstytojų, bet kurių 
straipsnių autoriai neperžengia ir dėl to neįgauna 
erdvės kūrybiškai galvosenai. O tokia erdvė jau 
buvo atidaryta gale devynioliktojo šimtmečio ir 
ypač mūsų laikais. Būtų labai malonu kada nors 
ateityje į rankas paimti leidinį, kuriame Lietuvos 
mąstytojai, pasiliuosavę nuo metafizikos ir krikš
čionybės, parodytų savo kūrybišką galią.
_________________ Algis Mickūnas

Redaktorių kolegija: Bronius Genzelis, Bronius 
Kuzmickas, Romualdas Ozolas, Rolandas Pavilio
nis, Žmogus šiuolaikinėje filosofijoje, Vilnius. 
Mintis, 1984 m. 172 p.

ATVIRAI
KALBANT

LITERATŪROS VAKARAS IR 
ONOS VEIDAS

Paskutiniai praėjusiųjų metų mėnesiai 
lietuviškai Čikagai atnešė visą eilę reikšmingų 
įvykių, plačiai aprašytų populiariojoje spaudoje: 
VLIKo seimas, ALTos suvažiavimas, lituanistikos 
katedros Ilinojaus universitete darbo pradžią atžy- 
mintys renginiai, Ateities akademinis savaitgalis 
ir 1.1. Metų perspektyvoje prie reikšmingųjų reikėtų 
skirti ir literatūrinių premijų įteikimui skirtą 
vakarą, ir Los Angeles dramos sambūrio gastroles 
Čikagoje su LB premijuota Algirdo Landsbergio 2 

v. komedija Onos veidas. Iš pastarųjų (irgi spaudoje 
tinkamai paminėtų) pirmasis daugiausiai išsiskyrė 
permažu publikos dėmesiu, gi antrasis—skirtinga 
jos reakcija ir vertinimais.

* * ♦

„Literatūros vakaras atnešė mūsų iždui 
$284.87 deficito“,—sakoma Lietuvių rašytojų
draugijos nariams išsiuntinėtame pranešime Nr. 4, 
prieš tai painformavus, kad, „nors buvo duota 
pakankamai garsinimų, tačiau į vakarą atsilankė tik 
apie 130 asmenį/4.

Tarti, kad mūsiškė Čikagos publika iš viso 
literatūrinėm programom nesidomi, nebūtų tikslu, 
prisiminus gan populiarias metines poezijos šventes 
ar Pasaulio lietuvių dienas atidariusį literatūros 
vakarą, sutraukusį pilną salę žmonių. Ieškant 
nesidomėjimo priežasčių, reikėtų spėti, jog ne 
paskutinėj vietoj buvo ir pats šio vakaro rengimo 
akstinas: trijų premijų įteikimai, sakytum, iš anksto 
beveik reiškė trijų laureatų ir trijų mecenatų kalbas. 
O tų kalbėtojų buvo žadama ir dar daugiau . . .

Iš tikrųjų, pažadai išsipildė su kaupu: visa 
pirmoji vakaro pusė skirta vien prakalboms, 
sveikinimams, supažindinimams, dėkojimams, etc. 
O vis dėlto oficialioji dalis, užtrukusi maždaug 
valandą, niekam, manau, perdaug neįkyrėjo. Ne tik 
vakarą atidaręs LRD pirmininkas Anatolijus 
Kairys, bet ir visi laureatai (Brazilijoje už vertimus 
pagerbtas Povilas Gaučys, raštu savo žodį atsiuntęs 
Aloyzo Barono novelės konkurso laureatas Jurgis 
Gliaudą ir LRD premiją laimėjęs poetas Leonas 
Lėtas) ar vienintelis mecenatų (Lietuvių Fondo) 
atstovas dr. A. Razma tekalbėjo po porą ar keletą 
minučių. O su laureatais supažindinusieji publikai 
įsiminė ne tiek ilgom kalbom, kiek abejotinos 
logikos bei saikingumo superlatyvais, ar tai be 
jokių išlygų tardami, kad Oskaras Milašius 
prancūzų kritikų laikomas iškiliausiu XX a. 
prancūzų kalba rašiusiu poetu, ar kad vertėjui 
reikia būti nemažesnio lygio rašytoju už tą, kurį, jis 
verčia (Č. Grincevičius, kalbėdamas apie P. Gaučį), 
ar tai, kad A. Baronas (būdamas 63 metų amžiaus) 
mirė jaunas, nes buvo dangaus numylėtas . . .(A. 
Markelis, supažindindamas su A.B. premijos 
laureatu). Dr. Violetai Kelertienei (vienai iš L. Lėto 
Trakų premijavusios komisijos, kurion be jos įėjo 
Ž. Bilaišytė ir R. Šilbajoris), aptariančiai LRD 
premijuotą poeziją, prireikė griebtis ne tik Henriko 
Radausko, bet ir Dylan Thomas, ir William Carlos 
William, ir Ezra Pound, ir Verlaine . . . Tiesa, 
prelegentė niekur L. Lėto poezijos tiesiogiškai su 
jų kūryba nelygino, tačiau ir implikacijos vargu 
ar buvo reikalingos . . .

Kita publikos nesidomėjimo priežastimi galėjo 
būti ir šviežesnės, rečiau matomos asmenybės 
nebuvimas. Juk literatūros, o juo labiau poezijos 
mėgėjų iš viso nėra daug. Žymiausią vakaro 
programos dalyvį poetą K. Bradūną čikagiškė 
publika turi progos matyti bent keliose programose 
kasmet, kaip ir poetę Juliją Švabaitę, vietoj 
eilėraščių skaičiusią nuotaikingos prozos gabalą. A. 
Tyruolis, jei mažiau matomas, vargu ar iš viso 
daugelio žinomas ar pasigendamas kūrėjas. Taip, 
kad didžiausia vakaro atrakcija buvo Leonas Lėtas, 
apie kurį ir daugiau išprusęs poezijos mėgėjas iki 
šiol labai mažai težinojo, nes tokio pobūdžio 
poezija eiliniam skaitytojui iš viso sunkiai 
tesuvokiama. Kas ne kas, o rengėjai turėjo tai 
nujausti . . .

* ♦ ♦

Paviršutiniškai perskaičius koresponde-ntų ir

akiračiai nr. 1 (165)
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vertintojų pasisakymus spaudoje apie Onos veido 
pastatymą, atrodytų, kad spektaklis pavyko ir 
žiūrovams patiko. Kiek įsigilinus, žinoma, vaizdas 
gerokai pasikeičia.

Režisierius Petras Maželis dar prieš gastroles, 
pasikalbėjime Draugo lapkričio 10 d. numeryje 
mums tvirtino, kad „veikalas įdomus savo neeiliniu 
sudėtingumu (...) vietomis sarkastiškas. „Apstu 
humoro“. Tačiau Antanui Juodvalkiui pasirodė 
visai priešingai: „Veikalas nesudėtingas ir 
nejuokingai. (Dirva, 1984.XI 1.6). Jei Pasaulio 
lietuvio (nr. 12, 1984) korespondentas b(ronius) 
įmainys) teigia, jog „vaidinimą stebėję čikagiečiai 
išėjo namo patenkinti“, tai A. Juodvalkio nuomone 
„vieniems spektaklis patiko (...) kitiems (...)
buvo perdaug modernus ir švystelėjo tik atskiri 
gabalai“. (Pabraukta cituojant).

Iš kritikų, man rodos, tiesiausias ir atviriausias 
buvo los angeliškis P r. Visvydas. Jo manymu, Onos 
veidas „Los Angeles spektaklyje turėjo daugiau 
spragų, negu properšų. Ir teksto sąranga ( . . .) ir 

I režisūra ir vietomis gerokai pertempta vaidyba 
kirtosi su sveiko (...) komizmo principais . . .“ 
„Satyriškai buitiniame Onos veide komizmas 
sumestas iš padėvėtų frazių, tiesmukų situacijų 
(...) šaržavimo (...) sovietinės tikrovės 
subanalinimo“. Spektaklio vaidintojai, šia kryptimi 
judėdami nuoširdžiai viską persūdė4 ir „komedija 
pasidarė ( . . .) paprasčiausiai banaloka, farsiška“.
(Visur pabraukta cituojant iš Draugo, 1984.XII.8) 

Cikagietė Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, apskritai, 
žymiai atlaidesnė, nors dėl „spragi/4 irgi dau
giausiai linkusi kaltinti veikalo autorių:

„Autorius pasitikėjo režisieriaus ir žiūrovo
vaizduote, neleisdamas aktoriams psichologiškai 
išsivystyti. (...) Ilgi dialogai ir ištęsti monologai
žiūrovo neįtikino, ir iš žaismingo komedijos tono 
lipo į tamsią tragediją. (...) Režisierius sugalvojo 

Idaug puikių ir įdomių mizanscenų, stengėsi 
įprasminti autoriaus žodžius, kurių galėjo ir mažiau 
būti . . .“ (Ten pat Drauge).

Ir paskirų aktorių vaidyboje suradusi daugiau 
pliusų nei minusų. Pasidžiaugusi „ansambliška 
darna ir susiklausymu“ D.S.-B. prieina išvados,
kad „apskritai buvo galima matyti daug 
profesionalumo“, kai Pr. Visvydas, dar pozityviau 
vaidintojų atžvilgiu kalbėjęs, savo recenziją 
užbaigia šiais žodžiais: „Juk mėgėjais esame, 
mėgėjais turime ir būti“.

Tas pats dalykas kiekvieno gali būti skirtingai 
suprantamas, vertinamas ir interpretuojamas. Los 
Angeles dramos sambūrio skelbtame konkurse
Onos veidas turėjo nusileisti ne tik A. Kairio 
Šventajam princui, bet ir D. Mackialienės 
Nepripažintam tėvui (komisiją sudarė: S. 
Pautienienė, I. Tamošaitienė, D. Mitkienė, V. 
Jatulienė ir A. Žaliūnas), o vis dėlto laimėjo dvigubai 
stambesnę JAV LB Kultūros tarybos premiją 
(komisija: S. Kelečienė, K. Bradūnas, A. Dikinis, D. 
Lapinskas ir A. Valeška). Iš kitos pusės, net ir 
šventojo princo metais Onos veidas to paties 
sambūrio buvo išvestas rampos švieson, pastarajam 
likus užkulisiuose.

Viską suvedus krūvon, būtų galima tarti, kad 
Onos veidas tiek žiūrovų, tiek ir recenzentų buvo 
sutiktas palankiai. Jie nuoširdžiai vertino pastangas 
ir atsiekimus, bet matė ir ydas bei trūkumus, nors ir 
bandydami būti atlaidūs. Dėl pastarųjų, mano
supratimu, didesnę dalį kaltės turėtų prisiimti 
režisierius. Būdamas tiltas tarp autoriaus ir 
vaidintojų, jis vienas turi galios ir teisės kopiūruoti 
tekstą ir moderuoti vaidintojų interpretacijas.

Algirdas Titus Antanaitis

1985 m. sausio mėn.

IR TAIP, IR NE
KAS TOJI KAZIMIERINĖ LIETUVA?

Daug ką nustebino vadinamo laisvojo pasaulio 
lietuvių katalikų kongreso manifestas, paskelbtas 
Toronte 1984 m. rugsėjo 2 d. Ten pasisakoma ne už 
nepriklausomą Lietuvą, o tik už tos Lietuvos 
„savarankišką gyvenimą“. Nebūtų labai aišku, ką 
toks savarankiškas gyvenimas reiškia, jeigu 

tas pats manifestas nepaaiškintų, kad tokį 
savarankišką gyvenimą turėjo kazimierinė Lietuva. 
Manifestas dar priduria, kad tokios kazimierinės 
Lietuvos „trokšta dabartinė Lietuva“.

Kažin? Ko trokšta dabartinė Lietuva, nėra jau 
taip lengva pasakyti. Mes dažnai per daug lengvai 
imame kalbėti jos lūpomis. Reikia labai abejoti, kad 
ji trokštų kazimierinės Lietuvos, kuri beveik visus 
savo kunigus skolinosi iš Lenkijos. Priešingai, turime 
autentiškų žinių, kad net ir katalikiški Lietuvos 
sluoksniai nebūtų už kazimierinę Lietuvą, kuri buvo 
labai tampriais ryšiais susirišusi su Lenkija. 
Dabartinė Lietuva turi, nors ir gerokai varžomą, 
Kauno kunigų seminariją. Kazimierinė Lietuva 
jokios kunigų seminarijos neturėjo, nors nuo 
Lietuvos krikšto jau buvo praėję beveik šimtas metų.

To manifesto autoriai sako, kad jie kalba 
išeivijos daugumos vardu. Labai abejoju, kad ir 
išeivijos dauguma būtų už kazimierinę Lietuvą, kuri 
buvo pasukusi poniškos Lietuvos keliu, kaip ir ano 
meto Lenkija. Tiesa, kadaise kun. M. Krupavičius

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

KAS BUVO MYKOLAS LIETUVIS?
Akiračiuose (1984 m. nr. 9/163) mąslus 

istorikas V. Trumpa teikia straipsnį apie mūsų 
senai kartai gerai atmenamą istoriką profesorių. 
Straipsnio tikslas paminėti L Jonyno 100 metų 
gimimo ir 30 metų mirties sukaktuves ir ta pačia 
proga aptarti Vilniaus istorikų jam skirtą 
monografiją Istorijos baruose. Prabėgomis palietęs 
monografijos turinį, plačiau kalbėjo apie 
profesoriaus per ilgus metus gvildentą XVI a. 
istorinį traktatą. Ne tiek apie patį traktatą kalbėjo 
Trumpa, kiek apie jo slaptingą autorių, Jonyno 
atsidėjus tirtą. Šia proga Trumpa gretino Jonyno ir 
Liubavskio tyrinėjimus, kaip jie paskelbti originalia 
kalba „De moribus tartarorum, lituanorum et 
Moschorum“ (toliau bus cituojami: „De moribu^4) 
leidinyje su lietuvišku vertimu (1960). Čia pat 
paminėjo jis Jonyno bylą su Martynu Yču, 
platinusiu gandą, girdėtą iš savo brolio, kad 
,Jonynas savo tezę apie Mykolą Lietuvį pavogęs iš 
Liubavskio“. Manding taip kirsdamas Akiračių 
bendradarbis eina per toli. Nei Jonas Yčas taip 
būtų sakęs, nei Martynas gandą tokia forma 
skleidęs. Ar ne geriau būtų buvę laikytis Jonyno 
monografijos leidėjo V. Merkio dėstymo, kuris 
sako, kad Martynas leidęs paskalą, „jog Jonynas 
baigiąs spausdinti M. Liubavskio plagiatą“? Taip 
rašė Merkys, naudodamas savo nurodytus šaltinius. 
O plagiavimas skirtingas nuo vagystės. Jis gali būti 
įvairiai suprantamas. Tuo tarpu vagystė—vienodai.

Kai dabar paskelbti abiejų istorikų „De 
moribu^4 tyrinėjimai, tai galima gretinti juos ir 
nurodyti jų tarpusavę priklausomybę. Palyginimas 
rodo, kad Jonynas rašė, turėdamas Liubavskio 
straipsnį. Kaip iš Jonyno laiško Liubavskiui matyti 

skelbė, kad jis ir su velniu susidėtų, jeigu tas būtų 
naudinga Lietuvai. Man atrodo, mūsų liaudis 
išmintingesnė, tardama: „Neik su velniu riešutauti“. 
Mes su įdomumu sekėme lenkų solidaristų sąjūdį, bet 
kai tie solidaristai pradėjo paišyti būsimos Lenkijos 
žemėlapius su Vilniumi ir Lvovu, tai vertė mus 
truputį susimąstyti. Džiaugėmės mes, kai kard. 
Vojtylą išrinko popiežiumi Jonu Povilu II. Esu 
tikras, nei vienas lietuvis tuo būtų nesidžiaugęs anais 
Nepriklausomybės laikais.

Dedasi ir dar keistesnių dalykų. Jeigu Lietuva po 
karo būtų atsistačiusi nepriklausoma valstybe, 
tikriausiai ne vienas vadinamosios „Armia krajovva“ 
vadeiva būtų traukiamas į teismą už savo tautos 
išdavystę ir už padarytus prasikaltimus lietuvių 
tautai. O dabar net toks Pasaulio lietuvis spausdina 
pasikalbėjimus su buvusiu tos armijos dalinio vadu 
Lietuvoje. Niekas nebus prieš kalbėtis su tikrais 
lenkais, bet ne su lenkais apsišaukėliais, turėjusiais 
Lietuvoje dvarus ir lankiusius gimnaziją.

Laikai keičiasi, o su tuo, anot Valančiaus, ir 
„viskas persimaino“. Bet kam tada grįžti į 
kazimierinę Lietuvą, kurią turbūt teisingiausiai bus 
aprašęs mūsų Simonas Daukantas: „Nesang (nes) 
kad lenkų vyskupai savo tautos laban viską gaubė, 
tad Lietuvos pralotai vėpsodami žiovavo“. 
Kazimierinė Lietuva ir buvo vis labiau į Lenkijos 
glėbį smunkanti Lietuva. Kažin ar tokios Lietuvos 
nori vadinamo laisvojo pasaulio lietuvių katalikų 
dauguma? Aišku, kad tokios Lietuvos nenori 
dabartinė Lietuva.

V. Trumpa

(1st. B., p. 226), jis bus gavęs Liubavskio mašinraštį 
prieš 1926.VIII.15 ir juo naudojosi baigdamas savo 
straipsnį 1929 m. pavasarį (1st. B., p. 20) Liubavskis 
bus jam įdiegęs mintį, kad „De moribu^4 autorius 
Michalonis Lietuvis buvo Lietuvos didikas 
Mykolas Tiškevičius. Tačiau Jonynas iš pat pradžių 
nepaisė Liubavskio teiktos Tiškevičiaus autorystės, 
kaip rodo jo 1926.IX.23 laiškas L Lappo(Ist. B., p. 
213). Bet vis dėlto apsisprendė sekti savo 
mentoriumi, nors ne be rezervų, kaip jaučiama iš jo 
pirmo sakinio: „Belieka todėl apsistoti ties 
’didžiuoju pasiuntiniu4, pono Mykolo Tiškevičiaus 
asmenimi“. Tuo tarpu Liubavskis neabejojo 
Tiškevičiaus autoryste, kai rašė: „Rašyti traktatą 
Tiškevičių paskatino tikriausiai ne tik patriotinis 
jausmas, bet . . . ir karjeros sumetimai, noras 
atkreipti į save malonų karaliaus dėmes/4.

Priėmęs Tiškevičiaus autorystę, Jonynas 
pavaizdavo jo buvojimą ir nelaisvę Kryme savitai ir 
pagal šaltinius. Kai beveik tais pačiais šaltiniais 
(ypač „Kniga publičnych dėl“, „Viešųjų reikalų 
knyga“, išleista L Lappo 1914 m.) naudojosi ir 
Liubavskis, tai ir žymu šiojo įtaka Jonynui. Tai 
galėjo pastebėti ir prof. Jonas Yčas, gavęs 
susipažinti su abiejų straipsniais. Iš panašumo jis ir 
galėjo spręsti, neįsigilinęs į jų skirtingą įrodinėjimo 
būdą, apie Jonyno artimą savo buvusio mokytojo 
sekimą. Panašiai ir galėjo prasitarti broliui 
Martynui. Šiojo paleista brolio ištarmė galėjo 
sklisti visuomenėje ir plagiato vardu.

Gaila, kad V. Merkys, naudojęsis Jonyno-Yčo 
bylos šaltiniais, tik bendrybėmis paminėjo ją. 
Smulkesnis šaltinių tyrinėjimas būtų įgalinęs

(tęsinys sekančiame psl.)
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KAS BUVO . . .
(atkelta iš 11-to psl.)
daugiau patirti, kaip Jonynas panaudojo 
Liubavskio straipsnį ir kaip prof. Yčas kalbėjo 
broliui apie tą dalyką.

JURGIO OSMANSKIO TYRINĖJIMAI
Nuostabu, kad leidėjas V. Merkys, ryšium su 

dviejų profesorių ,,De moributf4 autorystės 
vaizdavimu, neužsiminė dabartinio žymaus 
Lietuvos istorijos mokovo lenko Jurgio Osmanskio 
to paties klausimo nagrinėjimo. Jis paskelbė į rusų 
kalbą verstą nedidelę studijėlę „Michalion Litwin i 
evo traktat o nravach tatar, litovcev i moskvitian 
serediny XVI v.“. Atspaudą iš leidinio ,,Rosią, 
Polša i Pričernomof’e v. XV-XVIII vv. (Moskva- 
Nauka-1979).

Iš pat pradžių ten autorius ėmėsi kritikuoti 
Liubavskio ir Jonyno straipsnius. Jis jiems 
priekaištavo, kad jie abu laikė Michalioną tikru 
Mykolo vardu ir Mykolo Tiškevičiaus vardas tiko 
jiems vienu jo autorystės įrodymu. Bet Jonynas be 
Tiškevičiaus nurodė dar tris Mykolus lietuvius 
pasiuntinius Kryme. Tačiau jis, sekdamas 
Liubavskiu, tapatino Tiškevičių su Michalioniu 
Lietuviu todėl, kad šis rašė matęs Krymo chano 
žygį Vengrijos link. O tas žygis, pasak jų, sutapęs su 
Tiškevičiaus buvojimu Kryme. Iš to jų ir padaryta 
išvada: Michalionis Lietuvis buvo Mykolas 
Tiškevičius.

Ochmanskis susumavo abiejų pirmatakų 
tyrinėjimus teiginiu: „Jų išvados pripažintinos 
nepakankamos ir Tiškevičiaus autorystė neįrodyta“. 
Jis ėmėsi perdėm savitai ryškinti slapuko „De 
moributf‘ autorystę. Pirmiausia jis kompleksiškai 
aiškinosi jo asmenybės žymes; stengėsi susekti, 
kokios jis tautybės, tikybos, socialinės kilmės, 
kokio išsimokslinimo, kokio dydžio nuosavybę 
valdė, kokias žinias jis turėjo apie lietuvius, totorius 
ir maskvėnus. Pagaliau aiškinosi Michalionio 
Lietuvio buvojimą Kryme, kai totoriai traukė prieš 
vengrus.

Pirmiausia istorikas pabrėžė autoriaus lietuvių 
tautybę ne tik iš gretintų lietuviškų ir lotyniškų 
žodžių (kas rodo jį mokėjus lietuvių kalbą), bet ir iš 
jo žinotų pagoniškų lietuvių papročių. Ochmanskis 
įtikinamai įrodo, kad autorius buvo katalikas. Kai 
jis savo nuosavybę vadina „fundus“, „pagu^‘, tai 
Ochmanskis sprendžia, kad jis nebuvo stambus 
žemvaldys. Michalionis Lietuvis galėjo būti gerai 
išsimokslinęs, gal ir teisininkas, tobulai mokėjęs 
lotynų kalbą, susipažinęs su Lietuvos istorija, 
žinojęs apie Mindaugo krikštą ir jo vainikavimą. 
Lenkas istorikas plačiai apžvelgė Michalionio 
Lietuvio paminėtas visokias vietoves ir miestus su 
Kijevu ir Maskva. Tai vis buvusios jo lankytos 
vietos, būnant karaliaus ir valstybės tarnyboje.

Po iš „De moribus“ sudaryto autoriaus 
asmenybės aprašo Ochmanskis ėmėsi aiškinti 
lietuvių pasiuntinių į Krymą klausimą, atseit 
dalyką, kuriam ir Jonynas skyrė dėmesį. Bet mūsų 
profesorius paisė tik pasiuntinių su Mykolo 
vardais, ir jų surado 3 ir dar vieną Tiškevičių. 
Ochmanskis, nepaisydamas Mykolo vardo, 
priskaitė 6. Šių pasiuntinių tarpe buvęs 1542-1543 
Vaclovas, Mykolo sūnus (Venclav Mikolaevič). 
Ochmanskis statė sau klausimą, kuris iš 6 
pasiuntinių buvęs „De moributf1 autorius ir stebėjęs 
vieną totorių išpuolį Vengrijos link. (Pasak 
Ochmanskio, chanas pakartotinai traukė prieš 
vengrus). Iš pasiuntinių lankymosi Kryme laiko,
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istorikas sprendė, kad vienas jų galėjo būti 
Vaclovas Mykolo sūnus, kitas Mykolas Tiškevičius. 
Dabar istorikui kyla lemiamas klausimas, kuris jų 
galėjo būti Michalionis Lietuvis kaip totorių žy
gio liudininkas. Ochmanskis atsako (tiesa, 
hipotetiškai)—Vaclovas Mikolaevičius, ir tai todėl, 
kad jis buvo vienintelis katalikas tarp stačiatikių 
pasiuntinių. Hipotezei sutvirtinti istorikas sukaupė 
nemaža šaltinių, mininčių Vaclovą. Vienas užtiktas 
1512 metų šaltinis Vilniaus vyskupijos kurijoje mini 
jį liudininku prie vieno akto ir vadina notaru 
Vaclovu Maišiagališkiu. Konstatavęs šį faktą, 
Ochmanskis panirsta į gausius (slaviškus) šaltinius 
ir kloja juos skaitytojui su Vaclovo Mikolaevičo 
vardu. Kadangi jis jį tapatino su Michalioniu 
Lietuviu, tai pagal tuos pačius šaltinius dėsto ir 
„De moribu^‘ traktato vietas ir rodo Vaclovą 
Maišiagališkį buvus betarpišku liudininku, k.a.

APIE RAGANAS IR JŲ MEDŽIOKLES
Neseniai pasirodė Juozo Jurginio Raganų 

gaudymo šimtmetis (Vilnius, „Mokslas“, 1984. 166 
p.). Nors tai palyginti nedidelė knygelė, tačiau joje 
gana objektyviai išnagrinėta ši labai įdomi tema, kuri 
ligi šiol mūsų istorinėje etnografinėje literatūroje 
mažai tebuvo liesta. Daugiausia vietos joje paskirta 
raganų teismams Lietuvoje, ypač pasiremiant prof. 
Konstantino Jablonskio surinktų dokumentų 
rankraščių. Tas rankraštis (apie 100 dokumentų) 
kartu su kita raganas liečiančia medžiaga rengiamasi 
netrukus išleisti. Nereikia nė sakyti, kad tai bus labai 
įdomus ir vertingas leidinys.

Kad pas mus ragana buvo ir tebėra labai dažnas 
svečias, matytis jau ir iš to, kad, pavyzdžiui, 
didžiajame Lietuvių kalbos žodyne raganai ir iš jos 
išvestiems žodžiams paskirta daugiau kaip 5 
puslapiai (IX t., 17-22 p.). Toli gražu ne visados 
ragana reiškė būtinai ką nors pikta ar bloga. Kitaip 
tokia labai dievota rašytoja, kaip Marija 
Pečkauskaitė, nebūtų pasirinkusi Šatrijos Raganos 
savo slapyvarde. Iš tikrųjų Šatrijos kalnas ir buvo lyg 
mūsų visokių raganų ir raganėlių sostinė, mūsų 
Vulpurgija. Labai padorų, ypač moterų mėgiamą, 
raganių pavaizdavo ir Vincas Krėvė skerdžiaus Kazio 
Gugio asmenyje. Mūsų linijų saugotojos galėtų taip 
pat pasekti raganomis, kurios vietoj lakstymo 
skraidydavo ant šluotos arba ližės.

Savotišku raganų advokatu būtų galima laikyti 
ir vysk. M. Valančių, kuris savo Žemaičių 
vyskupystėje ne tik nemaža vietos paskyrė raganų 
teismams, bet ir nebijojo išreikšti savo pasipiktinimo 
jų teismais. Jis ten tarp kita ko rašė: „Ant galo 
apšvietimas, Stanislovui Augustui karaliaujant, ir 
mūsų šaly visur paskydęs, darodė žemaičiams, jog 
įtikėjimas į žavėjimus yra tikra neišminčia ir biau- 
riu vaisium neapšvietimo!“ {Raštai, II t., Vilnius, 
1972, 351 p.). J. Jurginis teisingai vadina Valančių 
„blaiviu istoriku“.

Nežiūrint viso to „apšvietimo“, nei raganos, nei 
ypač jų medžioklės neišnyko nei Lietuvoje, nei kur 
kitur. Neseniai rašytojas Balys Gražulis Dirvoje 
aprašė, kaip nuo tokių raganų medžiotojų kentėjo 
poetas Antanas Miškinis po taip vadinamo 1941 m. 
sukilimo. Gerai prisimename taip pat aną poeto 
Algimanto Mackaus Margučio vedamąjį, kurį jis 
pavadino „Salemo dvasia“, prisimindamas garsiąją 
raganų bylą 1692 m. Harvardo universiteto pašonėje. 
Tą baisų teismą savo dramai „The Cruiciblef4 
panaudojo ir rašytojas Arthur Miller.

Raganų medžiotojų netrūko nei Mackaus

Maskvos derybose 1537 m. dėl paliaubų.
Ochmanskio studija yra trečias įnašas į tą 

dygliuotą „De moribu^ autorystės klausimą. Jis su 
geru pagrindu prieštaravo Liubavskiui ir 
nedvejodamas tvirtino, kad autorius turėjo būti 
lietuvis. Jis išskaitė įrodymus iš traktato turinio. 
Tuo būdu Ochmanskis palaikė ir Jonyno pradžioje 
reikštą nuomonę, kol Liubavskis jo nepaveikė. 
Ochmanskis ir suprato mūsų istoriko rezervuotą 
laikymąsi savo mentoriaus atžvilgiu, kai jis rašė: „L 
Jonynas turbūt neskelbė savo tyrinėjimo išdavų 
apie Michalionį Lietuvį, kadangi suabejojo 
Tiškevičiaus autoryste ir toliau tyrinėjo“. Abu 
istorikai tarsi susitarę laiko savo išvadas 
hipotezėmis ir neužkerta kelio būsimiems 
įmantriems istorikams drįsti iš naujo problemą 
gvildenti.

J. Jakštas

laikais, jų netrūksta dar ir šiandien, net saulėtoje 
Kalifornijoje.

Prof. J. Jurginis, kuriam neseniai sukako 75 m., 
visai teisingai sako, kad pasimokyti iš istorijos galima 
tik tada, kai joje nušviečiama ne tik šviesioji, bet ir 
tamsioji praeities pusė (5 p.). Be abejo, raganavimas 
ir ypač raganų teismai priklauso prie tos tamsiosios 
pusės. Apžvelgęs palyginti negausią literatūrą tuo 
klausimų, Jurginis gana plačiai, nors ne visados 
pakankamai aiškiai, nagrinėja Bažnyčios ir valstybės 
kovas su įvairiomis herezijomis ir raganavimu 
Vakarų Europoje, iš kur visa tai atėjo ir į Lietuvą. 
Atrodo, Jurginis atmeta tezę, kad raganavimas 
išplaukęs iš pagonybės. Jis atkreipia dėmesį į tai, kad 
Lietuvos statutai, atskirdami valstybę nuo religijos, 
pusėtinai gerai apsaugojo visų religijų lygybę 
Lietuvoje. Tačiau reformacijos ir kontrareformacijos 
kovų įkarštyje to ne visados buvo paisoma.

J. Jurginis

Nors apie raganų teismus Lietuvoje kalbėjo jau 
XVI a. pradžios rašytojas M. Husovianas savo 
„Giesmėje apie stumbrą“, tačiau pirmas raganos 
sudeginimo atvejis uždokumentuotas tik iš XVI a. 
antros pusės (85 p.). Daugiausia raganų teismų buvo 
XVII-XVIII amžiuose, kol 1776 m. seimas uždraudė 
raganų kankinimą ir deginimą. Taigi bent porą šimtų 
metų Lietuvoje veikė raganų teismai ir deginimas. 
Užtat man ne labai suprantama, kodėl J. Jurginis 
savo knygelę pavadino Raganų gaudymo šimtmečiu. 
Kaip ten bebūtų, tai yra pirma tokia studija lietuvių 
kalba, kurią kiekvienam bus įdomu paskaityti. O 
mūsų rašytojai galėtų rasti joje ne vieną jaudinantį 
siužetą.

Vincas Trumpa

akiračiai nr. 1 (165)
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UGNIS TARP ŠONKAULIŲ

EROTINĖS MEILĖS SŪKURIUOSE
Po rinkimų, kai W. Hollywoodui balsuotojai 

suteikė miesto teises, kai jo valdžia atiteko 
homoseksualams ir kai burmistre buvo išrinkta 
daili lesbijietė, rimtai susimąsčiau apie nūdienio 
sekso laisvę. Juk žmonės, kurių lytinius potraukius 
Tarptautinių žodžių žodynas (Vilniaus „Mintie^4 
leidykla) vadina priešgamtiniais, šiandien elgiasi 
kaip ir visi piliečiai. Jie ne tik mylisi, rengia 
metinius „ga/4 paradus, bet stropiai dirba, 
politikuoja, dalyvauja rinkimuose ir, kaip matome, 
valdo judrų miestą.

Reiškia, seksualinė revoliucija, vykusi šeštame 
ir septintame dešimtmetyje, atnešė į mūsų gyvenimą 
teigiamų permainų. Atsileido įvairių prietarų 
varžtai. Sumažėjo diskriminacija. Žmonių erotika 
pasidarė labiau suprantamesnė. Apie lytinius 
santykius šiandien rašoma net laikraščiuose. Apie 
tai samprotauja gydytojai, psichologai, pedagogai, 
moralistai. Daug kas iš pastarųjų smerkia per 
didelę sekso laisvę ir iškelia doroviniais pagrindais 
paremtą erotinę meilę. Yra, žinoma, daug tiesos jų 
kritikoje, nes saikas žmonių potraukiuose yra 
būtinas, norint išlaikyti sveikatą. V ištiek, erotinė 
meilė, kad ir su etikos rimbu, anot Lietuvių kalbos 
žodyno, tėra meilės aistra, kūniška meilė. Kaip 
tokia, etikos sunkiai apsprendžiama.

* * *
Ar sekso revoliucija padarė kokios įtakos 

lietuvių šiaip konservatyviai išeivijai? Tai pernelyg 
paikas klausimas, kurį galima atsakyti dar 
paikesniu: argi mes esame kokie nors samanotose 
bakūžėse užsisklendę slunkiai? Aišku, kad nesame. 
Nežiūrint paveldėtų tvirtų tradicijų ir iš Nemuno 
krašto atsinešto santūrumo, ilgainiui pasiduodame 
laiko vėjams, kaip ir mūsų geri kaimynai 
amerikiečiai. Sekdami Maironiu, net ir nebandome 
tvenkti laiko bėgimo. Mylime kaip ir kiti. Ardome 
šeimas kaip ir kiti. „Tas irimas yra tapęs beveik 
epidemija. Skiriasi ne tik jauni, bet ir šeimas 
išauginusios poro^4, prieškalėdiniame laikraštyje 
guodžiasi Los Angeles šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Algis Olšauskas.

♦ ♦ ♦

Nesu nei psichologas, nei koks įžvalgus 
moralistas. Todėl apie erotiką turiu kalbėti prikąstu 
liežuviu. Juk retai kas yra tiek blogas, kiek 
entuziastingas nenusimanymas. Šitaip galima 
prizaunyti visokių niekų.

Neseniai pagalvojau: o kaip su tėvynės meile? 
Ar gali ji būti erotinė? Kitais žodžiais: ar gali iš 
platoniškos aukštumos nusileisti į juslingą, liaukų 
sekrecijomis drėkinamą žemišką mylėjimą?

Tuos klausimus iš tiesų sukėlė vedamasis, 
perskaitytas laikraštėlyje Lietuviai Amerikos 
Vakaruose. Vedamasis pavadintas „Olimpijados 
žibinto liepsna prikėlė Amerikos tautinį jausmą“. 
Vienoje pastraipoje stebimasi—„Kiek tos liepsnos 
nešimas sukėlė erotinių tėvynės meilės jausmų, 
galima spręsti pasikalbėjus su žibinto nešėjais . . . “

Tuo būdvardžiu „erotinė?4 aiškiai patvirtinama, 
kad ir tėvynę galima mylėti kaip moterį ar vyrą — 
kūniška aistra. O šito aš nežinojau. Vadinasi, yra ir 
tokia galimybė gamtoje.

Reikės dažniau pavartyti spalvotą tėvynės 
j vaizdų albumą. Vakare, gulint lovoje ir atidžiai su 

meile stebint tuos brangius vaizdus, gal per visą

1985 m. sausio mėn.

kūną staiga siūbtelės ypatingai malonus jausmas— 
štai riogso Gedimino pilies bokštas!

♦ ♦ ♦

Kas skaito nūdienę Lietuvos grožinę prozą, 
pasakys, jog ten erotinių santykių pavaizdavimas 
darosi vis laisvesnis. Nuo J. Avyžiaus Chameleono 
spalvų iki Alg. Bučio Tik priešas tavo priešams 
sekso kryptimi žengtas didelis tarybinis žingsnis. 
Žmonių aistros dabar, jei pasakojimas to 
reikalauja, aprašomos su nuoširdžiu pikantiškumu.

Maloniai nustebino neseniai skaityta R. 
Lankausko novelė „Naktis prie jūro^4 (Pergalė,9, 
1984). Čia regime sveiką, stangrią merginą, rugsėjo 
pradžioje atostogaujančią pajūrio kurorte. 
Pasitaiko gražus oras. Ji nuoga šildosi saulėje. 
Atsitiktinai išgirsta šnekas apie meilės nuotykius. 
Be tikslo vaikščioja pakrante. Atsiduria ties vyrų 
pliažo riba. Atsisėda ant suoliuko, bando skaityti 
knygą, bet susigriebia, kad „jau valandėlę spokso į 
nuogus vyru^4. Jos dėmesį patraukia „jaunas, 
įdegęs saulėje atletiško sudėjimo vyras su laikraščiu 
rankoje“.

Toliau aprašomas merginos ilgesingas 
klaidžiojimas miestelyje, pasisotinimas neskanaus 
maisto restorane, po to praleista valandėlė kavinėje 
geriant konjaką. Gatvėms ištuštėjus, apie 
vidurnaktį, merginą sustabdo nepažįstamas vyras. 
Ji paklusta jo valiai. Leidžiasi „tempiama į tamsią 
parko erdvę po ošiančiomis pušimis. Elgiasi lyg 
somnambulo būsenoj. Be jokio pasipriešinimo. Jai 
nesvarbu, ką jis apie ją galvoja. „Nurimęs jis kurį 
laiką tylėjo šalia su cigarete dantyse. Iš jo burnos 
trenkė pigiu vynu ir tabako kvapu. Nei ji, nei jis 
nepaklausė vienas kito vardo, ir kalbėtis nebuvo 
noro“.

R. Lankauskas novelės užsklandoje grubiai 
nuasmenina seksą, kurio vienintelis tikslas yra tik 
erotinio geismo numalšinimas. Bet tuo autorius 
gerokai apvilia skaitytoją. Su augančia įtampa 
privedęs prie kulminacijos durų, novelininkas jų 
neatidaro ir neparodo, kaip tas išsiilgtas geidulio 
malšinimas yra atliekamas. Šitokio pobūdžio 
istorijoje meilės akto pavaizdavimas yra 
neišvengiamas. Jei John Updike ar Saul Bellow 
ramių ramiausiai viską aprašo, kodėl R. 
Lankauskas nepabandė? Juk tam buvo sutelkęs visą 
psichologinį arsenalą. Taip sakant, paruošęs dirvą.

* * ♦

Atsisukime į tenykštę poeziją. Lig šiol meilės 
motyvuose išliko ji moraliai tyra, drovi, švelni, 
pasidavusi platoniškiems įvaizdžiams, neperžengusi 
nei Putino, nei Neries, nei Aisčio lyrikos normų.

Tačiau yra išimčių, ir jos dažnėja. Prieš 
kelioliką metų erotinių sapnų versmes pajudino S. 
Geda savo siurrealistinėse, gilių prasmių kupinose 
26 rudens ir vasaros giesmėse. Išvertė jis ir sodriai 
erotišką „Giesmių giesmę“, tuo paantrindamas 
išeivijoje A. Nykos-Niliūno atliktą tą patį darbą.

Gintaras Patackas savo ruožtu mėgsta 
nesislėpdamas pasišaipyti iš seksomanijos. Poezijos 
pavasaryje 84 skaitome G. Patacko „Miego 
baladėje“: „Sustok, akimirksni gražus / ...Ir, 
pulsui silpstant, širdžiai gęstant, / Abu aplankė 
juos orgazmas, / Kažkuo į meilę panašu^4.

1983 m. „Vaga“ išleido lietuvių kilmės vokiečių 
poetės Aldonos Gustas rinktinę Briedžiai mano 
broliai. Vertė Vytautas Karalius. Tai verlibrinės 

miniatiūros. „Meilės?4 cikle moters erotinė jąusena 
liečiama su tam tikra atvirybe, žinoma, 
neprarandant lietuviško saiko.

Prisiminiau aforizmą: ,Jei vyrai žinotų, ką 
moterys galvoja, jie būtų žymiai drąsesni“. Aldona 
Gustas kaip tik ir bando išsakyti tą geidulingą 
galvojimą. Kadangi ji poetizuoja gamtos fone, jos 
įvaizdžiai išlaiko nekaltumo aromatą. „Už 
krūmo / yra jauki vietelė / ten noriu su tavim 
miegoti“.; „aš nusirengiau / tavo akivaizdoj / kol 
perkėlei mane / į kitą pasaulį“.; „tu ištirpai / šalia 
manęs / anatomijoj“; „naktį / meilė yra konkreti“.

Ligi konkretumo jai dar toli. Vis tiek Berlyno 
poetei meilė yra „begėdė / didingai / ji uždega / 
tarp šonkaulių / ugnį“.

* * *

Esu tikras, kad ateityje Lietuvos poetai dažniau 
ir atviriau traktuos erotikos temą. Gal kuris ar kuri 
iš jų suliepsnos bodleriškai? Gal bus sukurtas 
rinkinys ar ciklas, skirtas žmogiškai aistrai, be 
romantizavimo, be simbolistinių uždangų, anot G. 
Patacko, nuo pirmo ligi paskutinio veiksmo?

Pr. Visvydas

LAIŠKAI

AR IVANAS TAI „ATEIZMO GRUMTYNĖS 

PRIEŠ KRIKŠČIONYBĘ“?

(„Išeivija spaudos veidrodyje“, Akiračiai,nr. 9/163)

Malonu, kad viešumai pranešėt Juozo Girniaus 
minčių ištraukas iš jo paskaitos religiniame kongrese, 
Toronte, šv. Kazimiero sukaktuvinių metų proga.

Kaip ta minčių santraukos informacija rodo, J. 
Girniaus vaizduotėje anksčiau ir dabar mūsų tautoje 
vyksta „krikščionybės ir ateizmo grumtynės“, net ir 
užsienyje. Vienas iš pavyzdžių esąs mūsų liberalų- 
konvertitų „fanatiškas antireliginis nusistatymas“, 
kai kažkas iš tokių liberalizmo „konvertitų“ pirmiau 
šaukė liberalus vienytis, o paskui drįso ir popiežių 
Joną XXIII „barbariškai vadinti Ivanu“ (!).

Tikrai, nuotykiai retoki. Gana atidžiai 
pasekdavau išeivijos lietuvių spaudą, bet 
neprisimenu, kad dar kas nors kitas būtų šaukęs 
liberalus vienybėn (gal tiksliau santarvėn), arba 
popiežių Joną taip „barbariškai“ iškoneveikęs, kaip 
tik aš. Nesiginu ir prisipažįstu. Todėl norėčiau keliom 
mintim papildyti aistringus prelengento išgyvenimus.

Mūsų pokarinės konversijos į liberalizmą 
nelaikyčiau neigiamu reiškiniu. Nėra tam pagrindo. 
Gal čia buvo kaikas teigiamo, ką derėtų labiau 
pagirti, o ne peikti. Beje, tat nieko bendro neturi su 
grumtynėm prieš krikščionybę,—net ir tuo atveju, jei 
tasai keistas liberalizmo renesansas būtų kam ne
mielas.

Dėl Ivano tai istorija kiek sudėtingesnė ir 
linksmesnė.

Šios bylos genezis buvo popiežiaus Jono XXIII 
politinis aktas, kuriuo jis staiga uždarė Lenkijos ir 
Lietuvos pasiuntinybes prie Šv. sosto. Ne aš vienas tai 
laikiau mum skaudžiu ir nedraugišku politiniu 
smūgiu, kartu rodančiu naivų ir nereikalingą 
nuolaidumą maskvinio imperializmo interesam Rytų 
Europoje.

Lietuvių visuomenėje, Lietuvoj ir ypač

. (tęsinys sekančiame psl.)
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(atkelta iš 13-to psl.)

užsienyje, tada kilo nepasitenkinimo ir protestų 
banga. Popiežius vėliau nusileido. Lietuvos 
pasiuntinybės uždarymas buvo pamirštas, bet turėtas 
Lietuvos pasiuntinio normalus diplomatinis titulas 
buvo pažemintas į „gerente gli affari della 
Legazione“.

Anuomet (1959 m. pradžioj) aš parašiau kiek 
ilgesnį tos skaudžios „affari“ komentarą, kuris buvo 
įdėtas knygoj „Iš paskendusio pasaulio“, p. 425-431.

Man nesmagu save cituoti, bet ten, tarp kitko, ir 
ne be sarkazmo, buvo tokia šiam atvejui būdinga 
pastraipa:

Šaukėm ir pylėm laiškais ir telegramom. Tik su 
protestais, lyg su kumščiais kišenėje, ne kažinkaip 
klijavosi. Mūsų katalikiškos tautos vadai, pasirodo, 
giliai saistomi dvejopo lojalumo: vieno—savo tautai, 
kito—Vatikanui. Kągi, lietuvių tauta tik laikinas šios 
žemės padaras ir reliatyvi vertybė, o Vatikanas 
amžinas ir absoliutus, todėl lojalumų konflikto 
atveju pirmenybė turi atitekti Vatikanui. . . Čia 
begalima ne protestuoti, ne piktintis, ne smerkti, o tik 
prašyti, maldauti, šnibždėti ir, jei koks nešvankesnis 
žodelis pasikarščiavus išsprūstų, atsiprašyti. Sunku 
tautai kovoti už savo teises ir garbę su tokiais mūsų 
vadais.

Žymiai vėliau, rašydamas dar Tėviškės 
žiburiuose, dėl anos popiežiaus laikysenos Joną 
XXIII pavadinau (teisingai) Ivanu XXIII- 
ju . . . Aišku, naiviai galvodamas, kad tai bus tik 
švelnokas sąmojis, humoras ar tegu pagaliau ir 
sarkazmas.

T.ž. redaktorius kol. kun. P. Gaida rašinį įdėjo, 
bet parašė laiškelį papriekaištaudamas ir mažne 
pabardamas, kad man tokiu šventu atveju taip 
nederėtų piktžodžiauti. Aš, žinoma, dar nebuvau 
tada perdaug nuvargęs irgi laišku jam pasiaiškinti, 
kad gal čia nėra labai bloga: Jono vardas vis kiek 
skirtingas visose kitose kalbose. Tai ar aš ką vadinsiu 
Jonas, Johannes, John, negi bus čia įžeidimai? Tai 
kodėl įžeidimas sakyti Ivanas (slaviška Jono forma)? 
Tai juk gal net spalvingesnis bruožas popiežiaus Jono 
užsienio politikai? . . .*

Daugiau nebesiginčijom. O dabar, po daugelio 
metų, J. Girnius vėl išgirdo tą varpą paskendusiame 
pasaulyje ir pradėjo kažką malti. Ausylumas 
nuostabus, net pagirtinas.

Tačiau ir šiandien galvočiau, kad tam tikras 
humoras ar ir stilistiniai sarkazmai, kai tam yra 
užtenkamai pagrindo, nėra labai blogas, o greičiau 
skanesnis ir naudingesnis maistas mūsų labai rimtam 
ir labai nuobodžiam tautos būdui padirginti.

Negi tai buvo „barbariškas“ popiežiaus 
įžeidimas? Negi tai ateizmo grumtynės prieš 
krikščionybę? Ar jau jūs visai padūkot? . . .

Labai atsiprašau, kad dar niekaip negaliu ir 
šiandien nesutinku atsiprašyti Romą, Girnių ir 
Kongresą dėl panašios frazeologijos mūsų bėdiname 
žurnalizme. Aišku, tuo atveju, kai kalbam apie 
svarbius mūsų tautos ir politikos reikalus bei gestus, 
kurie mum buvo neužtarnauti, skaudūs ir

♦Ir dar stipriai abejoju, ar dėl to būtų įsižeidęs pats 
popiežius, mėgęs humorą nemažiau kaip putojantį 
Spumante.
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nedraugiški.
Taigi esu nustebęs Toronto paskaitininko 

kovingumu (grumtynės!), apsvaigimu ir 
nesugebėjimu suvokti, kad nei liberalų vienybės ar 
santarvės problema, nei Jono pavirtimas Ivanu čia 
nieko bendra neturi, tariant istoriniu gen. Galvydžio- 
Bykausko posakiu, nei su karu, nei su tikyba, nei su 
grumtynėm ir gal nei su barbariškumu.

Nesuprantu, iš kur kilo tokia aistra žaisti 
kardais, kaip tam japonų samurajui Kabuki 
teatre . . .

Bronys Raila

SPAUDOS CHULIGANIZMAS?

Skaitau Akiračius. Su mėnraščio pasirinkta 
linija nesutinku, nes ji, mano manymu, labai artima 
ok. Lietuvos laikraščiams. Žinodamas, bet gi, kad 
mėnraščio bendradarbiai yra daugumoje šiame 
krašte mokslus baigę jauni vyrai (tik suliberalinti 
amerikiečių universitetuose), randu ir daug įdomios 
ir gal kiek moksliškiau perteiktos medžiagos.

Klausimas, į kurį norėčiau gauti bent 
pakenčiamą atsakymą būtų: kodėl įvertinant kitų 
kad ir kitaip galvojančių, asmenų mintis, yra 
naudojamas dvigubas standartas, kaip amerikiečiai 
sako. Sakysime, Akiračių nr. 7 atspausdintas Tomo 
Venclovos „Paskutinio teismo“ vertimas. 
Septintame puslapyje randame vulgarišką, Kauno 
mužikų vartojamą sakinį („Bybis į akį“), kuris tikrai 
„kvepia“ spaudos chuliganizmu. Nepatikėčiau, kad 
nei T.V., nei Akiračių redaktorius nebūtų suradę 
lietuvių kalboje kultūringesnio pakaito.

Iš kitos pusės. Dirvos neskaitau, bet įdėjote 
Akiračių nr. 9 ištraukoje jokio spaudos chuliganizmo 
neįžiūriu. Priešingąi: J.R. gana kultūringa forma 
bandė iškelti daugumai mūsų neaiškų faktą. J.R. dar 
pridėjo švelninantį sakinį: „ . . . nenorėčiau jų 
kaltinti, nes nežinomi visatos keliai . . . “.

Manyčiau, kad to ir užteko. Iš kurgi Vyt. 
Gedrimas (neišvengęs pagundos slapstytis po 
slapyvarde) padarė tokias keistas ir nelogiškas 
išvadas, dar šaukdamas aiškintis ir Dirvos 
redaktorių, o J.R. apšaukdamas net „Sovietų 
agentu“ (Sic!). Amerikiečiai pasakytų: „Cool off and 
get to the point“. Lietuvoje liko mano du broliai ir 
mama. Kiek „pasišildę“ A. Venclovos ir jo pakalikų 
atvežta „saule“, apie 10 metų praleido beveik bejos.

Dvidešimt metų dariau visokias pastangas bent 
vieną jų atsikviesti pas save. Buvo tik tuščios 
pastangos. O vis dėlto yra grupė laimingų tautiečių, 
kurie vieną dieną dar sukinėjasi Vilniuje, Kaune ar 
Maskvoje, o už keletos dienų jau vaikštinėja 
Niujorke, Čikagoje ar Paryžiuje, gavę jau darbus 
savo buvusiose profesijose, keikdami kraštą, iš kurio 
taip lengvai išvažiavo. Kaip jiems taip pavyko? Gal 
Vyt. Gedrimas galėtų šaltai, be „chuliganizmo“ 
Akiračių skaitytojams paaiškinti, tada visi žinotume, 
ir nei įtarimų, nei pykčio nebeliktų.

Vincas Urbšaitis 
Gary, Ind.

Spaudos chuliganizmu laikome reiškinį, kai 
redaktoriai spausdina anonimiškus, nieko 
nesakančiais inicialais pasirašytus šmeižtus, 
insinuacijas ar nieku nepagrįstus įtarinėjimus prieš 
žinomus ar lengvai atpažįstamus žmones.

Jei sovietų valdžia neleidžia p. Urbšaičio 
motinai ar broliams jo aplankyti, tai dėl to nekalti tie, 
kuriems pavyko išvykti į Vakarus. Tik sovietų valdžia 

galėtų paaiškinti, kodėl ji vienus išleidžia, kitų ne.
Komunistai, kurie vokiečių okupacijos metais 

Lietuvoje išliko gyvi, vėliau turėjo aiškintis 
stalinistams tardytojams, kodėl vokiečiai jų 
nesušaudė. Nejaugi ir mes atvykusiuosius iš tėvynės 
imsime tardyti, kodėl sovietai juos išleido—red.

MEŠKAUSKO IR GEDRIMO KOŠELIENA
(Spaudos apžvalga, Akiračiai, 9184, 9 nr.)

Akiračių apžvalgininkas Gedrimas perrašė Vyt. 
Meškausko pastabas iš Dirvos, kurios lietė mane.

Trumpai, Meškauskas prišaldė košelienos savo 
skiltyje, beaiškindamas, beversdamas ir 
beinterpretuodamas mano skundą prieš Draugą.

Pora pavyzdžių. Meškauskas teigia, kad 
Šoliūnas, tvarkydamas marijonų Social Security 
reikalus, „atsisakė liudyti netiesą“. Tai netiesa. 
Šoliūno nei marijonai, nei Rimšelis neprašė „liudyti 
netiesą“. Skunde aiškiai nurodyta,kad Šoliūno 
darbdavys reikalavo, jog Šoliūnas neteisėtai įteisintų 
keletą marijonų Social Security pensijai gauti.

Gedrimas deklaruoja, kad „skundėjas nori tą 
bylą plačiai išreklamuoti“.

Va tau, boba, ir Devintinės. Jei Akiračiai gavo 
skundo kopiją, tai Gedrimui jau yra gera priežastis 
skundėją apkaltinti noru plačiai save išsireklamuoti. 
Vieša paslaptis, apie kurią net ir Gedrimas galėjo 
nusimanyti, yra tokia: Šoliūnas buvo apšmeižtas 
Rimšelio (jis tą vis dar tebekartoja), kad Šoliūnas 
įtariamas KGB agentu. Nors išeivijoje yra daug 
„atviros minties“ leidinių, bet ligšiol Šoliūnas vis dar 
neturėjo „scenos“, kur galėtų reaguoti į Rimšelio 
šmeižtus. Va, kodėl skundo nuorašą gavo Akiračiai.

Gedrimas mano bylą įrikiuoja į „gausėjančių 
bylų“ lietuviuose tarpą ir prikergia tiesiog neįtikėtiną 
išvadą, kad bylinėjimasis „prieš keletą metų išeivijos 
visuomenei nebuvo žinomas“. Eik, jau eik, 
Gedrimėli! Turėtum gėdos. Mano daug buvusių ir 
esamų pažįstamų lietuvių jau daugel metų teismuose 
žmonomis, vaikais, namais ir sklypeliais dalinasi, 
pešasi, bylinėjasi, o čia, va, Gedrimas iš giedro 
dangaus perkūnu daužia: perdaug pradėjome 
bylinėtis.

Gedrimo teiginys, kad Šoliūnas byloje iškėlė 
pirmą kartą „rasinį elementą“ nėra tikslus. Tą 

„rasinį elementą“ iškėlė ne Šoliūnas, bet visi 
apkaltintieji savo neteisėtu elgesiu. Dėl to ir 
skundžiamasi. Dėl to „rasinio elemento“ nukentėjo 
ne kaltinamieji, bet Šoliūnas, jo maži vaikai, šeima ir 
giminės.

Gedrimas skaitytojams praneša, kad Šoliūnas 
yra „buvęs ateitininkas“. Manding, kam nors 
priklausomumą ar nepriklausomumą nusprendžia 
asmuo ir organizacija. Tol, kol Šoliūnas „ateitį regi 
tėvynės laimingą“ ir „šviečia mums kryžius ant mūs 
vėliavos“, jis turėtų būti ne „buvęs“, bet „esąs“ 
ateitininkas. -Jonas Sohunas 
Čikaga

ATSARGIAU SU TVIRTINIMAIS

Apie Dubline atrastą XIII a. rankraštį, kuriame 
minima ir Lietuva, rašė ne tik Kultūros barai 
Lietuvoje (šių metų 6 numeryje), kaip mano z.v.r. šių 
metų Akiračių 8 nr. 16 p. (rubrikoje „Pro mūsų 
prizmę“), bet visais metais anksčiau ir J. Jakštas 
Aiduose (1983 m. nr. 2)—„Lietuvos valstybės 
pradžioje Vakarų ir Rytų Europos sankryžoje“ (105- 
109 p.). (i;

Kultūrinio gyvenimo stebėtojams reikėtų sekti

akiračiai nr. 1 (165)
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ne tik Lietuvos spaudą, bet reikėtų įkišti nosį ir į 
Aidus, kitaip sakant, atidžiau pasižiūrėti ir į mūsų 
spaudą užsienyje, kitaip kalbos apie išeiviją ir jos 
leidinius („parašyti apie šį įdomų, Lietuvą minintį 
radinį 5 metus laiko turėjo išeivijos leidiniai“) labai 
jau tuščios.

“ v

Paryžius, Prancūzija Mikšys

PER ILGAI GYVENAME
„Gyventojų surašymas 1980 m. parodė, kad 

Amerikoje yra 25.5 milijonų pensininkų amžiaus 
žmonių. Už 16 metų Amerikoje jų bus jau 35 
milijonai. Kyla klausimas, kur valstybė gaus lėšų 
savo seniesiems išlaikyti, nes seneliai ilgiau gyvena, 
vis daugiau kainuoja jų medicinos priežiūra“ 
{Draugas, 1984 m. spalio 27 d.).

Dėl to kaltas dr. J. Adomavičius, kuris įvairiais 
būdais patarinėja, ką reikia daryti ar nedaryti, kad 
ilgiau gyventumėme. Pasirodo, kad tokie patarimai 
yra žalingi ir nuostolingi. Ilgai gyvendami, nieko 
nenusipelnome, tik kraštą į įvairias bėdas ir 
nepriteklių įvarome!

Keista tokią nuomonę skaityti laikraštyje, kuris 
didžiumoje laikosi daugiausia iš tokių ilgai 
gyvenančių pensininkų prenumeratų ir aukų. Panaši 
nuomonė ne pirmą sykį reiškiama ir ne vien šiame 

laikraštyje. Bėda ne ta, kad nesusiprantame laiku 
mirti, bet Social Security sistema, prapuolusi 
popierizme ir biurokratijoje. O į Medicare fondus 
gydytojai sukišę rankas iki alkūnių.

Negadindami be reikalo rašalo, palyginkime 
Soc. Security su privačiomis bendrovėmis. 
Rašantysis į Soc. Security mokėjo 33.5 metų, o į 
General Electric bendrovės pensijų fondą 31 metus.

Dabar išėjus į pensiją, iš bendrovės gaunu 
apytikriai 75% to ką gaunu iš Soc. Security, ir dar 
medicinos bei gyvybės draudimus! Bendrovė ne tik 
nedejuoja dėl galimo fondų bankroto, bet 
pensininkams pranešė, kad praėjusių metų būvyje 
pensijų fondas padidėjo $1.800.000.000. Taip yra 
todėl, kad pinigai investuoti į akcijas, o ne į ūkius ar 
Šiaip nuosavybes! Soc. Security sistema niekuomet 
jokių fondų neturėjo, praeityje buvo bendras lovys, iš 
kurio visi ėdė, dabar loviui aptuštėjus, pradeda 
atsukti kitą galą.

Gal kas pasakytų, kad General Electric teturi tik 
saujelę pensininkų, tai ta saujelė nėra tokia maža. 
Kovo mėn. buvo siunčiama jau virš 100,000 
mėnesinių pensijos čekių, ir tas skaičius didėja. 
Dirbančiųjų ir pensininkų proporcija krypsta 
dirbančiųjų nenaudai, šiuo metu yra 3:1 {Soc. 
Security ši proporcija yra apie 4:1). Tai jau armija 
pensininkų, tik nėra armijos tų čekių rašytojų. Visa 
administracija viename pastate ir apima to pastato— 
gal tik vieną aukštą ar jo dalį. Darbas atliekamas 

centralizuotai ir kompiuteriais. Visai kitas reikalas 
yra su Social Security. 1984 m. spalio mėn. pirmomis 
dienomis, Kongresui nepatvirtinus numatytų naujų 
įsiskolinimų—federalinė valdžia nebegalėjo rašyti 
čekių. Pradėjo tarnautojus siųsti namo. Per radiją 
pranešė, kad Čikagos Social Security centrinė įstaiga 
pasiuntė į namus 2500 tarnautojų. Tik reikia 
įsivaizduoti tokią armiją, vienoje įstaigoje bandančią 
pieštukus stumdyti.

Su Medicare yra dar blogiau nei su Social 
Security, čia jau armija gydytojų sukišę savo rankas. 
Jeigu Reagano administracija, energingai šokusi 
tikrinti „bartenderių“ ir padavėjų pajamas— 
arbatpinigius, parodytų tokią pat energiją 
patikrinant gydytojų pajamas ir ligoninių išpūstas 
sąskaitas, tai Medicare problemos labai sumažėtų. 
Nesąžiningiems atėmus teisę verstis praktika ir 
keliolika pasodinus už grotų, gal ir pensininkų 
amžius nebūtų tokia didelė problema!

J. Žygas

PATIKSLINIMAS
A.T. Antanaičio skiltyje „Atvirai kalbant“ 

{Akiračiai 984 m. nr. 9/163) nurodyta naujoji 
Santaros-Šviesos fed. valdyba. Ten praleista Donato 
Šato pavardė, o vietoj Marytės Cerniūtės turi būti 
Marytė Paškevičienė. Taip pat suvažiavimo rengimo 
komisijoje turėtų būti ir Vida Zubkienė—Red.

— Kaip tu manai, ką mudu 
veiktume, jeigu gyventume Lietuvoje?

— Ką veiktume? Nagi tą patį, ką 
ir čia. Liaudies drausmę saugotume. 
Kad . . .

— Tai kad, sako, reikia partijai 
priklausyti, jei nori liaudį saugoti.

— Jei reikia, tai reikia,—ką 
padarysi. Prisirašytume.

— Ne taip lengva partijon įstoti. 
Žiūri, kad tėvai būtų proletarai. Ir 
komjaunimas turi paliudyti, kad

Drausmės sargyboje

POKALBIS APIE DRAUSMĘ 

RAŠAU, NES NEŽINAU . . .
bažnyčion nevaikštai . . .

— Ką tu čia! Be jokio vargo 
partijon įrašo. Per vestuves. Kai ateini 
susimetrikuoti. Žinai, toj metrikacijoj 
sėdi toksai lyg kunigas . . .

— Ir, sakai, į partiją įrašo. Per 
šliūbą. Vienas, du, trys, ir jau partijoj. 
Sakyk, ar tu praeitą naktį 
neišmiegojai, ar ką?

— Žinai, blogai miegojau. 
Negalėjau užmigti, tai laikraštį 
pradėjau skaityti. Sužinojau, kad per 
vestuves ir su partija sumetrikuoja . . .

— Keistus, atrodo, laikraščius 
skaitai.

— Lietuviškus.
— Ir kas ten taip įdomiai rašo?
— Kažkoks Vaičeliūnas. Tiesą 

sakant, jis netvirtina, kad civiliniai 
susimetrikavusieji tampa partijos 
nariais. Jis nežino. Jis tik rašo, kad 
jeigu . . .

— Nežino ir rašo.
— Taip, taip. Taip ir rašo, kad 

nežino. Sąžiningas žmogus.
— Eik jau eik! Toks rašymas— 

šiaudai. Juk yra žmonių, kurie šeimos 
nesukuria. Tai kaip jie į partiją 
pakliūva?

— Tokių, kurie šeimos nesukuria, 
Lietuvoje dabar nėra.

— Ką?! Visiškai tau tas 
Valančiūnas galvą sumaišė.

— Ne Valančiūnas. Vai-če-liū- 
nas. Jis rašo, kad nežino, ką daro 
valdžia su tais piliečiais, kurie šeimų 
nesukuria.

— Ir vėl nežino! Tai gal ir nėra 
ko žinoti! Juk, sakykim, kur nors 
Kanadoj ar Australijoj gyvena žmogus 
nevedęs, ir valdžia jam nieko 
nedaro . . .

— Lietuva, brolyt, tarybinė. Ne 
taip, kaip Kanadoj,—ten laisvės nėra!

— Tai, sakai, nežino tas tavo 
Vaičeliūnas, ar galima Lietuvoje 
gyventi nevedus. Na, o ko dar jisai 
nežino?

— Nežino, ar jaunavedžiai gali 
nusipirkti auksinius vestuvinius žiedus, 
ar tik pasiskolinti iš civilinės 
metrikacijos įstaigos.

— Sakai, nežino. Na, o iš viso ar 
jis ką nors žino?

— Žinoma, kad žino! Žino, kad 
Lietuvoje visi kunigai per pamokslus 
ragina mylėti partiją.

— Taip ir rašo? Kad visi 
kunigai . . .

— Na, ne visai taip. Rašo, jog 
kunigai, kurie per pamokslą nepasako, 
kad reikia mylėti partiją, areštuojami. 
Na, o pats žinai, kad kol kas areštavo 
tik du. Tai visi kiti . . .

— ... komunistai? Ir kaip jie 
galėjo tokiais pasidaryti? Juk nevedę!

— Tai tu jau mane per dantį 
trauki.

— Ne, ne! Priešingai! Manau ir 
pats užsiprenumeruoti Naujienas. 
Įdomus, pasirodo, laikraštis.

— Kodėl Naujienas?
— Ogi kad ten tas tavo 

raštininkas taip įdomiai rašo.
— Tai kad ne Naujienose jis rašo.
— Tai kui?
— Drauge. Gruodžio 22-os 

Drauge. Prieš pat Kalėdas . . .
— ... ir Naujus metus. Užeina 

žmonėms noras rašyti ... Ir ką žino, 
ir ko nežino . . . Ką padarysi, taip jau 
būna prieš šventes.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:
PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, 111., 60629
J. VAZNELIO prek. namai — Gifts International, 2501 W. 71 St., 
Chicago, 111. 60629
SPAUDA — knygos iš Lietuvos — 1602 So. 48th Court, Cicero, 111., 
60650 ‘
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8
SPAUDA, 10 John St., Waterbury, Ct., 06702
S. PRAKAPAS, 49 Norseman St., Toronto, Ont., M8Z 2P7

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS/pratęsti prenumeratą.
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GODOJIMAI LAIDOTUVIŲ PROCESIJOJE
Prieš keletą metų vienas draugas, 

nebesuvaldydamas poeto pašaukimo, prirašė pluoštą 
eilėraščių ir davė man paskaityti, prašydamas tarti 
autoritetingą nuomonę, kurie eilėraščiai atrodytų 
geriausi ir tiktų spaudai.

Iš keliasdešimt tų, kaip dabar sakoma, „poemų“ 
net kelios man atrodė moderniškai,bent užtenkamai 
gerai parašytos. Viena kita vėliau ir laikraščiuose 
buvo paskelbta. Bet geriausia buvo tokia, kurios 
poetas dar viešai neparodė, gal privengdamas temos 
keistumo.

Tai buvo puslapio ilgio poema—nekrologas. 
Tokius dažnai regime mūsų laikraščiuose. Juos 
surašo kartais patys laidotuvių įstaigų direktoriai 
arba velionių artimieji, jų vyrai, žmonos, vaikai.

Mano minimo poeto rašytas nekrologas, 
žinoma, buvo eilėraščio pavidalo, pagerintos formos, 
sklandus, savaip ritmingas. Bet iš esmės tai visvien 
buvo tik kondensuotas pranešimas, kuriame 
atpasakojamas trijų ar keturių Amerikos lietuvių 
imigrantų kartų likimas, sąmojingai pavaizduojantis, 
kaip čia tolydžio visaip keitėsi mūsų išeivių šeimos 
vardai ir pavardės, kol visiškai dingo jų lietuviškumo 
pėdsakai, kada vaikai, anūkai ir proanūkai paskendo 
ir ištirpo amerikoniškame „katile“.

Tas eilėraštis man tada buvo ir tebeatrodo, kaip 
be galo vaizdus, būdingas ir teisingas lietuvybės 
laidotuvių Amerikoje dokumentas. Nenuginčijamas 
liudijimas, kaip čia mes maišomės, iš visų pusių 
visokių veiksnių spaudžiami, nebeatsilaikom ir 
tautiškai žūstam, dažnai savanoriškai išsižadėdami • • • ' Vsavo lietuviškai tariamų vardų ir pavardžių.

Šnekėk nešnekėjęs, bet tiesos nepaslėpsi. Mes 
patys būtinai stengiamės būti nebe tie!

Smulkmena? Galbūt. Tačiau kokia ji iškalbinga! 
Ir kaip išjos greit galima atsekti niūrią lietuvių išeivių 
nutautimo tragiką užsieniuose. O praėjusiais amžiais 
tas pat buvo ir savame krašte, dargi savosios 
nepriklausomos valstybės žemėse. Šiuo atžvilgiu 
lietuvis buvo minkštastuburis. Kaip žilvitį jį lankstė 
vokietis, o ypač lenkas. Šiandien beveik gėda ir 
pagalvoti apie tai.

Gal iš praeities reikia semtis ne tik stiprybės. Gal 
ne mažiau verta mokytis ir iš silpnybės. Idant toliau 
to paties netęsti, nekartoti, atsikvošėti . . .

+ * *
Be abejo, kibti prie vardų ir pavardžių, kištis į 

tokį privatų dalyką tikrai nepatogu, skaudu, gal net 
nemandagu ir netaktiška.

Tačiau kaip tik dėl to, kad tai skaudu, nepatogu 
ir netaktiška, reikia tirti, kibti, aiškintis, nors kiek 
pagalvoti ir mokytis, tegu ir maža būtų vilties, kad 
sparčiai pasikeistų tasai mūsų „tautinis“ būdas.

Štai juoduose rėmeliuose vienas pranešimas 
Čikagos lietuvių Draugo dienraštyje (1984.VIII. 1). 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus praneša, 
kad, sulaukusi 83 metų, mirė Verna Olis, „pagal tėvus 
Žilvitis“ . . .

Čia jau pirmojoj ateivių kartoj prasideda vardų- 
pavardžių keitimas. Aišku, tai Olienė, kuriai suteikta 
vyriškos formos pavardė. Ir, kaip žinoma, tai 
Veronika, pakeitusi vardą į Verną. Tas originalusis 
lotynų kilmės vardas mėgiamas ir gražiu laikomas 
visoje Vakarų Europoje ir Amerikoje, bet Verna 
velionei turbūt atrodė gražiau ir amerikoniškiau. 
Veronika buvo gimusi Lietuvoj, Panevėžio 
apylinkėse, tėvo pavardė buvo tiesiog poetiškai 
lietuviška, bet duktė jau vadinama ne Žilvitytė, o 
vyriškai — Žilvitis.

Dar pranešama, kad velionė buvo amžina narė 
National Republican Women’s Club, ir angliškai 

rašyti čia normalu, nes tai amerikiečių moterų 
klubas. Po to, pažymima, kad ji „priklausė Chicago 
Lithuanian Women’s Club“, ir taip rašyti visiškai 
nenormalu, nes lietuviam skirtame pranešime apie 
priklausymą lietuvių moterų klubui derėjo ir klubo 
pavadinimą rašyti lietuviškai: Čikagos lietuvių 
moterų klubui.

Toliau sužinome, kas „pasiliko nuliūdime“. 
Lietuviškai neįmanomas ir nevartotinas posakis. 
Lietuviai sakytų: liko nuliūdę ar pasiliko liūdėdami“, 
o geriausia būtų visai be to „liko“, „pasiliko“, kas 
savaime aišku.

Todėl kalbėsim apie nuliūdusią dukterį, kuri čia 
vadinama Jeanne Bartuška. Pavardė lietuviška ir* > *

lietuviškai parašyta, bet vardas jau „tautiškai 
amerikietiškas“. Trečiąją generaciją sudaro velionės 
užaugę anūkai: William Bartuška su žmona 
Margene, Richard Bartuška su žmona Susan ir Carol 
Falco su vyru Anthony. Dar lieka sesuo Josephine 
Ilgaudas, ištekėjusi už gražiausios lietuviškos 
bajoriškos pavardės vyro, bet savo vardą 
suanglinusi . . .

Ketvirtojoj generacijoj minimi trys proanūkai: 
Ronald, Barbara ir Reed. Grąžus, populiarūs 
angliški vardai. Amžinasis sudiev lietuviškiem 
prosenelių žilvičiam . . . 

* * *
Daugiau susidomėjau šiuo laidotuvių 

direktoriaus pranešimu, nes atvejis čia toli gražu ne 
eilinis. Olio pavardė per gerai žinoma Amerikos 
lietuviam, priklausiusi labai vertingai asmenybei, 
dargi iškelianti vieną retą ir teigiamą evoliuciją mūsų 
išeivijoje—kaip tik pavardžių keitimo akiračiuose.

Minėtame pranešime per pustrečios eilutės 
(deja, su grubia sintaksės klaida) pridedama, kad 
velionė buvo „našlė a.a. Anthony A. Olis, buv. 
pirmininkas Metropolitan Sanitary District“.

Velionės vyras glaudžiai bendravo su lietuviais ir 
pats tarp jų vadindavosi ne Anthony, bet Antanas 
Olis. Taipgi jis pats, būdamas tikras lietuvis 
patriotas, savo pavardę buvo itin gražiai sulietuvinęs. 
Jis buvo sūnus Čikagoje taip pat gerai žinomo 
lietuvio veikėjo, bankininko ir lietuviškų laikraščių 
leidėjo, kuris, prieš anuos karus Amerikon atvykęs, 
dar vadinosi Olszewski, taigi „visiškas lenkas“. 
Paskui rašėsi Olszewskis, galiausiai“ truputį 
lietuviškiau Olšauskas (miręs Čikagoje 1942 m.). Su 
tokia pavarde jo veikla aprašoma ir Liet, 
enciklopedijos t. XXI, p. 99.

Sūnus betgi atsisakė tų visų tėvo pavardės 
formų, savo pavardę, kaip minėjau, vykusiai 
sulietuvindamas į Olis.

Pagaliau pranešime regim dar vieną, sakyčiau, 
pačią liūdniausią kai kurių galvojimų giją. Olis čia 
artimųjų prisimenamas ir mum kitiem primenamas 
tik kaip buvęs Metropolitan Sanitary District 
pirmininkas. Būti Čikagos miesto ir apylinkių 
kanalizacijos valdybos viršininku yra aukštoka vieta 
Čikagos mastu (galima to nepamiršti), bet šiaipjau 
Amerikos mastu tai ne kažinkas, o lietuvybės baruose 
nieko nereiškianti.

Pranešimas betgi nutyli, kuo ir kodėl Antanas 
Olis buvo lietuviam žymus, vertingas, nusipelnęs 
tautietis. Jis juk buvo vienas iš pačių teigiamiausių 
Amerikos lietuvių politikos ir kultūros veikėjas—jau 
nuo prieškarinių laikų ir vėliau ligi mirties. Argi buvo 
per sunku priminti, kad jis buvo, pvz., vienas iš 
B ALF steigėjų, Amerikos lietuvių misijos ir Lietuvai 
vaduoti sąjungos vadovas, pagaliau Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas ir tt. Tautinės 

sąjungos pirmininko vardą nutautinti į Anthony! Kas 
čia per velniava?

Ar nuliūdusi duktė su žentu nė tiek nežinojo? Ar 
nieko nebuvo apie tai girdėję, teikdami žinias 
lietuviškam laikraščiui ir kviesdami lietuvius 
dalyvauti laidotuvėse bei palydėti į šv. Kazimiero 
lietuvių kapines?

Neprasižiočiau, jei toks nutautintos dvasios 
pranešimas būtų įdėtas kokiame Čikagos 
amerikiniame laikraštyje. Tai šeimos dalykas. Bet 
dabar jis man graudžiai priminė mano draugo poeto 
eilėraštį, sukurtą iš lietuviškų vardų ir pavardžių, 
kurios tirpte tirpo ir sutirpo per dvi tris generacijas 
anglosaksiškų vardų ir pavardžių katile.

Argi tai būtina? Galėtų taip ir nebūti, jei lietuvis 
visais atžvilgiais save gerbtų, bent jau savųjų 
plunksnų nesigėdytų . . . 

* * *
Atidžiai paskaitykite mūsų laikraščiuose mirties 

pranešimus ir šią lietuvybės laidotuvių procesiją 
matysit veik nuolat. Visuose laikraščiuose— 
pradedant nacionalistų ir baigiant komunistų. Čia 
tobula vienybė . . .

Kartais ne tiek liūdėti, kiek labiau norisi 
nusišypsoti. Kaip nebus juokinga, kai kartais, pvz., 
paskelbiama ir reportažėlyje gražiai parašoma, kad 
mirė tikras lietuvis ir veikėjas James I. Puishis, ir 
pasirašo pranešėjos velionio dukterys—Mary 
Hanson ir Angela Sorensen. O apie lietuvio Jono 
Petro Kazlausko mirtį broliam lietuviam 
lietuviškame laikraštyje pranešama, kad pasimirė 
John Peter Kazlau(!) . . .

Tikras rūpestis ir nerimas suspaudžia šios 
skilties autoriaus širdį, beskaitant „tarybinėje“ 
Vilniaus spaudoje pranešimus su nuotraukom iš 
besilankančių mūsų turistų Lietuvoje—ir vyresniųjų, 
ir pačių jauniausiųjų.

Tik pakalausykit, kokie lietuviai ir lietuvaitės 
ten dabar lankosi. Štai Gimtasis kraštas protarpiais 
praneša, kad „atvažiuoja“ Antanas ir Antanina 
Pauliai, jų duktė (dar) Janina, bet anūkėlė jau Cathy 
Kozlovskį (!). Su jais dar „atvažiavo“ Julieta 
Lorenzen ir Sofi Pempė (!)... Kitą kartą 
laikraštėlis rašo, kad iš Vasario 16 gimnazijos 
(žinoma, jis ją vadina tik Hiutenfeldo lietuviška 
gimnazija) atvyksta Lili Burškaitis, Milda 
Motekaitis, Irena Gečas, Kristina Šimkus, Laima 
Sruoginis, Marcos Lipas . . .

Štai kaip dabar atsitinka ir su patriotų vaikais 
bei anūkėliais.

Aišku, „tarybinė“ spauda pateikia jų vardus ar 
pavardes, kaip įrašyta pasuose ar „kelialapiuose“. 
Norėdami galėtų surašyti lietuviškai, bet jie tyčia, 
sąmoningai pabrėžia, koks tų užsienio lietuvių 
bepalikęs „lietuviškumas“. Tik pažiūrėkit . . .

Prieš keletą metų kalbėjau su viena gražia ponia 
iš Čikagos apylinkių, grįžusia iš kelionės Lietuvon. 
Klausinėjau, kokių ji patyrė tėvynėje geriausių ir 
kokių blogiausių įspūdžių.

— Blogiausias, žiauriausias įspūdis man buvo 
tada, aiškino ponia, kai gidė visą laiką mane laikė ir 
su manim kalbėjo, kaip su svetimšale „iš Amerikos“. 
Ir mačiau, kad ji tai daro tyčia, pabrėždama, kad aš 
čia svetima, tartum kad būčiau ne lietuvė. Nors aš už 
ją Lietuvoj ilgiau buvau gyvenusi.

Bet ką mes padarysim, jei ten lankosi ir tokios 
lietuvaitės, kaip Cathy Kozlovskį ir Sofi Pempė? Gal 
tada ir „tarybinei“ šovinistei gidei pasidaro 
nebeaišku, kas čia per velniava? . . .

Gyvenimas šiai temai parūpintų neišmatuojamą 
gausybę tokios ir kitokios medžiagos. Pateisinimų, 
dejavimų, pamokslų ir skundų. Už ir prieš 
argumentų. Tai gal kada dar sugrįšim su papildomais 
pavyzdžiais. B.R.

16


	1985-nr01-AKIRACIAI-0001
	1985-nr01-AKIRACIAI-0002
	1985-nr01-AKIRACIAI-0003
	1985-nr01-AKIRACIAI-0004
	1985-nr01-AKIRACIAI-0005
	1985-nr01-AKIRACIAI-0006
	1985-nr01-AKIRACIAI-0007
	1985-nr01-AKIRACIAI-0008
	1985-nr01-AKIRACIAI-0009
	1985-nr01-AKIRACIAI-0010
	1985-nr01-AKIRACIAI-0011
	1985-nr01-AKIRACIAI-0012
	1985-nr01-AKIRACIAI-0013
	1985-nr01-AKIRACIAI-0014
	1985-nr01-AKIRACIAI-0015
	1985-nr01-AKIRACIAI-0016

