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Pranas — kūrybingos katalikybės atstovas 

KeAfa on& 
Dėmesys lietuviškajai 
visumai 

Lietuvių gyvosios išeivijos 
kultūrinė ir visuomeninė veik
la yra tapusi kone kasdieni
niu reiškiniu. Su visu tuo mes 
jau taip apsipratę, kad atrodo, 
jog kitaip ir negali būti. O juk 
gali to ir visai nebūti arba bū
ti dar kur k a s geriau. Praside
dant Antrosioms Pasaulio Lie-
t u v i ų D i e n o m s , v e r t a 
žvilgterėti, ka ip iš tikrųjų yra 
ir, kaip turėtų būti ryšium su 
ta išskirtine savaite. 

0 vis dėlto yra apie ką kal
bėti ir kuo pasidžiaugti. Pir
miausia akysna krinta užsi
motas tų Dienų visumos plotis 
ir gylis. Į daugiadienę progra
mą Čia sutelkta ir kultūriniai, 
ir visuomeniniai, ir pramogi
niai turiniai bei įvairiausi jų 
aspektai. Ta i puikus lietuviš
kojo gyvenimo supratimas jo 
visumos apimtimi. O neužsi
sklęsti vien tik savo profesi
nėj srity, bet domėtis visa 
žmogiškąja buvo pats 
ryškusis žmonijos bruožas vir
šūnes pasiekusiose jos epo
chose. Tokie buvo antikiniai 
graikai, tokie buvo Renesanso 
žmonės. Ar tokie esame ir 
mes? Ar bent priartėjame prie 
jų? 

Pasaulio Lietuvių Dienų ren
gėjai savo klasikinį suprati
mą j au pademonstravo, darbo 
ir pramogų programon įtrauk
dami kone visas žmogiškojo 
reiškimosi sritis ir visas kar
tas. Ar atsilieps tuo pačiu ir vi
suomenė? Ar ir ji pademonst
r u o s t i k r a i k u l t ū r i n g o s 
bendruomenės piliečio bei tau
tiečio aukšto lygio subrendi
mą? 

Kas čia tur ima galvoj? O 
tai, jog, sakysim, antikiniai 
graikai lygiai masiškai plauk
davo ne vien į olimpines spor
to žaidynes, bet ir į klasikinių 
dramų vaidinimus, į amfiteat
rų spektaklius. Ne vienas grai
kų poetas a r dramaturgas ne
šiojo ne vien literatūrinius 
laurus, bet ir sporto olimpiadų 
vainikus, o taipgi ėjo aukštas 
visuomenines pareigas, buvo 
garsūs valstybininkai. Flo
rencijos ir Venecijos Renesan
so kultūra spindėjo ne vien ne-
pralenktuos tapybos darbuos, 
bet ir kultūringos išmonės ma
siškuos karnavaluos, kuriuose 
sutiktas papras tas miesto pi

lietis galėjo ilgiausiomis cita
tomis deklamuoti mintinai 
Dantės ar Petrarkos poeziją. 

Bet kągi visa tai reiškia 
čionykštėmis mūsų dienomis 
ir mūsų atveju? Prasidedančių 
Pasaulio Lietuvių Dienų atve
ju tai reiškia dėmesį lietuviš
kajai visumai. Trumpai ta
r ian t , reikia, kad žmonių — 
publikos netrūktų niekur. Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės seime turi būti matomi 
ne vien paskaitininkai, ne 
vien rinktieji atstovai, bet ir 
eiliniai nariai, kurie atstovus 
r inko. Jaunimo t ikrai netrūks 
rengiamuose šokiuose. Bet jau
n imo ne ką mažiau ir lygiai 
entuziastingo privalo būti jų 
kongreso svarstybose ir stu
dijų dienose. Puiki pramoga 
bus lietuvių festivalis — kar
nava las Marquette Parke. Ta
čiau būtų liūdna, kad tų pačių 
lietuvių nesimatytų nei jauni
mo sporto olimpiadoje, nei dai
lės parodoje M. K. Čiurlionio 
galerijoje, nei literatūros va
kare Jaunimo centre. 

Didžiausio dėmesio, grei
čiausiai, susilauks patys stam
bieji kūrybiniai ir pramogi
niai renginiai: Dainų šventė ir 
operos "I Lituani" pastaty
m a s . Tik būtų negerai, kad 
publika, į tuos du renginiu įsi
žiūrėjus ir įsimylėjus, pritrūk
tų laiko ir noro lankytis taipgi 
Antro Kaimo spektakliuos, ir 
"Aušros'" šimtmečio ar tauto
dailės parodose, ir bendruome
ninės veiklos vizualinėje ap
žvalgoje, ir jaunųjų talentų 
kūrybiniuose pasirodymuose, ir 
lietuviškosios muzikos de
monstravime. Žodžiu, nenu-
vertinkim ir tos, kartais gal 
mažiau pastebimos, kameri
nės kūrybinio gyvenimo veik
los, dažnai sublizgančios tik
ra is deimančiukais, be kurių 

Minint prelato Prano Kurai
čio 100 metų gimimo sukaktį, 
yra gera proga iš naujo grįžti 
prie š io n e p r i k l a u s o m o s 
Lietuvos žmogaus, palikusio 
tame gyvenime gilių pėdsakų. 
J is savo pėdsakų yra palikęs 
kaip filosofijos profesorius ir, 
reikia tikėtis, ateities lietuvių 
šviesuomenė jo filosofijoje ras 
jei ne įkvėpėją, ta i bent labai 
s a u g a u s k e l i o ž e n k l ų 
sustatytoj ą*. 

Tačiau ir keletoje kitų sričių 
Kuraitis yra vertas dėmesio. 
Šiuo a tveju a t k r e i p k i m e 
dėmesį į tai, kaip jis suvokė 
o rgan i zac inę k a t a l i k i š k o 
gyvenimo sritį. Šioje srityje jis 
pasižymėjo kūrybingu pri
ėjimu prie problemos. Katali
kų Bažnyčia, kurią jis aukštai 
vertino, jo akyse jokiu būdu 
nebuvo sustingusių visuo
meninių formų organizmas. 

Kuriantis nepriklausomam 
lietuvių tautos valstybiniam 
gyvenimui, ir į katalikiškos 
v i suomenės o r g a n i z a v i m ą 
Kuraitis žiūrėjo kaip į kūry
bingą uždavinį. Tai galima 
pastebėti jo straipsnyje 1927 
m. Tiesos kelyje nr. 9, psl. 536 -
540, kuris yra pavadin tas „Dėl 
mūsų šių dienų religinių rūpes
čių". Turėdamas prieš akis 
gresiantį komunizmą ir labai 
gyvas liberališkas ir socialis
tines nuotaikas visoje apsi-
švietusioje visuomenėje, jis 
kvietė katalikišką visuomenę Į 
kūrybingesnį krikščionybės 
pristatymą. 

K r i k š č i o n i š k a s k ū r y 
bingumas turi būti visuotinis: 

laisvas nuo įsigalėjusios iner
cijos ir ne vien tik reakcinis. 
Štai vienas Kuraičio posmas: 

„Besirūpinant religiniais 
visuomenės reikalais, svarbu 
suprasti, kad čia pirmutinis 
dalykas y ra turėti pozityvų 
kūrybinį susipratimą ir nusi
teikimą. Reikia saugotis reak-
cingumo, kuris yra tame, kad 
veikiama tik dėl to, kad prie
šai veikia ir tenkinamasi tik 
kova su jais . Visa religinė 
akcija turi turėti vyraujantį ne 
polemišką ir net ne apo
logetinį, bet pedagoginį, kūry
binio veikimo charakterį" (psl. 
538). 

Verta ne lengvai praeiti pro 
šiuos Kuraičio žodžius, nes jie, 
kaip apskritai p a s Kuraitį, 
nėra lengvai pasakomi. Jei jis 
čia vartoja žodį „kūrybinis 
nusiteikimas", tai tuo žodžiu ir 
supranta tikrą kūrybą. Tai 
nereiškia, žinoma, bedogmės 
krikščionybės. Prieš tokią 
krikščionybę jis yra pasisakęs 
gana plačia studija, kuri buvo 
paskelbta Tiesos kelyje 1925 
metais I tome, psl. 30 - 36, psl. 
90 - 100 ir II tome, psl. 299 -
306. J i buvo p a v a d i n t a 
„Ka ta l i kybės dogmos ir 
bedogmė krikščionybė". Bet 
mums šiuo metu rūpi ne tai, o 
Kuraičio nusiteikimas į krikš
čioniško gyvenimo organi
zavimą žiūrėti kaip į kūrybinį 
uždavinį. Į katalikiškus užda
vinius jis žiūrėjo ne vien tuo 
požiūriu, kad, jeigu kataliky
bės priešai ką nors teigia, tai 
mums reikia tai neigti. Taip. 
berods, galima suprasti jo 

Kaunas prie Nemuno — buvęs Nepril 
kultūrinės ve iklos ž idinys, formavęs 
paliko ir f i losofas Pranas Kuraitis . 

'os moks l inės ir 
ir iame pėdsa-cus 

mūsų ilgametė tarpšventinė 
kasdienybė būtų kur kas tuš
tesnė. Tad ir šios didžiulės 
šventės proga skirkime tiems 
kameriniams renginiams ne
mažėjantį dėmesį. 

Publikos gausumas visuos 
Pasaulio Lietuvių Dienų ren
giniuos bei svarstybose juk 
yra vienintelis a t lyginimas 
tiems žmonėms, kurie tiek lai

ko ir tiek energijos pašventė 
viso to organizavimui. O vi
sur būdami, liudysime ir save 
ir visą mūsų išeiviją, kaip tik
rai subrendusius kūrybingai 
ir kultūringai reiškimosi visu
mai. Nuo realaus tokio įspū
džio pasitvirtinimo daugiau ar 
mažiau priklausys gyvosios 
mūsų išeivijos ateitis. 

pasisakymą prieš reakcio-
nizmą katalikiškame veikime. 
Šalia to jo pasisakymas prieš 
apologetinį pobūdį nereiškia, 
kad mes neturėtume ginti 
krikščioniškų tiesų vertės, bet 
tai, kad krikščionybė kaip pla
taus masto kultūrinis ir isto
rinis organizmas, išsitęsęs per 
daugelį šimtmečių ir kultūrų, 
yra pris tatyt inas ne vien 
defensyviniu metodu. Krikš
čionija, pasak jo, turi būti 
toliau kūrybiškai auklėjama. 

Kūrybiškai atstovaujant 
k r ikšč ionybe i , t e n k a a ts i 
žvelgti į gyvenimo aplinky
bes. Kuraitis Lietuvos kuni
gams sakė, kad jie nepasiliktų 
prie tų veikimo būdų, kurių 
kunigai laikėsi Lietuvoje prieš 
Pirmąjį p a s a u l i n į ka rą . 
„Nedera visame kopijuoti savo 
gyvenimu, kad ir gerų, prieš 
karą gyvenusių kunigų pavyz
dį, nes jų veikimas buvo pri
t a i k y t a s s k i r t i n g o m s 
sąlygoms" (psl. 537). 

Kuraitis buvo nuomonės, 
kad lietuviška visuomenė 
„bendrai ėmus, švietimo srity
je nemaža yra pažengus... dėl 
to ir religinio susipratimo 
atžvilgiu neturi atsilikti" (psl. 
536). T u r ė d a m a s ga lvo je 
pasauliečius, jis rašė, kad 
„būtinai yra reikalinga steng
tis, kad religinio bei dorinio la
vinimosi ir auklėjimosi dar
bas eitų kaip reik ypač 
jaunimo tarpe. Bet svarbiau 
yra žiūrėti, kad būtų pakan
kamai religinį bei dorinį entu
ziazmą, ideal izmą, pas i 
šventimą, religijos srityje 
vadų susipratimą gaivinančių 
kūrybos židinių pačios kuni
gijos tarpe. Ar šitam reikalui 
pakanka kunigų rekolekcijų, 
ligšioliniais metodais vedamų 
dekanatų konferencijų, ar 
nereiktų dar šio to, pavyz
džiui, pačių kunigų tarpe ati
tinkamų brolijų, draugijų, 
kurios imtųsi atlikti minėtų 
židinių uždavinį? Tai labai 
svarbus klausimas, juo reiktų 
susidomėti" (psl. 537 - 538). 

Atkreipkime visų pirma dė
mesį į tai, kad Kuraitis lie
tuv išką v i suomenę la iko 
nemažai pažengusia ir kad dėl 
to jai reikia pažangesnio ir 
religinio vadovavimo. Tam 
t iks lu i re ik ia k ū r y b i n g ų 
židinių pačių kunigų tarpe. 

Daug kam kris į akis tai, 
kad Kuraitis kelia klausimą 
dėl rekolekcijų. Jos Lietuvoje 
buvo išplitusios kunigų tarpe 
ir buvo pradėjusios plisti ir 
parapijose. Ką Kuraitis tuo su
abejojimu norėjo pasakyti? 
Galbūt jis norėjo pasakyti tai, 
ką apie praėjusio šimtmečio 
pabaigos ir šio šimtmečio pra
džios pamaldumo pobūdį yra 
pasakęs W. T. Noon, S.J. saky
damas, kad šiuo laiku roman
tinis ir idealistinis asketizmas 
yra užvaldęs katalikišką nuo
taiką, iš kurios niekas negali 
išsisukti (pgl. Joyce and Aqui-
nas, Yale University Press. 
1970, psl. 115). 

Panašiai pamaldžią dvasią 

protestantiškoje visuomenėje 
šiais la ikais aptar ia William 
J a m e s . P a s a k jo, liuteronai 
t a i p s u p r a n t a Bažnyč ios 
triumfą, lyg jis būtų amžinas 
f l i r tavimas tarp dievybės ir 
pama ldaus žmogaus (pgl. The 
Varieties of Religious Ex-
perience, Modern Library, 
1936, psl. 340). 

Kaip reakcija prieš šį su
jausmintą pamaldumą išeina 
v iena Anglijos ponia, saky
d a m a , k a d „Jėzus yra beveik 
brutal iai prakt iškas — Jei 

P r a n a s Kurait is 
( 1 8 8 3 . 7 . 4 . - 1 9 6 4 . 1 2 . 1 8 ) 

myli mane , laikyk mano 
į sakymus —. Nieko apie tai, 
ką mes jaučiame jo atžvilgiu; 
tik papras tas ištikimybės išty
r imas prakt i škumu" (Weody 
M a r y Bekett, „Simple Prayer", 
Londono kunigų žurnale The 
Clergy Revievc, February 1978, 
psl . 42). 

Čia paminėti trys autoriai, 
ateiną iš skirtingų kultūrinių 
kampų, kalba apie panaš ią 
k r i k š č i o n i š k o p a m a l d u m o 
kryptį, kur i nei pačios Dievo 
m a l o n ė s , ne i g y v e n i m o 
tikrovės neima labai rimtai. J i 
tenkinas i jausminiu šių daly
kų suderinimu. T a prasme šie 
autoriai gal i būti laikomi kaip 
aiškintojai to, ką Kurait is nori 
pasakyt i , nes iš jo filosofijos 
studijų aišku, kad „vien jaus
m a s negal i būti religijos 
e s m ė " ( p g l . Laiškai 
lietuviams, 1983 balandis , psl. 
131) 

Ž i n o m a , t a i n e r e i k i a 
suprast i ta ip , lyg kad Kuraitis 
n e v e r t i n t ų j a u s m o reli
g in iame gyvenime. „Religinio 
gyvenimo jausmai , tai ne žais
las , bet laikomi kaip r imtas 
gyvenimo turinys, su kuriuo 
ž a i s t i b ū t ų n e s ą m o n ė ir 
nedora" (Laiškai lietuviams, 
psl . 130). J i s tik pasisako prieš 
religijos suvedimą vien į 
jausmą. 

Gr įž tan t prie Kuraičio kūry
biškumo krikščionybės supra
t ime reikia pastebėti, kad jis 
n e tik nesiejo krikščionybės 
su konservatyvia galvojimo 
krypt imi , kas daugelio yra 
dažna i daroma, bet tiesiog 
formaliai prieš ją pasisakė. 
Kata l ikybė ir pažanga jam 
y r a neišvengiamai susiję daly
kai . Tai liudija šis jo posmas: 

„Katal ikų religija reika
lauja rūpint is nuolat (mano 

pabr. — V. B.j religine bei 
dorine pažanga. Tokiu būdu, 
jeigu apčiuopiamų neigiamų 
apraiškų ir nebūtų, o būtų t ik 
religinio ir dorinio gyvenimo 
sust ingimas ir an t vietos sto
vėjimas, tai ir tuomet būtų 
pakankamai pagrindo kalbėti 
apie religinę krizę. Kuomet gi 
minėtos neigiamos apraiškos 
akis bado, tai visiems, kurie 
p a s mus yra religinių reikalų 
sargyboje, reikia su visu 
uolumu visa daryti, kad grei
čiau iš tos krizės būtų išeita" 
(psl. 536). 

Šio pasisakymo gylis ir 
plotis yra labai didelis. Jis y r a 
ypatingai daug sakantis dėl 
to, kad išeina iš lūpų tokio 
žmogaus, kuris į krikščionybę 
nežiūri kaip į laisvo eksperi
mentavimo sritį. Apreiškimo 
turinys, suformuotas Bažny
čios milžiniškų protinių pa
stangų dėka, j a m yra tokia 
atrama, kuria viskas remiasi, 
tačiau ta i nereiškia, kad su 
praeities laimėjimais gyve
nimas būtų sustojęs ir pažan
ga pasibaigusi. Šia prasme 
Kuraitis reiškėsi kaip kūry
bingas vadovas nepriklau
somoje Lietuvoje. Dar labiau 
jis yra reikalingas lietuviams, 
išsklidusiems pasaulyje. J iems 
jis gali vadovauti susitinkant 
su tokiais religiniais užda
viniais, kurie galėjo j iems 
nekilti, gyvenant tradicinėje 
erdvėje. 

Viena iš tokių nuorodų, 
naudingų pasaulinei lietuvių 
katalikų visuomenei, gali būti 
ta, kad Kuraitis nesitenkino 
parapiniu katalikiškos visuo
menės susiorganizavimu, bet 
siūlė planą visą visuomenę 
apimančiai organizacijai, kuri 
įstengtų atlikti kylančius kul
tūrinius ir visuomeninius 
uždavinius. Tas planas ano 
meto lietuvių katalikų visuo
menei galbūt buvo per anksty
vas uždavinys, tačiau dabar 
pasaulinei lietuvių katalikų 
visuomenei jis būtų kaip tik 
praktiškas. Štai Kuraičio 
žodžiai: 

„Lietuvoje turime netoli 
dviejų milijonų katalikų. Je igu 
jie apsidėtų, kiek kas išgali, 
katalikų kultūros reikalams 
mėnesiniu mokesčiu, tai būtų 
galima milžiniškus darbus nu
veikti. Tuomet nereiktų kata
likams studentams pusbadžiu 
gyventi, prarasti prieš laiką 
sveikatą ir neduoti katalikų 
visuomenei to , kas jai 
reikalinga. Tuo tarpu kaip tik 
be galo reikalinga, kad kiek
vienoje parapijoje kuo grei
čiausiai atsirastų bent po 
keletą gerų katalikų inte
ligentų, kad galėtų katalikiš
kas kultūros darbas būti 

(Nukelta į 2 psl.) 

* Pranas Kuraitis yra frimęs 1883 
metais Hepos mėnesio 4 dieną Pava-
sijų kaime. Kudirkos Naumiesčio 
parapijoje, Šakių apskrity. Apie 
Kuraičio filosofiją ir jo asmenį žiūr. 
senią kun. V. Bagdanavičiaus ir prof. 
dr. J. Meškausko straipsnių Laiškai 
Uetuviams 1983 metų sausio iki 
birželio numeriuose — Red. 
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Pranas 
Kuraitis 
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(Atkelta iš 1 psl.) 
tinkamai varomas"' (psl. 538). 

Turint šiandien v i same 
pasaulyje pasklidusią lietu
višką katalikišką visuomenę ir 
nepraradusią tų uždavinių 
aktualumo, kuriuos ji ger iau 
supranta negu tos katalikiš
kos visuomenės, kurios t a ip 
gyvai pasaulinių problemų 
nėra išgyvenusios, šis susi-
organizavimas turėtų visai 
Bažnyčiai gaivinančios reikš
mės. Šia proga prisiminkime 
taB tarptautines lietuviškas 
organizacijas, kurios veikia: 
Lietuvių Romos Katalikų ben
d r u o m e n ė V e n e c u e l o j e , 
Lietuvių Katalikų bendruo
menė Urugvajuje, K a n a d o s 
Lietuvių Katalikų t a r y b a , 
Lietuvių Romos Katalikų fede
racija JAV, Lietuvių Kata l ikų 
taryba Argentinoje, Lietuvių 
Romos Katalikų bendruomenė 
Brazilijoie, Lietuvių Kata l ikų 
taryba Kolumbijoje, Lietuvių 
Romos Katalikų taryba Vaka 
rų Europoje, Lietuvių Romos 
Katalikų federacija Austral i 
joje ir Lietuvių Romos Ka
talikų Komitetas Didžiojoje 
Britanijoje. Jeigu šios orga
n i z a c i j o s , a p s i j u n g u s i o s 
Pasaulio Lietuvių Kata l ikų 
Bendrijoje, priimtų Kuraičio 
pasiūlymą ir apsidėtų nors ne 
mėnesiniu, bet metiniu nedi
deliu nustatytu mokesčiu, ka ip 
savo solidarumo pareiškimu 
lietuviškai katalikybei, ši Ben
drija galėtų atliktų ver t ingų 
žmonijai uždavinių. 

V . B g d . 

Tel © 8 1 0 F 8.8 V ct l lUS 

Tiltas tarp lietuvių ir 
pasaulinės kultūros 

J o n o Vaznelio, „Gifts In- spektakliai Chicagoje ir 1 
ternat ional" parduotuvės sa- Toronte) atskleis Lietuvių 
vininko ir pagrindinio Pašau- operos dirigentas i r meno 
lio lietuvių dienų įvykių bilietų vadovas Alvydas Vasai t is . 
platintojo, žiniomis, likusius Solistų part i jas at l iks Rimas 

Strimaitis, D a n a Stankai tytė , 
J o n a s Vaznelis, Algirdas Bra
zis, Bernardas Prapuolenis, 
M a r g a r i t a M o m k i e n ė ir 
Edward Osaka. Užkulisyje 
diriguos torontiškis J o n a s 
G o v e d a s . K a z y s O ž e l i s 
„Auditorium" teatro scenai 
pritaikė ankstyvesnę Pau l 

16 ciklo „Trag 

Telesforo Valiaus monografija 

Aukštosio§ Panemunės bažnyčia 
ir šventorius. Pranas Kuraitig 
mirė 1964 m. gruodžio mėn. 18 d. 
ir yra palaidotas Aukštosios 
Panemunės kapinėse prie Kauno. 

Prie išeivijoje geriausiai paruoš
tų ir gražiausiai išleistų Adomo 
Galdiko ir Pauliaus Augiaus 
kapitalinių monografijų greitai 
šliesis, kai kuriais atžvilgiais 
minėtąsias net pralenkdama, daili
ninko Telesforo Valiaus darbų 
reprezentacinė ir studijinė knyga 
„Val ius" . Ji paruošta ir leidžia
ma jo dailininko žmonos Aldo
nos Valienės rūpesčiu. Pats Teles
foras Valius yra miręs Toronte, 
Kanadoj, 1977 m. Dabar šia 
reikšminga, reto grožio knyga yra 
pagerbiamas vienas iškiliausių 
mūsų dailininkų. Knyga tuoj 
bus prieinama meno mylėtojui. 
Patraukliai įrišta, ji atskleidžia ir 
Valiaus dailės priemonių subtilų 
apvaldymą ir jo meninę viziją, 
Žinomą ne tik lietuvių, bet ir viso 
kontinento dailės sferų. O 
svarbiausia, kad Valiaus kūryba 
yra didžiai reikšmingas įnašas 
lietuvių dailės, ypač grafikos, 
tradicijon. 

Knygoje yra 41 puslapis labai 
a u k š t o l y g m e n s spa lvotų 
reprodukcijų ir 80 puslapių ne
spalvotų reprodukcijų. Tad prieš 
akis visas T. Valiaus kūrybos 
kelias nuo tragiškos temos medžio 
raižinių dar Lietuvoje iki vėlesnių 
impresionistinių bei ekspresionis
tinių darbų Kanadoje nuo 1949 
metų. 

Grafika, ofortas bei spalvota 
litografija, perteikti aukšto kvali-
teto popieriuje, užburia savo 
ryškumu, spalviniu diapazonu, 
liudydami galingo talento daili
ninką. 

Knygos tekstai duodami lietu
vių ir anglų kalbomis. Lietuviško
jo teksto autorius yra dail Romas 

Viesulas, visoje Šiaurės Ame- dailę. Tai lietuvio pastangų ii 
rikoje žinomas grafikas ir dailės lietuviškojo talento laimėjimas, 
pedagogas. Angliškojo teksto kurio rezultatais dabar galime 
autorius yra Paul Duval, dauge- kiekvienas pasidžiaugti, atsivertę 
lio dailės knygų autorius, šį imponuojantį leidinį. 

ėjus, jis bus prasmingas šio įvy
kio suvenyras, ne tik šventėje 
dalyvavusiems, bet, juos pasie
kęs, ir tiems mūsų tautiečiams tė
vynėje, kurie išeivijai linki gero. 

apdovanotas premijomis, vienas 
iš geriausių dailės kritikų Kana
doje. 

Knygą — monografiją užsi
sakant, dabar jos kaina 38 U.S. 
dol., prie kurių reikia dar pridėti 
2.50 dol. persiuntimo ir įpaka
vimo išlaidoms. Leidiniui iš
ėjus knygos kaina bus reguliari, 
be jokio papiginimo — 46 dol. 
Atskirai dar spausdinama riboto 
skaičiaus penkių spalvų auten
tiška dailininko graviūra „Pasku
tinis rytas", 60 cm x 45 cm dydžio, 
pasirašyta ir sunumeruota Teles
foro Valiaus vardu jo žmonos 
Aldonos Valienės. Graviūrą 
atspausdino rankiniu presu 
Sommerset popieriuje Dietei 
Grund, PresswerkEditions, Toron
te. Kas norėtų įsigyti ne tik 
monografiją, bet ir šią graviūrą, 
tai bendra kaina būtų 145 dol. 

Užsakymai siunčiami šiais 
adresais: dr. J. Sungaila, 10S 
Rivenvood Parkway, Toronto. 
Ont. M8Y 4E4, Canada arba K. 
Čepaitis, 6722 S. Campbell Ave., 
Chicago, IL 60629. 

Visa tai (ir monografija, ii 
graviūra) drauge ir atskirai 
kiekvienam meno mylėtojui yra 
nepalyginamas įnašas į jo dailės 
biblioteką, reikšmingas jog 
praturtinimas. Knygoje perteikia
mas Valiaus tobulos meninės 
išraiškos ieškojimas ir jos radi
mas. Šia knyga reikiamai 
įvertinami Valiaus pasiekimai 
neabejotinai įsilieję į pasaulinę 

kz. 

NAUJI LEIDINIAI 

• II Pasaulio lietuvių dienos. 
Informacinis leidinys, išleistas II 
PLD vyriausio komiteto 1983 m. 
birželio mėn., skirtas išdėstyti 
Antrųjų Pasaulio lietuvių dienų 
tikslus, pateikti jų detalią progra
mą, dokumentuoti jų ruošą — di
džiulį sutelktinį darbą, kurį atliko 
tūkstančiai išeivijos lietuvių iš vi
so pasaulio kraštų. Leidinio 
redakcijos darbus koordinavo ir 
įvadinį skyrių redagavo Bronius 
Nainys. Kitų skyrių redaktoriai: 
PLB seimo — Romas Kasparas, 
Jaunimo kongreso — Ofelija 
Barškėtytė ir Ramunė Kubiliūtė. 
sporto — Vytautas Grybauskas, 
Dainų šventės — Danutė Bindo-
kienė, kultūrinių renginių — 
Vacys Pociūnas, kultūrinių pra
mogų — Marija Reinienė. Viršelį 
ir titulinius puslapius piešė Vin
cas Lukas. Leidinys 332 puslapių, 
labai gausiai iliustruotas išeivi
jos lietuviško gyvenimo nuotrau
kom. Kaina — 5 dol. Gaunamas 
PLD renginiuose ir „Drauge". 

Jis bus pravartus kaip vadovas 
po visas Antrąsias Pasaulio lietu
vių dienas Chicagoje ir įdomus to
dėl, kad jame išsamiai nušviečia
ma daugiašakė išeivijos veikla. 
kuri gi ir sudaro visų PLD rengi
nių platesnį, istorinį foną. O 
Pasaulio Lietuvių dienoms pra-

• Pasaulio lietuvis nr. 5 
gegužė). Mėnesinis PLB žurnalas. 
Redaktorius — Bronius Nainys. 
Administracija — Baniutė ir 
Romas Kronai. Adresas: 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. Prenumerata metams — 10 
JAV dol., atskiro numerio kaina 
- 1.50 dol. 

„I Li tuani" spektaklio bilietus 
baigia išpirkti amerikiečiai. 
Neseniai pasirodžiusios ži
nutės bei straipsniai Opera 
Neu?8, The Reader, Chicago 
Tribūne ir kitur sužadino Chi-
c a g o s o p e r o s m y l ė t o j ų 
smalsumą. 

Turbūt galima teigti, kad iš 
visų PLD renginių Lietuvių Wiiliams režisūrą. Šioje opero-
opera tiesia tvirčiausią tiltą Je svarbią rolę tur int is choras 
t a rp lietuvių ir pasaulinės kul- paruoštas Alfonso Gečo ir 
tūros Daugiau kaip ketvirtį Emi l i jos S a k a d o l s k i e n ė s . 
šimtmečio šis vienetas bando Nuolat talkino vieneto akom-
suar t int i lietuvių visuomenę p a m a t o n u s Robertas Mockus, 
su muzikinio pasaulio klasika, L i epos 1 d. t e skamba Adomo 
tuo pačiu bandydamas at- Mickev ič i aus ( „ K o n r a d o 
skleisti žiupsnelį lietuvių kul- Valenrodo" sakmės autoriaus 
t ū r o s gyvenamojo k r a š t o i r »I Li tuani" libreto įkvėpėjo) 

žodžiai: 
Turiu aš godą svarbią: 
Aš noriu likti po tavim 

gedėti 
Ir tavo žygio didžią šlovę-

garbę 
J skambią dainą kenčian

tiems sudėti. 
Aš Lietuvą apeisiu, kolei 

gyvas 
Paleisiu dainą į miestus ir 

kiemus. p p 

t ū r o s gyvenamoj i 
v i suomene i . Šiuo a tve ju 
Lietuvių opera pasi tarnauja 
n e v i en l ie tuvių v a r d u i . 
Daugelį dešimtmečių negirdė
t a s žinomo kompozitoriaus 
Amilcare Ponchielli veikalas 
bus sugrąžintas į didžiąją 
sceną — savo akust ika ir 
a r c h i t e k t ū r a pa s i žymė jus į 
„Auditorium" teatrą. 

Šį 1874 metais parašytą 
veikalą jau penktą kartą (3 

Fono Kuprio 

Valentina ie» i i P T i 0 

Marytės likimas 
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Pasibaigus mokslo m e t a m s , mudu su 
Algiu prikalbėjom M a r y t ę praleist i va
saros atostogas viename iš mūsų pušy
nais apaugusių kurortų. Sugrįžo ji rudenį 
pasitaisiusi ir palinksmėjusi . Dingo jos 
sausas kosulys, praėjo n a k t i n i a i prakai
tavimai ir, atrodė, jog ir be Šveicarijos jai 
galės pavykti nusikratyti l iga. 

* * * 

Tą rudenį prasidėjo k a r a s . 
— Na, mata i , kaip gerai , kad aš negalė

jau išvažiuoti i Šveicariją, — buvo pirma
sis Marytės komentaras , ka i mudvi išgir-
dova apie Vokietijos pergales Lenkijoj. 
Kažin ar buvo gerai?! Ga l kitoks būtų 
buvęs Marytės l ikimas, jeigu jai būtų 
pavykę išvykti tuo metu iŠ Lietuvos. 

Nežiūrint to, kad Lietuva nekariavo, 
daug kas pasikeitė mūsų gyvenime. Atro
dė, kad jis plaukė sena vaga , bet gilumoj 
veržėsi ir putojo nepaž į s t amos srovės ir 
jautėsi bręstas n e r a m u m a s , keistas lau
kimas, nesąmoningas žinojimas, jog sto
vime ant bedugnės k ran to — dar žingsnis 
ir nugrimsime į kažkokias nežinomas 
svetimas gelmes. 

Kaip praėjo tie pasku t in ia i Nepriklau
somoj Lietuvoj mokslo meta i , aš mažai 
teprisimenu. Visi s tengėmės dirbti savo 
darbą ramiai, bet iš tikrųjų jautės i s lap tas 
susijaudinimas, lyg pr is lėgta tyla. kuri 
būna prieš audrai ky lan t . 

Pavasarį (1940-tais meta is ) įžygiavo 
bolševikų armija į Lietuvą. Bejėgis mažas , 
nuostabiai tvarkingas ir g ražus k raš tas 

buvo paglemžtas bjauraus milžino, pri
slėgtas po sunkiąja letena. 

Atmenu, kaip įžygiavo pirmieji t anka i į 
mūsų miestelį. Vėliau laikraščiuose buvo 
rašyta : „Džiaugsmingai minios žmonių 
sutiko įžygiuojančius raudonuosius did
vyrius" . O iš tikrųjų keletas užkluptų gat
vėse moterėlių ir išgąstingais ' veidais 
apglumusių jaunuolių ir vaikų sudarė tą 
„minią". 

Dabar , nors dar nedalyvaudami kare, 
mes jau buvome jo sūkuryje. 

Darbas gimnazijoj prasidėjo kaip vi
sados, nors gimnazija nebebuvo ta pati. 
Buvo daug esminių pakeitimų. Direktorius 
buvo areštuotas, ir apie jo likimą nieko 
nežinojome. Algis buvo iškeltas į tolimą 
vidurinę mokyklą. Direktorium buvo 
paskir tas visiem žinomas, labai aktyvus 
komunistinių pažiūrų mokytojas iš Kauno, 
o i n s p e k t o r i u m (mums ta ip gera i 
pažįs tamas) — mokytojas Kuznieckis. 

* * * 
— Ar tu girdėjai naujienas? — atėjusi 

pas mane pirmiausiai paklausė Marytė. 
— Girdėjau, — atsakiau trumpai. 

Saugokis. Tu gali susilaukti nemalonumų. 
— Žinau, — atsakė susirūpinusiu veidu 

Marytė. Bet aš manau, kad Kuznieckis gal 
nebus toks, jog bandytų man keršyti. Visi 
juk Žino jo konfliktą su manim. O be to, aš 
j a m n ieko blogo n e p a d a r i a u . J i s 
n e n u k e n t ė j o . P r i e š inga i , j is m a n e 
nužemino, melage išvadino. Aš turėjau 
teisę pykti ir keršyti. 

— Tu klysti, Maryte. Kuznieckis 
nenukentėjo, bet jis nusižemino prieš tave, 

jis tavęs atsiprašinėjo, jis liko nusikaltęs 
tau ir, patikėk man, jis to neužmiršo. 

Pagalvojusi Marytė tarė: 
Nežinau. Gal ir tavo teisybė. Pažiū

rėsim. 
* * * 

Tuoj pamatėme, jog aš spėjau tei
singai. Inspektoriaus patvarkymu Marytė 
gavo labai blogai paskirstytas pamokas, 
daug budėjimų po pamokų per visokius 
komjaunuolių ir kitokių būrelių susi
rinkimus — net ir sekmadieniais. Kabi
nosi jis prie jos ir kitokiais būdais. Dažnai 
kamantinėjo, kodėl nedalyvaujanti par
tijos susirinkimuose, vertė organizuoti 
miesto jaunimą ir t.t. Vargšė Marytė bijojo 
atsisakinėti visą laiką, o neįstengė visų tų 
pareigų atlikti. Labai bijojo, kad jos neat
leistų, nes ji turėjo išlaikyti senutę motiną 
ir padėti tetai, kuri Kaune turėjo mažą 
namelį ir vos suvedė galus su galais, sam
dydama kambarius studentams ir vir
dama jiems pietus. Greitai vėl ant Mary
tės skruostų atsirado raudonos karščio 
dėmės, sugrįžo sausas kosulys ir ji man 
prisipažino, jog dažnai pradėjusi vėl 
pakilti temperatūra. Kai aš užsiminiau 
Algį, ji man ramiai paaiškino, jog jis jai 
rašąs laiškus, bet už jo tekėti ji net 
nemananti, juo labiau dabar. Pagaliau aš 
vieną dieną nutariau, nieko nesakiusi 
Marytei, nueiti pasikalbėti su Kuznieckiu 
ir užsiminti, kad ji yra serganti ir kad gal 
būtų galima kiek palengvinti jos darbą. 

Kai aš nuėjau į gimnaziją, pamokos jau 
buvo pasibaigusios, bet Kuznieckis dar 
nebuvo išėjęs. Jis pasikvietė mane į savo 
kabinetą, kuris buvo gan didelis ir gražiai 
sutvarkytas. Kuznieckis JUVO labai man
dagus ir tuoj sutiko su manim, jog darbas 
gimnazijoj labai pasunkėjęs ne tik Mary
tei, bet ir visiems kitiems. 

— Matote, panele Lukšyte, mes turime 
sutelkti dabar visas jėgas. Juk turime 
auklėti jaunimą (galima sakyti perauklėti) 
komunistinėj dvasioj. Daug buržuazinių 
prietarų tenka nugalėti... Tačiau jūsų drau
gės padėtis greitu laiku turės pasikeisti. 
Todėl nesirūpinkit. J a u žinote, kad mes 
turėjome daug pertvarkymų. Bet to dar 
nepakanka. Juk mums Sovietų Rusija ati
davė Vilnių ir dalį Vilniaus krašto. Ten 
mes turime mokyklų, kurios gerokai, 
galima sakyti, visiškai sulenkėjusios. Ten 
mums reikia daug gerų ir pasišventusių 
lietuvių mokytojų. Aš rekomendavau Jūsų 
draugę kaip kandidatę į vieną iš Vilniaus 
Krašto mokyklų. Ir štai, ka ip tik vakar — 
jis pavartė ilgą voką, suradęs jį tarp dau
gybės netvarkingai suverstų popierių ant 
savo stalo — vakar atėjo atsakymas. 
Panelė Marija skiriama inspektore į š-lių 
vidurinę mokyklą. J i s pabrėžė „in
spektore" ir pažiūrėjo iš po savo nu
dribusių antakių stačiai m a n į akis su aiš
kiu pasityčiojimu, maty t džiaugdamasis 
padarytu įspūdžiu, nes aš tiesiog juste 
pajutau, kaip visas kraujas išseko iš mano 
veido. Nežinau, turbūt sėdėjau su pravira 
burna, nesusivokdama, kaip reaguoti į 
tokią netikėtą ir pritrenkiančią žinią. 
Tylėjau. Įžūliai šypsodamasis tylėjo ir jis. 

— Bet kodėl? — pagaliau atgavusi ža
dą sušukau. — Tai nėra joks paaukš
tinimas, ar padėties pagerėjimas. Čia 
gimnazijoj jau ji dirbo keletą metų, dirbo 
be priekaištų. Čia jos visi draugai, čia jos 
motina gyvena... Iškelti ją į tolimą, visai 
nepažįstamą vietą, kur ji bus vienui viena 
tarp svetimų... Tai ištrėmimas! J i net 
negalės nusigabenti save motinos su 
savim. Motina čia turi savo namelį... Ji , 
būdama dargi nesveika... 

Staiga aš nutilau, pastebėjusi, su kokiu 

pasitenkinimu jis sekė mano karštą ir 
gerokai pakrikusį protesto pareiškimą. 
Kiek ramesniu tonu karčiai pridūriau: 

— Ir turbūt jau nieko negalima 
pakeisti, nes, kaip Jū s sakėte, tai buvo 
padaryta su Jūsų rekomendacija. 

— O taip, o taip! — skubiai patvirt ino 
Kuznieckis. Faktinai , aš j au šiandien 
suspėjau pranešti apie ta i panelei Marijai. 
Bet ji turėjo dalyvauti komjaunuolių susi
rinkime. Jūs , matyt , jos dar nesutikote... 
Pasakykite jai, kad tai puikus miestelis — 
gražios apylinkės ir mokyklos naujas pa
statas , ir ten ji pati galės tvarkyti savo 
darbą.... Paskutinį sakinį jis vėl pridėjo su 
ironija ir pasityčiojimu. 

Kai aš pakilau eiti, visiškai sumišusi ir 
nežinodama net ką galvoti, jis, lydėdamas 
mane iki durų, pridūrė: 

— Beje, savo pareigas naujoj vietoj ji 
galės pradėti tik po Naujų metų. Pirmą 
pusmetį ji gali užbaigti čia su mumis.. 

Užmiršusi net atsisveikinti, aš išėjau, 
stipriau negu reikiant užt renkdama duris. 

Ėjau namo nematydama kelio, instink
tyviai, o mano širdy nustebimą pakeitė 
apmaudas ir pyktis. Tačiau, deja, ag žino
jau, jog jokie maldavimai a r praflymai 
nieko nepadės. Marytės likimas buvo nu
spręstas. 

* * * 
l a s t rumpas laikas, da r likęs iki 

Kalėdų, prabėgo labai greitai. Vieną kar tą 
buvo atvažiavęs Algis, bet ir jis nieko nei 
padėti, nei patar t i negalėjo. Kalėdų šven
tes jis praleido su mudviem, bet tai buvo 
liūdnos šventės. 

Mudu abu su / 
Marytę, kad j 
timo ministeriją 
sutikimą pasilikti senoj vietoj dėl silpnos 
sveikatos. Bet ji atsisakė. Labiau už viską 
ji bijojo, jog ją atleis ir ji negalės padėti 

i stengėmės įtikinti 
Švie-

ir stengtųsi gaut i 
važiuotų į Kauną 

m m 
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Poetas atsiskyrėlis — Montale 
Prieš kiek laiko mirė poetas 

nobelininkas, prancūzas diplo.na-
tas Alexis Leger. Jo poetinis var
das: St. John Perse. Pabėgės nuo 
hitlerinės invazijos, jis gyveno 
Amerikoje. Po karo jis grįžo atgal 
Prancūzijon. Poetas T. S. Eliot ly
gino Perse talentą ir svarbą su 
James Joyce. Perse buvo savotiš
kas Prometėjas poezijoje, J. Joyce 
— prozoje. 

Mirė poetas, kuris atstovavo 
puikiai poetikos šakai, jos vardas 
— uždarumas, vienišumas, susi
kaupimas savyje ir, greta to, indi
viduali, uždara leksika, kuri, lyg 
šifruotos slaptažodžiu durys, su
laiko pašalaitį nuo drastiško įsi
veržimo į poeto pasaulį. Poetas: 
vienuolis, atsiskyrėlis, savo šifro 
valdovas. 

Ir St. John Perse mirus, į jc 
apleistą kėdę iškilmingai paso
dintas kitas poetas, italas Euge-
nio Montale, kaip ir velionis Perse, 
poetas atsiskyrėlis, savo poetinio 
šifro valdovas. Septyniasdešim
ties devynerių metų poetas mažai 
bežinomas už Italijos sienų. Jūs 
nerasite jam skirtos kolumnos erd
viuose Encyclopaedia A.raericana 
ir Encyclopaedia Britannica to
muose. Nėra duomenų apie E. 
Montale ir mūsų, lietuviškoje en
ciklopedijoje. Nobelio premijai 
skirti komitetas, kaip rašė perio
dika, praėjo pro plačiai žinomus 
vardus: Vladimir Nabokovas, Gra-
ham Greene ir Saul Bellow. Juos 
nuvaržė italas poetas, herme-
tizmo judėjimo apologetas, kurie 
kūriniai sunkūs, parašyti gilia
prasmiu šifru ir subtilia forma. 

JURGIS GLIAUDĄ 

Eugenio Montale gimė 1896 me
tais Genuvoje. J i s atsisakė būti 
savo tėvo importinio verslo dali
ninku. Nukakęs Florencijon, pasi
darė skolinamojo knygyno di
rektoriumi. Šį pragyvenimo šaltinį 
prarado, atsisakęs remti fašistinį 
judėjimą. Nuo 1945 metų gyvena 
Milane ir dirba kaip literatūros ir 
muzikos redaktorius didžiuliame 
Corriere della Serą laikraštyje. 

Nuo 1928 metų jo poezija ima 
garsėti Italijoje, ypač dėl T. S. 
Elioto rodomo jai dėmesio. Anglų 
nobelininkas atspaude E. Montale 
kūrinių savo garsiame The Cri-
terion. Bet vis ir vis Eugenio-
Montale buvo kaltinamas dėl savo 
rašymo būdo. J am prikišo formos 
neaiškumą, turinio neryškybes: 
kas tik buvo laikoma „hermetiš
kos poezijos" blankumu, buvo pri
skiriama ir Montalei. 

Poetas atsikirto, kad joks po 
etas tyčiomis nėra atsiskyrėlis, 
slapukas, vienuoliškas. Eugenic 
Montale sakė, kad jo poezijos tiks
las yra išreikšti tai, kas slypi už žo 
džių galios. Visi santėmiai arba 
atotrūkiai tarp idėjų ir jų išraiš
kos talkina apreikšti gilesnę, esmi
nę prasmę. Ir jeigu poezijos 
skaitytojas dalyvaus prasmių ryš
kinimo procese, jis užmegs ryšį su 
poeto mintimi ir jausmais. 

Montale garsėja ir kaip pesimis 
tas. J a m gyvenimas yra liūdesys 
ir apmaudas. „Aš visada juntu 
visišką disharmoniją su tikroviš
kumu", sako Montale, „bet kaip 
tiktai ši disharmonija yra mano 

įkvėpimo šaltinis". Jis įspėja savo 
skaitytojus neieškoti jo raštuose 
magiškų formulių, kurios kurs 
naujus pasaulius. Anaiptol, poetas 
galįs apreikšti tik tai, ko mes 
negeidžiame. 

Dažnas Eugenio Montale kny
gose yra suslėptas simbolizmas. 
Tai itin ryšku jo garsioje poemoje 
„Muitininkų namai" (La casa dei 
doganieri). Graudulys, kad pra 
eitis nesugrąžinama, savaip susi
šaukia su anuometine prancūzų 
proza, su Marcei Proust'o „A la 
recherche du temps perdu". 

„Hermetinės" poezijos judė
jimas, kaip pats to judėjimo pava
dinimas rodo, yra „uždarumo 
poezijos" stichija. Savo slap
tingumu, miglotu reljefu, pri
gesintų žiburių ir dominuojančių 
šešėlių scenografija hermetinė 
poezija labai nenoriai įleidžia 
smalsų skaitytoją į poeto atsisky 
rėlio celę. Vaizdų trapumas 
kontrastiškumas ir kategoriš
kumas tos mokyklos poetiką 
jungia su viduramžine ars her-
metica sąvoka, kas jau yra beveik 
alchemijos slaptybės. 

Carlo L. Golino, italų literatu 
ros kritikas, tvirtina, kad Eugenic 
Montale buvo stipriai įtakojamas 
ne prancūzų, kaip tatai buvo 
italuose tradicija, bet anglų litera 
tūros. T. S. Eliot visad buvo jam 
savas ir giminingas. PoetinėsMon-
tale ištakos priskirtinos jo gim
tinei Ligūrijai. Jo kūryboje suran 
dami ir impresionizmo atgarsiai. 
Montale visai sutiko su poete 
Ungarett i filosofine koncepcija. 

(Nukel ta į 4 psl.) 

Japonų haiku 
Virš slyvų žiedų 
saulė iškilo staiga, 
štai kalnų takas! 
* 

Jau pavasaris? 
Bevardis kalnas guli 
rytmečio rūke.(l) 
* 

Varpai nutyla. 
Lieka tik žiedai 
ir vakaras ramus. 
* 

Žemėn krisdama, 
kamelijos taurelė 
palieja rasą.(2) 
* 

Nors kojos linksta, 
kopiu, kur gėlės žydi 
Jošino kalne.(3) 

BASO 
* 
Lyja ir lyja. 
0 ten, toli už miesto 
persikai žydi. 
* 

Pavasario lietus, 
o varlių pilvukai 
net nesušlapo. 
* 

Pavasarį jūra 
per dieną aukštyn — žemyn 
banguoja, banguoja...(4) 
* 

Eina per sodą 
su žvake rankoje, 
liūdi pavasario.(5) 

BUSON 

Gražuolę stumdo 
pavasario vėjukas. 
Koks nemandagus! 

w. m 
Iš parodos „Prancūzijos įtaka Amerikos 19 š i m t m e č i o menui" Terra muziejuje, E v a n s t o n . I l l inois . 

:nes i 

Pavasario diena: 
darže žvirbluičiai 
maudosi smėly. 

ONICURA 

Tuščia manoji 
trobelė pavasarį 
ir visko pilna. 

SODO (1641-1716) 

* 
Jei vyno nėra, 
kas man iš vyšnių žiedų, 
žydinčių baltai.(9j 

ANONIMINIS 

(Iš anglų kalbos vertė A.R.j 

GIOTAI (17321792) Autoriai: 

meno vadovas muzikas Alvydas V a s a i t i s . 
N u o t r a u k a Lino Rimkaus 

Sniegas nutirpo. 
Kaimą užtvino linksmai 
laimingi vaikai. 
* 

Kaip lengvai kyla 
iš elgetos lūšnelės 
aitvaras dangun.(6j 

ISSA 

Švelnus vėjelis! 
Skuba miežių laukais 
garsas vandens.(7) 

MOKUDO 

Nukritęs žiedas 
grįžta į šaką atgal. 
Štai peteliškė! (8) 

MORITAKE 

MatsuoBašo (1644-1694) laikomas didžiausiu haiku 
poetu. Gimė jis neturtingoje samurajų šeimoje. Paaugęs 
tapo vienuoliu ir vėliau apsigyveno tuometinėj imperijos 
sostinėj Kioto, kur studijavo haiku. Greitai patsai sukūrė 
savo mokyklą. Daug jo talentingų mokinių tapo žymiais 
haiku poetais. 

Taniguči Buson (1716-1783) lygiai žymus haiku poe
tas, kaip ir Baso. Japonai juos abu laiko haiku šulais. 
Buson buvo drauge garsus dailininkas. Mažai kas žinoma 
iš jo gyvenimo. Jo asmenybės bruožus bandoma atspėti 
tik iš kūrybos. 

Issa (1763-1827) vienas iš labiausiai mėgiamų naikų 
poetų Japonijoje. Jo jautri, atvira ir visiems lengvai 
suprantama poezija patraukia skaitytoją. Gyvenimas jam 
buvo sunkus. Našlaičio dalia, skriaudos ir netur tas paliko 
gilius pėdsakus kūryboje. 

Mokudo(1665-1723)vienas iš Baso mokinių, samurajus. 

Moritake (1473-1549) buvo aukšto rango šinto dvasiš
kis. Vienas iš ankstyviausių haiku poetų. 

Onicura (1661-1738) buvo vienuolis ir Baso mokinys. 

Išnašos 

(1) Prasideda pavasaris, prasideda diena. Bevardis kalnas 

ne dėl to, kad vardo neturėtų. Poetui ne vardas svarbu, o 
pavasario rytmečio grožis kalnuose. 
(2) Samurajaus gyvenimas gali būti trumpas, kaip kame
lijos žiedo. 

(3) Još ino kalne jau žydi vyšnios. Verta dėl jų senatvėfl" T 
sulaukusiam poetui sunkiai kopti aukš tyn ir džiaugtis jųT"'" 
grožiu. Visas gyvenimas yra sunkus kopimas aukštyn, kur 
mūsų laukia galut inis ir aukščiausias atlyginimas. 

(4) Vertėjų m a n y m u (H. G. Henderson), tai vienas iš 
gražiausių Buson haiku ir beveik neišverčiamas. Vertime 
tik bandoma perduoti originalo ritmą, pamėgdžiojantį 
švelnią jūros bangav imo monotoniją. 

(5) Žmogus, e idamas per savo sodą su žvake rankoje, 
išreiškia liūdesį, kad baigiasi pavasar i s . 

(6) Ir beturčio lūšnoj būna paslėptų troškimų bei ambicijų. 

(7) Pavasario vėjeliui pūstelėjus, j auni miežių lapeliai 
šniokščia, lyg bėgantis vanduo. 

(8) Garsus haiku, įkvėptas eilutes iš šinto raštų, kur 
klausiama: ..Ar gali nukritęs žiedas grįžti atgal j savo 
šaką?" 

(9) Populiarus nežinomo autoriaus haiku. Balandžio mėne
sį žydi vyšnios. Japonijoje šeimos ištisą dieną praleidžia 
gamtoje, džiaugiasi jos grožiu, l inksminasi , pramogauja ir 
geria daug vyno. 

savo senutei mamai . Algio maldavimai iš
tekėti už jo taip pa t nedavė jokių vaisių. 
.,Aš neturiu jokios teisės surišti jo", tvirtino 
Marytė, ka lbėdamasi su manim. ,,Aš esu 
ligonis. O be to, gal toj naujoj vietos nebus 
jau taip labai bloga... Ten, sako. gražios 
apylinkės, pušynai.. . Gal aš net pasitai
sysiu...'1 pr idurdavo ji šypsodamasi. 

Į pabaigą Kalėdų atostogų mes visi lyg 
susitaikėm su ta mintimi, jog mums teks 
persiskirti. Aš atliekamu laiku padėjau 
Marytei susidėti daiktus, ir vieną šaltą 
žiemos rytą, tuoj po Naujų metų, mudvi 
viską nuvežėm į stotį ir pasiuntėm į jos 
naują darbo vietą. 

Paskut ini vakarą Marytė praleido su 
manim ir su Algiu, kuris buvo atvažiavęs 
jos išlydėti. Aš stengiausi valdytis, bet pa
galiau ats isveikinant neišlaikiau ir grau
džiai pravirkau. Aš tarsi jaučiau, jog ne tik 
netenku savo mielos draugės, bet ta ip pat, 
jog t am t ikras gyvenimo laikotarpis — mu
dviejų nerūpestingoji jaunystė — baigėsi. 
Atrodė, kartu jaučiau, jog skiriuosi su 
Maryte visiems laikams. Ji taip pat grau
džiai verkė, o Algis, vis bandydamas 
mudvi ramint i , pa ts vos besulaikė ašaras... 

Sustojusi t rumpam pas tetą Kaune, kur 
ji laikinai paliko savo mamą, Marytė išva
žiavo į Š-lius. 

Man teko ilgai laukti laiško iš Marytės. 
J i s buvo labai liūdnas, tragiškai lakoniš
kas. Trumpai aprašiusi sunkią kelionę ir 
miestelio apylinkes bei mokyklą, ji rašė: 
„Man sunku prisitaikyt prie naujų sąly
gų. Žmonės taip svetimi... Nežinau dar 
kada galėsiu parsikviesti mamą. Jaučiuo
si labai vieniša. Esu tarsi tremtyje"... 

Vargšė Marytė! Apie savo sveikatą ji 
nieko nerašė, bet aš tuo labiausiai rūpi 
nausi . Žinojau, kiek tokiems ligoniams 
reiškia nuotaika. Todėl aš jai rašiau daž

na i ir daug, b e t a t s a k y m o nesulauk
davau... Nesulaukdavo į savo laiškus nė 

is. 

Atėjo lemtingasis 1941-jų metų pava
saris. Mes tuomet nenu jau t ėm, jog dar bai
sesnė tragedija laukė mūsų visų. Aš 
manau, kad k iekv ienam lietuviui baisu 
prisiminti tų lemtingųjų me tų pavasarį, o 
ypač birželio mėnesį . Be t aš negaliu be 
ašarų apie tą la ikotarpį n e t pagalvoti. 

Jau visą žiemą sklido ganda i , jog rusai 
pradėję tremti „nepageidaujamą ele
mentą" (kaip jie a n u o m e t skelbė) į Rusi
jos gilumą ir Sibirą. Pagal iau kaip 
garsas apie besiplečiantį marą, tos žinios 
susikaupė į vieną žodj „VEŽA", nes greitai 
mes supratome, jog v e ž a m i ir tremiami j 
Sibirą ne pavieniai žmonės , o ištisos 
šeimos, jog vežami net n e šimtai , bet tūks
tančiai visai nekal tų žmonių.. . Beveik kiek
vienoje stotyje stovėjo vir t inės prekinių 
vagonų, prigrūstų tų nelaimingųjų. Beveik 
aklinai uždaryti tie v a g o n a i stovėjo ant 
šalutinių bėgių. N a k t i m i s pri^ jų artėdavo 
sunkvežimiai ir i š k r a u d a \ suimtuosius. 
Dažnai girdėdavosi g a r s ū s rusų kareivių 
keiksmai ir tų n e l a i m i n g ų žmonių prislo
pinti dejavimai. Tač i au visi mes buvome 
visiškai bejėgiai ir negalė jome niekuo pa
dėti. Visas k raš t a s ta rs i skendo agonijoj... 
Tą masinį lietuvių t r ė m i m ą sulaikė tiktai 
staigus vokiečių k a r i u o m e n ė s įsiveržimas į 
Lietuvą. Iš pradžių džiaugėmės, kad bent 
raudonieji plėšikai pas i t r aukė iš mūsų 
krašto. Bet iš naujųjų okupantų taip pat 
negalėjome laukt i n ieko gero. Tik žino
jome, jog nesuvaldomos jėgos dabar lėmė 
mūsų likimą. 

Per visą tą sąmyšio ir suirutės laiko
tarpį negalėjau net laukti bet kokių žinių iš 
Algio ar Marytės. Po kiek laiko vėl pra
dėjau dirbti knygyne ir gyvenimas vėl įkri
to į kažkokias, kad ir supainiotas, vėžes. 
Pagaliau vieną vėsią vasaros popietę, kai 
aš jau buvau uždariusi knygyną. Algis 
pasibeldė į mano duris. Aš jo beveik 
nepažinau — tiek išbalęs ir susibaigęs 
buvo jo veidas. Iš džiaugsmo aš jį apsi
kabinau ir pabučiavau. 

— Iš kur tu atsiradai? Kur buvai visą 
laiką? Kodėl nerašei? — užsipuoliau aš ir, 
nelaukdama atsakymo, pradėjau toliau 
klausinėti apie Marytę, kur ji esanti, ar 
neturįs jis žinių iš josios. 

— Palauk, palauk, — stengėsi jis 
apraminti mane. — Pirmiausia — išlikau 
neišvežtas dėl to, kad slapsčiausi, o iš 
Marytės jokių žinių neturiu. Jokių laiškų iš 
jos negavau... Dabar bandysiu važiuoti 
pas ją. Žinau, susisiekimas baisus, bet 
žmonės važiuoja... Nuvažiuosiu ir aš kaip 
nors. Ilgiau laukti aš jau negaliu. Ban
džiau rašyti Marytei, kai tik sužinojau kad 
paštas veikia — jokio atsakymo. Ban
džiau rašyti į S-lių mokyklą ir vienam 
mokytojui, kurio pavardę man pavyko 
sužinoti. Deja! Na, bet dabar ten. kaip ir 
visur, atostogos. Nutariau pats važiuoti jos 
ieškoti... Iš čia bandysiu važiuoti į Kauną 
su prekiniu traukiniu. Gavau iš vokiečių 
šiokį tokį leidimą. Gal ji su mama pas tetą 
Kaune? Jei ne, kaip nors gal pavyks nuva
žiuoti į Š-lius. Gal ji serganti... 

Mudu dar ilgai kalbėjome apie Marytę 
ir bandėme spėti, kas su ja galėję atsitikti. 
Tik abu vengėme užsiminti apie išvežimą. 
Ta mintis atrodė per daug baisi... 

Vėlai vakare Algis atsisveikinęs išėjo į 
stotį. Kai jis negrįžo, supratau, jog jam 

pavyko išvažiuoti. 
Dabar jau su dideliu nekan t rumu lau

kiau žinių iš Algio. Laukiau jo sugrįž tant , 
gal net su Maryte. Laukiau laiško. Kai 
praėjo keletas savaičių, apėmė m a n e 
baimė ir neviltis. Laukiau blogiausio. 
Tačiau vis tiek, kai vieną dieną r adau 
Algio laišką savo pašto dėžutėj, to laiško 
atnešta žinia buvo man net ikėta ir pri
trenkianti. Tik perskaičius pirmą sakinį, 
pabiro man gausios ašaros iš akių. Sude
javusi ir beveik apakinta tų ašarų, 
suspausta iš skausmo širdim skaičiau tą 
baisų Algio laišką, kuris ir dabar , m a n 
rašant šituos atsiminimus, štai guli čia 
prieš mane. 

Algis rašė: 
„Mieloji Jone, turiu Tau pranešt i labai 

liūdną žinią. Mūsų brangioji Marytė kar tu 
su dar keliais Š-lių mokyklos mokytojais 
buvo išvežta į Rusijos gilumą, greičiausiai 
į Sibirą. Su didžiausiu vargu nuvykęs į Š-
lius, atradau tik jos vargšę, tos nelaimės 
visai prislėgtą, motiną. (Ją parvežiau 
atgal į Kauną ir palikau pas jos seserį.) 

Mokytojai, kurie buvo išvežti kar tu su 
Maryte, visi buvo atkelti į Š-lius iš Didžio
sios Lietuvos. Miestelyje žmonės yra įsi
tikinę, jog jie visi tik tam tikslui ir buvo į 
6 a surinkti. 

Mieloji Jone, Tu supranti, kad m a n o 
gyvenimas yra baigtas, nes aš jaučiu, jog 
tik per mane Marytę ištiko t a baisioji 
nelaimė. Esu įsitikinęs, kad ji buvo 
Kuznieckio keršto auka. Žinau taip pat , 
kad jos silpna sveikata greičiausiai 
nepakėlė sunkios kelionės. Girdėjau baisių 
gandų. Dėl bado. sunkių ir nežmoniškų 
kelionės sąlygų žmonės mirė ne dešim
timis, bet šimtais. Visas kelias iki Sibiro 
paženklintas tų nelaimingųjų dažnai net 
masiniais kapais. 

Kodėl, kodėl aš tuomet priverčiau ją 
liudyti?! Bet kas tuomet galėjo numatyti , 
kokia baisi ateitis laukė mūsų?! Tačiau dar 
labiau aš negaliu sau dovanoti , kad nepri
praš iau jos ištekėti už manęs . Gal aš 
būčiau galėjęs būti kartu su ja... Gal bū
čiau galėjęs jai padėti, o gal net išgelbėti 
ją... 

Rašau Tau iš Vilniaus. Net nežinau, 
kur ir ka ip aš toliau gyvensiu. Jei įsteng
siu, vėl T a t parašysiu.. . 

Mieloji Jone , jaučiu, k a d ir Tu būsi 
nus iminusi ir giliai liūdėsi dėl baisaus 
likimo, kurii' ištiko mūsų brangią Marytę. 
Bet ne tik ją. mano geroji Drauge, o visą 
Lietuvą, kuri skęsta d a b a r skausme ir 
nevilty... Ir ar t t e i s kada išvadavimas?! 

Praėjo daug metų nuo to laiko... 
Karo audrai praūžus, iškankintą 

Lietuvą vėl užliejo raudonoji banga. 
Beveik prieš savo norą ir aš atsidūriau 
tremtyje. Tik daug vėliau sužinojau, kad 
Algis kovojo kaip pa r t i zanas ir žuvo 
kažkur Lietuvos miškuose. Kas atsitiko su 
Maryte, galiu tik spėti. 

Kai po daugelio metų, mažai saujelei 
tremtinių sugrįžus iš Sibiro, bandžiau su 
jais susisiekti , apie Marytę nieko nepa
vyko sužinoti . Vienas iš tų tremtinių savo 
laiške rašė: „Silpnieji išmirė pakely. Gal 
jie buvo laimingesni , nes j iems neteko ilgai 
kentėti.. . Jū sų draugę, kur i buvo, ka ip Jūs 
rašote, ligonis, tu rbūt ir ištiko toks 
l ik imas" . 

Gal ta ip ir buvo?! Tik kodėl tas likimas 
turėjo būti toks žiaurus?! 

Maryte. Maryte!... 
1982 m. 
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Bronio Railos „Raibos agavos" 
Bronys Raila. RAIBOS AGAVOS. 

Londonas: Nidos knygų klubas, 1983. 
408 psl. Kaina 6 britų svarai. Kitų 
kraštų prenumeratoriai moka pagal 
svaro kursą. 

Bronys Raila — daugelio ta
lentų žmogus. J i s yra vienas iš 
pirmaujančių mūsų žurnalistų. 
Bet jis nėra tik reporteris, foto
grafas žodžiais, o būdamas drau
ge ir kritikas, saviškai vertina. 
Turėdamas taipgi ir beletristo ir 
net poeto talentą, jis įstengia pasi
rinktą objektą aptart i kūry
bingai, vaizdžiai. Jo knygos tai 
jungtis laikraštininko, rašytojo ir 
kritiko kūrybos. Daugelis jo 
laikraštinių ir žurnalų straipsnių 
turi išliekančios reikšmės. Todėl 
jis. o ir skaitančioji visuomenė, 
gali pasidžiaugti, kad ta ip sėk
mingai pasklido jo periodikoje, 
radijo laidose pasirodę straips
niai, surinkti į knygas: Tamsiau
sia prieš aušrą. Iš paskendusio 
pasaulio, Laumių juosta. Vers
mės ir verpetai. Dialogas su 
lietuviais. Paguoda (dvi dalys), 
Bastūno maištas. Vaivos rykštė. 
Ir dar yra kai kas spaudoje. Br. 
Raila gali pasidžiaugti, jog jis 
bene vienintelis mūsų laikraš
tininkas, galįs dar gyvas bū
damas pamatyti taip gausius jo 
periodikos kūrinių rinkinius. Kita
dos Vaižgantas galėjo džiaugtis 
savo daugiatomiais publicistikos 
rinkiniais. 

Ilgėlesnį laiką gyvenęs užsie
ny, studijas ėjęs Prancūzijoje, jis 
pažįsta Europos kūrybinį gyve
nimą, seka jį ir Amerikoje ir savo 
raštuose įstengia pravesti taik
lias, reikiamas paraleles, todėl ir 
jo knygos neužsiguli ilgai leidėjų 
lentynose. Kai kurios, ka ip Lau
mių juosta, jau visai išparduotos. 

J o s t i l i aus g y v u m ą ga l i 
pavaizduoti keletas ištraukų. Pvz. 
a p t a r d a m a s avo „ p a r t i j o s 
ideologinį d r a u g ą " A n t a n ą 
Gustaitį, jis rašo: „Kreivais karje
ros laiptais, rodos, stipriai kopėm 
link tautos (bei savo) gerovės ir 
šviesesnio rytojaus, o vis kažkaip 
a t s i d u r d a v o m n e p a k a n k a m a i 
ištikimų „kairiųjų taut ininkų" 
grupėje. Matyt, kad mudviem iš 
kairiosios vaikystės podirvio dy-
gusiem. vis netikėtai ir nesu
drausminamai dygdavo opozi
cijos usnys, raitėsi valdžios 
kritikavimo šeriai ir šiaip jau kyš
telėdavo nepakankamai klusnus 
atsidavimas autoritetų išminčiai, 
tų laikų vadystės skoniam ir 
stiliam" (psl. 122). 

Ir apskritai apie visus ateivius 
įstengia su vaizdžių satyros 
atspalviu prabilti. Pvz.: „Po karo į 
Ameriką mūsų panašių priplaukė 
kelios dešimtys tūkstančių. Vis 
tokių, kažkada reiškusių tvirtą 
ryžtą žūti už tėvynę, bet ištobu
linto atsargumo dėka vis gyvų 
išlikusių. Kai pavojai nutolo 
anapus Atlanto ir kai kovoje ne
bėra reikalo muštis per atsargiai , 
tai dabar čia vedam kovas ,dėl 
tėvynės', dėl Lietuvėlės, žymiai 
narsiau". 

Panaudodamas šitokį vaizdų, 
gyvą žodį, parodydamas nemažą 
literatūrinį įžvalgumą, Br. Raila 
savo šioje naujojoje knygoje ap
tar ia kūrybą ir būdingesnius pasi
reiškimus Jurgio Savickio. Juozo 

Švaisto, Stasio Santvaro , Ber
n a r d o Brazdž ion io , A n t a n o 
G u s t a i č i o , Georgės M a t o r e , 
Putino, Romualdo Spalio, pagal 
reikalą p ravesdamas paraleles ir 
su kitais autoriais, pvz. rašy
damas apie Spalio sukurtą suki
limo vaizdą, jis daro palyginimus 
su K. Škirpos t a tema pagrin
diniu veikalu. Apžvelgia dar 
keletą Lietuvoje išleistų knygų, 
pvz. apie Maironį, ir pagal iau per
teikia įvairioje spaudoje pasiro
džiusius interviu su juo pačiu. 
Medžiaga, kaip įžangoje pasi
sako, surinkta iš aštuonių laikraš
čių ir žurnalų. J i daugiaus ia 
sukasi apie literatūrą, taigi nėra 
tokių kontroversinių klausimų, 
dėl kurių Br. Raila yra anksčiau 
gavęs pylos iš įvairių grupinių ir 
partinių atstovų. 

Šioje knygoje jis kalba ne vien 
apie vyrus rašytojus, bet ir apie 
moteris, ypač pasireiškusias oku
puotoje Lietuvoje, savo įprastu sti
l i au s v a i z d u m u j a s ap ibū
d indamas : „Pirmą kar tą mūsų 
kūrybos baruose moterys ir mergi
nos nėra sukalkėjusios konser
vatorės, o maišt ininkės, naujovių 
ieškotojos, neurozių ir absurdų 
karalienės. Taigi — modernistės. 
Žinoma, ne visos, bet visokių 
reikia..." (psl. 278). Kalbėdamas 
apie rašytojų kūrinius, pvz. R. 
Spalio, jis pal inksta ir į perso
n a ž ų ana l i zę , p r a v e s d a m a s 
lyginimus su tikrove. Vietomis 
t a r d a m a s kritišką žodį, jis vis 
dėlto atsargus, gal la ikydamasis 
jam R. Spalio duoto patar imo: 
„Žmogus gali daug ką užmiršti ir 
atleisti, bet niekad neužmirš ir 
neatleis tam, kuris parodys jo 
kvailumą. Tegu ir ne ta ip iš
mint inga, bet a š siūlyčiau ra
šytojam vis dėlto per daug 
nesibylinėti su kritikais. Jokios iš 
to naudos. Kuo kritikas rašytojo 
k ū r i n i u i š a l t e s n i s ir nepa-

Eugenio 
Montale 

(Atkelta iš 3 psl.) 
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nebūčiau, kas esu. Pasijusčiau r a n t a s . N o r s š i a m e l e id iny 
pūvąs" (psl. 241). autorius vengia kontrovers inių 

Kai kurie jo posakia i priartėja politinių klausimų, be t v is dėlto jo 
n e t p r i e a f o r i z m ų . Pvz . : viename pasikalbėj ime (psl. 305) 
„Skepticizmas nė ra dorybė. Bet 
jis padeda saugotis nuo senų klai-

lankesnis, tuo daugiau rašytojui dų kartojimo ir naujų klaidų gau-
jis atrodo kvailesnis ir gyvatiš- sėjimo" (psl. 293). J i s kartoja A. 
kos prigimties. Ir juo rašytojas D. Sacharovo skat inimą: „Reikia 
smarkiau atsišaudo, tuo kri t ikas sukurti idealus net ir tada, kai 

„ l inčiavimas" politikų eina per 
toli. Mums reikia i r kul tūr ininkų, 
ir politikų, net ir part i jose besi
reiškiančių, k i ta ip k ryps ime į 
politinę diktatūrą. 

Bet autorius pas i l i eka atvi-
eina piktyn" (psl. 219). Tačiau negalima išmatyti jokio kelio juos r a s dėl savo pat ies polit inių įsi-
apibūdindamas kurią kūrybos 
šaką. ir pats Raila nebijo kritiš
kiau prasitarti . Pvz. apie jauniau
sioje užsienio poetų grupėje pasi
reiškiantį ultramodernizmą jis 
taria: „Man, augusiam ir bren
dusiam futurizmo, dadaizmo ir 
siurrealizmo (sakysim) žydėjime 
metais, jos (tos grupės) stilius jau 
mažai imponuoja. Savo minties 
skystumu, dažnai jos visišku 
p r a r a d i m u , b e i d ė j i n g u m u . 
rezignacija, nesvarbumu, ciniz
mu, laisvojo lietuvio rezistencinės 
dvasios absoliučiu išsikastravimu 
ši poezija taip pat ir daugumai 
skaitytojų nedaro reikiamo, net 
jokio įspūdžio... Tokiai silpnai 
poezijai nėra daug vilčių išlikti 
l i e tuv ių d v a s i n ė s k u l t ū r o s 
sąrangoje" (psl. 292). 

pasiekti, nes jei nėra idealų, tai 
negali būti ir vilties — ir tuomet 
stosis visiška t amsa , beviltiškas 
akligatvis" (psl. 395). Ir tačiau 
liūdna, kai Br. Raila aplenkia di
džiausią viso idealizmo šaltinį — 
Kristų, ne la ikydamas jo istoriniu, 
o daugiau legendiniu asmeniu 
(psl. 301). Tik a r ta i ne prasi
lenkimas su tiesa ir dvasinis 
dabart ies pasaulio skurdinimas0 

Bet apskritai autor ius išlieka tole-

tikinimų evoliucijos, atskleis
damas : „Kada a š iš ideologinio 
socialisto in ternacional is to apsi
sprendžiau būti t au t i n inku - na
cionalistu? Tai b u v o 1932 m." 
(psl. 306). 

Autorius kiek n u k r y p s t a , kalbė
damas ir apie Krupav ič iaus aiš
kinimus, kodėl Sa lomėja Nėris 
^akito. Krupavičius sumini jai 
d a r y t ą , , m a s o n i u k ų " į t aką . 
Autorius įrodinėja, kad tokios 

įtakos nebuvo, kad Lietuvos 
masonų buvo nedaug, o ir tie — 
tauresnio pobūdžio. Bet, many
tume, kad tas „masoniukų" termi
n a s Krupavičiui nė nereiškė 
masonų, nes jis įdeda į kabutes ir 
kalba apie „masoniukus", ne 
masonus. Tą pagaliau ir autorius 
iš dalies pripažįsta, daugiau pri
imdamas „antiklerikalų" įtaką. 

Pagaliau gaila, kad knygoje vis 
dėlto yra pasilikusių korektūros 
klaidų, nors jos gana smulkios, 
nelabai žymios. Užtat džiugu, kad 
alfabetinė pavardžių ir kai kurių 
temų rodyklė daro knygą leng
viau panaudojamą. 

Apskritai Br. Railos veikalas 
yra Įdomus, sukurtas gyvu stiliu
mi, daugiau koncentruojasi į mūsų 
kultūros, kūrybos laukus ir 
išliksiančios vertės. 

Juozas P r u n s k i s 

CHICAGOS 
Senimo drama 

TEATRUOSE 

Pereitame dešimtmety pradėjęs 
reikštis amerikiečių dramaturgas 
David A. Berry yra sukūręs dra-

O mūsų tautos idealai, ypač mą "The Whales of August ' ' , ku-
nepriklausomybė, jam, nežiūrint rią dabar Chicagoje stato Vieton-
paties pergyventų kai kurių, šaky- Gardens teatras , 2257 N. Lincoln 
kim, klystkelių, brangi. J i s rašo: Ave. Tame dviejų veiksmų vai-
„Būdamas realistas, agnost ikas , dinime vaizduojamos dvi vyres-
skeptikas.net liberalas (!) — aš vis nio amžiaus seserys (viena akla), 
tiek branginu ir tebesaugau savo įsikūrusios prie At lanto vandeny-
tikėjimą į mūsų tautos stebuklus, no, besigrožinčios gamta . 
Tebesu pilnas laisvės miražų ir 
netgi valstybės nepriklausomy
bės ats ta tymo iliuzijų. Be jų 

kiančios banginių pasirodymo ir 
besigaivinančios praeities pri
siminimais. J ų pilką gyvenimą 

paįvair ina ka imynės , buvusio ca
ro dvaro didiko ir amatininko-žu-
vautojo a t s i l ankymai . Kaip vei
kale , taip ir aktor ių vaidinime 
daug įsijautimo į senimo psi
chologiją. Įdomu, k a i p t a s caro di
džiūnas išlaiko europie t i ška ak
centą anglų kalboje. 

Surinktas pajėgus aktorių ko
lektyvas. Trys d a l y v a v ę filmų pa
statyme: E. Meekin, L. Podeweli, 
M. Seibel. M. Seidler baigusi stu
dijas Northwestern universi tete, o 
M.A. Thebus su t a r p t a u t i n e teat
ro trupe važinėjusi po Turkiją. 
Thailandą ir I raną . Režisierius D. 
Zacek dėsto Loyolos universiteto, 
Chicagoje, Teatro depar tamente . 

dvasią. Išsivysto gyva draminė 
įtampa. Aktoriai puikiai pasiruo
šę. S. Burton dramos studijas iš
ėjusi Alabamos universitete, Cha
se studijavęs Londone, Hubbard 
dramos studijas baigusi Virginia 
Tech aukštojoje mokykloje. Ir kiti 
su stipriu draminiu pasiruošimu. 
Matosi stipri režisieriaus D. Zak 
ranka. 

Moljero komedija 

Vienas prancūzų pirmaujančių 
dramaturgų — Moljeras yra mi
ręs lygiai prieš 310 metų, bet jo 
kūriniai tebėra gyvi. Prieš pat 
mirtį (1673 m.) sukurta jo komedi
ja "Tariamasis ligonis" yra iš
versta į lietuvių kalbą, o dabar ją 
vaidina klasikines dramas pamė
gęs Shakespeare Festival teatras, 
2956 N. Racine, Chicagoje. Pava
dinta "Imaginary Invaiid". J i 
vaizduoja sveiką vyrą, įsikalbėju
sį, kad jis ligonis. J is nori ir savo 
dukrą apvesdinti už gydytojo, kad 
būtų jį kas gydo. Pagaliau jo arti
mieji įtikina, kad jis pats turi tap
ti gydytoju. Komedijoje pasijuo
kiama iš tokių ligonių ir iš ano 
laiko gydytojų. Chicagos pastaty
me kaip kostiumai, taip ir manie
ros labai sumoderninti, bet vaidi
nime daug gyvumo ir žiūrovas jį 
stebi su malonumu. Kai kurie ak
toriai, kaip Michael AIlan Bloom, 
su universitetiniu išsilavinimu 
(baigęs Northwestern), kiti daly
vaują filmuose, kaip Molly Land-
gra. Pastebimas režisieriaus Rod 
Ceballos išradingumas. Dalyvau
ja su savo melodijomis ir kompo
zitorius Benjamine Masterton. 

J . P r . 

Vida Gilvydienė ir JUOZUK Kapacirinkaii Antro 
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Nuotr. J o n o Taniu įnirto 

Medžiaga ir 
dvasia d ramoje 

Vienas iš lab iaus ia i pasisekimo 
susilaukusių J A V d r a m a t u r g ų bu-

| vo 1896 m. gimęs Phil l ip Barry, 
i kurio net 20 d r a m o s veikalų per 

nepilnus tris deš imtmečius buvo 
vaidinta Broadway scenoje. Dra-

fį mos studijas jis ėjo Yale ir Har-
' vardo universitetuose. Jo veika

luose taip stipri d r a m i n ė į tampa, 
kad ka: kurie t ebėra gyvi scenoje 
net jau septintą dešimtmetį . Vie
nas iš tokių yra tuoj po 1920 metų 
pasirodęs veikalas "Hol iday" , ku
ri dabar Chicagoje s ta to Balwick 
Repertory t ea t ras , 1225 W. Bel-
mont. Tai klasikinio sukirpimo. 
Svari drama, vaizduojant i turtuo
lį bankininką ^George Demopou-
los), turintį dvi dukter is . Julia 
(Jennifer Hubbard) mylisi su ad
vokatu (Micheal Chase) , antroji 
duktė Linda (Suellen Burton) irgi 
tari šiitus j ausmus advokatu i , bet 
laikysi nuošaliai , nenorėdama 
kliudyti sesers vedyboms. 

Tačiau ir vedybos išyra, nes 
naatuninkas domis i tik pinigų 
krovimu, o a d v o k a t a s — nori gy-
venti savu gvvenimu. pagal savu 

L i l i l C i t / O G ; " i i i ^ i xe ner-

srovei jausmingesni 

Antro kaimo aktorius Eugenijus Bfltėna* 1982 
Jaunimo centre. 

o men. /«* d. 
Tamulaičio 

kad žodžiai turį būti išgryninti 
nuo bet kurios ornamentacijos. 
turi atgauti savo pirmykštę pras
mę. Kaip tiktai „ornamentuoto" ir 
„neornamentuoto" žodžio pro
blematika, kuri taip domino Unga-
retti ir Montale prieš pusšimtį 
metų, savaip atskambėjo lietuvių 
išeivių poetiniuose ieškojimuose, 
toje forminėje eksperimentikoje, 
kuri įvardinta „ornamentuotos" ir 
„neornamentuotos" poezijos laips-
niavimais. Vis dėlto mumyse tas 
žygis į „neornamentuoto" žodžio 
stichiją netapo hermetizmo ir atsi
skyrėliško ari8tokratizmo judė
jimu. Mumyse kaip tiktai „neor-
n a m e n t i k a " s t ū m ė poetą į 
kolektyvą ir liepė jam būti 
kolektyvo dalimi. 

„Aš jutau būtiną dėmesį muzi
kinei eilių išraiškai", pasisakė 
Montale ir gana tezinį Ungarett i 
eilėraštį jis praturtino melodija. 
Ungaretti buvo „liūdesio poetas" 
Tačiau jo graudulys susiliečia su 
krikščionybe, ir poetas nejaučia 
absoliutaus atsiplėšimo nuo, nors 
ir kentėjimų kupino, gyvenimo. 
Montale pasaulis pilnas apmaudo 
dėl gyvenimo beprasmiškumo 
Gyventi tenka, anot poeto, diena iš 
dienos, momentas po momento, ir 
nėra galimybės čia nei sutapti, nei 
nugalėti. Poetas pa t s įsitikino, kad 
ši pasaulėjauta gimė dėl intelektu
alinės krizės, pergyventos tarp 
dviejų, Europą niokojančių karų. 
Krizei atliepi sukūrė egzisten 
cializmas. Tačiau su juo Montale 
atsisakė sutapti. J i s ėjo savo keliu 
Gyvenimo grožio, esamo džiu 
gesio vaizdai visad užtemdomi 
tikrovės suvokimo. Įspūdžių ii 
išgyvenimo gausa yra krioklys 
Eilėraštis tampa sunkiai supran 
tarnas, ir reikalauja skaitytojo pa 
stangų jį suprasti. 

Hermetinė poezija, sako F. 
Flora, y ra poeto poveržis į save 
vidų, norint atkurti pirmykštį 
žmogaus egzistencijos pras
mingumą. 1959 gavęs Nobelic 
premiją poetas Salvatore Quasi 
modo ( 
metizmo 
koloritą, jautresnį polėkį. Bet jis 
nėra hermetizmo klasikas, nes jc 
kūrybinis pasaulis įgavo polifoni
nių skambesių, a t skambė jo 
jausmu* 

Tiktai vėlesniųjų datų Eugenic 
Montale kūryba krypsta į atsargų 
polinkį mėginti pasitikėti gy-
venimu. Atsargiai vadina kriti
kai: tai santūrus poeto optimiz
mas. Kad ir kaip gyvenimas 
slogus ir giliai betikslis, vis dėlto 
galima rasti vilčių ir prošvaisčių. 
Gyvenimas perveria žmogų savo 
dvelksmu, prisotina jį šilima, ati
daro jam nors ir trumpalaikių 
perspektyvų. Štai ungurio patelė, 
ungurė, ji yra savaime per
veriančio gyvenimo arba gyvybės 
proceso stebuklas. Ungurė yra... 
moteris! Ir trapių eilučių poema 
„Ungurė" baigiama vienu, stai
giu, esmę tvirtinančiu klausimu. 
Itin žavi šios poemos andante — 
pirmame pasaže Eugenio Monta
le išveda simboliškąją ungurės 
kelionę iš šaltųjų Baltijos jūros 
vandenų. 

Kai kur Eugenio Montale va
dinamas savamoksliu. J i s nėra 
lankęs aukštųjų mokyklų. Jis 
parašė nedaug: tiktai penkis rinki
nius per... 50 metų periodą! Ir tai 
pasauliui liudija, kad Eugenio 
Montale yra poetas, kaip sake 
italai, grande parure (pilna uni
forma). Tai poetas, kaip mes 
sakome, iš Dievo malonės. 

Poetas grakščiai valdo humorą. 
Gavęs Nobelio premiją, 143,00 
dolerių, jis pasakė: „Premija 
padarė mano gyvenimą, kuris 
visad buvo nelaimingas, mažiau 
nelaimingu". Eugenio Montale 
yra bevaikis našlys, pastebėjo 
korespondentai. Šyptelėję įtaria
me, kad hermetizmo įtaką poetui 
komentatoriai pr i sk i r ia jo 
vienišumui. 

• Akiračiai nr . 4 (1983 balan
dis) Mėnesinis laikraštis, leidžia
mas Viewpoint Press, Inc. 6821 S. 
Maplewood Ave., Chicago, m. 
60629. Metinė prenumerata — 8 
dol., atskiras numeris — 1 dol. 

Siame numery ypač dėmesio 
vertas Alpo Miekūno, l i ū t o Moc-
kūno ir Vinco Trumpos pokalbis 
su Antanu Maceina apie jo filo
sofinės kūrybos ištakas ir kryptį 
bei Kęsto Reikalo 1982 metais išei
vijoje išleistų romanų apžvalga. 
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