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Agente onjt 
mūsų kalba labiau pavojuj, 

ar mūsų kultūra? 
Šitose skiltyse skaitytojų jau 

buvo šiek tiek pasisakyta Emili
jos Sakadolskienės praeitą rudenį 
Ateities akademinio savaitgalio 
programoje, išprovokuotu klausi
niu apie mūsų viešos muzikinės 
kultūros lygį ir skonį. Jis buvo 
diskutuojamas ir privačiuose po
kalbiuose, kur ne visada pastan
gos "visuomenę sukultūrinti" bu
vo užgirtos — priešingai, kalbant 
ppie radijo valandėlių progra
mas, sakyta, kad 7 vai. rytą (Chi-
įagos "Margutis" daug metų tuo 
tiienos laiku buvo transliuoja
mas. — Red.) vargu ar laikas vir-
iuvėj bandyti susikaupti prie Mo
carto ar Beethoveno, kaičiant 
Jcavą ir bandant išruošti vaikus į 
mokyklą, ir kad linksma lietuviš
ka dainelė čia kur kas geriau ati
tinka "žmogišką padėtį". Mozar-
tas ir Beethovenas gali palaukti, 
kol bus, anot Vaičaičio, "pabaigti 
dienos darbai" — t. y. vakaro prie
blandos, patogaus saliono, stiklo 
vyno, namie turimos plokštelių 
bibliotekos ir aukštos technikos 
magnetofono. Negalima sakyti, 
kad šita pažiūra būtų visai be pa
grindo. 

I Bet kaip ten bebūtų dėl mūsų 
radijo valandėlių vieno tokio pa
šnekesio dalyviai sutarė būtiną 
reikalą "susikultūrinti" kitoj mū
sų viešo gyvenimo srity, būtent 
lietuviškų renginių žiūrovų ir 
^klausytojų tarpe. Nc eniai jiems 
teko būti Vasario :6 minėjime, 
Tuoštame vienos aukštesnės litua
nistinės mokyklos, reiškia, pa
auglių jaunuolių, į kuriuos esame 
sudėję išeiviškos lietuvybės viltis. 
[Minėjimo programa buvo vispu
siškai įspūdinga — Nepriklauso-
jmybės šventei pritaikyta liturgi
ja, turininga ir įdomi pagrindinė 
•kalba, visų iki vieno mokinių at
liekama meninė dalis. Tai buvo 
mokytojų ir mokinių sutartinio ir 
nuoširdaus darbo vaisius. Meni
nės dalies pradžioje paskutinio 
|kurso mokir. ai deklamavo galbūt 
•svarbiausio išeivijos lietuvių poe-
»to sonetus, ekrane buvo rodomi 
{Lietuvos vaizdai. Sakysim, jaut-
jrokas momentas. Bet šen ir ten 
susėdusių ponių grupės (tų pačių 

jmokinių motinos?) garsiai, be per-
'stojo savo tarpe šnekėjosi, truk-
•dydamos ir aplinkiniams girdėti 
•poeto žodžius, jaunuolių pertei
giamus. Kaip ir radijo valandėlių 
Jatveju. mūsų visų bendrą žmogiš-
Jką padėtį atjaučiant, be abejo, tai 
|dera toleruoti ir dėl to gal nereikė-
•tų teisuoliškai rūstintis, jeigu ne 
•paskutinė kniedė: poezijos skaity
mui pasibaigus, kai kurios iš tų 
ponių pareiškė, kad "labai ne

daug tų vaikų lietuviškai dekla
mavo be akcento!" Susimąstai: 
turbūt šitokių reiškinių šaknų 
reiktų ieškoti tam tikroje lietuviš
kumo sampratoje, kurią laikome 
tiesiog nediskutuotina, o kuri iš 
tikrųjų turėtų mums kelti rūpestį. 

Nepriklausomybės paskelbimo 
kasmetinis šventimas yra mūsų 
amžiaus (o gal ir ateinančiųjų) lie
tuvių savo tautos pergyvenimo 
pati širdis — jį turime teisę lygin
ti su žydų tautos išėjimu iš Egip
to nelaisvės ir jame įžiūrėti vers
mę, iš kurios semiame jėgas ir 
drąsą tolimesniems mūsų istori
jos vingiams. Bet šio įvykio ritua
linis pakartojimas kiekvienęrių 
metų Vasario 16 minėjimu daro
si problematiškas, jeigu minėto-
jų elgsena iškalbiai byloja, jog 
jiems nesvarbu lietuviškoji poezi
ja, nesvarbu palikto Lietuvos 
krašto prisišaukimas vaizdo ir žo
džio pagalba, nesvarbu jaunuolių 
čia pat vykdomos pastangos lie
tuvišką tradiciją įsisavinti. Kas 
svarbiau, kaip prieš savo valią 
vienam reikėjo iš šalies nugirsti, 
kad minėjimas pradeda užsitęsti, 
o namie pritrūks laiko pietums ga
minti. Bet šitokią laikyseną "iš
perka" ausis nesugadintai lietu
viškai tarčiai — neužginčijamas 
lietuviškumo rodiklis. Tik ar jos 
užteks mus išvesti pro visus mū
sų tautą tykojančius pavojus ir ar 
ji viena mus įgalins atlikti visus 
mūsų laukiančius uždavinius? 
Neseniai Tomas Venclova rašė 
apie jam baimę keliantį lietuvį 
tėvynėje, „išsaugojusį gimtąją 
kalbą, sudariusį grynai lietuviš
ką šeimą, netgi sklidiną ksenofo
bijos, tačiau galutinai sovietizuo-
tą", lietuvį, „nemokantį mąstyti, 
nepripažįstantį elementarios 
tolerancijos ir nuomonių skirtin
gumo, patenkintą savim ir 
neapkenčiantį visų, nepanašių į 
save" („Aušros perspektyvoje", 
Draugas 1983 m. spalio mėn. 1 d.) 
Aišku, kad Lietuvoje pavojus 
lietuvio žmogiškai dvasinei būse
nai kyla dėl ypatingų priespau
dos sąlygų. Bet ar išeivija jau iš 
tikrųjų taip saugi nuo panašaus 
p a v o j a u s j o s v i d i n i a m s 
dvasiniams procesams: ar šalia 
kalbinio ir biologinio išlikimo 
nėra ir mums lygiai svarbu 
rungtis, kaip sako Venclova, „už 
atmintį, sąžinę ir protą"? 

Pradedi labiau atjausti tuos 
jaunuolius, kurie šiuo metu run
giasi su nelengvai apvaldoma tar-
tim, su subtilia poetine išraiška, 
bet kurie drjsta savo dar neišvys
tytą ir nepilną pajėgumą aukoti 

(Nukelta \ 4 psl.) 

Šventieji ir mūsų laikai 
VYTAUTAS BAGDANAVICIUS 

Proga šiam rašiniui a ts i ras t i I 
Pasaulio Lietuvių Katalikų ! 

Bendrijos valdyba, besiruošdama 
šv. Kazimiero mirties 400 metų j 
sukaktuvėms, priėmė dr. J. Meš
kausko pasiūlytas keliolika temų, 
kviesdama lietuvius akademikus 
jas pastudijuoti ir jas pateikti lie
tuviškai visuomenei, kad tuo būdu 
būtų geriau pasirengta švento 
Kazimiero jubiliejui 1984 metais. 
Tuo būdu norėta pasirūpinti, kad 
šis jubiliejus būtų sodresnis. Tame 
temų sąraše buvo ir tema ..Šven
tųjų reikšmė tautai". 

Ši tema buvo pasiūlyta man. Aš ; 
jos išsigandau ir atsisakiau. Ta- j 

i čiau, laikui bėgant, man atrodė, j 
I kad, nepaisant šios temos ; 
sunkumo, man yra pareiga jos 
imtis. Kai pradėjau apie ją galvoti, ' 
jos sunkumas man nesumažėjo, o 
greičiau padidėjo. Ypač jis padidė
jo ta prasme, kad aiškėjo, jog šven
tasis netelpa kurioje vienoje tau
toje. Jau vien dėl to, kad jis turi 
visuotinės Bažnyčios pripa
žinimą, jis išeina anapus vienos 
tautos ribų. Dėl to man reikėjo 
plėsti temos pavadinimą. Aš ją 
pradėjau suvokti, kaip šventojo 
santykį su bet kurio laiko visuo
mene. Ir šiuo atveju, su mūsų laiko 
visuomene. Dėl to šiam svars
tymui antraštę pasirinkau šito
kią: „Šventieji ir mūsų laikai". 
Tikiuosi, kad ji bent iš dalies įima 
ir dr. Meškausko pasiūlytą temą: 
„šventojo santykis su tauta". 

Norint svarstyti klausimą, kaip 
šventasis yra suvokiamas mūsų 
laikais, atrodė naudinga pa
žvelgti į tai, kaip šventasis yra su
vokiamas mūsų laikų kūryboje. 
Pradžioj žiūrėkime, kaip antgam
tinį pasireiškimą supranta vokie
čių marksistinis dramaturgas 
Brechtas. Kaip atsvarą jam im
kime Dievo malonės veikimą žmo
guje pas labai gilią šių laikų 
Amerikos romaniste Flannery 
O'Connor. Šalia to, šventojo svars
tymas šiandien nėra įmanomas be 
modernaus šventojo pakaitalo — 
herojaus. Jis yra šiais laikais pasi
reiškęs kaip visuomenės vadovas. 
Su jo vilione ir jo grėsme susi
pažinkime iš tarptautinio dramos 
kritiko Eric Bentley studijų. 
Apžvelgę kultūrinę sceną, kurioje 
šiandien stovi šventojo klau
simas, pereikime prie mums arti
mų šv. Kazimiero ir arkiv. Jurgio 

Matulaičio poros charakteristikų. 
(Matulaitį šiandien jau galima 
įimti į šias studijas, nes jam jau 
yra suteiktas Garbintino — vene-
rabilis titulas; jis yra pakeliui į 
palaimintojo titulą.) Toliau perei
kime prie klausimo, koks yra 
šventojo santykis su nuodėme. 
Sekimas šventojo pavyzdžiu šian
dien taip pat yra pasidariusi aktu
ali tema. Tai mus atves prie bend
resnio klausimo, kaip šventasis 
stovi ryšium su natūraline tikrove. 
Kadangi iršventasistamtikrapras-
me yra herojinė asmenybė, mums 
teks išsiaiškinti klausimą, kuo 
šventasis skirias nuo herojaus. Ir 
pabaigoje pasvarstysime klausi
mą, kaip šventasis reiškiasi 
visuomenėje. Toks yra šių 
svarstymų planas. 

Brech ta s i r antgamtinė, 
intervenci ja 

Vieną iš reikšmingų sunkumų, 
su kuriuo šventumas susitinka 
šiandien moderniame pasaulyje, 
vaizduoja žymus šio laikmečio 
vokiečių dramaturgas Bertold 
Brecht. Antgamtinės ir šios tik
rovės konfliktas domina jį apskri
tai. Bet šiai temai tiesiogiai jis 
atsideda savo dramoje „Moterėlė 
iš Setzuan" (The Good Woman of 
Setzuan, New York: Grove Press, 
1965.). 

• 

Drama vaizduoja, kaip trys die
vai atsilanko pas vieną blogo var
do Kinijos moterį Shen Te. J ie jos 
buvo svetingai priimti. Už tai jie 
gausiai jai atsilygina, nors tai da
ro kiek abejodami, ar jiems dera 
maišytis į ekonominius reikalus. 
Už iš jų gautus pinigus ji įsitaiso 
tabako parduotuvę. Tas užsiėmi
mas jai nepaprastai sekasi. Ne
trukus ji turi visą grandinę taba
ko parduotuvių ir jo gamybos 
pramonę. J i sukuria plačią, visuo
menę apimančią pramonės ir 
prekybos organizaciją, kuri duoda 
darbo ir pajamų daugeliui žmo
nių. Kartu su tuo šių žmonių tarpe 
kyla varžybos, intrigos ir nepa
sitenkinimas. Ne visus ji gali 
patenkinti ir ne visada ji yra tei
singa. Kai žmonių nepasitenki
nimas pasiekia dievus, jie siunčia 
Vandens pardavėją patyrinėti, 
kaip čia viskas einasi. 

Pati Shen Te pradeda abejoti, ar 
gerai yra duoti žmonėms daug 

Vilniaus katedros šv. Kazimiero koplyčios kupolas. 

.<<"< vdros šv. Kazimiero koplyčios portalas. 1" amfiAun 

gėrybių (50 psl.). Apie save pačią ji 
sako, kad ji pasidarė turtinga, bet 
kartu ir vieniša, nes jau ištisi 
metai, kai ji neturi santykio su 
žmogumi (57 psl.). Bedarbį lakūną 
ji padaro fabriko vedėju. Iš visos 
dramos sąrangos išeina, kad 
dievai prisideda prie pirkimų ir 
pardavimų neteisingumo (74 psl.). 
Shen Te, norėdama išvengti kal
tinimų, užsideda savo pusbrolio 
kaukę ir jo vardu veikdama tvarko 
savo organizaciją. 

Visuomenės nuotaikos nege
rėja, bet žmonės dabar jos nekal
tina, o už negeroves kaltina jos 
pusbrolį. Ją pačią laiko net ange
lu. Kai kurie personažai prieina 
nuomonės, jog .isos blogybės 
prasideda tada. ;ai pradedama 
mylėti artimą (8'/ psl.). Siūloma jai 
uždaryti sistemą, nes žmogus yra 
kvailas (100 psl.), nepasitenki
nimas pasiekia tokio laipsnio, kad 
dievai pradeda svarstyti, ar 
nereikia pakeisti žmonių veikimo 
taisyklę ir kad vietoj meilės būtų 
skelbiamas sportiškumas (111 psl.). 

Žmonės, nematydami Shen Te, 
pradeda įtarti, kad pusbrolis laiko 
ją uždaręs, ar net yra ją nužudęs 
(121 - 125 psl.). Minia reikalauja 
jos pasirodymo. Dievai yra pri
versti daryti teismą. Ieškoma 
Shen Te. Teisme ji nusiima pus
brolio kaukę, ir visiems paaiškėja, 
kad ji pati yra kalta už visas nege
roves (136 psl.). Tarpe pareiškimų, 
kuriuos ji šia proga padaro, yra ir 
šis: „Tu negali ilgai priešintis, 
nepasidaręs blogu". Ji prisi
pažįsta, kad buvusi vilkas. 

* 
Nesunku yra suprasti, ką Brech

tas šia drama norėjo pasakyti apie 
antgamtinės malonės reikšmę 
mūsų gyvenime. Iš tikrųjų čia yra 
Markso idėjos pavaizdavimas, 
kuri sako, kad religija yra opiu
mas tautoms. Tik vietoj opiumo 
čia yra pardavinėjamas tabakas. 
Iš šios dramos aiškėja, kad ant
gamtinė dovana yra kažkas per 
didelio žmonių prigimčiai. 

Nors ši drama savo grubiu šven
tumo pavaizdavimu nedaug ką 
gali pasakyti mums apie šven
tumą, tačiau ji pačią problemą 

iškelia. J i pasako tai, kas ne kartą 
glūdi ir mūsų pačių galvosenoje 
ryšium su šventumo reikšme 
gyvenime. Ir mes ne kartą išsi
reiškiame, kad nenorime gyventi 
kartu su šventuoju. Mat tokia yra 
gyvenimiška tikrovė, kad antgam
tine malone persiėmęs žmogus 
nepraranda visų savo silpnybių. 
Arba kitaip išsireiškiant, gyveni
mas, kuriame reiškiasi daugiau ar 
mažiau tobulas šventasis, nepra
randa savo ekonominės, politinės 
ar kultūrinės logikos. 

Ir mes ne kartą turėtume prisi
pažinti, kad nenorime egzisten
cinio šventumo. Arba, dar toliau 
pratęsus šią mintį, išeina, kad 
mūsų žemiškasis gyvenimas nėra 
antgamtiškai atpirktas. Einant ta 
pačia galvosena, jis net nėra 
atperkamas. Kaltė, neteisingu
mas ir visuotinės meilės nega
limybė čia sudaro gyvenimo dės
ningumą. Dėl to šventasis, jeigu 
jis ir nepasidaro taip visuomeniš
kai įtakingas, kaip Shen Te, yra 
svetima apraiška mūsų gyve
nime. Todėl ir Brechto drama 
nėra be prasmės, svarstant šven
t u m o r e i k š m ė s k l a u s i m ą 
gyvenime. 

Šventumo ir pr ig imt ies 
konf l ik tas bei pa la ima 

F lanne ry O 'Connor 
kflryboje 

Dabar pažvelkime į visai 
priešingą šventumo santykio su 
gyvenimu supratimą. Pažiūrė
kime kaip jį vaizduoja šimtapro
centinė katalikė rašytoja. Flan
nery O'Connor yra gimusi 
1925 m. ir mirusi 1964 m. paly
ginus jauna, š i rašytoja vi
same savo gyvenime nieku 

taip nesidomėjo, kaip įkvėpimo, 
apšvietimo ir apskritai antgam
tinės malonės veikimu žmoguje. 
Tačiau ji tai vaizdavo ne tra
dicinėje katalikiškoje aplinkoje, 
bet Georgijos valstijos baptistiš-
koje krikščionybėje. Iš dalies dėl 
to ji pla^snių katalikiškų sluoks
nių dar nėra atrasta, nors ji yra 
sukėlusi gyvo susidomėjimo aka
deminiuose sluoksniuose tiek čia, 
tiek Anglijoje ir Prancūzijoje Yra 
ir kita p-ežastis. dėl ko ji nėra 

plačiau populiari. Mat jos vaiz
davimo pobūdis yra ne tik gilus 
religiškai, bet ir labai gr-bus. Ir ši 
tikrovė, ir antgamtinė .rovė pas 
ją yra be pagražinimo. 

Mūsų st-'C1 juojamam klau
simui apie š.cntumo santykį su 
gyvenimu paimkime jos kūrinį 
„Wise Blood" (Išmintingas krau
jas), "'aimkime iš šios apysakos 
ne tą personažą, kuris vaizduoja 
kraujo išmintį. b*>t tą. suris vaiz
duoja antgamtinės malonės 
veikimą. Hazel Motes, atitar
navęs kariuomenėje, grįžta savo 
kraštan ir. nepritapdamas nei 
savo tėviškėje, nei palaidame gy
venime, pradeda skelbti Bažny
čią be Kristaus. Kristus jam yra 
nepriimtinas dėl to. kad jis yra 
per daug susijęs su vengimu nuo
dėmės (Three by Flannery O'Con
nor, Signet Classics. 1955, 16 
psl.). Jis yra giliai įsitikinęs, kad 
pats gali pasipriešinti nuodėmei 
(17 psl.). Joks kunigas negali jo 
šiame reikale sumaišyti. Kristaus 
buvimo jis neneigia, bet jis nema
no, kad jis ką gero yra padaręs jo 
bendralaikiams žmonėms (34 
psl.). Motes principas yra skelbti 
tiesą. 

Jo iš tokio nusistatymo neiš
muša nė jaunuolis draugas, kuris 
ieško draugystės ir gyvena misti
niu teisingo kraujo jausmu. Jau
nuolis žino vieną kitą tiesą, bet ir 
klausiamas jos nepasako ir linkęs 
kitus tik išnaudoti. Hazel Motes 
nepatraukia savo pusėn gatvės 
pamokslininkas, kuris skelbiasi, 
kad yra išsiplikinęs akis dėl Kris
taus. Hazel ištiria, kad jis vis dėl
to mato. Į ištvirkavimą Hazel 
žiūri kaip į kurio didesnio žmo
gaus trūkumo pasekmę, o ne kaip 
į priežastinę blogybę (4? psl.). 
Apie save jis mano. kad yra doriš
kai švarus, tačiau kartais jam 
ateina galvon abejonė: „Jeigu 
Jėzus buvo. tai aš nesu doriškai 
švarus" (53 psl.). Savo skelbiamą 
Bažnyčią Hazel aptaria susitai
kymo su šia realia tikrove būdu 
Jo Bažnyčia yra tokia, kur nere
gys nepraregi, kur raišasis nepra
deda vaikščioti ir kur miręs pasi
lieka mirusiu . Aš jums sakau. 

(Nukelta Į 2 psl.) 
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Šventieji ir mūsų laikai 
(Atkelta iš 1 psl.) 
kad tai yra tokia Bažnyčia, ku
rios Kristus nesukvailina savo 
atpirkimu" (60 psl.). 
-Atsirado organizuoti sugeban

tys žmonių, kurie norėjo Hazel 
pagrobti ir ant jo dvasingumo 
sukurta organizaciją. Jie manė 
takiu būdu atrasti naują Kristų, 
kiuris juos išgelbės (79 psl.). Ta-
Ojau Hazel labai energingai tam 
pasipriešino. Jis buvo greičiau 
priešingos nuomonės. Jis atsi
sakė organizacijos ir mokymo, 
manydamas, kad tiesa laukia 
mūsų už kiekvieno skersgatvio (82 
psl.). „Tiesa yra, nepaisant to, ar 
tu ją supranti, ar ne" (84 psl.). 

Hazel liko vienas pakelyje su 
savo persenusiu automobiliu, 
kuris sustojo. Kai policininkas 
paklausė, kur jis vyksta, jis neži
nojo ką atsakyti. Policininkas nu
stūmė jo automobilį j griovį. Ta 
proga įvyko persilaužimas jo 
gyvenime. Jis suprato, kad jis ne
mato kelio. Dėl to, nusipirkęs 
kalkių skiedinio, jis išsiplikinc 
sau akis. Viešbutėlio šeimininkė, 
kuriame jis gyveno, jo elgesiu pasi
piktino ir juo apsivylė. Tačiau ji 
norėjo už jo ištekėti, gauti jo pen
siją, o jį patį nusiųsti į atsilikėlių 
prieglaudą. Tačiau ilgainiui ji 

pradėjo jausti, kad jo artumoje 
kažkas slepiasi, bet jai tai nėra I 
prieinama. 

Pats Hazel savo būklę aptarė 
šiais žodžiais: „Kai tavo akys 
neturi dugno, jos pagauna 
daugiau" (121 psl.). Jis pasijuto 
nesąs švarus. Šeimininkė paste
bėjo, kad jis pradėjo apsijuosti 
spygliuota viela (122 psl.). Šei
mininkė pradėjo įtarti, kad jis yra 
popiežininkas (122 psl.). Ji siūlėsi, 
kad jis ją vestų ir norėjo jo neiš
duoti. Jis atsisakė. Pagaliau ji 
siūlėsi būti bent jo globėja. Bet ir 
to jis atsisakė. Vieną audringą 
naktį jis išėjo iš namų ir įkrito 
atmatų duobėn, kur po keblų dienų 
buvo policijos atrastas. Policijos 
lazda gavęs smūgį į galvą, veža
mas mirė. 

Nesijaučiu galįs pilnai išaiš
kinti, ką autorė šiuo pasakojimu 
norėjo pasakyti. Ji savo laiškuose 
skundžiasi, kad visi kritikai jos 
nesuprato. Viena, kas man atro
do tikra, kad ji nenorėjo pavaiz
duoti atsisakymą nuo Kristaus. 
Greičiau labai kontroversiniu 
įvaizdžiu ji norėjo ką nors labai 
svarbaus pasakyti apie antgam
tinio gyvenimo pasireiškimą 

mūsų gyvenime. Savo laiškuose, 
kurių rinkinys išleistas 1979, ji 
sakosi, jog visą gyvenimą jai rū
pėjo klausimas, kaip apreiškimas 
veikia mūsų gyvenimą. Ir tai ji 
norėjo savo kūryboje pavaizduoti. 

Galimas dalykas, kad šiek tiek 
pagalbos suprasti šį įvaizdį duo
da Georgijos ir kitų pietinių vals
tybių žmonių dažnas kalbėjimas 
apie atsivertimą Kristui. Jie čia ir 
sustoja, nekalba apie Bažnyčią. 
Hazel, kalbėdamas tik apie Baž
nyčią, galbūt norėjo iškelti kitą 
atsivertimo Kristui pust, būtent 
— Bažnyčią. 

Galbūt, kad šis Kristaus trakta
vimas, kuris tiesiogiai paimtas 
yra toks sukrečiantis, autorės 
galvosenoje reiškia pilnutinį Kris
taus supratimą. Kai mes vis links
niuojame Kristų, mes jį per daug 

. apribojame mūsų laiko ir mūsų 
kultūros rėmais. Pietinėse valsty
bėse tai pas idaro , ,Jesus 
business". Atrodo, kad' šiai 
autorei Kristus yra kažkas aukš
čiau įmanomo aptarimo. Arba, 
kaip mes sakome, Kristus yra ne 
tik žmogus, bet ir Dievas. Galbūt 
tai yra prasmė šitokio keistai nei
giamo priėjimo prie įsikūnijimo 
paslapties, šitoks neigiamas priė
jimas prie Kristaus yra sutin
kamas ir kituose jos kūriniuose. 

Tačiau yra dar viena galimybė 
suprasti Hazel Motes, ir kuri 
galbūt mums bus labiausiai 
suprantama. Galbūt jis yra mo
derniškas humanistinio nusi
teikimo žmogus, nepermaldau
jamas kovotojas už teisingumą, 
nepailstantis ieškotojas žmogaus 
prasmės be Kristaus pagalbos, 
kuris pagaliau pasijunta nežinąs 
kur eiti. Ir tam savo paklydimui 
paryškinti susinaikina savo akis. 
. Mūsų studijuojamam klau
simui, būtent apie šventumo san
tykį su visuomene, O'Connor kū
rybą sako,. kad šventumas yra 
reikalingas šiai tikrovei. Hazel 

. kuria Bažnyčią. Ji taip pat sako, 
. kad šventumas, kuris atrodo kaip 
keistenybė ar pasipelnymo šal
tinis organizatoriams, ilgainiui 
Seimininkei atsidengia dideliu 
vertingumu, tačiau autorė nesi
ima jo tiksliau aptarti. Tai sako, 
kad šventumas yra toks dalykas, 
kuris žemiškais mastais nėra 
pilnai išmatuojamas. Jis negali 
būti per lengvai operuojamas 

Fragmentas iš šv. Kazimiero koplyčios Vilniaus katedroje stiuko reljefo. 

" 

Sv. Kazimiero karsto atidarymas. Vilniaus katedros *v. Kazimiero 
koplyčios freska, 17 amžiaus. 

dalykas. 
Heroizmo šimtmetis 

Kalbant apie šventumo būklę 
mūsų laikų visuomenėje, reikia 
sustoti prie šventumo pakaitalo, 
kuris Šiais laikais yra plačiau už
ėmęs šventumo vaidmenį moder
nioje visuomenėje. Tai yra hero
izmo kultas. Herojaus ar didvyrio 
garbinimas yra budingas bruo
žas per praėjusius pusantro šimt
mečio. Tarptautinis dramos 

kritikas Eric Bentley yra paskyręs 
šiam reikalui studiją A Century of 
Hero Worship (Boston: Beacon 
Press, 1957). Susipažinkime su 
jo pastebėjimais tiek, kiek jie 
mums naudingi suprasti 
heroizmą, kaip šventumo pakai
talą. 

Bentley heroizmo kilmę ir jo 
pasireiškimą pradeda nuo anglų 
rašytojo Carlyle ir per Nietszchę, 
Wagnerį ir kitus menininkus pri
veda iki politikų Friedricho Di
džiojo, Hitlerio, Markso ir Stalino. 

Herojus, Bentley supratimu, 
nėra mokslo žmogus, bet vitalis-
tinių jėgų atstovas (264 psl.). 
Herojus turi priekaištų moderniai 
visuomenei (261 psl.) ypač dėl to, 
kad ji nėra pakankamai vitalis-
tinis reiškinys (242 psl.). Herojus 
yra greičiau melancholikas negu 
optimistas. Jo įtakoje devyniolik
tas šimtmetis mums sukūrė nihi
lizmo žodį (246 psl.). 

Nietzschės supratimu, didelis 
žmogus turi būti geras europietis. 
Tačiau kai jį apibūdina, jis nėra 
Wilsono tipo žmogus (154 psl.). 
Nietzchė mano, kad „azijatas yra 
šimtą kartų didingesnis negu 
europietis" (154 psl.). Nietzsche 
laukia didelio žmogaus (153 psl.), 
kuris turės užimti tą kėdę, kuri 
anksčiau buvo užimta dieviš
kumo (111 psl.). Čia galime paste
bėti ryšį tarp herojaus kulto ir 
Nietzschės idėjos, kad Dievas yra 
miręs, kuri yra sulaukusi prita
rimo pas kai kuriuos Amerikos 
teologus. 

Vienas būdingiausių didvyriš-
ii ui 

kūmo ugdytojų Anglijoje buvo 
: Carlyle. Pasak Nietzschės, jis 
pats buvo bedievis, tačiau stipriai 
pabrėždavo religijos reikšmę (63 
psl.). Europos kontinentui dau
giausia herojaus garbinimą pa
skleidė Byronas (59 psl.). 

Vokiško heroizmo ugdytojas 
yra Wagneris. Bentley jį tampriai 
jungia su Hitleriu. Tačiau Wag-
nerio operose, pasak Bentley, yra 
ir nekalto romantizmo (173 psl.). 
Nacizmas savo prigimtimi yra ro
mantinis reiškinys (172 psl). 
Wagnerio operose didvyris yra 
valios žmogus, tačiau žmonės, 
apskritai imant, nori būti val
domi. Žmogus ilgainiui aptingsta 
ir pasidaro mieguistu monstru. 
Wagnerio operose moteris paža
dina vyro heroizmą ir tokiu būdu 
prisideda prie žmonijos išganymo 
(182 psl. ir 184 psl.). 

Savo studiją apie perdėtą pra
ėjusio šimtmečio heroizmo garbi
nimą E. Bentley baigia aprašy
mu vieno lietuvio komunisto 
ekstazės prieš Stalino portretą. Ne 
tik dėl to, kad šis epizodas ryškiai 
pavaizduoja heroizmo garbinimo 
panašumą šventųjų garbinimui, 
bet ir dėl to, kad jis paimtas iš 
mūsų tautinės aplinkos, verta jį 
paskaityti ištisai. 

„Aš priėjau prie Stalino portre
to, nusikabinau jį nuo sienos, 
pasidėjau ant stalo ir, parėmęs 
galvą rankomis, stebėjau ir medi
tavau. Ką aš turiu daryti? Vado 
veidas visada toks giedras, jo 
akys aiškiai permatomos, perskro
džia tolumą. Atrodo, kad jo 

veriantis žvilgsnis perskrodžia 
mano kambarį ir apima visą 
žemės rutulį. Aš nežinau, kaip aš 
būčiau kam nors atrodęs tą mo
mentą. Kiekvienu mano audiniu, 
kiekvienu nervu, kiekvienu krau
jo lašu aš jaučiau, kad tame mo
mente neegzistavo nieko kito, 
kaip tik šis brangus, mylimas 
veidas. Ką aš turiu daryti? Sovie
tų valdžia tvarko žmonių priešus 
kieta ranka... Dabar aš žinau 
kaip veikti" (Bentley 16 psl.; Ci
tuota iš „Pergalės" 1950 m. balan
džio 4 d., 52 psl.; angliškas verti
mas iš C. Milosz, „The Captive 
Mind"). 

Ne vien Bentley heroizmo 
apžvalga, bet ypačiai šis pavyz
dys aiškiai liudija, kad mes šiais 
laikais turime didelį šventumo 
kulto varžovą, būtent herojaus 
kultą. Todėl jo mes negalime 
apeiti šventumo studijose. Ži
noma, didvyrio kultas nėra vien 
mūsų laikų reiškinys. Visa tiek 
Senojo Testamento istorija, tiek 
Naujojo Testamento sąranga yra 
pilna patrauklių asmenybių, 
kurios daugiau ar mažiau sėk
mingai varžosi su pilnutinės 
Dievo ir žmogaus sampratos 
atstovais. E. Bentley studija tik iš 
naujo prieš mūsų akis iškelia 
heroizmą ir jo sąryšį su vitaliz
mu, romantizmu, realizmu ir 
paskutiniais politiniais bei visuo
meniniais reiškiniais. 

Apie tai, kaip heroizmas siejasi 
su šventojo problema, pasvars
tysime vėliau. 
(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 

NAUJI LEIDINIAI 
• Vainikas-Kryžius-Lelija. 

Kazimierinė grožinės literatūros 
antologija. Redaguota Alfonso 
Tyruolio. Chicaga: Lietuviškos 
knygos klubas, 1984. 328 psl. 
Antologijos paruošimu, redagavi
mu ir išleidimu rūpinosi šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukaktu
vių komitetas. 

Į antologiją, skirtą šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukakčiai 
pažymėti, sudėti atrinkti ligšioli
niai lietuvių poetų, prozininkų ir 
dramaturgų kūriniai šv. Kazi
miero tema. Kai kuri mūsų rašy
tojų kūryba čia yra nauja, anks
čiau nespausdinta arba specialiai 
šiai antologijai parašyta. Antolo
gijoje surinkta, pradedant lietu
vių literatūros klasikais ir bai
giant mažiau žinomais vardais, 
daugiau kaip 50 autorių. Šį rin
kinį ilgesnį laiką ruošė kun. Sta
sys Yla, bet nespėjo jo paruošti 
spaudai prieš savo mirtį praeitų 
metų kovo mėn. 24 d. Spausdina
mas jo parašytas įvadinis 
straipsnis "Šv. Kazimieras lietu
vių literatūroje," apžvelgiantis 
mūsų rašytojų naudojimą šv. 
Kazimiero tematikos nuo pirmo
sios literatūrinės kūrybos lotynų 
kalba 1604 metais, kada Vilniuje 
šventojo palaikai buvo perkelia
mi į altorių, iki jau po Antrojo pa
saulinio karo sukurtosios. 

Kūriniai savo menine verte, 
aišku, yra labai nelygūs, bet ir 
jos rengėjų tikslas buvo kuo pla
tesnė antologijos apimtis, tokiu 
būdu siekiant atskleisti šakotą 
šv. Kazimiero temos traktavimą 
labai skirtingų mūsų rašytojų kū
ryboje, kad antologija būtų, kaip 
kun. Stasio Ylos pažymėta, "do
kumentinis liudijimas dvasinių 
pastangų, kurios ateityje dar ta
rės bręsti" (p. 11). Kadangi anto
logija labai įdomi ir lietuviškos 
religinės ir tautinės sąmonės isto
rinės raidos požiūriu, gaila, kad 
ne prie visų kurinių ar ištraukų 
yra pridėtos jų datos — net ir šal
tinių rodyklėje kai kur pažymėta 
tik "rankraštis." Bet vis vien įdo
mu, kad čia sutinkame ir Ksave
rą Vanagėlį, savo giesmę šv. 
Kazimierui rašiusį dar 1906 me
tais, ir svarbiuosius mūsų šio 
šimtmečio literatūros vardus 
kaip Bernardą Brazdžionį, Kazį 
Bradūną, Vytautą Mačernį, Vin
cą Krėvę, Jurgį Jankų, Antaną 
Vaičiulaiti ir Algirdą Landsber
gį, bet taipgi ir Raimą Višakytę, 
kurios eilėraštis šv. Kazimiero, 
jaunimo globėjo, garbei parašy
tas tik prieš metus — 1983.III.7. 
Kiekvienam iš mūsų antologija 
bus ko gero prasmingiausias jubi
liejinių šv. Kazimiero metų prisi
minimas. Knyga rūpestingai me
niniai apipavidalinta dail. 
Vytauto O. Virkau ir dailiai iš
leista. 

Julius Kaupas 
Daktaras Kripštukas 

Vieną šiltą vasaros vakarą daktaras 
Kripštukas sėdėjo savo kambary ir, 
atsidaręs langą, skaitė pasakų knygą. 
Buvo jau vėln. Ant ištuštėjusio šaligatvio 
tik kartas nuo karto nukrisdavo šlaman
tis lapas nuo užmigusio kaštono, o po to 
vėl tylu būdavo gatvėje. Daktaras 
Kripštukas skaitė pasakas iki pat 
vidurnakčio, kol rotušės bokšto laikrodis 
ėmė mušti dvyliktą valandą. 

Bet vos tik spėjo varpo dūžis nuskrieti 
oru. lauke pasigirdo keistas sparnų 
šlamėjimas, — rodės, jog ten skrenda 
didelis ir neregėtas paukštis. Sparnų 
šlamesys vis artėjo ir ūžė vis garsiau, tik 
prie Kripštuko namo jis ėmė staiga ir 
nutilo. Gatvėje blykstelėjo bauginanti 
raudona šviesa, nejaukiai nušvietusi 
namus, bet po akimirkos ji vėl užgeso. 

Susidomėjęs ir kiek n u s i g a n d ę s 
Kripštukas priėjo prie lango. Nieko gatvė
je nesimatė, tik sieros kvapas dar plaukio
jo ore. 

— Tikrai keista! — sumurmėjo jis sau 
ir vėl grįžo prie stalo baigti pasakos apie 
velnius. Bet nespėjo jis nė kėdėn atsisėsti, 
kai kažkas ėmė stipriai stuksenti į jo 
duris. 

— Kas gi galėtų belstis taip vėlai? — 
neramiai suraukė kaktą daktaras. — Patį 
vidurnaktį! 

Jis atidarė duris. 
Slenkstyje pasirodė keistas tamsia

veidis žmogus, apsivilkęs juodais neregė
tais rūbais, atlape įsisegęs didelę raudoną 
gėię. Jis pamažu įžengė kambarin ir tarė 
dusliu baisu: 

u— Ar čia gyvena garsusis daktaras 
Kiripštuka8? 

_ Tain čia — atsakė sumišęs dakta-

pragare 
ras. — Aš pats esu... nors ir nesu toks 
garsus, kaip jūs kad sakote. 

— Nebūkite kuklus! — šyptelėjo mįslnv 
gas is svetys. — Kuklumo mes nemėgs
tame. Jūsų garsas yra jau net ir mus 
pasiekęs... net ir mus! — pakėlė jis 
pirštinėtą ranką. 

Cia svetys netikėtai nutilo, pažvelgė į 
Kripštuką savo juodom akim ir vėl tęsė4. 

— A š esu nuo savo valdovo atvykęšl 
Jis dabar sunkiai serga ir prašė jut 
nuvykti jo apžiūrėti. Valdovas nenori 
sakyti savo vardo, dėlto a š pats jus pas jj| 
nulydėsiu. 

Kripštukas neramiai pažvelgė į sveti, 
kuris uostė raudonąją gėlę, po to dirstelėk 
jo į vaistų spintelę ir tarė: j 

— Na, gerai... aš eisiu. Niekam dar 
nesu ats isakęs padėti! — ir jis, paėmęs 
vaistu dėželę, išėjo su Svečiu pro duris. *• 

Jie ž ingsniavo aptemusia gatve tarp 
tyliai š lamančių kaštonų, netardami n l 
žodžio. Praėję ledų krautuvę ir vaistinę, ji* 
pasuko siaurom kreivom gatvėm l i n i 
Nemuno. 

Nepažįstamasis sustojo prie vien6 
niūraus namo Gardino gatvėje ir ėmė 
raustis kišenėse. Tai buvo aukštas raudo
nų plytų n a m a s su žalvariniais virbais 
ant langų, matyt, visai negyvenamas. 
Svetys įkišo sidabrinį raktą į juodo 
medžio duris, ir jos girgždėdamos atsida
rė. 

Abu įžengė vidun. 
Šalta drėgme dvelkė tame tamsiame 

kambary, kurį nušvietė tik kelios žvakės 
iš sidabro žvakidžių. Nuo lubų karojo 
nejaukūs voratinkliai, o kampuose žėrėjo 
švento Jono vabaliukai. 

— Dovanokit, kad čia tokia netvarka. 

Dail. Adolfas Vaičaitis 
pas mus... toliau bus geriau, — atsiprašė 
nepažįstamasis ir ėmė leistis juodo mar
muro laiptais gilyn į rūsį. 

Kripštukas pasekė ji-
Ilgai jie taip leidosi. Kuo žemiau jie 

lipo, tuo karščiau darėsi aplink, ir dakta
ras vis dažniau šluostėsi prakaitą balta 
nosine. 

Pagaliau jie prilipo galą. Svetys ėmė 
rakinti kaustytas duris, o Kripštukas tarė: 

— Na, ir prikūrenta 6 a pas jus... kaip 
pragare!.. 

Nepažįstamasis gi kažkaip keistai 
nusijuokė ir atidarė duris. 

Jie pateko į didžiulę, bet žemą salę, kur 
buvo nepaprastai karšta. įkaitusiose 
sienose, išmuštose raudona medžiaga, 
kabojo suodini veidrodžiai ir senoviški 
paveikslai, vaizduoją velnius su ilgom 
uodegom ir mažais ragiukais. Pasieniuose 
gi stovėjo dideli juodi katilai, po kuriais 
kūrenosi ugnis. I juos atremtos stovėjo 

tridantės šakės, tokios, kokių Kripštukas, 
dar niekad nebuvo matęs. 

Kol daktaras apžvelgė tą salę, jo 
svetys ėmė mautis pirštines. Tuoj pasirodė 
plaukuotos jo rankos su kumpais nagais; 
paskui jis nusiėmė skrybėlę, ir pasimatė 
du maži ragiukai jo kaktoje. 

— Palaukite truputį, daktare, — tarė jis 
Kripštukui, — a š pažiūrėsiu, ar valdovas 
jau gali jus priimti, — ir jis nušokavo per 
salę, mosuodamas i lga savo uodega, 
pasirodžiusia i š po skverno. Jis tuoj dingo 
už sunkios nublukusios aksomo užuolai
dos. 

Kripštukui gi net šaltas šiurpas per 
nugarą nuėjo. 

— Juk tai pragaras! — sušnabždėjo jis 
sau, pasitraukdamas drebančiomis kojo
mis kelis žingsnius atgal. 

Pečiais jis nejučiom atsirėmė į vieną 
katilą. Jo dangtis nusmuko žvangėdamas 
ant akmeninių grindų. Iš katilo pakilo 
garas, ištiško verdančio vandens lasai, ir 
tuoj susivėlęs vyras iššoko iš katilo ant 
grindų. 

— Pagaliau išsprukau! — tarė jis sau ir 
ėmė purtyti vandenį nuo garuojančių 
rūbų. Staiga jis stabtelėjo ir pažvelgė į 
daktarą Kripštuką. 

— Daktare! — sušuko jis tada. — 
Daktare, kaip gi jūs į pragarą patekote? 

— Juk tai vaistininkas Čičiukas! — 
šūktelėjo ir daktaras, purtydamas jo 
ranką. — Tai jūs dabar pragare? Kaip tai 
atsitiko? 

— Per tikrą apsirikimą, daktare, Per 
klaidą! — ėmė pasakoti vaistininkas, 
linguodamas galva. — Vos tik spėjau aš 
numirti, į mano kambarį pro W«miTifr 
sulindo velniai ir nusitempė mane praga
ran. Tvirtina, kad aš jiems savo sielą 
pardavęs. 

— Nejau iš t iesų? — nusigando 
daktaras. 

— Visiškai netiesa! — atsakė jam 
vaistininkas. — Visiškai netiesa! Sielos aš 
jiems nesu pardavęs, — tą aš tuoj jiems 
pasakiau. Bet velniai netiki. Tuoj atšoka
vo vienas rašaluotas velnias, nešdamasis 
rankoj storą apdriskusią knygą. Ten 
surašyti vardai visų, kurie tik yra savo 
sielą pardavę velniams. Na, ir rado 
kažkokią neaiškiai įrašytą pavardę: ne tai 
Čičiukas, ne tai Čičinskas. 

Vaistininkas net atsiduso iš tos daugy
bės rūpesčių. 

— Tikriausiai ten buvo įrašyta Čičins
kas, — tarė vaistininkas. — Bet manai, 
kad velniai yra mokslus ėję? Ar kad rašy
ti gražiai moka? Nieko nemoka! — 
mostelėjo jis ranka. 

Po to vėl tęsė toliau: 
— Aš, žinoma, ginuosi, kiek galė

damas. O velniai ir sako: „Jeigu taip, tai 
parašyk laišką šventam Petrui į dangų. O 
kol gausi atsakymą, tai sėdėsi čia praga
re". O žinai, dabar dangus su pragaru 
labai retai tesusirašinėja. Taip velniai 
man ir pasakė: „Laiškai dabar retokai i i 
pragaro į dangų eina". Taip ir vargstu čia 
jau ištisus metus, o dar bent 99 reikė* 
laukti. 

Dail. Adolfas Vaičaitis 

-
»• 
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Nuomonės ir pastabos 

Akmenėliu į 20 metų gelmę kritęs Julius Kaupas 
Palauk! Tu nusineši saulę 
ir vėją savo širdy ir plaukuos. 
Mano paukščiai seka tau iš 

paskos.— 
Mano vėjas... Tavo galva 

šviesiaplaukė 
skendi, tartum baltam debesy, 
saulės ir vėjo ir paukščių sparnų 

mirgesy — 
Palauk, tu nusineši mano vasarą 

savo širdy! 
Henrikas Nagys 

J u l i u i Kaupui" Lapkričio naktys 

Bet ne vasaros vėjuose raudojo
me su Henriku prie atviros kapo 
duobės. Kovo penktoji buvo šiur
piai audringa ir siautėjo sniego 
pūga. 
• Detroite gydytojavęs, bet, 
sakoma, tyręs galimybes kitaip ir 
kitur kurtis, Julius Kaupas staiga 
mirė, nuvykęs į Chicagą, 1964 
metų kovo 1 dieną. Buvo bebai
giąs 44-sius metus. 

Labai iškilmingai palaidoję ir 
labai graudžiai apraudoję, ėmėm 
steigti komitetus ir rinkti aukas 
v i s i e m s , spausdint iems ir 
nespausdintiems, Juliaus raštams 
išleisti. 

Yra draugų, yra pinigų, bet 
nėra Juliaus raštų. Ak, žinoma, 
dalis draugų per dvidešimt} pas 
Julių nukeliavo, bet toli gražu ne 
visi. Pinigų suma, reikia manyti, 
spėjo su laiku daugintis. Bet 
Juliaus raštų nėra. 

Neklauskite, kas tas Julius 
Kaupas ir ar tikrai toks gyveno? 
Argi pamiršote Daktarą Kripštu-
ką pragare, kurio išpirkote tris 
tūkstančius egzempliorių? Turbūt 
nėra dabartinių redaktorių, 
fantastiškų Kauno istorijų neskai
čiusių. Ar pamiršote Julių 
Kaupą — Coppelių ir dar vienaip 
ar. kitaip pasirašantį literatūros 
kri t iką , bendradarbiavusį 
Literatūros lankuose ir Aiduose, 
Drauge ir Naujienose, keliuose 
savaitraščiuose ir mėnraščiuose? 

Julių Detroito Holy Sepulchre 
kapuose palikę, draugai žadėjo 
visų pirma naują „Kripštuko" 
ĮaAdą, nes tie trys tūkstančiai tai 
Prasčiausio, trupančio popie
riaus, jau turbūt į dulkes baigiami 
suskaityti. Žadėjo tomą kritikos 
straipsnių ir gal jame sulasytus 
beletristinius deimančiukus. 
Trečiuoju tomu buvo svajojama 
išleisti jo niekur nespausdintą 
beletristiką, gal noveles ir apysa
kas, nes, kiek man žinoma, jis nei 
eilių, nei romanų nepaliko. Tiesa, 
Juliaus rankraštynas (man teko jį 
matyti) tai tartum pavyzdingas 
gydytojo receptų rinkinys... Jį 
šiaip taip išskaitydavo tik velio
nio našlė Dalia, gal dar vienas 

Bernardas Brazdžionis 

• 

• • • . 

Šventajam Kazimierui 

Rašytojas Julius Kaupas (1920-1964) Nuotr. Vytauto Maželio 

kitas draugas. Bet ar tai didžioji prisiminsite vienu kitu rašiniu, 
priežastis? Šiais laikais išskaito- Jau senstelėję, savais rūpesčiais 
mi ir olose bei žemelėje surasti aptekę buvę draugai? Bet to 
prieš penkis tūkstančius metų neužtenka. Žadėjote du ar tris jo 
nežinoma kalba rašyti raštai. raštų tomus. Kodėl pažado nevyk-

Du dešimtmečiai. Gal Julių dote? Alfonsas Nakas 

Brangi brolių 
Grimų pasaka 

Kiek gi tie Grimai prirašė pasa
kų? Ar tiek, kiek J. Balčikonis bu
vo išvertęs į lietuvių kalbą ir kiek 
buvo išleista net dviem stambo
kais tomais? 

Pasirodo, kad ir iki šiol dar yra 
niekur nespausdintų ir dar nema
ža. Dėl vienos išleidimo dabar 
varžosi leidėjai. Tai apie pustre
čio tūkstančio žodžių pasaka apie 
mergaitę, kurią motina išsiuntė į 
mišką, o ten ją savo trobelėje pri
globė senelis — Šv. Juozapas. Pa
rašęs ją Vilhelmas Grimas. 

Amerikietis leidėjas už teisę iš
leisti sumokėjęs 47,000 dolerių. 
Kad naujiena sulauktų kuo dau
giau pirkėjų, jai pagražinti pa
kviestas garsus vaikiškų knygų 

iliustratorius Maurice Sendak. 
Su Grimų palikimu gerai susi

pažinusius specialistus stebina 
tos nežmoniškos kainos už vienui 
vieną pasaką. Jie sako, kad ta da
bar pardavinėjamoji beveik nieko 
neverta ir vien dėl to, kad dar ne
spausdintų Grimų pasakų rank
raščių esą šimtai ir jie būtų priei
nami le idėjams. Vien tik 
prūsiškoje valstybinėje bibliote
koje Berlyne tų pasakų rankraš
čių esančios prigrūstos net dvi 
spintos. Brolių Grimų vardo mu
ziejuje Kasselyje dar daugiau jų 
esą, tik, sako, imk, verskis ir 
spausdinkis be jokių mokesčių. 
Buvęs to muziejaus direktorius dr. 
L. Denecke tvirtina, kad ta bran
gioji net ne pasaka, o legenda. O 
joks dar iš proto neišėjęs vokietis, 
sako, už Grimų rankraštį nė sulū
žusio grašio, girdi, neduotų. 

B. Kazimieraitis 

HIMNAS ŠVENTAJAM 
KAZIMIERUI 

pagal jo pamėgtą himną 
„Omni die dic Mariae" 

Karalaiti, 
Sielos kraitį 
Tu mums amžiams palikai, 
Kad jaunystėj 
Nenuvystų 
Lietuvos laukų vaikai. 

Tau lelijos, 
O, Marijos 
Riteri, žydės danguos, 
Pakeleiviui 
Kvapsnį gaivų. 
Siųs ir pakely paguos. 

Tu nešiojai 
Lyg ne šiojoj 
Žemėj širdį skaisčią vis 
Ir tikėjai, 
Kad idėjai 
Naktys vėl dienom nušvis. 

Kad ne turtų, 
Meilės burtų 
Jei krūtinė bus pilna, 
žengs į dangų 
Mielą, brangų 
žemiškais keliais einą. 

Vaiste didis, 
Kas pagydys 
Mūsų sielas iš ligų, 
Nelaimingas 
Ir vargingas, 
Apipultas vanagų... 

Nieko, nieko 
Nepalieka 
Be globos Tava ranka, 
Ir pražysta 
Vėl žmogysta, 
It žolelė ta menka... 

Žiede baltas, 
žiemos šaltos 
Ar ruduo aplinkui siaus, 
Tu žydėsi 
Ir pavėsy, 
Ir iš pogrindžio tamsaus. 

Kai aplinkui 
Mus įninka 3 
šio pasaulio gaivalai, 
Tu, šventasis, 
Mūsų dvasios 
Būt apsiaustu privalai. 

Ar tėvynėj 
Spaus plieniniai 
Pančiai ir klasta žvarbi, 
Ar siaus pūgos, 
Nepabūgus 
Kryks jaunystė nuostabi. 

Karalaiti, 
Kur jai eiti, 
Tu parodysi takus, 
Maloningas, 
Stebuklingas, 
Nešnekėdamas — šnekus. 

Vilniaus mieste 
Meile šviesti 
Nepaliovęs niekados, 
Žmogui, gėlei 
Šviesk ir vėlei 
Žodžiuose širdžių maldos!.. 

Kai iš tolių 
Aureolių 
Spindesy Tave matau, — 
Skamba rimai, 
Pagyrimai 
Ir iš mano plunksnos Tau. 

MALDA PRIE KATEDROS DURŲ 
„O cunctarum feminarum..." 

Kai lakštingala šaukia ir šaukia 
Atsiliepti mane paneriuos, 
Ai į rytmečio maldą nejaukią 
Kaip į geliančią gelmę neriuos. 

Atsiliepkite Katedros durys, 
Atsiverkit vitražų langai 
Ir neklauskit kolonos santūrios, — 
Jaunikaiti, nuo ko pavargai? 

• 

Pavargau nuo lakštingalų balso, 
Nuo liūdėjimo tulpių rausvų, 
Nuo mėnulio kaip marmuras šalto, 
Nuo žvaigždynų šviesaus rendez-vous. 

„Ocunctarum..." pragysta pilioriai, 
feminarum..." kaip aidas besvoriai. 

• 

KAZIMIERAS A TSISAKO ŽEMĖS SOSTO 
„Reparatrix, consolatrix..." 

• 
Man nereikia žemiškų karūnų, 
Aš ne jų nešiojimui gimiau, 
Viešpatie, atleiski savo sūnų 
Nuo šios žemės sosto, bus ramiau. 

Vilniaus senamiesčio vaizdas pavasarį. 

Kai pavasaris atšlaitėse Vilnelės 
Dievo garbei šoks, dainuos ir žais, 
Motinos Marijos skausmą eisiu keliais 
Už didžius ir melsiuos su mažais, 

Kad jinai iš dangiškų aruodų 
Semtų bertų Lietuvai gėles, 
Kad ji siųstų Lietuvai paguodą 
Už kančias kaip Nemunas gilias... 

O, Marija, pas tave — guodėją — 
Žemė mąžta, o dangus didėja! 

SONETAS LELIJOS KARALAIČIUI 

"Omni die dic Mariae" 

Karalaiti baltosios lelijos, 
Karalaiti jaunystės žiedų, 
Karalaiti Mergelės Marijos 
Nekaltybės šventų apžadų; 

Karalaiti nežemiško sosto, 
Karalaiti laukų Lietuvos, 
Sielos ašaras glostai ir šluostai 
Amžinaisiais gėlynais gyvos. 

Karalaiti, Kazimiere šventas, 
žemės žingsniuos ieškojęs dangaus, 
"Dic Mariae" šviesus pergamentas 
"Omni die" malda bus žmogaus, 

Kad nekaltą, kaip kūdikį kuklų, 
Tu palaimintum meilės stebuklu. 

Visi 3 motto iš šv. Bernardo MorlasieCio (ii Clony vie
nuolyno) trijų dalių himno Mergelei Marijai. 

Sie naujieji Bernardo Brazdžionio eilėraščiai pa
rašyti kazimierinei grožinės literatūros antologi
jai "Vainikas — Kryžius - Lelija", tik ką išėjusiai 
iš spaudos. Antologiją redagavo Alfonsas Tyruo-
lis. Išleido Lietuviškos knygos klubas (Chicaga, 
1984). Antologijos paruošimu, redagavimu ir išlei
dimu rūpinosi šv. Kazimiero 500 metų mirties su
kaktuvių komitetas. 

— Ir visą laiką Sitam katile? — 
baisėjosi daktaras. 

r — Bet kur tau! — nusijuokė vaistinin
kas . — Kai tik Belzebubas nemato, jie tuoj 
m a n e kortom lošti išleidžia. Manai, kad 
pragare yra kokia tvarka? Velniai tik 
kortom lošia ir smalą geria, nė ugnies po 
kati lais kaip reikiant nepakuria. O suka 
jie belošdami! Užtat ir lošiam dažniausiai 
„Melagį". Bet velniai beveik visuomet 
išlošia, — nes kas gi gali geriau meluoti 
už velnią? 

— Tai tas mano vadovas irgi tikras 
velnias? — vėl paklausė nusigandęs 
daktaras. 

— Žinoma! — paaiškino Cičiukas. — 
Matai, j is yra pats baisiausias velnias 
v i same pragare. Todėl jį visuomet ir 
siunčia žemėn visokiausiais reikalais, kad 
tik išlaikytų joje blogą pragaro vardą. 

Taip jiems besišnekant, prasiskleidė 
juodoji užuolaida, ir vėl pasirodė Kripštu
ko vadovas . 

— Mano valdovas Belzebubas nekant
riai laukia jūsų! — nusilenkė jis daktarui. 
— O tu kur išlindai? — piktai šūktelėjo jis, 
pamatęs vaistininką. — Marš tuoj atgal į 
katilą! 

Šis jau ir būtų tuoj atgal šokęs, tik dr. 
Kripštukas sugriebė jį už rankos. 

— Palaukit! —sušuko jis.—PalaukitlCia 
m a n o vaistininkas. Jis, matyt, bus praga
ro reikaluose gerokai prityręs ir galės 
padėti vaistus virti. J i s man būtinai 
reikalingas. 

— Na, gerai! — susiraukė velnias. — 
Eikit abu vidun! 

Jie įžengė į puošnų kambarį, nušviestą 
juodų žvakių, visą apstatytą sidabrinėmis 
velnių statulėlėmis. Suskilusiuose marmu
ro vazonuose augo didelės raudonos gėlės, 
o aplink vaikštinėjo maži velniukai ir 
laistė jas smala. Pačiame gi kambario 

viduryje, minkštoje lovoje, gulėjo Belze
bubas, užsidėjęs ant galvos surūdijusią 
karūną, ir garsiai dejavo. 

— Gerai, kad atėjai, daktare! — nudžiu
go jis, pamatęs Kripštuką. — Gerai, kad 
atėjai! Baisi nelaimė man atsitiko! Kai 
keliavau per pragarą, darydamas inspek
cinę kelionę ir apžiūrėdamas, ar katilai 
nekiauri, velnias' Juoduodegis taip nevik
riai nuvožė vieną dangtį, jog š is nukrito 
man tiesiai ant uodegos. Baisiai suslėgė 
man uodegą — taip, kad ramybės visai 
negaliu rasti, skauda man ją dieną ir 
naktį... 

— Hm! Hm! — tarė dr. Kripštukas, pa
žvelgęs pro akinius į jo uodegą. — Iš tiesų, 
gerokai suplota . Tuoj p a m a t u o s i m 
temperatūrą. 

Pamatavęs pažvelgė termometran. 
— Turit šimtą laipsnių karščio, — tarė 

jis. — Kaip velniui, tai visai nedaug, 
kraujo užkrėtimo dar nėra. Pagydyti galė
siu, bet tik su viena sąlyga! Tiktai su sąly
ga... 

— Sutinku su viskuo! — sušuko 
Belzebubas. 

— Turėsi paleisti iš pragaro vaistinin
ką Čičiuką. 

— Paleisti iš pragaro Cičiuką? — 
riktelėjo Belzebubas taip garsiai, kad net 
surūdijusi karūna nuo jo galvos nusirito. 
— Paleisti iš pragaro? O ar žinai, kad kas 
sykį čia pateko, tai jau niekad nebeišeina? 
Ar nežinai, kad čia amžinos bausmės 
vieta? 

— Bet už kokias nuodėmes jis čia sėdi? 
— Už nuodėmes? — nusikvatojo 

Belzebubas. — Manai, kad už nuodėmes į 
pragarą patenkama? Šventas Petras ir 
nuodėmingus į dangų įleidžia, jei tik yra 
kelis gerus darbus gyvenime padarę. Bet 
Cičiukas mums pardavė, — ir čia Belze
bubas pakėlė savo juodą pirštą, — jis 
pardavė mums savo sielą, o tai jau visai 

kitas dalykas... 
— Bet aš visai nepardaviau... Mano 

pavardė visai neįrašyta knygoje, — 
įsiterpė Cičiukas. 

— Neįrašyta? — susiraukė Belzebubas. 
— Pašaukit man raštininką. 

Tuoj atstryksėjo kuprotas velnias, 
trepsendamas kanopomis į grindis. 

— Žiūrėk greičiau, kur čia įrašyta Cičiu-
ko pavardė! — suriko jam Belzebubas. 

Velnias, drebėdamas iš baimės, ėmė 
vartyti knygą rašaluotais savo pirštais. 
Tuoj atsivertė Č raidę ir ėmė ieškoti 
vaistininko pavardės. 

— Valdove, štai čia įrašyta kažkas 
neįskaitomo, — sušvebeldžiavo jis, — gal 
tai ir bus Cičiukas... 

Ir taip trypė jis vietoje, negalėdamas 
įskaityti pavardės, kol jį net prakaitas 
išpylė. 

— Kas čia per tvarka pas jus pragare! 
— pagaliau įpyko vaistininkas ir ėmė 
mosuoti daktaro termometru. — Patys 
neįskaitote, ką parašėt! Jokių vaistų jums 
neverdu! Žinokis su savo suplota uodega... 

Belzebubas net susiraukė, tai išgirdęs, 
ir ėmė dairytis piktu žvilgsniu aplink. 
Pagaliau tarė, nerasdamas kitos išeities: 

Dail. Adolfas Vaičaitis 

— Na, gerai, sutinku, galėsi eiti sau su 
daktaru — tik greičiau gydykit mano uode
gą-

Daktaras su vaistininku, baisiausiai 
nudžiugę, tuoj stvėrėsi darbo. Pirmiausiai 
jie aprišo Belzebubo uodegą, o po to 
pareikalavo katilo vaistams virtL 

— Atneškit katilą! — paliepė Belzebu
bas. 

— Tai kad, valdove, — nedrąsiai numy
kė vienas velniūkštis, — beveik visi mūsų 
katilai kiauri... 

— Dar nesutaisyti, jūs, tinginių pan
čiai! — užsirūstino Belzebubas. — Tuoj 
atgabenkit bent tą paskutinį, kuriame virė 
Cičiukas. 

Tuoj atšokavo keturi velniai ir atitempė, 
net stenėdami, sunkųjį katilą. 

Daktaras pasirausė vaistų dėželėje ir 
supylė tokių stipriai kvepiančių vaistų 
katilan. 

— Kažin, daktare, — vėl paklausė 
vaistininkas, maišydamas vaistus šake, — 
kažin, ar žmonių vaistai gelbės ir 
velniams? Ar nereikėtų jam smalos įpilti? 

— Galima įpilti! — patvirtino daktaras, 
kiek pasvarstęs, — ir jie šliūkštelėjo kibirą 
dervos katilan. 

Pagaliau jie baigė. 
— Taigi, gersite po pilną samtį — tris 

kartus dieną ir du kartus naktį, — nurodė 
dr. Kripštukas pacientui. 

Po to jis paėmė savo vaistų skrynelę ir 
išėjo su vaistininku i i Belzebubo kamba
rio. 

Priėjus salę, i i visų kampų subėgo 
velniai ir atidarė jiems pragaro duris. 

— Gaila, kad išeini, — kalbėjo jie 
vaistininkui, — būtumėm vėl kortom palo
se. Ką gi darysim mes čia be žmonių? 

Bet Cičiukas tik papurtė galvą. 
— Negi gyvensi čia tarp tų suodžių! — 

nusijuokė jis. — A i gi ne velnias... — ir 
ėmė kopti laiptais viršun. 

Kripštuko svetys palydėjo juos iki 
prieangio ir atrakino juodąsias duris. 

Juodu išėjo šaligatvin. Buvo vis dar 
tamsu ir tuščia, tik gatvės buvo pilnos 
šviesaus rūko. 

— Laimė, kad tokios miglos mieste, — 
tarė vaistininkas, — tai niekas mūsų ir 
nematys. Nepatogu gi man, kaip miru
siam, po miestą vaikštinėti... 

Ir jie patraukė vienu tuščiu skersgat
viu. 

Priėjus rotušės aikštę, vaistininkas 
sustojo. Spalvoti katedros vitražai žėrėjo 
tekančioje saulėje, o aukšto jos bokšto 
viršūnė skendėjo neįmatomoje migloje. 

Vaistininkas liūdnai padavė daktarui 
ranką. 

— Tad turime skirtis, — tarė jis. — 
Šituo bokštu gal ima prilipti prie rojaus, o 
iš ten, žinoma, jau ir dangus nepertoliau-
siai Dėkui tau. daktare, kad nepabūgai ir 
pragaran užsukti — o tai nežinia dar, kiek 
laiko būtų tekę katile virti. 

Jie nuoširdžiai atsisveikino, vaistinin
kas įžengė bažnyčion, ir drėgnuose jo 
rūbuose sumirgėjo žėrinčios langų spalvos. 

Daktaras stovėjo aikštėje ties totoriaus 
kiosku ir žiūrėjo į bokštą. Jo langelyje dar 
sykį pasirodė vaistininkas, pamojo dakta
rui ranka, ir netrukus dingo jam iš akių 
ten, aukštai, migloje. 

Tuomet susimastęs dr. Kripštukas 
pasuko namo ir ėjo tuščiu šaligatviu, ant 
kurio tik kartas nuo karto nukrisdavo 
miegantis kaštono lapas. 

— Tai keistas nuotykis! — kartojo jis 
sau. 

Parėjęs namo. jis atsisėdo prie stalo ir 
dar bandė skaityti pasaką. Bet jis tuoj ir 
užmigo kėdėje — taip jis buvo pavargęs. 

Ir tiktai vėjas, įskridęs pro atvirą 
langą, ėmė vartyti knygos lapus, ieško
damas pasakos apie pragarą. 
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Du žvilgsniai į trijų parodą 
Algminas - Blyskis - Strungys M.K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 

Vasario 17 d. M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chica-
goje, vėl atidaryta nauja meno pa
roda. Joje eksponuota trys mūsų 
viduriniosios kartos dailininkai, 
kurių amžius siekia 40-50 metų ir 
kurie mokslo ar profesijos siekė 
čia, Amerikoje. Arvydas Algmi
nas išstatė 9 didelio formato ta
pybos darbus, Henriką Blyški re
prezentuoja 15 vario oforto bei 
litografijos technika atliktų dar
bų, o Jonas Strungys rodo 14 di
delio formato pieštuku atliktų 
iliustracijų, kurios buvo panaudo
tos Lietuviai Sibire knygai (išleis
tai 1981 m. Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos leidyklos Chicagoje, 
kurią redagavo Juozas Prunskis, 
dailininkai — Vincas Lukas ir 
Petras Aleksa techninis redakto
rius — Petras Aleksa). Iš viso iš
statyta 38 kūriniai, kurie užima 
dailiai sutvarkytas dvi Čiurlionio 
galerijos sales. 

Išstatytieji darbai labai skirtin
gi ne tik technikomis bei temati
komis, bet ir savo pažiūromis, sa
vo credo ir savo niveau. 
Skirtingesnio pobūdžio dailinin
kų sudėti į vieną ir tą pačią paro
dą kažin antrą kartą ar pavyk
tų... Tai diametraliai skirtingų 
estetinių įsitikinimų individai, ir 
nebūtinai teigiamiausia tų žodžių 
prasme. Tuo norime pasakyti, kad 
visi trys autoriai kažin ar pajėgtų 
nutiesti bet koki tarpusavio siūlą, 
rišantį juos bendru siekiu. 

Arvydas Algminas savo de
vyniais tapybos darbais užpildo 
kone visą priekinę patalpą. Tai ro
mantinio pobūdžio tapimai, pir
mu žvilgsniu kiek primenantys 
Art Nouveau periodo (1890 m.) sti
lių ir jo ištakas, tačiau, arčiau į 
juos žvelgiant, įsitikini, kad 
anaiptol paveikslų autorius tokių 
intencijų neturėjo. Tai greičiausia 
pripuolamas Algmino susižavėji
mas anos epochos tapyba. 
Paveiksluose bandoma užakcen
tuoti Amerikos indėnų praeities 

•Romantiką. Daugiausia dominuo
ja peisazas, išorinė gamta, ir tik 
akyliai įsižiūrėjęs, atrandi ir žmo
nių figūras. Temos prasme tai bū
dinga Algmino paveikslams. Dar
bai labai "išdailinti." Kažkur 
juose trūksta jėgos, kontrastų, ak
cento, kad ir šitokio žanro grynai 

L iliustratyvaus pobūdžio tapybai. 
Tiesą pasakius, nesunku pastebė
ti, kad tapybinės problemos, taip 
kaip meno pasauly šiandien jos 
suprantamos, čia nesprendžia
mos. Pasirenkamas iliustraty
vus būdas ir spalva čia vaidina 
antraeili vaidmenį. I Arvydo Alg
mino kūrybą reikėtų žiūrėti iš 
ilustracijos pozicijų. Galima 
teigti, kad kitokios intencijos au
toriaus ir neturėta — kaip tik su
kurti spalvotą iliustraciją. Ar tai 

• jam pavyko atlikti originaliu bū
du, čia klausimas lieka atviras. 

Šių metų vasario 17 d. Chicagos 
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje 

atidarytoje meno parodoje daly
vauja trys vyrai menininkai: Arvy
das Algminas, Henrikas Blyskis ir 
Jonas Strungys Nors kiekvienas iš 
jų save pristat visiškai skirtin
gomis technikom iš ir stiliais, tačiau 
jie yra panašūs savo tema, kurios 
centras yra žmogus. 

Dailininkas Arvydas Algminas, 
anksčiau turėjęs savo meno darbų? 
parodas toje pačioje galerijoje, šioje 
parodoje dalyvauja tik su keliais 
paveikslais. Jo aliejinių dažų 
drobės yra grynų ir gyvų spalvų: 
raudona, geltona, žalia, mėlyna. 
Algminas tapo pusiau impresio
nistinius gamto vaizdžius:medžius, 
upes, miškus. Jo gamta yra atvaiz
duota skirtingose nuotaikose, kar
tais ji yra audringa kartais ji yra 
rami. Paveiksle, kuriame indėnai 
plaukia savo valtelėje upe, jie yra 
apsupti mistiškai paslaptinga ra
mybe, išreikšta tiesia, ramia lini
ja ir mėlynai žalsva spalva Kitame 
paveiksle iš vėjo supamo medžio, iš 
jo šakų išsisuka žmogaus figūros ir 
jo veidai. Algminas sutapatina 
gamtą su žmogumi, jiedu yra 
vienas su kitu suaugę. 

Dai1ir»'T,,ra« Henrikas Blyskis 
yra Chicagos parodų lankytojams 
taip pat pažįstamas iš ankstyves
nių meno parodų. Ji*; yra modernios 
grafikos atstovas. Užslopintų spal 

Jonas 

. 
- • 

Strungys 

• • 

• 

' 

• 

Iliustracija tekstui: Salake prie policijos būstinės pamačiau kitus du autobu* 
sus su tokiais pat užrašais: „Ekskursija". Vienas jų buvo prikimštas žmonių 
kaip silkių statinėje, antras dar apytuštis. Šiame antrajame prie lango sėdėjo 
kruvinu veidu verkdama moteris. Aplinkui stoviniuojantys Salako miestelio 
žmonės sakė, kad tai Salako vis., Žemių pradžios mokyklos mokyt. GarbSio 
žmona. Mokyt. Garbšys esą griežtai atsisakė lipti į autobusą ir buvo vietoje 
nušautas. Už tai jo žmona, tuo metu nėščia, buvo sumušta. * 

r-*-

tragediją. Jis iliustruoja tą dramą, 

Dail. Arvydas Algminas šalia vieno savo darbų, eksponuojamų paro
doje Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, nuo 1984 m. vasario mėn. 
17 iki kovo mėn. 4 d. Nuotrauka Jono Tarnulaičio 

lio skraidančias figūras. Tai tik- Manau, būtų teisinga iškelti čia 
| riausiai nuosavas ir Blyskio vi- į p i r m ą p l a n ą ^ 1 ^ ^ j o n Q strun-

sai asmeniškas pergyvenimas,, bet ^ s t a t y t a s Sibiro knygos ilius-
kalbama užuomina, negali žmo- t r e j a s kaip Nr. 38 (knygoje -
gus atsikratyti.) p 8 h 5e>,*Jr.32 <knygoje — psl. 76), 

Akiai labai malonūs yra žalsvo N r 3 1 (knygoje — psl. 175). Jos 
kolorito su auksiniais okros spal- y p ^ pasižymi stipriu formos pa-
vos ataudais H. Blyskio vario j a ^ l t i m U ) piešinio dinamika ir ap-
ofortai, pažymėti 21, 22 ir 23 nu- l a i n a S profesionalumu. Duotą 

vų (violetinės, žalsvos, gelsvos) kadalietuviskovojouž savo tėvynę, 
grafikos darbuose, Blyskis parodo buvo gaudomas, šaudomas ir 
žmogų įvairiomis jo veido išraiško- tremiamas į tolimąjį Sibirą. Nors 
mis. Jose matome žmogų liūdintį, eksponuoti piešiniai turi pritai-
besijuokiantį, skausmingą, abejin- kytą tekstą, tačiau ir be jo mes 
gą. Salia šių laikų žmogaus, jis gerai matome tą baimę, siaubą, 
nupiešia įvairių skirtingų laikų ir kančią, mirtį, kuriuos tremtiniai 
kultūrų žmogaus figūras. Tarp jo patyrė. Dailininkas tiesiom, aš-
žmogaus figūrų matome mažuo- triom pieštuko linijom efekty-
siu8 gamtos gyventojus — vabz- viai pagauna tų vyrų, moterų ir 
džius. vaikų išraiškas, kai jie nešė jiems 

Dailininką Joną Strungį pažįs- skirtą kančios gyvenimą 

Henrikas Blyskis jau ilgoką 
laiką Čiurlionio galerijos Jauni
mo centre lankytojams yra pažįs
tamas savo litografijų ir vario 
ofortų kūryba. (Šiuo metu dai
lininkas apsigyvenęs Vakarų Vo
kietijoje.) Tai subtilus grafikas, 
labai ilgai ir ištvermingai 
vykdantis kiekvieną savo darbą. 
Jei labai dideliu savitumu jo dar
bai ir nepasižymi, tai į individua
lų kūrinį sukrautas jo dėmesys, 
kruopštumas ir profesionalumas 
yra verti nuoširdaus dėmesio ir 
susižavėjimo. Blyskio kūrybą do
minuoja vario ofortas. Šiandien 
šia technika kuria gražus būrys 
mūsų grafikų čia, išeivijoje, ir Lie
tuvoje, ir be abejonės šioje srityje 
turime labai rimtų ir reikšmingų 
proponentų, dar nepakankamai 
išgarsintų plačiame meno pasau
lyje. Kurioje pakopoje tilptų Hen
rikas Blyskis tame mūsų grafikų 
panteone ne vieta čia spręsti, o ta
čiau jo kūryboje nesunku užčiuop
ti norą ir siekį išlikti savitu, origi
naliu, nepakartojamu. Kaip 
žinome, tai sunkus uždavinys. 
Nelengvai 6a sekasi ir H. Blys-
kiui. Vario oforte, pažymėtame 
Nr. 12, matome stiprią abstrakti
nės kompozicijos visumą, labai 
paveikią, gan dramatišką ir su
laikančią dėmesį. Bet tokio pobū
džio darbas, deja, tik vienas. Kiti 
darbai dažnai dvelkia jau daug 
kartų žiūrovui matytų, pažįsta
mu, žinomu. Originalumu nustel
bia kitus Blyskio darbus daugia
spalvis ofortas su vabalu (Nr. 10). 
(Labai dažnai jo kompozicijos su 
žmonėmis nrimena Mare Chagal-

meriais. Į tą pačią stilistinę grupę 
galima dar būtų įjungti rusvų 
spalvų ofortą (Nr. 18). Tai darbai, 
rodantys Blyskio ieškojimą sa
vęs, tačiau nenoromis nuslenkan-
tys į pasikartojimą, dažnai kad ir 
gražų, bet vis dėlto šablonišką 
bandymą. Kalbu čia ne vien apie 
Blyskio, bet ir daugelio kitų mūsų 
dailininkų nuolatinį decoupage ir 
frottage technikos naudojimą, 
tapusį, amerikietiškai tariant, 
"old hat." Pati technika savaime 
nėra nei bloga, nei gera, bet nuo
latinis kiekviename žingsny jos 
kaišiojimas darosi banalus. Neiš
vengia to ir H. Blyskis. 

Stipriau suskamba Henriko 
Blyskio litografijos darbai. Labai 
bekompromisiniai skamba jo gry
nai juoda-balta intensyvūs pieši
niai ant akmens su natūraliai, 
įgimtai pajusta litografijos tech
nika. Cia jis tikras poetas. Labai 
maloniai nuteikia spalvotas ak
tas Nr. 16. Ar nebus litografija 
tikrasis Henriko Blyskio tour de 
force. Deja, pasigendame jo dar
buose chronologijos, datų pažy
mėjimo. Tai gan reikšmingas trū
kumas, kuriuo nusikalsta ne jis 
vienas. 

Jonas Strungys išstatęs 14 
iliustracijų, kurios, kaip pradžio
je minėjome, panaudotos knygai 
Lietuviai Sibire. Serijinis tokio 
pobūdžio darbas reikalauja ypa
tingos įtampos, susitelkimo, dar
bų pusiausvyros pajautimo ir ap
lamai ištvermės. Turint galvoje 
faktą, kad šis uždavinys buvo at
liktas maždaug vienerių metų lai
kotarpiu, po normalaus darbo 
įstaigoje, kūrybrhį rezultatą rei
kia vertinti teigiamai. Kaip daly
kus besvarstytume, dailininkui 
Jonui Strungiui teko sunkus už
davinys vien kiekybine prasme: 
išstudijuoti visai jam nepažįsta
mą temą, surinkti reikiamą me
džiagą, ją perleisti per savo in
dividualią prizmę ir perteikti 
skaitytojui-žiūrovui tokia forma, 
kokia ją randame knygoje. Pats 
dailininkas sibirinių išvežimų tie
siogiai nepergyveno, jų nematė, 
apie daugelį dalykų tik girdėjo ar 
intuityviai jautė, turėjo piešti, 
remdamasis kitų aprašymais, ko
legų patarimais, pataisomis ir 
nuorodomis. Pamatęs atspaus
dintas iliustracijas jau knygos 
formoje, autoriaus nepažinojau, 
kaip ir iki šiolei neteko dar su juo 
susidurti, bet jau tada priėjau iš
vados, kad tai esama neeilinių ge
bėjimų piešėjo. Toks jis man atro
do ir dabar, pamačius iliustracijų 
originalus 

iliustratoriui uždavinį Jonas 
Strungys išsprendė spontaniškai, 
tiesiogiai, be jokių-stilistinių gud
ravimų, o pasikliaudamas savo 
intuicija ir skoniu, perteikė mums 
anų siaubių dienų klastą ir bar
bariškumą, kurie mūsų tautą te
beveikia ir šiandien. Toks proziš
kas, tiesiogis vaizdo perteikimas 
skaitytojui kaip tik ir sustiprina 
žodinį knygos faktų turinį ir jų 
reikšmę. Čia gera proga pasigesti 
daugiau ir platesnės Jono Strun-
gio kūrybos. . 

Baigiant šias pastabas apie 
antrąją šio sezono M. K. Čiurlio
nio galerijos Jaunimo centre su
rengtą parodą, negalima praeiti 
tylomis, nepaminėjus galerijos 
vadovybės, pradedant jai 26-jį se
zoną. Dailininko Vinco Luko as
menyje ji turi sumanų adminis
t r a t o r i ų , n e n u i l s t a n t į 
organizatorių, ištvermingą darbų 
vykdytoją ir puikų, labai toleran
tišką kolegą. Vertas jis visų pa
garbos ir pagalbos. Pastaruoju 
laiku galerijos vadovybė atliko 
daug pozityvių pakeitimų, įgijo 
daug patyrimo ir savo asmeniš
kas kvalifikacijas pritaikė taip 
reikalingai šiai lietuvių kultūros 
įstaigai Chicagoje. 

tame iš jo iliustracijų panaudotų 
kun. J. Prun8kio knygoje Lietuviai 
Sibire. Jo technika ir stilius visai 
skirtingas nuo dviejų anksčiau 
minėtų dailininkų. Stnmgys su gose gyvenimo 
pieštuku 'juode ir balta)realistiniai nuotaikose 

Šios parodos trys menininkai 
skirtingomis tapybos priemonė
mis skirtingai save išreiškia, 
atvaizduodami žmones skirtin-

aplinkybėse ir 

piešia lietuvių tautos išgyventą 

Chicagos teatruose 
Venecijos pirklys 

Chicagos teatruose pastaruoju 
laikotarpiu jaučiamas stiprus 
posūkis į klasikinius dramos 
veikalus. Ypač susidomėjimo 
susilaukė Šekspyras. Dabar Body 
Politic teatras (2261 N. Lincoln 
Ave.) stato jo „Venecijos pirklį", 
apie kurį mes dar gimnazijoje 
mokėmės. Ši drama minėto teatro 
scenoje pasiliks iki kovo mėn. 11 
d. Kaip žinome, joje vaizduoja
mas godus pirklys, sutinkąs didi
kui paskolinti stambią sumą pini
gų, bet jei sutartis nebus 
išpildyta, jis išsidera teisę išpjau
ti svarą skolintojo mėsos. Lai
vams jūroje žuvus, nebeįstengia-

Saulė Jautokaitė 

bet be lašelio išliejamo kraujo. 
Pirklys turi kapituliuoti. Baigiasi 
laimėjusiųjų vedybiniu susipo
ravimu. 

Dramoje kryžiuojasi šiurpus 
godumas, nuoširdus draugišku
mas, romantinė meilė ir daug kitų 
jausmų, kas ir nulėmė, kad šis 
veikalas daugiau kaip per tris 
šimtmečius vis stipriai laikosi 
scenoje. Ši drama, Talmanto 
išversta 1928 m., išvydo ir Lietu
vos sceną. 

Chicagos pastatyme surinktas 
geras aktorių kolektyvas, su 
gausiu scenos patyrimu. Viena iš 
pagrindinių aktorių — Lucy 
Childs (Portia) studijas išėjusi 
Minnesotos universitete, John 
Reeger (Antonio) 1979 m. laimė
jęs Jeff geriausio aktoriaus premi-

A. Kurauskas 

ma laiku skolą grąžinti ir pirklys ją, baigęs Northwestern universi-
Šailokas jau taikstosi išpjauti, tetą. Iš to pat universiteto ir 
minėdamas net pačią širdį. Atei- režisierius A. J. Morey. Šailoko 
na pagalbon didikė, kuri persi- vaidmeny James CReiUy, švytė-
rengusi teisėju pirklį prigąsdina, jęs Chicagos universiteto Court 
kad jis nors turi teisę išpjauti teatre bei Chicagoje pirmau-
svarą. bet nei truputėlį daugiau, ir jančiame Goodman teatre, 
jam priklauso tik svaras mėsos, J . Pr. 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 1984 m. 
vasario mėn. 17 d. atidaroma dailininkų A. Vismi
no. H. Blyskio ir J. Stmngio darbų paroda. Kalba 
Antanas Saulaitin. 8J.Čiurlionio galerijos globos' 

komiteto pirmininkas, toliau: Julija Svabaitė-
Gylienė, Birutė Jasaitienė, Irena Kriaučeliflnienė. 
Vytautą* Vepita*. kun. Juozas Vsitnya. S.J. Vikto
rija Matranga ir Fetras Aleksa. 

Nuotrauka Jono Tsmulaicio 

Kertinė paraštė, 
(Atkelta iš 1 psl.) 

tam, ką jie myli — savo tautos idė
jai, savo krašto ir jo istorijos per
gyvenimui. Kokį įspūdį jiems tu
rėjo daryti klausytojų (jų pačių 
tėvų, ir senelių?), tų, kurie nuola
tos juos graudena, kad jie turi iš
likti lietuviais šiame krašte, tokia 
akivaizdi stoka dėmesio tai pa
čiai lietuviškai kultūrai ir patrio
tiniam jausmui, kurį jie ryžtasi iš
reikšti. Ar nevertėtų prisiminti, 
kad jaunimas daug greičiau įsidė
mi, ką mes darome, o ne ką mes 
sakome. Ir šituo atveju, ką mes 
darėme, neliko nepastebėta tų li
tuanistinės mokyklos mokinių. Jų 
išvados buvo graudžios. 

Dėl lietuviškos kultūros varto
tojų vidinės kultūros reika
lingumo jau ne kartą mūsų spau
doje yra buvę užsiminta — dau
giausia, ir labai pagrįstai, buvo 
skundžiamasi dėl Lietuvių Ope
ros spektaklių metu lukštenamų 
saldainių popieriukų čežėjimo ir jį 
palydinčio publikos r>!ep^;imo. 
Tai rimta problema — c r n Meko 
užmiršti, kaip prieš porą rr etų 
University of Chicago Rockefel-
ler Chapel vykusiame solistės iš 
Lietuvos Nijolės Ambrazaitytės 
religinės muzikos koncerte vienas 
iš negausių to koncerto amerikie
čių klausytojų, didžiai susierzi
nęs, turėjo vis suktis ir raminti 
per daug įsismaginusias mūsų lie
tuves ponias. Jos iš tikrųjų neno
rėjo klausytis solistės dainavimo 
— tad kodėl jos atėjo į koncertą? 
Pademonstruoti savo lietuvišku
mą? Bet ar lietuviškumas yra toks 
dalykas, kuris gali egzistuoti be 
turinio? Be kitų žmonių kūrybi
nių pastangų, be muzikos, be poe
zijos žodžio, be mokslo ir be min
ties? Kitaip sakant, ar jam 
užtenka tik grynos suvalkietiškos 
tarties ir "Kalbos praktikos pata
rimų" aklo sekimo? Gal mūsų lie
tuviškumo filosofai sutiktų pasi
sakyti šiuo klausimu. Aiškiai, jis 
reikalingas šiokio tokio perkraty
mo. 

Šia proga tačiau tesinori at
kreipti dėmesį į šitokias mūsų 
bendro gyvenimo prielaidas, ka
da jos labai opiai paliečia mūsų 
jaunimą. Net praeitos Dainų 
šventės apžvalgininkas Kazys 
Skaisgirys pažymėjo: "Jauniai 
pradėjo dainuoti, o žiūrovų kal
bos dar truko ilgą laiką. Mes di
džiuojamės jaunimu, o kai reikia 
jiems parodyti pagarbą, tai mes 
kalbamės savo tarpe" (Draugas, 
1983 m. liepos mėn. 16 d.). Grei
čiausia, mes sau leidžiame šitaip 
grubiai elgtis, net ir gerai žinoda
mi tai darantys, todėl, kad sau su
gebame įteigti, jog "tai nesiskai
to". Mes via tiek esame geri 
patriotai ir tai įrodome savo reik
liomis pastabomis apie blogą mū
sų jaunimo lietuvišką tar
tį- Tačiau liek tiek pasklaidę 
šitokią lietuviškumo sampratą, 
galbūt praregėsime ir mūsų pre
tenzijų tuštumą. Nes jeigu mums 
trūksta elementarios pagarbos ki

tam žmogui (o ypač jaunam), su 
kuriuo ateiname dalintis kultūras 
turtais, kuo tada bematuosim ae 
tik lietuviškąją, o išvis "kultū
rą"? Kad ir taisyklingiausia tar
tis čia nedaug padės. Kadangi 
visiems mums, kurie nejaučia 
reikalo poetų, nei solistų, nei jau
nų programos atlikėjų klausytis, 
viena reikėtų laikyti omeny: rietu
vių kalba, kaip ir kiekviena, pa
saulio kalba, kultūros požiūriu tik 
tiek yra verta, kiek ja kas nors 
reikšmingo yra pasakoma. Todėl 
ir atrodo, kad poeto žodžiams apie 
Vilnių galima būtų teikti pirme
nybę, bent jau Vasario 16 dienos 
proga, prieš rūpestį, kiek čią^ks 
suvėlinti pietų virimą — nors ir 
tobuliausia lietuviška tartim išsa
komą. Yra tad sričių, kur pravers
tų "susikultūrinti" — pirmiausia 
mums patiems, kaip bendruome
ninio gyvenimo esminiams daly
viams. O taip pat ir lietuviškumo 
sampratą gal šiek tiek praplėsti'— 
į ją šalia kalbos išlaikymo įjun
giant ir bent kiek kultūros. Tada 
turėsime teisę ir savo vaikus mo-
ky.' lietuviškumo ne kaip 
veidmainiai, bet kaip pagal savo 
žodžius besielgiantys, ne visai 
tuščiaviduriai jų tautiečiai. 

J. S. 

"Grand Prix" 
prancūzų rašytojui 

Lietuviams turbūt retam ku
riam bus tekę girdėti apie prancū
zų rašytoją Jean Genet, kurį vy
riausybė dabar apdovanojo 
specialiu "grand prix" žymeniu, 
įvertindama jo romanus ir dra
mas. ; 

š is 73 m. amžiaus rašytojas po 
karo pradėjo reikštis skandalais, 
kaip vagis ir homoseksualas. Už 
smulkias vagystes buvo pakliu
vęs į kalėjimą, kai turėjo tik 15 m. 
amžiaus, o paleistas apsisprendė 
pagarsėti kaip anarchistiškas va
gis. Po karo prezidentas AurioKs 
amnestavo jį kaip vagį, bet polici
ja turėjo vargo, kol įteikė jam tą 
laimingąjį dokumentą, nes Genet 
slapstėsi, bijodamas, kad jo nesu
imtų. Nemaža nepasitenkinimo 
buvo kilę, kai Jean Cocteau įtrau
kė jį į savo' literatūrinį saloną. 

Cocteau raginamas, jis 1945-
1949 m. parašė 5 romanus, dau
giausia paremtus patyrimu kalė
jime. Parašė ir kontroversinių 
vaidinimų, kurie taip pat buvo su
tikti su triukšmu, ypač 1966 m. 
pastatytoji drama "Les Para-
vents". 

Linkęs pagarsėti vagystėmis ir 
pasisakymais už homoseksualus, 
Genet parodė didžiulį nepasiten
kinimą, kai Jean-Paul Sartre 1952 
m. išleisdino ddžiulį 600 puslapių 
veikalą apie jį ir jo kūrinius, pa
vadintą "Saint-Genet, Comedien 
et Martyr". Genetui taip nepatiko 
gyrimas, kad jis net norėjo sude
ginti sa vo dar nespausdintus 
rankraščius. 

B. Kazimieraitis 

. 


