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Tarp šv. Pranciškaus ir Markso

Pranas Domšaitis ir meno apsaugos klausimas

Šių metų spalio mėn. baigia
si metai, skirti paminėti šv. 
Pranciškaus Asyžiečio aštuo- 
nių šimtų metų gimimo sukak
tį. Pranciškaus gyvento laiko 
problemos, nors mažesniame 
maštabe, buvo panašios į mū
sų laiko problemas. Tai buvo 
turto ir neturto klausimas. Mes 
tai dabar vadiname socialinio 
teisingumo klausimu, šis klau
simas marksizmo šiais laikais 
yra pastatytas pasauliniame 
lygyje, ir nesidomėjimas juo 
būtų nusigręžimas nuo pa
grindinio mūsų laiko iššūkio.

Mūsų visuomenei, kuri 
marksizmo sistemos yra pa
liesta labai skaudžiai, reikėtų 
pasvarstyti klausimą, ar mes iš 
Pranciškaus Asyžiečio galime 
tikėtis gerų sugestijų, ieškant 
atsakymo marksizmui, ir jei 
taip, tai kokio.

Kuo skirias šv. Pranciškus 
nuo Markso? Daug kas atsa
kys, jis skiriasi savo tikėjimu į 
Dievą. Šv. Pranciškus yra ti
kintis krikščionis, o Marksas 
bedievis, šie abu asmenys bu
vo susirūpinę nugalėjimu ne
turto ir buvo nusistatę prieš 
turto sutelkimą į kai kurių 
žmonių rankas. Tiksliai kal
bant, Marksas nėra toks be
dievis, kaip pirmu žvilgsniu 
atrodo. Jo besąlyginis pasi- 
nešimas įgyvendinti teisinges
nį žmonių aprūpinimą yra toks 
visuotinis ir toks absoliutus, 
kad jis priartėjo Hėgelio su
voktai Absoliuto, arba Dievo, 
sampratai. Markso Dievas yra 
sudvasintas medžiagos dės
ningumas. Medžiagiškai su
prastą teisingumą Marksas 
norėjo įgyvendinti suabsoliu
tintos valstybės pagalba. Tei
singumas medžiaginiuose 
dalykuose yra ir krikščioniš
kos tvarkos reikalavimas, Die
vas ir teisingumas yra neatski- 
riamos sąvokos šen. 
Testamente. Ir Naujajame Tes
tamente tai galioja. Markso 
užsidegimas prieš neteisin
gumus žmonių aprūpinimo sri
tyje yra tam tikra prasme išpa
žinimas tokios absoliutinės 
vertybės kaip teisingumas ir 
dėl to jį negalima laikyti be- 
principiniu žmogumi, būtent 
tokiu, kuriam nieko nėra abso
liutu.

Šv. Pranciškus taip pat bu
vo apimtas didelio susirūpi
nimo žmogumi buitinio ap
rūpinimo srityje. Dėl to jis 
paliko tėvo krautuvę ir išėjo 
praktikuoti ir skelbti neturto, 

kaip protesto prieš gobšumą. 
Šv. Pranciškaus Dievo supra
timas yra visiškai kitas negu 
Markso. Jo Dievas yra Sena
jame ir Naujajame Testamen
te išryškintas Tėvas; Tėvas 
kiekvieno žmogaus asmeniš
kai, Dievas, nukreipęs visą dė
mesį į žmogaus asmenį. Čia 
mes ir prieiname pagrindinio 
skirtumo tarp Markso ir šv. 
Pranciškaus. Jį sudaro turėji
mas ar neturėjimas aukštai pa
statytos žmogaus asmens 
sampratos. Marksizmo dėme
sio centre yra ne atskiras žmo
gus, bet žmonių masė, arba 
darbo klasė, ar, geriausiu at
veju, valstybė. Tuo tarpu šv. 
Pranciškus nenurimo namie, 
nėjęs ir neieškojęs bet kurio 
žmogaus, kuriam reikalinga 
kito pagalba ir jis tarėsi galįs 
pagelbėti.

Marksui kolektyvas 
pasidaro reikšmingesnis daly
kas negu atskiras žmogus. Kla
sė, arba darbo masė, jam atsto
ja atskirą žmogų. Šios savo 
pažiūros Marksas išmoko iš 
Hėgelio filosofijos. Pasak Hė
gelio, visuomeninei teisei ne
svarbu yra atskiro žmogaus 
teisė.

Čia prieinam tos lemtingos 
ribos, kuri kaip takoskyra 
Marksą pakreipia ta kryptimi, 
kurią mes pažįstame komunis
tinėje praktikoje. Čia yra visos 
Markso ekonominės sistemos 
pasisekimų ir nepasisekimų 
paslaptis. Jo pasisekimai kilo 
iš to, kad jis pasijuto laisvas 
nesiskaityti su atskiru žmogu
mi ir tai palengvino jam už
mesti visiems savo sistemą. 
Dar toliau nuėjo Leninas, jam 
žmogus iš viso yra ne realybė, 
bet tik abstrakcija, laikinis iš
siskyrimas iš medžiagos tėk
mės. Bet toks iš medžiagos lai
kinai išsiskyręs dalykas, Ly. 
žmogaus asmuo, atlikęs kokį 
jam pavestą darbą, vėl grįžta į 
medžiagąjr nieko iš jo nelie
ka. Komunizmo nepasisekimo 
priežastis taip pat glūdi žmo
gaus nuasmeninime. Joks 
žmogus ilgesnį laiką negali 
susitaikinti su tokia gyvenimo 
sistema, kuri nevertina jo, kaip 
individualaus žmogaus.

! Kai, palyginti, lengvai ran
dame pliusus ir minusus Mark
so sistemoje, nebūtų teisinga, 
kad be analizės paliktume ir 
šv. Pranciškų. Jo pagarba as
meniui yra be priekaištų. Jo tu
rima Dievo, kaip asmens, 

(Nukelta į 4 psl.)

ROMAS VIESULAS

Lietuvių fondo Meno puo
selėjimo komisijos ryžtas 1980 
metais nupirkti Prano Dom- 
šaičio darbus yra naujas įvy
kis mūsų išeivijos kultūrinia
me gyvenime. Jis iškėlė 
apsčiai naujų klausimų, su ku
riais neteko susidurti nei mū
sų institucijoms, nei dailinin
kams, nei pačiai visuomenei, 
kurios sutelktos lėšos sudaro ir 
patį Fondą. Viso pagrinde yra 

i klausimas: kokia yra Lietuvių 
fondo pozicija lietuvių meno 
apsaugos klausimu. Taigi, ar 
institucija, kuri remia išei
vijos švietimo, kultūros, moks
lo ir etninės svarbos apraiš
kas, turi investuoti savo 
resursus ir kultūros vertybių 
apsaugai? Taigi, šalia para
mos ir premijinių paskatų ar 
turi imtis ir turimų vertybių 
apsaugos? Kūryboje premi
jinis paskatas yra vienkar
tinis, ir jo ilgalaikis efektin
gumas sunkiai nustatomas, o 
vertybių apsauga ir jos objek
tas yra specifiniai ir labai 
konkretūs. Čia susiduriama su 
ilgalaikės svarbos problema.

Pirmiausia, paties paskato 
ar paramos tikslas yra ugdyti 
kultūrines ir etnines vertybes, 
nors tame procese tik dalis 
išaugtų į konkrečią, apčiuo
piamą vertybę — kūrybinį pro
duktą. Jei vertybės išauga ir 
jų jau turima, abejonių nėra, 
kad jas reikia saugoti, ypač jei 
yra galimybė jas prarasti. Jos 
sudaro kultūrinio gyvenimo 
klodą, kuris mus pačius toliau 
brandina. Puoselėti, ugdyti ir 
viską vėl išbarstyti, kaip gry
bus, iki sekančio rudens, kol 
vėl nauji išaugs, būtų netiks
lu. Tam tikra vertybių akumu
liacija reikalinga visų mūsų 
kartų augimui. Taip kad nėra 
abejonės — apsaugos imtis rei
kia.

Kitas klausimas yra prak
tiškas ir, sakyčiau, ekonomi
nis: ar turime iš ko tai daryti? 
Tai yra, išlaidų pirmumo klau
simas — ar turime pakan
kamai lėšų pačioms pagrin
dinėms būtinybėms užtikrinti, 
nes tik tam lėšų turint, gali
ma galvoti apie kitus, sekan
čio prioriteto klausimus. Iš 
Lietuvių fondo skelbiamų 
apyskaitų aiškėja, kad ši ins
titucija, dėka visuomenės au
kų ir sumanaus vadovybės 
tvarkymosi, yra viena iš bujo- 
jančių ir sparčiai augančių 
mūsų institucijų, bekaupiant 
jau trečią milijoną savo ižde. 
Tokiai būklei esant, many
čiau, kad yra laikas jau kai ką 
nutrupinti ir sekantiems prio
ritetams, t.y. šalia paskato ir 
paramos skirti lėšų ir apsau
gai. Taigi Lietuvių fondas turi 
daryti tolimesnės perspekty
vos planus bendros išeivių kul
tūros apsaugai užtikrinti.

Kartą apsisprendus prin
cipiniai dėl pirmumo ir užsi
tikrinus resursų klausimą, 
sekantis klausimas yra atran
kos: ką iš tikro saugoti? Šis 
klausimas yra opus ir daugia
šakis, nes nėra ir negali būti 
čia vienos nuomonės ar tik 
vieno atsakymo. Negalima 
visko, negalime bet ką, gali
me tik kai ką apsaugoti. Pap
rastai visi principai greit pa
aiškėja, nes iš esmės jie yra 
aiškūs ir logiški, gi jų pritai
kymas yra painus. Vos prak

tiškai pajudėjus, visai nesvar
bu į kurią pusę, bematant 
iniciatyvos ratai įstringa į in
teresų, nuomonių ir emocijų 
raizgynę, visai nepriklau
somai nuo to, ar tie ratai turi 
judėti per ekonominius, politi
nius ar kūrybinio gyvenimo 
laukus. Tai lyg nuo principi
nių dangaus skaistybių nu
žengti į pragaro prieangius. 
Taip yra ir su atranka. Kadan
gi nėra vieno neginčytinai ob
jektyvaus mastelio jokiai kū
rybinei vertybei apspręsti, ar 
tai būtų dailė, muzika, litera
tūra, teatras ar šokis, tam 
tikra dalis abejonių ir kritikos 
yra neišvengiama, visai ne
paisant nutarimo esmės. Kū
ryboje kiekvienas emociniai 
investuoja save — ir dideli ir 
maži, ir bet koks nutarimas, 
nore ir netiesiogiai, paliečia vi
sus. Tai yra žmogiška ir su
prantama, tik kad kūrėjai esti 
dar “žmogiškesni” už kitus. O 
mažų kūrėjų gerklės dažnai 
būna skardesnės už didžiuo
sius nepasitenkinimui pa
reikšti. Taigi, sprendimas yra 
sunkus, bet jis yra būtinas, 
nors tai ir reikštų beveik tą pa
tį, kaip su vienu katiliuku sriu
bos išeiti į alkaną minią...

Bet kokioj atrankoj ar ver
tinime ne visų vertybių svar
ba iš karto atpažįstama, ir vi
sų kūrybinių disciplinų 
istorijos yra pilnos įžvalgių 
sprendimų, kuriozų ir klaidų. 
Painu gali būti ypač tuomet, 
jei susiduriama su tam tikru 
naujumu įprastose vertybių 
skalėse arba su iŠ viso nauja, 
neįprasta aplinkybe. Štai ke
letas netolimos istorijos pa

Pranas Domšaitis (1880-19M) Trys figūros (aliejus)

vyzdžių. Žymus rusų baleto 
impresario Diagilevas, jo tru
pės šokėjui Nižinskiui su
kūrus visai naujos choreogra
fijos šokį “Fauno popietis” 
(pagal Debussy muziką) ne tik 
nebuvo sužavėtas šokio lėtais, 
nore ir emociniai įtemptais ju
desiais, bet manė, kad Nižins- 
kis sugalvojo nesąmonę. Tik 
dail. A. Benois įtikintas, leido 
tam šokiui pasirodyti Pary
žiuje. Šokis tapo vienu iš mo
dernaus šokio šedevrų, paliku
sių pėdsakus iki šiandien. 
Kitas atvejis — tai epizodas 
Vilniuje. M.K. Čiurlionio dai
lės darbams pasirodžius šimt
mečio pradžioje, nemaža žiū
rovų galvojo, kad jis yra 
puskvaišis. Klydo ir neeiliniai 
žmonės. Antai, Čiurlionio pir
mosios dailės parodos Vilniu
je proga, į parodą atėjęs ir 
Tumas - Vaižgantas. Sakoma, 
kad atėjęs apsidairė ir priėjęs 
prie Čiurlionio pasakęs: “Tu, 
Mikai, pripaišei daug visokių 
dalykų. Visi nesupranta, ir aš 
nesuprantu, Bet vieną dalyką 
aš suprantu: dabar yra gavė
nia ir Tu čia žuvų prileidai... O 
tai — tai aš suprantu”. Ir, 
sakoma, parodęs pirštu į “Jū
ros sonatos” pirmąją dalį 
Allegro. Čiurlionis, šiaip opus 
komentarams ir pastaboms, 
neužsigavo ir priėmė pastabą 
su humoru (Voice of America 
korespondento interviu su p. 
Tūbeliene, 1975). Abu atvejai 
yra įdomūs tuo, kad abu, ir 
Diagilevas ir Tumas, buvo 
neeilinio intelekto ir neeilinio 
kūrybinio pojūčio žmonės. Ir 
abu klydo. O klysti galima,pa- 
kankamai nevertinant, o taip

gi ir pervertinant vertybes. Tik
roji paties sprendimo vertė gali 
pasirodyti tik tolimesnėje lai
ko perspektyvoje.

Neturime šiandien nei Čiur
lioniu, nei Diagilevų, nei Ni- 
žinskių, turbūt ir Tumų pas 
mus nedaug, bet vertybių nuta
rimo problema tuomi nė kiek 
nėra lengvesnė; tikriausiai dar 
labiau netikra. Neturint 
Everestu, kalnagūbriuose sun
kiau išskirti aukštumas, nors 
jų yra. Išeivijos vidutiniškumo 
kasdienybėje, kur viskas pasi
tinkama kaip “bona fide” ver
tybė, ypač yra klaidu. Čia ką 
nors išskirti, tai lyg per 
Kaltinėnų atlaidus bandyti su
rūšiuoti Žemaitijos kalnus: dėl 
Medvėgalio vargiai bebūtų 
ginčų, bet jeigu svarstytoms 
pridėtumėm Būbkalnį prie 
Varsėdžių, tai bematant kiltų 
kumštynės — kodėl anas, o ne, 
sakykim, koks Pūpkalnis prie 
Mosėdžio. Pagrindinis nesu
tarimo pradas yra psicholo
ginis — "kodėl anam, o ne 
man?” ir “kuom gi aš bloges
nis už tą, ar kitą?”

Institucijoms apspręsti me
no vertybes nėra mažiau pai
nu, nei privatiems asmenims. 
Jos paprastai sudaro tam tik
rą mechanizmą tai problemai 
spręsti. Neteko man asmeniš
kai susidurti su institucijomis, 
skirstančiomis kultūriniams 
reikalams subsidijas Lietu
voje. Premijos, berods, buvo 
skiriamos, remiantis jury ko
misijų patarimu, o dalis subsi
dijų galėjo būti skirtos ir ko
kio nors švietimo ministerijos 
pareigūno nuosprendžiu, o kar
tais ir malone. Amerikoje bene 

visos institucijos, remiančios 
kultūros ir mokslo sritis, vado
vaujasi atatinkamų sričių ži
novų patarimu — konsultaci
ja. Techniška prasme 
konsultantai nėra “nuta- 
rėjai”, o yra tik patarėjai. Kon
sultantų nuomonė išklau
soma, nors ne visuomet jos 
paklausoma. Kaip ir pati 
subsidija, taip ir galutinis 
sprendimas yra fondacijos, ar
ba, tiksliau tariant, jos spe
cialios tarytos rankose. Nuo 
to, kaip efektingai veikia kon
sultantų dury) ir tarybos 
mechanizmas, priklauso ir nu
tarimo lygis, jo mentalitetas ir 
efektingumas. Paminėtini keli 
Amerikos instituciniai pavyz
džiai. Kai kurios institucijos, 
kaip pvz., Guggenheimo fon- 
dacija, jau daugiau kaip pusė 
šimtmečio labai efektingai vei
kia, tuo susidarydama sau di
delio prestižo reputaciją. Fon- 
dacija turi nuolatinę 
patariamąją tarybą (advisory 
board), kuri kasmet keturių 
metų kadencijai papildoma 
devyniais naujais nariais iš 
įvairių sričių. Tuo būdu moks
lo ir meno šakoms besivys
tant, tarybos grupė palaips
niui papildoma ir pakeičiama 
naujais nariais, tuo palaikant 
patariminę struktūrą lanksčią 
ir atvirą naujoms proble
moms. Tokiu būdu struktūra 
nei sensta ir sukalkėję, nei 
apsiryja madingų haliucino
genų nesubrendimo piliu
lėmis. Per penkiasdešimt šeše
rius fondacijos egzistavimo 
metus vidutinės vertės nutari
mų yra pasitaikę, bet jų labai 
nedaug; daugumas nuospren
džių yra neabejotinos vertės.

Ne visos institucijos turi 
lygią Bėkmę. Antai, Tiffany 
fondacija visai nubluko, o ki
tos, lyg žirafos, turi ir šviesių ir 
tamsių dėmių savo veikloje. 
Taip Amerikos akademija Ro
moje (American Academy in 
Rome) jau ilgus metus turi ne
paprastai gerą muzikos, archi
tektūros ir klasikinių studijų 
aplikantų atranką, o pavyz
džiui tapytos lygis kažkodėl 
yra žymiai kuklesnis. Čia gali 
būti “kuklių” konsultantų bė
da, bet gali būti ir menkas ap
likantų lygis. (Analogiškai ta
riant, kaipgi premijuoti 
nepaprastai gerą romaną ar 
novelę, jei tik, sakykim, septy
ni menki rankraščiai atsiųsti 
svarstymui). Šiaip daugumos 
Amerikos institucijų atrankos 
būdai veikia labai panašiai, 
nors kai kurių iš jų operaciniai 
mechanizmai ir didžiuliai. Mū
sų akimis žiūrint, jie yra gi
gantiški ir daugiasluoksniai, 
nors ir ten, praktiškai žiūrint, 
galutinis nuosprendis sueina į 
vieną nervų centrą — jury ko
misijos rekomendaciją. Plati 
patariamoji bazė yra reikalin
ga didelėms institucijoms, nes 
jos vienu kartu subsidijoms iš
skirsto ne tūkstantį, kitą, bet 
šimtines milijonų.

Aptarus meno apsaugos 
klausimą aplamai, dabar sus- 
tokime ties vienu konkrečiu at
veju — Prano Domšaičio dar
bais. Lietuvių fondo buvo 
apsispręsta bent svarbią Dom
šaičio kūrybos dalį apsaugoti 
dėl kelių esminių priežasčių: 1 
— todėl, kad jie savo kūrybi
niu lygiu yra svarbūs ir muzie
jinės apsaugos verti darbai, 2

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie knygas ir apie 
žmogų
Bernardo Brazdžionio 75 metų sukakčiai
JURGIS JANKUS

Mielas Kazy,
Senokai Tau berašiau. Ne ■ 

todėl, kad nebūtų buvę apie ką, 
bet taip sau turbūt, kad 
lengviau nerašyti, negu rašy
ti. Užtat daugelis įvykių, apie 
kuriuos buvo verta pašnekėti, 
ir nubėgo praeitin, nuskendo į 
tą užmaršties balą, iš kurios 
jau net ir poetas nebegalėtų 
prikelti, bet va neseniai nugir
dau, kad pavasariop Bernar
das Brazdžionis vėl kelia spar
nus į rytinį pakraštį. Prieš 
porą metų jis perlėkė per New 
Yorką, Philadelphiją, Balti- 
morę, Rochesterį ir kiekvieno
je vietoje paliko po gerą gūsį 
brandžios ir ypatingu jauku
mu prisotintos, ilgai neužmirš
tamos nuotaikos. Šiemet to 
paties žada atvežti į Detroitą ir 
Torontą. Aną pavasarį 
Rochesteryje jis paliko tokią 
gražią nuotaiką, kad, ją 
prisimindami, kai kurie jau 
rėngiasi nepraleisti progos 
nulėkti į ne taip tolimą Toron
tą ir dar vieną vakarą pabūti 
kartu su juo. Be to, Kazy, juk 
nebe už kalnų ir deimantinė jo 
amžiaus sukaktis, tai kaip čia 
iškęsiu žodžiu kitu su Tavim 
riepasidalinęs.

‘Trys ketvirčiai amžiaus tai 
ne bet kas net ir pagal šių 
dienų statistiką. Tai jau vieta 
anapus vyro amžiaus vidurkio 
ribos. Vadinasi, to amžiaus 
žmogui jau reikėtų daugiau 
pasėdinėti saulėje, pačiam su 
sąvimi pasišnekėti apie praei
tą dienų atsitikimus, dažniau 
padraugauti su lazdele, bet 
Viešpats Bernarde Brazdžio- 
nyje mums kažin kodėl 
padovanojo vyrą, kuris metų 
krūvos visiškai nepaiso, 
kuriam, atrodo, nėra jokio var
go keletą kartų per metus 
perlėkti Amerikos platybes, 
jeigu tik jose koks poezijos 
reikalas traukia. Būtų juk pats 
laikas, kad kuris nors mūsų 
filosofas, kuris nors litera
tūros teoretikas Bernardo

Domšaitis ir meno apsaugos klausimas
(Atkelta iš 1 psl.)
— todėl, kad jie turi neginčija
mą ir dokumentuotą poziciją 
modernioje meno istorijoje 
(ekspresionizme) ir tuomi yra 
ir mūsų meno istorijos dalimi, 
ir 3 — todėl, kad tų darbų liki
mas ėmė darytis opus, nes, 
palikuonims mirus ir neturint 
įpėdinių reikiamai globai, 
jiems gresia išbarstymas tarp
tautinėse meno rinkose. Šis 
yra pirmas tokio pobūdžio Lie
tuvių fondo žygis, ir tai turėtų 
būti tik pradžia, nes panašių 
problemų yra ir daugiau, ir 
Domšaičio atvejis yra tik vie
nas iš jų. Apsisprendimuose 
mums yra būtina ateities pers
pektyva ir tam tikra inicia
tyvinė drąsa. Skiriamos biu
džetinės sumos dabar mums 
yra svarios, bet ateities per
spektyvoje joB gali atrodyti 
kaip trupiniai. Ryžtis reikia.

Neturint nusistovėjusio me
chanizmo meno apsaugos 
problemoms spręsti, Prano 
Domšaičio darbų apsaugos 
svarstymas užtruko ilgai ir pe
rėjo kelias fazes. Visuose 
svarstymuose buvo ir pačių 
principinių, ir kūrybinių, ir pa
galiau praktiškos atrankos bei 
apsaugos klausimų, kurie su
kėlė daug ir kartais karštų dis
kusijų. Lietuvių fondui pada
rius galutinį nutarimą 
Domšaičio atveju, dail. Adol
fas Valeška ir aš buvome Fon
do prašyti nuvykti į Havvajus, 
kur p. Domšaitienės ir jos da
bartinio vyro gyvenama, ir pa

Brazdžionio septyniasdešimt- 
penkmečio sukakties proga 
rimtai atsisėstų prie jo eilių ir 
atskleistų jose sukauptą min
ties ir formos didybę. Jo dar
buose abiems (filosofams ir1 
literatūros teoretikams) pakak
tų ir medžiagos ir erdvės kur 
išsitiesti. Ir ne kelioms eilu
tėms, ne atmestiniams straips
niams, bet geriems tomams. 
Aš pats, jeigu ir laiko turė
čiau, vargu ar išdrįsčiau į jo 
darbų nagrinėjimą leistis. 
Jaučiu,kad tam mano blauzdos 
per skystos, bet juk turime 
Juozą Girnių, Antaną Macei
ną, Rimvydą Šilbajorį ir nema
žą skaičių jaunų vyrų ir mote
rų, ypač moterų, kurie ir kurios 
Bernardo Brazdžionio dar
buose galėtų rasti labai dėkin
gą ir turtingą medžiagą. Tik 
nereikėtų klausti: „Ar apsimo
ka?“ Brazdžionis to neklausė.

I pažintį su Bernardu mane 
suvedė pirmosios mano kny
gos. Tada jis jau buvo didelio 
vardo poetas, aš kaimo mokyk
los mokytojas. Turėjau parašęs 
porą knygučių, bet nesiryžau 
jas kam nors pasiūlyti leisti. 
Antano Giedraičio pastumtas, 
nusivežiau vieną iš tų knygų 
pas Sakalą, o atsitiko, kad 
vienas iš Sakalo leidyklos 
redaktorių ir buvo Brazdžio
nis. Jeigu knyga būtų buvusi 
kaip daugumas anų dienų kny
gų, gal nebūtų tekę net susipa
žinti, bet leidėjui ir redak
toriams užkliuvo viena neva 
nepadori vietelė, ir leidyklos 
direktorius Antanas Kniukšta 
pavedė Bernardui tą, šiaip gal 
ne visiškai be talento, tik į 
kemsėtas lankas beklystantį 
vyruką atšnekinti į lygų kelią. 
Kiek atsimenu, ligi galo 
nesusitarėm. Bernardas siūlė 
vieną skyrių visiškai išmesti, 
mano prozininko matematinis 
tikslumas to neleido, ir aš 
tesutikau tą patį tik perrašyti 
kitais žodžiais. Prie tokio susi
tarimo pasilikom, daugiau 
jokių priekaištų nebesulau- rekomenduotų neieškojau, jis

daryti perkamų darbų atran
ką skirtos sumos ribose. Nors 
darbų lygis man senokai buvo 
žinomas, čia atvykus 1980 m. 
spalio 23 d., bematant paaiš
kėjo, kad Domšaičio paliki
mas yra žymiai svaresnis ne
gu reproduktyvinė medžiaga 
tai rodo. Spalio 24, 25, 26 ir di

kiau ir net pajutau, lyg su 
Brazdžioniu būtumėm tapę 
kaip ir draugais. Toji lyg ir 
draugystė nuo to pirmojo 
susipažinimo nebenutrūko. 
Susitikdavom retai, bet jau 
susitikdavom nebe vien kaip 
pažįstami, bet ir kaip draugai. 
Taip pat tebesusitinkam ir 
dabar. Jeigu kas klaustų, 
nemokėčiau net pasakyti, 
kodėl toji draugiška šiluma 
neišblėso, nes tarp tų susitiki
mų kartais yra prabėgę ne 
metai kiti, bet net ir dešimtys 
metų. Per ilgus nesimatymo 
tarpus net krūvų laiškų vienas 
kitam neprirašėm. Tik tada, 
kai buvo koks tikras reikalas. 
Bet taip išėjo, taip ir tebeišei- 
na: ne viskas juk sutelpa į žo
džius.

Kiek dažniau susitikdavom 
Kaune vokiečių okupacijos 
metais, kai jis valdė Maironio 
muziejų, o aš gyvenau sena
miesty sename Zamenhofo 
gatvelės name. Bet ir tai tik 
dažniau, ne taip dažnai, kaip, 
atrodo, draugams būtų derėję. 
Vokiečių okupacijos pradžioje 
jis mane ir į Rašytojų draugiją 
įrašė. Tuoj po pirmųjų knygų 
buvau jo paties ir gal dar 
kieno, gal to paties Antano 
Kniukštos, skatinamas stoti į 
tą Rašytojų draugiją, bet aš 
vilkinau. Niekada savo gyve
nime nebuvau prašęsis priimti 
į kokią organizaciją, neno
rėjau prašytis nė į Rašytojų 
draugiją. Užėjus rusams, visiš
kai pasitraukiau į šalį. Mačiau, 
kaip kai kurie rašytojai lenkty
niaudami, o gal ir verčiami, 
šoko garbinti okupantą, ir 
žinojau, kad aš pats taip laižy
tis niekada negalėčiau. Net 
Kaune stengiausi nesirodyti. 
Su Bernardu vėl susitikom tik 
1941 metų rudenį, okupan
tams jau pasikeitus, ir jis tuoj 
pasakė: „Mes patį įrašom į 
Rašytojų draugiją“. Kai 
mėginau aiškintis, kad nei 
prašymo nerašiau, nei kas 

delę dalį 27 dienos su dailinin
ku Valeška dirbome ištisai 
nuo ankstyvo ryto iki sute
mos, darydami darbų atran
ką: Pirmiausia buvo peržiū
rėta aliejinė tapyba. Šioje 
peržiūroje tapybos darbai bu
vo skirstomi į tris grupes: 1 — 
pirminė atranka, darbai, ku
riuos, mūsų manymu, Fondas 
turėtų būtinai šiuo metu įsi

Poetas Bernardas Brazdžionis, kuriam S.m. vasario 2 d. suėjo 75 metai 
amžiaus. Sukakties proga šiandien čia spausdinam Jurgio Jankaus 
straipsnį ir pluoštą naujų sukaktuvininko eilėraščių. Šių metų Poezijos 
dienose Chicagoje gegužės 28 d., minint Maironio 120 m. gimimo 
sukaktį ir 50 metų sukaktį nuo Maironio mirties, Bernardas Braz
džionis skaitys paskaitą apie Maironį. O Poezijos dienų antrosios 
dienos vakaras (gegužės 29 d.) bus skirtas paties Bernardo Braz
džionio autoriniam poezijos rečitaliui. Nuotr. V. Maželio

tik numojo ranka. Taip įrašy- 
dintas nebesispyriau ir ligi šiol 
toje draugijoje tebekriošiu.

Susitikdavom muziejuje, 
kartais gatvėje, literatūros 

gyti, 2 — antrinė grupė — dar
bai, kuriais siūloma Fondui 
artimoje ateityje susidomėti, ir 
3 — trečioji grupė darbų, kuri 
turi bendrą reikšmę Domšai
čio meno palikimui, bet šiuo 
metu, bent šios misijos ribose, 
mus nedomina, Į šios mūsų 
peržiūros atranką neįėjo Dom
šaičio istoriniai svarbūs dar
bai: autoportretai, ankstyvoji 

vakaruose, Valstybinėje 
leidykloje (jeigu ir vokieč- 
mečiu ji taip tebesivadino), nes 
ir joje Brazdžionis dažnai 
pasimaišydavo. Nežinau, ar 

tapyba, asmeninės reikšmės 
darbai, portretūra, piešiniai, 
eskizai ir archyvas. Šie dar
bai yra svarbūs, bet jie palikti 
ateities atrankai. Į šią gru
puotę mūsų svarstymui taip 
pat neįėjo apie 15 darbų, kurie 
betarpiškai Fondui būtų įdo
mūs, bet su kuriais p. Domšai- 
tienė, kol gyva, dėl asmeniškų 
motyvų nenorėjo skirtis.

Šiomis sąlygomis dail. 
Valeškos ir mano buvo apsis
pręsta Fondo atrankai užtik
rinti geriausius esamus Dom
šaičio darbus, nepriklausomai 
nuo jų kūrybos laikotarpio. 
Darbai sąvininkų buvo įkai
noti palyginti kukliai, tai 
mums leido, su labai nežymio
mis išimtimis, padaryti pačią 
geriausią Domšaičio kūrybos 
atranką. Daug darbų liko, bet 
mes, galima sakyti, “nugrie- 
bėm viršūnę”. Tai, reikia 
manyti, yra didelė Lietuvių 
fondo sėkmė. Spendžiant pa
gal įsigytų darbų istorinę, mu
ziejinę ir bendros meno rinkos 
vertę, šį Fondo žygį į Hava
jus reikia laikyti istoriniu lai
mikiu, sakyčiau, “coup”, dėl 
kurio, berods, varžėsi bent 
keletas varžovų, iš Toronto, 
San Francisco, Los Angeles ir 
iš kitur. Atrodo, kad ir Lie
tuvoje Domšaičiu taip pat 
susidomėta.

Kalbant apie Prano Dom
šaičio darbų dabartinę svarbą 
ir jų ateitį, reikia pažymėti, 
kad jo išvyka po karo į Pietų 
Afriką nustūmė jį nuo bend
ros didelės meno tėkmės Vaka
rų pasaulyje. Domšaičio me

ten ėjo kokias pareigas, ar tik 
taip užeidavo pasišnekėti ir 
pasvarstyti, kaip kokią lietu
višką knygą būtų galima pro 
viską užgrobusius vokiečių 
pirštus prakišti. Tą rudenį jis 
suredagavo ir Rašytojų kalen
dorių. Vokiečiai nepraleido, bet 
Bernardas su savo bičiuliais 
vis tiek atspausdino tiek 
egzempliorių, kad užteko 
padalinti bendradarbiams. 
Nežinau, kiek tų kalendorių 
pateko į šią pusę, bet Bernardo 
bibliotekoje vienas egzemplio
rius yra.

Ir Kaune gyvendami, vienas 
pas kitą nesilankėm, nuolatos 
nesisvečiavom. Gal kokį porą 
kartų buvo užsukęs pas mus, 
aš pats bene tik vieną sykį pas 
jį. Gal todėl, kad tolokai vienas 
nuo kito gyvenom: aš sena
miesty, jis toli kalne, o gal ir 
nujautėm, kad, anot Boriso 
Pasternako, negera iš karto 
atverti draugystę ligi dugno, 
lyg bijotum, kad vėliau 
nereikėtų jos atiduoti daug 
daugiau.

Iš pirmo paviešėjimo 
Brazdžionio namuose teatsi
menu tik vieną Bernardo 
bruožą, kurio dauguma jo 
skaitytojų ir gerbėjų tikriau
siai nė nežino.

Prie to bruožo bei jo sukeltų 
minčių, Kazy, ir noriu čia ilgė
liau stabtelėti. Tas jo plačiau 
neskelbtas bruožas yra 
nepaprasta meilė knygai. Aš 
pats knygą mėgau iš pat 
mažens, tebemėgstu ją ir 
dabar. Išmokęs skaityti, netru
kau perskaityti visas savo 
kaimo knygas, išgirdęs, kad 
kur kitame kaime turi kas nors 
dar neskaitytą, bėgdavau 
pasiskolinti, o paskum, kai jau 
pinigo užsidirbau, knygas 
pirkinėjau. Bet pirkinėjau tik 
tas, kurias norėjau perskai
tyti. Šnekamuoju metu jau ir 
mūsų, namuose knygų buvo ir 
lentynose, ir šiaip visuose 
kambarių kampuose, bet ne 
tiek, kiek pas Brazdžionį. Tada 
įėjau į jo darbo kambarį ir 
išsižiojau: kambary nebuvo 
sienų, vien knygos. Nuo grin
dų ligi pat lubų. Kai aš žiopso
jau ir mėginau spėti, kaip jis 
galėjo sukrapštyti joms tiek 
pinigo, Bernardas traukinėjo 
iš lentynų po knygą, vartė, 
rodė, pasakojo. Vienos buvo 
mūsų pačių senienos, niekur 
nebegaunamos, surastos kur 

no darbų ateitis priklausys 
nuo ateities meno konjunktū
rų ir nuo mūsų sugebėjimo ne 
tik juos apsaugoti, bet ir juos 
garsinti. Tačiau pačių darbų 
muziejinė ir istorinė vertė yra 
neabejotina, ir jų svarba toly
giai, laikui bėgant, turi augti, 

Pabaigai reikia atkreipti dė
mesį į tai, kad šis meno ap
saugos atvejis iškėlė vieną, 
principiniai visai naują as
pektą skirstomų subsidijų 
administravime. Šalia jau 
įprastinių kultūriniams rei
kalams resursų paskirstymo 
(premijos, paramos) imta gal
voti bent mažą resursų dalį 
skirti kultūrinių vertybių kau
pimui, užtikrinant specifinį 
paliekamos reikšmės objektą. 
Pirmas atvejis savo būdu yra 
vienkartinis ir sunaudojamas, 
o antrasis yra ilgalaikis ir pa
liekantis. Tai, galima sakyti, 
yra tam tikra kultūrinė inves- 
tacija. Aišku, kad ilgalaikės 
reikšmės sprendimai yra žy
miai komplikuoteBni negu 
vienkartinis gestas, nes jie tu
ri tolimas implikacijas. Tai ro
do, kad turbūt yra atėjęs lai
kas galvoti apie pastovią 
planavimo ir nuosprendžio 
struktūrą šiam reikalui spręs
ti. Tam Lietuvių fondo meno 
puoselėjimo komisijos įstei
gimas yra gera ir sveikintina 
pradžia, nors tai yra tik pra
das, kurį toliau reikia plėtoti.

(Pranešimas, skaitytas IV- 
tojo Mokslo ir Kūrybos sim
poziumo Menotyros sekcijoj 
1981 m. lapkričio 28 d. Jauni
mo centre, Chicagoj). 

antikvariatuose, ar kur kitur 
atsitiktinai užtiktos, kitos 
užsienietiškos, branginamos 
dėl turinio ar dėl ypatingai 
skoningo apdorojimo. Įdomi 
buvo jo šneka, bet dar įdomes
nė veido išraiška ir pirštų jude
siai, kuriais lietė, lyg glostyte 
glostė tas savo bibliotekos 
įdomybes. Iki tol jis man buvo 
poetas, o tą dieną atsivėrė ir 
kaip literatas mokslininkas, ir 
įfaip estetas.

O paskum... Kas paskum, 
nežinau. Rodos, nė nepaklau
siau. Spėju, kad tą visą savo 
rinkinį, iš tikrųjų tik svajotos 
bibliotekos pradžią, paliko ten, 
kur buvo. Ir vargu ar ir pats 
bežino, kas jo surankiotą turtą 
dabar varto. Tikiu, kad jį palik
ti buvo labai sunku, bet laisvė 
vis tiek buvo vertesnė. Ar ne 
dėl jos žmogus ne tik palikti, 
bet ir numirti ryžtasi?

Kiek knygų buvo susirinkęs 
Vokietijoje, nežinau, nors sykį 
ir aplankiau jį pašveicario 
Ravensburge. Knygų turėjo ir 
ten, bet ne tokias lentynas kaip 
Kaune. Tada Adomąs Varnas 
kūrė jo portretą, dar pamėgino 
paškicuoti mane patį, tai ir 
visas dėmesys turbūt telkėsi ne 
į knygas, bet į Varno meną.

Kai atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir įsikūrė 
Bostone, reikalai pakrypo į 
gerąją pusę. Čionykščiuose 
knygynuose ir knygų katalo-. 
guose Bernardas pasijuto kaip 
tyrinėtojas, patekęs į menkai 
teištirtą kraštą. Čia ir knygpą 
jau vėl pradėjo kauptis; jąu 
galėjo mėginti tenkinti tą savo 
troškulį, nors ir nebuvo leng
va, nes reikėjo ir patiems kur
tis, o ir augantis atžalynas 
reikalavo savo dalies, bet 
juodu su Aldona kažin kaip 
mokėjo visiems sutekti.

Tuo laikotarpiu kažin kokia 
proga susitikome New Yorke, 
ir Bernardas mane tuoj ėmė 
vedžioti po knygynus, rodyti ir 
aiškinti, kokios knygos, ypač 
apžvelgiančios pasaulio lite
ratūrą, yra geros ir vertos' 
įsigyti, kurios tik šiaip sau 
tevertos tik pavartyti, o kurios 
net ir atskleisti nevertos. Jis 
vis tebebuvo alkanas knygos, 
vis norėjo įsiklausyti į jos šne
ką, vis norėjo pirštais paliesti 
dailius jos aplankus, atsisklei
dęs paganyti akis puslapiuose, 
jaukiai išdėstytomis raidėmis 
ir užsklandomis, vis geidė, kad 
knyga alkanai minčiai atver
tų ligi šiol dar nepažintą 
pasaulio kamputį.

Kai 1979 metų rudenį teko 
būti Los Angeles, Bernardas 
mus abu su Kotryna nusivežė į 
Vistą parodyti, kur juodu su 
Aldona susisuko sau gūžtą, 
tokią, kur Brazdžioniu ir visos 
apylinkės gaidžiai pasako, 
kada pats vėliausias laikas 
galvą skandinti pagalvės 
minkštume ir kada anks
čiausias laikas ją vėl pakelti, 
kad auštanti diena nė vienos 
valandėlės nenusineštų tuš
čiom. Gražus ir nuostabiai 
jaukus, Kazy, tas naktinis 
gaidžių pasikalbėjimas. Apie 
jį, apie gaidžius, apie sodą, 
gėles, apie dažytus kiaušinius 
dedančias vištas, apie kaimy
nus ir apskritai apie Brazdžio
niu slėnį galima būtų ir daug ir 
gražiai pašnekėti, bet mane 
traukia tvirtybe virtusi 
Bernardo silpnybė — jo lenty- 
nose išrikiuotos knygos.

Apsiglėbesčiavę apžiūrėjom 
jaukų, patogiai sutvarkytą 
namą, paveikslais apkabi
nėtas kambarių sienas, bet kai 
užsukome į Bernardo darbo 
kambarį, ir vėl išsižiojau, gal 
net labiau, negu aną sykį 
Kaune. Jis vėl buvo beveik 
toks pat, kaip anas paliktas 
Žaliajame kalne. Lentynos, 
lentynos, lentynos ir knygos, 
knygos, knygos. Lyg norė
damas, kad neatgaučiau 
kvapo, dar nuvedė garažo šone 
atitvertan kambarin, pava
dintam klėtele, su tokiom pat 
lentynom ir tokia pat gausybe 
knygų, dar stabtelėjo garaže, 

(Nukelta į 3 psl.)
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Bernardo Brazdžionio sukakčiai
(Atkelta iš 2 psl.) 
kurio sienos uždengtos vieno
kio dydžio dėžėmis. Tose dėžė
se mūsų periodika. Ir iš čia ir iš 
tenai, o vienam kampe tokiose 
pat dėžėse net „Lietuvių 
dienų“ archyvas. Jis pats daug 
metų dirbo „Lietuvių dieno
se“, nieko nemetė lauk, visus 
rankraščius sudėjo į dėžes ir 
parsivežė. „Sudėjau j dėžes ir 
palikau“, aiškino. „Šiandien 
mums tie rašinėjimai nei šilta 
nei šalta, bet kada nors, kam 
nors gal bus ir labai įdomu. 
Dabar juk kažin ką duotu- 
mėm, jeigu galėtumėm 
pasirausti po „Varpo“, „Tėvy
nės sargo“, ar „Aušros“ re
dakcijų archyvus“, visiškai su
rimtėjęs aiškinosi.

Vėliau j lentynose sukrau
tas knygas geriau įsižiūrėjau ir 
dar labiau nustebau: tarp jų 
neberadau nei pasaulio klasi-* 
kų, nei visokių šių dienų 
didžiūnų. Visos knygos buvo 
lietuviškos, surikiuotos pagal 
butoną pavardes, nuo Aisčio 
ligi Žukausko. Ir čionykštės ir 
tenykštės. Ne visų visos, bet 
beveik visos ir sudėtos be | 
jokios diskriminacijos. Bernar
das Brazdžionis pasikeitė. 
Apėjęs visų laikų pasaulio 
didžiuosius ir visokius šių 
dienų įmantrumo pilnus var
dus, atsisuko tik į Lietuvą, tik į 
jos vaikų grožiniame žodyje 
sukrautą dvasios kraitį. Anų 
net savo namuose nebepaliko. 
Sakė, kad viso pasaulio gėry
bių negalima vieno žmogaus 
glėbiu apglėbti. Svetimas 
išdalino savo vaikams ir 
vaikaičiams, tegu jie sau 
džiaugiasi pasaulio šlove, o 
pats atsidėjo kaupti tik savą
ją, tik lietuvišką. . •

Nuostaba nuėjo per visą, 
atsistojus prieš tokį kalną 
lietuviško žodžio, sukauptą 
vieno žmogaus pastangomis. 
Toji nuostaba 7 dar suinten
syvėjo, kai pasvarsčiau, jog 
lietuviškas žodis į tokį kalną 
išaugo ne skatinamas, remia
mas ir šildomas, bet vis vargi
namas, trukdomas, vis perse
kiojamas, labai dažnai į 
Prokrusto lovą guldomas, 
ištempiamas, apkapojamas, 
pagal kitų valią susukamas, o 
jis vis tiek pasilieka lietu
viškas, šneka ne tik savo 
kalba, bet ir savo dvasia.

Žinau, kai kas, gal asmeniš
ko netekimo skausmo varo
mas, gali Brazdžionį net 
pakaltinti, kam renka, saugo, 
brangina ne tik čionykštes, bet 
ir tenai parašytas knygas. Bet 
ar toks sprendimas a nebūtų 
bandymas apgauti save ir 
paneigti tikrovę? Nusisukti 
nuo tautos skaudulio? Ne tik 
nusisukti, bet tą skaudulį dar 
didinti? šiaip ar taip, juk anie, 
kurie tenai rašo, kurie raštu 
liudija savo būseną, tokį liki
mą pasirinko ne savo valia. 
Bent ne visi. Ne visi bandė 
savo gyvybinį ryšį su tauta 
išmainyti į asmens laisvę. O 
jeigu ir būtų bandę, ne visiems 
būtų pasisekę. Visa tauta 
negalėjo išeiti, nes dabar nebe 
Biblijos laikai. Kurie pasiliko, 
pasiliko sunkesnei daliai. 
Kurie tenai gimė, irgi tokiai 
pat daliai gimė. Jų knygos yra 
darbai jaučių, įkinkytų į jungą. 
Jungas ant sprando, varovas 
užpakaly, vaga priekyje: tik 
klampok ja ir niekur neiš- 
krypk. Kol klausai varovo, kol 
jungą velki tiesia vaga, gauni 
ir ėdalo ir paglostymų. Ir eina 
žmonės, ir velka kartais 
kryptelėdami į vieną pusę ar į 
kitą, bet ir vėl greitai atsities- 
dami. Rimtai pasukti į šalį 
reikėtų turėti ir tokią drąsą, ir 
tokį ryžtą, kuriuos teturi tik 
didvyriai, o didvyriai ne kiek 
vieną dieną gimsta.

Žiūrėdamas į Bernardo vie
non krūvon sutelktą lietuviško 
žodžio kraitį, pirmą sykį paju
tau, kad knyga kalba ne viena 
kalba. Ne vien ta, kuri žodžiais 
jon sudėta, bet dar ir ta, kuri 
yra anapus žodžių, net anapus

tarp eilučių slypinčių užuomi
nų. Ji šneka apie patį jos kūrė
ją. Apie jo džiūgavimus ir 
kančias, apie jo asmens didy
bę ir menkystę. Bebraukiant 
akimis per knygų nugarėles, 
dingtelėjo mintis, jog tauta 
kada nors pagimdys genijų, 
kuris išgirs tų knygų šneką ir 
ją surašys į dramas, trage
dijas, nemirtingas komedijas, 
gal net tautos kūrėjo epopėją 
su visais žmogaus klystke
liais, miražais ir vilkduobė
mis.

Negalėjau iš tos dramos 
išjungti ir čia pat stovinčio 
Bernardo. Jis irgi savo šaknis, 
savo tėviškę, laukus, miškus ir 
upes, visas tas vietas, kuriose 
gimė idėjos, apie kurias sūku- 
riavosi žodžiais virstančios 
mintys, kur gimė pirmieji glež
ni darbeliai, o paskum ir 
brandūs darbai, — juk ir jis 
visą tą išmainė tik į viltingą 
nežinomybę. Į nežinomybę, 
žadančią ne tik asmens, bet ir 
kūrybos laisvę. Tai nebuvo 
lengva. Ir tebėra nelengva. Jo 
eilėB yra pilnos tos rieleng- 
vumo tragikos, iš kurios koks 
ateities, ar net dabarties filo
sofas ar literatūros teoretikas 
galės medžiagos rieškučiomis 
semtis, tik toji medžiaga bus 
visiškai skirtinga, negu ta, 
kuri bus pasisemta iš vergijoj 
pasilikusių, ar net jau joje 
gimusių ir išsiskleidusių. Ir 
anoje, iš knygų šnekos nugirs
toje epopėjoje jo vieta bus 
visiškai kitokia...

Kitą dieną visi keturi 
(Bernardas su Aldona ir aš su 
Kotryna) išėjom iš arčiau 
pažiūrėti, kas yra už namo 
sienų. Vaikščiojom po kiemą, 
po jaunutį sodą, skaičiavom 
žąsis, antis, vištas, klausėm 
kaip Bernardas su jam įprastu 
humoru atskleidinėjo kai kurių 
savo sparnuočių charakterius, 
skaičiavome eukaliptų rūšis, 
apžiūrinėjome iš kalnų nusilei- 
dusio šalčio nuskriaustą fygos 
(Pranas Mašiotas pasakytų 
špygos) medelį, sustojome prie 
dar ne visus vaisius nusi- 
barsčiusio granato. Ant plikų 
šakų likę vaisiai jau buvo 
suskilinėję, bet jų saldūs grū
dai paukščiukų dar nespėti 
išrakinėt. Bernardas juos 
skynė, laužė pusiau ir mokė 
kaip valgyti tas saldumo prit
vinkusias sėklas. Buvom sma
gūs, juokavom, ilgesniam 
prisiminimui fotografavomės, 
bet mane tebešnekino Bernar
do lentynose sukrautos kny
gos. Ypatingu stiprumu į ausis 
ir į širdį ėjo žodžiai iš Justino 
Marcinkevičiaus Katedros:

Visi klapčiukais esame. Visi! ' 
Mus renkasi Valdžia, Jėga ir

Turtas.
O mes, deja, negalim

pasirinkt. 
Jie turi viską: ir turtus,

ir Valdžią, 
Tačiau dangus jiems nedavė,

deja, 
Tos Dievo dovanos, tos

kibirkitėlės, 
Kurią vadina talentu. Na,

ką gi— 
Jie ją nusiperka. Poetai rašo 
Jiems himnus, ditirambus ir 

odes;..
Mes puolam į galingąją glėbį.
Tiktai kodėl, kodėl jūs dar

vaizduojat, 
Kad į tą glėbį puolate iš

meilės? 
Arba jūs nesuprantate, arba 
Jūs — paskutinės rūšies...

kurtizanės.
O, kaip saldu iš lėto grimzt 

į dugną 
Ir dar girdėt ovacijas, kuriom 
Visuomenė palydi tave į mirtį! 
Jūs norite nuskęsti užsimerkę, 
Tikėdami, kad kylate į dangą 
Apvainikuoti laurą vainiku. 
Akli kačiukai.

Žinoma, tie žodžiai parašyti 
ne mūsų laikams, ne mūsų 
žmonėms, tik jau taip yra, kad 
žmogus vis yra tas pats 
žmogus, ir žmonių santykiai 
kartojasi ir kartojasi. Jau 
Biblijos Abraomas už saugų ir 
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Pranas Domiaitis (1880—1965) „Esu visada pakeliui“ (aliejus)

Bernardas Brazdžionis
I VAKARĘ ŽARĄ
l vakarę žarą mano akys krypsta, 
Ieškau tolių toliuos vakaro prasmės, 
Kol pro 'mūsų sodo aukštą eukaliptą 
Man vakaris vėjas naktį atšlamės.
Man vakaris vėjas slaptą žodį neša 
Iš aukštų padangių, iš gilių gelmių, 
O aš jį kaip sūrų okeano lašą, 
Dienai nusilenkęs, sielon sau semiu.

Dienai nusilenkęs, vakarui pamoju,
Kai žara prigęsta žėrinčiam skliaute, — 
Nei šešėliai dunkso, nei dangus grūmoja, 
Tik sumirga žvaigždės po nakties skraiste.
Tik sumirga žvaigždės, tik suošia marios, 
Tiktai atsišaukia kaip seni varpai 
Dienos, Dievo duotos ir stebukladarės, 
Kad tu pats kaip aidas tų dienų tapai.
Kad tu pats kaip aidas visą naktį šviesią, 
Visą naktį tamsią belsies omeny 
Ir žodžiu kalbėsi ir tyla kalbėsi, 
Kad tik mirksniui miršti, amžiams gyveni.
* ♦ ♦

Ilga pradžia pavasario į pabaigą jau eina, 
Trumpa diena pasislėpė po vakaro sparnais, 
Saitų žvaigždžių prikrito į nakties dangaus baseiną, — 
Užmik, širdie, ir neskaudėk po kiparisais milžinais.
Kas mirė — mirs, kas gimė — gims gyvenimui ir vėlei, 
Kam būrė — burs dalia, it burtininkė,laimę, turtą ar likimą su 
Kelionėmis, kurios lemties paskirtos velėi, 
Išskridusiai iš žemės kūno į ertmes dausų.
* * ♦

Ko sustojai, ko žvalgaisi
Tolimajam pakely,
Ko rankas dienų pagairėj
Į aangaus žvaigždes keli?
Iš tolybių, begalybių
Balso aidinčio klausau,
Lyg ne sau jo pasiklausęs, 
Pasilieku sau.
Su dangaus skliautais, su žemės 
Išmintim gilia kalbuos, 
Kad ją žmogui atiduočiau 
Žodžiais žmogiškos kalbos.

MAN KASDIENĄ MENAS...
Man kas dieną menas dobilas raudonas, 
Savo žemė, savas ežeras savasis,
Gale lauko — šventas Nepomukas Jonas, 
Jaujoje palikę prausias piktos dvasios...
Paupy su laumėm naktį susitikom, 
Kai jos žlugų žlugtą atžaloj velėjo... 
Ašmenis išlaužėm, tartum ploną stiklą, 
Aštrų plieno dalgį nešdami prieš vėją...
Gėrėm gerą girą, girdami ąsotį,
Valgėm duoną rugio be rupaus kūkalio, 
Budo broliai — buvo žemė krauju soti 
Biržėse birželio stebuklingai žalio.

Tėvas, aręs lauką, ašarom paskendęs,
Motina, suklupus nešdama vergiją,
Man kas dieną menas rytmečiais kaip šiandien 
Ir nuščiuvę metai vėl gyvai atgyja.
♦ » ♦

PRAEINA DIENOS, O MES SUSTOJAM.
„KOKS JŲ GRAŽUMAS!“ LINKSMAI KARTOJAM.
I VIENĄ DIENĄ ISIŽIŪRĖJĘ, 
SODINAM JĄ IORANŽERĖJĄ.
GRAŽIAI PALAISTOM STEBUKLO VYNU - 
TEGU JI ŽYDI, TEGU GAIVINA!
IR KAIP JI ŽYDI! IR KAIP JI KLESTI!
TA PASKUTINĖ DIENA BEKRAŠTĖ.

JUO TOLIAU - JUO ARČIAU
Gal ne taip suprantu,
Svetimi ką man sako skliautai —
Ar ten tu, ar ne tu,
Ar ten tavo šešėlis tiktai?..
Mano laime likimo dienų,
Mano laume šviesi,
Juo toliau nuo tavęs aš einu,
Juo arčiau tu esi.
Juo rečiau, juo silpniau
Plaka mano pavargus širdis,
Juo garsiau, aš žinau,
Tavo pulsą, tėvyne, girdįs.

LAUKIMAS
Tikim dieną — tikrą, neapgaulią,
Regim dangų nebe debesy,
Laukiam rytdienos, kuri kaip saulė
Užtekėtų didelė, šviesi.
Laukiam balso nebe vakarykščio,
Kurs kaip aitvaras naktyj pasivaidens,
Tikim oro pranašais ir pranašysčių
Viltimi gyvenam lig rudens.
Rudeniniai lietūs žemę merkia,
Žinom — ji pabus ir vėl žaliuos,
Sikomorų šakos miesto parke
Pumpurus sukraus ir vėl paukščius vilios.
Laukiam rytdienos ir nepaliaujam
Ja tikėt: ji bus jauna, šviesi,
Ir nuo ryto iki vakaro keliaujam
Klausinėdami: ar jau buvai, ar jau, ar jau esi?..

RADINYS
Mes radom ją, amžiuos įglūdusią gintaro gėlę,
Mes radom kaip rudenio stagarą, sausą per lietų, — 
Mes radome lemtį, kuri buvo mirus ir vėl prisikėlė, 
Mes radom nedidelę didelę Lietuvą.
Sustojo karaliai, išvydę dainuojančią Baltiją,
Ir stebisi gymiu tautos tautose neregėtu —
Ir išplaukė išplaukė ji, kaip undinė gintaro valtyje 
Baladei vaidilų ir garbei pasaulio poetų. '
O mes ją, ramovių šventų vaidilutę Ramintą ir Gintą, 
Mes ją, numylėtinę protėvių dievo Perkūno,
Nuo bado, nuo maro, nuo karo dievų vieno Dievo ramintą 
ir gintą,
Per visą gyvenimą nešam kaip sąnarį savojo kūno.

Literatūra 
ir menas 

simpoziumo 
dienose

Keturios literatūros sesijos 
su priedu

Negalėtume sakyti, kad grožinė 
literatūra Ketvirtajame mokslo ir 
kūrybos simpoziume būtų buvus 
kuria nors prasme skriaudžiama. 
Nei simpoziumo rengėjams, nei 
publikai jinai negalėtų priekaiš
tauti. Paprastai kai kitos sritys 
simpoziume turėjo po vieną ar dvi 
sesijas, tai literatūrai buvo skirta 
net keturios sesijos. Sesijų skai
čiumi su literatūra čia galėjo' 
lygintis tik medicina, turėjusi 
taipgi keturias savo paskaitų 
sesijas. Bet jei literatūriniam 
dėmesiui bei interesui priskirsime 
dar ir Vinco Krėvės „Raganiaus“ 
spektaklį h Lietuvių rašytojų, 
draugijos premijos įteikimo 
iškilmę, ir Ilonos Gražytės-Mazi- 
liauskienės literatūrini pranešimą 
bendrajame simpoziume, tai apla
mai literatūrai čia tikrai buvo 
skirta daugiausia laiko. Ir labai 
gerai. Net šiaip ar taip, jeigu pa
brėžtinai akcentuojame kūryboje ir1 
moksluose lituanistinę sritį, tai lite
ratūra vis dėlto tautai jos istorinio 
poveikio prasme ir aplamai ben
drojo žmogiškojo intereso prasme 
yra pirmoje vietoje.

Visuose praeities simpoziu
muose literatūrinių sesijų moks
linis lygis ir paskaitininkų šiuo 
atžvilgiu sąžiningumas būdavo, 
galima sakyti, be priekaištų. Jeigu 
jau primygtinai ieškoti page
rinimų, tai gal galėjo būti pasi
gesta didesnio akcento šių dienų 
išeivijos literatūrai. Jau vien dėl 
to, kad okupuotoje Lietuvoje 
viešuose akademiniuose svare-, 
tymuose bei leidiniuose ji dar vis 
apeinama, ignoruojama. O vis 
dėlto pastarųjų kelių dešimtmečių 
išeivijos literatūra ir veikalų ir 
užgriebiamų temų svoriu yra jau 
tokia, kad yra apie ką rašyti ir 
kalbėti. Pirmiausia ir inten-' 
gyviausiai turėtume tai daryti mdš7 
patys, kuriems nei kokie drau
dimai, nei rašymo kryptys nėra 
nustatomos. Simpoziumų, įvairių 
suvažiavimų ir studijų dienų audi
torijos su mumis čia gyvenusiems 
ar ir tebegyvenantiems autoriams 
turėtų tapti bent moralinio atly-,. 
ginimo gestu ir jų kūrybos stu
dijiniu aruodu.

Malonu konstatuoti, kad Ket
virtojo mokslo ir kūrybos simpo
ziumo literatūrinės dalies vadovų 
šia kryptimi ir buvo stipriai pasi
stūmėta. Gera dalis paskaitų lietė 
išeivijos temas ir išeivijos 
autorius. Angažuotieji paskai-,. 
tininkai i apsiimtąjį darbą žiūrėjo 
ne atkištinai, buvo rimtai pasi
ruošę ir savo uždavinį atliko. Tik 
dviejų paskaitininkų iš pro
gramos iškritimas sesijų struk
tūroje padarė tam tikrų spragų. 
Aplamai mūsų literatūriniam 
klode buvo paliesta tai ir taip, kas 
tėvynėje šiuo metu didžiausia 
dalimi dar būtų neįmanoma. 
Užgriebimas vis to čia, išeivijoje, 
yra pabrėžtinas kultūrinis indėlis į 
bendrąjį tautos kultūrinį lobį.

Ketvirtadienio (lapkričio 26 d.) 
sesija buvo skirta prof. A. J. Grei
mo darbų struktūralistiniam 
žvilgsniui į literatūrinį tekstą. Jis 
pats čia nieko neskaitė ir nieko 
gyvu žodžiu neskelbė. Turėjo būti 
trys paskaitininkai, nagrinėję A. 
J. Greimo šios rūšies pastangas 
bei pasiekimus. Labai gaila, kad 
Violeta Kelertienė, kuri galėjo būti 
geru įvadu į šių temų svarstybas, 
negalėjo simpoziuman atvykti. 
Jos paskaita „A. J. Greimas ir 
pasakojimo struktūra“ iškrito. 
Algirdo J. Greimo mitologinių 
studijų klausimu kalbėjo Tomas 
Venclova, supažindindamas audi
toriją ir su neatvykusio paskai
tininko Aleksandro Lehrmano 
mintimis. Iš Tomo Venclovos 
sužinota, kad lietuviškoji mitologi
ja rašančiam šiandien Lietuvoje 
yra ir kaip gelmė, ir kaip skydas 
visame tautinių bei kūrybinių 
pastangų kontekste. O struktū
ralistinis jų nagrinėjimas yra ir 
tam tikra šviežiena, naujų hori
zontų atskleidimas. Paties šios 
sesijos vadovo prof. R. Silbajorio 
įnašas buvo tema „A. J. Greimo 
semiotinis kvadratas kaip lite
ratūrinio teksto analizės įrankis“. 
Tai labai specifiška, reikalaujanti 
gana įtempto atidumo paskaita. 
Tačiau auditorija turbūt ir ją 
įkando, kai gana modernų tyrinė- 
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Dailės premija Adolfui Valeškai
JAV LB Kultūros tarybos 

1981 metų Dailės premija 
paskirta dailininkui Adolfui 
Valeškai. Paskyrimo ko
misiją sudarė šie, Chicagoje 
gyvenantieji, dailininkai: Van
da Batakienė — pirmininkė, 
Giedrė Žumbakienė, Jonas 
Kelečius, Bronius Murinas ir 
Romas Mozoliauskas. Premija 
— 1000 dol. Jos mecenatas yra 
Lietuvių fondas. Premija 
laureatui bus įteikta Premijų 
šventėje balandžio mėn. 18 d. 
Detroite.

Laureatas dailininkas 
Adolfas Valeška yra vienas iš 
ryškiausių mūsų šios srities 
kūrėjų ir vienas iš veikliausių 
dailės gyvenimo, judintojų 
moderniojoj lietuvių meno rai
doj. Jis priklauso tam kūry
bingajam ir veikliajam Kau
no Meno .mokyklos pirmojo 
Nepriklausomybės dešimtme
čio absolventų spiečiui, kurio 
nebeištrinami pėdsakai jau 
pasilieka mūsų dailės isto- 
rijoje: Adolfas Valeška, Vik
toras Vizgirda, Antanas Gu
daitis, Juozas Mikėnas, 
Antanas Samuolis, Robertas 
Antinis, 'Stasys Ušinskas, 
Leonardas Kazokas ir kt.

Savo gyvenimo kelyje 
šiemetinis laureatas Adolfas 
Valeška pirmiausia buvo pas
tebėtas ir įvertintas kaip tapy
tojas. Nuo impresionizmo, per 
ekspresionizmą ir kitas įvai
ruojančias laiko sroves jis 
atėjo iki pusiau abstrakto ar ir 
visai šiandieninio vitražinio 
spindėjimo. Tačiau Valeška muziejų 
savo žingsniuose niekada negalėjome gyventi.

Valeška tada organizuoja, 
steigia ir vadovauja Bažny
tinio meno muziejui Kaune. O 
kai atsirado keliai į sostinę, jis 
perima labai neramiais lai
kais saugoti ir telkti visa tai, 
kas Vilniuje randama geriau
sio: tampa Vilniaus Dailės 
muziejaus direktorium.

Kada asmeniškos pastangos 
ir pats gyvenimas atnešė jau 
akademinį brandumą ir įparei
gojo ugdyti už save jaunes
nius, Adolfas Valeška nesi
traukia ir nuo meno 
pedagogikos: profesoriauja ir 
augina naujas mūsų daili
ninkų kartas Vilniaus Meno 
akademijoje ir pokario metais 
Vokietijoje.

Laureatas užpernai atšventė
75 metų savo amžiaus sukaktį, 
tačiau kūryboje ir rūpesčiuos 
mūsuoju menu rankų nenu
leido. Juk be Adolfo Valeškos 
pastarųjų “metų domšaitinio 

labai rūpėjo ir organizacinė, bruzdesio vargu ar būtume 
reprezentacinė lietuviškojo |^aiP ,?r.an^
meno būklė ir dailės instįtU; Domšaitį į lietuvių dailihinkų 
cijų mūsų tautoje kūrimo bei jų nkluot* lr var*u w ^rajam 
išlaikymo problema. Todėl jį ir turtui būtuihe Įgiję j<>-
matome anų metų Kaune didžiulės vertės: kolekciją. Ta- , 
pirmosiose naujųjų sąjūdžių 
steigėjų gretose, skaitome jo 
polemikas spaudoje, kai reikia 
ginti jaunuosius dailininkus, 
sukančius naujais, tačiau liau
diniu menu grįstais keliais. 
Nuo organizacinių pareigų 
nesišalina ir šiandien: yra Lie
tuvių dailės instituto pir
mininkas. -L

Su savu menu,'bet be savo 
taipgi Europoje 

Ir A.

nedarė kokių nors staigių ir 
lūžtvinių vingių. Jo kelias 
buvo labai nuoseklus, buvo 
gerai išieškotas įaugimas į 
naujus posūkius bei kryptis. 
Švelniai niuansuota spalva ir 
tobulai architektūrinė pa
veikslo kompozicija buvo jam 
svarbiausi dalykai. Visu tuo 
ypač pasižymi anksčiau tapy
tieji jo portretai ir natiur
mortai.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
A. Valeškos dėmesys buvo la
biau sukauptas mozaikai ir vit
ražui. Vitražiniais įspūdžiais 
žėrėjo ir atmintinos operos 
„Jūratė ir Kastytis“ deko
racijos. Šios rūšies puikių jo 
darbo pavyzdžių čia Amerikoje 
yra daug ne vien tik lietuviš
kose bažnyčiose ir kitokiose 
phstogėse, bet ir amerikiečių 
šventovėse bei kitų paskirčių 
erdvėse.

Kaip žmogui neramuoliui, 
Adolfui Valeškai visą laiką

Nuotrauka Vytauto MaželioAdolfas Valeiką

i../*

čiau pats Adolfas ■ Valeška, 
atlikęs kurį 1 rieatidėliotJiiią 
darbą, ;jėigu yra tį darb'ą kam 
nors toliau tęsti, mielai pasiry
žėlius palaimina, grįždamas 
prie savo kūrybos ar naujai 
atsiradusių kitų neatidėliotinų 
dailės srities rūpesčių, 
įkvėpimo ir energijos jam 
niekada netrūko ir dūr vis ne
trūksta. lietuviškosios visuomenės pa-

Paskirtoji Adolfui Valeškai garbos ir padėkos ženklas 
JAV LB Kultūros tarybos 1981 dailininkui, kuris didžiąją

metų dailės premija tebūna savo gyvenimo dalį 
savo tautos 
gyvastingumui.

paskyrė 
meno

k. brd.

Bernardo Brazdžionio sukakčiai
kurie nesileidžia pasirenkami, 
bet pasilieka su niekieno 
nežalojamu talentu, o Bernar
das Brazdžionis klausė ir tebe
klauso tik savo širdies. Bet tik
ram kūrėjui toks kelias juk ir 
tėra vienintelis.

Beje, juk jis ir čia Amerikoje 
jau nebe pirmokas. Tėvai į šį

(A t’ ei iš 3 psl) 
gerą gyvenimą pavedė savo 
žmoną Egipto faraonui, tai 
kodėl šiandien už gerą duoną 
neatiduoti savo talento? Tie 
šmaikštaus botago aštrumo 
žodžiai tragiškai tinka dikta
tūros vergijoj gyvenantiems 
(jiems greičiausiai jie ir 
pasakyti), bet jie ne mažiau tin-1 ^uvo "atvežę dar’ visai

ma2a'bet p° keleri9 met,ivėl 
parsivežė į Lietuvą. Kartą, 
Kazy, kai įsišnekom apie 
visokius įvykius, paklausiau, 
ar jis nepagalvoja, kas iš jo 
būtų išėję, jeigu tėvai nebūtų 
susigalvoję grįžti. I mokyklą ir 
čia būtų ėjęs, o talentas juk ne 
geografijos produktas. At
sakė, jog kartais pagalvojus ir 
nemanąs, kad kitokiu keliu ir 
Čia būtų nuėjęs. Pagalvojau ir 
aš. Įsivaizduok, jeigu jis būtų 
iškilęs čia į angliškai rašančių 
poetų viršūnes ir dar ko gera 
savo tėvų žemei turįs pana
šaus jautrumo širdį į dabar
tinę, kaip būtumėm jį vertinę ir 
kaip į jį žiūrėję. Žinau, toks 
menamas ' papaistymas yra 
nieko vertas, bet vis dėlto būtų 
labai įdomu, kad kas parinktų 
keletą gerųjų šio krašto poetų, 
Bernardo Brazdžionio amži
ninkų, ir pabandytų nubrėžti 
paralelę tarp jų ir Brazdžionio. 
Būtų ne tiktai įdomu, bet gal 
tektų net ir nustebti.

tiesa, niekas išėjusiems už kam 
nors palankų rašymą nei pini
gų moka, nei medaliais apkabi- 
nėja, nei kitokiom privile
gijom apkrauna, bet čia yra 
mada, kuri kūrėją verčia 
atsisakyti savo ideologijos, 
savo pasaulėžiūros, net savo 
stiliaus. Neatsisakęs taps 
užmirštas, niekur neminimas, 
o jeigu ir paminimas, tai tik su 
pašaipa. Dar yra ideologinės 
grupės, joms priklausančius 
kūrėjus keliančios į aukštybes, 
nuo nepriklausančių nusisu
kančios. Ir vienu ir kitu atveju 
kūrėjui didelė pagunda 
nusimoti į save, į savo aspira
cijas ir eiti ten, kur ras pagar
binimą.

Brazdžionis nenuėjo paskui 
jokią madą. Jis susikūrė savo 
madą, — jos laikėsi ir tebe
silaiko. Tikiu, kad ne sykį gal 
jautėsi labai vienišas, bet 
vienišumas dažniausiai ir yra 
vienintelis atpildas tiems,

■i
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Literatūra ir menas simpoziumo dienose
(Atkelta iš 3 psl.) damas Chicagoje gyvenusio Bro-
jimo metodą prelengehtas ėmė niaus Laucevičiaus—Vargšo reži- 
iliustruoti visai klasikinės poezijos 
pavyzdžiais.

Antrojoj ir trečiojoj literatūros 
sesijose penktadienį (lapkričio 27 
d.) pirmininkavo prof. Bronius 
Vaškelis. Visos paskaitos buvo 
reto įdomumo. Sesijoje didžiausia 
dalimi reiškėsi paskaitininkės 
moterys. Ta proga reikėtų at
kreipti literatūros bičiulių dėmesį į 
naują reiškinį lietuvių literatūros 
raidoje — į moteris literatūros tyri
nėtojas, kritikes. Nuo pat mūsų 
tautinio atgimimo laikų turėjome 
apsčiai moterų beletrisčių, turė
jome poečių, bet literatūros kriti
koje švaistėsi vien tik vyrąi. Ir 
staiga dabar čia tikta moterų 
invazija. Jr tokia stipri, kad vy
rams sunku* ir atsilaikyti. Tik 
pažiūrėkim kiek akademinio lygio, 
giliai, plačiai, naujai ir įžvalgiai 
pasireiškusių pavardžių: Viktorija 
Skrupskelytė, Birutė Cipli- 
jauskaitė, Delija J. Valiukėnaitė, 
Ilona Gražytė - Maziliauskienė, 
Aušrelė Liulevičienė, Violeta 
Kelertienė, Živilė Bilaišytė ir kt. 
Netrūksta jų šiandien ir Lietu
voje: Vanda Zaborskaitė, Irena 
Kostkevičiūtė ir daugiau.

Tad šios, sakytume, moteriš
kosios literatūros sesijos pirmoji 
paskaita buvo Delijos J. Valiukė- 
naitės „Donelaičio Metai: eilės iš 
sakyklos“. Pati paskaita nebuvo, 
kaip mūsuose jau įprasta, kokia 
nors liaupsė šiai Donelaičio 
poemai. Paskaitininkė veikale ieš
kojo dar iki šiol niekieno neap
tartų struktūrų ir jų santykių, 
nebūtinai liudijančių veikalo 
poemos tobulumą, bet ir kai 
kuriuos jos trūkumus. Kiekvienam 
donelaitininkui tai buvo šviežias 
akiračio praplėtimas. Viktorija 
Skrupskelytė nagrinėjo temą 
,,Poezijos ženklai Tomo Venc
lovos kūryboje“. Tai buvo labai 
preciziška, labai įžvalgi ir taikli 
poetinio žodžio, poetinių įvaiz
džių, jų prasmių ir jų santykių 
analizė, liudijanti poeto ir kritikės 
užmojų palaimingą simbiozę. 
Jolita Kavaliūnaitė sklaidė Jurgio 
Gliaudos romano „Delfino ženk
le“ struktūrą ir ideologiją. Kava
liūnaitės šiaip gana sąžiningai 
paruoštą paskaitą publika galėjo 
sekti per daug neįsitempdama, nes 
prelegentė savo minties siūlą vedė 
daugiau ar mažiau mūsuose jau 
įprasta literatūrinio nagrinėjimo 
kryptimi.

Pats sesijos pirmininkas 
Bronius Vaškelis grįžo į senosios 
mūsų emigracijos laikus, lies-

šierųfet sueinančio mįslė“. Bet iš jos bepaliko tik pa
ties pirmininko ir paskaitininko

šierinę’ veiklą ir dramaturginę 
kūrybą. Nors Laucevičius minė
tose srityse nėra kokia nors bliz
ganti viršūnė, tačiau pati 
prelegento paskaita buvo tikras 
deimančiukas. Broniaus Vaškelio 
čia buvo pririnkta tiek spalvingos 
ir istorinės ano meto medžiagos, 
kad vaizdingas jos sklaidymas 
auditorijai buvo tikras skanėstas. 
Gaila, kad iškrito Kazimiero J. 
Norkeliūno paskaita „J. Baltru
šaitis kaip išgelbėtojas rusų poetų 
ir menininkų nuo Lenino-Stalino 
teroro“. Prelegentas neatvyko. O 
būtų buvę labai įdomu sužinoti, 
kas buvo tie kiti rusų poetai ir 
menipinkai, kuriuos mūsiškis ■ 
Jurgis Baltrušaitis gelbėjo, nes 
šiaip plačiau yra žinomas tik 
pasaulinio garso dailininko Marco 
Chagallo pasprukimas iš Sovietų 
Sąjungos Baltrušaičio dėka.

Šeštadienį (lapkričio 28 d.)
ketvirtoji literatūros sesija visa 
buvo skirta prof. Vaclovui Biržiš-

minti to 
šimtmečio nuo klasiko Vinco Krė
vės gimimo? Galėjom akcentuoti ir nepasirodymo mįslė.

kai. Dr. Vinco Maciūno paskaita poeto Bernardo-,,Brazdžionio 75 Domšaitis ir Čiurlionis buvo se- 
„Vaelovo Biržiškos įnašas litu->v metų' .'įįimtadieųV Išvakares. Bet sijoje dominuojančios temos, 
anistikon“. Tai buvo akademiš- gal iose trijose dįęhose ir tose kėtu-'" Romas Viesulas iškėlė labai aktu- 
kas ir tikslus suregistravimas riose literatūros sesijose jau alią, tiesiog šiandieninę problemą: 

„Pranas Domšaitis ir meno apsau
gos klausimas“. Kaip žinome, 

i Romo Viesulo ir Adolfo Valeškos 
išmone ir patyrimu buvo pasi- 

■ naudota, sudarant Prano Domšai
čio rinktinių darbų kolekciją ir ją 
įsigyjant Lietuvių fondui. Nušvies- 

I damas Domšaičio palikimo ap
saugos reikšmę, R. Viesulas 
svarstė ir tolimesnius panašių 
pastangų uždavinius, prieš akis

visko, ką ir kada prof. Vaclovas nebuvo daugiau nei laiko, nei 
Biržiška yra šioje srityje padaręs, vietos? Gal? Bet'gal tada, saky- 
Prelegentui neatvykus, paskaitą 
perskaitė prof. V. Biržiškos 
bendradarbis universitetinėj bib
liotekoj, Kaune,C. Grincevičius.

Jeigu dar prisiminsime, kad 
šeštadienio (lapkr. 28) bend
rajame simpoziume,. „Lietuviškos 
vertybės išeivijoje“ Ilona Gražytė- 
Maziliauskienė kalbėjo tema kaip 
tos vertybės kaupiasi ir sklaidosi 
išeivijos prozoje, tai litęratūrinis 
indėlis Ketvirtajame mokslo ir 
kūrybos simpoziume buvo tikrai 
didelis ir svarusi ■1 ‘' 7

Ko dar daugiau būtų- buvę

Domšaitis ir Čiurlionis buvo se-

sim, A. J. Greimas, kurio darbams 
buvo skirtos neto, trys paskaitos, 
bent prieš Krėvę galėjo dar 
palūkėti.

Domšaičio ir kitų apsauga, 
Vilniaus albumas ir 

Čiurlionis menotyros sesijoj
Ačiū Dievui, kad Menotyros sesi- - ...

ja, jos pirmininkui Stasiui GoŠtau- ‘ < tunnt įvijoje sukauptų meno 
tui nepasirodžius, vis dėlto šešta
dienį (lapkričio 1 28 d.) įvyko. 
Neatvyko ir paskaitininkas Viesu
las. Žmonėms gali staiga atsirasti 
visokių, nepramOtytų kliūčių. Bet 

galinta' pageidauti? Ryšium su - 'tada bent paskaitą galima atsiųsti 
šiomis dienomis Visoje Amerikoje r kam nors kitam perskaityti*. 1

Prano Domšaičio 
darbai

M. K. Čiurlionio 
galerijoj, Jaunimo 

centre
Metai po metų jau yra tapu

si tradicija Vasario 16-tos sa
vaitėje surengti kuo nors iš- 
skirtinesnę parodą M. K. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centrą, Chicagoje. Šiemet tokia 
paroda žada būti itin verta 
didelio dėmesio. Kaip žinome, 
Lietuvių fondo Meno puoselė
jimo komisijos pastangomis 
yra įgyta Prano Domšaičio 
(1880 - 1965) dailės palikimo 
rinktinė kolekcija. Apie tai 
buvo jau gana daug ir palan
kiai mūsų spaudoje rašyta. Ta
čiau tą pačią kolekciją plačioji 

.< visuomenė dar nėra viešai 
mačiusi. Tad š.m. vasario 12 d.

(penktadienį) 7 vai. 30 min. M. 
K. Čiurlionio galerijoje, kiek 
tik begalima joje talpinti, 
kolekcija išstatoma pirmojoje 
tokioj Prano Domšaičio darbų 
parodoj. Parodą atidarant kal
bės dail. Adolfas Valeška, 
daug savo rūpesčiu prisidėjęs 
prie kolekcijos įgijimo. Paro
dos proga išleidžiamas kata
logas yra taipgi minėtinas: jo 
įvadą yra parašęs amerikietis 
meno profesorius Indianos- jr 
Chicagos universitetuose, taip
gi dienraščio Sun-Times meno 
kritikas Harold Haydon. Patį 
16 psl. parodos katalogą yra 
sutvarkiusi dail. Vida Mačiu
kevičiūtė; ji taipgi yra sukū
rusi parodos plakatą. Parodą 
rengia Lietuvių fondo specia
liai sudarytoji komisija. Prano 
Domšaičio darbų paroda gale
rijoje vyks iki vasario 21 d.

v

turtų apsaugą.
Raimundas M. Lapas savo 

pranešime palietė J. K. Vilčinskio 
(1805—1886) leistojo Vilniaus 
albumo(Album de Vilna) istoriją. 
Pranešimas gal buvo naujiena 
tiems,1 kurie apie aną albumą nieko

minimu šimtuoju prezidento^iRomag Viesulas taip ir padarė, jP 5 ’nebuvo girdėję. Pranešimas būtų 
n x_j . .. ... ' "‘••'•''buvęs pįlnęspis (r akademinę pras

idėta Vepštienė.; Tačiau sesijos /, me prasmingesnis, jei būtų buvę 
galėjom, Jtūjty,bos simpozįurpolite- /pirmininkas net ir paskaitos neat- /pasirūpinta -albumo rinktinių 
ratūros sesijoj atitinkamai prisi- siuntė. Tema buvo „Čiurlionio ./- darbų tinkamu parodymu ekrane,

Roosevelto gimtadieniu, /ateina paskaitą sesijoj perskaitė Hen- 
galvon, mintis: o kodėl ir-mes ne-

Jf

Griovanni Beltlni (italas, 1430—1616)

.pridedant ir Istorinę bei meninę jų 
analizę.

Apie Čiurlionio įtaką kitiems 
'dailininkams kalbėjo Audrius V. 
Plioplys. Dr. Audriaus V. Plioplio 
įgytoji profesija yra medicina. Bet, 
šalia to, jis yra susidomėjęs ir 
menais, ypač Čiurlioniu. Savais 
atradimais jis yra patikrinęs 
faktus apie Čiurlionio paveikslų 
eksponavimą Londone ir Pary-
-

žiuje dar prieš Pirmą pasaulinį 
karą. Apie tai buvo rašęs „Drau
go“ kultūriniam priede. Šį kartą jo 
dėmesys krypo į rusų dailininkus 
(Roerichą, Benois ir kt.), ieškant jų 
kūryboje akivaizdžių Čiurlionio 
įtakų.

Gerai, kad yra tiek menu 
besidominčių žmonių. Ir taip 
neatląidžiai besidominčių, kad tas 
dėmesys virsta jų gyvenimo 
dalimi, jų „hobby“, todėl net 
paskaitas skaitančių. Netrūksta 
tokiomis progomis ir besiklausan
čių. Šį kartą jų tarpe sėdėjo net 
pagarbos verti lietuviškųjų dailės 
akademijų ir muziejų Kaune ir Vil
niuje profesoriai bei vadovai — 
Viktoras Vizgirda ir Adolfas 
Valeška. Ar nebūtų buvę tiksliau 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
rolėmis pasikeisti? k. brd.

Tarp šv. Pranciškaus ir Markso
(Atkelta iš 1 psl.) 

samprata atsispindi ir jo žmo
gaus asmens supratime. Negir
dėti, kad būtų kas prikišama 
šv. Pranciškui šioje srityje. Sv. 
Pranciškaus sistemos trūku-

S'mą sudaro kaip tik tai, ko 
daug yra komunizme. 
Pranciškui trūksta pozityvaus 
dėmesio ekonominiam gyveni
mui, trūksta ir visuomeninės 
organizacijos. Neužtenka pa
skelbti vien neturto dorybės 
principą ir tuo tikėtis sukurti 
tobulą visuomenę. Asmeninės 
artimo meilės principas yra la
bai teisingas, tačiau ant jo vie
no modemišką visuomenę su
kurti neįmanoma. O tradicinė 
krikščionybė naujųjų amžių 
pradžioje manė ekonominia
me gyvenime išsiversti vien

Šv. Pranciškus pašalpa. Pasakojama, kad tra-

dicinėje Ispanijoje sam
domam darbininkui vietoj tei
singo atlyginimo buvo 
pažadama dovanų švenčių pro
gomis.

Klausimas, kurį mes norė
tume kelti Šv. Pranciškaus stu
dijoms, būtų šis: ar pavyks 
žmonijai išlaikyti teigiamą tur
tingo žmogaus sampratą, ar 
žmogus pasidarys tik valsty
binio kapitalizmo samdinys. 
Būtų verta patyrinėti, kame 
glūdi šv. Pranciškaus reikš
mės paslaptis: ar tame, kad jis 
sušelpė vieną kitą žmogų, ar 
tame, kad jis sukrėtė sąžinę sa
vo laiko turtingo žmogaus, pa
skatindamas jį naudoti savo 
turtus taip, kad jie būtų nau
dingi ir kitiems žmonėm.

Lietuvių 
Bendruomenės 

literatūros 
premijai atsiųsta 

24 kūriniai
JAV LB Kultūros tarybos 

paskelbtoji Lietuvių Bend
ruomenės dailiosios literatū
ros premija už 1981 kūrybą 
susilaukė didelio atgarsio. Iki 
nustatyto laiko buvo atsiųsti 
24 kūriniai — 8 knygos ir 16 
rankraščių. Iš to skaičiaus 8 
eilėraščių rinkiniai, 2 dramos 
ir 14 beletristikos veikalų. 
Kūriniai atėjo: iš Pietų Ameri
kos 1, iš Europos 2, Kanados 3 
ir Amerikos 18. Premijuo- 
tinam kūriniui parinkti komi
siją sudaro Chicagoje gyve
nantieji literatai — kun. Vyt. 
Bagdanavičius, MIC, A. Liule- 
vičienė, dr. M. Saulaitė - Ston
kienė, Č. Grincevičius ir dr. A. 
Šešplaukis. Premijos įtei
kimas numatomas balandžio 
18 d. Detroite.

L

ii

5E

V. Bgd.

Jono Jurašo 
statytu veikalu 

domisi europiečiai
Kaip jau buvo spaudoje mi

nėta, režisierius Jonas Jura
šas avangardiniame New Yor- .. 
ko teatre — „Theater for the 
New City“ neseniai pastatė lie- ■ 
tuvišką pjesę „Zekai“. Šios 
dramos — oratoriumo autorė 
yra Marija A. Rasa. Veikalą iš ■ 
lietuvių kalbos į anglų kalbą 
vertė Aušrinė Bylaitė. Dabar 
tuo veikalu ir jo pastatymu 
susidomėjo vokiečių teatralai 
ir projektuoja jį pastatyti 
Vokietijoje platesniu mastu.
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