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Optimizmas su 
pageidavimais

Pradėkime naujuosius me
tus džiugia gaida. Tam yra 
pagrindas. Išeiviškoji buitis, 
tragiškai prasidėjusi prieš 40 

neįklimpo neišbrenda
mo sunykimo pelkėje. Tautos 
charakterio dėka išlikome 
pakankamai atsparūs, darbš
tūs, sugebantys duoti pasau
liui ir sau, ypačiai sau, įvairių 
savitų dvasinių vertybių.

Suprantama, mūsų egzodas 
nėra ilgaamžis. Jo dvasinius 
pylimus pastoviai ardo senėji
mas, juo labiau svetimos ap
linkos įtakų srovės. Tai natū
rali eiga. Bet ar dėl to turime 
nusiminti ir rašyti ilgus 
spengleriškus traktatus apie 
artėjantį saulėlydį? Manau, 
kad ne, ir nepatariu niekam, 
nes tai tik laiko gaišinimas. 
Dabartis praeinamumo nepri
pažįsta.

Kur kas vertingiau su šilta 
veiklios dabarties plaštaka 
spūstelėti jau ištiestą rytojaus 
delną. Tai geriausia bičiulys
tė, įpareigojanti džiaugtis 
kiekviena šviesesne gyvenimo 
apraiška. Šitaip elgdamiesi už
tikrinsime savos kultūros tęs
tinumą ilgesniam laikui.

Iš tokių šviesių apraiškų 
šiandien neabejotinai yra mū
sų gana veržlus knygų bei kul
tūros žurnalų leidimas. Štai 
prieš Kalėdas pasirodė Met
menų 46-tas ir Aidų 1983 me
tų 5-taB numeriai — įdomūs, 
turiningi, saviti. Tuo pačiu lai
ku gavau ir prasmingą dova
ną — Kazio Bradūno naują 
poezijos knygą Prierašai, ku
riuose poetas, šalia religinių 
apmąstymų, jautriu žodžiu 
parodo Lietuvos pavergėjo 
menkystę. Atėjo ir Kosto Os
trausko imponuojančios struk
tūros ir šiuolaiki) io turinio 
drama Gundymai. Vien tik už 
estetišką išleidimą ši knyga 
nusipelno premijos, jeigu prie 
esamų premijų (jos niekam 
kaulų nelaužo, tik skatina 
kūrybingumą) L.B. Kultūros 
taryba ryžtųsi skirti dar vieną 
— knygos dailaus išleidimo 
žymenį. Iš pašto parsinešiau 
irgi nelauktą dovaną — intri-. 
guojantį Petro Melniko roma
ną Pakirsta šaka. Šiek tiek 
anksčiau su bičiulišku įrašu 
gavau solidžiai išleistą Bro
nio Railos temperamentingų,

keliais

I įžvalgių ir taikliai drąsių pra
kalbų rinkinį Kitokios Lietu
vos ilgesys.

Matome, koks gausus yra 
vertingų leidinių derlius, čia 
tik dalinai suminėtas. Argi vi
sa tai nenuteikia džiuginan
čiai? Nors tuoj pat pagalvoji: 
būtų gražu ir gera, kad tie lei
diniai gausiau paplistų, žmo
nės juos skaitytų ir komentuo
tų. Šiapus ir anapus.

Išsireiškimas “būtų gražu ir 
gera” tinka ne vien tik dabar
tinei knygų platinimo bei skai
tymo būklei išryškinti. Yra ir 
kitos kultūrinės veiklos plot
mės, į kurias neretai žvelgia
me su pageidavimų jausmais.

Pavyzdžiui, būtų gražu ir ge
ra, jeigu mano apylinkėje daž
niau vyktų pirmaeilių lietuvių 
dailininkų parodos: tapybos, 
grafikos, skulptūros. Bent du 
kartus per metus. O dabar 
pasitenkinama mėgėjų eks
pozicijomis. Irgi retomis.

Būtų gražu ir gera, jeigu šeš
tadieninis radijo pusvalandis 
pavirstų valanda. Tam, atro
do, galima būtų sukelti lėšų. 
Tada gal dažniau išgirstume 
geros išeivijos ar pavergtos 
Lietuvos kompozitorių muzi
kos, išgirstume aktoriško skai
tymo, pokalbių su įdomiais as
menimis, daugiau lietuviško 
sąmojo.

Neseniai Draugo priede uoli 
žurnalistė susijaudinusi įro- 

į dinėjo, kaip sunku penkiems 
radijo redaktoriams (kurie 
“neriasi iš kailio”) sudaryti 
šeštadieninę 29 minučių prog
ramą. Argi iš tikrųjų taip sun
ku? Juk į tas minutes įsprau
džiami keli skelbimai, vietinės 
žinios, standartiniai varduvi
ninkų ar gimtadienius šven
čiančių paliaupsinimai, su 
lengva muzika; mirčių prane
šimai, su vis ta pačia “Avė 
Maria”. Be to, kartkartėmis 
dosnūs tautiečiai užprašo (už 
100 dolerių) savo amžinatilsį 
vyrų ar žmonų netrumpus 
minėjimus. Šitaip tvarkantis, 
esu tikras, daug prakaito neiš- 
liejama. Blogiausia, kad radi
jo skonis pasidaro prastas.

Galop, būtų gražu ir gera, jei 
teatralai nesibaidytų scenos. 
Ruoštų dažnesnius vaidini
mus. Paįvairintų balių ar 
minėjimų programas viena-

Yra tautos gyvenime laiko
tarpių, kada trūksta įvairioms 
sritims specialiai pasiruošu
sių žmonių, o svarbiems, 
degamiems reikalams atlikti 
turi aukotis žmonės, 

i atitraukiami nuo savo 
I specialybės, kuriai jie turi 
'ypatingų gabumų ir gali jai 
.daug nudirbti. Toks buvo 
/nepriklausomybę kuriant J. 
Tumas-Vaižgantas, pirmiau
sia rašytojas ir kunigas, o 
turėjęs imtis visokių momen
tui svarbių reikalų. Apie save 
jis sakėsi pasidaręs lietuvių 
visuomenės tarnu, ėjęs ir dir
bęs, kas jam buvo sakoma, net 
neklausdamas, kokia teise jam 
liepia. Panašiai buvo ir su J. 
Brazaičiu — literatūros žino
vu, kritiku ir pedagogu. „Aš 
buvau jau naikinamos Lietu
vos vaikas, ir mano rolė tebu
vo .kamščio rolė' užkimšti 
skyles, kurioB atsirado sunai
kinus kvalifikuotus žmones“ 
(Raštai IV, psl. 8). Ir pasidarė 
politiku, rezistentu, politinių 
memorandumų rašytoju. Dėl 
to nukentėjo jo literatūriniai 
darbai. Bet kur tik ėjo, ką 
berašė, visur paliko vertingus 
pėdsakus. Šiame tome kaip tik 
yra jo įvairių sričių straips
niai.

Brazaitis buvo ne tik geras 
moksleivių auklėtojas, bet 
kaip žymus pedagogas domė
josi ir visos tautos psicholo
gija, tautos egzistencijos 
pateisinimu. Jis manė, kad 
mums reikia išsiugdyti teisinę 
sąmonę — pagrindą laisvai 
politiškai tvarkytis, susikurti 
tradicijas, išplėtoti iniciatyvą, 
„tada gal įstengsime pateisin
ti savo egzistenciją“ („Este
tiškoji tautų charakteristi
ka“, IV, psl. 20).

Tautos charakterio elemen
tais Brazaitis laiko tam tikrų 
dvasios galių persvarą bei tam 
tikrų gyvenimo vertybių 
pamėgimą. Charakteris tiek 
tautos, tiek ir atskiro žmogaus 
pamažu kinta. Skirtingas 
buvo charakteris mūsų 
liaudies, iš jos kilusios inteli
gentijos ir galop Amerikoj 
augančio mūsų jaunimo. Mes 
nesame intelektualai teore
tikai kaip vokiečiai ar 
racionalistai praktikai kaip 
prancūzai. Mumyse išlaikyta 

valios 
Esam 
labai

irproto, jausmo 
pusiausvyra, 
konservatyvūs, 
karingi, mažų užmojų žmonės. 
O jei mojamės plačiau, tai 
toliau planų ir nenueiname. 
Humanistai, bet linkę padėti 
asmenims, o ne apskritai

ne

veiksmiais vaizdais, komiš
komis ar tragiškomis situaci
jomis, gyvais dialogais, į 
scenos darbą įtrauktų kuo 
daugiau jaunimo.

Visko nesuminėsime. 
Tikiuosi, šie keli kuklūs pa
geidavimai nesudrums nau
jametinio džiugesio ir nepa- 
lauš noro dirbti bendram 
i«W. p,. v.

Nuotrauka Vytauto Maželio
Pokalbi* kultūros rūpesčiai*: poetas Bernardas 
Brazdžionis ir literatūros mokslininkas a.a. prof.

mą, o gyvenimas iškelia 
literatūrą, duoda impulsų. Iš 
mokyklų pas mus kilo literatū
ros vakari,; tradicija, o Valsty
bės, Ukmergės miesto ir kitos 
premijos kelia literatūros 
vardą. Apgailestauja senųjų ir 
jaunųjų rašytojų konfliktą, 
Maironio niekinimą, sustingi
mą senose idėjose ir persona
žuose. Mato literatūroj 
charakterių apgalvojimo ir 
situacijų išryškinimo stoką. 
Kelia mintį, kad rašytojams 
reikalingos darbo stipendijos, 
o valstybė turėtų prižiūrėti 
verčiamų knygų vertę.

Jis davė porą metinių

žmonijai. Kovojame dėl teisy
bės, o vertiname taurumą. 
Dievą pergyvenam kaip Tėvą. 
Vertinam labiau idėją negu 
formą. Pavergtam krašte 
sovietai bruka svetimas verty
bes, o mūsų žmonės prieš tai 
spiriasi. Prie gerųjų mūsų 
ypatybių pridėjus amerikiečių 
užmojį, optimizmą, asmenB 
vertės pajautimą, būtų geras 
kelias. (Jau ir dabar negalim 
skųstis mūsų užmojų menku
mu: Lietuvių enciklopedija, 
Lietuvių Bendruomenės dar
bai, Lietuvių Fondas, 
Lituanistikos katedra. —V.K.)

Išeivijoje auganti karta 
nepažįsta nepriklausomos ^literatūros apžvalgų (1939 ir 
Lietuvos gyvenimo. Straipsny
je „Dvasinis lietuvio veidas 
nepriklausomoj Lietuvoj“ 
Brazaitis mato Lietuvoje 
kapitalizmo bei proletariati- 
nių nuotaikų žymių. Senoji 
ateistinė bei liberalinė šviesuo
menė, mokiusis Rusijoje; ją 
atsverianti Vakaruose 
išmokslinta vidurinė karta bei 
jaunoji, jau išėjusi mūsų 
mokyklą, idėjiškai artimesnė 
tėvams. Kylanti ir natūralisti
nė filosofija, kurios šalinin
kams teisinga, kas naudinga. 
Jie gilinasi tik į savo specialy
bę. Gera, kad pagrindinė 
linkmė suderina profesiją su 
visuomenės darbu. Reikia 
rūpintis kelti miniažmogio 
intelektą, moralinį bei estetinį 
lygmenį.

Estetiniais klausimais 
plačiau pasisako vertindamas 
J. Griniaus Grožį ir meną 
(1938 m.) Grinius grožį aptaria 
kaip estetinį pasigėrėjimą, 
kilusį iš intuityvaus pažinimo 
idėjos spindėjimo, pasireišku- 
sio daikto forma. J. Brazaitis 
mano, kad čia proto vaidmuo 
nustumiamas, — dažnai juk 
gėrimės tik supratę idėjos 
sutapimą su jos forma. Iškėlus 
intuityvų pažinimą, netenka 
prasmės meno komentarai. 
Brazaitis sutinka su Griniaus 
medžiagos ir idėjos, tikrovės ir 
meno tiesos, kūrinio ir kūrėjo, 
kūrybos ir publikos bei meno 
su dorovės ir religijos sampra
tom. Meną laiko gamtos ir 
kūrėjo dvasios sinteze, nauja 
tikrove. Tai pateisina meno 
krypčių įvairumą, kūrėjo 
individualybės pasireiškimą.

Brazaitis didžiai vertina 
literatūros vaidmenį tautoje. 
Ji tautą gaivina, vesdama į 
ateitį, žadindama žmonišku-

1940 m.). Ypač iškelia lyriką, 
kuri krypstanti į konkretų 
gyvenimą, džiaugiasi gamta, 
skundžiasi žmogaus sužiaurė- 
jimu, liečia skaudžiausias 
žaizdas. Beletristika vis 
teberašanti apie kaimą, bet ne 
kaimui. Inteligentus užgožia 
sumiesčionėjimas. Literatūroj 
daug lėkštumo bei siaurumo. 
Įklimpta į meilę, o nėra 
socialinių, religinių bei esteti
nių motyvų.

Tremtis iškėlė daug naujų 
problemų ir reikalavimų. 
Rašytojas ir tremtinys — tas 
pats žmogus, veikiamas tos 
pačios aplinkos, bet skiriasi 
emocine prigimtimi ir kitokiu 
reagavimu. Jis čia turi laisvę,

auditoriją ir daugybę, tiesa, 
ypač žalingų, pergyvenimų. 
Bet jis turi atlikti rašytojų 
vaidmenį bendruomenei, būti 
jos „sielų“ vadu, už ją aukš
čiau stovėti. Jo temų ratas — 
tik tėvynės vizija, o naujų 
formų nesurandama. Visų čia 
dvasinis lygis nukrito ne dėl 
mūsų kaltės. Jei grįšim (tada 
dar tikėta! —V.K.), viskas 
atsigaus. Bet ir ištrėmime 
iškyla dideli kūrėjai, kaip 
Dantė, Mickevičius, Slovac
kis.

Tremtis virškina visus. 
Rašytojai be materialinio 
pagrindo ir turės eiti dirbti. Į 
svetimas literatūras neįeis, ir 
jų likimas pareis nuo mūsų 
tautinės bendruomenės, kuri 
turės duoti bent minimalias 
sąlygas rašytojo misijai 
atlikti. Literatūra yra kovos 
galingas ginklas tautiečiams 
stiprinti, draugams laimėti. Ji 
kovoja su žmogaus gyvu- 
lėjimu.

Tremties poezijoj Brazaitis 
mato tik skeveldras iš tėvynės 
išsinešto pajėgumo; jam baimę 
kelia rašytojų tarpusavio 
kovos. Literatūra visuomenės 
smukimo tempą turėtų bent 
prilaikyti, būti ugnies stulpu 
tautos klajonėj.

Tremtyje iškyla menininko 
bei rašytojo savai tautai 
ištikimybės klausimas. Nuėję į

svetimuosius, gautų plačią 
rinką, garsintų mūsų tautą bei 
atiduotų lietuvių duoklę žmoni
jai. Bet sunku prasimušti tarp 
10,000 varžovų, o ir būtų 
skriauda mūsų tautai. Kūryba
— laisvas apsisprendimas. 
Tautinius siužetus bei 
charakterius į pasaulinį lygį 
iškelti gali talentai, genijai ir 
šitas kelias atviras ir pasilie
kant savoj tautoj, kaip Micke
vičius, Baltrušaitis, Milašius. 
Šiai kartai nekils klausimas, 
kuria kalba rašyti, o vėlesnei 
nulems sentimentas tėvams ir 
dvasiniai pergyvenimai.

Žymus veiksnys
intelektualiniame lietuvių 
gyvenime yra Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademija. 1973 
metais jos suvažiavime Bosto
ne Brazaitis kalbėjo apie 
keturias problemas, keltas 
L.K.M. Akademijoj: kultū
rinės linkmės pasirinkimą, 
politinę problemą, moralinę ir 
valstybės egzistencijos proble
mą. Pirmąją St. Šalkauskis 
sprendė kaip Rytų ir Vakarų 
sintezės problemą, antrąją — 
pasirinkimu demokratinės 
sistemos, trečiąją — gelbstint 
tautos dorą, kaip kitados buvo 
išgelbėta tautinė sąmonė; ket
virtąją — egzistencijos proble
mą kėlė K. Pakštas jau 1928 
metais, skatindamas greitinti 
tautos kultūros kėlimo tempą
— „pasukti lietuvių kultūrinio 
gyvenimo laikrodį 100 metų 
pirmyn“. Jis įtikinėjo valsty
bės vyrus pasiruošti ateinan
čiai katastrofai: išsiųsti kai 
kuriuos kultūrinius turtus, 
pinigų sumas, ir jaunų žmonių 
kadrus į užsienį. Bet niekas 
nepadėjo, ir K. Pakštas išvy
ko į užsienį vienas, o katastro
fa užėjo nepa. uošus.

Išeivijoje susiduriame su 
egzistencializmo ir tautine 
proble : a. Amerikoje tautišku
mas suplakamas su naciona
lizmu, net šovinizmu. A. 
Maceina ir J. GimiuB spren
džia, kad egzistencializmas 
suderinamas su religija ir 
tautine ištikimybe.

Brazaitis rašė nemaža 
straipsnių apie didžiuosius 
veikėjus, kultūrininkus, rašy
tojus: J. Basanavičių, M. 
Jankų, Ks. Vanagėlį, A. 
Sabaliauską, S. Šalkauskį, D. 
Zaunių, K. Pakštą, J. Eretą, J. 
Grinių, Pr. Dielininkaitį, I. 
Skrupskelį, J. Prunskį, St.

(Nukelta į 2 psl.)

(akrilia ant popieriau! ir medžiagoa, 38x25)
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Z. Ivinski, 
Padalį, J. 
vyresniųjų,

vienu 
Lietuvos

Brazaičio kultūriniai rūpesčiai
(Atkelta iš 1 psl.) 
Ylą, A. Maceiną, 
A. , Damušį, Pr. 
Girnių. Be kelių
tai daugiausia jo kartos, „XX 
amžiaus“ sambūrio žmonės, 
su kuriais jį rišo ne tik idėjų 
vienybė, bet ir artima 
draugystė, plunksnos bičiu
lystė. Iš tos grupės jau bėra 
gyvi tik A. Maceina, J. Ere
tas, A. Damušis, J. Girnius. 
Čia nėra vietos aptarti visų. 
Pasitenkinsiu tik K. Pakštu, J. 
Eretu, A. Maceina, J. Girnium.

K. Pakštą J. Brazaitis laiko 
dinamiškiausiu asmeniu mūsų 
visuomenėj, 
nepriklausomos
dvasinių vadų. Jis stiprios 
vaizduotės, jausminio ir 
dihaminio reagavimo, kalbė
jęs vaizdais, sentencijomis. Su 
St. Šalkauskiu svajoję Lietu
vą padaryti pasigrožėjimu 
kitoms tautoms, o Baltijos 
pajūrį būsimosios civilizacijos 
centru. Ragino atsigręžti veidu 
į jūrą, stipriai paspartinti 
mūBų kultūrą, pasukti prancū- 
zų-ąnglų link, pasiimant 
prancūzų atvirumą, grožio 
pajautimą, idėjų aiškumą ir 
anglų darbštumą, energiją, 
ištvermę. Tai atsvertų vokie
čių ir slavų pavojingą įtaką, 
sustiprintų mūsų civilizaciją ir 
valstybinę nepriklausomybę. 
Pakštas buvo plačios kultū
rinės autonomijos šalininkas, 
siūlė planingą emigraciją. 
Emigracijoj skelbė rytų bei 
vidurio Europos federaciją. Jis 
gimdė idėjas ir mokėjo dėl jų 
kovoti." Tai buvo mūsų 
dvasinis žadintojas, tik maža 
kas norėjo iš inercijos pabus
ti.

Juozas Eretas Lietuvoj turė
jęs daug draugų ir priešų. Tai 
Vakarų racionalizacijos, 
dinamikos, praktinės veiklos 
žmogus. Į Lietuvą vyko, 
mirštančio draugo M. Ašmio 
prašomas padėti Lietuvai 
neprik. ausomybę apginti ir 
pažangą pagreitinti. Ginklas, 
diplomatija, publicistika, 
mokslo knygos, sportas, 
pavasarininkai ir Lietuvos 
vyčių veikla, blaivybė, filoso
fija, literatūra — tai jo veiklos 
sritys. Jį suprato jaunieji, 
ypač pavasarininkai. O kliudė 
lietuvio pasąmonės ambicija 
— priimti tik pagyrimus... 
Lietuvoje pergyveno daug 
smūgių. Bet matė ir darbo 
vaisius — matė Kaune žygiuo
jant dešimtis tūkstančių 
pavasarininkų, o jo klausyto
jai tapo rimtais mokytojais. 
Tai krikščioniško sąjūdžio 
dvasia prieš Rytus ir antide- 
mokratiją. Ir dabar jis kovoja 
dėl Lietuvos, dėl jos vietos 
Europos valstybių tarpe, dėl 
tremtinių kilimo į aukštesnę 
kulfūrą. • Nepaisant nusivyli- 
mų, .jfe Bavo žygį Lietuvon 
pakartotų, jei tik reikėtų.

Antanas Maceina St. 
Šalkauskio mokinys, didžiau
sias savo 
pasižymi
diagnoze, faktų pasaulio 
analize, intuityviu 
pagauna ypač jaunus klausy
tojus. Jo svarstytos proble
mos: socialinis teisingumas, 
buržuazijos žlugimas, didžių
jų politikos klaidų demaskavi
mas (Didysis Inkvizitorius), 
pikto paslaptis, kentėjimo 
problema (Jobo drama), sovie
tinės dvasios žmogus. Jis 
kontroversinis žmogus, Lietu
voj susilaukęs opozicijos iš 
pačių katalikų dėl šūkio 
„Nuimti auksą nuo altorių“, o 
Vokietijoj dėl nepasaulėžiū- 
rinės politikos, reikalavimo, 
kad valstybė nesikištų į 
žmogaus sąžinę, kad būtų 
pripažinta kultūrinė autono
mija. Maceina įrodinėja, kad 

: šiandien nebeneigiamas 
Kristaus istoriškumas, o tik jo 
dieviškumas (Niekšybės 
paslaptis). Krikščionių moralė 
remiasi dekalogu ir žmogaus 
sąžine. O komunizmui aukš
čiausia būtybė — žmogus. 
Moralu, kas kolektyvui

Laisvės ir 
apologetas, 
surogatų

naudinga, o tai apsprendžia 
partija. Žmogaus prasmė — 
ateiti iš gamtos, atlikti savo 
rolę kolektyvui ir išnykti. 
Taktikos sumetimais komunis
tai leidžia senajai tikinčiųjų 
kartai išmirti.

Juozas Girnius — vienas iš 
tremties intelektualinį gyveni
mą dominuojančių asmeny
bių. Žymus paskaitininkas, 
Literatūros lankų idėjinis 
vadas, vadovavęs Ateitininkų 
federacijai, katalikų ir libera
lų jaunimo galvojimo autori
tetas, kalbąs šio amžiaus 
kalba, tiriąs etines vertybes 
esamoj žmogaus egzistencijoj, 
atviras gyvenimui ir ištiki
mas principams, 
atsakomybės 
humanizmo
demaskuotojas. Nuo individo 
kelias į universalumą jam 
eina tik per savo tautą. Prieš 
kaimenės žmogų pastato 
asmenybę ir herojinį 
pasipriešinimą aplinkai. Gir
nius neina į „plačiuosius 
vandenis“, o lieka lietuviuose.

Čia plačiau paminėtųjų ir 
daugelio kitų mūsų tautos 
gyvenime reikšmingų asmeny
bių pažinimui Brazaičio 
straipsniai — gilus ir patiki
mas šaltinis.
Brazaitis gerai nusimanė 

apie teatrą ir buvo jo repertua
ro komisijos narys. Sielojosi, 
kad mūsų teatras pataikauja 
publikai: „Nori menui pažibin
ti žvakutę, o publikai balaną“, 
stato melodramas, komedijas, 
o pastatymuose kyšo primity
vumas — šaržas ir cinizmas. 
Net ir opera linksta į operetę. 
O teatras turėtų plaukti savo 
keliu ir į ten vairuoti publiką, 
ugdyti jaunąją publiką. 1956 
m. jau Amerikoje, minėdamas 
35 metų teatro sukaktį, ap
taria tris valstybės teatro 
laikotarpius: organizacinį 
(Glinskio, Dauguviečio ir 
Sutkaus), meninio kilimo 
(Olekos-Žilinsko) ir nusilpimo 
(Dauguviečio). Dabar Lietuvo
je teatras turi duoną be kūry
bos laisvės, o tremtyje — 
laisvę, be duonos.

Mokyklos reikalai. Autorite
tinis režimas Lietuvoj buvo 
pasinešęs naikinti privačias 
mokyklas. J. Brazaitis parašė 
straipsnį: „Įsidėmėtinas
mokyklų klausimo išsprendi
mas Olandijoj“. Olandijos 
katalikų mažuma (35 nuoš.) 
išsikovojo teisę turėti privati
nes valstybės išlaikomas 
mokyklas. Tai Brazaitis stato 
pavyzdžiu kitoms valstybėms, 
taigi ir Lietuvai.

Mokyklos uždaviniu Brazai
tis laiko: „iš lietuviškos 
mokyklos išėjęs žmogus turi 
jausti, galvoti ir norėti lietu
viškai“, būti kūrybingas 
tautietis, mylėti, kas gera 
lietuviška, ir gerbti, kas gera

Audronė Skuodaitė Be pavadinimo

A

svetima. Jis peikia anuome
tinius baigiamuosius gimna
zijų egzaminus su 18 egzami
nų. Pasisako už humanistines 
varžybas, bet jose turi būti 
įtraukta visa mokykla, ne keli 
rinktiniai mokiniai. Jam kelia 
susirūpinimą per didelis spor
to protegavimas. Jis rūpinasi Sovietų okupacijos metu kai 

kurie rašytojai atsisakė 
tautinės ideologijos. 
Su didžiausiu nusivylimu į tai 
žiūrėjo ypač vyresnieji 
moksleiviai, parodę 
nepalaužiamą idealizmą, sėdė
ję kalėjimuose. Tad svarbu 
dabar atgaivinti moksleivių ir 
rašytojų ryšius.

Apie mokyklos uždavinius 
tremtyje kalbėdamas sako, 
kad mūsų mokyklai aiškus 
tautiškai krikščioniškas 
kelias. Praeityje daryta 
klaida, kad nesirūpinta 

krašto 
Iš čia kilo 

o

ir mūsų studentija. Pastaruo
ju metu nuo humanistinių 
dalykų pasinešusi į praktinius 
mokslus turi stengtis giliai 
juos pažinti, bet nepasidaryti 
amatininkais bei oportu
nistais, nes tai žlugdo 
asmenybės išugdymą, be 
kurios nėra ir kūrybos. 
Pasidžiaugia ir kaimo jauni
mu — pavasarininkais, kurie 
atmetę konservatyvumą, ant 
etnografinio pagrindo deda 
naujos kultūros klodus.

Sveikindamas sporto olim
piadą, (1938 m.) džiaugiasi, 
kad menkomis priemonėmis 
daug pasiekta. Gailauja, kad 
ta proga nepasinaudota dvasi
ne kultūra.

Literatūra ir mokykla. 
Brazaitis nurodo tris literatū-

tai žlugdo

Šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 14 d.

Nuomonės ir pastabos
Klaida toliau kartojama
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kartos 
laiko

filosofas, 
dvasios

pažinimu,

Audronė Skuodaitė Be pavadinimo, 1981 
(akrilia ant drobės, 60x72)

ros mokymo tikslus: 
moralinį ir 
intelektinių bei 
sugebėjimų, 
literatūra gyvenime naudotis. 
Jis labai vertina literatūros 
vakarus, kurie dabar (rašyta 
vokietmečiu) reikia atgaivinti.

estetinį, 
paskatinimą 

emocinių 
kad įgustų

Asmens ir 
santykiavi- 
aukštesnės 

kultūros

savo atminime, kaip dalį tos 
statybos, kurią organizuoja jo 
bendraamžiai ir krauna ant 
statybos vainiko, kurį buvo 
davusi ankstesnė generacija ir 
ant kurio dės savąjį įnašą 
ateinanti generacija.

Tai organiškas 
Bendruomenės 
mas. Jis yra 
bendruomeninės
padaras. Jis yra ženklas, kad 
Bendruomenė kuria savo isto
riją ir ja gyvena. Tokioje 
Bendruomenėje ir mirusieji 
gyvena. Gyvena savo dar
bais“ (psl. 399).

Didelį darbą atliko A. 
Skrupskelienė ir C. Grincevi- 
čius, sulasiodami šiuos 
straipsnius iš baigiančių 
trūnyti laikraščių bei žurnalų, 
pateikdami vyresniesiems 
progą dar kartą jais pasigėrė
ti, pagyventi anų laikų rūpes
čiais ir darbais, garbingo 
atminimo veikėjais, o jauna
jai kartai tai bus lietuvybės ir 
visuomeninės veiklos pagrin
dai ir pavyzdžiai. .

Draugo 1983 m. spalio mėn. 8 
■ d. laidoje, nr. 200(35), buvo Vinco 
Trumpos straipsnis — „Keletas 
siluetų iš Aušros gyvenimo“, 
kuriame „Amerika pirtyje“ kome
dija klaidingai priskiriama inž. 
Antanui Vilkutaičiui, dargi su 
pastąba: „dėl to dabar berods 
nėra ko ginčytis“. Ar V. Trum
pa šią pastabą padarė, pasisėmęs 
žinių iš okupuotos Lietuvos 
literatūros mokslininko V. 
Kuzmicko, kuris tokią autorystę 
visomis išgalėmis stengiasi įrody
ti? Žinome, kad to siekdamas V. 
Kuzmickas paruošė net dvi kny
gas: Keturakis. Rinktiniai raitai 
(1976 m.) ir Antanas Vilkutaitis- 
Keturakis (1981 m.), tačiau, bent 
trumpai jas panagrinėję, pamaty
sime, kiek šiam mokslininkui ir 
jo mokslinėms knygoms galima 
patikėti...

Gerai susipažinusi su savo tėvo 
Juozo Vilkutaičio Keturakio kūry
ba, pirmoje V. Kuzmicko knygoje 
tuoj išskyriau tris svetimus 
kūrinėlius, kurie nieko bendro su 
Keturakių neturi. Faktinai čia 
nieko bendro su Keturakių neturi 
ir mano dėdė inž. Antanas Vilku
taitis, kuriam šioje knygoje 
priklauso tik Tolstojaus dramos 
dalinis vertimas, atliktas 
Gulbiniškių Antano slapyvar
džiu. " (Keturakio slapyvardžio 
Antanas Vilkutaitis niekados 
nenaudojo.) Visa kita šioje 
knygoje priklauso Juozui V. Ketu- 
rakiui, ką dar 1909 m. patvirtino 
jo biografas dr. Kazys Grinius 
Vilniaus žiniose nr. 22.

Kokiais sumetimais okupuotos 
Lietuvos literatūros mokslininkai 
(žinoma, ne visi) nutarė „nurašy
ti“ j Vakarų laisvę pasitraukusį 
Juozą Vilkutaitį-Keturakį, čia 
nenagrinėsime, bet, kad jo visą 
kūrybą V. Kuzmickas priskyrė 
broliui inž. A. V. — publicistui, 
pateisindamas: „kad kito 
Vilkutaičio rąžytojo nėra buvę“, 
— tai yra jau įvykęs faktas.

Matydami, kad mūsų tėvas 
okupuotos Lietuvos mokslininko 
yra baigiamas „nukryžiuoti“, 
1979 m. išleidome knygą — 
Tikrasis Keturakis ir jo raštai, 
kuri, anot čionykščio literatūros 
mokslininko V. Kavaliūno, 
„griaute sugriovė“ V. Kuzmicko 
užmestus kaltinimus, esą Juozas 
pasisavinęs brolio veikalą, o 
naujai paskelbta vėlesnė J. V. 
Keturakio kūryba pilnai įteisino 
jį, kaip 
autorių.

Minėtoje 
apie V. 
Ketur akiui

„Amerika pirtyje1

knygoje kalbėdama 
Kuzmicko priskirtų 
trijų nežinomų auto-

specifiniais mūsų 
reikalavimais.
inteligentijos perteklius, 
buvo specialistų stoka preky
boje, pramonėje, nepakan
kamai mokėjome svetimų 
kalbų, stokojome visuo
meninio išsiauklėjimo. Dabar 
esame degraduoti, suprimity- 
vėję. Stovime prieš emigraciją 
ir fizinį darbą. Reikia išmokti 
kalbų ir įsigyti specialybę. 
Svarbu idealistinis nusiteiki
mas. Tai duos ramią sąžinę, 
kad siekėme taurumo. Svarbu 
gerai pasisavinti tam tikrą 
lituanistikos kiekį. Tuomet 
nepalūšime gyvenime, 
pasipildydami teigiamais 
įsigytais naujais dalykais, 
išmokdami demokratiškai 
nusiteikti. Mūsų mokytojai 
tremtyje geriausiai iš visų 
profesijų išlaikė moralinius 
egzaminus, parodė daugiausia 
idealizmo.

Brazaičio straipsniai giliai ' 
apgalvoti, iki galo išmąstyti, 
bet ne sausi, o stilingi, 
vaizdingi. Jų forma be 
priekaišto, perregimai skaidri. 
Antai jis kalba apie Prano 
Padalio — ekonomisto ir 
rezistento — santykį su 
bendruomene: „Įtampa (tarp 
asmens ir bendruomenės, - 
V.K.), gali kartaiB pavirsti 
harmonija ir bendradarbia
vimu. Tai įvyksta, kai Asmuo 
atiduoda ką gali o Ben- Audronė Skuodaltė 
druomenė jo įndėų palaiko!

Šį tomą finansavo J. Brazai
čio bičiuliai dr. Juozas ir 
Aleksandra Kazickai. J. 
Kazickas — ekonomistas ir 
rezistentas, kaip ir Pr. 
Padalis; laimingas sutapimas 
profesionalo ir visuome
nininko bei mecenato.

Į Laisvę Fondui linkime ir 
toliau leisti tokius reikšmin
gus mūsų kultūrai leidinius.

Be pavadinimo, 1981 
(akrilia ant drobės, 60x72)

rių kūrinėlius, pareiškiau viltį, L 
kad jie bus kada nors išaiškinti 
geresnių literatūros mokslininkų. 
Dabar tas įvyko greičiau, negu aš ■ 
tikėjausi: okupuotoje Lietuvoje 
išaiškinta, kad vienas iš jų 
priklauso lenkų rašytojai J. 
Savickai-Ostojai, o Muencheno 
universiteto lietuvių kalbos dėsty
toja dr. Liucija Baldauf-Jurgu- ... 
tytė surado, kad kitas jų priklau- t 
so prancūzų rašytojui J. 
Roumanille. Nors trečiasis s 
kūrinėlis lieka dar neišaiškintas, 
ir, nors V. Kuzmickas dabar 
bando įtikinti, kad jie galėtų būti ¥ 
bent Antano V. vertimai, tas <» 
jokiu būdu nepateisina šio >d 
mokslininko padarytos klaidos, j, 
Dėl to jo pirmoji „mokslinė“ 
knyga Keturakis. Rinktiniai ,n 
raštai pasilieka be vertės (aš ■ 
pavadinau — suklastota), kadan- _ 1 
gi tuose „rinktiniuose“ Keturakio 
raštuose V. Kuzmicko surinkta 
jau dabar keturių žinomų autorių 
darbai.

Savo knygoje aš įrodžiau, kad - e 
be jokios abejonės pirmas 
originalus Keturakio kūrinėlis irt 
„Gaisras“ 
atsitikimo), yra parašytas invali
do žmogaus, kokiu buvo mano 
tėvas J. V. Keturakis ir tuo 
įvykdžiau okupuotos Lietuvos 
bibliografo VI. Žuko pastatytą 
sąlygą: „Atrodo, jog pakaktų 
įrodyti, kad bent vienas ankstos-'^ 
nis Keturakio slapyvardžiu 
pasirašytas kūrinėlis tikrai esąs 
J. Vilkutaičio“. Ten pat išaiški
nau, kur ir kaip V. Kuzmickas 
paprasčiausiai meluoja.

Tačiau vėliau išleistoje savo 
knygoje Antanas Vilkutaitis- 
Keturakis (1981 m.), šis
mokslininkas dėl savo klaidos nei 
neatsiprašinėja, nei sau kaltės 
nesiima, o tik vėl įžūliai kaltina 
„pusiau raštingą“ Juozą Vilku- 
taitį ir „jo ciniškai kartotą 
prasimanymą“... Anot Kuzmic
ko — jeigu tie (jo prilipdyti kitų 
autorių) kūrinėliai priklauso kam 
kitam, tai: — „A. Vilkutaičio 
literatūrinė šlovė nuo to nenuken- 

Į tės“,„ (psl. 171).
O kaip su Juozo Vilkųtaičjo . , 

šlove? Ar okupuotos Lietuvos 
literatūros mokslininkas nejau
čia jokios moralinės atsakomy
bės, šitaip apšmeiždamas ir savo 
vadinamose „mokslinėse“ kny
gose įamžindamas kaltinimus, 
kurių pats nepajėgia paremti nei 
jokiais dokumentais, nei juo 
labiau savo prielaidomis? Čia ir 
pamatome — kas iš tikrųjų yra 
cinikas.

Manau, kad užteks parodyti 
tiktai keletą paimtų iš V. Kuzmic
ko knygos pavyzdžių, kad skaity
tojas pats susidarytų vaizdą, kaip 
šis „mokslinis“ veikalas tikrai 
atrodo:

„Vaikystėje A. Vilkutaitis turė
jo girdėti apie visame pasaulyje 
išgarsėjusį savo krašto žmogų 
Tamošių Bukotą (apie 1808- 
1876)“... „Ar tik nebus T. Bukota 
Vilkutaičių Antanukui 
vaikystėje įkalęs į galvą mintį, 
kad neblogai būtų pasidarius 
tiltų, plentų ir geležinkelių staty
bos inžinierium“...

Nors Antanas V. Gudeliuose 
niekados negyveno (to V.K. savo 
pirmoje knygoje ir nemini), bet 
dabar jam labai svarbu tą įrody
ti, kadangi tik Gudeliuose gyve
nęs žmogus galįs būti tikruoju 
„Amerika pirtyje“ autoriumi. Tą 
mintį iškėlė Putino sesuo M. M. 
Slavėnienė ir tuo pasiremdama ji 
pripažįsta autoriumi Juozą V., 
kuris nuo jaunystės gyveno Gude
lių klebonijoje, globojamas (kaip 
invalidas) dėdės kun. Antano 
Vilkutaičio. Taigi antroje kny
goje V. K. pradeda: „gal net čia 
pas dėdę klebonijoje gyveno ir 
mokėsi“...
busimasis rašytojas galėjo at
sikraustyti
1874 m.“.., o galų gale jau 
pats tuo įsitikinęs, V. K. 
rašo: „Gyvendamas pas dėdę 
Gudelių klebonijoje, Antanukas 
turėjo pirmą kartą gyvenime 
pamatyti klajojantį dailininką 
mozūrą Hrinevickį“.

Toliau V. K. pateikia tokį „fak
tą“: „Ligi šiol nepastebėta, kad 
mintis A. Vilkutaičiui pasivadin- 
ti Keturakių galėjo kilti beskai
tant S. Daukanto išverstą romė
nų istoriko ( ... ) knygą“ ... 
„Vilkutaitis ūmai galėjo prisimin
ti“ ... “Gal jis panoro sekti S. 
Daukanto pėdom“... Arba: „An
tanas Vilkutaitis negalėjo

(Nukelta į 4 psl.)
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Kai nuotraukos virsta fantazija Vladas Šlaitas
tapyba
užslepia tikrąjį jų įvykdymo 
būdą. Tapinys užsimezga, kai 
atsitiktinai susitinku su kokiu 
nors asmeniškai (bent man 
pačiai) patraukliu vaizdiniu — 
ar tai būtų asmuo, ar asmens 
nuotrauka, gėlė, ar kitoks 
vaizdas. Galėčiau pasakyti, 
kad praleidžiu dienų dienas, 
besižvalgydama tokio vaizdi
nio, kurį galėčiau paversti į 
fantaziją. Susidėstau aplink 
save tokias nuotraukas, ku
rios man atrodo reikalingos 
tam tikram tapiniui, ir prade
du nuo vaizdinio, kuris taps 
mano „tema“. Po šios 
pradinės stadijos tapinys, 
atrodo, pats save toliau 
diktuoja. Jei viskas gerai 
einasi, aš visiškai pasineriu į 
darbą, ir kuo mažiau logiškai 
apskaičiuotas būna procesas, 
tuo sėkmingesnis paveikslas.

Atrodytų, kad žiūrovams 
yra labai svarbu įžiūrėti 
simbolinę ar psichologinę 
paveikslų intenciją. Nors 
žinau, kad kūrinyje visada yra 
užslėptų implikacijų ir sim
bolių, pati sąmoningai jų 
specifinės prasmės nebūnu 
perpratusi. Savo tapimuose 
siekiu tam tikros „esminės“ 
psichologinės įtampos, bet 
bandau leisti jai pačiai savai
me „iškilti“, ir tokiu būdu pati 
pasiekiu pasąmoninį savęs 
pačios klodą. Kadangi tapy
mą atlieku greitai ir būnu 
visiškai į jo procesą pasinė
rusi, kai atsitraukusi žiūriu į 
paveikslą, pati kartais 
nustembu jame įvykdytais 
sugretinimais.

< Labai svarbu, kad 
paveikslas „reikštų“ (man 
tikrai rūpi tapinių turinys!), 
kad jis turėtų jausminį povei
kį žiūrovui, kad iš jo sklistų 
tam tikra magika ar paslap
tis, kuri viliotų iš žiūrovo in
terpretaciją, nors ir neįmano
mą specifiškai nusakyti.

Audronė Skuodaitė

Apie dailininkę
Audronė Skuodaitė, gimusi 

Lietuvoje, baigė meno studi
jas, praėjus vos ketveriems 
metams nuo to, kai ji įsigijo 
JAV pilietybę. Bakalauro ir 
magistro laipsnį iš meno ji 
gavo Northem Illinois 
universitete. Po to ji dėstė 
meną Illinois valstybėje ir 
Nova Scotia, Kanadoje, iki 
1970 metais kartu su vyru ir 
dviem vaikais atsikėlė į Ohio. 
Nuo to laiko, nors ji dirbo 
patvariai ir eksponavo darbus 
daugelyje galerijų šiaurinia
me Ohio, Cincinatti mieste, 
Illinois ir Kanadoje, ir išliko 
gyvam kontakte su profesinio 
meno pasauliu per savo vyro, 
tapytojo ir meno profesoriaus, 
veiklą, jos pačios atsidėjimą 
kūrybai sąlygojo reikalas 
pasišvęsti šeimos auginimui.

Biografinės detalės yra 
svarbios Skuodaitės atveju, 
nes jos kūrybinio metodo 
šaknis galima atsekti pas siur
realizmo pradininką Andre 
Breton, kuris, remdamasis 
revoliuciniu psichoanalizės 
vystymusi šimtmečio pradžio
je, eksperimentavo su automa
tišku rašymu 1919 metais. 
Skuodaitė pradeda tapinį po 
to, kai yra pasirinkusi 
patrauklią nuotrauką kaip 
šaltinį savo pirminiam vaiz
diniui. Tada eina trumpas, bet 
intensyvus ir koncentruotas 
darbymetis, kada teka vaiz
diniai, iššaukiantys pasąmo
ninius ir anksčiau neišreikš
tus santykius į paviršių — 
įvyksta jos pačios pergyveni
mų sintezė. Išdava būna 
didelės drobės — daugelyje iš 
jų viliojanti, brandi Venera, 
matyt įsitikinusi savo 
patrauklumu, užmena tarply- 
tinio santykiavimo paslaptį, 
bet išlaiko savo aiškaus ir 
nepažeidžiamo atskirumo 
atmosferą. Tačiau menininkė 
nesiekia sukurti tiksliai

Audronės Skuodaitės
Dailininkė Audronė Skuo- 

daitė mūsų visuomenei 
dar mažai pažįstama, bet savo 
originalia išraiška ir technika 
yra susilaukusi rimto dėmesio 
amerikietiškame, ypač Ohio 
valstybės, dailės pasaulyje. 
Praeitų metų rudenį Clevelan- 
do DBR galerijoje nuo spalio 
18 iki lapkričio 17 d. vyko jos 
tapybos darbų paroda, apie 
kurią Clevelando laikraščio 
The Plain Dealer meno skilty
se buvo rašyta, jog tai kūry
ba, iškart „mįslinga ir 
užburianti“. Skuodaitė tapo 
fantastinį pasaulį aplinkui 
moteris, kartais panašias į 
ją pačią. Jos tapimuose 
pasikartoja didžiulės gėlės, 
kriauklės, sceniniai užtie
salai, šokėjai. Vietoj gamto
vaizdžių, foną sudaro platūs, 
abstraktūs trikampiai. Švel
nios, bet tirštos spalvos švie
čia nuo atlasinio, jutiminio 
paviršiaus. Ilgos, besiraiz- 
gančios juostos, kurias nešio
ja jos moterys, panašios į lėles 
iš popieriaus, užmena vergo
vę. Atsitiktinė vyro figūra jos 
tapimuose būna lipšniai 
grėsminga, arba beveidė. Ar 
čia reikėtų įžvelgti feminis
tinę deklaraciją, klausia paro
dos recenzentė. Skuodaitė 
nesako, ir jos paveikslai yra 
be pavadinimų. Nors apie 
parodą sakoma, jog joje nori
ma atvaizduoti 1980-jų metų 
dvasinę būseną, joje ryškesnis 
1930-40 m. visuomenės stilius. 
Pažymima, kad siurrealistinės 
potekstės Skuodaitės darbuo
se primena Magritte.

Audronė Skuodaitė-Pearson 
gimė 1940 metais Kaune. 
Pirmuosius žingsnius dailėje ji 
pradėjo Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, dailininko M. 
Ivanausko skatinama. Čia 
1965 ‘metais buvo suruošta ir 
jos pirmoji paroda. Meno 
studijas išėjo Northem Illinois 
universitete. Dėstė meną II- 
linois valstybėje ir Nova Scotia 
College of Art and Design, 
Halifaxe, Kanadoje. Savo dar
bus yra eksponavusi daugely
je parodų, tiek individualių, 
tiek grupinių, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir Kana
doje. Nuo 1970 metų gyvena ir 
dirba Oberline, Ohio. Praei
tais metais Audronė Skuo
daitė buvo atrinkta kaip viena 
iš dešimties pajėgiausių 
menininkų Ohio valstybėje 
(šiame konkurse dalyvavo iš 
viso 88 Ohio gyvenantys ir 
dirbantys menininkai). Iš 
Audronės Skuodaitės vėliau
sios parodos DBR galerijoje, 
Clevelande, vienas jos pa
veikslų buvo įdėtas žymaus 
JAV meno žurnalo Art in 
America 1983 m. spalio mėn. 
numeryje. Šios savaitės 
Draugo priede spausdinamos 
Audronės Skuodaitės darbų 
reprodukcijos bei jos pačios 
pasisakymas ir meno kritikės 
bei Ohio Statė Arts Council 
direktorės ir kuratorės Betty 
Collings straipsnis apie 
Audronės Skuodaitės kūrybą 
(iš Ten Solo Exhibitions 
katalogo), tikimasi, supa
žindins skaitytojus bent iš 
dalies su savita ir įdomia lietu
vaitės dailininkės tapyba.

Dailininkė apie 
savo kūrybą

Savo darbuose nesiekiu 
kokios nors specifinės, tiksliai 
apibrėžiamos prasmės. Ji turi 
atsiskleisti kiekvienam stebė
tojui tik jam būdingu požiū
riu. Todėl čia labiau norėčiau 
mėginti aptarti savo pačios 
darbo procesą, kuriuo siekiu 
tokio abipusio pasikeitimo 
pergyvenimais ir karštligiško 
pasinėrimo į kūrybą, kokį 
praktikavo abstraktinės kryp
ties ekspresionistai.

Nors mano tapimuose 
matyti tam tikras apskaičia
vimas, išankstinis apgalvo
jimas ir logiškumas, jis

Dailininkė Audronė Skuodaitė-Pearson

išskaitomos simbolių siste
mos, norėdama verčiau, kad 
prasmė būtų išgaunama per 
asociatyvių ryšių poetiką, 
negu kad būtų logiškai ar 
naratyviai išverčiama. Todėl 
jos jautrumas labiau primena 
Viduramžių arba simbolistų 
moteriškumo sampratas negu 
dvidešimtojo šimtmečio 
feminizmą.

Kaip besvėrus sąmoningą ar 
pasąmoninę kūrinių kilmę ir 
prasmę, mene išradimas žymi
mas formos plotmėje. Skuodai
tės didžiuliuose, lygaus pavir
šiaus akriliniuose tapimuose 
nuogos ir aprengtos mote
riškos figūros, negatyvios ir 
pozityvios vyriškos figūros, 
pilnai išsiskleidę žiedai, 
permatomi ir apčiuopiami 
audiniai, besikeičiančių 
metų laikų ženklai, dangaus, 
jūros ir žemės vaizdai 
sustatomi architektūriniame 
kontekste pagal gotiškų 
proporcijų dvigubos orienta

Audronė Skuodaitė

cijos principus. 1981 metų 
vasarą Skuodaitės, darbai, iki 
tol vykdę tokias, dvasines ir 
formines permutacijas, įgavo 
naujos dramatiškos energijos, 
jai panaudojant naujas 
medžiagas — popierių, paste
lę, egzotiškų medžiagų kolažą 
ir staiga pakeičiant darbų 
skalę. Šiuose naujuose, labiau 
eksperimentiniuose darbuose 
horizontalaus keturkampio, 
daug mažesnio negu paveiks
las, išoriniame krašte nupiešti 
rėmai tampa vieta vis 
išradingesniems dekoraty
viniams elementams, tarp 
kurių randami ir abstraktūs 
biomorfiniai susijungimo vaiz- 
diniai. Šie ''apjuosia 
asimetriškai suorganizuotą 
areną, kurioje architektūri
niai elementai nubrėžia erdvę, 
gilesnę, sudėtingesnę ir 
paslaptingesnę negu paties 
paveikslo. Ji tampa scena, kur 
stilizuotos, dažnai suporuotos 
figūros pozuoja dviprasmiš

kai, ir kur sumoderninta 
dvidešimtojo šimtmečio vilio
toja pakelia kainą, faktinai 
išsiverždama iš rėmų. Apie 
Skuodaitės meninio metodo 
prielaidas galima būtų sakyti, 
kad jos vaizduotė atliepia tai 
didesnei asmeninei laisvei, 
kurią patiria moteris, iki tol 
giliai atsidavusi namų aplin
kai, kada jos vaikai užauga.

Nors intensyvaus šeimy
ninio gyvenimo laikotarpis 
nėra be traumų, pas Skuodai- 
tę aštrus asmeniškos krypties 
pajutimas panaudoja ir 
amžiaus prailgėjimo tikimy
bę, ir visuomenėje atsiradusį 
didesnį moterų patirties 
įvertinimą. Kada pamatome, 
kaip tiksliai tapyboje asociaty
vus vaizdinys atspindi apgal
votą moteriai atvirų psichinių 
pasirinkimų įvertinimą, ir 
kaip rūpestingai šie visi profe
siniai ir visuomeniniai 
komponentai yra suorkestruo- 
jami, ir šias dvi savybes sude
dame kartu — tuomet ryšku, 
kad čia asmeninis subjek
tyvumas prašokamas ir 
pasiekiama visuotinumo. 
Sėkmingai vykdomas meninis 
metodas suteikia lygų svorį 
moters gyvenimo intelektua
liniams, emociniams, biolo
giniams ir visuomeniniams 
aspektams.

Betty Collings

Naujos knygos

• Kostas Ostrauskas. Gundy
mai. Drama. Chicaga: Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo fondas,
1983. 120 psl. Knygos apipa
vidalinimas V.O. Virkau. Kietais 
viršeliais. Kaina — 8 dol. Gauna
ma pas leidėjus (Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo fondas, 7338 
S. Sacramento Avė., Chicago, IL 
60629), pas platintojus ir “Drau- 
ge.

Apie naująją savo dramą auto
rius pažymi, kad “šių ‘linksmy
bių’ užuomazga — kai kurie mūsų 
laikų faktai ir įvykiai. Tad keli 
fragmentai yra autentiškos iš
traukos iš atitinkamos spaudos 
arba variacijos jų tema. Šiaip, 
žinoma, fantazija dažnai tikresnė

VAKARAS

Kas yra vakaras?
Tai laikas, 
kuris ateina saulei nusileidus. 
Kažkada 
ir tu buvai labai graži, 
kai saulė būdavo 
labai labai labai seniai jau nusileidusi.

PABUČIAVIMAS

šešios dešimtys 
ir ketvirtieji metai. 
Pienės pūkas 
sklendena rudenio danguj. 
Ir aš taip pat 
esu tik pienės pūkas, 
kurs iš lėto 
sklendena rudenio danguj. 
Tik oras 
mane palaiko ir išlaiko 
ir tik oras 
man atstovauja dieviškai malonei, 
nes ir oras 
yra nematomas kaip Dievas 
ir kaip Dievas 
mane išlaiko rudenio malonėje. 
Skaičiuoju '
seniai prabėgusius metus, 
skaičiuoju laiką, 
kuris prabėgo ir negrįžta, 
ir visiems, 
kuriuos labai labai mylėjau, 
iš visos 
širdies rašau švenčiausią pabučiavimą. «

už tikrovę” (p. 6). Fantazija čia ne 
tik linksma, bet ir šiurpi, atsklei
džianti žmogišką likimą Didžiojo 
Vado krašte, iš kur šaunioji 
Armija eina „išgelbėt kaimyną iš 
priešo nasrų... vėl jį su meile tvir
tai apkabint.” Knyga iliustruota 
Hieronymus Boseli kūrinių deta
lėmis, kurios sudaro integralią 
vienos veikalo scenos teksto dalį.

• Petras Melnikas. Pakirsta 
šaka. Romanas. Chicaga: Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo 
fondas, 1983. 190 psl. Aplankas 
Petro Mikalajūno. Kietais virše
liais. Kaina — 8 dol. Gaunama 
pas leidėjus (Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo fondas, 7338 S. ■ 
Sacramento Avė., Chicago, IL 
60629), pas platintojus ir “Drau- 
ge.

Kaip ir ankstesniuose ro
manuose, autorių domina išeivio 
lietuvio padėtis pasaulyje, jį už
griūvančių pergyvenimų krūvis, 
jo santykiai su įvairių kitų kultū
rų žmonėmis. Pakirstoje šakoje 
veiksmas daugiausia vyksta šian
dieninėje Italijoje, kur veikėjai 
susiduria ir sprendžia savo liki- 
minius klausimus.

• Eglė Juodvalkė. Pas ką žiedas 
žydi. Eilėraščiai. Chicaga: Atei
ties Literatūros fondas, 1983. 96 
psl. Viršelis Uosio Juodvalkio. 
Ateities leidyklos literatūros seri
ja nr. 26. Kaina — 6 dol. Gauna
ma pas leidėjus (Ateitis, 17689 
Goldwin Drive, Southfield, MI 
48075), pas platintojus ir “Drau- 
ge.

Jaunosios kartos poetės Eglės 
Juod vaikės antrasis eilėraščių 
rinkinys — pirmasis jos rinkinys 
Jei tu paliesi mane buvo išleistas 
Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto Chicagoje 1972 metais. Šio 
rinkinio pirmojoje dalyje sudėta 
giliai asmeniško balso ir labai 
taupių poetinių priemonių lyrika, 
o antrojoje, pavadintoje “Marelės 
pasaulis,” poetė yra suradusi ir 
dovanojusi savitą balsą moteriš
kai patirčiai dabartinėje Lietu
voje, kuriai kitaip gal būtų lemta 
ir toliau likti daugiau mažiau neby
le.

• Kazys Bradūnas. Prierašai. 
Eilėraščiai. Chicaga: Ateities Lite
ratūros fondas, 1983. 80 pbI. Atei
ties leidyklos literatūros serija nr. 
27. Kaina — 6 dol. Gaunama pas 
leidėjus (Ateitis, 17689 Goldwin 
Drive, Southfield, MI 48075), pas 
platintojus ir “Drauge.”

Naujausią Kazio Bradūno 
poezijos rinkinį sudaro trys da
lys: Prierašai prie Genezės, Prie
rašai prie šv. Jono, ir Prierašai 
prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos. Citatos iš šv. Rašto ir 
LKB Kronikos veikia kaip integ
ralios kiekvieno eilėraščio teksto 
dalys. Ir temos, ir poetinės struk
tūros atžvilgiu tai yra naujas po
sūkis Kazio Bradūno kūryboje.

• Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Redaguota Algirdo Vokietai
čio. Chicaga: Lietuvos Laisvės 
Kovotojų sąjunga išeivijoje, 1983. 
408 psl. Viršelis ir iliustracijos 
Vlado Vijeikio. Kaina su persiun
timu — 16 dol. kietais viršeliais, 
13 dol. minkštais. Gaunama pas 
leidėjus, pas platintojus ir "Drau- 
ge.

Lietuvos Laisvės Kovotojų są
jungos antinadnės rezistencijos 
dalyvių memuarų rinkinys išleis
tas pačiu laiku, kol ši taip svarbi 
istorinė medžiaga tebėra prieina
ma ir gyvų liudininkų gali būti 
vertinama ir papildoma. Knygą 
sudaro įvadinis vyriausio redak
toriaus Algirdo Vokietaičio 
straipsnis, nušviečiantis LLKS 
įsikūrimą ir veiklą, Povilo 2ič- 
kaus asmeniškas liudijimas apie 
antinacinės rezistenejos laikotar
pį — “Užmirškite apie bet kokią 
nepriklausomybę,” Algirdo Vo
kietaičio su bendradarbiais do
kumentinis straipsnis „LLKS po
grindinė spauda,” Vlado Žilinsko 
“Švediškoji paunksnė nacių oku
pacijos metais," Algirdo Vokie
taičio “LLKS atidaro duris į 
Vakarus,” ir Epilogas — redakto
riaus A. Vokietaičio susumavi
mas, kas buvo pasiekta LLKS 
rezistencinėmis pastangomis ir 
koks buvo LLKS rezistentų liki
mas. Gale pridėtas sąrašas 
“Nukankinti ir nužudyti bei mirę 
LLKS veikėjai.” Knyga aprūpin
ta asmenų vardynu, santrauka 
anglų kalba ir daline bibliografi
ja anglų kalba šaltinių apie lietu
vių antinacinę rezistenciją.

Leidėjų ir redaktorių siekta už
pildyti spragą LLKS veiklos, vie
no svarbiųjų antinadnio pasi
priešinimo veiksnių,
dokumentacijoje. Knygoje surink
ta atsiminimai, kurių autoriai yra 
to meto lietuviai rezistentai, akty
viai dalyvavę LLKS veikloje. Ji 
apima 1941-1944 metų rezistenci
nį laikotarpį Lietuvoje. Knygai 
šaltinius sudarė išlikę autorių už
rašai, dienynai, pogrindinės spau
dos ištraukos, slapta korespon
dencija, radijo telegramų tekstai, 
dokumentų faksimilės bei foto
grafijos. Didžiuma šios dokumen
tinės medžiagos yra pirmąkart 
viešai skelbiama. Jau vien dėl to 
šis leidinys nepamainomai svar
bus, bet ir eiliniam skaitytojui jis 
bus dar vienas akivaizdus isto
rinis liudijimas, kad, nežiūrint 
baisios pasipriešinimo kainos, da
bar jau tik šaltai suregistruotos 
paskutiniuose knygos puslapiuo
se, mūsų žmonės drįso ir mokėjo 
didžiosioms pasaulio galybėms 
priešintis.______________

Lietuva laukia ne palūžusių 
baltarankių pesimistų, bet 
pasirengusių didžiam ir 
sunkiam darbui statybininkų.

M. Krupavičius

i
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Dinamiškasis kūrėjas R. Buckminster Fuller (1895—1983)
EDMUNDAS ARBAS

Dinamiškumas ir vizijos 
pažymi Buckminster Fuller 
gyvenimą. Tai originalus tech
nologinės pažangos filosofas, 
mietinis optimistas, vizijų 
genijus.

Jis save laikė architektu, 
inžinierium, išradėju, mate
matiku, kartografu, filosofu, 
poetu, kosmologu ir choreo
grafu. Jo įsitikinimu, žmogus 
gali viską pasiekti, ko tik 
panori.

Jis oponavo žinomo anglų 
ekonomisto - demografo Tho
mas Malthus (1766 - 1834) 
teorijai, paplitusiai pasauly, 
kad nekontroliuojamas žmo
nijos prieauglis yra daug spar
tesnis nei ekonominės pro
dukcijos pažanga ir riboti 
technologiniai resursai, kas 
privesią žmoniją prie savęs 
susinaikinimo. Fullerio nuo
mone, viso pasaulio žmonija 
galinti tilpti kompaktinėje są
rangoje Haiti saloje ir taip pat 
visai patogiai — Anglijos saly
ne. Žmonija turinti galimybių 
egzistuoti pasauly per ati
tinkamą planavimą ir natū
ralinių resursų panaudojimą, 
užuot keitus aplinką ir refor
mavus žmogų toje aplinkoje. 
Žmogus neribotai galįs save iš
maitinti ir nepersidirbęs pato
giai gyventi. Jis tikėjo, kad 
žmogaus kūrybinis genijus 
yra didžiausias turtas žmo
nijos pažangai ir kultūrinei 
apraiškai. Žmogaus protas ra
siąs priemonių išgelbėti žmo
niją nuo savęs susinaikinimo 
per nekontroliujamą prieauglį 
ir nuo gyvenimo nepriteklių. 
Žmogaus protas ir energija 
yra didžiausi, neišsemiami 
ateities kūrybiniai šaltiniai, 
kurie visad triumfuos gėrio ir 
kultūros pažanga. Nors savo 
vizijoj jis pramatė mylią virš 
žemės pakibusius miestus, 
apgaubtus milžiniškomis 
plastmasės sferomis, tačiau 
Buckminster Fuller nebuvo tik 
nerealus svajotojas. Miręs nuo 
širdies smūgio, belankyda
mas Los Angeles ligoninėj ser
gančią . žmoną (kuri po 36 
valandų irgi pasimirė 1983 
m. liepos mėnesį), Fuller 
paliko pasauliui didelį kraitį 
savo vizijos technologinių 
kūrinių ir atradimų: tūkstan
čiai geodezinių kupolų, panau
dotų teatrams, auditorijoms, 
militariniams įrengimams ir 
gyvenamiems namams.

Buckminster Fuller — ang
lų kilmės, penktos generacijos 
Amerikoje, Harvard universi
tete išsimokslinusios šeimos 
žmogus. 1914 metais jis buvo 
išvarytas iš universiteto už 
prasimą mokslapinigių 
Broądway kabaretuose. Dirbo 
mašinų fabrike Kanadoje. Su
grįžo ir vėl į Harvardą — tęsti 
mokslų. Antrą kartą vėl buvo 
išmestas. Pirmo Pasaulinio 
karo metu tarnavo Amerikos 
laivyne, po karo tęsė studijas 
Annapoljo laivininkystės 
akademijoj. 1920 metais per
gyveno alkoholiko depresiją, 
mirus jo 4-ių metų dukrelei. 
1927 metais, stovėdamas ant 
Michigan ežero kranto, lyg ir 
pabudo iš savęs susinaiki
nimo minties, tardamas sau: 
„Tu neturi teisės nusižudyti, 
nes tu priklausai Visatai“ 
Davė pats sau priesaiką: 
sukurti Visatos veiksfningą 
principą ir jį perduoti žmo
nijai — naudotis. Nuo tada ir: 
prasidėjo Fullerio kūrybingi 
metai. Jau ankstyvoj jaunys
tėj jį domino Visatos dinami
kos paslaptys.

Ankstyvoji jo kūryba ne
buvo pastebėta; daug kas jį 
laikė nerealiu svajotoju, net ir 
lunatiku. Bet kai jis parėmė 
savo fantazijas fizikos dės
niais ir matematinėm formų-į 
lėm, daug kas juo pradėjo do
mėtis — net ir plačiame 
pasauly. 1927 metais jo supro
jektuotas cirkuliarinis namas 
ant lengvos aliuminiaus plat-

Kosminis R. Buckminster Fuller

formos, su pakabintu stogu 
ant centrinio stulpo, stiklo 
sienom, su K pasigaminama 
šiluma, šviesa, atmatų neut
ralizavimu ir drabužių 
skalbykla. Fuller aiškino žur
nalistams, kad įmetuB nešva
rius marškinius pro dureles 
sienoje, po 3 minučių gauni 
švarius. Tada jis buvo už- žiniai kupolai paplito po visą 
klaustas, ar marškiniai bus ir i pasaulį — nuo Long Beach, 
išlyginti. Ne, girdi, bet kas gi Kalifornijos iki Saudi Ara- 
dėvi išlygintus marškinius?! bijos. Ford Motor Co. pirmoji 
Tas namas turėjo būti masi
niai produkuojamas ir heli
kopteriais Jransportuojamas 
po Ameriką ir visą pasaulį. Šį 
projektą jis pateikė American 
Institute of Architects, kuris jį 
iš pradžių atmetė kaip nesą
monę. Vėliau, 1970 metais, 
Amerikos Architektų insti
tutas Fullerį apdovanojo 
aukso medaliu už jo originalų 
kūrybinį įnašą į pasaulio 
architektūrą, nors jis ir nebai
gęs architektūros studijų. 
Vėliau jis buvo apdovanotas 
26-iais garbės doktoratais — 
įvairių pasaulio universitetų. 
1930 m. jis suprojektavo trijų J 
ratų mašiną — 90 P.S. jėgų — 
galinčią išvystyti iki 120 my
lių per valandą ir labai 
ekonomišką. Tas jo išradimas 
plačiai komerciniai nebuvo pa
naudotas. Iš viso buvo pasta
tytos tik 3 mašinos, iš kurių 
vieną nusipirko kompozi
torius Leopoldas Stokovvski.

1943 metais sukūrė 
Dymaxioninį žemėlapį, kurio 
vienoje plokštumoje pasaulio 
kontinentai pavaizduoti be 
jokių paklaidų ar netikslumų. 
— Taip pat, kompaktinį 
vonios kambarį su automa
tiniu atmatų perdirbimu — 
suvirškinimu. Jo vonios pri- 
fabrikuotas vienetas susidėjo 
iš prausyklos, tualeto ir vo
nios su dušu, užimantis 5 pėdų 
plotą, sveriantis 420 svarų, su 
oro ventiliacija. Deja, ir šis 
išradimas neprigijo; iš viso 
buvo pagaminta tik 12 proto
tipų.

1947 metais Fulleris užpa
tentavo geometrinę sferą, susi
dedančią iš keturiolikašonių 
išgaubtų segmentų. Jo apskai
čiavimu, toji forma sudaro 
išorės ir vidaus veikiančių 
konstruktyvinių ' jėgų 
„ekvilibriumą“. Su tokiomis 
sferomis ateityje būsią galima 
uždengti didelius plotus ar net 
ištisus miestus. Šią geomet
riniai molekulinę formą būsią

galima pritaikyti ir architek
tūroje, kuri tik po ketvirčio 
šimtmečio nuo išradimo ir 
buvo pradėta produkuoti. 1956 
metais Fullerio kūrybinės idė
jos susilaukė įvertinimo, kaip 
pigiausia, lengviausia ir stip
riausia laisvai išsilaikanti 
konstrukcija. Fullerio geode-

JAV geodezinio paviljono griau
čiai, sumontuoti per 48 valandas 
1956 metais Kabule, Afganis
tane.
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Buckminster Fuller suprojek- 
masinės produkcijos

R. 
tuotas 
namas, vielomis pakabintas ant 
centrinio stulpo.

komerciniai panaudojo geo-; jas. Fyodorovas prisipažino, 
dėžinio kupolo konstrukciją kad Fulleris savo nepaprasta 
(93 pėdų skersmens Dearbom, 
Mich. Rotonda.) Vėliau buvo 
pastatyta koncertams salė 
Honolulu, Havajuose, o 1967 
metais Amerikos paviljonas 
tarptautinėj parodoj Mont- 
realy. Jo kūrybinės idėjos tapo 
universaliom, paplito po visą 
pasaulį ir tiko visai žmonijai.

Apie tikrąjį dr. R. Buck
minster Fuller rašo, iš savo 
atsiminimų, Peter Blake. Kai 
jis pirmą kartą aplankė Buck
minster Fuller 1947 metais 
Chicagoje — Architektūros 
projektavimo institute, rado jį 
vieną šeštadienio popietę sto
vintį ant braižomo stalo, 
mušantį kulnimis pagal disko
tekos populiarios muzikos 
taktą, aiškinantį takto mate
matinį ritmą, kuris padedąs 
i'am suvokti kosminės išraiš
kos vaizdą. Kita situacija. 

Susitikimas Raudonojoj aikš
tėj Maskvoje. Fulleris buvęs 
pakilioj nuotaikoj, kadangi 
sovietiniai praeiviai atkreip
davę didelį dėmesį ir stebėję 
kiekvieną jo judesį ir taip pat, 
jo gražią, malonią išvaizdą 
Jis tada jautėsi laimingas, I 
kad žmonės jį atpažino iš jo 
sukurtos „sferos“ Sokolniko Į 
parke Maskvoje.

Jį pažino visi ir visur, jaus- ’ 
darni kaip garbę būti jo pra
kalbinti. Jis buvo nepaprastai 
įdomus ir patrauklus savo stu
dentams ir bet kurio amžiaus 
žmonėms. Mokėjo vesti disku
sijas ir perduoti savo dvasinį 
turtą, savo kosminę filosofiją. 
Jis užjausdavo jaunus žmo
nes, kurie jausdavosi nusivylę 
netikrais sričių žinovais, turin
čiais nepagrįstus atsakymus į 
visus klausimus. Buckminster 
buvo mokslinių paslapčių ieš
kotojas savo vizijose, gerbiąs 
praeitį, aktyvus dabarties evo
liuciniame procese ir naujo
mis vizijų idėjomis naudingas 
ateičiai.

Įdomus epizodas, kaip Buck
minster Fuller užhipnotizavo 
rusus. Aprašo UCLA psichiat
rijos profesorius Norman 
Cousin. Pasaulio Mokslo ir 
Kūrybos simpoziume Mask- 

j voje po ilgų diskusijų ir pas
kaitų. paįvairinimui buvo nu
tarta surengti trumpą 
simpoziumą, kuriame Ameri
kos ir USSR delegatai pada
rytų pranešimus: Koks būsiąs 
pasaulis 2000 metais. Ameri
kos ir USSR prelegentams 
buvo skirta po 15 minučių 
laiko jų pasisakymams. Pir
masis kalbėjo USSR Maskvos 
universiteto profesorius, futu
ristas — meteorologas Eugene 
Fyodorov, kurs metodiškai 
skaitlinėmis išskaičiavo fak
torius, turėsiančius įtakos į 
ekonomiją, žmonijos prie
auglį, maisto aprūpinimą ir 
pasaulio energijos šaltinius 
bei jų ribotumą. Ir po entu
ziastingų aplodismentų Fyo- 
dorovui išėjo Amerikos dele
gatas Buckminster Fuller ir 
jau per 3 minutes sužavėti 
rusai palinko kėdėse, kad 
geriau suprastų ir pajustų jo 
nepaprastai įdomias mintis. 
Fulleris ignoravo skaitlinėmis 
paremtus apskaičiavimus; jis 
rėmėsi žmogumi ir jo kūry
bine inteligencija, išra
dingumu. Žmogaus potencia
las jo vizijoje yra pats 
didžiausias ir reikšmingiau
sias ateities energijos šaltinis. 

| Be to, Fullerio nuoširdumas, 
entuziazmas, kūrybingumas ir 
logiškas minčių perdavimas 
visus užimponavo. Praėjus 15 
minučių, moderatorius jau kilo 
Fullerį sustabdyti, o Fyodoro
vas, patraukdamas jį už 
rankovės, prašė leisti Fulle- 
riui ir toliau dėstyti. savo 
mintis; ir pasakė, kad jis yra 
nepaprastas, absoliučiai 
stebuklingas.

„Bučky“, vietoj 15 minučių, 
kalbėjo beveik dvi valandas. 
Užbaigus, rusai ir visa audi
torija sukėlė Fulleriui ovaci-

idėja, buvo laimėtojas. Girdi, 
aš niekad gyvenime nesu 
girdėjęs tokio įtikinančiai pui
kaus kalbėtojo; net gaila, kad 
Fulleris taip greit užbaigė. Ir 
tada klausė moderatoriaus: 
„Pasakyk, apie ką jis kal
bėjo?“ Ne tik Fyodoravas 
gerai jo nesuprato, bet ir dau
gelis kitų nepajėgė suvokti jo 
kosminės vizijos ir ideologijos 
minčių, bet visi jautėsi kažką 
gavę ir save praturtinę jo min
čių gilumu.

Jis buvo lyg šv. Pranciškus, 
kuris valandas galėjo kalbėti į 
augmeniją ar paukščius. 
Fulleris visada įtikinančiai — 
hipnotizuojančiai kalbėdavo, 
dėstydamas savo vizijas, atra
dimus studentams ir audi
torijoms, skiepydamas pasi
tikėjimą savimi, sukon
centruojant savo kūrybi
nę energiją, kovoje su gy
venimo sunkumais ar nepri
tekliais. Skatino, kad žmogus 
jaustųsi esąs kosmoso 
dalelyte, atpalaiduotų savo 
vaizduotę nuo žemiškos 
rutinos, sueitų į sąlytį su jį su
pančiu pasauliu, pažadintų 
savyje naujus energijos, vizijų 
šaltinius ir juos perkeltų į 
neaprėpiamą VISATOS mis
tiką. Jis jautė poetinį ritmą 
visame gyvenime. Jis domė
josi fizika, astronomija, chemi
ja ir kitais mokslais, kuriuos 
savo kūrybinėj vaizduotėj su
vesdavo į formules. Jam moks
las ir menas buvę visada arti- 
mi bendrakeleiviai, 
papildantys vienas kitą neat- 
mezgamoj tikrovėj.

Fulleris turėtų būti supras
tas, kaip žmonijos dvasinio 
potencialo ir energijos išryš
kintoj as, padedantis suprasti, 
kad nėra ribų žmogaus min
tims, vitšijančiom viską, ati
dengiantis ir pastūmėjantis 
individą į savęs pažinimą. 
Fullerio vizijų pasaulis 
neįprastai naujas. Gal užtruks 
kelias generacijas įsisąmo
ninti jo filosofiją ir pritaikyti 
praktiškame gyvenime. 
Fiziniai Buckminster Fuller 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, bet 
jo idėjos ir technologinė filo
sofija liks amžiams. Jo geo
metrinės sferos paplitusios po 
visą pasaulį ir jo idėjos pri
mins mums didįjį dinamišką 
epochos genijų Buckminster 
Fuller.

Prel. Kazimieras Žitkus (Vincas 
Stonis).

Poetui Vincui 
Stoniui 90 metų

1
M

1
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Taurios, jautrios sielos poetas 
Vincas Stonis, kurio tikroji pa
vardė prel. Kazimieras Žitkus, 
1983 m. gruodžio 17 d. sulaukė 90 
m. amžiaus, tebegyvena Lietuvo
je, Kaune. Kilimu vabalninkietis, 
gimęs 1893 m. gruodžio 17 d. Ku
nigu įšventintas 1919 m. Kurį 
ką buvo katedros vikaru Kaune; < . K: U *» S 9 & i
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Lietuviškų koplytėlių 
drožinėjimo pamokos

Antanas Poskočimas dėstys 
keturias lietuviškų koplytėlių 
pjaustymo bei drožinėjimo 
pamokas Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje, 4012 Archer 
Avenue, Chicagoje. Pamokos 
prasidės šių metų sausio mėn. 24 
d. ir vyks antradienio vakarais 
nuo 7 iki 9 vai. Užsiregistruoti ir 
daugiau informacijų gauti gali
ma, skambinant Balzeko muzie
jui tel. 847-2441. Ši pamokų seri
ja yra „Ethnicity Sparks the 
Arts“ programos dalis ir ją iš 
dalies apmoka City Arts II 
Challenge Grante Program, 
gaunanti paramą iš Chicago 
Council on Fine Arts, National 
Endowment for the Humanities 
bei Chicago Community ’l'rust.

Antano Poskočimo drožinys.
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Klaida toliau kartojama
(Atkelta iš 2 psl.) 

nepastebėti Levo Tolstojaus 
vyriausio sūnaus“........ Galimas
dalykas, kad A. Vilkutaičiui ir S. 
Tolstojui ne kartą teko pabu
voti“...

Nieku neįrodęs, kad inž. Anta
nas V. parašė „Amerika pirtyje“, 
V. K. fantazuoja toliau: „Logiška 
būtų manyti, kad iš tėviškės jis 
išvyko į Petersburgą. Amerikos 
pirtyje rankraštį veikiausiai jis 
paliko Marijampolėje taikos teisė
jui A. Kriaučiūnui. Patikėdamas 
smulkiai kaligrafiškai rašytą 
komedijos rankraštį, A. Vilku- 
taitis greičiausiai A. Kriaučiūną 
įpareigojo jį perrašyti ir pristaty
ti varpininkų komitetui. Perduo
damas šį rankraštį, vargu ar A. 
Vilkutaitis pasigyrė, kad tai jo 
kūrinys. Jis galėjo sakyti, kad 
kažkoks artimas pažįstamas, 
gyvenantis Kaukaze, paprašė 
perduoti varpininkams. Šiuo 
požiūriu J. Kriaučiūno tvir
tinimas, kad „Amerika pirtyje“ 
Tilžėje atsirado 1895 m. sausio 18 
ar 19 d. labai netikėtai, „atga
benta vieno keleivio“, gali būti 
aiškinamas ir taip, kad tas 
paslaptingasis keleivis — tai pats 
veikalo autorius. Kita vertus, tas 
keleivis galėjo būti ir Antanas 
Kriaučiūnas“...,

Ir šitoki spėliojimai per visą 
knygą: „Sunku patikėti“, 
„galimas daiktas“, „peršasi min
tis“, „maloniausia prielaida 
būtų“, „taigi atrodytų“, „iš bėdos 
galėjo, sakysime“, „galbūt norė
josi“, „užbėgus į priekį, lyg ir 
aiškėia“. ..veikiausiai“. ..atrodo“.

„matyt“, „apie tai galime tik 
paspėlioti“, „vargu ar galėjo“ ir 
t.t., ir t.t. be pabaigos...

Ir tai turėtų būti mokslinis 
veikalas?

Čia noriu pastebėti, kad savo 
knygoje V. K. kartais padaro ir 
visai nekaltų klaidų. Viena iš jų: 
inž. Antano V. krikšto motina 
buvo ne Pranciška Vilkutaitienė, 
bet jo teta Pranciška Vilkutaity- 
rė-Mailienė, kurios pavardę A. V. 
panaudoja savo Tolstojaus 
dramos laisvame vertime.

V. Kuzmickas bando įtikinti, 
kad tiktai vienas vienintelis 
Antanas Vilkutaitis tuomet žino
jo savo autorystės paslaptį, ir 
niekas kitas tuo metu nei nesitei- 
ravo, nei nebandė sužinoti — kas 
tas Keturakis? Tai, žinoma, yra 
tik viena iš Kuzmicko nevykusių 
ir neįtikėtinų prielaidų. Kodėl 
mes dabar (beveik po 80 metų) 
turėtume patikėti Kuzmicko 
spėliojimams, kai turime ge
riausių to meto liudininkų, didelį 
varpininkų veikėjų Petrų Leonų 
(dargi tolimų Vilkutaičių giminai
ti), gerai pažinus) Antanų dar 
nuo gimnazijos laikų, o vėliau 
Maskvos universitete? Pats 
Kuzmickas tų pažintį aprašo 
savo knygoje, tik čia užmiršta 
pridurti, kad tas P. Leonas dar 
1908 m. Vilniaus žiniose (nr. 44), 
o anksčiau užsienio spaudoje 
paneigė inž. Antanui V. klaidin
gai priskiriamų autorystę, o tokį 
patį paneigimų padarė ir kitas to 
meto garsus varpininkų veikėjas 
dr. Kazys Grinius (Vilniaus ži
nios nr. 46).

Susirgęs džiova, sveikatai palte 
syti buvo paskirtas į pušynais aį 
suptą Antalieptę mergaičių mo
kyklos kapelionu. Gilusi 
suprasdamas jaunimą, turėda
mas gausių pedagoginių gabu- t 
mų, vėliau buvo pakviestas kape
lionu Kauno Saulės mokytoją"" 
seminarijoje, o nuo 1933 m. — 
Marijos Pečkauskaitės gimnazi
joje. 1953 — 1959 m. buvo Kauno 
kunigų seminarijos rektorium. 
Ypač jaunimo mylimas, buvo 

I moksleivių ateitininkų sąjngos 
dvasios vadas, paruošė daugelį 
naujos dvasios, moksleiviams pa
trauklių tikybos vadovėlių.

Religiniais ir pedagoginiais 
klausimais rašė Lietuvos Mokyk
loje, Tiesos Kely. Padėjo rinkti 
tautosaką suomių profesoriui Nie- 
miui. Išleido kelis eilėraščių rin
kinius: Ašarėlės, Dainų pasi
klausius, o net 1970 m. išėjo jo 
Lyrika, kur gausu lietuvių liau
dies kūrybos motyvų. Yra sukū
ręs pavasarininkų himną, o jo kū
rinys “Gražių dainelių daug 

"girdėjau” tapo populiaria jauni
mo daina. Poezijoje žinomas Vin
co Stonio vardu. Išeivijoje Kana
dos lietuvių katalikų centras J 
išleido jo 175 psl. knygą "Tau, .1 

I Marija” — eiliuotą rožinio paslap- 
čių apmąstymą..

Gruodžio pradžioje iš Lietuvos 
gautas laiškas pranešė, kad mū
sų poetas tebėra gyvas. Nei rašy
ti, nei skaityti jau nebeturi jėgų, 
pasiekęs 90 m. amžiauB. Gyveno 
Vilijampolės altarijoj, bet ją re
montuojant persikėlė į Žaliakal
nį, arti bažnyčios, kurią aplanko, 
lazdele pasiremdamas, bet jau ry
tais atsikelia ir prie stalo nueina 
su kitų pagalba, šiaip dieną ilsi
si. Klausa gerokai apsilpusi, bet 
galvosena nepasikeitė, sąmojį 
pilna. Įstengia pasidalinti praei
ties įspūdžiais. Turi rūpestingą 
priežiūrą. Mielai klausosi, kai 
kas jam paskaito.

j. Pt; ’
• ' j | į)
Daug prirašęs, dar daugiau 

prispėliojęs, bet neišvengęs ir 
melo, V. Kuzmickas (psl. 171) ■ ; 
pripažįsta: „Kol neištirta mūsų.. , 
laikraščių istorija, anoniminė ou 
proza, neišaiškinti visi rašytojų 
lapyvarei ai ir slapyraidės, 

neturint konkretesnių įrodymų, 
sunku spręsti, kas priklauso A. 
Vilkutaičio plunksnai"... (mano ■ 
pabraukta -B.V.G.). Gerai, kad 3; 
mokslininkas galų gale tą pripa- - 
žįsta, bet — ar dabar jau ne per 
vėlu?... kuomet jau dvi knygos 
prirašytos, tikrasis „Amerika 
pirtyje“ autorius apšmeižtas, 
brolių Vilkutaičių kūryba sujauk- ../■> 
ta ir žala padaryta lietuvių 
literatūros istorijai... Labai gaila, 
kad prie to prisideda ir kai kurie 
čionykščiai, ant V. Kuzmicko 
meškerės užsikabinę, asmenys.

Geriau nesusipažinus su širvo 
dėdės inž. Antano Vilkutaičio 
publicistiniais raštais, nežinau 
kas iš paduotų V. K. citatų iš 
tikrųjų jam priklauso, bet nujau
čiu, kad čia Kuzmicko yra nema
žai prilipdyta. Tikiu, kad tikrieji 
autoriai, kaip ir tų Keturakiui 
prilipdytų apsakymėlių, bus kada 
nors išaiškinti rimtų mokslinin
kų, o ne kitus įžūliai kaltinančio 
ir kritikuojančio propagandisto. 
Štai kaip jis atsiliepia apie 
pasisakiusį dėl brolių Vilkutaičių 
bendradarbiavimo: „S. Bulzgio 
samprotavimai — vis dar 
pasitaikančio literatūrinio 
diletantizmo pavyzdys“. Ką į tai 
pasakys Pr. Naujokaitis, anks
čiau pritaręs Kuzmickui, o Tikra
jam Keturakiui pasirodžius, 
nusileidęs ligi brolių Vilkutaičių 
bendradarbiavimo? Kaip mūsų 
šviesuomenė pasisakė tuo ir 
autorystės reikalu — pamaty
sime kita proga.

Birutė Vilkutaitytė- 
Gedvilienė
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• Vytis vol. 69 no. 10 (1983 gruo-i 
dis). Mėnesinis Lietuvos Vyčių 
žurnalas. Vyriausia redaktorė — 
Aldona Ryan, 6591 McEwen Rd., 
Centerville, OH 45459. Adminis
tracija — G. A. Mack, 2461 W. 
45th St., Chicago, IL 60632. Pre- 
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