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„Homo sovieticus' 
Pietų Amerikoje pasidairius. 
Enciklopediją reikia skirti nuo „Who's 
Who". 
Žalioji lianų liepsna — Povilo Gaučio 
brazilų naujosios poezijos antologija. 
Ronald de Carvalho „Brazilija". 
Adomo Galdiko paroda New Yorke. 
„Kražiai" — istorija, skerdynės, gimna
zija. 
Nauji leidiniai. 
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sakoma, kad Sovietų 
yra išaugusi nauja 
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Kartais 
Sąjungoje 
žmonių rūšis — arba "homo so
vieticus". Komunistai nesikrato 
tokio pavadinimo, nes jie laikosi 
Darvino evoliucijos teorijos, pa
gal kurią nuolat vyksta natūra
linę selekcija arba a t r anka . 
Aukštesnioji gyvūnija palaips
niui tobulėjanti, gyvenimo būdas, 
papročiai ir aplinka ilgainiui pa
keičia rūši i tobulesnę, paveldėju
sią atrankos būdu tai, kas buvo 
ankstesnėje rūšyje. Tai įvyko ir 
Sovietų Sąjungoje, kur labai žy
mus antropologinis reiškinys, 
kaip tarn tikroje aplinkoje įvykęs 
selekcijos procesas. Evoliucijoje 
paprastai menkesnės rūšys dings
ta, žūva. Tai Įvyko nusikračius 
kapitalistais ir buržujais. Išaugo 
nauja žmonių rasė — komunistai, 
tačiau toji rasė, turi turėti savo 
aplinkumą, ir todėl ji prigijo tik 
Sovietų Sąjungoje. Naujoji rasė, 
kadangi reikalinga savosios ap
linkos, kittnr neprigyja, o vystosi 
tik ten, kur toji aplinka jai yra pa
lanki — tik komunistiniuose kraš
tuose. 

Neseniai knygų lentynose pasi
rodė nauja Aleksandro Zinovjevo 
knyga, kaip tik pavadinta Homo 
sovieticus. Tačiau jos autorius 
nesutinka, kad "homo sovieticus" 
yra tik Sovietų Sąjungoje. Jo iš
vedžiojimu, tasai naujas tipas 
susiformavo ar formuojasi ir ki
tur, ypač • sumaterialėjusiame 
Vakarų pasaulyje. 

Knyga parašyta pirmuoju as
meniu, dienoraščio forma. Pagrin
dinis pasakojimo asmuo yra ta
riamas disidentas. tarnaująs 
KGB. Jis ne tiek tarnauja KGB, 
kiek stebi, galvoja, palygina. Iš 
tikro jis nėra apsimetęs disiden
tas, bet tiesiog KGB šnipas ir, 
kaip toks, galėjo palikti Sovietų 
Sąjungą. Pamokytas "sovietinio 
inspiratoriaus" apie begėdiškas 
ideologines paslaptis ir neįti
kimus savo misijos uždavinius, 
jis, nors širdyje ir pasijuokdamas 
iš "inspiratoriaus" planų, vis tik 
jaučia būtinumą, kad sovietai už 
valdytų visą pasaulį. O priežas 
6ių yra daug. Pirmiausia tasai 
"homo sovieticus" yra sugadin
tos civilizacijos produktas, "ideo
loginė būtybė', naujųjų laikų virš
žmogis, labai skirtingas nuo kitų 
žmonių, kietas ir Nietzschės tipo 
išdiduolis. Šis viršžmogis yra 
lankstus, galįs keisti savo tapaty
bę, ir tai yra jo jėga. Toji jėga išei
na iš ideologijos, kuri sudaro sąly
gas gyventi. Jo gyvenimas yra 
prisitaikymas, susijungimas su 
kitais panašiais, visiškas įsilieji 
mas į kolektyvą. Priklausyti ko
lektyvui reikia būti visa kuo ir 
priešingu visam kam. Pripratęs 

kęsti trūkumus ir skurdą, jis giria 
valdžią, kuri sudarė sąlygas ba
dui ir skurdui, o jei kartais dėl to 
protestuoja, tai dar su tam tikrais 
apskaičiavimais. Būdamas iš es
mės garbingas žmogus, jis, jei 
pasitaiko proga, neabejoja daryti 
bloga. Jis ieško kitų pasitikėjimo, 
ir jei sužino ką nors priešingo val
džiai, pasiskubina pranešti, kam 
reikia. Jam net nereikia kitų ap
gaudinėti, nes jo "nuoširdumas" 
yra daugiariopas: sugeba nugink
luoti priešininką savąja "tiesa". 
Pagal tradicinę moralę, "homo so
vieticus" yra nemoralus. Jis vei
kia pagal nustatytą tikslą ir jun
gia m a s e s į t a m p r i ą i r 
nenugalimą "socialinio kūno 
bendruomenę". 

Bet svarbiausia štai kas: prieš 
šį kosminį reiškinį Vakarai netu
ri ko pastatyti. Tie patys disiden
tai, kuriuos knygos autorius seka 
ir gerai pažįsta, sako. kad jie yra 
nekalti, nelogiški, besiginčiją tarp 
savęs. Pripratę prie kieto ir ašt
raus kolektyvizmo. Vakaruose 
jaučiasi našlaičiais. Jie yra nusi
vylę Vakarais. Galėjimas nesun
kiai pragyventi, begalės visokių 
prabangos dalykų, kokių niekad 
savo gyvenime nebuvo matę, ne
suteikia jų gyvenimui prasmės. O 
gyvenimas atrodo, kad turi tik 
vieną prasmę: turėti ko daugiau 
patogumų, turto, sotumo, malo
numo Vakarus subliuškina, žudo. 
Vakarai nepažįsta aukos, jie yra 
bailūs ir nepajėgūs. Taip garsina
ma laisvė yra tik netvarka, lai
kinumas ar netikėti sukrėtimai. 
Gatvėse pilna demonstran
t ų — "taikos mylėtojų", ekologų, 
teroristų, homoseksualistų, femi
nisčių. Bet jie tuojau išsisklaido, ir 
viskas lieka po senovei. Tokia 
laisvė yra suardymas ir išsklai
dymas jėgų. 

Knygos autorius sarkastiškai 
svarsto tokį atvejį — kaip Vaka
rai reaguotų į sovietų invaziją. 
Prieš priešo tankus nematyti nie
ko kito, kaip šimtai kalbėtojų, ku
rie kritikuoja savo socialinę tvar
ką ir savo valdžią. Šalia tokios 
keistos laisvės, kuri yra neverty-
bė, arba paneigimas visokių ver
tybių, Vakarai stato savo turtus: 
jie gali būsimiems jų laisvės duob
kasiams pasiūlyti už mažas kai
nas tokių rafinuotų technologinių 
gaminių, apie kokius Sovietų 
Sąjunga gali tik svajoti. Karo at
veju užuot reguliarios, gerai pa^ 
ruoštos kariuomenės, užuot stoję j 
mūšį, Vakarai pastatys minias 
demonstrantų: studentų, maskuo
tų teroristų, motinų su vaikais ant 
rankų, šaukiančių taikos. Ar tiki
masi, kad šitokios "taikos armi 
jos" sovietai išsigąs ir pabėgs iki 
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Sakoma, jog Pietų Amerika 
— gana vienodas žemynas: vi
sur ta pati ispanų kalba (žino
ma, jei neskaitysime Brazili
jos), daugmaž t a pati istorija 
ir tas pats kultūrinis paliki
mas. Tuo tarpu sunku įsivaiz
duoti du skirtingesnius mies
tus, negu Venecuelos sostinė 
Caracas ir čia pat, už valan
dos skridimo lėktuvu esanti 
Kolumbijos sostinė Bogota. 
Caracas dar priklauso Karai-
bų jūros pasauliui (nors nuo 
vandenyno jis nutolęs kelio
lika kilometrų, išsidriekęs 
aukštame kalnų slėnyje). Ar
chitektūriniu požiūriu tai maž
daug Manhat tanas , tiktai, ko 
gero, didesnis ir labiau pasi
nešęs į dvidešimt pirmąjį am
žių. Senovės čia nėra beveik 
jokios, išskyrus kelis kuklu
čius pastatus, susijusius su 
Bolivaro — Pietų Amerikos 
Washingtono — atminimu. 
Gatvėje užplūsta kaitra; tro-
pikiniame klimate juodija na
mai, nuo sienų byra tinkas; ant 
modernaus universiteto mies
telio griūte griūva botanikos 
sodas — ne sodas, o juosvas 
džiunglių masyvas, kuris, at
rodo, po metų kitų paskan
dins ir tą miestelį ir dangorai
žius" tolumoje. Dangoraižių 
protarpiuose švysčioja kalvos, 
nusėtos įvairiaspalvėmis ir la
bai nykiomis lūšnelėmis. Tai 
rajonai, kur gyvena neturtin
gieji, subėgę į sostinę iš pro
vincijos, susirentę namiūkš
čius greitomis, kur Dievas 
duos. Ir tie rajonai taip pat 
gresia užlieti visą miestą. 

Tuo tarpu Bogota — tai jau 
Andų kalnynas . J i maždaug 
tokio pat didumo, kaip Cara-

Tomas Venclova ir prof. dr. Stasys Goštautas 46-
tame Tarptautiniame P.E.N. klubo kongrese, ku
riame jie dalyvavo kaip egzilų centro nariai. 

Kongresas vyko 19* 
Venecueloje. 

rugsėjo mėnesį Caracas, 

cas (atseit, gigantiška, sie
kianti penkių milijonų gyven
tojų). Vargingų rajonų, sako, 
nestinga ir čia, netgi dar blo
gesnių. Bet taip jau susi
dėjo poros dienų kelionė į Ko
lumbiją, kad likau jų nematęs. 
Mačiau tik elegantišką, labai 
europišką įmestą, neatsilie-
kantį nuo Madrido ar Barcelo-
nos. 

Turistinės knygos perspėja, 
kad Bogotoje reikia būti labai 
a tsargiam — apiplėšimų ir 
nužudymų joje pasitaiką net
gi vidurdienį. Kas jį žino. Jau
čiausi ten toks pat saugus, 
kaip bet kurioje Europos sosti
nėje. Beje, toks jau mano bū
das, kad nejuntu pavojaus nei 
Harlemo apylinkėse, nei Wa-

shingtono prastuosiuose rajo
nuose, nei savojo New Have-
no centre, kuriame irgi visko 
būna. Gal kada susiprasiu — 
kai jau bus per vėlu. O gal tie
siog užsigrūdinau Sovietų 
Sąjungoje: garbės žodis, Mask
vos ir netgi Vilniaus priemies
čiuose baisiau. 

Bet grįžkime prie Bogotos. 
Virš miesto stūkso Įstabios ža
lios kalvos, gana panašios į 
Trijų Kryžių ir Bekešo kalnus, 
ir reginys nuo jų gerokai vil-
nietiškas. Vėsu lyg Šiaurėje, 
nors pusiaujas čia pat: visą 
laiką dešimt-penkiolika laips
nių Celsijaus, po pilkais debe
simis tarpsta galingi maume
džiai ir eglės (o gal tai kiti 
spygliuočiai?). Mat, Bogota 

»npcuelo« sostinė*, : uracas panorama. 

y ra beveik trijų kilometrų 
aukštyje, dažnam keliautojui 
pirmosiomis dienomis čia 
trūksta oro. Dangoraižių tik
tai keli, užtat labai gražūs; o 
šalia jų, nelyginant perkeltas 
iš Sevilijos ar Salamankos, 
plyti ispaniškas senamiestis 
su katedra, akmens aikštė-

gais. Tik indėnai ir jų asiliu
ka i nuteikia kiek egzotiškiau. 
Indėniškosios kultūros sluoks
nis čia labai gilus: kaip tik Bo
gotos apylinkėse būta legendų 
Eldorado. Vietos gyventojai 
prieškolurnbiniais laikais ras
davo tiek aukso, jog laikė jį 
t inkamiausia medžiaga puo
dams, šaukštams ir šiaip jau 
namų apyvokai — ką jau be
kalbėti apie papuošalus. Tas 
auksas pavirto bažnyčiomis ir 
rūmais Ispanijoje, bet ir Ko
lumbijoje jo dar liko. Vadina
masis Aukso muziejus (Museo 
del Oro) Bogotoje — vieninte
lis toks visame žemės rutuly
je: jo eksponatai, ko gero, įspū
dingesni ir už Tutankhameno 
kapo radinius. 

Į Caracas atvykome su prof. 
Stasiu Goštautu rugsėjo gale, 
kaip 46-ojo P.E.N. klubo kong
reso dalyviai. Šiuose pusla
piuose jau ne sykį esu pasako
jęs apie P.E.N. klubą. Tai 
tarptautinė rašytojų draugija, 
kurios centrai veikia 57-iose 
valstybėse. P.E.N. klubo pre
zidentais vra buvę John Gals-
worthy, H .G Wells, Paul Va-
l e r y , B e n e d e t t o C r o c e . 
Nepriklausomybės laikotar
piu buvo įsteigti latvių ir estų 
P.E.N. centrai, kurie sėkmin
gai tebeveikia išeivijoje. Lie
tuviai, anuomet nespėję susi
kur t i savojo cen t ro , y ra 
prisijungę prie egzilų centro, 
kuriam taip p a t priklauso 
daug vengrų, bulgarų, rusų. 
lenkų, įskaitant ir Nobelio lau
reatą Czeslawą Miloszą. So
vietų Sąjungoje, taigi ir oku
puotoje Lietuvoje, P .E.N. 
centro ar centrų nėra, bet Ry
tų Europoje jų pasitaiko. 

Taigi kongrese ir dalyvavo
me kaip egzilų centro nariai — 
suprantama, nevengdami pa
brėžti savo lietuviškumo. Estų 
centrui atstovavo Aleksis Ran-
nit, kurį. beje, irgi esame pra
tę laikyti beveik lietuviu... 

P.E.N. klubas yra tikrai pa
saulinė organizacija, kartais 
net vadinama "mažąja JTO". 

Jo suvažiavimus stengiamasi 
rengti kaskart kitoje valstybė
je, netgi skirtinguose žemy
nuose (jau esu buvęs tokiuose 
s u v a ž i a v i m u o s e Europo je , 
Australijoje ir prieš kelis mė
nesius Afrikoje). Šiame kong
rese dalyvavo 35 kraš ta i ir 
apie 300 rašytojų, š imtas jų iš 
pačios Venecuelos. Garbės 
svečiais buvo pakviesti Hein-
rich Boell, Arthur Miller, Su-
san Sontag, Mario Vargas 
Llosa, Octavio Paz ir kiti. 

Savaime supran tama, kong
rese daugiausia dėmesio buvo 
skirta Lotynų Amerikos lite
ratūrai . Šiandien Meksikos po
ezija, Argentinos novelė, Ko
lumbijos r o m a n a s priklauso 
prie pačių įdomiausių pasau
lyje. Dažnas ir Lietuvoje su 
malonumu yra skaitęs, saky
sime, Gabriel Garcia Marąuez 
romaną Šimtas metų vienat
vės arba Cesar Vallejo eilė
raščius. Tačiau pilnesnį Loty
nų Amer ikos l i t e r a t ū r o s 
vaizdą Lietuvoje susidaryti, ži
noma, sunku. Pavyzdžiui, ten 
beveik visai negirdėtas re-
čiausio talento novelistas 
Jorge Louis Borges — mat, j is 
yra "dešinysis", be to, fantas
tas ir mistikas. Kadaise m a n 
su dideliu vargu pavyko "pra
stumti" Pergalėje du jo apsa
kymus. Redaktorius paklausė 
mane, ar Borges nėra sovietų 
sistemos priešas; atsakiau, 
kad jis iš viso nemėgsta sau
lės sistemos... 

O štai ki tas pavyzdys. Išei
vijoje neseniai išleista didžiu
lė Lotynų Amerikos poetų an
tologija Atogrąžų saulė, 
kurią parengė nusipelnęs ver
tėjas Povilas Gaučys (tą is
paniškai rašančių poetų anto
logiją jis ką tik papildė brazilų 
poetų tomu Lianų liepsna). 
Nieko panašaus Lietuvoje ne
turime ir turbūt dar ilgai netu
rėsime. 

Taigi P.E.N. klubo kongrese 
buvo apie ką pasišnekėti su 
Pietų Amerikos rašytojais. 
Susipažinau gal su keliolika. 
M a ž d a u g š i m t a s L o t y n ų 
Amerikos poetų — dauguma jų 
girdėti iš Atogrąžų saulės, — 
kalbėjo apie "literatūrą ir skai
tė savo eiles specialioje sesijo
je. Plačiau pabendravau su Ni
karagvos poetu Pablo Antonio 
Cuadra ir čiliečiu Nicanor Par-
ra. Beje, Par ra — buvęs kairy
sis: prieš keliolika metų jis 
lankėsi Lietuvoje kaip tenykš
tis valdžios svečias ir pri
simena vieną kitą lietuvių ra
šytoją. Bet laikai keičiasi, ir 
dabar su Nicanor Par ra mūsų 
pažiūros daugmaž vienodos... 

Daugelis rašytojų ir žur
nalistų klausinėjo apie lietu
vių literatūros vertimus į ispa
nų kalbą. Toje srityje šis t a s 
yra padaryta (ypač prof. Biru
tės C ipiijauskaitės pastango
mis), bet turbūt dar ne viskas. 
O susidomėjimo Lietuva esa
m a didesnio, negu mes pratę 
manyti . 

Rugsėjo 27 dieną visus 
kongreso delegatus savo rezi
dencijoje priėmė Venecuelos 
prezidentas dr. Louis Herrera 
Campms. Turėjome progos 
jam įteikti antologiją Atogrą
žų saulė ir dvi knygeles apie 
lietuvių literatūrą (tokios kny
gelės išleistos angliškai ir por
tugališkai, bet, deja. ne ispa
niškais Prezidentas, beje. 
neblogai informuotas apie Lie
tuvą ir Hetuvius, nes mūsų 

(Nukelta į 3 psl.) 
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Enciklopediją reikia skirti nuo "Who's Who 99 

Besirūpinant LE nauju papildymų tomu 
JUOZAS GIRNIUS 

Jau bene prieš porą metų susi
rūpinta Lietuvių Enciklopedijos 
naujo papildymų tomo išleidimu. 
Dabar šis klausimas vėl suaktua-
lėjo ir, atrodo, imamas realizuoti. 
Nebesitenkinama tik prenumera
torių telkimu. Pasirodė kvietimai 
nurodyti asmenis, kurie įtraukti
ni į papildymų tomą. Netgi ska
tinami patys atsiųsti savo biogra
fijas tie, kurie jaučiasi įdėtini, 
nors ir redakcijai nežinomi. 

Draugo kultūriniame priede 
(1983.VII.16) pasirodė Jurgio 
Gimbuto pasisakymas "Kokių 
papildymų reikia Lietuvių Enci
klopedijai". Dr. inž. J. Gimbutas 
yra šios enciklopedijos planuo
jamojo antrojo papildymų tomo 
redaktorius, sutikęs pavaduoti ir 
vyr. red. Simą Sužiedėlį (tre
čiasis redaktorius — dr. inž. Sta
sys Bačkaitis). Taigi šis Gimbu
to straipsnis yra vertas dėmesio, 
nes jis teikia kompetentingą in
formaciją, koks LE papildymų 
naujas tomas rengiamas, kokiais 
nusistatymais vadovaujamasi. 

Dr. inž. Jurgio Gimbuto straips
nis parašytas su nuoširdžiu entu
ziazmu ir su nemažesniu autori
te t ingumu. T a č i a u a t idž ia i 
straipsnį perskaičius, įspūdis susi
daro miglotas. Nors ir daug aiš
kinimų, įrodinėjimų ir žadėjimų, 
deja, daug kas lieka neaišku. Aiš
kiai jaučiamas tik autoriaus 
nusistatymas sieti enciklopediją 
su Who's Who (atseit paprastu 
vardynu). Kyla nejaukus klausi
mas, ar autorius iš viso skiria en
ciklopediją nuo Who's Who. 

1. Pirmiausia verčia nustebti 
autoriaus pastangos atriboti en
ciklopediją nuo mokslinių veikalų 
ir pagal tai paneigti jos mokslinį 
pobūdį. Tokį nusis tatymą liudija 
kad ir pora tokių teiginių: "Tasai 
tomas negalės būti griežtos at
rankos akademinio lygio leidi
nys": "Enciklopedija nepriklauso 
tam žanrai. J ina i turi būti po
puliarus, daug apimant is žiny
nas, o ne knyga eilitui apie elitą". 

Pr. Skardžiaus apibrėžimu, en
ciklopedija yra "informacinis vei
kalas, kuriame duodama visų ži
nijos šakų santrauka" (LE,V,512). 
Žinijos sąvoka pirmiausia aprė
pia mokslus. Tad ir enciklopedija. 

. teikdama visų žinijos šakų sant
rauką, iš esmės yra mokslinio po
būdžio veikalas. Tokio pobūdžio 

- yra visos normalios enciklopedi
jos, ir mūsiškė Lietuvių Enciklo
pedija buvo tokio pat , būtent 
mokslinio, pobūdžio. Nuo kitų 
bendrinių enciklopedijų ji skyrėsi 
tik išskirtinai didesniu dėmesiu 
lituanistikai. Lituanistiniai kal
bininko A. Salio ar istorikų Z. 

, Ivinskio. K. Avižonio. P. Rabi
kausko daugelis straipsnių buvo 
tikros studijėlės. Kitų mokslų 
straipsniai buvo palyginti ribotos 
apimties, bet ir jie buvo nemažiau 
mokslinio lygio. Vadovaudama
sis tais pačiais principais, kuriais 
bnvo redaguojama Lietuvių Enci
klopedija, redagavau ir jos papil
dymų 36-tąjį tomą. 

2. Pasisakydamas prieš akade
minį lygį kaip "knygą elitui apie 
elitą" ir piršdamas "populiarų ži
nyną", antrojo papildymų tomo 
redaktorius iš vienos pusės netie
siogiai kritikuoja išleistąją Lietu
vių Enciklopediją, iš antros pusės 
— propaguoja itin savotišką enci
klopedijos sampratą. Lietuvių 
Enciklopedija apskritai iš tikro bu
vo akademinio lygio leidinys, ir 
tai sudaro istorinę jos vertę. Ta
čiau nieku būdu ji dėl to nepreten
davo į „knygą elitui apie elitą". 
Šmaikštus šis žodis, bet be api
brėžtos reikšmės. Elitinėmis enci
klopedijomis galima būtų laikyti 
ne bendrines, o specialines atski
rų mokslo sričių enciklopedijas, 
prieinamas tik tų sričių specialis
tams ("elitui"). Tiesa, didžiosiose 
tautose, kuriose yra gausu enci
klopedijų, leidžiama ir specialiai 
populiarių enciklopedijų liau
džiai, netgi ir vaikams. 

Antrojo tomo redaktorius, atro
do, pats jaučia (galbūt iš asmeni
nių diskusijų su draugais), kad jo 
karštai peršamoji enciklopedijos 
samprata ne taip jau visus įtiki
na. "Gal kai kas susirūpins, kad 
nenusmuktume į degradaciją, 
nesusmulkėtume". Lyg iš anksto 
atsakydamas tiems abeįotoįams, 
autorius taip išdėsto savo argu
mentaciją: 

Suglaudžiant išryškėja, kad LE pa 
pildymai turės būti faktų ir vardų rin
kinys, reikalingas mūsų platesniajai 

Dr. Juozas Girnius, „Lietuvių 
enciklopedijos" (Boston, Mass.) 
redaktorius 1953-1969 m. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 
visuomenei (...) Čia nebus literatūros 
ir meno kūrinių vertinimų, o tik sausi 
faktai — vardai, datos. Vertinimai pri
klauso kultūros ir mokslo žurnalams 
ir specialioms knygoms, kurių dar ne
stokojame. Enciklopedija turi būti ob
jektyvi, o kūrybos vertinimuose objek
tyvumo nėra: kas vienam atrodo 
vertinga, kitam prasta. Tokių diskusi
jų visada buvo ir bus. 

Trumpai tariant, pasak auto
rių, kad enciklopedija išsaugotų 
objektyvumą, jai privalu atsi
sakyti vertinimų ir tenkintis "tik 
sausais faktais — vardais, dato
mis". 

Reikia pagirti autorių už atviru
mą, bet reikia apgailėti jo 
nesiorientavimą už savo specialy
bės ribų — ir humanitarinių 
mokslų, ir menų srityje. Besąly
giškas įsitikinimas savo paties 
teisumu galbūt ir geras tuo, kad 
žmogų daro kietą savo pažiūrų 
gynėją, bet neišvengiamai, nors 
nejaučiamai, uždaro akis viskam, 
kas jam svetima, nepažįstama. 

Pirma, objektyvumas nėra leng
vai pasiekiamas, bet dėl to dar ne
teisinga kategoriškai teigti, kad 
"kūrybos vertinimuose objekty
vumo nėra" . Natūralu, kad arti
mos dvasios rašytojas bus "sa-
vesnis", šilčiau sutinkamas ir 
įžvalgiau vertinamas. Todėl pap
rastai ir pasirenkami analizuoti 
artimesnės dvasios rašytojai. Ta
čiau tų rašytojų vertę, kurių kūri
niai iš tiesų yra neabejojamai kū
rybiški, lygiai pripažįsta įvairių 
pažiūrų literatūros kritikai bei 
istorikai (išskyrus nebent aklus 
partinius fanatikus). 

Antra, ir svarbiausia, vertinti 
nieku būdu nereiškia girti ar peik
ti, kaip turbūt įsivaizduoja, objek
tyvumo kultūriniuose vertinimuo
se neigėjas. Vertinti ta i ne 
liaupsinti ar niekinti, o papras
čiausiai kūrinį analizuoti. Pačia 
kūrybos analize iškeliama, kas ko 
verta. Tik tuo atveju, kai išvis nė
ra ko analizuoti, galima ir reikia 
tenkintis cituotu principu: "tik 
sausi faktai — vardai , datos" (at
seit, tik bibliografiniai duome
nys). 

3. "Vardai, datos" sudaro raktą 
į Gimbuto savotišką enciklopedi
jos sampratą. Savotiška ši samp
rata būtent tuo, k a d į enciklopedi
ją visų pirma žvelgiama kaip į 
Who's Who. "Kokių papildymų 
reikia Lietuvių Enciklopedijai?" 
straipsnio branduolį kaip tik ir su
daro siūlymas nuo enciklopedijos 
pasukti į Who's Who. Aiškiai tai 
rodo tekstas, kuriuo redaktorius 
charakterizuoja antrojo papildy
mų tomo svarbiausią uždavinį: 

Lietuvių išeivijos biografijų rinkinį 
savojoje enciklopedijoje turėtume gero
kai išplėsti. Būsimoms kartoms tai bus 
svarbus dabartinių laikų gyvenimo 
skerspjūvis, o ne tik visuomenės "grieti
nėlė". Enciklopedijon dėtini netik patys 
iškilieji kūrėjai, bet visų profesijųirveik-
los sričių pasižymėję lietuviai. 

Reikia atvirai pripažinti, kad 
ir Lietuvių Enciklopedija, nusi
lenkdama prenumeratorių spau
dimui, atidavė nemažą duoklę 
Who's Who lygio biografijoms, 
nekėlusioms pačios enciklopedi 
jos vertės. Nieku būdu nebuvo 
ribojamasi "grietinėle", kaip atro
dytų iŠ Gimbuto aliuzijos. Pakan
kamai buvo ir paprasto "piene
lio". Daugiau ar mažiau pasitaikė 
ir "pasukų". Ne vienam kitatau
čiui mūsų enciklopedija turėtų 
pas i rody t i , švelnia i tariant , 
komiška, jeigu jį painformuotu
me, kad jo pažįstamas asmuo irgi 
"įenciklopedintas". "Griežta at
ranka akademinio lygio" tik la
bai sąlygiškai buvo vadovauja
masi. 

"Gerokai išplėsti" biografijų 
skaičių reikštų tik "gerokai" nuo 
enciklopedijos pasukti į Who's 
Who, jeigu ne visai ją degraduoti. 

Nežinau, ką autorius turi gal
voje, akcentuodamas, kad enci
klopedijos papildymų toman dė
tini "visų profesijų ir veiklos 
sričių pasižymėję lietuviai". Ir vi
sų profesijų, ir visų veiklos sričių 
asmenys buvo atrenkami visuose 
enciklopedijos tomuose. Jeigu au
torius ta i akcentuoja, matyti , kad, 
jo nuomone, kai kurios profesijos 
ar veiklos sritys buvo "skriau
džiamos", kad todėl reikia bent 
antrajame papildymų tome ati
taisyti šią "neteisybę". 

Lietuvių Enciklopedijos visi 
trys tomų redaktoriai sutart inai 
vadovavomės dviem pagrindi
niais kriterijais: kūrybiniu ir lie
tuvišku asmens įnašu. Antrojo 
papildymų tomo redaktorius aiš
kiai nenurodo savo kriterijų, tik 
neapibrėžtai kalba apie "pasižy
mėjusius lietuvius", siūlydamas 
"gerokai išplėsti" lietuvių išeivi
jos biografijų skaičių. Bet iš pir
muosiuose pasitarimuose pavar
dėmis pateiktų pavyzdžių buvo 
aišku, kad jis siūlo dar du naujus 
kriterijus, kuriuos reikia pavadin
ti karjeros ir turto kriterijais. Bet
gi tie, kurie pasižymi tik karjeri
ne s ė k m e a r s u g e b ė j i m u 
praturtėti, iš tikrųjų yra ne "pa
sižymėjusieji", o tik paprastai 
prasimušusieji. 

Be abejo, reikia sugebėjimų, 
darbštumo ir ypač apsukrumo iš
kilti karjeroj a r susikrauti turto. 
Pasitarimuose dėl antrojo tomo 
Gimbutas tarsi visuotiniu kriteri-
jumi kėlė "virš vidurkio". Tačiau' 
nei karjerinė sėkmė, nei praturtę-' 
jimas, nors ir "virš vidurkio", 
nesudaro pagrindo telkti į en-] 
ciklopediją visus šiuos prasimu-

dorų) biografijas, nebūtų pakakę 
36 tomų. Vargu ar p a k a k s ir tik 
antrojo papildymų tomo, jeigu ne
b u s r ibojamasi tik pažįs tamai
s ia is , o ypač jeigu nebus ignoruo
j a m o s i r senųjų išeivių kar tos . 

4. Užsimojimas "gerokai išplės
t i " mūsų išeivių biografijų skai
čių, atrodo, slepia ryžtą n e tik pa
p i l d y t i i š l e i s t ą j ą Lietuvių, 
Enciklopediją, bet savot iškai ją ir 
perredaguot i , "sudemokrat int i" 
jos lygį. Papildymų 36-tasis to
m a s , ka ip prisimena ir Gimbutas , 
buvo iš leis tas 1969 m., atseit , tik 
pr ieš keturiolika metų. Daugelį 
biografijų perėmusi ir d a r nau
j o m i s p a p i l d ž i u s i a n g l i š k o j i 
Encyclopedia Lituanica baigta 
spausd in t i 1978 m., taigi vos prieš 
penker ius metus. Tuo tarpu 
s t ra ipsnyje net dukar t operuo
j a m a ki tais skaičiais: a. ka lbama 
apie praplėtimą biografijų "per 
15-ka metų" (lyg anksč iau duoto
sios biografijos nebūtų buvusios 
papi ldytos baigiamajame 1969 
metų tome) ir b . ž adama apžvelgti 
mokslų pažangą "per tuos trisde
š imt metų". • 

Bus normalu dar kar tą papildy
t i t a s biografijas, kurios buvo įdė
tos a t i t inkamų raidžių ir baigia-
m a j a m e t o m e ( v a d i n a s , 
"patrejoti") . Bet bus jau kitoks at
vejis, jei pagal naujus kriterijus 
bus žvalgomasi , ko senieji redak
tor ia i paga l anks ten ius kriteri
jus neį t raukė enciklopedijon. Senie
j i t rys tomų redaktoriai nebuvo
m e per kieti, veikiau buvome per 
minkšt i : patikėję enciklopedijos 
a ts tovų atskirose kolonijose reko-
jmendacijomis,. esame įdėję ir to
kių biografijų, kurios vieniems 
skai ty tojams kėlė juoką, o kitus 
pikt ino. Vis dėlto kiek galėdami 
s tengėmės išlaikyti Lietuvių Enci
klopedijos lygį bent sąlygiškai, 

šusiuosius. Pirma, dėl to, kad ir ' nepavers t i jos tik Who's Who išei-
karjerinė sėkmė, ir turto sukau- vinių leidiniu. 
pimas lieka tik asmeniniai pasie
kimai, neturintys visuomeninės ir 
tuo pačiu istorinės reikšmės. Ant
ra, tokių paprastų prasirnušėiių 

A n t r a s dalykas. K a l b a m a apie 
reikalą "papildyti ne tik bostoniš-
kius 36 tomus, bet ir Vilniuje iš
leistuosius", į n t o m ė s lituanis-

apskritai tiek gausu, kad didesnė- ™ .tinės . enciklopedijos pirmieji: du 
tomai (1966 ir į 968 m.) jau buvo 
pasirodę, kai r edagavau mūsų 
enciklopedijos baigiamąjį tomą. 

se tautose jiems reikėtų tūkstan
čių tomų apimties enciklopedijų. 
Tam reikalui skiriamos ne enci
klopedijos, o gausūs įvairių rūšių 
Who's Who, kurių šimtai kasmet 
išleidžiama. 

Daugelis ir lietuvių išeivių per 
laiką pasiekė įmonėse bei įstaigo
se "antvidūrkinių" postų (tik gai
la, kad kai kurie tiesiog baimina
si padėti savo tautiečiams). Tarp 
pasirinkusiųjų karinę tarnybą ne
stokoja ir pulkininkų. Nestokoja 
ir savarankiškai besiverčiančių, 
kurių verslinę iniciatyvą Gimbu
tas ypačiai aukštino ir redakci
niuose pasitarimuose, ir asmeni
niuose pasikalbėjimuose. Laikė 
dėtinais į enciklopediją tokius be 

Adomas Galdikas 

Tų dviejų tomų (A — P) informa
cinė medžiaga jau pakankamai 
s u n a u d o t a pap i ldymų t o m e . 
Remiant is kitais šaltiniais, į 
papildymų tomą ir nuo R raidės 
buvo įtraukti bent žymesnieji 
l i tuanistai , mokslo ir meno žmo
nės. Nors bendrinė dvylikatomė 
sovietinė enciklopedija yra daug 
glaustesnės apimties, iš tiesų ji 
pravers jau duotųjų biografijų 
papildymui, ypač nuo R raidės 
(nuo 1976 m. ligi šių metų išėjo 10 
tomų, dar nevisai baigusių Š rai
dę — tad daliai biografijų vis vien 
stokos medžiagos). Tačiau ža
d a m a s polemizavimas su sovieti
nėmis enciklopedijomis dėl iš
k r a i p o m ų i s t o r i j o s f a k t ų 
("atitaisyti jų nukrypimus nuo tie
sos"), mano nuomone, tik be rei
kalo užimtų vietą, svarbiausia, 
neatitiktų enciklopedijų pobū
džio. Enciklopedijos skiriamos 
informacijai, o ne polemikai. Kad 
sovietinės enciklopedijos yra pri
sunktos partinio vienašališkumo 
bei komunistinės propagandos, 
jiems priešingų žmonių ignoravi
mo a r niekinimo, tai visai nereiš

kia, jog ir mums derėtų pasekti jų 
pavyzdžiu. 

Teisingai sakoma, kad reikia 
mūsų enciklopedijon dėti "tuos, 
kurie tenai ignoruojami: partiza
nus, rezistentus, nuteistuosius, 
ištremtuosius". Tik netiksliai su
plakamos skirtingos kategorijos. 
Būtent, be nuteisimo nebuvo nė 
ištrėmimo, o nuteisimas buvo dve
jopas: arba kalėti, arba ištrem
ti. Abejopam likimui 1941 birželio 
mėnesį buvo iš Lietuvos išvežta 
per 30.000 žmonių. Bent apytik
riai jų sąrašas žinomas, iš dalies 
ir paskelbtas. Bet ar juos visus su
dėti enciklopedijon? Žymesnieji jų 
enciklopedijoj jau duoti per visus 
tomus. Antruoju bolševikmečiu 
išvežta Sibiran apie 300.000 žmo
nių. Ir jų sąrašų nėra, ir neįmano
ma būtų visus sudėti. Pagaliau be 
reikalo žadame dėti enciklope
dijon partizanus, pokario laisvės 
kovotojus. Skaičiuojama žuvusių
jų apie 50.000. Nė pavardžių dau
gumos nesužinosime. O žymes
n i e j i , a p i e k u r i u o s t i k 

(Nukelta į 4 psl.) 

A^omo Galdiko paroda Xew Yorke 
New Yorke. Lietuvių Kultūros 

Židinio patalpose, 1983 rn. spalio 
15-16 dienomis. : 'vyko dailininko 
Adomo Galdiko ' .paroda. Paroda 
skir ta jo 90 metų gimtadieniui pri
siminti . n 

Adomas Galdikas 
spalio 30, o mirė 

g i m ė 
1969 'gruo-

ir,xijlts_ p a i 

sius: nusipirko daug namų a r 
pasistatydino daugelio butų na
mą ir gyvena iš nuomų; verčiasi 
namų statyba kaip rangovas; turi 
nuosavą kokią nors agentūrą, 
įmonėlę ar bankelį ir pan. O da r 
šimtai tokių savarankiškų pro
fesionalų, kaip advokatai, gydy
tojai ir kt. Norint sudėti visų to
kių žmonių (daugelio ir labai 

džio 7, Nevv Yorke. Pa rodą rengė 
Galdiko Galerijos vadovybė. Vi
sais parodos re ikala is rūpinosi 
Leonardas Andriekus. OFM. 

a roda buvo didelė, 62 s tambaus 
formato darbai a t rodė įspūdingai 
didžioje salėje. 

Parodą at idarė t ėvas Leonar
das . Sveikino konsulas Anicetas 
Simutis. Pagrindinę kalbą sakė 
dail. Romas Viesulas. Galdiko gi
lias l i e tuv i škas ' šakn i s vaizdžiai 
priminė rašytojas-dailininkas 
Paul ius Jurkus. 

Visi Galdiko tapybos laikotar

piai nuo 1944 metų buvo repre
zentuojami. Įdomu buvo matyt i ir 
dailininkui nebūdingų figūros 
kompozicijų, pavyzdžiui: Jūra tę ir 
Kastytį ir Paną. Mes žinom Gal
diką kaip peisažistą, tapytoją par 
excellence, tai šie du kūriniai, pa
skolinti dr. Rožės bomkaitės. bu
vo netikėta staigmena. 

Yra sakoma, jei dailininkas per 
20 metų laikotarpį nekeičia sti
l iaus, tai kažkas negerai, reikia 
rūpintis , kad visai nesustingtų, 
neužkietėtų. Toks klausimas ne
kyla Galdiko atžvilgiu, nes jis ta
pė ir "liepsnojančius, degančius 
beržynus", ir audringus peisažus, 
ir žemaičių kapinaites, ir Freibur-
go rudenį. Koks nuostabus Galdi
kas Freiburge! Ten jo darbai 
suintensyvėjo. Daug kas iš mūsų 
būtume patenkinti, jei jis būtų 
pasilikęs prie to ir nieko nebeieš-

rieikia tik mokytis iš jo. 
įas Viesulas savo kalboje 

kojęs. nepaklusęs tolimesniam kū
rybos šauksmui, sielos polėkiui — 
kuris kunkuliuojančiai vedė, rie
dėte riedėjo gamtos ritmu į debe
sų formas, į abstraktą. Nesuriši 
tapytojui rankų. Kas gali už
drausti dailininkui, visą gyveni
mą atidavusiam tapybai, žaisti su 
burbulais drobėje? Reikia tik 
džiaugtis žmogaus gyvastingumu 
ir fantazija. ''O kad aš savo senat
vėj neužmirščiau Galdiko gyvas
tingumo * - -

Ro: 
iškėlė Adomo Galdiko svarbą 
kaip grafikos mokytojo. Juk Gal
dikas formavo visą ateinančią 
lietuvių grafikų kartą. Be to, jau 
1931 metais Galdikas turėjo sa
vo parodą Paryžiuje. Vėliau Gal
dikas yra gyvenęs Paryžiuj pen
ketą metų. Kai jį Viesulas su 
draugu Algirdu Kurausku ten a p 
lankė, tai Galdikas jiems sakęs — 
"Ką jūs čia, vaikeliai, darot? Bė
kit lauk, nes šis miestas gali jus 
suėst". Nors pats iš Paryžiaus ta
da nebėgo. 

Galdikas buvo ir jautrus, ir švel
nus, kai norėjo — jis jautriai rea
gavo j klasikinę muziką ir prie jos 
kūrė savo studijoj New Yorke. 
Man jis pasirodė ypatingai žmo
giškas, kai išgirdau, kad jis ne
mėgo važinėti greitkeliais ir iiep 
davo vairuotojui vis sukti į mažus 
takelius ir kampelius, nes ten 
vaizdai gražesni. Aišku, žmogus, 
kuris turi aukštą estetinį pajuti
mą bei karštligišką energiją kur
ti, ir jaučia laiko ribotumą, gali 
pasidaryti nekantrus eilinių žmo
nių kalboms. Aš tik gailiuos, kad 
Galdiko nepažinau asmeniškai 
(ar ne gera būtų patirti lietuvių 
meno istoriją per patį žmogų?). 
Mačiau jį Chicagoj turbūt 1963 
metais sėdintį per pertrauką paro
doje. Girdėjau, kad sakė kažkam 
iš draugų "Ką tu čia darai, šėto
ne?" O kad būtų taip man sakęs, 
tai žinočiau, kad esu jo artimų 
žmonių tarpe. 

Bet gal ir nereikia gailėtis, kad 
Galdiko asmeniškai nepažinau.— 
Jis gyvas savo darbuose ir pri
klauso mums visiems. 

V i d a Kr i š to le i ty tė 

Kompozicija 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

Kertinė paraštė 
{Atkelta iš 1 psl.) 

Sibiro? Ar galima svajoti, kad 
kruvino susikirtimo atveju Sovie
tų Sąjungoje atsipalaiduos legio
nai tikrų ir netikrų disidentų? 
Nereiks ilgai laukti, kada Vaka
rai, pailsę dėl nuolatinės kritikos, 
pravardžiavimo "karo kursty
tojais", savo atominėmis bombo
mis žmonijos žudikais, prašys So
v ie tų S ą j u n g o s , k a d juos 
pasiimtų, jau nunokusius ir nepa
stebimai sukomunistėjusius. 

Knygos autorius teisingai pa
stebi, kad Vakarai nėra pajėgūs 
bet kokiai kovai. Nori taikos bet 
kuria, net absurdiška, kaina. Ta
čiau be kovos neįmanoma gyven
ti. Ta kova yra mirties baimė. 
Vakarai klysta, jei jie mano, kad 
galima gyventi be kovos, t.y. be 
pasiruošimo mirti. Vakara i klys
ta, jei pasitiki savo iliuzijomis, jau 
nugalėję mirtį ir šiuo atžvilgiu 
stipresni už Sovietų Sąjungą. Tai 
reiškia, kad jie nepažįsta Sovietų 
Sąjungos didumo. Nesupranta, 
kad "homo sovieticus" yra visos 
žmonių giminės reiškinys, o ne 
vien rusų. Tasai "homo sovieti
cus", netekęs dvasinių žmogaus 
požymių, — tai yra baisi mūsų lai
kų realybė, — turi derlingą dirvą 
Sovietų Sąjungoje. Ideologija, ku
rios neverta nė studijuoti, jį palai
ko, suteikdama jam kolektyvinį 
tikrumą ir užuovėją. Iš patirties 
"homo sovieticus" žino, kad sen
timentų nėra ir kad meilė tuoj pa
virsta neapykanta, o draugystė 
apgaule. Jis žino, kad jo ambi
cijos sugrius ir jo pasitikėjimas ki
tais bus apviltas. J is nieko nelau
kia, nieko nesitiki ir nebijo 
mirties, nors gyvuliškieji likučiai 
norėtų dar gyventi, nors ir skur
de, drausmėje ir įgimtame terore. 
"Homo sovieticus" yra nenu
galimas: jis tarpsta Sovietų 
Sąjungoje,ir dėl to Sovietų Sąjun
gai yra užtikrintas pasauno už
kariavimas. 

Nelengva skaityti tokią liūdną 
knygą. Joje atidžiai analizuo
jamas šių laikų pasaulis. Nėra 
vertybių, nėra didvyrių. Dvasiš
kai jau miręs žmogus numarino ir 
Dievą. Bet tokiame be jokio spin
dulio horizonte, kai vyksta žmoni
jos drama, belieka viena pro
švaistė: laisvė mokėti mirti. Kitais 
žodžiais tariant, — žmogus, gy
venime visko netekęs, mirdamas 
dar gali atgauti prarastą kilnumą. 
Jo dvasios išganymas vyksta 
kaip tik mirties valandą. 0 Vaka
rai, bėgdami nuo mirties, paneigia 
ir patį gyvenimą. 

Jau esame pripratę prie kri
tikos, kurią kartoja Sovietų Sąjun
ga Europai, o dabar ir Amerikai 
įvairiose istorinėse aplinkybėse. 
Lygiai esame jau pripratę prie 
pranašiškų įspėjimų, kurie remia
mi apreikštąja tiesa ir neregimais 
"Viešpaties angelais" su rankose 
žėruojančiomis anglimis. Knygos 
autorius surenka karčius ir kan
džius gyvenimo faktus, kuriuos vi
si žinome. Visoje Zinovjevo kny
goje, atrodo, kartojasi kitados 
pasimetusio Piloto klausimas 
Kristui: "O kas yra tiesa?" Tiems, 
kurie manosi žiną tiesą, kurios 
Pilotas nežinojo, autoriaus kri
tika Vakarams yra vietoje ir svar
bi. Verta apie tai rimtai pagalvoti 
ir at idžiai p a s k a i t y t i Zinov
jevo knygą Homo sovieticus. 

J . V. 
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Žalioji lianų liepsna 
Brazilų naujosios poezijos antologija 

Ronald de Carvalho 

Brazilija 
J U R G I S G L I A U D Ą 

. 
Lianų liepsna. Brazilų naujosios 

poezijos antologija. Sudarė ir išvertė 
Povilas GauCys. Chicaga, 1983. 288 
psL Viršelis V. O. Virkau. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Kaina — 8 doL 
Gaunama pas platintojus ir „Drau
ge". Dar ne visai išsibaigusi laida 
ankstesnes Povilo Gaučio Ispanų 
Amerikos naujosios poezijos antolo
gijos Atogrąžų saulė, redaguotos 
Stasio Goštauto (Chicaga: Rūta, 1981) 
— ji taip pat gaunama „Drauge". 

Brazilų poetas Ronald de 
Carvalho, jaunas žuvęs auto ka
tastrofoje (1935), savo eilėraštyje 
"Brazilija" sukūrė sultingą, sinte
tinį milžiniško Brazilijos žemyno 
paveikslą. Tai teritorija, kurioje 
sutilpo istorija ir dabartis, rasės, 
tautos ir gentys, luomai ir sociali
niai konfliktai, Amazonės džiung
lės ir didmiesčių džiunglės, kai 
kur archaiškas buities primityvu
mas ir kai kur moderniausioji 
technika, ir pasakiškai išdaigin
ga flora, ir išradinga savo formo
mis tropikų ir prerijų fauna... 

Šio "kontinento kontinente" gy
ventojus j tautinę visumą buria 
portugalų kalba. Brazilija yra por
tugalų kalbos kraštas. Tai nėra 
senos metropolijos — Portugali
jos — kalba, bet įvairiomis istori
nėmis, etnografinėmis, etninėmis 
įtakomis praturtinta Brazilijos 
portugalų kalba. Mums nepažįs
tamas, mums gal ir visai nežino
mas šviežios savo susiformavimu 
brazilų visuomenės kultūros vai
nikas — brazilų poezija. 

1981 metais nuostabaus kūry
bingumo vertėjas Povilas Gaučys 
išleido ispanų Amerikos naujo
sios poezijos antologiją Atogrąžų 
saulė. (Chicaga: Rūta, 1981. Re
dagavo Stasys Goštautas). Monu
mentaliame tome buvo 19 kraštų 
90 poetų kūryba — trys šimtai ei
lėraščių. Atogrąžų saulė susilau
kė gerų atsiliepimų. Juk tai buvo 
smalsių poezijos mylėtojų, kurie 
nepaskaito ispaniškai, išvyka į 
modernios ispaniškai kalbančios 
Amerikos parnasą. Antologijos 
poetus mes išgirdome mūsų kal
bos skambėjime. 

Šiems metams besibaigiant, 
Povilas Gaučys išleido portuga
liškai kalbančios Amerikos — 
brazilų Amerikos — naujosios 
poezijos rinkinį Lianų liepsna. 
Nauja, įspūdžiais marga, esteti
nio pasitenkinimo sklidina išvy
ka į modernios portugališkai kal
bančios Amerikos parnasą. 

Antologijoje brazilų poetai. įdė
ta beveik pustrečio šimto eilėraš
čių. Lianų liepsna tai gaivalingai 
džiunglėse plintančių vijoklių — 
lianų — spalva. Lianos apvynio
ja džiunglių medžius ir jų lieme
nimis siekiasi viršūnių, erdvės, 
saulės. Liana tai gaivalingo sie
kio alegorija. To gaivalingumo 
fragmentą rodo šios knygos vir
šelio piešinys (dailininko V. O. 
Virkau). 
• Brazilų poezija turi keturių 
šimtmečių praeiti, šio šimtmečio 
galingas poetinis sąjūdis pasiva
dino modernizmu. Tai poeto keti
nimas, net pareiga, jo atsidavi
mas eiti koja kojon su šio 
šimtmečio visuomenės siekiais, 
rūpesčiais ir svajonėmis. Kartu 
čia ir paradoksas: poetas turi būti 
griežtai individualus. Dalinai ši 
modernizmo srovė priartėja prie 
Walt Whitmano "demokratišku
mo" arba prie Roberto Frosto 
"pastoralių" tezių. Pakeitęs baro
ką, klasicizmą, neoklasicizmą, 
modernizmo sąjūdis suskilo į ke
lias gajas atšakas. Šis kūrybinis 
sąjūdis valdo Lotynų Amerikos 
parnasą, ir po bendra vėliava su
telpa poetai nuo koketiškų nar-
cizistų iki socialinių temų judin
tojų, iki gyvenimo realiųjų 
reformatorių. Vertėjo Povilo Gau-
čio dvylikos puslapių įvadas su
teikia esminį brazilų modernio
sios poezijos pažinimą. 

Lietuvių kalbos vertimuose fo
netinis portugalų kalbos skarde-
sys, aišku, "lietuvėja". Tačiau ver
tėjas, naudodamasis veikalo 
esminiais elementais — pakarto
jimo efektais ir kt. — pateikia ir 
nuotaikos atspalvius, ir forte ak
centą, ir daug išsakančias pau
zes. Muzikinė terminija gali tikti 
kurinių formai aptarti. Sutinka
me čia simfoninių poemų su leit
motyvais, fugų kartojimo žave 
sio. scherzo kategoriškumo. 

Spalvingoje šios antologijos 

poetų rikiuotėje nūdienis brazilų 
poezijos pasaulis apsireiškia su
dėtinga savo problematika. Nors 
modernizmo sąjūdžiui būdingas 
autorinis neutralumas, poetai or
ganiškai jungiasi su iliuzijos nai
vumu, su pragmatizmo deklaraci
jomis. Romantizmo arba lyrikos 
metaforų fragmentai noriai adop-
tuojami nuotaikoms spalvinti. 
Mirties, likimo, b ū t i e s prasmės 
temos yra dažnos. Jos hipnoti
zuojančios, patrauklios, grasios ir 
visad beviltiškos — nelyginant 
Dostojevskio personažų pokal
biai. 

Nūdienė brazilų poezija daž
niausia yra mąstančio, sprendi
mų nerandančio individo credo. 
Religinių motyvų puslapiai nėra 
optimizmo dogmatika, bet noras 
guodžiuotis viltimi. "Aš dainuoju, 
nes egzistuoja akimirka ir mano 
gyvenimas yra pilnutinis", koke
tiškai pareiškia poetė Cecilia Mei-
reles (psl. 97). 

Suvokti visą poetą iš antologi
jos puslapių, aišku, negalima. Po
vilas Gaučys deda kartais iki dvi
dešimties to pat autor iaus 
eilėraščių. Tas eilių arsenalas lei
džia skaitytojui plačiau susipa-
21 i i ui S u jĮ50Si*O a l i r V DOS pct -SAUi! u , 
Todėl skaitytojas, sutikęs kan-
daus sarkazmo Carlos Drum-
mond de Andrare "Septynius vei
dus ;DSI. -: H M - sustos nustebės 
prie to pat poeto "Poezijos ieškoji
mo" (psl. 147), matydamas, koks 
tas poetas daugiabriaunis ir su
dėtingas 

Sodrus erotizmas Vinicius de 
Moraes išsisakyme "Praeinanti 
moteris" psl. 219) ir Cassiano Ri
čardo 'Mergina gerianti kavą'* 
(psl. 52); dailus arabeskas Cecilia 
Meireles "Naktis" f psl. 106); apo-
kaliptinio dundesio eilės iš Abgar 
Renault eilių rinkinio Lua cres-
cente — "Ignotus" (psl. 195). At
viras optimizmo pasiuntinys ir 
kvieslys į katarsį Marcos Konder 
Reis deklaracija "Žemėlapis" (psl. 
244) ir to antitezė pesimistiškame 
"Bažnytėles balse" (psl. 62\ po-

L! A! MU 

eto Jorge de Lima pareiškime... 
Zinoviškoje Povilo Gaučio at

rankoje trisdešimt trys poetai bra
zilai iškyla kaip nuostabus hu
manizmo bastionas. Mums 
neįprasti jų vardai, bet mums su
prantamas jų kūrybinis, filosofi
nis, religinis nusiteikimas, nes su
sitinkame su mūsų šimtmečio 
problemomis, kurios taip gniuždo 
žmogų ant 2emės gaublio. 

Žalioji lianų liepsna ketina žė
rėti tradicine vilties spalva. 

Sis brazilų poeto Ronald de Carvalho (1893-1935) eilėraštis yra is Povilo 
Gaučio sudarytos ir išverstos, neseniai išleistos, naujosios brazilų poezijos 
antologijos Lianų liepsna. Apie Ronald de Carvalho savo įvade Povilas Gaučys 
pažymi, jog jis buvo „žymiausias Rio de Janeiro grupės atstovas ir .dinaminės' 
srovės vadas. Tai grupei priklausė poetai, besididžiuoją medžiagine pažanga, 
techniniu didingumu ir Brazilijos kosmine paskirtim". 

* * * 

šioje tyros saulės 
stovinčių palmių 
nusvidintų akmenų 
žiežirbų ir 
blizgesių valandoje 

Ai girdžiu milžinišką Brazilijos dainą! 

Aš girdžiu Iguassu* arklių tuntą, bėgantį nuogų uolų 
skiauterėmis, besistiepiantį šlapiam ore, 
vandeninėm kanopom bedaužantį putotą ir 
laiuotą rytą; 

Aš girdžiu, o Amazone, tavo rimtą dainą, tavo barbarišką ir 
rimtą dainą, dainą tavo lėtos, tiršto aliejaus 
vilnies kuri tolydžio didėja ir didėja, laižo šlaitų 
molį, rausia šaknis, stumia salas ir puola 
vandenyno masę, kaip virbų, strėlių ir iečių 
įsiutintas bulius; 

Aš girdžiu karštam šiaurės rytų vėjuje sproginėjančių žemę, 
žemę, kuri verda po bronzinėmis kangacerio* 
kojomis, žemę, kuri trupa ir nebyliais kamuoliais 
rieda Joazeiro keliais ir sausom plutom lūžta ir 
sukepa plokščiajam Chato; 

Aš girdžiu kaatingos* skundus — suokimą, čiulbėjimą, 
ulbėjimą, švilpimą, zvimbimą, snapų kalenimą, 
lieknų palmių ošimą, būgnų tyrą virpėjimą, 
karvelių burkavimą, sparnų plevenimą, 
plasnojimą, žiogų čirškimą, šnabždėjimą, nerimą, 
gilų susirūpinimą, neviltį — kaatingos padangėje! 

Aš girdžiu linksmą čiurlenimą upelių, šokinėjančių per 
smagurių upėtakių nugaras, jų vaikymąsi su 
vėgėlėm dumblo urvuose; 

Aš girdžiu spaudyklas spaudžiant sultis, medaus varvėjimą 
iš korių, indelių žvangėjimą gumos giriose; 

ir kirvius, prakertančius kelius, 
ir pjūklus, nuleidžiančius kamienus, 
ir šunų rujas, verčiančias trauktis tigrus, 

ir šviesoje burbuliuojančias mangos,* 
ir šernus, iltimis bekalenančius į krokodilus, miegančius 

šiltų balų nendrynuose... 

Aš girdžiu visą Braziliją bedainuojančią, 
bezvimbiančią, bešaukiančią, berėkaujančią! 

Besisupančius hamakus, 
bestūgaujančias sirenas, 
dirbtuves, kurios girgžda, kala, alsuoja, čirškia, 

dejuoja ir knarkia, 
sprogstančius vamzdžius, 
judančius ir bekeliančius kranus, 
besisukančius ratus, 
beūžiančius cilinderius 
ir šnabždesį plokštakalnio dirvų varpelius, 

žvengimus, mykimus, 
varpų gaudimą, raketų spragsėjimą, Ouro Preto, 

Baia, Congonjas, Sabaraf* 

Biržų automatus, kaip papūgas, kilnojančius numerius, 
gatvių triukšmą, laisvai bevilnijantį tarp dangoraižių, 
visų rasių balsus, kuriuos uostų potvynis išmeta 

į krašto gilumą! 

Sią tyros saulės valandą aš girdžiu Braziliją. 
Visi tavo pokalbiai, tamsioji tėvyne, lekia oru... 
dvarininkų pokalbiai kavos laukuose, 
kalnaksasių pokalbiai aukso kasyklose, 
darbininkų pokalbiai plieno liejyklose, 
deimantų ieškotojų pokalbiai, besijojant sietus, 
dvarų verandose besikalbančių pulkininkų pokalbiai. . 

Bet labiau už viską šią tyros saulės 
sustojusių palmių 
nusvidintų akmenų 

vaiskumų 
žiežirbų 
blizgesių valandą 

aš girdžiu, o Brazilija, tavo lopšius, 
visus tavo lopšius, kuriuose miega, lūpom 
čiulpdami pieną, tamsūs, pasitikį 
rytdienos žmonės! 

* Iguassu — vienas didžiųjų pasaulio krioklių. 
* Kangaceris — Siaurinės Brazilijos plėšikas. 
* Kaattnga — krūmokšniais apaugę plotai. 
* Manga — atogrąžų raistuose augąs aromatinis medis. 
* Ouro Preto, Baia, Congonjas, Sabara — Brazilijos miestai. 

Pietų Amerikoje pasidairius 
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(Atkelta iš 1 psl.') 
bendruomenė Venecueloje yra 
nemaža ir gana Įtakinga. 

Lietuvos varčias P.E.N. klu
bo kongrese skambėjo ir kito
mis progomis. Kartais tai 
skaudžios progos. Jokia Euro
pos šalis nelaiko tiek literatų 
kamerose, konciageriuose ir 
psichiatrinėse, kiek Sovietų 
Sąjunga. Jų priskaičiuojama 
93, iš jų 7 lietuviai — Balys 
Gajauskas, Gintautas Ieš
mantas , Viktoras Petkus, Ju
lius Sasnauskas , Vytautas 
Skuodis, Algirdas Statkevi-
čius ir A n t a n a s Terleckas. Vi
si šie vardai buvo suminėti 
kalinamų rašytojų komiteto 
pirmininko Miehaei Scam-
mell pranešime. 

"Pasaulio rekordininkė" lite
ratų persekiojimo atžvilgiu li
gi šiol buvo Argentina. Bet te
n a i v y k s t a i n t e n s y v u s 
demokratizacijos procesas, ir 
SSSR dabar jau bus iškopusi j 
negarbingą pirmąją vietą. Lo
tynų Amerikoje pirmoji vieta 
a t i t e n k a Kuba i (neseniai 
P.E.N. klubo ir kitų pastango
mis iš tenykščio kalėjimo išva
duotas žinomas poetas Ar-
mando Valladares). Prasti 
reikalai ir Vietname, Čekos
lovakijoje. Rytų Vokietijoje, o 
iš normalesnių šalių — Turki
joje. 

Visai nepakenčiamoje padė
tyje po Jaruzelskio perversmo 
atsidūrė lenkų P.E.N. centras 
(reikia pripažinti, labai disi
dentinis). J is buvo neteisėtai 
uždarytas, o jo tur tas nusa
vintas: kažkur pradingo netgi 
pinigai, kuriuos humanitari
niais tikslais jam siuntė kiti 
P.E.N. centrai! Dėl to P.E.N. 
kiubo kongresas pareiškė 
griežtą protestą. Savaime su
prantama, "atskirą nuomo
nę" turėjo bulgarų delegatė, 
kuri kiekviename P.E.N. klu
bo suvažiavime funkcionuoja 
kaip sovietų ruporas. Anot jos. 

lenkų centras buvęs represuo
tas pelnytai, nes "kišęsis į 
Lenkijos vidaus reikaius"(!). 
Bulgarei vykusiai atsikirto 
norvegų delegatas, priminęs, 
jog kištis į s a v o k r a š t o vi
daus reikalus pagal statutą 
yra kiekvieno P.E.N. centro 
tiesioginė pareiga. 

Dviem lenkų literatams. 
Solidarumo patarėjams Jace-
kui Kuroniui ir Adamui Mich-
nikui (pastarąjį, beje, art imai 
pažastų; iškelta by!s> pags I oa 
ragrafą, gresiantį netgi mir
ties bausme. P.E.N. klubo 
kongresas priėmė spontaniš
ką rezoliuciją jiems paremti. 
Šį sykį net bulgarė nesiryžo 
balsuoti už mirties bausmę — 
ji susilaikė, o ryte vokietis bal
savimo metu pasišalino iš sa
lės... Matyt, rezoliucija turėjo 
teigiamų pasekmių. Pagal 
naujausias žinias, lenkų val
džia kiek peržiurėjo Kuronio ir 
Michniko bylą: jiems tebegre-
sia ilgi kalėjimo terminai, bet 
jau ne mirtis... 

Venecuelos prezidentas, ati
darydamas P.E.N. klubo kong
resą, savo kalboje irgi neuž
miršo Rytų Europos kalinių. 
Tarp asmenų, patyrusių psi
chiatrini terorą, jis paminėjo 
ir lietuvišką pavardę — But
kų. Kaunietis dr. Butkus, susi
domėjęs budizmu ir surinkęs 
įdomią budistinio meno kolek
ciją, prieš kelerius metus norė
jo ją perleisti kuriam nors Vil
niaus ar Kauno muziejui. 
Tačiau kaip tik tuo metu so
vietų valdžia surengė garsią 
budistų bylą, kurioje nukentė
jo daug žmonių. Butkus buvo 
suimtas, patalpintas į psi
chiatrinę ligoninę (vėliau iš
leistas), o jo kolekcijos li
k i m a s , r o d o s , n i e k a m 
nežinomas. Gyvendamas Lie
tuvoje, nemažai girdėjau apie 
tą istoriją (mačiau ir Butkaus 
kolekciją prieš konfiskavimą); 
išeivijoje Butkaus byla pla-

Spaudos konferencijoje 1983 m. 
Danutė Statkutė de Rosale«. Tom 

čia u nenuskambėjo, nors so
vietinius papročius ji charak
terizuoja gana raiškiai. Vis 
dėlto, kaip matyti, tokios by
los pasaulyje neužmirštamos, 
0 jų atgarsiai pasiekia netgi 
labai netikėtas vietas: kur Bai
kalo ežeras (jo pakrantėse But
kus rinko budistų meną), o kur 
Venecuela! 

Caracase, kaip jau sakiau. 
yra į takinga lietuvių bendruo
menė. J i turi savo laikraštį 
{Gaires), dažnai prasimuša į 
Venecuelos didžiąją spaudą ir 
televiziją, palaiko reikšmin
gus kontaktus su šalies val
džia. Nepaprastai aktyvus 
bendruomenės pirmininkas dr. 
Vytautas A. Dambrava spalio 
1 dieną organizavo mudviem 
su Stasiu Goštautu literatūros 
vakarą ir spaudos konferen 
ciją. Į vietinius Latvių namus 
atvyko kelios dešimtys čio
nykščių lietuvių — kun. Anta 
n a s Perkumas. Jūratė Statku
tė de Rosales. Danutė Statkutė 
de Rosales, inž. Bronius Devei
kis, dr. Vladas Gutauskas ir 

spalio mėn. 1 d. 
»= Venclova. 

racas, Venecueloje: televizijos kanalo atstovas. 

kiti. Daugelio vardai man jau 
buvo girdėti, o su kai kuriais 
teko pabendrauti ir privačiai. 
Spaudos konferencijoje daly
vavo penkių Venecuelos laik
raščių bei dviejų TV kanalų 
atstovai. Su jais gana plačiai 
išsikalbėjome apie lietuvių li
teratūrą, apie cenzūrą ir kali
nius, iš viso apie Lietuvos by
lą. Konferencijos medžiaga 
pasirodė Caracas laikraščiuo
se Ultimas Noticias ir anglų 
kalba leidžiamame The Daily 
Journal. Maracay miesto laik
raštyje EI Sigio (beje, kairio
sios pakraipos), o laikraštis EI 
Universal, kuris Venecueloje 
maždaug atitinka The New 
York Times, skyrė jai beveik 
puslapi — daugiau, negu visai 
kitai medžiagai apie P.E.N. 
klubo kongresą. Televizija taip 
pat pateikė ilgokas "lietuviš
ka s " laidas. 

Na. o Bogotoje apsilankiau 
porą dienų ištrūkęs iš kongrp-
so. Lietuvių kolonija ten ma
žesnė, nekaip Caracase. ta

čiau gerai įsikūrusi ir darni. 
Buvau šiltai priimtas inž. Al
gio Didžiulio šeimos; beje, esu 
dėkingas ne tik jai. bet ir po
nioms Nijolei Stasiukynienei 
ir Laimai Vysmantienei, arch. 
Edmundui Karanauskui, prof. 
Juozui Zarankai, kurių pa
stangomis viešnagė Kolumbi
joje liko neužmirštama.Ten 
taip pat turėjau paskaitą ir Ii 
teratūros vakarą (rugsėjo 30-
ąją): o svarbiausia — lankiau 
Bogotą, vieną iš įdomesniųjų 
mano bet kada matytų mies
tų. 

At i ta i symas 
Praeito Šeštadienio Draugo 

kultūriniam priede <1983.XI.19) 
Česlovo Grincevičiaus straipsny 

Sėstosios teatrų šventės belau- . 
kiant" lame puslapy, III-oje . 
skilty atspausdinta sakinys: 
..Gilindamiesi j senovę, užtinka
me nemaža rašytinių šaltinių iš 
18-jo amžiaus, nuo jėzuitų atvyki
mo Iietuvon" Turėjo būti: iš , 
l(>jo amžiaus...". Už klaidą .: 
autorių atsiprašome. 

http://1983.XI.19
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„Kražiai": istorija, 
skerdynės, gimnazija 

Enciklopediją reikia skirti nuo „Who's Who" 

Kražiai. Redagavo Pranas Raz
minas. Chicaga: Kražiškių sambūris, 
1983. Didesnio formato (107 col.), 
kietais viršeliais, iliustruota. 252 psl. 
Kaina — 12 dol. Gaunama pas pla
tintojus ir „Drauge". 

* 
Knyga sudaryta iš paskirų 

autorių straipsnių, paimtų iš 
spaudos ir specialiai parašytų. 
Pirmuoju straipsniu įdėta Jono 
P u z i n o p a s k a i t a ( , ,Kraž ių 
senovė"), skaityta 1976.XI.28 
Chicagoje. Paskaita, moksliškai 
parašyta, šiai knygai labai nau
dinga. Antras puikus straipsnis, 
specialiai šiam leidiniui parašy
tas kun. dr. A. Liuimos, SJ, apie 
Kražių kolegijos įsikūrimą. Jame 
pasakojama, pasirėmus jėzuitų 
archyvo Romoje dokumentais, 
kaip, pradėjus proginiais jėzuitų 
atsilankymais Žemaitijoje, pri
eita prie pastovaus jėzuitų apsi
gyvenimo Žemaitijoje ir Kražių 
kolegijos įkūrimo. Toliau nuro
doma kolegijos augimas, jos rek
toriai, mokslas ir auklėjimas, 
mokymas ir metodai bei kolegijos 
t ea t ras . R y š k i n a m a rel iginė 
veikla, fundacijos ir veiklos sąly
gos. Ir užbaigiama Kražių kolegi
jos vaidmeniu. 

J . K. Chodkevičius yra lai
komas Kražių kolegijos įkūrėju, 
kurio garbei Sarbievijus parašė 
odę. Ji čia įdėta, Albino Žu
kausko išversta. Įdėtas Prano 
C peno straipsnis iš Lietuvių 
Enciklopedijos (X, psl. 81) apie 
Juoduosius brolius Kražiuose. 
Naudingis prijungimas mažo 
rašinėlio iš Praeitis žurnalo, l 
(Kaunas, 1930). Tik gaila, nenu
rodytas puslapis ir autorius. 
(Korektūra: Novosilcevo pavardė 
iškreipta į , Novolsicevas", p. 37). 

Toliau įdėtos kun. P. Veblaičio 
straipsnio ištraukos apie Kražių 
skerdynes. Jos paimtos iš Nau
josios Romuvos 1933 m. spalio -
gruodžio mėn. numerio. Cia rašo 
ma apie benediktinių vienuolyno 
bei jo bažnyčios uždarymą. Kra-
žiečių narsi kova labai išryš
kinta. Rašinys parašytas, re
miantis archyvų dokumentais bei 
dalyvių apklausinėjimu Toliau 
vėl ta pačia tema (Kražių kraujo 
auka) parašytas straipsnis kun. 
Stepono Matulio, MIC. Nusima
nančiai parašytas . Kai kas karto
jasi su Veblaičio straipsniu. Nors 
redakcijos nėra jokios pastabos, 
bet jis rodos paimtas iš Draugo 
(1953 m., nr. 274 - 275). Vienas 
straipsnis (.,Kražiai"), sako, gau
tas iš Lietuvos, kur} parašęs Anta
n a s Šlinskis. Jame aprašoma 
Kražių istorija nuo seniausių 
laikų. Papasakojama apie pačius 
Kražius, jų penkias bažnyčias, vis 
sudegusias, išvardinami kunigai, 
dirbę Kražiuose, gale duodama 
chronologija. Tik vienoje vietoje 
(p. 96) pasakyta, kad benediktinių 
bažnyčia atremontuota ir padary
ta parapine 1910. m., o kitoje (101 
psl.) — 1911 m. Šis straipsnis 
turėjo eiti po Puzino straipsnio. 

Toliau: teisman atiduotųjų, nu
plaktųjų, sužeistųjų ir nužudytųjų 
kražiečių sąrašai, prisiekusiojo 
advoka to Kaminskio ka lba 
teisme. Puikus Jono Verbicko 
straipsnis („Kruvinoji Kražių 
drama"K perspausdintas iŠ 19.33 
m. gruodžio Ateities (didelėmis 
raidėmis, tarsi skyriaus). Kitas 
straipsnis — P. Lėlio „Kražių 
skerdynės" — daug mažesnėmis 
raidėmis, tarsi ano straipsnio po
skyris. "Verbicko straipsnis nusi
manančiai parašytas — įvilktas į 
to įvykio meto sąlygas. 

Beveik tais pačiais pava
dinimais dviejuose straipsniuose 
B. T. Dirmeikis ir Paulius Šležas 
nagrinėja Kražių įvykių reikšmę. 
Vienas jų persispausdintas iš Jau 
nosios Kartos (1933 m. gruodis), o 
kitas — Židinio (1933 m. nr. 12). 
Puikūs atsiminimai apie įvykius, 
kuriuos pasakoja Magdalena Gai
damavičiūtė, atspausdinti iš Kra 
žių Aidų (1939, nr, 1). Gaila, kad 
tik vieno asmens. Tokie atsi
minimai yra labai brangi istorinė 
medžiaga. Kitas skyrelis („Iš 
Kražių ir apylinkės") persispaus
dintas iš tų pačių Kražių Aidų 
(1939. nr. 1). Tik įdėtoje vietoje 
jam ne vieta. Jis turėjo rasti 
vietos po parapijos istorijos, nes ir 
čia kalbama apie parapijos 
veiklą. 

Gerą straipsnį („Kražių Žiburio 
gimnazija istoriniuose švietimo 
rėmuose"! parašė Petras Balčiū
nas, iškeldamas gimnazijos įsi
kūrimo sąlygas ir papasako
damas atsiminimus iš savo 

turėjo būti įdėtas kitoje vietoje, po 
gimnazijos įkūrimo klausimu kitų 
parašytų straipsnių: po Vaišvilos 
ir Liulevičiaus. Lietuvos gy
ventojų surašymo duomenis gal 
reikėjo įdėti po parapijos veiklos 
aprašymo arba knygos gale, kaip 
priedą. 

Apie Kražių gimnazijos įstei
gimą rašo Mykolas Vaišvila 
(„Steigiama Kražių gimnazija") ir 
Vincentas Liulevičius („Kas įkūrė 
Kražių gimnaziją"). Kražių gim
nazijos valdybos vardu įdėtas 
a t s i š a u k i m a s , p a v a d i n t a s 
„Balsas iš Lietuvos", geriau būtų 
tikęs pavadinti „Atsišaukimas į 
JAV lietuvius". Po šių skyrelių 
tiko įdėti Petro Balčiūno straips
nį. Ne vietoje įdėtas mažas 
skyrelis „Mūsų laikų žymesnieji 
Kražių kunigai". Jo vieta anks
čiau, prie religinio gyvenimo. O 
„Rusų okupacijos varžtuose" galė
jo ir nebūti, nes apie tai jau šneka 
P. Balčiūnas. 

Kražiečiai ruošė 40 metų sukak
ties minėjimą nuo skerdynių. Į 
knygą įdėtas to minėjimo atsi
šaukimas ir iškilmių aprašymas, 
paimtas iš Mūsų Vilnius (1933.X-
1.30). Nors gerokai pavėlavę, kra
žiečiai buvo pasiryžę įkurti Kra
žių Skerdynių Muziejų {Kražių 
Aidai, 1939 m., nr. 1). Tačiau šie 
trys skyreliai turėjo būt i nukelti 
prie Kražių skerdynių aprašymų, 
pavyzdžiui, po Pauliaus Šležo 
straipsniu. 

Prie Kražių gimnazijos aprašo 
puikiai tinka Aleksandro Mau-
ragio atsiminimai („Kražiai — 
mano jaunystė") ir A. P. Bag
dono („Kražių Žiburio gim
nazija"). 

Knygos pabaigoje minimi trys 
broliai Gaudušai, paskiriant jiems 
skyrelį „Trys Žemaitijos broliai" 
ir da r du asmenys be jokio sky
relio pavadinimo. Knyga užbai
giama mecenatų bei aukotojų 
sąrašais ir vardų indeksu. 

Kai kur jau padarėme pastabų, 
supažindindami su pačiu leidimu. 
Cia dar norime padaryti bendrą 
pastabą dė] redagavimo. Visą 
medžiagą reikėjo suskirstyti j 
dalis ar skyrius, kurių galėjo būti 
trys: Kražių istorija, Kražių sker
dynės , Kražių g i m n a z i j a ir 
priedai. Tada būtų buvę daug 
lengviau susidoroti su medžiaga. 
Straipsnių pavadinimų raidės 
nevienodos. Vieni pavadinimai 
surinkti didelėmis raidėmis, o kiti 
— mažosiomis, net dešimtuoju 
punktu juodai. Ir neatrodo, kad tų 
raidžiu dydis nurodytų straipsnio 
svarbą. Knygoje sudėta daugiau 
kaip šimtas iliustracijų, neįskai-
čiuojant straipsnių autorių nuo
traukų. Po viena iliustracija (p. 
168; parašyta, kad Kazys Sapalas 
miręs Šakiuose. Iš tikrųjų jis mirė 
Kaune. 

Kas pažino a.a. Praną Raz
miną ir žinojo jo stropumą, nesu
tiks, kad šio kūrinio redagavimas 
privestas prie galo. Tą darbą jam 
sukliudė staigi liga. Jei ne liga. 
monografija būtų išėjusi tobu
lesnė. 

Tačiau, jei kas dėl šių pastabų 
bandytų knygos vertę sumažinti 
iki nesidomėjimo ja. darytų didelę 
klaidą. Knyga labai vertinga jau 
vien dėl subūrimo straipsnių. 
išmėtytų įvairiuose leidiniuose, 
nekalbant jau apie tuos straips
nius, kurie specialiai parašyti 
šiam leidiniui (J. Puzino, A. 
Liuimos ir kt.). Šia knyga a.a. 
P r a n a s R a z m i n a s p a s t a t ė 
paminklą ne tik Kražių didvy 
riams ir didmoterirns. bet ir sau 
pačiam. 

V i n c e n t a s Liulevičius 

&% * * # ' <*""»* -*,, i 

S 
"'"*$&"•'* 

\ 

Amerikos lietuvių interpretacija Kražių skerdynių kalendoriaus 
lentelėje (iš Broniaus Kviklio archyvo). Sių metų lapkričio mėn. 22 d. 
suėjo 90 metų nuo šio istorinio įvykio. 

1 
Jonas Kasmauskas, gimęs 1883 m. gegužės mėn. 15 d. Šaukėnų 
parapijoje, buvo 10-ties metų berniukas, kai su tėvais jam teko būti 
Kražiuose sekmadieni, kada įvyko skerdynės. Kazokas gynėjų minioj 
pasimaišiusiam Jonukui kirto per • galvą, perskėlė, ir žaizda ilgai negi-
jo. Kairėje — Jonas Kasmauskas 1901 metais, dešinėje — 1981 metais, 
kada gyveno Daytona Beach, Fla., beveik šimtametis Amerikos lietu
vių veikėjas, i lš Prano Razmino redaguotos knygos „Kražiai".) 

NAUJI LEIDINIAI 

• Mūsų dešimtmetis. Redagavo 
Halina Mošinskienė. Sao Paulo, 
Brazilija: Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Literatūros būre
lis. 1982. Spaudė „Mūsų Lietu
vos" spaustuvė. Viršelis ir vinje
tės Onos M. Petraitytės Liblik. 
Tiražas 500 egz. 144 psl. Kaina — 
5 dol. Gaunama pas Haliną 
Mošinskienę, Rua prof. Joao 
Arruda 176. ap. 12, Sao Paulo 
05012 Brasil. 

Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 
jau daugiau kaip dešimt metų 
ve ik ia B r a z i l i j o s L i e tuv ių 
Bendruomenės Literatūros būre
lis, rinkdamasis kas mėnesį 
panagrinėti lietuvių rašytojų, tiek 
klasikų, tiek išeivijos, tiek okupuo
tos Lietuvos, kūrybą, išklausyti 
būrelio narių paruoštų referatų 
įvairiom literatūrinėm ir aplamai 
kultūrinėm temom, susitikti su 
Brazilijoje besilankančiais lietu
viais mokslininkais ir rašytojais 
iš kitų kraštų, rūpintis įtakingų 
b r a z i l ų s u p a ž i n d i n i m u su 
lietuviškąja kultūra, ruošti kultū
rinius renginius, į kuriuos būtų 
įtraukta jaunoji Brazilijos lietuvių 
karta. 

mokytojavimo. straipsnis 
Kražiai šiandien — iv. Roko atlaid 
ja. <lA Prano Razmino redaguotos 

ai 1980 metais, gilumoje — kleboni-
knygos „Kražiai".) 

Visą šią gyvą i r š ako tą 
Literatūros būrelio veiklą per išti
są dešimtmetį detaliai nušviečia 
Alf. U. Petraitis įvadiniame leidi
nio straipsnyje: „Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės Literatūros 
būrelio veiklos apžvalga' . O 
redaktorė Halina Mošinskienė 
užsklandiniame žodyje nurodo. 
kokiu būdu atsirado šis neįpras
tas, įdomus leidinys. Knygelės 
tikslas, ji pažymi, yra „supažin
dinti skaitančią visuomenę su 
Li tera tūros būrel io da lyv ių 
pastangomis išlaikyti lietuvišką 
žodį gyvą ir neatsilikti nuo kultū
r in ių tau tos ver tybių . T a i 
pasiekiama, įsigilinant į Lietuvos 
istorinius įvykius, tautinį veržlu
mą bei savitarpio draugišką 
bendravimą''. Literatūros būrelio 
nariams vienu metu buvo pasiūly
ta, šalia įvairių referatų litera
tūrinėm ir istorinėm temom, 
patiems kiekvienam papasakoti 
raštiškai kokį nors įspūdingesnį 
epizodą iš savo pergyvenimų, 
arba paskaityti savosios kūrybos. 

Tai buvo vykdoma ir Mūsų de
šimtmety surinkti ir atspausdint i 
būrelio narių rašiniai bei kūryba. 

Cia randame ypač įdomių ir 
vertingų prisiminimų net iš labai 
tolimos praeities — pvz. Algirdas 
Mošinskis vaizdžiai perteikia 
s a v o šeimos p e r g y v e n i m u s 
Charkovo srityje tuoj po 1917 
metų bolševikų revoliucijos, kada 
Rusijoje siautė badas ir politinė 
suirutė. Arba, Halina Didžiulytė 
Mošinskienė pasakoja apie 1944 
m. rugpjūčio mėnesį Vienoje, 
kada teko būti benamiais pabėgė
liais, griūnant trečiajam Reichui 
Juozas Ciuvinskas pasidalina 
a t s imin ima i s apie a n k s t y v ą 
komunistą revoliucionierių savo 
tėviškėje Mažeikiuose, o J. Ringu-
va panašiai prisimena jau 1941 
metų vasarą komunistą, gelbėjusi 
savo buvusio darbdavio šeimą. 
Pranas Gavėnas rašo apie vaikys
tės patirtį 1926 metais Brazilijoje, 
kai tik ką atvykę lietuviai 
emigrantai sunkiai kūrėsi egzotiš
kame Brazilijos krašte. 

Arūnas Steponaitis paruošė 

(Atkelta iš 2 psl.) 
dokumentinių buvo žinių, visi jau 
yra įdėti eiliniuose ar baigia
majame enciklopedijos tome. Nau
jų pavardžių būtų galima gauti 
nebent tik per asmeninius kontak
tus iš likusiųjų gyvų Lietuvoje. 
Deja, negirdėjau, kad tuo būtų rū
pinamas i . Žadama dėti "partiza
nus, rezistentus". Bet a r partiza
n a i n e b u v o r e z i s t e n t a i ? 
Veikiausiai buvo turimos galvoj 
dabar t in io spaudos pogrindžio au
kos. Ši nauja rezistencijos banga 
iškilo jau po baigiamojo enciklo
pedijos tomo. Jų biografijas rei
kia išties dabar sutelkti. 

Be abejo, nebus pamirš tami nė 
dabar t in ia i pogrindžio leidiniai. 
Tik reikia iš anksto įspėti, kad 
apie juos informacija nebūtų pa
vers ta dezinformacija, plačiai 
išplitusia t am tikroje spaudoje. 
Didžiai reikėtų apgailestauti, kad 
šitokia dezinformacija būtų pa
teikta ir enciklopedijoje. Pavojus 
rimtas: jeigu dėl nesiorientavimo 
pasitikėjęs nepatikimu talkinin
ku, net pats PLB pirmininkas V. 
K a m a n t a s pareiškime JAV kong
reso D. Fascell pirmininkaujamai 
komisijai apie Lietuvos pogrin
džio spaudą pateikė neteisingą in
formaciją, tai labai lengvai tokia 
ša l i ška dezinformacija gali pa
tekti ir enciklopedijon. Pabrėžiu 
šį savo įspėjimą. 

5. Visai normalus leidėjo krei
p imasis pasižadėti iš anksto (tuo 
tarpu nė pinigų neprašant) numa
tomąjį enciklopedijos tomą įsigy
ti. Nesusirinkus pakankamam 
skaičiui, nebus galima išleisti. 
Dažnai ir šiaip sau knygoms pre
numeratos renkamos iš anksto. 
Tačiau turbūt pirmą kartą, ap
skri tai , enciklopedijų istorijoje 
kreipiamasi patiems siūlytis: kas 
negavo biografijai anketos, "o 
manytų, kad yra vertas patekti 
enciklopedijon, tegul parašo. To
kių savanorių esam gavę kelias 
dešimtis ir esam dėkingi" (J. Gim
butas) . 

Niekur pasauly enciklopedijos 
tokiu būdu neieško vertųjų, Gim
buto žodžiais, "įamžinti". Redak
cijos pačios žino, kas ko verti. Net 
ir rimtieji Who's Who patys at
renka jų vertuosius. Tik įvairūs 
komerciniai Who's Who kvietimą 
duoti bibliografiją susieja ir su 
užsisakymo kvietimu (naujos lai
dos neužsisakysi, savo pavardės 
joj ir neberasi). 

Nieko nuostabaus, kad ir 
numatomajam tomui "savano
rių" atsirado net kelios dešimtys. 
Žmonės godūs ne tik turtų, bet ir 
garbės . Ne vienas tų "savanorių" 
greičiausiai neturi nė supratimo, 
kas y ra rimta enciklopedija. Iš da
lies gali juos klaidinti ir tai , kad 
mūsų enciklopedijos platintojams 

pavyko jon įpiršti ir tokių, kurių 
įdėjimas neturėjo pagrindo. O 
paskui pagrįstai susilaukėme pa
šaipos. 

Veržliųjų nestigo ir anksčiau. O 
atkaklumu galima laimėti. Liko 
atmintyje vienas atvejis: nepate
kus nei į eilinį, nei į papildymų to
mą, buvo patekta į Encyclopedia 
Lituanica! O pastaroji enciklope
dija dėl griežtesnės atrankos ap
lamai yra solidesnė už Lietuvių 
Enciklopediją. 

Antra vertus, Šalia tų, kurių 
garbės godulio netramdo gėda, te
ko aptikti žmonių ir su savigarba. 
Bent keli patys atsisakė suteikti 
savo biografinius duomenis, net 
pakartotinai prašomi. Nesuvilio
jo jų enciklopedija, nes, gerbė ir 
enciklopediją, ir save pačius. 

Visai stokojo savigarbos, kurie 
sąmoningai suteikė enciklopedi
jai apie save klaidingą informaci
ją. Vienu atveju "suteikiau" net 
doktoratą, kurį Encyclopedia 
Lituanica atėmė. Kitu atveju tik iš 
šiemet atšvęstos 70 metų amžiaus 
sukakties paaiškėjo, kad mūsų 
enciklopedijoj buvo pasijauninęs 
penkeriais metais. Sunku pasaky
ti, kiek buvo tokių atvejų, kur sa
vo biografijos buvo klastojamos. 
Visų tokių būtų sąžinės pareiga 
bent dabar pasinaudoti proga sa
vo biografijas "papildyti" tiesa. 

6. Leidėjo pakviestas, dalyva
vau pirmuosiuose redakciniuose 
posėdžiuose dėl antrojo papildy
mų tomo. Dr. inž. J. Gimbutas iš
kart išdėstė, kokį šį tomą jis nori 
matyti. Ten pa t (ir vėliau asmeni
niuose susitikimuose, nesgi esa
me draugai) mėginau j a m išaiš
kinti, kad jis biografijų atžvilgiu 
neskiria enciklopedijų nuo vardy
nų ir kad tai neišvengiamai vestų 
į enciklopedijos lygio degrada
ciją. Leidėjas J . Kapočius taip pa t 
įsakmiai pabrėžė, kad ir antrasis 
papildymų tomas liktų to paties 
lygio, kaip anksčiau išleistieji 36 
tomai. Deja, nepasisekė man sa
vo draugui Gimbutui išaiškinti, 
rodos, aiškų enciklopedijos ir pap
rasto vardyno (Who's Who) skir
tumą. Savo straipsnyje j i s vėl kar
toja tą patį, ką piršo nuo pirmo 
redakcinio posėdžio. Kietumas lai
duoja ištvermę, bet ir gundo už
sispirti. Kad ir Harvardo bibliote
koj susipažinus su rimtosiomis 
anglų, italų, prancūzų, vokiečių 
enciklopedijomis, būtų akivaizdu, 
kad enciklopedija ir vardynas yra 
skirtingi dalykai, draugėn nesu
plakami. Iš kai kurių straipsnio 
vietų matyti, kad praverstų pa
grindžiau perstudijuoti ir mūsų 
enciklopediją — matytųsi, kur sly
pi jos vertė ir kur tik balasto įdė
ta, svarbiausia, kas jau yra duo
ta. 

įdomią apybraižą apie Braziliją, 
skirtą kituose kraštuose gyvenan
t iems lietuviams šį kraštą geriau 
pažinti . Kūrybos puslapiuose 
spausd inama Petro Babicko vaiz
delis iš Rytų fronto 1944 metais 
„Rimgaila šoko", Gražinos Opai-
tės-Boleckienės nuotaikingi felje-
t o a n i „ K a i m y n ų v a j u s " , i r 
„Baryšnikovo gastrolė". braziles 
Rachel Porteia-Audenis eilėraščių 
vertimai iš portugalų į lietuvių 
kalbą, poeto Venancijaus Ališo 
eilėraščiai iš „Cascata Crista-
l ina" rinkinio. 

Tai tik dalis leidinyje sudėtos 
gausios medžiagos. Redaktorė 
kukliai pastebi, kad šiuo leidiniu 
nenorima „nieko nustebinti, juo 
labiau, niekas iš mūsų nesiveržia 
į rašytojo pripažinimą". Tačiau 
jis yra akivaizdus pavyzdys, kaip 
ir nepalankiose kultūrinėse sąly
gose šviesūs žmonės įstengia 
originaliai ir prasmingai naudoti 
savo tautinį kultūrinį palikimą, 
pa tys save praturt indami ir jį 
gaivindami ateinančioms Brazili
jos lietuvių kartoms. 

• Izidorius Straukas, Nuo 
Laukuvos iki Čikagos — 
p e r g y v e n t i veik š imtmečio 
ats iminimai. Chicago, 1983. 432 
psl. Viršelis ir aplankas Petro 
Aleksos. Kaina — 8 dol. Gaunama 
p a s platintojus ir „Drauge". 

Į memuarinę mūsų literatūrą 
išskirtinai rikuojasi ši stambi 
knyga — nes jos autorius baigia 
sulaukti šimto metų amžiaus ir 
savo pasakojimą pradeda dar 
devyniolikto šimtmečio Žemaitijo
je. Apšvelgęs savo Šeimos šaknis, 
papasakojęs apie jos patirtį 1863 
m. sukilimo ir vyskupo Motiejaus 
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Valančiaus laikais, autorius mus 
vedžioja po atgimstančios Lietu
vos laikotarpį šio šimtmečio 
pradžioje, nušviečia Nepriklau
somybės metus, okupacijas, bėgi
mą iŠ tėvynės, ir atveda iki pat 
Chicagos. Tai didžiulės vertės 
vieno lietuvio asmeniško gyveni
mo panorama, kurioje atsispindi 
visą mūsų tautą ištikę įvykiai, ir 
švyti ta dvasia, kuri sugebėjo juos 
visus pakelti, priimti, ir iš jų 
išausti prasmingą tokioje ilgoje 
laiko perspektyvoje asmenišką 
gyvenimą, tikintį į Lietuvos 
prisikėlimą naujai ateičiai. 

• Kun. B. Pacevičius, Gėlės 
Marijos rankose. Marijos 
apsireiškimų Fatimoje santrau
ka. Torontas, 1983. Aplankas 
Aldonos Totoraitienės. Iliustruo
ta. 212 psl. Gaunama pas autorių: 
1011 College Street, Toronto, 
Ontario, Canada M6H 1A8. 
Kaina — 5 dol. 

Jeigu iš tikro būtų vadovauja
masi tomis mintimis, kurias skel
bia redaktorius J . Gimbutas, yra 
pagrindo baimintis, kad tas to
mas išeis "keršas", savotiškai su
plakantis enciklopediją su pap
rastu vardynu. Gerbiant Lietuvių 
Enciklopediją, tiktų tokiam tomui 
paieškoti ir kito vardo, kuris iš tie
sų atitiktų jo pobūdį. 

Reikia palankiai vertinti su
manymą išleisti mūsų enciklope
dijos papildymų antrąjį tomą. To
dėl reikia nedelsiant teigiamai 
atsiliepti į leidėjo kvietimą užsi
sakyti šį tomą. Tačiau drauge ly
giai svarbu, kad nebūtų pernelyg 
— dėl nepergalvojimo — nuslys-
tama į žemesnį lygį. J e i tas to
mas išeitų per daug "keršas" ( dėl 
enciklopedinės medžiagos pra
skiedimo Who's Who srauto bio
grafijomis), j is mus nejaukiai 
atestuotų, daugiau kompromituo
tų negu reprezentuotų — faktiš
kai dokumentuotų nuosmukį. 

Jau po dr. inž. J . Gimbuto 
straipsnio, sukėlusio ne maža 
abejonių, p a s i r o d ė spaudoj 
(Drauge 1983 rugpjūčio 31 nume
ry) ir visų redaktorių vardu kvie
timas siųsti "adresus tų išeivijos 
lietuvių, kuriuos manote esant 
vertus dėti enciklopedijon". Kaip 
sakyta, niekur pasaulyje neprak
tikuojamas toks metodas rinkti 
enciklopedijai biografijas. Per 
lengvai pasitikima, kad visi 
apskritai nusivokia, kas yra enci
klopedija. Ar visi redaktoriai pri
tarė tokiam metodui? Verčiau iš 
anksto įspėti, negu po laiko ap
gailestauti. Todėl, nors ir didžiai 
nenoriai, jaučiau pareigą atvirai 
pasisakyti. 

P.S. Siūlydamas "gerokai iš
plėsti" išeivių biografijų skaičių, 
dr. inž. J. Gimbutas tikino, kad 
"būsimoms kartoms tai bus svar
bus dabartinių laikų gyvenimo 
skerspjūvis". Reikia pripažinti, 
kad ir atskirų biografijų sutel
kimas galės pa ta rnau t i istorine 
medžiaga. Bet ar, užuot degrada
vus enciklopediją, ne daugiau pa
tarnautų dabart inei išeivijai 
"įamžinti" atskirai išleistas spe
cialus vardynas? Prieš trisdešimt 
metų (1953) buvo išleistas kuklo-
kas Amerikos lietuvių vardynas. 
Dabar būtų galima aprėpti viso 
laisvojo pasaulio lietuviškąją iš
eiviją stambiu leidiniu. 

Kad ir norint "gerokai išplėsti" 
išeivių biografijas papildymų ant
rame tome, vis vien nebus įmano
ma įdėti visų kuo nors pasireišku-
siųjų. Ir a t ranka nebus lengva, 
neišvengiamai pasidarys "loteri-
nė", kai norima kriterijus "su
minkštinti". J u k kone visi bus per 
laiką pakilę karjeroj ar savaran
kiškai prasimušę, kurioj nors iš 
gausių organizacijų buvę valdy
boj ar gavę jose laipsnius. Vieni 
bus įdėti, kiti liks pamiršti. Daug 
nulems, ypač "savanorių", verž
lumas ir sugebėjimas "prisistaty
ti". O vardynas galės būti lygiai 
visiems atviras. 

Kitas reikalas. Atskirai išlei
džiamas vardynas pagelbėtų enci
klopedijai tokia likti ir tuo atveju, 
jei senesnieji kriterijai būtų papil
dyti "virš vidurkio" prasimušimo 
kriterijais. Enciklopedijai galioja 
principas nesiriboti tik dabarti
mi. Jeigu dedamas tam tikros 
kategorijos asmuo, ta i reikia dėti 
ir visus kitus tos pačios katego
rijos asmenis. Konkrečiai tai reiš
kia: jei dedame x, y, z sėkmingą 
profesionalą, verslininką etc„ tai 
principiškai privalu iškasti ir 
tuos, kurie tokią pat teisę į enci
klopediją turi ir iš senųjų išeivių, 
o taip pat ir iš Lietuvoj likusiųjų. 
Ar rūpinamasi šiuo reikalu, ir ar 
bent apie jį pagalvota? Užmirš
tant senuosius išeivius ir liku
siuosius Lietuvoje, ryžtas "gero
kai išplėsti" dabartinių išeivių 
skaičių pasirodo nesuderinamas 
su enciklopedijų reikalaujamu vis-
pusiškumu bei objektyvumu. 

Vardynas tokio rūpesčio nekel
tų, apsiribodamas tais, kurie čia 
pasiekiami. Tokios didelės energi
jos vyrui, kaip dr. inž. J. Gimbu
tas, tai būtų įveikiamas užmojis. 
Nekiltų nė išleidimo sunkumų. 
Išankstinių prenumeratorių, ap
simokančių už savo biografijas, 
pakankamai atsirastų. Tikriau
siai vardynas taptų "bestselle-
riu". Būtų ir kasdieniškai (ne tik 
istorijai) pravar tus toks lietu
viškosios išeivijos Who's Who: 
tuojau pat randi informaciją apie 
savo pažįstamus, randi ir jų žmo
nų bei vaikų gimimo datas. Taigi 
būtų patarnauta ir mūsų sociali
niam bendravimui. 
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