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Nesuprasti, bet priprasti 
Muziko A. Kuciūno žodis, tartas D. Lapinsko operines 
vakarones metu Jaunimo centro kavinėje, Chicagoį, š. m. 
gegužes men. 4 d. 

Ne visada autoriui dera pačiam 
interpretuoti savo veikalus turinio 
atžvilgiu — jau vien dėl to, kad jo 
interpretacija nebūtinai yra teisin
gesnė, negu skaitytojo: autorius sto
vi arčiau savos minties, bet ne ar
čiau tiesos. Tai tinka tiek poezijai, 
tiek filosofijai. Tai tinka ir šio 
straipsnio autoriui, kurio knyga "Fi
losofijos kilmė ir prasmė" (Roma 
1978) yra sulaukusi įvairiopų ato-
liepių ir net galynėjimosi tarp jos 
vertintojų (plg. dr. K. Girnius, 
"Aidai" 1978 m. nr. 2; Vincas 
Trumpa, "Metmenys" 1979 m., nr. 
37; Dana Vasiliauskienė, "Draugas" 
1979 m., nr. 105; santrumpos: A - Ai
dai, D - Draugas, M - Metmenys. 

Be abejo, kad filosofinės knygos 
kritiko žodis būtų svaresnis, negu 
autoriaus, jis privalo knygą ne sant-
raukiškai atpasakoti ar savo įspū
džius papasakoti, o atkurti jos pa-

tojas stovi šalia anktesniųjų. Argi 
Aristotelio gnoseologinis priekaiš
tas Platonui, esą "idėjos nieko ne
padeda daiktams pažinti", paneigia 
ontoliginį pačių idėjų pobūdį? 
Aristotelio tyrinėtojai net randa šio
je kritikoje "sofistinio prieskonio" 
(L. Duering). 

Vaisinga filosofinė kritika, atro
do, yra galima tik toje pačioje sis
temoje, nes tik čia ji gali tikrai kilti 
iš vidaus. St. Šalkauskis yra kartą 
man prisipažinęs, jog gailįsis, kam 
savos disertacijos (apie pasaulio sie
lą VI. Solovjovo filosofijoje) pabai
goje įrašęs sakinį: Solovjovo pažiū
rų kritika čia pateikta pagal tomis
tinės filosofijos principus. Mat, to
kia kritika yra ne kas kita, kaip 
skirtingų pažiūrų palyginimas iš 
viršaus. Jei betgi kritiškas skaityto
jas randa savo mąstymo sąlytį su 
autoriaus mąstymu, jis gali iškelti 

šių dienų kompozitorius turi 
tokią dilemą: rašyti muziką sena
me, tradiciniame stiliuje ir tuo 
būdu patenkinti daugumos klau
sytoju skonį arba eiti su laiko dva
sia ir, naudojant naujesnę muzi
kos rašymo techniką, ieškoti kūry
binio individualumo, savitos mu
zikinės kalbos. 

Pirmuoju atveju publika tik
riausiai uždėtų štai tokią etiketę: 
malonu, pasiklausyti, bet kažin 
kaip nereikšminga, nes visa jau 
girdėta ir pažįstama. Muziko, 
trokštančio sukurti ką nors naujo 
ir originalaus, laukia liūdnesnis 
likimas '•'•— jo kūrybinių pastan
gų iš viso nenorima klausyti. 
Dažnai juk ir girdime: "Nesu
prantu ir tiek!" 

Dėl to "nesuprantu" norėčiau 
keletą žodžių tarti. (Kadaise pats 
perėjęs modernaus meno pažini
mo protesą, manau turįs čia šiek 
tiek patyrimo-) • 

Pirmučiausia siūlyčiau žodį 
"supratimas* pakeisti pripratimu, 
nes supratimo daugiau reikalin
ga praeities, o ne dabarties muzi
kai. — Štai, pvz., klausomės Beet-
hoveno; sonatos. Jos muzikos kal
ba ir stilius pažįstami, priprasta 
ritminė; slinktis* melodijos ir har
monija neerzina ausies, bet .ar 
tikrai veikalą suprantame? Ar 
dauguma publikos, rasi, supran
ta tokią logišką Beethoveno te
mų ekspoziciją ir tų minčių vys
tymo būdą? Arba štai, ar tikrai 
suprantame komplikuotą, įmant
rią Badho kompozicijų konstruk
ciją?.- ^Kažin, bet kadangi šios 
rūšies muziką esame daug kartų 
girdėję, tad nesipriešindami, nors 
kartais IT nuobodžiaudami, klau
some. * 

Šiuolaikinė muzika reikalauja 
ne supratimo, bet atidos ir atvi
ro, neitai goto klausytojo. Ji vei
kia tiesiogiai: be analitinio, be 
atmintinio klausymo, jinai tie
siai spontaniškai veržiasi į klau
sytoją. 
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Nenagrinėdamas plačiau šios 
temos (mūsų vakaronės tikslas 
juk yra nauja opera), norėčiau 

grindus, tuo įžvelgdamas bei a t - j a i k S t ė n i r t o k i^ įžvalgų, kurių 
skleisdamas, kur yra likę plyšių arįPa t s autorius net nenujautė. Inter-
padaryta nepateisinamų šuolių. I P^tacija filosofijoje yra lygiai tokio 
Tačiau tai esti paprastai įmanoma Pa t pajėgumo, kaip ir poezijoje. Štai 
tik tada, kai autoriaus ir skaitytojo įkodel autoriui ir nedera galynėtis su 
išeities taškai sutampa ar bent | s a v a i s interpretais, kadangi šiuo ga-
glaudžiai susiliečia. Esant pagrin- lynėjimusi jį, tik pastotų kelią kitų 
dams kitokiems ar net priešingiems, 
nyksta galimybė savo 'priešininką' 
suprasti. Sakysim: jei sutiktume su 
V. Trumpa, kad "filosofuoti reiš-

primygtinai pabrėžti, kad mo- j kia... mokėti gyventi ir mirti ne tik 
dernus muzikos menas yra kažin s u 0 ^ bet ir be Dievo" (M,p. 
kaip primityvus, pirmapradiškas, 176), tai juk savaime būtų aišku, 
turįs net vaikiškai žaismingų ele- jog 'mokėjimas' gyventi ir mirti su 
mentų. (Čia bene rastume ana- Dievu vargiai ar susiliestų su 'mo-
logiją su šių laikų tapyba, skulp-1 kėjimu> gyventi 5r m i r t i ^ r^vo: 
tūra, o gal ir poezija?...). Į55ų d v i e j u «molcsiu> pagrindai bū-

Kalbant pro domo sua, prieš tų priešingi ir todėl prasilenktų 
keletą savaičių, va, šiuose na
muose girdėjome Dariaus La
pinsko dainų ciklą '"Balyvera". 
Sis kūrinys galėtų būti geru pa
vyzdžiu mano čia pareikštoms 
mintims: parašytas naujoviška 
komponavimo technika, jis stai
giai ir betarpiškai pagavo klausy
toją savo liaudišku primityvumu 
bei liūdna, tragiška gaida. Stip
rus ir jaudinantis šios muzikos 
efektas dar tebėra gyvas atminty. 

Dabar — naujoji Dariaus ope
ra "Amadar". Mačiau ją tik rank
raštyje, todėl galėčiau gal tik pa
viršutiniškai savo bendrą įspūdi 
pasakyti. Manau, praverstų man 
pasiskolinti įžymaus amerikiečių 
kritiko I. Kolodino modernios 
operos aptarimą. Žodis opera, ra
šė jis "Saturday Review" B. Brit-
ten'o operos *T)eath in Venice" 
premjeros proga, iš tikrųjų te
reiškia "darbą", bet paprastai tai 
suprantame kaip muzikinį spek
taklį —"musical entertainment"; 
šiuo atveju, girdi, tas terminas tu
rėtų būti praplėstas į "opera om-
nia — operatic all". Visumos 
opera. 

vienas su ldtu. 'Mokėjimas' mirti su 
Dievu negalėtų būti mastas vertin
ti 'mokėjimui' mirti be Dievo ir at
virkščiai. 

Bet net jeigu pradėtume ir pojū
čių sugaunama apraiška (fainome-
non), greitai pastebėtume, kad, pa
vyzdžiui, 'fenomenas' Platonui turi 
kitos prasmės, negu Heideggeriui: 
pirmajam jis yra priedanga bei ap
gaulė, antrajam — rodymasis ir švi
tėjimas (Sichzeigen, Scheinen). Re
tai tad vieno mąstytojo vykdoma 
kito mąstytojo kritika iš tikro pa
taiko į šiojo silpną vietą. Paprastai 
ji tik parodo, kiek paskesnis mąsty-

įžvalgoms, kurios ne kartą jo veika
lą pagilina bei praturtina. 

Vis dėlto autorius gali ir net pri
valo pasiaiškinti, kai kritikai tariasi 
pastebėję tokių dalykų, kurie, nors 
ir būdami savyje antraeiliai, šia ta
riamybe neigiamai jtaigauja skaity
toją ir jį tarsi klaidina. Tokių daly
kų ryšium su 'Tilosofijos kilme ir 
prasme" yra tuo tarpu iškilę kele-

j tas: kai kurių žodžių abejotinumas, 
knygoje esančių citatų gausa, per 
didelis dėmesys P. Wustui, J.P. 

V. K. Jonynas Industrija (alumlnis) 
15 pabaltiečių grafikos ir skulptūros parodos New Yorke. Nootr. V. Maželio 

filosofavimą kaip svarstybas, į ku- giau filosofinių sąvokų (terminui) 
rias jis savo kritikų esąs pakviestas. 

1. Abejotini žodžiai 

V. Trumpa, kaip anksčiau ir dr. 
Sartre aplenkimas ir dar vienas ki- j K Skrupskelis su dr. K. Girniumi 
tas. Juos tad autorius čia ir norėtų j (plg. A, p. 70,80), pagiria auto-
truputį paaiškinti, pergyvendamas į riaus pastangą, "kaip galima dau-

ša į modernios operos sąvoką: 
muzika yra neatskiriama tos visu
mos dalis, atskirtai beveik neeg
zistuojanti... Bijau, ar nebūsiu 
skeptiku klaidingai suprastas?... 
Tad gerai, kad Sį vakarą turime 
čia patį operos kompozitorių, ga
lėsiantį duoti tikslesnį savo kūri
nio aptarimą. 

Linkėdamas sėkmės Dariaus 
i Lapinsko naujajai operai, turiu 

Tikrai nesuklysiu, sakydamas,! tokį mažą post seriptum: kai mi 
kad Lapinsko "Amadar" yra taip 
pat tokia visumos opera, čia pa
naudoti visi dainininkų balsų re
sursai, įvairios muzikinės, o ypač 
orkestrinės priemonės operos vei
kėjų bei veiksmo iliustracijai. Žo
džiu, visas kompozitoriaus muzi
kinis arsenalas veikia su teatrine 
visuma. 

Bet kaip su muzika, paklausit? 
—Taigi čia atsakymas ir atsimu-

rė K. V. Banaitis, apgailestavau, 
kad mūsų visuomenė (tiesa, tuo 
metu neturtinga) nesugebėjo pa
dėti vienam didžiųjų mūsų mu
zikos kūrėjų; gerai žinau, kad ne
išnaudojome Vlado Jakubėno kū
rybinio talento ir leidome jam 
paskęsti pilkoj kasdienybėj, dabar 
nuoširdžiai norėtųsi, kad ateity
je nepamestumėme kelio dėl dau
gybės takelių 

semtis iš lietuviško žodyno" (M, 
173). Vis dėlto kai kurie "Filosofi
jos kilmės ir prasmės" Žodžiai jam e-
są abejotini. Visų pirma V. Trum
pa nenorėtų sutikti, kad vokiškasis 
žodis Holzweg galėtų būti nusaky
tas lietuviškuoju šuntakiu, šunke
liu ar klystkeliu. Giliau betgi įsi
žiūrėjus, aiškiai regėti, kad šuntakis 
ar šunkelis visiškai atitinka Hol»-
weg prasmę. Mes, lietuviai, daug ką, 
kas netikra bei apgaulu, nusakome 

Trumpa, M, p. 175). Heideggeris 
tik pastebi: "Malkakirčiai ir eiguliai 
žino šiuos kelius — Holzmacher 
und Waldhueter kennen die Wege" 
(Holzvvege, Frankfurt / M. 1950, p. 
3). šie keliai, pasak Heideggerio, 
"dažniausiai esti užžėlę ir staiga 
baigiasi neišeinamybe (im Unbe-
gangenen)" (tp.) Pastaruoju posa
kiu, man atrodo, Heideggeris ir api
būdino - sąmoningai ar nesąmonin
gai — savą filosofinį kelią. Ar jo 
knygos pavadinimas MHolzwege,, 

nėra kartais nuoroda į šį kelią? Kas 
juo eis, nieko neprieis, nebent skin-
tųsi šio kelio tęsinį per jį sulaikiu
sią minties tankynę, vadinasi, klyst
kelį paverstų aiškiu keliu. 

Kodėl žodis būsmas V. Trumpai 
'visiškai gremėzdiškai skamba" (M, 
p. 173)? Kalbiškai jis taisyklingas, 
o skamba — bent mano ausiai — 
net maloniau, negu bėgsmas, keiks
mas, šauksmas, trenksmas, verks
mas, kuriuose priebalsių "gs' ar 
les' sanbėga slopina skambesį. To
kios sanbėgos būsmas neturi. Pras-
miškai gi tik būsmas yra tapsmo 
priešingybė, ne būtis, kaip norėtų 
telkti V. Trumpa (tp.), nes taps
mas taip pat yra ir būna: tapsmas 
yra būtybės būsena kaip ir būsmas, 
tik priešinga prasme. Lietuvių kal
bos vediniai, turį priesagą '-smas\ 
reiškia nebe gryną vyksmą, pvz. bė
gimas, gaudimas, šaukimas, verki
mas, o daugiau konkretesnį veiksmą 
ar net veiksminę padėtį, pvz. per
versmas. 2odį būsmas esu vartojęs 
jau "Kultūros filosofijos įvade" 
(Kaunas 1936, p. 95-99), ir nė vie
nas kalbininkas nėra jo papeikęs. 
Net nė St Šalkauskis, kuris skaitė 
Sos knygos rankraštį. Būsmas lie
tuviui yra savaime suprantamas žo
dis, todėl D. Vasiliauskienei jis ir 
"pasirodė kaip žinotas jau vaikystė
je, tik niekad nevartotas" (D, p.3). 

Katras žodis geresnis: ištarmė ar 
ištara? Savo knygoje vartoju ištarą. 
V. Trumpa pataria: "Gal geriau 
vartoti ištarmė" (M, p. 173). "Da
bartinės lietuvių kalbos žodynas" 
(Vilnius 1972) teikia abu žodžiu ta 
pačia dvejopa prasme: tarimo ir 
sprendimo (plg. p. 255). Vis dėlto 
man atrodo, kad teisinis sprendimo 
atžvilgis jau tiek yra ištarmėje įsi
tvirtinęs, jog grynam tarimui nusa
kyti šis žodis nebetinka. Tuo tarpu 
ištaroje sprendimo, ypač teisinio, 
negirdėti. Ja nusakome tik tai, kas 
ištarta, kaip ir kitais šios rūšies ve-

sudurtiniu žodžiu, kurio pirmasis į diniais: kas išdegę, yra išdaga; kas 
sandas yra šuo: šunadvokatis (ne- j išdrožta, yra išdroža; kas išduobta, 
tikras advokatas), šunbajoris (nu- yra išduoba; kas iškirpta, yra iškar-
sigyvenęs bajoras), šunbaravylds j pa; kas išnerta, yra išnara; kas iš-
(netikras baravykas, gal net nuo- j vesta, yra išvada ir t.t Todėl vargu 
dingas), šundaktaris (apgaulingas ar būtų galima vietoje ištaros var-
gydytojas), šungrybis (nevalgomas i toti ištarmę ten, kur kalbama ne a-

pie sprendimą, o tik apie tarimą. Sa
kysime: "Garsiažodis (onomatope-
ja: čirenti, kukuoti, žviegti') F 3 

gamtos balsų pergyvenimo ištara". 
Pakeitę Ha ištarą ištarme, aptem
dintume sakinio prasmę. Todėl, 
mano nuomone, ištarmę reiktų pa
likti teisinei kalbai, o filosofijoje 
vartoti ištarą, ypač nagrinėjant kal
bą, kadangi žodis visad yra ištara, 

grybas), šunponis (nevykęs pone
lis), šunramunė (netikra, nekve
pianti ramunė) ir t t Lietuvoje var
tojome jau ir naujadarą šunmenis 
vietoje vokiškojo Kitsch. Nūn, vo
kiškasis Holzweg kaip tik ir yra tok
sai netikras bei apgaulus kelias, ku
ris prasideda tartum aiškiai, o bai
giasi nežymiai kažkur girios tanku
myne. Taip jį supranta Heideggeris, 
taip jis vartojamas ir šnekamojoje į bet retai kada ištarmė. Gal tik logi-
vokiečių kalboje: "Auf dem Holz-jkoje ištarmė galėtų pavaduoti 
weg sein" yra tas pat kas ir "auf j spresmą. 
falschera Wege sein, sich irren", va-1 Ką reiškia žodis kūryba? S| klau-
dinasi. klysti (H. Paul, Deutsches «mą keliu todėl, kad jo prasmės 
Woerterbuch, Halle / S. 1936, p. svyravimas yra pažadinęs didelį ne-
262). O kad Hobweg pirmykšte susipratimą. V. Trumpa klausia, 
prasme yra malkakirčių išmintas "kaip toji būtis tuo pačiu metu yra 
ar išvažinėtas keliukas, tai jam nė ir Dievo kūryba... ir pats Dievas" 
kiek nekliudo turėti ir klystkelio (M, p. 179). S} gi klausimą jis grin-
prasmę, nes kas anuo keliuku eitų džia mano sakiniu: 'Tarp būties Ir 
kaip tikru keliu, pasiklausytų, nie-; I*evo kūrybos... esama visiškos ta
ko nepriėjęs, kadangi jis niekur nė ' patybės" (knygos p. 249). Ką tad 
neveda. M. Heideggeris anaiptol ne-;Siame sakinyje reiškia kūryba? Nes 

Edviną Stautmanh rtatrta) •Coloams" pagal Goya (monotipaa) | s a ] c o > ka<j "malkautojai labai gerai I n u o t o priklauso V. Trumpos klau-
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Filosofija kaip svarstytos 
(Atkelta iš 1 psl.) 

simo pagrįstumas. — "Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas" teikia kū
rybą dvejopa prasme: " 1 . kuriama
sis darbas, kūrimas", pvz. palankios 
sąlygos kūrybai, ir "2. kas sukur
ta", pvz. Donelaičio kūryba (p. 
346). Trumpai sakant, kūryba reiš
kia ir veikimą, ir padarą. Kada kat 

talikų teisingumu (1936) ir bai
giant kunigystės samprata (1975). 
Ir štai, šių ginčų metu esu paty
ręs, kaip yra labai nemalonu, pikta 
ir net koktu, kai kitas tavo mintį iš
kreipia, atpasakodamas ją savais žo
džiais, o paskui ją peikia, iš tikrų
jų peikdamas ne pačią mintį, bet 
savo paties pasigamintą iškraipą. 
Atitiesinėti šias iškraipąs dažniau-

tina, čia paryškina, čia pratęsia bei 
papildo. Jų irgi gausu. Mat, žmogus 
ne tik buvoja drauge su kitais, bet | 
ir mąsto drauge su kitais. Niekas 
nemąsto tuščioje erdvėje, tarsi ne
turėtų santykio su tais, kurie irgi 
tais pačiais klausimais sielojosi ar 
sielojasi. Užtat V. Trumpa teisingai 
šen ten pastebi, kad "Maceina nė
ra vienas" (M, p. 173, 177). Iš tik
ro, net bijočiau filosofijoje būti vie
nas. Betgi mąstyti drauge su kitais 
ar net taip, kaip ir kiti, dar anaiptol 
nereiškia šauktis "visokių autori-

ra šio žodžio prasme tunma galvo- . . . . . . . . , ,. . . i . . ,, „ , . . . . , 
, , c , „ , . I šiai reikštų pereiti i formalini gin- tetų pagalbos (V. Trumpa, M, p 

je, parodo kontekstas. Savo knygoje - . • i • ^ ! ITO\ T~I e- • ^__iTl •* *L 
J r . , _ . , . ., J°> ičą, nutolstant nuo tunruo ir tam- • 1 7 { n CI I~*~K.— „.,•/— *~*.. .x .„«,„ 
kalbu apie butj kaip veikmę (plg. ! . . . . —. , . u J v 
p. 244-250), pastebėdamas, kadl ši I p a n t n u o b o d z i u - T o k i U nuoboduliu, , , . , . i pavyzdžiui, baigėsi savo metu St. 
būties veikmę yra ne kas kita, kaip j § a l k a u s k i o g i n č a s s u V l . Juodei-
kunmas: Bučiai veikti reiškia kur- j ̂  ^ d e k l a r a c i j o s «j o r g a n m ė s 

valstybės kūrybą" (1936). Atpasa-ti. Būties jėga yra jos kūrybišku 
mas... Būtis yra kūrėjas apskritai, ir 
būtybė yra kūrinys apskritai" (P. 
256). Kitaip nusakius, būtis niekad 
negali būti padaras, o tiktai veiki
mas. Todėl ir žodis kūryba, sieja
mas su būtimi (ne su būtybe!), te-

kodamas Šalkauskio atveiką į šią 

178). Filosofijoje autoritetų iš viso 
nėra. Tai žinojo jau net ir scholas
tikai, vadinadami autoritetą filoso
fijoje menkiausiu įrodymu — "auc-
toritas in philosophia argumentum 
minimum" (Tomas Akvinietis). 
Nuosekliai tad ir mano cituojami 

deklaraciją, Juodeika įterpė žodelį j autoriai nėra autoritetai, o tik po-
'tik\ kuris Šalkauskio mintį nepa- Į kalbininkai, kurių žodžiai dažniau-
teisinamai susiaurino. Tad Šalkaus
kis už tai ir vanojo Juodeiką, ta-

,. . . . ., , čiau minėtai deklaracijai naudos iš to 
gali tureu kuriamojo veiksmo arba I , . , . 

šiai man yra gražus išeities taškas 
ar vaizdingas pavyzdys, paryškinąs 
tą ar kitą teiginį. 

Be abejo, galima būtų šių po
kalbininkų vardus nutylėti ir jų žo
džių kabutėmis nežymėti. Taip ne 
vienas ir daro. Tačiau gindamas 
svetimos minties tapatybę, norėčiau 
ginti ir jos nuosavybę. Svetimų 

kūrimo prasmę. Minėtame mano sa- į 
kinyje, kuriame V. Trumpa įžiūri j T o d ė l ^ iav& ^ žodŠ> k a d ki* 
prieštaravimą ("tarp būties ir Die- to m i n t i s perteiksiu, kiek įmanyda
vo kūrybos... esama visiškos tapą-' mas> i° P a t i e s citatomis. Štai kodėl 
tybės"), žodis kūryba tegali būti su- i visoox m a n o raštuose citatų esa-

astas tik veikimo, o ne p a d a r o ' m a % tikxo d a u S - T a č i a u esu P 3 ' , 
prasmei tarp būties kūrimo ir Die-, ^ " ^ pamokytas ir įtikintas, kad j minčių galima prisivogti. Bet jų ga 
vo kūrimo esama visiškos tapatybės, j n k š i u o b ū d u J " laiduojama kito 
Visas kontekstas į šią prasmę v e d a | m i n t i e s tapatybė, ypač filosofijoje, 
ir ją sklaido. Tuo tarpu V. Trum-' k u r i o i e ^ ^ B u k r o n ė r a v i e n a -

. pos klausime, "kaip toji pati būtis į reikšmis ir todėl lengvai įgyja ne 
tuo pačiu metu yra ir Dievo kury-1 * P rasme> k u r i a - i a m t e l k i a P315 a u ' 
ba... ir pats Dievas", žodis kūrvba įtorius- Ie i ' sakysim, V. Trumpa Hei-
yra suprantamas padaro orasme. i deggerio paskaitą "Was is das -
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Pirmiausia duodamas juoste-
lėn įkalbėtas žodis "Jonas Puzi-
nas apie save ir apie kitus"; raš-

| tas parengtas Jurgio Jankaus. Po
ezijos puslapis — Prano Visvydo 
eilėraščiai. Šį kartą ypač pabrėž-
tume atsigriebusią grožinės lite
ratūros recenzijų sritį: korpusinė-
je numerio dalyje atskiru straips
niu duodamos Rimvydo Šilbajo-1 ^ol. 

prasme. 
Tokiu atveju, be abejo, būtis nega
li būti ir Dievas, ir jo padaras. Ta 

Įima ir pasiskolinti. Pirmu atveju 
minties savininkas esti nutylimas, 
antru — jis yra įsakmiai pamini
mas. Man atrodo, kad antrasis atve
jis yra garbingesnis, štai kodėl mi-
niu vardus visų kurių minties I u pabalūečbi ^ ^ b s k u l p t ū r o s p a ^ ^ N e w Y o r k e N t t o t r 

skolinuosi tam ar kitam reikalui, vis i 

Vytautas Ignas Jurat£ tr Kastytis (lino raižinys) 
V. Maželio 

lečiaus spektaklį ir aplamai apie 
mūsų teatrinę situaciją raio An
tanas Gustaitis. Algirdas Budrec-
kis pateikia lietuviškosios išeivi
jos iškarpą "Pirmieji lietuviai 
Bostone". Nuotrauka ir ilgesniu 
jos parašu minima prof. Prano 
Čepėno 80 metų sukaktis. Žur
nalo puslapiai papuošti Jolantos 
Janavičienės keraminių skulptū
rų nuotraukomis. 

• l LAISVĘ, 1979 m. balan
džio mėn., Nr. 75 (112). Politi
kos žurnalas. Leidžia Lietuvių 

I Fronto Bičiuliai. Redaguoja 
j Juozas Kojelis, 747 — 23rd Str., 
• Santa Monica, CA 90402. Admi-
! nistruoja Jonas Prakapas , 14 
įThelma Drive, Bekersfield, CA 
93305. Žurnalo metinė prenu-

1 merata Australijoje, J A V ir 
| Kanadoje — 7 dol., ki tur — 6 

rio "Pastabos apie Tomo Venclo
vos kūrybą" (prieš akis turint jo 
knygą. "98 eilėraščiai"); apžval
giniuose puslapiuos Antanas Vai
čiulaitis recenzuoja pomirtinį 
Henriko Radausko rinkinį "Eilė
raščiai" ir Aug. Raginis (A. Vai
čiulaitis) aptaria Vlado Šlaito 

Šiame numeryje: Aleksand
r a s Štromas "Asmeninė atsa
komybė ir totalitarinė visuome
n ė " ; Antanas Musteikis 'Ta i 
syklės ir išimtys" (Ryšių su 
Lietuvos lietuviais problemą 
sprendžiant) ; Antanas Saulai-

die Philosophie?", skaitytą 1955 m. j tiek ar jos autoriai būtų antraeiliai i 
filosofų svarstybose Cerisy-la Salle} ar trečiaeiliai. Sakysime: kam slėp- į iesis> interpretuodamas šv. Pranciš-! esą pasaulis panašus į beprotnamį. 

"Nesu vėjo malonėje". Pradėtas j t is, SJ "Lietuviškos veiklos per
spausdinti ir intriguojančiai įdo- j spektyvos"; Diskusijos dėl To
mus Juozo Vaišnoro, MIC, jau j m o Venclovos paskaitos, at-
dokumentiniai istorinis raštas "Šv. 

čiau kūrybos kam padaro orasmė! (Normandijoje), būtų ne aptasako-! ti, kad vaizdą filosofijos kaip visa k a u s Asyžiečio uzmojj orgamzuou į Pro tokj pavyzd} buvo sunku pra 
""" " "" "" i:__ _ v_j ;yi,„; _^_:*^, .«^ ./Jn-,1,1 I i xz~. x * i - :_!.„ ! nesirŪDinima rvtdiena (rAtr. " A i - ! eiti niMrirrinrms. Sava ori mptafirrlr; 

ar filosofinių sąvokų kaitumas bei 
tįsumas "nėra bandymas į filosofi
nę kalbą įvesti anarchiją" (M, p. 
174). Kalbėdama Įprastine (norma-

~Ra!) kalba, filosofija niekad nėra 

iš mano konteksto neplaukia. N e - j ^ ' ° žodiškai pacitavęs, nebūtų į apimančios šventovės esu pasisko-
reikia įsistebeilyti, esą kūryba reiš- i S*1^ t e i 8 t i ' e s^ Heideggeris "sa- j linęs iš N. Popovskio? kam slėpti, 
kia vien padarą. Ne, ji reiškia ir ku- j k ė s i duosiąs vieną atsakymą, tuoj. kad pavyzdys, kaip G. Galilejo pa-
riamąjį veiksmą. ! P a t *3 žodį 'vieną' pabraukdamas i stangomis atrasti kritimo dėsniai 

Žodžių prasmės atšvaitos atsako^"- t u o pnleisdamas, kad gali būti atskleidžia skirtumą tarp filosofijos 
ir į tolimesnį V. Trumpos klausimą,' daugiau tokių atsakymų" (M, p. I ir mokslo, yra paimtas iš J. Meurer-

175). Nes Heideggeris ten kalba a- ; so? Ir t.t. Kas suvokia filosofiją kaip 
naiptol ne apie atsakymą, o apie nuolatines svarstybas, kuriose da-
kelią "klausimui tiksliau apibrėžti— į lyvauja daugelis, tas nė kiek nesis-
die Frage genauer zu bestimmen" tebės, kad autorius leidžia šiam 
(p. 7), net abejodamas, ar kelias, i daugeliui ir prabilti jų pačių žo-

savo žodžiu anarchinė; ji yra tik ik u r* P8 mėgintų nurodyti, "iš tikro . džiais. Asmeninio filosofijos po-
atvira prasmės įvairybei, kaip ir pa- ; y1"3 k e l i a s- m u m s Ie idžiąs klausimą j būdžio svarstybos nenaikina, kaip 
ti kalba: beveik nėra žodžio, kuris k e l t i i r atsakyti" (VVas is das — die I šeima ar tauta nenaikina asmeni-
nebūrų įvairiaprasmis. Tačiau ši! Philosophie?, Pfullingen 1960, p. 71 nio žmogaus būvio. Priešingai, as-
kalbinė prasmės gausa jokios kalbos - 8 ) - Skirtumas tarp 'kelio į klausi-
nepaverčia anarchinė. Kodėl tad jos m* i r 'atsakymo į klausimą' yra a-
naudojimas filosofijoje grėstų šia-; Vaizdus. Citata čia butų dkrai gė
jai maišatimi? Mėginti filosofinį žo- ; riau t i k u s i ' n e i s a v i žodžiai, 
dį padaryti vienaprasmį reikštų pa-i Taip pat, jei būtų citavęs, V. 
versti filosofiją arba gamtamoksliu, Trumpa nebūtų parašęs, kad "Ma
nės tik gamtamokslyje žodis yra vie- ceina pirmiausia bando ieškoti filo-
nareikšmis; arba dogma, nes tik dog- sofijos esmės ne joje pačioje" (M, p. 
moję žodžio prasmė įpareigoja tikin- 177), kadangi mano paties žodžiai 
čiuosius priimti ją taip, kaip teikia skamba: "Filosofijos apibrėžtis yra 
dogmos skelbėjai. Kiekvienu betgi jos pačios klausimas, sprendžiamas 
atveju tai reikštų filosofijos mirtį, ne iš šalies, bet iš jos vidaus. Filo-

nesirupimmą rytdiena (plg. "Ai-' eiti negirdomis. Sava gi metafizika 
dai" 1976 m., nr. 8, p. 340-41). Ta-;P. Wustas nėra manęs patraukęs; 
čiau filosofijos kilmei bei prasmei; tuo labiau jis nėra man autoritetas, 
nušviesti anos mintys reikšmės ne-! Jis yra tik dalyvis filosofinėse svars-
turi. Užtat turi reikšmės P. Wusto ; tybose, ar ir kiek nuostaba veda 
pateiktas nuostabos aprašas, P. j mus į būtybės sklaidą ir kaip atro-
VVustas yra vienintelis (bent man ži-1 do toji filosofija, kuri iš nuostabos 

Sosto atstovo Ratti vizitas Lietu
voje ir Latvijoje". Įgudusi viso
kiems subti lumams Liudo Dovy
dėno plunksna mezga, atrodo, to-

spausdintos "Į Laisvę" 1978 m. 
gruodžio mėn. numeryje; Kova 
dėl laisvės visus įpareigoja 
(Los Angeles įvykusių politinių 

kį paprastutį, o labai giliai u ž . j s v a r s t y b ų išvados); dr. Jonas 
griebiantį dviejų žmonių vakaro j G r i n i u s " P e r ̂ ^ U e t u v i u - 3 a u " 
pašnekesį. Apie diabetą, arba I ™ 0 organizacijų?"; "Zenonas 

. . ^ ^ 7 . « . ^ m * ^ v«*«" ««*«--1 -u ^ji xnu^xija, « « . « uuuotauvA,, , Vvdac j P rūsas "Pastabos dėl L F B cre-
nomas) filosofas, kuris, entuziastiš-1 kyla. Šia prasme VVustas turi ko pa-1 cuknnę ligą, rašo Juozas vyaas. , ^ ^ , , . . 

mens savitumas ryškėja tik dauge
lio akiratyje. 

3. Pagerbtieji ir pamirštieji 

kai pradėjęs nuostaba, baigė visiš-1 sakyti — ne tik man vienam, 
ku jos paneigimu ir abejojimu ap- j T u o m ė g i n c i a u aiškinti ir D. Va-
skritai filosofijos verte. Nuostaba: s i l i a u s k i e n ė s nus tebiraą: "Negaliu 
kaip filosofijos kilmės šaltinis yra | s u p r a s t i j k o d ė l Maceina visai nesi-
filosofijos istorijos eigoje minėtas fa^fa j Jean-Paul Sartre. Juk šio 
bei pabrėžtas ne vieno, pradedant; p a s t a r ojo ontologija Būtis ir nebū-
iau Heraklitu ("daugelis stebisi, ne- j ̂  (L'Etre et le nėant, GaUimard, 
daugelis pažįsta"). Tačiau jokio ki-1 1 9 4 3 ) ^ l y g i r atsakymas į Hei-
to mąstytojo gyvenime nematyti to- į deggerio Būtis ir laikas (Sein und 
kio ryškaus nuostabos sudužimo, j ̂  1927)... Sunku suvokti, kodėl 
susidūrus jai su blogiu, kaip Wusto.; Riosofijos kilmės ir prasmės auto-

Savo knygoje (plg. p. 63-66, 71- fej naivus pasakyčiau: net vai-1 į ~ ^ ^ aplenkia* šį didelį Va-
) esu nemaža minėjęs P. l l L i J ? 8 * * T " * 0 Į - » , fa~W *±\h*ą pasaulio prancūzų mąstytoją. 

Ir įdomiausia tai, kad Maceina ci-

Spausdinamas pokalbis su "Index j do". Daugiau apžvalginiuose 
on Censorship" redaktoriumi ir i puslapiuose rašoma apie Vliko 
PEN Klubo Kalinamųjų rašyto-, sunkumus (P. Algis Raulinai-
jų komiteto pirmininku Michae-j t i s ) , apie Vytauto Vardžio kny-
iu Scammelliu. Minima Clevelan-| gą "Tne Catholic Church, Dis-
do "Grandinėles" 25 metų su-}sent and Nationality in Soviet 
kaktis. Apie aktoriaus Jono Ke- j Li thuania" ir kt. 

Ir ne tik filosofijos. Tai reikštų mir- sofija aptaria save pati^ iš savęs" 
ti, sakysime, ir istorijos, nes jau (knygos p. 8 ) . Savi žodžiai kartais 
pats jos vardas yra daugiaprasmis, svetimą mintį paverčia tiesiog jos 
Istorija reiškia ir praeities mokslą, priešingybe. Štai kodėl visados y r a ^ 
ir pačią praeitį, ir laiko vyksmą, ir patikimiau kito mintį tarti jo paties 

i 74) esu nemaža minėjęs P. Wustą 
I (1884-1940), dėsčiusį filosofiją ta-
: me pačiame Muensterio universite-
j te, kuriame ir man teko dėstyti. Dr. 
; K. Girniui atrodo, kad Wustui 
; "Maceina gal skiria per daug dėme-
! sio" (A, p. 74). Ši K. Girniaus užuo
mina V. Trumpos akyse išauga į 
"priekaištą Maceinai... dėl per dide
lio pasitikėjimo P. Wusto autorite-

(M, p. 174, išnaša 4; čia irgi 

kaip puošmenos bei darnos, pergy 
venimas, lydįs kiekvieną mąstantįjį 
nuostabos šviesoje, Wusto mąsty
me yra buvęs toks stiprus ir 
kui, susirgus vėžio liga, taip žlugęs, j S Į „» / Q 
jog VVustas savaime pasisiūlė kaip! tajD? 
pavyzdys, kalbant apie nuostabos 
nepajėgumą išsemti visą filosofijos 
kilmės akstinų plotą. Wusto mąs
tyme nuostaba atsiskleidžia labai 

ma 
pat 
mas 

tik mąstymo pabaigoje. Taip j nė ( tp . ) . Be to, kodėl J. P. Sartre 
gal todėl, kad, mėginda-; veikaliukas "Egzistencializmas yra 

mąstyti fenomenologiškai, į humanizmas" (Paris 1946) turėtų 
e sklaido dau'zylc pavyzdžių,!,-,. . , . . . _x 

tuoja Sartre kaip tik iš pastarojo vi- > k u r i ų ^ ^ į̂̂  F
t u r i b ū t i . bun nerakšmmgas ir perženg-

sai nereikšmingų ir seniai 'perženg-; t ok ios> k o k i a s j i s ^ d a r 0 j į tas? Žmogaus būvio pirmenybę ry-
Pas" j tų" veikalų, o niekad iš jo svariau-. s ą m o n ė s a b s o i i u t u m a s ( j i g a l i b ū t i šium su jo kaip Aš - būtybes esme 

lugęs.lsiu" (D. D. 3). — Argi iš tikro | tl-u n+,A~\ TTX*_ C _! ._ . . . . Sartre kaiD tik oateikia šioie knveo-

Išėjus manajai "Religijos filoso
fijai" (1976, t.I), vienas bičiulis pa
klausė mane, kodėl aš niekur nemi-
nįs Maurice Blondelio. Jam at
sakiau: "Neradau prie jo prieigos". aiškiai kaip negalinti būti vieninte-

matyti, kaip savo žodžiai keičia sve- j 1 fc1 ( _ „ I , 0 J 0 _ ^ » 
atskirą įvykį bei atsitikimą, ir vertę žodžiais. Šiuo keliu aš ir stengiuosi j timą m i m L k a i p 'dėmesys' virsta i h l o J o f a v i n 1 0 v e r s m e ' k a d a n ^ * 
ar nevertę ("pasaulio istorija yra'eiti. Pagarba svetimai minčiai to- 'pasitikėjimu autoritetu'). - Ko- ' ] ° S ZVx- ^ v T ^ T t ̂ " I T 
pasaulio teismas"), ir turi 1 kio kelio reikalauja, nors aš pats su ' k ^ tad reikšmės iš tikro turi P. ; J™5 * " " į 'Sft /SiS 

J • • * •_ ! o,™ ,̂;„+;Tr,; •,,• *A,xi D-t ,-„rt „ . , i les niekur nėra. Todėl nuostaba ga-
net daugiau prasmes atšvaitų,; ana mintimi ir nesutikčiau. Bet juo 'VVustas mano knyeoie? L . . . ». . , 
pvz. atgyvena, kuri dar te-! labiau su ja nesutinku, juo tiksliau ; S k a i t y t o j a s J * ^ ^ ^ J įf g į ™«* " ^ ^ 3 ^ 
bėra dabartyje (plg. M. Heideg- privalau ją perteikti. Štai citatų k a d s a v 0 y^y^^ p. Wusto metafi- a i ^ ° ^ ^ f . ^ ^ T . 
ger, Sein u. Zeit, p. 378-82). Kaip 1 gausos pagrindas, jų prasmė ir net ^ ^ g ^ n e r a m i u . VVustas yra i fU a K l v a i z d u m u - b t a i K 0 Q e i s a ° | i i o veikalai, kuriuose jis 

• - • ' • . - - — — b « . a o n y b ė s filQ80fiją ( u p h i l o s o p h i e j gau,a trys jos 
!et 

tik atvira). 6 M Sartre ontologijos i S a r t r e ^ P tik pateikia šioje knygo-
nė nepergyvenu xaip atsakymo į' ^ i r n e S U «ird

L
ėjęs' k a d jif b Ū t U a ' 

Heideggerio vykdytą žmogiškojo!"^ *!*?£", a t s i S a k ę S > t U ° 
būvio sklaidą (die Analytik des į labiau ' k a d s i k n-vga g P35""0-

Daseins). Nedrįsčiau nė teigti, kad d ž i u s i ^ ^L™1**- ^ g U 

Sartre keltų aikštėn "Heideggerio j B ū t i s i r n e b ū t i s ( 1 9 4 3 ) ' 
klaidas" (D. Vasiliauskienė, t.p.):! J.P. Sartre nesu pražiūrėjęs: nei 

Psichologiškai mane nuo M. Blon- Į Heideggeris klaidų nedaro; jis tik j jo svariausio veikalo, nei mažesnių-
delio atbaidė jo "Camets intimes" | neina savo mąstymo keliu ligi galo. j jų. įsisavindamas minėtas jo uis i-
(1961), kuriuose jis veda pokalbį j šiuo atžvilgiu aš į Sartre iš tikro dejas aš tik bandau parodyti, kad 

jsu 

būvio k n y g ° j e 

su Dievu taip, kaip aš pats niekad j nesikreipiu 
nevesčiau, o jei vesčiau, niekad ne-

i užrašyčiau. Metafiziškai gi Blonde- Kitoks yra mano santykis su J.P. 
,°." ~ v -7x I Sartre antropologija Čia mane įtai-desto KnkŠ-1 . Tf.. , . . , 

idėjos: a. laisves ab-tad būtų galima žodį istorija padą-1 jų būtinybė. j paži&i a p r a 5 ę s ^ o g i ^ o j o bū'vio j t a y g D j e ir. a p r a š i a U n u o s t a b a 

ryti vienareikšmį, nesunaikinant vi- Tačiau mano knygoje esama ne- ! netikrybę ir su ja susietą riziką sa-' i°* sudužimą daugiausia VVusto 
so ano prasmės ploto, kuriame jis į m a z a ir kitos rūšies citatų.Tai kitų i vo veikale "Ungewissheit und Wag-; žodžiais: Wustas, pradėjęs pasaulio I gences philosophiques du Christia- į "^"Vji • "\- • / • te \ 
pats ir juo žymimi objektai buvoja? į mintys, kurios manąsias čia patvir-'nis (1936). Jo mintimis esu naudo- darnos šlovinimu, baigia įtarimu, j nisme, 1950) atgrasė mane man : ^ J ^ ^, ? ;„^, 
Ilgesys rasti tokią kalbą, kuri vien- ! 

prasmiškai išakytų žmogiškąją tie
są, yra iŠ tikro "prarastojo rojaus' 
ilgesys. Be to, argi žmogiškoji tiesa 
yra ir gali būti vienalytė, kad leis
tųsi nusakoma visur tolygiai? 

2. Citatų prasmė 

V. Trumpa prikiša autoriui, esą 
šis "cituoja tiek daug visokių kar
tais antraeilių ir trečiaeilių (ypač 
vokiečių) filosofinių veikalų, kad 
kartais labai sunku susigaudyti, kur 
jis kalba pats savo vardu, o kur jis 
tik kartoja kieno kito pasakytą nuo
monę" (M, p. 173). šiam priekaiš
tui pritaria ir D. Vasiliauskienė, 
laikydama jį pagrįstu (plg. D, p. 
3) . — Kodėl tad ašen šitaip elgiuo
si? 

Būdamas, kaip V. Trumpa paste
bi, "labai raštingas žmogus" (M p. 
171), esu turėjęs savo gyvenime ne
maža ginčų įvairių įvairiausiais EndeJ Koks (estas) 
klausimais, pradedant socialiniu ka- u pabaltiecių grafikos ir skulptūros parodos N«w Yorke 

Meksikos motyvai (litografija) 
Nootr. V. Maželio 

, **j«* v *""" ?į i soliutumas (aš pats tarčiau: jos pil-'esprit chrėtien, 1944-46; Exi- Į u - 1 • • 1 V K ' narve), b. is laisves plaukianti 
pir-

. . . . . . _ j menybė ryšium su esme (essence), 
svetima filosofijos ir tikėjimo santy- j _ 
kių samprata. Mat, tam ar kitam į 
filosofui įimti į save reikia vidinio 
atitikmens. Kai šiojo stinga, galima 
filosofą suprasti, bet negalima jo įsi
savinti, vadinasi, į jį kreiptis, kad 
padėtų. (Plg. K. Jaspers, Notizen 
su Martin Heidegger, Muenchen 
1978, kur jis rašo: "Į Heideggerio 
raštus savo vidumi neatveikiau 

c. Kito Aš kaip mano priešininko 
sklaida. Tai trys įžvalgos, kuriomis, 
mano galva, Sartre labai giliai įsis
kverbė į žmogaus padėtį pasaulyje. 
Visomis šiomis idėjomis esu pasi
naudojęs atitinkamose vietose: pil
nutinės laisvės idėja, kalbėdamas a-
pie "Tikėjimą ir laisvę" (plg. 

Draugas 1974, nr. 145 ir 151; pla-
ia>vu, » - ' - » r " l i ' - u - , . | a « a tai bus išvystyta "Religijos fi-
Nemėgau skaityti Sem und Zett, ka- , b s o f . j o s „ egzistenci-
dangi ji manęs neprakalbino, — ligi j . ^ nirTnonvXv v.M^A^.c . ^ 
pat šios dienos (1954-55 m., M c ) 
esu jos skaitęs tik mažą dalį... Nes 
skaitydavau tik tai, kas man miela 
ir teikia maisto, Heideggerio gi vei
kalai man jo neteikė", p. 225, 142, 
143). 

Eidamas nūn prie J. P. Sartre, 

jos pirmenybe, kalbėdamas apie 
žmogų kaip savęs paties apmatą 
(plg. Filosofijos kilmė ir prasmė, p. 
270-71); kito Aš kaip mano prie
šininko samprata, kalbėdamas apie 
skirtumą tarp Aš ir Tu ryšium su 
Dievo pergyvenimu (plg. "Religijos 
filosofija" I p. 159-161; 162-165), 

skirčiau du dalyku: jo ontologiją ir j k u r k a j p t j k i r cituoju Sartre "L'Et-
jo antropologiją. Sartre ontologija j re et le nėant", būtent, šio veikalo 
iš tikro manęs neįtaigauja. Gal to- j (sakoma geriausiąjį) skyrių "2vil-
dėl, kad joje kyši ateizmas iš pat 
pradžios; tuo tarpu tarti, ar Dievas 
yra ar jo nėra, mano pažiūra, gali-

gis". Tad vargu ar būtų teisu teig
ti, esą "Maceina visai nesikreipia j 
Jean-Paul Sartre" (D. Vasiliauskie-

jos neplaukia iš Dievo nebuvimo, 
kaip to nori Sartre. Priešingai, man 
atrodo, kad tiek laisvės pilnatvė, 
tiek egzistencijos pirmenybė, tiek ki
tas Aš kaip mano priešininkas ne tik 
galima suderinti su Dievo buvimu, 
bet tiesiog iŠ žmogaus kaip Viešpa
ties kūrinio plaukia ir Dievo buvi-
10 reikalauja. Tai esu mėgfftęs atitin
kamose vietose parodyti bei pagrįs
ti. Čia visa tai tik primenu, kad pa
siaiškinčiau, jog į Sartre kreipiuosi 
ir tai visiškai vaisingai. O kad ne 
kiekvienoje knygoje jį cituoju, tai 
tik todėl, kad ir jis, kaip kiekvienas 
kitas, nėra man autoritetas, o tik 
svarstybų dalyvis: kur jis turi ko 
pasakyti, ten ir leidžiu jam prabilti. 

Tuo mano 'pakvietimas* j svarsty
bas ir baigiasi. Save patį interpretuo
ti nenoriu. Todėl palieku kritikams 
spręsti, ar mano knygoje Dievas 
"mažai skiriasi nuo ateisto Sartre 
sąmonės kaip absoliuto" (D. Vasi
liauskienė, t.p.) ir ar "Dievo ir bū
ties sutapatinimas yra pas Maceiną 
apriorinis" (D. VasiUauskienė, D, 
p. 4). Ką aš pats norėčiau išgirsti, 
būtų kritikų balsas: ar 6 tikro fi
losofija yra interpretacija? Nuo šio 
klausimo priklauso visas manojo 
mąstymo kelias čia svarstomoje 
knygoje. 
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PABAL TIEČIŲ GRAFIKOS IR SKULPTŪROS 
PARODA NEW YORKE ALINA STAKNIENĖ 

Nematomiems veidams ir vardams 
be adreso 

Aprašydamas Vytauto Igno pa
rodą Detroite, šio literatūros prie
do, korespondentas neseniai iš
reiškė .skundą, kuris galioja ir 
daugeliui kitų meno parodų. Ne 
vieną žiūrovą apima nykus ir 
liūdnas jausmas, kai vos vieną 
savaitgalį užtrukusio] parodoj, 
tįkprieš dieną kitą iškabinti dar-

stovėjo nedidukas lieto aluminio 
modelis — Jonyno 25 pėdų aukš
čio skulptūros Brooklyn College 
piazoje. Ši skulptūra buvo pasta
tyta prieš 7—8 metus ir vaizduo
ja knygos raidą metų tėkmėje, 
„iš grūdo į vaisių". 

Vidos Krištolaitytės ir Elenos 
Urbaitytės metalo raižiniai puošė 

tuoj vėl „išdraskomi". Ne- į parodos įėjimo sieną. Jos abi daubai 
lemtos tos mūsų sąlygos neleidžia I giausia pažįstamos kaip tapy- j 
keliom savaitėm pratęsti parodų i tojos, užtai buvo įdomu susipa-
uv "neduoda ilgiau pasidžiaugti į žint IT SU jų grafika. Urbaitytė 
rūpestingai vienon vieton sutelk-'savo nedidelio formato darbe 
ta kūryba, sugabenta kartais ir iš j „Asta", iš dviejų skirtingų stebė-
tolimesnių vietovių. j jimo taškų vaizduoja didingą ma-

^ Panašus jausmas kilo ir bai-jsyvią figūrą kompaktiškam ovale, 
gianiis Pabaltiečių grafikos ir;Cia ]i, kaip ir savo tapyboje, 
skulptūros parodai Nevv Yorke/ sprendžia daugiaplanės erdvės 
kuri 'vyko Estų namuose Man- j ir jojo talpinamų formų proble-
hattane, balandžio 27—29 die-įmą. Ir šis darbas ir abu Vidos 
nemis. šie Estų namai, tai trijų i Krištolaitytės metalo raižiniai lie-
aukštų pastatas pačiam didmies- j tuviškose New Yorko parodose 
čio centre, vienoj iš pagrindinių; dar nematyti. Krištolaitytės „He-
je gatvių (keli blokai nuo Em-; rojaus liekanos" buvo išstatytos 
pire^tate Bldg.). Juose sutelpa ir;Pratt Graphic Center rinktinėj 
estuko J a ikraščio redakcija ir vai- j parodoj 1975 m. Šis darbas tęsia 
gykla fr įvairių estiškų organiza-' jos tapyboj taip ryškią mirties te-
cijų būstinės. Pagrindinė salė ii-; matikos liniją: tai vyro palaikai 
ga, su iabai aukštom baltom sie-; tamsiam sarkofage. „Jo gėlės" ir-
nom. Joje paprastai vyksta įvai- i gi šaltai liūdnos, lyg ne gėlės, o 
rūs susirinkimai, choro, tautinių minkštos plastiškos formos, išni-
šakių repeticijos, įvairūs parengi- j rusios iš juodos erdvės, kaip sap- i tai šiltų, jaukių formų, klasikinio I rodą aplankė beveik 350 žmonių.; 
mai, kaip ir mūsų panašiose sa- n ų burbulai iš pasąmonės gel- : paprastumo alebastras „Prie- i Mažiausiai lankytojų vis tik bu- ! 
Iėše. - ! m j ų j o s y r a dvasinės būsen.os eks- globstyje". Panašaus jos darbo į vo lietuvių. Pabaltiečių kultūri- i 

Minėtą savaitgalį nuogos šios | oresiia. fotografija puošė 1978 m. pirmojnio bendradarbiavimo idėja, at- į 

Latvių kampelis pabaltiečių grafikos Ir skulptūros parodoje, \ e w Yorke. Matyt 
Minką Klavins — skulptūros ir Vigeo Saule — grafika. Nuoįr. V. Maželio 

Skulptorė Adele L> Augustas, Į susidomėjimas meno darbais bu-
išstatė du darbus. Vienas jų —įvo nemažas. Per tris dienas pa-

savaitgalį nuogos šios 
salės -sienos pasipuošė imponuo- presija. 

Šioj parodoj buvo žadėjusi da „Aidų" numerio viršelį po pirmo- rodo, daugiau yra prigijus pas 
jančiais, trijų tautų grafikos dar-gyvauti ir Elena Kepalaitė, kuri'šios pabaltiečių meno parodos latvius ir estus, negu pas mus. O 
bais, o išilgai sienų ir salės centre ; Su pabaltiečiais menininkais N*w Yorke. Kari Pehme, kitas es-1 gal niujorkiečiai lietuviai tingi į 
buvo išstatyta įvairios technikos I New Yorke bendradarbiauja ir tų skulptorius, išstatė didelį rea-:New Yorko miestą nuvažiuot? 
skulptūrų, alabastro, lieto alumi- į p r j e įvairių bendrų parodų yra ! Hstinį darbą „Akrobatai" ir ma-; Čia pat netoli nuosavų namelių 
nio, mišrios technikos darbų. Ke-;daug prisidėjusi. Bet dėl susidė-įžą modelį — „Columbus" —lyra savasis Kultūros židinys, kur 
liorn dienom salė virto puikia ga- Į jusiu aplinkybių negalėjo šį kar-' Yonkers miesto aikštės projektui. Į nuolat kas nors vyksta, to ir už-
leriia, kurioje vyravo tikrai šven- 'tą dalyvaut. Latvių skulptorės Minką Kla-j tenka, tai ten ir tevažiuojami., 
tiška nuotaika. Buvo sutelkta apie: Estų grafiką reprezentavo 17 vinš du alebastro darbai buvo gi-, O vis dėlto atėjo 

^ISivgįrių darbų. , darbų, o skulptūrų buvo ketu- j miningi minėtos estų skulptorės | kio kuris nuolat 
Vytauto Igno šeši lino ir me-;rios. I akį krito Eduard Ruegaitos pačios technikos darbams, 

džio raižiniai — „Pavasaris", j spalvoti lino raižiniai. Retas estų Pati medžiaga turbūt prašosi šil-
"Jūrate ir Kastytis", "Madona" j grafikas naudoja spalvą. Ruega, tų, jaukaus paprastumo formų, 
ir kiti užėmė didelį atskiros sie- ' būdamas taip pat ir tapytoju, Be to, abi skulptorės, matyt, pri-
nos plotą. Mums lietuviams to- spalvom grafikoj kuria nuotaiką, klauso tai pačiai meno srovei. 
kie savi, pažįstami, artimi, jie vi- ; "Naktis kainuose" line nordiš-, Latvių grafikoj, tiek savo kon-
suy domino savo šviež"mu ir • kos nakties tylą ir didingumą jis cepcijos lakumu, tiek technikos 

jaunimo (to-
lanko kultūri

nius parengimus). Jiems galbūt 
ir pabaltiečių kultūrinio bendra
darbiavimo idėja artimensė, ne-

o, be to, jie i 

PRANAS D O M. GIRDŽIUS 

Draugai ir bičiuliai 
Mielosios šokio portnerės 
Atrodo dar nepasibaigė vasara 
O jūs kaip svečiai kaip atostogavę 
Vieni lyg užsigavę lyg laukdami lyg prašomi 
Išdyrinot neužmokėję nepalikę nė adreso 
Lyg elgetos po švento Roko atlaidų 

Nei žinojote nei numanėte kad reikės atsilyginti 
Banknotais išėjusiais iš apyvartos 
Kad šokiai ir žodžiai rimuoti 
Bus išmadėję 
Kad sūnūs ir dukros sakys: 
"Kokie kvaili buvo mūs tėvai 
Jei šoko Lambeth VtaTk" 

Kad vita brevis žinojome 
Iš Gaudeamus ir poterių senosios motinos 
Rytais būdavo prie balanos 
Bet kad išvykę atsiteisti negrįšim 
Amžiną a t i l s į Urbono nabašninkas 
Nė vienam nepasakė 
Amžiną a t i i a į 

Kolegos ir komūtonai 
Anie du apvalūs žodžiai prašau tikėti 
Neapsakomai klasiški 
Klasiškesni už Kvintą Horacijų Flaką 
Ka% jūs išvykot iskiūtinot 
Novalio ir SchJėgelio sodnuose 
Mėlynosios gėlelės neradę 
Tuos du žodžius užsitarnavot 

Išvykote pūni tikėjimo 
Kad sodnai vėl žydės 
Kad lygumos žaliuos 
Kad per Velykas prisikels 
Kad eis apie bažnyčią 
Jums eiti jau nebuvo laiko 
Nei Credo kalbant gaišti prie t i e s ų 
Kai gegužinėse šokom 
Ar daug galvojome ką daro kojos 

Draugai bičiuliai 
Ir šokio partnerės vakarinėmis sukniomis 
Viskas 

Kari Pheme (estas) Akrobatai (plasteris) 
Ii pabaltiečių grafikos ir skulptūros parodos New Yorke 

Nuotr. V. Maželio 

m Ką išsinešam sako 
Jei kam skolingi pagal aną didįjį klasiką 
Liks neišgertos taurės 
Ir likutis ružo nuo lupą nenučiulpto 

Nei Petro Teūhardo Dievas 
Nei Friedricho Nietzschės puikusis Antikristas 
Nesikiša 

gu vyresniesiems 
ir judresni. 

Šeštadienio vakarą parodos sa-;h " 
lėj įvyko jaunų talentų vakaras, Į 

nizavo Pabaltiečių meno drau 

yra daug pasireiškusi pabaltiečių 
ndroj veikloj. 
Parodą ir talentų vakarą orga-

Nauji leidiniai 

fnii ir ritminga kompozicija. Kai 
kurie žiūrovai ilgai stovėjo ir žiū
rėjo, dažnai vėl sugrįždami dar 
pasmaguriauti šiuo nepakartoja
mu linijų ir formų lobynu. „Kompozicija", balansuojamos 
1 Romo Viesulo kūrybai skirta kontrastiškų žalsvų, rausvų spal-
kita didelė sienos dalis talpino vų formos. Šiame ritmiškai har-
šešias jo spalvotas litografijas (kai\ moningam abstrakte sugestijuoja-
kurias New Yorko lietuviams pa- j ma trapi dvasinė pusiausvyra, 
žjstamas iš ankstesnių parodų — Į Kito estų grafiko Endel Kb*ks 
,Wee", „Che", „Cuachtemoc" ir! meksikietiškos inspiracijos darbai į ketvirtą viršelio puslapį). 

I paro pastabos apie stipendijas ir 
i premijas), Lietuvos Laisvės ly
gos deklaracija (pogrindžio krei-

• PASAULIO LIETUVIS, 1979 pinys į užsienio lietuvius), Kokia 
m., Nr. 3. Leidinys bendruomenės jaunimo politinė laikysena (Vik-
minčiai ir gyvenimui. Redakto- toro Nako samprotavimai), Poli-
riai: Romas Kasparas ir Romas j tikos baruose (Pabaltiečių vaka-
Sakad,olskis. Leidėjas: Pasaulio į ras Kanados Parlamento rūmuo-
Lietuvių Bendruomenės valdyba.'se), JAV LB finansų apžvalga, 

Daina Kojelytė-l Australijos Lietuvių dienos, PLB 
Redakcijos ir administracijos ad- žinios, PLJS žinios. PLJK žinios, 
resas: 5620 S. Claremont Ave.,: Pasaulio lietuviai, Lietuva, Miru-
Chicago, IL 60636. Metinė pre- j šieji, Leidiniai, Laiškai, JAV Lie-
numerata — 6 dol. ! tuvių fondas. 

Šio numerio temos ir užgrieb- į 
tos sritys: Senasis Vilniaus uni-j 

savo sviez"mu 
originalumu, liaudies meno mo- I išreiškia šaltų spalvų dėmėm: mė- pranašumu imponavo Ednio į kuriame jaunas aktorius estas 
tyvų ir elementaraus gamtos gai-llyna, juoda, balta, su pilkais to- Strautmanio gaivalingas spalvo-i/cn Kuuse paskaitė naujos (ir giJa „Baltia", kuri įsisteigė Nevv 
valo ritualistiniu panaudojimu J nais. Tos tautinės spalvos nostal-' tas monotipas „Colossus pagal j naujai išverstos) estų beletristikos.; Yorke 19 i6 m. rudenį. Tai buvo 
akį- svaiginančiu detalių gausu- • giškai primena Estiją. j Goya". Jauno foto — realisto! Jaunas lietuvių poetas Vytas Ba- \ m šeštas renginys trumpame 

Flamenco nuotaikos line „Mu- į Vilnis Strazdins serigrafai buvo\ kaltis, kuris peniai Pabaltiečių į šios draugijos egzistavimo laiko-
zika", ispaniškai-čigoniškas jud- pilni šviesaus lyrizmo. Jo medžiai j poezijos popietėj skaitė savo vers- j ^rpy. Be minėtos pirmosios me- _. 
rus ritmas išreikštas gyvom, karš- j dvelkė tyra, nesuteršta gamtos!tu Jono Meko eilių, šiame talen-,no parodos Kultūros židiny 1977Į Aarn. ..,-. J ...a 
tom spalvom. Trečiam jo darbe,' ramybe, gal kiek per statiška ir j tu vakare pasireiškė su keturiais j m- rudenį ir poezijos popietės per-

per švelnia. Voldemars Arens, I savo originaliais eilėraščiais, o na* pavasarį, kurioj dalyvavo žy-
vienas iš gan retų latvių abstrak- j taip pat skaitė savo verstos Al-! mūs pabaltiečių poetai, dar buvo 
tistų, pasirodė su dviem spalvo- j bino Bernoto. Tomo Venclovos surengta piešinių paroda, fotogra-
tais monotipais. (Jo aliejus, se-1 ir Vytauto Bložės kūrybos. Jis yra fijos paroda ir meno skaidrių va-
mi-abstraktas „Durvs" taip pat i organizavęs poezijos popietes karas. Ateity numatomas pabal-, . _ 
puošė minėto „Aidų" numerio amerikiečiams poetams ir yra tiečių dramos pristatymas (ry-;Ver,.-^> ^.r.?y:-..-~.., ^ . K..;. 

I spausdinęs savo kūrybos anglų šium su antrojo dramos antolo-
ict.) — ir vieną baltą reljefinę I išreiškia ne nuotaiką, o paslėptos j Latvė skulptorė Anna AnniisM^. B*» tomo „The Golden Steed" 
nuospaudą „Liktė". Šiuose dar- j minties, enigmos, intelektualinį; Hagen iškabino du intaglio dar-1 Latviai pasirodė su poezija,; pasirodymu), o vėliau koncertas 
buose, pilnuose dramatinės įtam-1 krūvį. Jo litografijos „Praeities j bus ant metalo plokščių ir išsta-1 dainom ir kanklių muzika. Jauna ; |* v e l bendros dailės ir totogra-
pos, labai kondensuotai, tampriai,; laikai" ir „Cuatilicue" intriguo-. tė didelio formato abstrakčią poetė Rita Rumpeters, žymios ; "Jos Puodas, 
išreikšta šiuolaikinio žmogaus j ja savo siurrealistiniu stilium ir'. skulptūrą, mišrios technikos. Šis; latvių poetės Baibos Bičble ir dail. | I bendrą šios meno draugijos 

meksikietiškos simbolikos jėga; darbas (žadinantis vaizduotę, H m ars Rump^terių duktė skaitė; veiklą įsijungia, ir kviečiami gau-
Pirmam darbe už išdidaus indė- mįslingas), atrodė kaip koks tarp- j savo eilių (kurios aiškiai skiriasi: siau įsijungti, ne vien dailinin-
no veido profilio, lyg jo atmin-; erdvinei komunikacijai naudoja-: nuo motinos kūrybos). Janis Bal- kai, bet ir rašytojai, muzikai, fo-
ty, sukrauta, smulkiai detalizuo- j mas objektas, arba gal tos ko-: kitis dainavo savo sukurtų dainų,, tografai, meno ir literatūros kri-
tais raižiniais, visa Meksikos pra-! munikacijos trukdymo aparatas. pritardamas sau gitara, o jauna! tikai ir veiklūs meno rėmėjai su 

j eities kultūros didybė ir jos isto-; Kaip ten bebūtų su erdvine ko-1 kanklininkė Silvija Padegs pa- savo darbu ir idėjom. Entuziastų 
buvo iškabinti penki jo medžio I rija. Antroj litografijoj, už šių I m u n jkacija, bet broliška komu-1 skambino latvių liaudies dainų, šiam bendram darbui turėtų atsi-
r*ižin!ai — "Europa", "Penktoji j laikų žmogaus (suvargusio veidoįn jk a c i j a t a r p pabaltiečių šioj pa- į Talentų vakarą nuotaikingai pra-, rasti ir daugiau. 
Ave",; „Šventas Antanas" ir kiti. Į skausmingom akim) matosi bai- j r0<joj DUV0 sklandi. Visuomenės vedė Nastutė Umbrazaitė, kuri \ Nereikia aiškint, kad bendri 
Cfaejhės „Jaunojo Verterio kan
čias" knygos iliustracijos buvo 

ros baruose (Miunchene ir Aus
tralijoj), Post Scriptum (R. Kas-

trągiŠka, drumsta dvasinė būse-
na» Jie atlikti itin kruopščia tech
nika, kūrybiškai išieškotom, nau
joviškom meno priemonėm. 

Vytauto K Jonyno grafikai 
skirtam priekiniam salės plote 

įrėmintos vienam dideliam d.ar-
be, Lietuviui žiūrovui šie darbai 
neišdildomai įstrigę atmintin 
kaip klasikiniai lietuviškos grafi
kos kūriniai. 
;*$aose susilieja tobula techni

ka ' fr polėkis, nepaprasta pre-
cizila ir poetiškas grakštumas, 
knnkrpTumas ir lakus formų ek-
<p'p)tyvumas. 

Sa'Tės centrą dominavo V. K. 
Jonyno didelės lieto aluminio 
«ktiiptšros — „Industriia" ir 
„Motina". Pirmoji savo šaltom 
kompleksiškom formom vaizda
vo suraizgytą. mechanizuotą 
twhno>oginę civilizaciją, antroji 
-mr išliekantį, šiltą, pirmapradį 
žmogišką elementą. Kitoj vietoj 

tarsi, slėpininga deivės statula, 
tum gimdanti naują žmogų. 

Endel Kb'ks pabaltiečiams 
daugiau pažįstamas iš aliejinės 
tapybos darbų. Pirmojoj pabal
tiečių meno parodoj Kultūros ži
diny, New Yorke, 1977 metų ru
denį, jis buVo išstatęs tris spal
vingus abstraktus. O AABS VI-oj 
konferencijoj Toronte pemai pa
vasarį pabaltiečių parodoj už sa
vo aliejų laimėjo pirmą premiją 
(Ten lietuvių menininkų labai 
mažai dalyvavo). 

Jauna estė grafikė Epp Ojamaa 
aktyviai reiškiasi pabaltiečių me
nininkų veikloj, šioj parodoj ji 
išstatė du abstraktus. Tai dinami
kos pilni serigrafai, kurie sugesti-
juoja vitališkas formas ir audrin
gas gamtos jėgas. KrIltoUJtytta Ir L'rbattyt«g metalo raižiniai pabaJt'p<*> 

pabaltiečių kultūriniai renginiai 
yra visapusiškai naudingi. Susi
pažįstama su kūryba, suartėjamą. 
Bendrom jėgom galima kai ko 
pasiekti. 

Dailininkai jau ir anksčiau 
yra užmezgę kontaktų. Dail. V. 
K. Jonynas dirbo su latvių dail. 
Augustu Annus (skulptorės An
na 
pabaltiečiais dailininkais, orga
nizuodamas bendrą meno paro
dą Baden Badene Vokietijoj 
1948 m. O jis pats Jau 1944 m. 
Rygoj turėjo savo grafikos paro
dą. Jo darbų turi Rygos ir Talin-
no muziejai, čia New Yorke jis 
irgi žinomas tarp pabaltiečių, 
daugiausia kaip Vatikano pavil
jono dekoratorius pasaulinėj pa
rodoj 1964—65 m. 

O dail. Romas Viesulas žino
mas New Yorke kaip vienas iŠ 
dviejų pabaltiečių grafikų, daly
vavusių sukaktuvinei 20-toj na
cionalinėj JAV grafikos parodoj 
Brooklyno muziejuj 1976 metais. 
Antroji buvo latvė Viia Celminš. 
gyvenanti CalifornijoJ. 

Linkėtina, kad užmegzti nauji 
j kontaktai plėstųsi ir kad pabal-
) tiečių bendradarbiavimas meno 

z aflkos ir skulp'flro* paro<Jo|e, New Yorke Nuotr V. Maželio ^ r > v bu'otu 'T klestėtų. 

Leidinys yra ne tik pasaulinės 
lietuvių veiklos veidrodis, bet ir 
tos veiklos formuotojas pozityvia, 
bendruomenine kryptimi. Nume
ris gausiai iliustruotas, puikiai 
atspausdintas "Draugo" spaustu
vėje, Chicagoj. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1979 m. gegužės mėn., Nr. 5. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mė
nesinis žurnalas. Redaguoja 
Juozas Vaisnys, S. J. Adminis
truoja A. Likanderienė. Redak-

Annus-Hagen tėvu) ir kitais ^ ^ i r administracijos adresas 
2345 W. 56th St., Chicago; IL 
60636. Metinė prenumerata — 
8 dol. 

Kristina Parėštytė rašo Mo
tinos dienos proga, Stasys Yla. 
liečia istorinį Marijos garbini
mą Lietuvoje, Aldona Kaman-
tienė pateikia temą "Geras 
draugas — retas paukštis (kon
kurse premijuotas straipsnis), 
P. Daugintis aptaria pirmąją 
Jono Pauliaus II encikliką "Re-
demptor hominis", Alfonsas 
Grauslys sustoja prie Asyžiaus 
ir Asyžiečio, A. Saulaitis, S. J . 
gvildena veiksmingą atsakomy
bę tikinčiųjų žmonių bendruo-
nėje, V. Liulevičius kalba apie 
išeiviją ir Vilniaus universitetą, 
R. Šilbajoris recenzuoja Vlado 
šlaito poezijos rinkinį "Nesu 
vėjo malonėje". 
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Keista knyga 
V. TRUMPA 

P. L KuSneris (KnySevas), PIET-
RYCiy PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS. Istorinė etninės terito
rijos studija. Mažoji Lietuva. Ver
tė Aleksandras Tenisonas. Išleido 
Lietuvių miškininkų sąjunga 1979 
m. Chicagoje. Kongreso Bibliote
kos katalogo kortelės numeris: 
77-9240. Knyga didesnio formato, 
iliustruota, kietais viršeliais, 224 
psl., kaina — 10 dol-, gaunama ir 
'Drauge". 

Henrikas Nagys prisijaukino sakalą Toronte 

Kadaise į cinizmą palinkęs 
Prūsijos valdovas Fridrichas II 
(Didysis) išsireiškė, kad tegu 
tik jo generolai užima kokį kraš
tą, jo istorikai visados sugebės į-
rodyti, kad tas kraštas jam ir 
priklauso- Antrojo pasaulinio ka
ro vadovai nuėjo visiškai tuo pa
čiu keliu: lyg kokie siuvėjai jie 
savo žirklėmis karpė tautų ir 
valstybių sienas, visiškai neatsi
žvelgdami į jokius etnografinius, 
lingvistinius ar istorinius argu
mentus. Tokiu būdu jie sukarpė 
Vokietiją, atkirpo gabalą nuo 
Japonijos, perkirpo per pusę Ko
rėją ir Vietnamą. Pasakojama, 
kad 1939 m. rudens derybose 
Maskvoje Lietuvos delegacijai 
bėdavojant, kad Vilnius bus per 
daug apnuogintas iš rytų pusės, 
Stalinas savo pypkės kandikliu 
ant stalo patiestame žemėlapyje 
užbrėžęs truputį toliau į rytus ei
nančią liniją paklausė: Teper 
chvatit? (Dabar užteks?) Lygiai 
taip pat Churchillis pasielgė su 
Rumunija. 

Taip nugalėtojai elgiasi su 
valstybių sienomis. Vis dėlto rei
kia pripažinti, kad iš tų trijų "di
džiųjų" tik Stalinas rimčiau žiū
rėjo į pasaulio ateities problemas 
ir žinojo, ką daro ir ko siekia. Ki
ti du težinojo tik viena - reikia 
ligi galo sumušti Vokietiją ir Ja
poniją, ir pasaulis bus toks gra
žus, kad tik gyvenk ir norėk. 

Kad Stalinas nebuvo toks nai
vus, tarp kita ko rodo ir čia re
cenzuojama P. I. Kušnerio (Kny-
ševo) knyga "Pietryčių Pabaltijo 
etninė praeitis", kurią miškinin
kas A. Tenisonas išvertė į lietu
vių kalbą, o Letuvių miškinin 

• v i • 

is;ei 

rint išspręsti prūsų kalbos ir et
ninės priklausomybės klausimus. 
O čia kaip tik Kušneris yra vi
siškas diletantas. Tai paliudija 
prof. P. Jonikas savo pastabose 
prie kalbinės šio veikalo pusės. 
Kušnerio Rytprūsių vietovardžių 
aiškinimą Jonikas laiko tiesiog 
"absurdišku". "Apskritai, IV ir 
XI sk., kur liečiami konkretūs 
kalbiniai (vietovardžių ir bendri
nių žodžių) duomenys, yra silpni, 
labai silpni, daug kur visai nepa
tenkinami", daro išvadą P. Joni-

Prieš kokius septynerius me
tus Toronte labai sėkmingai vei
kė gajus sambūris — Toronto Lie
tuvių akademikų (alumnų) 
draugija, kuri, ypač sekretoriau
jant Sofijai Butkevičienei, (dabar 
S. Balsienei) buvo surengusi ga
na daug turiningų paskaitų 
(ypač iš literatūros srities), bet 
vėliau draugijos veikla kažkodėl 
"užgeso". Dabargi, atrodo, to sam
būrio veikla ir vėl atgyja. Turima 
netgi ir valdyba: A. Karkienė, 
K. Manglicas ir A. Banelis. Pir
muoju tos draugijos darbu buvo 
Prisikėlimo parapijos salėje gegu
žės 25 d. surengtas poeto Henriko 

kas (p. 179). Turint tai galvoje, Nagio kūrybos vakaras. Jame bu-
reikia stebėtis tiesiog begėdiška vo pristatyta naujoji Henriko Na-
Kušnerio drąsa, kai jis kalba apie 
Jurgio Gerulio ir kitų kalbininkų 
darbus, kaip apie "propagandi
nius pamfletus", o juos pačius 
vadina "išsigimėliais" (p. 118). 
Re.kia stebėtis ir mūsų vertėjo ne-
siorientavimu, kai jis, šias pro
pagandines Kušnerio eilutes 
pabraukdamas, rodo joms prita
rimą. 

Mūsų didieji kalbininkai A Sa
lys ir P. Skardžius visiškai atvi
rai prisipažįsta esą Gerulio mo
kiniai. Gerulio kaip mokslinin
ko neneigia ir dabartiniai Lietu 

gio poezijos knyga "Prisijaukin
siu sakalą". Savo poeziją skaitė 
pats poetas Nagys, o apie jo kūry
bą kalbėjo Vladas Šaltmiras. 

Pristatyme dalyvavo apsčiai 
žmonių, nors pasitaikė diena la
bai lietinga ir gana šalta. 

Atidaromąjį žodį tarė Aušra 
Karkienė, citata iš H. Nagio 
"Sakalo", pakviesdama Vladą Šal-
tmirą pristatyti iš Montrealio at
vykusį poetą Nagį ir pakalbėti 
apie jo kūrybą. Šaltmiras pir
miausia pasisakė, jog jis laikąs di 
dėle garbe ir malonumu kalbėti 

vos kalbininkai. Gerulis savo po- j apie iškilųjį poetą, kurio vėliau-
litine veikla nei kiek neprašoka sios poezijos knygos pristatymas 
Kušnerio revoliucinės ir politinės vykstąs šiandien, 
veiklos. Mokslininko darbas su Henrikas Nagys, anot šaltmi-
jo politinėmis pažiūromis nieko ro> skiriąsis nuo kitų mūsų poe-
bendro neturi. j tų savo išimtine žodine magija. 

Gaila, kad dėl šio Kušnerio Į čia, žinoma, jis neturįs galvoje 
veikalo savo nuomonės nepareis- Į Nagio išskirtinio sugebėjimo de- j jautimo, o iš tikro — iš sugebė-
kė kiti du specialistai: prof- J-įklamuoti. Toji deklamacija grei-j jimo prasiskverbti iki intuicijos ar 
Puzinas dėl archeologinės kny-Į sausiai išplaukianti iš jo biologi-' instinkto. 

Taigi kai kurie poetai (o tokių 
yra nedaug) yra sintezė tarp 

gos dalies, dr. J. Gimbutas ae l | n ės sandaros, iš poezijos esmės, 
etnografinės. Knygos redaktorius i k u r i siekianti pirmapradžius žmo- . 
V. Žemaitis sako, kad jų nuo- į g a u s evoliucijos laikus, antropo- i žmogiškojo intelekto ir pasąmo-
monės, knygą išvertus, atsiklau- j i o g į n e terminologija tariant, neįninio juslingumo. Toks, prele-
ses- į tik akmens amžių, bet ir urvinįį gento supratimu, ir yra Henrikas 

Aplamai apie šią keistą knygą, imosUt a r b a > kaip pats poetas 
kalbant, negalima abejoti gero-į N a g y S t u r b u t s a kytU j miglotas, 

pirmines žmogiškosios egzistenci-

Poetas Henrikas Nagys skaito tavo pozeiją jo kūrybos vakare Toronte ge
gužes 25 d. 

Rytmečiais 
piešiu 
žilvyčio laką 
juokingus veidus 
ant vandenio. 
Kitas poetas Henrikas — Hen

rikas Radauskas, palikęs mums 
žavingą poeziją, apgaubtą stikli
niu gaubtu, po kuriuo ir tempe
ratūra ir drėgmė griežtai kont
roliuojami. Jis nenusigręžiąs nuo 

Nagys. 
Cia Šaltmiras sąmoningai ski

riąs jausmingumą nuo juslingu-mis jos autoriaus, vertėjo ir lei
dėjų intencijomis įrodyti • * • * ] i jos ištakas, kuomet intuicija ar mo. Jausmingumą jis m*J*^\mūįįiM\\t biologines" buities, 

- ' d a u S instinktas tebeturėjo lemtingą j egotistinei lyrikai, o Henriką Na-1 a p g l ė b i ą s ^ k u l t ū r ą > a p r i b o . 
reikšmę žmogaus santykiavime gi linktų laikyti ne jausminiu, i j ą s s a v o tvarkinga eilėdara, poe-buvo tie patys vakariniai lietu 

viai. Ir tuo pagrįsti mūsų pre
tenzijas į tas žemes. Bet ar tai 
nėra veržimasis į atviras duris. 
Juk ir pripažįstant senųjų prūsų 

su žmogumi ir su ji supančia gam
ta bei visata. 

Prancūzų filosofas Henri Berg-
son savo knygoje "Kūrybingoji atskirą kalkių « tautini i d e n t i - j ^ j . u c i j a » k e U a retorinį klausimą: 

kų sąjunga išleido (Chicago, | tetą, kaip galvoja daugumas šių L h^aanomL m 5 c i v i l i z a c i j o j 
1979, 224 p. Kaina nepažymėta). į dienų kalbininkų archeologų ur ̂  i š k a j a m i n t e l e k t u i a t s i k o v o . 
Ta knyga (tai tėra tik viena da- istorikų vien tik del jų girmnys-1. . ^ p r e i e g e n t a s p a s i t e i . 
lis Kušnerio veikalo "Etniceskie tes su lietuviais atskiriant Juos! BJ ^ _ 
territorii i * & t e » « f T - . «"> ^ ^ f ^ T V ^ t , \ ^ o ^ cituojąs. Bergsono 
kuris pas rodė Maskvoje 19ol m., mes turėjo daugiausia teisių. Bet J - ~ J ; \ a . * 
kaip SSSR Mokslų akademijos kas su tuo skaitosi? Juk dar H Z S ^ S J S T L S S f f f l f t , . ; x . „ . . v » * i « - - • j y ™ , I tmktą, praradęs intuiciją (cia ir 
leidinys) aiškiai yra parašyta; a- Maskva kariuomenėj, pradejuS; £ P £ tolių verty-
"ant už:akymo" Greičiausiai ji veržtis i Latviją ir Lietuva Jonas > ^ ^siaurinąs savosios 
buvo užsakyta dar tada, kada j IV Baisusis galvojo, kad tarp ru-1 T . . _ ^ 
Rytprūsių likimas nebuvo iš- į zų ir prūsų tėra tik vienos raidės 
spręstas, nes tokiam veikalui pa- skirtumas. Stalinui nereikėjo nei 
rašyti ir išleisti reikia mažiausia 
kelerių metų darbo. Žinoma, vi
siška nesąmonė šios knygo; iš
leidimą sieti su 1951 m. Roberto 

tos analogijos, kad jis Rytprūsius 
paverstų Kaliningrado sritimi. 

Knyga išversta gerai, aprūpin
ta žemėlapiais, iliustracijomis, 

Tafto kandidatūra į prezidentus Į rodykle, santrauka anglų kalba 
(p. 161-2). Knyga tuo metu j (S. Girnius), išleista gražiai. Tik 

bibliografiją reikėjo pritaikinti 

egzistencijos apimtį. 
Tiktai poetai, lyriniai poetai 

(ir ne visi), jo galva, pasilaiką 
tai, kas mums, šiaip mirtingie
siems, jau nėra pasiekiama... 

Smegenų kaktinė skiltis, vė
liausiai išsivysčiusi pas žmogų, 
tikint biologais, šalia kitų funk
cijų "esanti susijusi su intelek-

bet jusliniu poetu. Juslingumu į t i k a > i r v i s ą ^ gyvenimą pa 
poetas atsigręžiąs i pasauli, pa-j ̂ ^ ^ barokinei metaforai. Jo 
skęstąs jame ir iš pasąmonines o ^ j a __ nesenstanti, ji suke-
gelmės išnešąs į paviršių nebe sa- j l i a n t i m u m y s e džiaugsmingą es-
vo jausmą, bet anuos tolius, ku- i t e t i n i pasitenkinimą. Jo pasaulis, 
rių buitim pritvinkstanti jo dva-įbetgif kad ir patrauklus, po kurio 
sia. Tode Nagys, nutolęs nuo sa- h a i k D v e r č i a s m u s pah^rti i š 5 t i k . 
ves, sugebąs, pavyzdžiui, pasaky-į H n i o n a r v o > k a d p a j u s t u m e vėjo 
t : i dvelkimą, lietų, šaltį ir saulės 

Tiktai kartais prabėga \ kaįtrą., 
tolumoj, kur ledinis dangus 

liečia sniegą, 
briedžių bandos ledu 
ir nusineša ant šakotų, aštrių 

ragų 
didžiulę, paliegusią 
Arktikos saulę. 

ra. Su Šiuo teigimu, girdi, nesu
tikti negalima. Anuomet Henri
kas Nagys, kaip ir kiti mūsų jau
nieji poetai, brendę jau svetur, bu 
vo naujų kelių ir savęs ieškoto
jai. Toks ieškojimas reikalavęs ir 
didelio intelektualinio pasiruoši
mo. Nagys yra subtilus poetikos 
meistras, gerai pažįstąs ne tiktai 
mūsų, bet ir Vakarų literatūri
nį pasaulį. Iš laiko perspektyvos 
betgi Henriko Nagio poezija 
šiandieną mums gal kiek kitaip 
atrodanti. Intelektualinė avantiū
ra nunešusi Nagio uždarumą į 
radau&iško, gal ir niliūniško 
laipsnio uždarumą. Intelektas, be 
abejonės, yra tas mechanizmas, 
kuris įgalinąs Nagį kalbiniais 
simboliais bei raidynu išreikšti sa
ve, bet iš kitos pusės, kaip sako 
anglų poetas bei klasikinės lite
ratūros akademikas A E. Hous-
man, intelektas nėra poezijos vers
mė, intelektas iš tikro galįs net 
kenkti poetiniam procesui. Anot 
Housman'o, mes, net ir vertinda
mi poeziją, negalime pasitikėti 
intelektu. 

VL šaltmiro poetinė sampra
ta stovinti arčiau Housman'o, 
todėl savąja šnekta jis nepreten
duojąs į jokį kritišką objektyvu
mą. Nagio intuityvi poezija jį 
kartais pagaunanti tokiu laips
niu, kad nebeišsigalįs sekti jos 
pažodinės prasmės, o gyvenąs ta 
nuotaika, kurią poetas surašąs 
"tarp eilučių" ir kuri perbėgan
ti per nugarkaulį elektriniais im
pulsais... 

Prelegentas pasisakė, jog apvi-
liąs tuos, kurie tikėjosi Henriko 
Nagio poezijos analizės, interpre
tacijos ar iš viso jos įvertinimo 
bendrame mūsų poezijos kon
tekste. 

V. Šaltmiro apsiribojimas la
bai siaura tema turėjęs betgi aiš
kų tikslą: pašnekėti apie tai, 
apie ką mūsuose retai kalbama. 

Nagio poezijos tematika — lie
čianti ir mūsų tautosaką, ir įvai
riausius karo, pokario ir tremties 
gyvenimo aspektus. Jis kalbąs šio 
amžiaus žmogaus lūpomis. Pri
statytojui gi rūpėję Nagio poeti
nės pradinės versmės bruožai. 

Po šių Vlado Šaltmiro min
čių ir žodžių pakviestas prie pul
to pats poetas Henrikas Nagys. 

Pirmiausia Nagys pasisakė, jog 
labai nemėgstąs "poetinių išpa
žinčių", nes Žinąs, jog žodis pa
rašytas ir įpintas į mintis, tuo la-

kinėją į aukštį, lyg ir lėktuvai, da
rydami startą. Taigi, ir patys po
etai kažkaip kitaip ir vaikšto, ir 
miega (dažniausiai po medžĮate)/" 
tarytum laukdami iš jų įkvėpi
mo... 

Dar Nagiui besimokant Kėdai
nių gimnazijoj, vieną rudenį jam 
pasipynęs po akim šalnų nukrės
tas medis. Medelis stovėjęs nuo
gas, vėjo ir šalčio nugainiotgs. <įt? 
po juo gražiai ir tyliai gulėja ra«V 
doni, geltoni ir kitų spalvų\\k* 
pai, tarytum vaizduodami ijĵ iV-
votą medžio šešėlį. Tad, išUl, 
kaip pas poetus atsiranda poetiš
ki įvaizdžiai — spalvoti šešėliai 
ir kt 

"įkvėpimu" poetas Nagys per 
daug netikįs. Viena tik žinąs^ 
vieną kartą poezija "gerai 1 
si", kitą — ne J 

I poetiką įsijausti, jam būnant 
dar 18 — 19 amžiaus berniokui; 
daug padėję Rilkės laiškai jau1-' 
nam poetui. 

Šiaipgi poetikoj jis labai mėgs-^ 
tąs paprastumą ir nuoširdume. 
Jis nemėgstąs tokių poetinių pos- . 
mų, kurie, kaip šarados, neiš
šifruojami. Jam pvz. labai patf-
kę ir tebepatinką poeto Aisčio vie- . 
no paprastučio eilėraščio šitokie 
žodžiai: 

•Z 

:.sd | 
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Net ir apie save patį kalbėda- i sisakęs, jog Nagio, kaip ir kitų jo 
mas, jis sugebąs prašnekėti į mus į bendraamžių, genetiniam taške 
pirmapradžio žmogaus žodžiais: i stovinti intelektualinė avantiū-

Ne atsitiktinai tad ir Rimvydas | b i a " kleistas knygos forma, yra 
' ne be jo — poeto, bet jūsų. Tai
gi, nebėra ko nė kalbėti apie jį. 

Betgi vieną kitą mintį vis dėl
to drįstąs iškelti apie poetus ir 
jų (poetų) išvaizdą. Tuo pačiu 
ir apie save. Poetai, mat, yra kiek 
skirtingi nuo kitų žmonių. Pvz., 
jūrininkai eidami svyruoją į šo
nus, lakūnai — tarytum pasišo-

Šilbajoris Radausko poeziją pava 
dinęs intelekto aistra. 

Gi kritikas Leonas Miškinas 
(Nyka-Niliūnas) "Literatūros 

lankų" 1955 metų antrajam nu
meryje, recenzuodamas Nagį, pa-

Kodėl jūs žodeliai 
Šitaip susidėjot, 
Kad mano mergelė 
Jums nepatikėjo... 

Poetas H Nagys pasisakė " ^ 3 -
"prisipažino", jog labai mėgstąjs-
rašyti apie kapus, karstus ete?, 
nes ir jo buvęs prof. J. Girnius lea-
daise pasakęs, jog reikią išmokti -
eiliuoti ne tik apie vestuves, krikS-^ 
tynas, bet ir apie laidotuves. v 

Be to, jis mėgstąs rašyti ir apie 
baltutėliai gražią šiaurę. Jis netgi 
ginčijęsis su vokiečiu, kada jis par
vadinęs Lietuvą "Ostlandu", o 
mes gi esam nordlandiečiai. Be 
to, poetui labai imponavusi suo
mių tauta, kuri taip didvyriškai 
kovojo savo sniegu padengtame 
krašte prieš užpuolėjus r a u d o j 
nuosius rusus... 

Prie pulto poetas Nagys ture-,.. 
jo keletą savo poezijos rinkinių 
ir iš jų labai ryškiai ir įtaigiai 
padeklamavo apsčiai eilėraščių, 
nors šiaip "deklamuoti su^-ko-^. 
mentarais" jis labai nemėgstąs, 
nes tie "komentarai" ne visuo-, :fs 
met tinką prie eilėraščio posmų.... 

Poetas H. Nagys yra nevient.. 
poetas, bet ir daugelio straipsnių,;. 
autorius bei dailės kritikas. . ..' ų\ 

Jo pirmoji knyga "Eilėraščiaf*, 
išleista 1946 m. Insbruke, lkimė-> 

jusi "Patrijos" leidyklos premiją; " 
Antroji — "Lapkričio naktys***'-^ ' 
Freiburge, 1947 m. Toliau > i i v 

"Saulės laikrodžiai" — Chicago?,, 
je, 1952 m., "Mėlynas sniegas." TT^ 
Bostone, 1960 m., "Broliai,balti 1-
aitvarai" — Chicagoje, 196£Loft-
Ir vėliausioji jo knyga — "PrisK 
jaukinsiu sakalą", kuri ir buvo.-
pristatyta Toronte. 

Pranys Afcėnas" 
1 '• 'h 

. ! , . j i :b -

prie lietuviško alfabeto, o ne pa-; tu ir sugebėjimu mąstyti bei spręs-
likti rusiško alfabeto tvarka. Gai- t i" (Liet Enciklopedija XXVIII, 
la vertėjo ir redaktoriaus dar- 166 p.) ir žodiškai išsireikšti, be 
bo, gaila leidėjų ir aukotojų pini
gų, paaukotų tokiam abejotinos 
vertės veikalui išleisti-

abejo, esanti toji priemonė, iš ku
rios atkylanti poezija, bet ji atky
lanti iš, trafaretiškai tariant, įsi-

ne tik jau buvo parašyta, bet ir 
atspausdinta. 

Klausimas, ar to veikalo auto
rius yra kompetentingas spręsti 
etninius pietryčių Pabaltijo(?) 
•klausimus? Kas yra tas Kušneris 
(Knyševas) ? Mūsų knygos lei
dėjai pateikia jo trumpą biogra
fiją, išsivertę ją iš DidžioMos so
vietinės enciklopedijos (1973 m. 
laicbs). Daugiau ž'nių apie Povi
lą IvanoviČių Kušnerį (tikroji jo 
pavardė buvo Knyševas) ir jo 
darbus randame žurnale "So-
• eiskaja etnografija", 1968, Nr. 

8, p. 178-181. Ten pateikta ir be
ne pilna jo rašinių bibliografi
ja, iJ kurios matytis, kad šalia 
labai aktyvios revoliucinės ir po
litinės vejklo- jis daugiausia do
mėjosi dabartinės Sovietų Sąjun
gos etnografiniais klausimais, 
kaip kolūkiečių šeimomis, etno-
graflniais žemėlapiais ir pan. Nei 
archeologijos, nei istorijom, nei 
fpmt kalbotyros jis atrodo nebu
vo specialiai studijavęs. Sc«na « chr. Haotpton dramos Tot»l EcHo**" CWC*RO)*> K»iHM<> posto Ar-

Nėra abejonės, kad kalbotyra thuro Rimbaod rolę vaidinąs Vytautą* Ruginis, de*infr)e — poetą Verlaiae 
yra pats svarbiausias įrankh, no-i vaidinai Gregory Wagrow«kL 

Jaunas lietuvis 
aktorius vaidina 
poetą Rintbaud 

Vytautas Ruginis, dramos stu
dijas baigęs Illinojaus universite
te, dabar vaidina Production bend 
rovės Pary teatre, 1225 W. Bel-
mont, Chicagoje. Jis turi vieną 
iš dviejų pirmaujančių vaidmenų 
— poeto Rimbąud, dramoje „To
tai Eclipse", kurią yra sukūręs 
britų rašytojas Chr. Hampton. 
ši drama pirmą kartą bmvo pa
statyta 1968 m. karališkame te
atre Londone. Turinys — bohe
minis prancūzų poetų Paul Ver-
laine ir Arthur Pimbaud gyveni
mas Paryžiuj, Lor.done, Briusely. 

V. Ruginis — stiprus savo vaid-
meny, susilaukė :>alankių Chica-
gos spaudos atsiliepimų, eina pil
nu lietuvišku vardu ir pavarde, 
pats kalba lietu- iškai. Yra bai-

Nauji leidiniai 
• Pasaulio Lietuvių jaunimo 

ketvirtojo kongreso ATSTOVO 
VADOVAS. Redagavo Linas 
Rimkus, Emilija A. Sakad/>lskie-
nė ir Romas Sakadolskis. Išleido 
PLJS Ryšių centras 1979 m. Chi
cagoje. Lėšas parūpino PLJS val
dyba. Leidinys didelio formato, 
142 psl. įvade „Nuo redakcijos 
stalo", be kita ko, sakoma: „Šia
me leidinyje stengiamės atstovui 
suteikti užtektinai informacijos, 
kad jis galėtų pats vienas, arba 
drauge su kitais atstovais, iš anks
to pradėti ieškoti sprendimų 
tiems reikalams, kurių spręsti su
ges Sv. Antano par. mokyklą, gy
vena Cicero mieste. Išėjo šv. Ig
naco mokyklą. Vasarą su savo 
trupe vaidins kituose miestuose 
ir užsidirbęs lėšų važiuos gilinti 
dramos studijų J Yale universite
tą. 

sirinks Pasaulio lietuvių jaunimo 
ketvirtasis kongresas". 

Leidinio puslapiuose sukaupta, 
puikiai paruošta visa informaci
nė ir labai parankinė medžiaga, 
būtina Jaunimo kongreso rink
tajam atstovui. Ir ne vien įsižiū-
tėjus tik į būsimą kongresą, bet 
visa susiejant ir su buvusiais 
kongresais ir su ateities gairėmis. 
Tai tikras kongreso atstovo vado
vėlis, jei ne visa jaunimo reika
lų "enciklopedija". Tai rodo 
Kongreso ir Jaunimo studijų die
nų vadovų neatkištinį, bet me
todišką ir apgalvotą paruošos 
darbų bei viso kongreso rimtą 
planavimą, o taipgi ši leidinį pa
ruošusių redaktorių plunksnos 
tvirtą braižą. 

• W H O ARE THE SOVIET 
DISSIDENTS? by Dr. Alex Shuo-
mas. Tai dvidešimties puslapių' natas kurt J. Prunskis-

brošiūra anglų kalba, islėfsta 
Bradfordo univerisiteto Taikos.1 
studijų instituto Anglijoje. C čll 

Vadinamas disidentų klausi- ' 
mas šiandien yra labai aktualus" 
ir intriguojantis. Tačiau disiden
to sąvokinis aptarimas ir jų veik
los kryptys dar yra, galima $*įį¥~r 
ti, kone aiškinimosi stadijoje^ t ^ t ; 
A. Štromo, taipgi disidento? «Uov-
monė čia gali įnešti tam tikro 
aiškumo. Leidinį galima isigyti 
rašant: P. van den Dtmgen? 
School of Peace Studies, Ufriver-
sity of Bradford, Bradford, Eg» ? 
land, BD7 IDP. Leidinio kafaia .60 
P-

Xi.S.' . . . 

1979 m. premija 1 
už religinį veikafą 

Ateitininkų federacija i r u i 
1979 metus, kaip ir kasmet 0%-
religiną veikalą. Premijos mece*' 

Į šiol, skirs 1000 dol., •premiją «ž* 
*»J ftp. 
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