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Šiame numeryje
Kiek dabartinė Lietuva atvira kitų 
tautų kultūrai?
Stasio Santvaro „Buvimo pėdsakai”. 
„Kalanta” — kompozitoriaus Bruno 
Markaičio rašoma opera.
Petras Karuža grįžta.
Lietuvių rašytojų draugijos literatū
ros vakaras spalio 28 Chicagoje. 
Visatos tobulumo dainius 
Guillėn (1893-1984).
Jorge Guillen eilėraščiai.
Mintys apie vaizdajuostę „Dailinin
kas Juozas Pautienius”.
Dail. Laimos Simanavičiūtės paroda. 
„Draugo” kultūrinio priedo pradžia.

Kiek dabartinė Lietuva atvira 
kitų tautų kultūrai?

žurnalo šių metų 
numeryje išspaus- 
pasikeitime nuo- 

apie Kubiliaus kny- 
nors ir

Pernai Lietuvoje pasiro- kompartijos darže. Kaip infor- 
džiusi Vytauto Kubiliaus stu- muosi apie svarbius čekų ar 
dija Lietuvių literatūra ir lenkų rašytojus, jei nė vienas 
pasaulinės literatūros proce
sas iššaukė gyvas ir jautrias 
diskusijas. Jos tęsis dar ilgą 
laiką, nes Kubiliaus knyga už
čiuopia egzistencinę temą — 
savitos lietuvių kultūros išsi- 
laikymą pasauliniame 
kontekste. Į kartais girdimą 
rezignacijos kupiną posakį — 
„Mes tokie maži, o pasaulis 
toksai didelis” — Kubilius 
atsako su išsamiai dokumen
tuotu ir moksliškai pagrįstu 
santūriu optimizmu.

Kitas klausimas, ar, kaip 
teigia Kubilius, lietuvių lite
ratūra tarybiniais metais tik
rai „pirmą kartą tapo ne tik 
imančia, bet ir duodančia 
menine sistema”? Apie tai 
Pergalės 
antrame 
dintame 
monėmis
gą ypač įdomiai, 
nepilnai, pasisako kritikas 
Aleksandras Krasnovas. Jo 
manymu tokiai temai gvil
denti anaiptol nepakanka ver
timų statistikos ir rašytojų 
pareiškimų. Mažorine for
mule apie išėjimą į „pasau
linę areną” jį verčia suabejoti 
ir paties Kubiliaus knygoje 
pateikti faktai.

Kiek iš tikrųjų mes atsi
veriame kitų tautų literatū
rai? Anot Krasnovo, su tuo 
atsivėrimu reikalai kol kas 
prastoki. Vertimai iš didžiųjų 
pasaulio literatūrų, rašo jis, 
šiuo metu gana atsitiktiniai, o 
apie dabartinį tų literatūrų 
etapą lietuviams trūksta 
„elementariausios informaci
jos”. Krasnovas primena, kad 
kelerių pastarųjų metų perio
dikos komplektuose vargu 
aptiktumėm daugiau dešim
ties straipsnelių apie tai, kas 
šiuo metu vyksta anglų, 

, amerikiečių, prancūzų, lenkų 
“ar čekų literatūrose. Šis nuo- 
,gas statistinis faktas prašo
ksi išsamesnio panagrinėjimo. 
k Ar lietuvių skaitytojai 
h domi tokia informacija
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i neši
ldomi tokia informacija? Do
misi — ir labai. Ar niekas 

; nenori apie tai rašyti? Nori — 
įir dar kaip. Tad kodėl apie 
šias literatūras tylima? 
Atsakymo čia reikia ieškoti

jų nėra marksistas-leninis- 
tas?' O anglų, amerikiečių ir 
prancūzų literatūros, CK sek
retoriaus Liongino Šepečio žo
džiais, priklauso supuvusiai ir 
nuodingai Vakarų kultūrai.

Krasnovas toliau primena, 
kad Lietuvoje net nepaskel
biama Nobelio laureatų var
dai. Jis, be abejo, turi omeny 
tris nutylėtus laureatus iš 
JAV-ių: Saul Bellow, Isaac 
Bashevis Singer ir Česlovą 
Milošą. Juos apgaubusi tylos 
skraistė irgi neturi nieko 
bendro su jų literatūrine ver
te. Bellow daugelio kritikų 
šiandien laikomas svarbiau
siu amerikiečių prozininku; 
Singeris yra sukūręs prozinį 
epą apie žydus Rytų Europoje 
ir Amerikoje; o Milošas yra ne 
tiktai žymiausias šiandienos 
lenkiškai rašantis poetas, bet 
ir šimtais gijų su Lietuvos 
kultūra susijęs rašytojas. Už 
kokias baisias nuodėmes jie 
neįsileidžianti į Lietuvos tary
binę spaudą? Visi trys pa
smerkė sovietinį totalitariz
mą, o Milošas ne tiktai 
artimai bendrauja su lietuvių 
kultūrininkais išeivijoje, bet ir 
drįso tapti „Solidarumo” revo
liucijos Lenkijoje poetiniu 
simboliu. Taip, partijos prie
globstyje, „atsiveriama kitų 
tautų kultūrai...”

„Tarybinės” informacijos 
šaltiniai paprastai vaizduoja 
nepriklausomos Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą kaip provin
cijos užkampio stagnaciją. 
Krasnovas gi prisimena Ku
biliaus knygoje pateiktus duo
menis apie gausius užsienio 
literatūros vertimus ir infor
macinius straipsnius ketvir
tojo dešimtmečio periodikoje. 
Ar šiandien trūksta specialis
tų? Ne, rašo Krasnovas, spe
cialistai skundžiasi neturį 
kur pasireikšti. Ar kaltas 
redakcijų abejingumas užsie
nio literatūros naujienoms? 
Tik iš dalies, atsako Krasno
vas, nes užsienio literatūros 
žinovai paprasčiausiai neturi 
galimybių pateikti įdomią ir 
operatyvią informaciją — „ku
rioje Vilniaus bibliotekoje ras
tum populiaru, sakvsim. nran-

Poezijoje laiko bėgimo 
akcentavimas yra tiek senas, 
kiek sena yra žmogaus 
savimonė. Visa bėda — 
amžinoji praeinamumo žievė 
poetams tebelieka sunkiai 
įkandama. Labai lengva 
epigoniškai pakartoti atšipu
sius palyginimus, ar, bloges
niu atveju, sentimentaliai 
verkšlenti apie virš galvos 
pakibusią senatvę.

Ir Stasio Santvaro rinkinio 
Buvimo pėdsakai dažnas eilė
raštis vienaip ar kitaip liečia 
gyvenimo trapumo tematiką. 
Jaučiamas V. Mykolaičio- 
Putino poveikis. Nėra tai jokia 
neigiamybė: putiniškas
simbolizmas ir neoromantiz
mas šiame amžiuje penėjo ir 
ugdė daugelį Lietuvos 
poetų. Tradiciniai simboliai 
buvo lakūs, giliai prasmingi; 
nuotaika . pavergiančiai liūd
na, kartais tragiška; žemės 
keliai kupini kančios, tuo 
tarpu siela besiveržianti į 
■viršūnes, erdves, laisvę, švie
są, džiaugsmą, meilę...

„Lango” pratarmėje Puti
nas rašė: „Taip jau yra, kad 
žmogaus širdis jautriau, įspū
dingiau reaguoja į liūdesį, 
sielvartą, negu džiaugsmą”. 
Tai neabejotina tiesa este
tikoje. Anglų rašytojas 
Lawrence Durrell pasakė: 
„Kiekvieno daikto širdyje glū
di liūdesys”.

Vistiek, būdamas saiko 
gerbėju, skeptiškai žiūriu į liū
desio per didelį sutirštinimą. 
Kaip tik Stasio Santvaro kny
goje randu šiek tiek per 
dosnią ,,Weltschmerzo” 
pasaulėjautos sankaupą. 
Asmeninis ir pasaulio sielvar
tas čia glėbesčiuojasi kaip 
Nemunas su Nerimi prie 
Kauno. Protarpiais pasigirsta 
savigailos čiurlenimas.

Rinkinio pradžioje yra 
išspausdintas eilėraštis 
„Pėdsakai”. Tai savotiška 
kraupių pergyvenimų pano
rama, sakykime, vizija. Ji 
knygai tiek reikalinga, kiek 
Hamleto nusižudymas trage
dijos pradžioje. Nesinori tikė
ti, kad čia atskleidžiamas 
Santvaro dvasinis paveiks
las. Skaitome apie sugriautą

būvį, niekingą ir seklią 
žmogaus dalią, pelenus apkar- 
tusioj širdy, po kojom trupan
čias apgaulingų kuorų plytas, 
beviltiškai graudžią vakaro 
saulę; apie nelemtį, kuri it 
ragana bjauriai nuoga; apie 
apsivylimų kupiną tamsybę, 
prakeiksmo darganą...

Argi iš tiesų poetas savo 
žemiškame buvime yra 
pasmerktas šitokiai nelem- 
čiai? Kiek žinau, Santvaras 
yra gan patogiai įsikūręs 
Amerikoje, turi mylinčių 
bičiulių būrį, vieną kitą 
nepavojingą priešą; visur 
keliauja; pripažinimo susilau
kė ir išeivijoje, ir pavergtoje 
Lietuvoje; yra uolus visuome
nininkas, nuoširdus literatas, 
malonaus balso kalbėtojas, 
poezijos skaitovas, garbingo 
amžiaus pasiekęs lietuvių ope
ros veteranas, aukšto lygio 
libretistas... Visų taurių savy
bių ir norėdamas neišvar
dinsi. O štai, šis kultūros 
numylėtinis, vaišinamas 
Olimpo nektaru ir ambrozija, 
į savo egzistenciją žiūri lyg 
koks gulago ar holokosto 
gniaužtuose traiškomas indi
vidas. Sunku suprasti.

Ir imi galvoti: kuo gi gali
ma atsverti šitokį nepakelia
mą pragaišties tonažą? Kuo, 
būtent? Poetas maldauja: 
Lemtie, o dumblo ir gyvybės 

vandenio nešėja, 
dar leiski man sušilt gaiviajam 

meilės spinduly!..
Taigi — meilė yra išvaduo

toja! Ji vienintelė. Be jos 
pasaulio pragaištis būtų tikrai 
pragaištinga ir gyvenimo 
kelionė klampi, kaip Pinsko 
pelkės. Laimei, svaiginantis 
liaunas moteriškas pavidalas 
šmėkšteli poeto kelyje, ir 
gyvenimas tampa ne toks jau 
gūdus.

Žinant šį rubajatų poeto 
bruožą — žavėtis liaunomis 
būtybėmis, visas apokaliptinis 
griaudėjimas, išreikštas prolo
ge, ir daugelyje kitų eilėraš
čių, nėra perdėm slegiantis. 
Negi pilnai tikėsi tuo, kad 
dainius, kuris taip gaiviai 
jaučiasi, pamatęs baugią stir
ną ūksmingam palmių ir 
žiedų pavėsy, yra jau taip 
kiaurai pertekęs rūsčių dienų 
apgaulėm.

Žvilgterėkime į „Septynių

žemė gerta laisvės ilgesį fir 
laisvės kraują... Čia jiįra 
neabejotinai į visuotinę pakopą 
kyla poezija ir įamžina Sere
džių mūsų literatūroje. 7

Tuo tarpu „Vilniau^” 
vaizduose girdėti istorines 
retorikos sąvokos, 
tinkančios
patosui, bet nepaliekančios 
poetinio žavesio. Tas pats 'su 
„Kauno” eilėraščiu, kur 
ateities viltingi bokštai styri. 
Ryški Antano Miškinio įtaka.

„Septynių miestų” cikle 
skaitytoją labiausiai patrau
kia „Milanas” ir „Roma”. Čia 
patirties tikroviškumas ir keli 
būdingi istoriniai akcentai 
suteikia eilėraščiams gyvas
tingą įtaigą, taip pat ir 
forma, kaip išimtis, nįra 
paglemžta tradiciniam ketur
eiliui. Ypač „Romos” įvaiz
džiai gan organiškai pasirėiš- 
kia eilėraščio talpioje erdvėje. 
Poetas pykstasi su Hora
cijum, Bruto rėmėju, palaiko 
Cezarį ir bičiuliauja su Ovidi
jum: t

I 
Dar kartą atsisėsiu po tava , 

pušim, 
Mėginsiu su seniu Ovidijum 

prikelti seną bičiulystę — 
Iš čia pasaulio kyla žodis, 
Tenešdamas žmonėms tik

Meilę ■—

kankins svečioj šaly arba mir
siu aš skaudžiam gimtinės 
ilgesy.' -

Pradingusio laiko ir actekų 
tautos likimo prasmės poetas 
ieško epinių eilėraščių santal- laikysena, 
koje „Meksika”. Paveiktas

miestų” skyriaus eilėraščius, 
mano manymu, vietomis 
tikrai įspūdingus kūrinius. 
Čia Santvaro jausmingus 
prisiminimus ir susirūpinimą 
pasaulio problemomis pare
mia pergyvenimo daiktišku
mas, spalvinga aplinka, regimų spalvų raiškumo ir 
įvykių įvairovė. Žemės trauka deginamas meksikiečių 
verčia poetą bent iš dalies gyvenimo kontrastų, Santva- 
atitokti nuo įprastos lamen- ras įsijausmina. deklaratyvios 
tacijos, per dažno plasnojimo poezijos labui. Rūstinasi dėl 
simbolių sparnais. Bent iš. europiečių 
dalies. Ir gauname įtaiges
nius kūrinius.
Kaip kiklopų didelės ir 

paslaptingos akys 
pakrantes tranko gilūs ežerai — 
O čia ant kranto eglės, 

pušys, skroblai, 
Beržai ir jovarai.

užkariautojų
žiaurumo. Nepagaili ir savęs:

Vandeny regiu save — tą 
žiaurų baltą žmogų, 

Gėda, gėda ima degti man 
veidai...

Tik sielos duoną... 
Mįslinga tu esi, balta, kaip 

gulbė.
Amorl..

Toks yra pirmas „Rudens 
peizažo” posmas „Nova Sco- 
tia” eilėraščių triptike. Be 
jokių epitetų medžių išvardini- 
mas įtikinam ai nubrėžia šiau
rietišką gamtovaizdį, taip pat 
lyg ir aptildo trankią pirmųjų 
eilučių metaforą. Deja, toli
mesnė triptiko tematika, ypač 
eilėraščių pabaigos, neišsiver
čia be aikčiojančios nostal
gijos: gūdžios naktys dar

b
Atidesnis skaitytojas gal 

nusistebės poeto prieštaringa 
kai dainuojama 

apie meilę ir čia pat tarnauja
ma Cezariui, negailestingam 
karvedžiui.

„Bostono” eilėraščio 
maldingoje intonacijoje 
išryškėja savigaili . gija. Poe
tas, kaip audros išrautas 
medis, jaučiasi išmestas į 
pakrantę, Shaivmutu vadin
tą, nėra likimo glostomus, 
žvelgia į rūstųjį Atlantą. Siela 
tolimą ir giedrą dangų regi. 
Vizijoje išgirsta aidinčius 
Pavasario balsus, mato į 
laukų darbus einančius 
Donelaičio būras. Tautiniai 
simboliai jį sustiprina. Pasku
tinėje eilutėje sako Shawmu- 
tui: Nusilenksiu tau už 
kasdieninę duoną...

Buvimo pėdsakai turi dar 
tris skyrius: „Dainų ir sapnų 
atspindžiai”, „Rubajatai” ir 
„Žmogus ir daiktai”. Visur 
karaliauja ketureilis. 1978 
metais išleistoje Rubajatų

cūzų literatūrini žurnalą?”
Tą liūdną tikrovę besvars

tant, Krasnovui ateina i gal
vą Kubiliaus mintis, kad 
„spartesniam literatūros augi
mui reikia ne tik genialių kū
rėjų, bet ir ypatingo dva
sinio” ir — priduria 
Krasnovas — visuomeninio 
klimato. „Argi brandi visuo
menė, brandi kultūra negali 
pagal savo poreikius regu
liuoti spaudos plotą?” — klau
sia kritikas. J jo retorinį 
klausimą atsakymas papras
tas: taip, nebent tą visuo
menę ir jos kultūrą reguliuoja 
ir darko svetima valdžia.

K.Ž.

Kas yra tie „Septyni 
miestai”? Ogi Seredžius, Vil
nius, Kaunas, Palanga, ; 
Milanas, Roma, Bostonas. Tai 
poeto gyvenimo priebėgos. 
„Seredžiuje”, vaikystės regė
jimų strofose, šalia dekoraty
vaus patoso, vingiuoja tikro
viški, taiklūs įvaizdžiai: Ten 
žydų ožkos, vištos ir pilki 
namai,/Tenai lietuvio sodai ir 
darželiai užmiestį dabina... 
Arba toks dinamiškas vaiz
das: Iš Pieštvės skardžių griū- . knygoje, laimėjusioje Rašy- 
na žmonės ir žirgai —/Ir tojų draugijos literatūros 

premiją, buvo 337 posmai. 
Autorius šį kartą išspausdino 
dar 143. Miniu tuos skaičius, 
norėdamas pabrėžti šių, doro
vine išmintimi alsuojančių 
sentencijų gausą Santvaro 
knygose. Anglų poetas 
Edward FitzGerald, vertęs 
Omarą Kajamą, savo ruba
jatų kiekį suglaudė iki 101. 
Matyt, jam sunkiai jie eilia- 
vosi, ir jis padarė kruopščią 
atranką. Panašus atsijojimas 
būtų pravertęs ir Santvarai. 
Man dabartinis rubajatų 
pluoštas Buvimo pėdsakuose 
patinka labiau, negu anksty
vesnis. Pasižymėjau keliolika 
geriausiai pavykusių. Pavyz
džiui, kad ir 59-tas su antraš
te „Čiurlioniškai”:

Dienom ir valandom, be at
vangos — dienom ir valandom —
Į kalną kyla eisena su vėliavom 

juodom. — 
Pakalnėje vieni žibintai gesta, o 

kiti liepsnoti ima 
Vis tom pačiom viltim, svajonėm 

ir klaidom.

Restorano kėdės ir klientas (Paryžius, 1984). Nuotrauka Algimanto Kezio.
Iš Algimanto Kezio fotografinių darbų rinkinio (226 W. Superior St., Chicago, IL) šių metų spalio 
••Paryžius. 1984”. kuria bus išstatytas Raleriioie mėnesi.
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„Kalanta” — kompozitoriaus 
Bruno Markaičio rašoma opera

Rūta Klevą Vidiiūnienė kalbasi su kompozitoriumi

yra kompozitorius

Šios dienos realybė ir 
pergyvenimai lietuviui kompo
zitoriui išeivijoje atveria nau
jus horizontus. Kaip gyvena
masis laikotarpis augina ir 
brandina žmogų tam laiko
tarpiui atstovauti, taip kūrė
jas atsiliepia į savo laiką savo 
kūryba. Vienas tokių muzikų, 
jaučiąs dabarties ritmą, kurį 
uždegė kūrybai labai neseni 
įvykiai,
Bruno Markaitis. Kai tautą 
supurtė Romo Kalantos mir
tis, mums visiems pamažu 
turėjo išryškėti, kad ji negalė
jo įvykti tuštumoje. Todėl da
bar, žiūrint atgal, tą visą lai
kotarpį galima vadinti 
Kalantos epocha. Pokarinėje 
Lietuvoje gyvenimui nusisė- 
dint ir pasauliui grimstant į 
patogią užmaršties būklę, mū
sų jaunimas darėsi vis nera
mesnis. Nejaugi taip ir bū
sime atiduoti Sovietams? 
Nejaugi nėra vilties pabudin
ti galingųjų sąžinę ir privers
ti vėl persvarstyti pardavimo 
aktą? Jau nebeužteko Lietuvą 
mylėti, reikėjo galingo, dra
matiško veiksmo, kuris supur
tytų ir tautą namie, ir palies
tų širdis svetur. Tąi lūžio 
metas, apsisprendimo metas. 
Lietuviams reikėjo rinktis 
kryptį: kur link? Romo Kalan
tos generacija tą gerai supra
to. Jie suprato ir tai, kad tau
tų istorija rašoma ne tik 
rašalu, o krauju ir -ašara.

RKV: Kiek žinome, Lietu
voje, ypač tarp jaunimo tebe
gyva Kalantos epocha. Kas 
Jums davė pagrindinį impul
są, paskatą ir ryžtą?

BM: Kur Jūs sėdite, prieš 
keletą metų sėdėjo vienas jau
nas ir labai daug žadantis 
Amerikos lietuvis. Jis pareiš
kė, kad Kalantos auka pakei
tė jo gyvenimą. Tą jauną 
Amerikos lietuvį persekiojo 
įkyri mintis: Kalanta paau
kojo savo gyvybę, šaukdamas 
„laisvės Lietuvai”. O ką gi aš 
padariau? Tad ir man, kaip 
kompozitoriui, pradėjus reng
tis į šią sunkią kūrybinę kelio
nę, nebuvo sunku apsispręsti 
už Kalantą ir jo savanorišką 
auką. Ir kuo toliau stumiuosi į 
priekį, tuo mane labiau vei
kia Kalantos meilė tėvynei, 
pasiaukojimas už jos laisvę ir, 
tuo pačiu, besąlyginis 
apsisprendimas atkreipti pa
saulio akis į pavergtą mūsų 
tautą. Iš kitos pusės, jei grįž
tame prie pagrindinio impul
so ir ryžto, tai turėčiau pasa
kyti, jog stipriausias motyvas 
glūdi tame, kad Kalantos au
ka už Lietuvos laisvę tapo 
universaliu laisvės simboliu.

RKV: Kokie kiti motyvai 
Jus paskatino?

BM: Pirmiausia, Kalantos 
didvyriškas pasiaukojimas 
yra dabartinės Lietuvos isto
rijos dalis. Toliau, mano nuo
mone, Kalanta auga ir didėja 
savo aukos įtaka ir tampa til
tu iš dabarties į ateitį. Galiau
siai, kiek girdime, jo didvyriš
kumas pasilieka Lietuvos 
jaunimo tautinės sąmonės šir
dimi.

RKV: Opera — tai milži
niškas uždavinys, ypač kai 
daugelį dalykų teks atlikti 
Jums pačiam. Ar nepabūgote 
šio žygio?

BM: Po keturių kantatų ir 
multi-media oratorijos, kuri 
turėjo kone visus operos ele
mentus: simfoninį orkestrą, 
mišrų chorą, moterų nonetą, 
baletą, naratorių, mišrų kvar
tetą ir vargonus, jaučiuosi 
pasiruošęs šiam svariam dar
bui. Tai dabarties opera, savo 
charakteriu tai tikra jaunimo 
opera, ir ji dedikuota Lie
tuvos jaunimui. Dar viena 
prasme tai bus viena iš retes
nių operų, todėl kad joje domi
nuoja vienas charakteris, ku
rio negalima išimti, o iš

—

Komp. Bruno Markaitis, SJ, su savo kūrybos partitūra. 
Nuotrauka Herb Shockbridge

anksto žinoma operos pabai
ga atneša dar ir kitą sunkią 
užduotį, visą įtampą per
metant į muzikinę sritį. Ope
ra „Kalanta” turės 3 veiks
mus ir prologą, o būdama 
dabarties opera atspindės da
bartį visu savo apipavidali
nimu: dekoracijomis ir kostiu
mais. Dekoracijų škicus 
ruošia dail. Adolfas Valeška. 
Problemą sudarys ir pats 
Kalantos asmuo — reikės jau
no dainininko, kuris šalia gra
žaus balso turės būti ir geras 
dramatinis aktorius. Vaiz
džiai pasakė man vienas ko
lega muzikas amerikietis: 
šitas darbas tave išvarys iš 
proto! Ir tikra tiesa — žila 
praeitis su princų ir princesių 
meile visados atrodys roman- 
tiškiau, negu mūsų gyve
namos dienos.

RKV: Turint prieš akis tokį 
milžinišką užsimojimą, kyla 
daugybė klausimų. Ar lik
sime tik savo kieme?

BM: Kaip Romo Kalantos 
aukos tikslas buvo pasiekti 
platų pasaulį, taip ir operos 
kompozitorius negali tenkin
tis siauresniu užsimojimu. Tik 
išėję į muzikinę viešumą pa- 
skleisime ir aukos garsą, o tuo 
pačiu ir Lietuvos vardą, ir 
mums daromą skriaudą. Kar
tais menas išjudina daugiau, 
negu geriausi politikai, nes 
meno paliesti žmonės kaip tik 
suteikia politikai užnugarį. 
Taip „Vilius Tellis” uždegė 
tautą, taip „Dėdės Tomo tro
belė” atvėrė daugybę širdžių 
ir tūkstančiams padėjo išsi
kovoti laisvę. Menas yra ir 
galia, ir ginklas, kurį privalo
me plačiai išnaudoti. Gerai ir 
didingai pastatyta „Kalan
tos” opera sudomintų plates
nę Amerikos visuomenę, ją 
netiesiogiai painformuotų 
apie mūsų kovą su okupantu, 
o laikas tai padaryti yra vi
sai pribrendęs.

Aš per daugiau kaip 20 me
tų ne tik bandžiau, bet ir bu
vau išėjęs iš savo kiemo. 
Mano kūriniai buvo atlikti 
tiek koncertuose, tiek televizi
joje, tiek per radiją, — Flori
doje, Chicagoje, Baltimorėje, 
New Yorke, Los Angeles mies
te ir kitur. Smuiko sonata 
no.l, įgrota plokštelėje, pasie
kė daug radijo stočių ketu
riuose kontinentuose.

RKV: Dabar valandėlę 
įsivaizduokime Jus ką tik už-
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baigusį didžiulį darbą, kuris 
tampa įnašu į mūsų kultūrą ir 
drauge reikšmingu žingsniu į 
politinę areną. Kas toliau, ko
kie rūpesčiai dabar slegia Jū
sų pečius, kad sukurtoji ope
ra išvystų scenos šviesą 
plačiu ir įspūdingu mastu?

BM: Svarbiausias dalykas, 
be abejo, yra operos klavyras, 
kuris reikalingas solistams, 
choristams, dirigentams, o 
ypač kitiems asmenims, kurie 
su opera nori susipažinti ir 
padaryti sprendimus. Tačiau 
jo paruošimas — brangus 
dalykas, o jis rengiamas 
dviem kalbomis. Kaligrafiš
kai išrašyti gaidas kainuoja 
bent 12 dol. už puslapį, o 
klavyro reikės mažiausiai 
200 egzempliorių. Aš esu 
numatęs kūrinį pasiųsti kai 

kurioms operos kompanijoms 
ir asmenims, su kuriais mane 
riša asmeniškos pažintys, 
kaip, pvz., Franco Zeffirelli. 
Operos libretas — poeto Ber
nardo Brazdžionio, o ver
timas į anglų kalbą — poetės 
Marijos Stankus-Saulaitės.

RKV: Su tokiomis ir paki
liomis, ir rūpesčių pilnomis 
nuotaikomis kompozitorius 
Bruno Markaitis atneša į mū
sų muzikos lobyną šį mil
žinišką įnašą.Dvasiniai 
momentas kaip tik atsiliepia į 
mūsų jaunosios kartos atgiju
sį tautinį ir politinį entuziaz
mą, ką matome ir tautinių 
švenčių metu, ir per jų gausų 
dalyvavimą pabaltiečių bend
rose organizacijose. O ir mes, 
vyresnieji, reikalingi dvasinio 
atsigaivinimo, kad bendrai 
susiėmę rankomis vėl pajus
tume Bavo tautos pulsą. Neiš
naudoti šio momento būtų ir 
neišmintinga, ir tragiška.

Petras Karuža grįžta
Vartau rankose didoką knygą, 

apimančią 408 psl., gražiai išleis
tą kietais viršeliais — Petras 
Karuža. Šiai knygai pasirodyti 
progą sudarė 50 metų sukaktis 
nuo Petro Karužos mirties; jis 
mirė 1933 m. kovo 15 d. Knygą 
redagavo rašytojai, buvę Karu
žos draugai, Antanas Vaičiulai
tis ir Bernardas Brazdžionis. Me
džiagos sutelkimu ir knygos 
išleidimu pasirūpino brolis Kazys 
Karuža. Kalbą žiūrėjo Juozas 
Masilionis, spaudos darbus atli
ko Draugo spaustuvė. Išleidimo 
data 1984 m.

Pati knyga turi šešias stambo
kas dalis, nes joje sudėta Petro 
Karužos poezija, straipsniai bei 
recenzijos, ankstyvieji jo beletris
tikos bandymai, nekrologai bei 
kitų atsiminimai apie anksti, ne 
laiku mirusį jauną, daug žadantį 
rašytoją Petrą Karužą.

Mirusiojo brolis Kazys Karuža 
žodyje skaitytojui paaiškina kny
gos apimti, iškeldamas stambes
nes knygos dalis bei jų pobūdį. 
Pirmąją dalį sudaro Petro pir
masis ir vienintelis poezijos rin
kinys, Giesmės apie daiktus ir 
žmones, kuris buvo išleistas 
Sakalo bendrovės jau po auto
riaus mirties 1933 m. Knygos pra
džioje yra pateikta ir Petro Karu
žos biografija, parašyta jo mokslo 
draugo Mato Jurkyno. Iš biogra
fijos paaiškėja, kad Petras Karu
ža buvo gimęs Škotijoj 1906 m., 
kur jo tėvas buvo išemigravęs, 
ieškodamas geresnių gyvenimo 
sąlygų, bet 1912 m. jie grįžo 
Lietuvon ir ūkininkavo nedi-
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Komp. Bruno Markaitis diriguoja „Saulių šokj” WTTW-TV programoje.

deliame ūkyje netoli Alvito. Karo 
metu sudegė trobos ir jie per
sikėlė į Vokiškėlių kaimą.

Namie pramokęs skaityti Pet
ras lanko Vilkaviškio pradžios 
mokyklą, kurią baigė 1920 m. To
liau mokėsi Vilkaviškio vidu
rinėje mokykloje, vėliau Žiburio 
gimnazijoje. Buvo uolus ir veik
lus mokinys, aktyviai dalyvavo ir 
visuomeniniame gyvenime. 1928 
m. baigė gimnaziją ir istojo j 
Lietuvos universiteto Teologijos- 
filosofijos fakultetą, filosofijos 
skyrių, pasirinkęs lietuvių litera
tūrą ir kalbą. 1931 m. perėjo j 
Humanitarinių mokslų fakultetą, 
kur klausė lituanistiką, prancūzų 
literatūrą ir pedagogiką. Studijų 
metu pats sau turėjo duoną užsi
dirbti. Buvo pakviestas j Ryto 
redakciją literatūrinio skyriaus 
redaguoti. Taip jis įsitraukė į žur
nalistiką, rašė daug straipsnių iš 
literatūros, mokslo ir politikos sri
čių, kartu kurdamas ir poezi
ją.’ Bendradarbiavo Ateity, Židiny 
Naujojoj Romuvoj, Akademike ir 
kitur. 1932 m. pradėjo dirbti Vi
daus reikalų ministerijoj, kaipo 
kino filmų cenzoriaus sekreto
rius. Dalyvavo Šatrijos draugijoj. 
1931 m. vedė mokslo draugę Liu
dą Dapkūnaitę, susilaukė dukre
lės, kuri mirė vos 11 mėnesių am
žiaus jau po tėvo mirties.

Labai anksti pradėjo rašyti, jau 
trečiojoj klasėj. P. Karuža nuo 
jaunų dienų priklausė ateitinin
kų organizacijai ir buvo veiklus 
jos narys. Buvo individualistas, 
kas atsispindi ir jo poezijoj. 
Realiai žiūrėjo į gyvenimo reiš-

i

kinius, mylėjo tėvynę Lietuvą, 
buvo didelis tolerantas.

Bet štai staigi liga — plaučių 
uždegimas, kuris jį pakirto vos 
per tris dienas. Paliko paruoštą 
poezijos rinkinį Giesmės apie 
daiktus ir žmones, kuris išėjo jau 
jam mirus. Apie tą poezijos rin
kinį puikią recenziją parašė poe
tas B. Brazdžionis. Ji taipgi įdė
ta ir šioje knygoje.

Kalbant apie jo poeziją, vieną 
dalyką norėtųsi ypač pabrėžti — 
tai P. Karužos poezijos liūdną 
pobūdį, pesimistinę nuotaiką ir 
net mirties nuojautą. Net dvyli
koje eilėraščių randame mirties 
užuominų. Antrajame jo eilėraš
tyje paskutinės dvi eilutės skam
ba šitaip:

Banguoja kraujas, nerimsta 
gatvės, 

Ir vysta žiedas manos 
jaunatvės 

(psl. 28).
O eilėraštis „Aš nežinojau” 
baigiamas tokiu posmeliu:
O šiandien juodos gedulo kaukės 
Aplinkui niaukstos tamsi naktis; 
Slaptomis mano kieman subėgę 
Giltinės rodo baltus dantis

(psl. 37).
Kitame eilėraštyje „Kaip 

laivai” ir vėl paskutinis posmelis 
suskamba mirties nuojauta: 
Gyvenimas kaip srauni upė, 
Kaip Nemunas nuplaukia

marias. 
Padangėj juodas varnas supasi 
Ir sveikina tave (psl. 49).
Vienas pačių pesimistiškiausių jo 
eilėraščių yra „Fatum”, kurio 
paskutinis posmelis pranašauja 
mirtį:
Ir koks klaikus tas juodas fatum, 
Ta be žvaigždžių vidurnakčio 

lemtis! 
Kada ateis ir ranka nematoma 
Tau „Mane, Tekel, Fares” 

išrašys... 
(psl. 55). 

Šiame jo poezijos rinkinyje 
tebuvo tik 45 eilėraščiai. Pats 
rinkinys paskirstytas į tris sky
rius: Aną vakarą, Pasisakymas ir 
Baltą rytą. Gal geriausiai P. 
Karužos poeziją apibūdino savo 
recenzijoj 1933 m. Bem. Braz
džionis: ,,«Ji praeinanti, rytoj gal
būt turės kitą atspalvį, tačiau vis- 
tiek nepasiliks veltui praėjusi bus 
(dalinai) nepasenstanti ir tikra” 
(psl. 75).

Dar yra išspausdinti 6 eilėraš
čiai skyrelyje „Margi žiedai”, ku
rie nepateko į jo pirmąjį rinkinį, 
bet buvo išspausdinti periodi
koje. Skyriuje „Ankstyvieji poezi
jos ir beletristikos bandymai” dar 
yra sudėti paties poeto ranka 
rašyti 3 eilėraščiai ir P. Kapsai- 
nio slapyvardžiu paruoštas rank
raštis, pavadintas Raštai: vaiz
dai, feljetonai ir aprašymai, I 
tomas. Trumputė autobiografija, 
rašyta 1923 m., ir dar 8 prozos 
vaizdeliai.

Vienas iš stambesnių skyrių 
yra „Straipsniai”, kur surinkta 
visa jo publicistika: įvairūs 
straipsniai ir knygų recenzijos. 
Labai įdomus straipsnis apie stu
dentų atstovybės rinkimus, 
pavadintas „Ką sako studentų 
atstovybės rinkimai”. Tai mūsų 
kultūros istorijai svarbus ir 
nesenstantis straipsnis, įdomus 
pasiskaityti ir šiais laikais. 
Dėmesio verti yra pateiktieji bal
savimo duomenys. Už ateitinin
kų Bąrašą paduota 610 balsų, o už 

Komp. Bruno Markaitis, SJ., muzikinės idėjos pagautas, prie fortepijono. Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ studentų tautininkų tik 262 bal-

sai. Išrinkta ateitininkų 12 atsto
vų, o tautininkų tik 5. Liau
dininkų Varpo draugija teišrinko 
tik 2 atstovus. Tie rinkimai vyko 
1929 m., autoritetiniam režimui 1 
išvaldžius Lietuvą 3 metus. q 

Naują knygos skyrių sudaro .4 
Petrui Karužai skirti nekrologai, g 
kurių būta 9. Rašė A. Vaičiulai- n 
tis. M. Jurkynas, B. Brazdžionis, 
J. Brazaitis, J. Keliuotis, A. Ty- , 
ruolis, J. Senkus ir A. Miškinis.

Priešpaskutinis skyrius — 
„Atsiminimai”, kuriuos apie ' 
Karužą rašo A. Tyruolis, dr. Gri- 
gas Valančius, Petras Kasulaitis, 
Pijus Ragažinskas ir Kazys Povi- 9 
laitis. Čia randame ir nemažą 
skaičių nuotraukų.

Paskutinis skyrius yra parašy- ra 
tas brolio Kazio ir pavadintas H 
„Kazio Karužos atsiminimai”, j 
apima net 97 puslapius. Tuos 
atsiminimus būtų galima pava
dinti Karužų šeimos istorija. Jie 
suskirstyti mažesniais skyreliais 
ir parašyti gyvu beletristiniu sti- . 
liumi. Juose užkliudomi tėvai, 
kaimynai, jaunystės draugai;' bet 
dėmesio centre yra Petras 
ža. Taipgi čia surinkta ir nema
žas skaičius nuotraukų. Ypačiai 
vaizdžiai ir dramatiškai aprašy
ta Petro mirties scena Kauno 
miesto ligoninėje, tarsi kokio dra
mos veikalo iškarpa.

Aplamai, visa knygos medžia
ga brolio Kazio kruopščiai surink
ta iš senų laikraščių ir žurnalų 
bei brolio Petro paliktų rankraš- c 
čių. Išleista dailiai, be priekaištų, 
pasiliks vertingu indėliu mūsų -R 
kultūros bei literatūros istorijai, * 
todėl verta visų mūsų dėmesio.

Tik tenka apgailėti, kad Petras h 
Karuža pačiame jaunystės pajė- d 
gurne, sulaukęs vos 26 metų am- 
žiaus, nuėjo amžinybės keliu, ly
giai kaip ir mūsų daug žadėję 
jauni rašytojai Pr. Vaičaitis, J. 
Biliūnas ir visuomenės veikėjai 
— V. Endziulaitis ir J. Krasnic- 
kas. Jo besiskleidžiąs talentas ne 
laiku užgeso, o Lietuva neteko to
kio gabaus ir darbštaus daug ža
dančio jauno poeto.

A. P. Bagdonas ' 
rl *

Petras Karuža. Redagavo Antanas 
Vaičiulaitis ir Bernardas Brazdžio
nis. Išleido Kazys Karuža, 1984. ■" 
Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 60629. 
psl. Kaina — 15 dol. Gaunama 
platintojus ir Drauge.
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LRD valdyba praneša,
Drauge (1984.IX.22) įdėta žinutė, 5 
jog „Lietuvių rašytojų draugijos 
suvažiavimas įvyks 1984 m. spa
lio mėn. 27-28 dienomis Chica
goje” yra klaidinga — joks suva
žiavimas neruošiamas Yra 
rengiamas tik Lietuvių rašytojų 
draugijos literatūros vakaras 
Jaunimo centre spalio 28 d. 4 
val. p.p. Literatūros vakare bus tai 
įteiktos premijos Leonui Lėtui už 
poezijos rinkinį Trakas, Povilui 
Gaučiui už Lianų liepsna ir Jur
giui Gliaudai už A. Barono kon
kursą laimėjusią novelę „Labirin
te”. Meninę programą atliks 
poetai J. Svabaitė-Gylienė, K. 
Bradūnas, A. Tyruolis ir šiemeti
nis LRD premijos laureatas L. 
Lėtas. Vakaro programoje taip 
pat sutiko dalyvauti prof. dr. V. 
Kelertienė ir rašytoja D. Bindo- 
kienė.
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Visatos tobulumo dainius — 
Jorge Guillėn (1893-1984)

BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ

Kai 1928 m. pasirodė pir
masis Jorge Guillėn poezijos 
rinkinys, Cdntico (Giesmė), 
kritika jį iš karto aptarė, kaip 
išskirtinę apraišką naujosios 
literatūros rėmuose. Jo auto
rius buvo nebepradedantis, ro
mantiško užsidegimo įkvėp
tas jaunuolis, o pilnai 
subrendęs ir didelio formos 
virtuoziškumo pasiekęs rašy
tojas. Tačiau daugiausiai ste
bino ne jo itin meistriškas 
eilėdaros ir įvairiausių tra
dicinių formų apvaldymas, 
įnešantis naują gaidą ir ak
centą, o pasaulėžiūros ir jos 
diktuojamo tono vientisumas. 
Savo pirmąja knyga Guillėn 
skelbė pasaulio tobulybę, tad 
ir jo daina tapo giesme, gar
binančia visatos grožį ir žmo
gaus privilegiją juo džiaugtis.

1920-1930 m. kuriančiųjų 
poetų būryje nebuvo lengva 
prašokti vienminčius. Retai 
kada Ispanijoje buvo taip 
suklestėjusi poezija. Vadina
mosios 1927 metų kartos 
atstovai rodė ne tik išskirtinų 
gabumų, bet ir besąlyginį 
atsidėjimą kūrybiniam dar
bui, poetinius idealus derinant 
prie bendro poezijos vys
tymosi visoje Europoje. Iškilę 
eksperimentavimo amžiuje ir 
jie bandė ieškoti naujų kelių, 
įnešti naują balsą gana tradi- 
cionalion Ispanijos poezijon. 
Kiekvienas ieškojo origina
lumo, prie poezijos ėjo jau ne 
tik jausmo, bet ir intelekto ve
damas. Beveik visi buvo prie 
jos artinęsi ir teoretiškai: 
didesnė tos grupės poetų dalis 
buvo universiteto lektoriai; 
beveik visi nuo studijų laikų 
susidūrę su kitų kraštų poezi
ja ir ten klestinčia literatūros 
kritika. Ispanai iš visų skyrė
si tuo, kad neatmetė besąly
giškai to, kas buvo sukurta 
prieš juos. Anaiptol, jie įkvė
pimo ieškojo liaudies dai
nose, pačioje ankstyviausioje 
jų kalba rašytoje poezijoje. Si 
gi anuo metu, istorinių aplin
kybių dėka, buvo artimai susi
jusi ir su arabiškom tra
dicijom, kur metafora ir 
simbolis nuo seno buvo nau
dojami labai savitu būdu, 
bandant viską sutrumpinti, 
išreikšti perkelta prasme, pri
eiti prie esmės. Tokiu būdu 
ispanai poetai atrado moder
nų, originalų balsą, rem
damiesi pačia seniausia kūry
ba. Kiekvienas joje atidengė ir 
pasisavino skirtingus aspek
tus. Iš Andalūzijos kilę poetai 
kaip Garda Lorca, Rafael 
Alberti, Emilio Prados rėmėsi 
liaudies dainomis, jų įvaiz
džiais ir ritmais. Guillėn, 
Kastilijos sūnus, daugiau dė
mesio kreipė į formą. Tad ir 
tapo ispanų poezijos istorijoje 
užfiksuotas kaip didžiausias 
ir daugiausia įvairių eilėraš
čio ar posmo formų pavar
tojęs poetas.

Jorge Guillėn gimė Vallado- 
lid, kuris šiandien turistą dau
giausiai traukia savo skulptū
ros muziejumi. Keistu 
sutapimu ir Guillėn poezija 
dažnai primena skulptūrą. Jo 
eilėraščiuose nėra „minkštų 
vietų”, bereikalingų apva
lumų. Kiekvienas žodis atro
do išgautas tiksliu skaptuko 
smūgiu, įstatytas į tikslią vie
tą. Pirmajame rinkinyje eilė
raščiai beveik imtinai rimuo
jami, rimą neretai perkeliant 
ir į eilutės vidurį ir tokiu bū
du išgaunant daugialypes 
sąsajas. Nėra juose tik puoš
nių, savo skambumu ausį 
patraukiančių žodžių. Iš viso, 
būdvardžiai retoki: jis ope
ruoja daiktavardžiais, kuriais 
išreiškiama daiktų esmė. 
Neieško jis nei magiškų efek
tų ar paslaptingų užuominų: jį 
domina visų pirma užčiuopia

ma ir matoma tikrovė. O vis
gi nuo pat pirmojo rinkinio jis 
minimas kaip „sunkiai įkan
damas”, beveik hermetiškas 
poetas. Tai atsitinka dėl to, 
kad jo poezija nepaprastai 
koncentruota, linkusi į eliptiš- 
ką struktūrą. Skaitytojui nėra 
viskas atskleidžiama taškas 
po taško: jam tenka pačiam 
šuoliuoti su poeto mintimis. 
Neretai eilėraščio prasmė 
išryškėja tik jo pavadinimo 
dėka. Jų supratimui daug 
padeda ir visos knygos kaip 
neišardomo vieneto struktū
ra: reikšmė auga su kiekvie
nu eilėraščiu. Nes eilėraštis 
niekad nėra Guillėn tik žais
mas ar techniškos pratybos: 
tai rimtas bandymas išreikšti 
jį supantį pasaulį, o per jį 
suprasti ir patį save.

Cdntico susilaukė keturių, 
kaskart labiau išplėstų, laidų: 
nuo 1928 iki 1950 m. Pasku
tiniosios dispozicijoje knyga 
pradedama eilėraščiu „Mas 
allš” (Anapus), kur išreiš
kiama poeto pasaulėžiūra ir 
bent iš dalies jo poetika: būti
nybė neprarasti kontakto su 
realybe, tačiau žinant, kad ji 
kiekvienam kitaip atrodo. Tad 
eilėraštis kalba apie poeto 
santykį su pasauliu, šiojo 
reikšmę jam. Čia stipriai 
užakcentuojama, kad tikra kū
ryba — jo kūryba — yra 
įmanoma tik neprarandant 
žemės po savo kojom ir neuž
sidarant savyje. Ji negimsta 
kaip fantazijos padarinys; ji 
išauga iš jau egzistuojančių 
elementų. Tuo pačiu išreiškia
mas ir kuklus poeto požiū
ris į kūrybinį darbą: „Viskas 
yra daugiau, negu aš”.

Antrasis eilėraštis nurodo 
žodžio svarbą: „Los nomb- 
res” (Vardai) byloja apie tai, 
kad viskas praeina — tačiau 
išlieka žodis. Suvoktoji ir 
džiaugsmingai patirtoji realy
bė pasiekia savo pilnumos tik 
tada, kai ji užfiksuojama tiks
liu žodžiu. Ispanų kalboje 
„nombre” reiškia „vardą” ir 
„daiktavardį”. Tuo dvily
pumu dar kartą nurodoma į 
norą ieškoti esmės. Žodžio 
svarba iškeliama ir knygos 
dedikacijoje motinai: „kuri 
man davė gyvybę ir žodį”. 
Čia aiškiai užbrėžiamas kel
rodis: visas Guillėn gyveni
mas bus pašvęstas kūrybai.

Svarbus poeto pagrin
dinėms gairėms pažinti yra ir 
eilėraštis, pavadintas „Dialo

Muzikantaa prie Seine upė* krantinė* (Paryžių*, 1984). Ii Algimanto Kėslo, 8J, fotografinių darbų rinkinio „Paryžių*, 1984”,

gu”. Guillėn jaučia pasiekęs 
pilnumos visuomet tik kontak
te su kitais: su draugu, su 
gamta, su mylima moterim. 
Jo „meilės poezija” tiems lai
kams, kada ji parašyta, yra 
labai drąsi. Ten nesvajojame 
apie nepasiekiamą idealią my
limąją, o nepaprastai išra
dingu būdu aprašomas dviejų 
vienas kitą mylinčiųjų susi
liejimas į vieną būtybę, beveik 
visuomet sujungiant šį reiš
kinį su jį supančios gamtos 
išsakymu, kuris iškeliamas 
pirmam fone. Visa, kas yra 
natūralu, veda į džiaugsmą, ir 
net labai materialaus akto 
perdavimas virsta gryna 
poezija.

Meilė diktuoja beveik visą 
Guillėn poezijos raidą, nors 
apie konkrečią mylimąją 
užuominų joje maža. Ir čia 
ieškoma esencijų: jos reikš
mės, jos būtinybės. Poetas 
buvo vedęs du kartus. Cdntico 
rašytas tebegyvenant jo pir
majai žmonai. Jame perdėm 
išlaikomas pozityvus tonas. 
Antrojoje sudėtinėje knygoje, 
Clamor (Šauksmas), tonas pa
kinta, įsibrauna nostalgiška 
gaida, žmonai mirus, poetui 
atsidūrus tremtyje, Ispanijai 
tapus užgniaužtai diktatū
rinio režimo. Pasaulis čia 
nebeatrodo toks tobulas. Tre
čiajame tome, Homenaje 
(Pagerbimas) betgi ir vėl pasi
girsta stebėtinai tvirtas ir 
skaidrus balsas. Visa jo cent
rinė dalis skiriama naujai mei
lei. Beveik sunku įtikėti, šiuos 
eilėraščius skaitant, kad jie 
rašyti 65 metų sulaukusio 
žmogaus. Iki pat paskutinių
jų dienų jo gyvenimą pri
pildanti meilė perduoda savo 
sąskambį ir jo poezijai.

Kai kurie kritikai yra 
Guillėn išmėtinėję, kad jo ap
dainuojamas pasaulis nėra 
realus. Vieniems jis per 
abstraktus, kitiems per pozi
tyvus. Tiesa, kad Cdntico 
retai tepasirodo užuominos 
apie konkrečiuB momentus ar 
įvykius. Ten pristatomas žmo
gus savo būtyje, ne buityje. 
Tačiau jis niekad nepameta 
kontakto su žeme. Anaiptol, 
pačios mažiausios gyvenimo 
apraiškos traukia poeto dė
mesį. Iš visų pojūčių jam tur
būt brangiausias yra regė
jimas. Kai kuriuose 
eilėraščiuose net ir abstrak
čios reikšmės įgaunantį daik
tą galima beveik užčiuopti.

Jorge Guillėn
SNIEGAS

Baltis guli ant žalio 
ir dainuoja.
Sniegas, kuris yra tyras, 
ilgisi būti gilus.
Sausis, apšviestas sniego. 
Tokio žalio, tokio balto.
Tai dieną ir naktį žėri sniegas, 
tyriausias sniegas!
Greitas kritimas, švelnios snaigės, 
kokia aistra visumoje!
Sniegas, sniegas rankose
ir sieloje.
Toks tyras įniršis baltyje, 
toks tyras, bedugnis. 
Sniegas, sniegas iškyla 
ligi dainos.
Sausis apšviestas laukiniu sniegu. 
Kokia aistra! Ir dainuoja.
Sniegas ligi dainos — sniegas, 

sniegas — 
sūkuriais sukasi

VIDUDIENIS

Tariau: Visa jau pilnatvė! 
Suvirpėjo topolis.
Sidabruoti lapai 
meilingai suskambėjo. 
Žalumos buvo pilkos, 
meilė buvo saulė.
Tada, vidudienį, 
paukštukas pragydo 
savo dainą vėjuje 
su tokia meile, 
kad, vėjui pučiant, 
pasijuto apdainuojama 
gėlė, išaugusi tarp aukščiausią 
javą. Tą akimirką 
aš buvau centras 
visos apylinkės, 
matęs viską, 
paruoštą Dievui.
Tariau: Visa pilnatvė
Vidudienis!

„Las doce en ei reloj”

PAJŪRIO VAIZDAI

Paplūdimys

Traškančios kriauklės, kriauklės, 
Rojaus kriauklės...
Jas, išsibarsčiusias, indėnai 
suranda dievams.

Dėl to vienas iš esminių ele
mentų jo poezijoje yra šviesa, 
kuri įgalina atpažinti kontū
rus, kurie savo nuolat kintan
čiu žaidimu kviečia vystyti iš
raiškos tobulumą, kad ją 
užfiksavus. Išorinė šviesa per 
akis pasiekia ir protą ir su
žiba iš naujo. Visos Guillėn 
knygos pradedamos eilėraš
čiu apie aušrą. Kiekvienas pa
budimas jam yra grįžimas į 
pilną potenciją džiaugsmui.

Tarp tokių, kurie dvejoja 
Guillėn autentišku sugebė
jimu iš tiesų visur atrasti 
pozityvias apraiškas, yra ir 
daugelis šių dienų jaunųjų

Tarp smilčią jas vadina 
Saulėgrąžos draugės. 
Kaip žėri ir traška 
Kriauklės, smėlis, indėnai, 
Visi iš vien, balsai 
vilnija atšvaitais 
Vilnimis bėga ir auga 
Apogėjai, galia 
Ir indėną pergalingas 
Žavesys.
O laimėjimai! Ir lenkiasi 
Ir atsitiesia. O vikrumas! 
Nuo skubos į grožį, 
Nuo grožio į pavoją, 
Ir indėnai šaukia ir šaukia 
Švytinčius valio.

Smėlis

Griaustinis. Potvynis. 
Trenkia akmenis.
Tarškesiais. Griaustinis. 
Grįžtanti laukinė banga 
Griūva, nutįsta, 
Tingiai lūžta. Akmenukai 
Braižo akmenis atkakliai. 
Priešinasi! Staiga 
Sustoja!

Ramybė?
Ir viena vilnis, 

Maža, ramiai krenta 
Ant smėlio, švelnaus 
Nuo tylos. Kokia paguoda, 
Koks poilsis! Tyla, 
įprastinė, visad sena! 
Nes Dievas, belaikis, 
Savo akivaizdoje laiko amžius. 
Ant smėlio išlieka 
Tyliai švarūs. 
Tebedunda jūra, nesvarbu. 
Tyla ten pat.

„Arena”

ŽMONES
Qui giace Aldo. Pipemo condannato 
perche nacque(l).
GUGLIELIMO PETRONI: „II mon- 
do ė una priglome”(2).

Ant vieno kalėjimo vienutės sienos 
Prieš mirdamas, vienas žmogus 
Parašo savo vardą, o paskui:

Pasmerktas už tai, 
kad gimė.

Gėda ir nusikaltimas — ir visą, 
Kad gimė iš Izraelio kraujo.

poetų. Šiųjų poezijoje dažnai 
vyrauja skepticizmas, o pas
taraisiais metais — ir užuo
minos, kad iš viso gal reikėtų 
nutilti. Nuo giesmės einama 
prie tylos, nuo Heideggerio 
skelbtos nuostabos beveik į 
neviltį, nuo išgyventos realy
bės į literatūrines-kultūrines 
evokadjas. Pastarųjų 15 metų 
poezijoje stipri vadinamo 
„kultūralizmo” srovė: poezija 
perkeliama beveik į manieris- 
tines sferas. Pas Guillėn kul
tūra pasireiškia kitokiu būdu: 
didesnė trečiojo tomo, 
Homenaje, dalis skiriama va
riacijoms apie skaitytus auto

rius ar knygas, jų liestom 
temom ar aplankytam ir su 
giliais pergyvenimais suriš
tom vietom. (Centre, kaip 
minėta, užakcentuojama mei
lės svarba ir jėga.) Kultūra 
čia įvedama ne norint paro
dyti savo erudidją, o tam, kad 
išreiškus pagarbą ir padėką už 
ją anksčiau kūrusiems. Beveik 
niekad neapsiribojama tik 
literatūrinėm-meninėm verty
bėm. Kiekviena figūra iškyla 
su savo žmogiškom ypaty
bėm. Poeto santykis su šiais 
autoriais rodo tą patį ryšį, 
kaip su savo amžininkais: vi
sapusį bendravimą ir supra
timą.

Kiekvienoje knygoje skiria
ma vietos ir kūrybos procesui 
apibūdinti. Kaip visa jo 
gyvenime, taip ir kūryba iške
liama kaip ypatinga dovana. 
Pasisekęs eilėraštis yra ilgo 
darbo vaisius, tačiau pirmoji 
kibirkštis ateina iš kitur. Vi
sų svarbiausia betgi yra žiū
rėti į eilėraštį kaip į gyvą 
sutvėrimą, turintį savo paties 
gyvenimą. Dėl to daug svar
bos priduodama skaitytojui: 
jam pateikiami esminiai 
elementai, bet pilnas produk
tas išgaunamas tik atidaus ir 
akylaus skaitytojo dėka. 
Guillėn nenori radikaliai 
atskirti kūrybinio pergyveni
mo nuo žmogiškos patirties: 
tik abiejų simbioze įmano
ma pasiekti pilnumos. Jei 
Cdntico, prisilaikant tų laikų 
idealų, buvo stengiamasi 
išvengti tiesioginių aliuzijų į 
asmenišką gyvenimą, toli
mesniuose tomuose jos padau
gėja. Paskutiniajame vie
name eilėraštyje aiškiai 
tvirtinama, kad jis norėtų 
išlikti istorijoje ne kaip 
poetas, o kaip žmogus. Dėl to 
ir savo poetiką apibūdina 
kaip „ars vivendi, ars aman- 
di”. Savo kūrybai paaiškinti 
Guillėn yra parašęs net visą

Jorge Guillėn (1893-1984)

Ar kaip Segismundas(3) yra pasakęs, 
Jau su didesniu filosofiniu nuovargiu: 
„Nors gimimas yra
Didžiausias žmogaus nusikaltimas". 
Gimti su anuo krauju
Ievos?

Būti... vaiku. 
Neįžeidinėkime kitą.

Istorike: pasižymėk šį įrašą, 
Išrėžtą ant XX amžiaus sienos.
Neveltui, apimtas siaubo, vėliau 
paaiškinsi: „Dar ir tuomet..." 
Nuodėmė? Daugiau. Istorija:
Mūsą bendra Žmonijos Istorijos gėda.

(1) Čia guli Aldo Pipemo pasmerktas už tai,
kad gimė.

(2) Pasaulis tai kalėjimas.
(3) Calderono dramos „Gyvenimas tai sapnas” 

protagonistas.
„Los hombres”

Iš paruoštos naujosios ispanų 
poezijos antologijos.

Išvertė P. Gaudys

knygelę EI argumento de la 
obra. Dar aiškiau jo poetika •• 
išryškėja jo literatūrinės kri
tikos knygose, ypač Language 
and Poetry (Harvardo uni
versitete skaitytos C. E. Nor- 
ton serijos paskaitos). Reikia 
tikėtis, kad ilgainiui bus pa
skelbta ir jo itin gausi ir 
turininga korespondencija.

Kalbėti apie Guillėn poeziją, 
kaip skelbiančią išimtinai i 
tobulybę ir džiaugsmą, nebū
tų visai tikslu. Pozityvioji gai
da jo kūryboje vystoma labai 
sąmoningai ir ne be kliūčių: 
ne užmerkiant akis prieš blo
gio apraiškas, o bandant 
atrasti teigiamų aspektų net 
ir grėsmės pripildytame 
pasaulyje. Šiuo atžvilgiu jo 
svarbiausia knyga yra 
Clamor, susidedanti iš trijų 
(1957, 1960, 1963) dalių. Jei 
Cdntico pasaulis buvo beveik 
belaikis ir jame ieškota esmi
nių kategorijų, prie Clamor 
pavadinimo pridedama: „Isto
rijos laikas”. Čia gausiau 
aliuzijų į konkrečius įvykius 
bei aplinkybes. Dėl to 
kinta ir tonas. Su Clamor 
Guillėn poezijon ateina ironi
ja. Pasigirsta skeptiška gai
da, bet netrūksta ir humoro. 
Save svarbiu laikantis žmo
gus parodomas kaip mažas 
vabalas ar gestikuliuojantis 
pajacas. Itin aštriai kritikuo
jama diktatūra. „Potencia der 
Pėrez”, alegorinė tirada prieš 
Franco, egzilų tarpe buvo reci- 
tuojama beveik kaip tautinio 
pasipriešinimo daina.

Poeto akylumas, jautrumas 
jį supančiai aplinkai — nuo 
1940 m. jis gyveno JAV — 
padiktuoja daug trumpučių ei
lėraštukų, pavadintų „dobi
liukais” (Trėboles). Ten užfik
suojamas vienas momentas, 
vienas aspektas: ar tai būtų iš 
vaikų grupės išskirtas negriu
kas, ar ant žemės sutūpę 

(Nukelta į 4 psl.)
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-„Prisimenu Tėvelį...”
r Mintys apie vaizdajuostę „Dailininkas Juozas Pautienius”

„Prisimenu Tėvelį jo pasku- 
į tinį gyvenimo pavasarį .” Tai 

pirmasis sakinys, nuskambėjęB 
į vaizdajuostėje penktadienį, rug

sėjo mėn. 14 d. per kultūrinę 
vakaronę Jaunimo centro kavi- 

> nėję. Į ją susirinko tikrai gausus 
v būrys tautiečių, ne vien pasiil

gusių, po vasaros pertraukos, kul
tūrinių vakaronių, bet taip pat 
norinčių prisiminti bei pagerbti 

^išeivijoje dirbusį produktyvų dai
lininką Juozą Pautienių. Buvo 

, šventiška nuotaika ne tik Čiur
lionio galerijoje, kurioje buvo 

J; sukabinti net 89 dailininko tapy- 
*ti paveikslai, bet ir kavinėje 

vakaronės metu. Ten buvo rodo- 
- ma vaizdajuostė („video”) apie 

, dailininko gyvenimą.
Parodos salė kvepėjo „cezan- 

niškumu”. Nors Pautieniaus
tapyboje nėra aiškių dailininko 
Paul Cezanne siekimų pėdsakų, 

t bet vis tik gamta traktuojama 
t^ąėzaniškai, nors ir visai skirtin-
t*gais tikslais. Cezanne’ui spalva 
S buvo viskas, kaip priemonė užsi

brėžto tikslo siekti — parodyti, 
4 kaip daiktas tampa, ir koks jis 
fiyra pats savyje. Pautieniaus 
J tapybos siekimai grynai tapy- 

biniai: savita faktūra (tapysena) 
ekspresyviems spalvų deriniams 

-išgauti. Taigi čia spalva ir tapy- 
tsena nėra priemonės, bet pats 
tapybos tikslas. Čia jau yra ir 

. tapybos turinys. Kompozicijų var
dai čia nieko nereiškia, jie nieko 
bendra neturi su pačia tapyba, jie 
gali būti pakeisti ir kitais var
dais, be mažiausios skriaudos pa
čiam paveikslui.

Į Man tačiau, atėjusiam į paro- 
■ dos iškilmingą atidarymą, rūpėjo 
I ne tik apžvelgti turtingą velio- 
i nio meninį palikimą, kurį taip 

rūpestingai išsaugojo jo žmona 
Stasė bei dukra Teresė, bet ir 
pasižiūrėti vaizdajuostės, skirtos 
velionio biografijai bei kūrybai. 
Čia ir kilo mano asmeniškas
„smalsumas” pasižiūrėti naujau
sios Bogutų vaizdajuostės, nes jau 
kuris laikas, kai jie apleido 
Chicagą ir nebuvo matomi jų 
naujesni darbai.

Vaizdajuostės eigoje nuskam
bėjo ir menotyrininko Igno Šlape
lio žodžiai, neblogai pažinusio 
Pautieniaus kūrybą:

„...Pasirodo, šios grubios prie
monės pasinešusiems į naujieną

Juozas Pautienius Autoportretas

tinkamesnės už teptukus, norint 
išgauti stiprius spalvinius efek
tus. Tas nepaprastas tapybos 
įrankis, įgalinąs naujų kelių ieš
koti, taip pat iškėlė menininkui ir 
visai naujų reikalavimų. Jei tep
tukais dedant dažus mažais 
brūkšneliais netikrumą ir netiks
lumą galima lengvai užtušuoti, 
tai dideliu peiliu dedant nemažo
mis plokštumomis beveik nemai
šytus dažus, mažiausias netiks
lumas spalvų derinime tuojau 
kelia aliarmą ir erzina žiūrovo 
akį... Juozas Pautienius kaip tik, 
pasirinkęs tokius įrankius — plie
ninius peiliukus, špachtelius. Šie 
gana grubūs įrankiai su labai 
ribotomis galimybėmis, tačiau, 
įgalina išgauti efektus> kokių kitos 
priemonės visai nesuteikia. Tie 
saviti estetiniai efektai sudaro 

Juozo Pautieniaus tapybos turi
nį. Modernioje mūšų laikų tapy
boje, atmetus bet kokią fabulą ir 
žodžiais išreiškiamą turinį, pati 
spalva ir tapysena yra tapusi 
kompozicijos turiniu...”

Šis dokumentinis veikalas ne 
tik užfiksuoja Pautieniaus kūry
bą, bet ir patį žmogų. Prikankin
tas brandaus amžiaus ir pabėgu
sios sveikatos, pats Pautienius 
„sausokai” pasirodo ekrane, ta
čiau jo monotoniškas balsas net 
per tą paskutinį pavasarį skam
ba autoritetingai. Dailininkas pil
nas sąmojaus bei humoro. Pokal
bio metu su savo dukra 
prisimena Vokietijoje surengtą 
pirmutinę personalinę parodą 
„dypukų” stovykloje — „vienas 
su jaunu dailininku Tričiu”. Čia 
jis parodo, kad jis nesigailėjo pri

imti ir jauną, pradedantį meni
ninką į savo autorinę parodą. 
Skamba anekdotiškai ir atsi
tikimas, kai dailininko žmona 
nerado virtuvėje peilio. Ogi pasi
rodo, kad tas peilis buvo rastas 
verandoje, kur Pautienius buvo 
jau pradėjęs tapyti natiurmortą. 
Matome, kad Pautienius buvo šei
mos žmogus. Žmona jam suteikė 
sąlygas, kad jis savo gyvenimą 
Chicagoje galėtų skirti menui, 
kurį Lietuvoje buvo bent iš dalies 
apleidęs. Tiesa, jis baigė pirmą 
Meno instituto laidą 1924 metais 
Kaune, bet jo kasdienine duona 
buvo žumalizmas. Pautienius, ta
čiau, turėjo „biznieriaus” gyslelę 
ir sugebėjo ne tik pragyventi ir 
šeimą išlaikyti, bet ir retkarčiais 
šelpti kitus dailininkus (ką, 
pavyzdžiui, sužinojome iš pokal
bio su dailininku Viktoru Petra
vičium).

Teresės Pautieniūtės-Bogutie- 
nės vaizdajuostę būtų galima 
apibūdinti tiek avangardiniu, tiek 
ir psichologiniu požiūriu. Spėju, 
kad dėl tam tikrų finansinių 
sumetimų, kai ji pradėjo užfik
suoti savo tėvo gyvenimą vaizda
juostėje, ji buvo priversta vartoti 
juoda / balta juostą. Bet iš kitos 
pusės, pirmoji dalis, kurioje 
apibūdinama paties dailininko 
gyvenimas, įgauna tam tikro dra
matiškumo iš juoda / balta juos
tos eigos. Tuo tarpu antrojoje 
dalyje, kurioje’ įkalbėti prisimini
mai apie vęlionį, pavyzdžiui jo 
žmonos Stasės arba dailininko 
Viktoro Petravičiaus, vaizdajuos
tė yra spalvota. Tokios spalvų 
transformacijos reiškinys vaiz
dajuostėje yra tikrai efektingas. 
Aišku, matytą vaizdajuostę 
galima laikyti tik žaliava. Jai dar 
trūksta ne tik titrinių kadrų, bet 
ir gerokos redakcijos. Čia reikėtų 
pabrėžti, jog vaizdajuostėje nerei
kalingai įdėtas šeimos pobūvis, 
kuris gerokai vargina žiūrovą. 
Tokia ištrauka turėtų likti šei
mos archyve,1 o ne viešai rodoma. 
Dirbtinis, nors ir draugiškas 
„vaidinimas” šeimos ratelyje 
prieš kino aparatą menkina šiaip 
gan vertingos vaizdajuostės 
reikšmę. Jei Bogutų vaizdajuos
tės anksčiau yra pasiekusios to
kių aukštumų, kad buvo rodomos 
per PBS U-to kanalo televizijos 
tinklą, būtina reikalauti ir toliau 
profesionalumo, tinkamai sure
daguoto velionio dailininko Juo
zo Pautieniaus filmo.

1. chdž.

Jorge Guillėn
(Atkelta iš 3 psl.) , 

suvargę indėnai Meksikoje^ ar 
ant grandinės - vedžiojama 
beždžionė, ar prieš saulę besi
šildantis driežas. Ne, vienas iš 
šią. tomo eilėraščių •< virsta 
alegorija, ypač ilgosios 
poemos su intertekstualiom 
aliuzijom į figūras iš ankstes
niosios ispanų literatūros. 
Blogis užrekorduojamas, bet 
tik kaip praeinantis feno
menas. Niekad nedvelkia iš 
Guill4n poemų neviltis, Gale 
dažnai sušvinta vilties spin
dulėlis, noras nepasiduoti. Dėl 
to šiose trijose knygose, skel
biamas džiaugsmas tampa be
veik labiau apčiuopiamas: jis 
yra iškovotas ir liudija poeto 
norą tikėti gėriu bei-sukauptą 
valią jam pasiekti. Jo eilėraš
čiai, nežiūrint didelio dėmesio
formos meistriškumui, visuo
met turi ir moralią — etišką 
potekstę. Šiose knygose net ir 
forma perduoda jo kovą; tai 
nebe tobulai rimuoti, tradici
nes formas sekantys eilėraš
čiai, o laisvai plaukiančios ei
lės, perėmusios modernaus 
gyvenimo ritmą. Guillėn nelie
ka nuošaliai, užsidaręs nepa
siekiamam bokšte: savo kū
ryba jis išreiškia ne tik 
džiaugsmą, bet ir pasipik
tinimą. Cdntico apibūdinusi 
eilutė: „Pasaulis yra gerai 
surėdytas” čia virsta ,,Šis 
žmogaus pasaulis nėra gerai 
padarytas”. Sujungdamas 
visus tris tomus į vieną, 
Clamor, poetas betgi prideda 
įvedamąjį eilėraštį, pavadin
tą „Akordas”, kur patvirti
nama galimybė jį išgauti 
darnų, net ir tarp ausį rėžian
čių disonansų.

Pirmieji trys Guillėn tomai 
(kiekvienas per 500 p.) 1968 
m. sujungti į trilogiją Aire 
nuestro (Mūsų oras), kurio 
įvedamieji motto patvirtina 
poeto poziciją: „Plūs ėst ęn 
vous” ir „Calme bloc ici-bai” 
(Mallarmė). Pirmasis pakar
toja jo teigimą, kad „viskas 
yra daugiau, negu aš”; kad 
poetas iš tiesų ne kuria, o tik 
išreiškia, priduodamas žo
dinės gyvybės tam, kas jau

Dail. Laima Simanavičiūtė

sukurta. Galima čia būtų įžiū
rėti ir tiesioginį kreipimąsi į 
skaitytoją, kuris turi akty
viai prisidėti prie eilėraščio 
atvedimo į pilnumą. Antrasis 
apibūdina jo visą kūrybą, kur 
dinamizmas apvaldomas for
ma, kur net ir dvejonės ar ko-
va privedamos prie giedrios 
ramybės, išplaukiančios iš 
pasitikėjimo. Tas pats po
žiūris į pasaulį ir kūrybą 
sutinkamas ir vėlesniuose 
dviejuose tomuose: Y otros 
poemas, 1973 (Kiti eilėraščiai) 
ir Finai, 1981 (Užbaiga). 
Ypačiai į paskutinįjį būtų 
galima žiūrėti kaip į visos jo 
kūrybos testamentinį užtvir
tinimą. Čia grįžtama prie 
poetą visuomet traukusių te
mų; čia iš naujo suformuluo
jama jo poetika; čia užfiksuo
jamas tebegyvas poeto 
aktyvus susidomėjimas tuo, 
kas vyksta pasaulyje, ir iš jo 
išplaukiančios reakcijos. Ir 
šiame paskutiniame rinkinyje 
(kuris netrukus pasirodys 
papildyta ir pertvarkyta 
laida) tebestebina formų 
gausumas bei įvairumas ir 
užsispyrusio, gėrį tvirtinančio 
pasitikėjimo galia. Ir jame te
beskamba gilus dėkingumas 
jo gyvenimu besidalinančiai 
mylimajai, jį įgalinusiai išlai
kyti šią giedrią ramybę. 
Gyvendamas paskutiniaisiais 
metais Malagoje, su kasdie
niniu žvilgsniu į jūrą, poetas 
čia pateikia ir vieną savo įtai
giausių eilėraščių apie 
jūrą. Rinkinys užbaigiamas 
poeto atsišaukimu į pasaulį, 
prašant taikos: keistu sutapi-

Laimos Simanavičiūtės 
paroda Chicagoje

Dail. Laima Simanavičiūtė iš 
Washingtono, D.C., parodys savo 
naujausią tapybą, naudojančią 
specialią techniką pleksiglaso 
antroje pusėje, šių metų spalio 
mėnesį Gruen galerijoje (226 W. 
Superior St., Chicago, IL) — ten 
pat, kur yra „Galerijos” patalpos.

„Dabartinė mano tapyba”, 
sako dail. Simanavičiūtė, „naudo
ja atsispindinčią šviesą, išgau
namą purškiant enamelinius 
dažus kitoj pleksiglaso pusėje, 
siekiant vitražo efektų. Atsispin
dinčios ir lūžtančios šviesos 
variacijos įkvėpia mane, nes jos 
suteikia tiek daug galimybių. Sau 
medžiagas imu iš naujojo chemi
jos pasaulio — automobiliams 
vartojamų enamelinių dažų, 
purškiamų metalo drožlių dažų, 
lako skystintojų ir akrilio rezinų. 
Mano tapimai susideda iš esmi
nių formų vizualinių junginių, 
sudarančių futuristinio erdvės 
amžiaus gamtovaizdžius”.

Laimos Simanavičiūtės 
paveikslai kompoziciniai drąsūs 
ir dideli, siekiantys 5-6 pėdas 
dydžio. Kiekvienam darbe vyrau
ja stiprus kontrastingų spalvų 
santykis, išradinga technika 
sulydantis šiltus ir šaltus atspal
vius naujoj medžiagoj.

Dail. Simanavičiūtės darbų 
paroda vyks visą spalio mėnesį 
Gruen galerijoje. Paroda bus 
atidaryta penktadienį, spalio 
mėn. 12 d., 5-7 v.v., dalyvaujant 
ir pačiai dail. Laimai Simana
vičiūtei. Gruen galerijos valan
dos: kasdien (išskyrus sekma
dienius) nuo 12 iki 4 vai. p.p.

mu, žodžiais, kuriais kitas 
iškilus ispanas, Pablo Casals, 
užbaigė savo gyvenimą.

Jorge Guillėn palikimas 
ispanų poezijai yra didžiulis. 
Jo kaip žmogaus spindėjimas 
nepraeinantis. Penkiasdešimt 
penkerius metus išsilaikęs 
kaip švyturys savo amžininkų 
tarpe, savo konversacija, savo 
laiškais vienijęs ištisą,, poezi
jos respubliką, jis iš tiesų lie
ka kaip „calme bloc ici-bas”, 
kurio negalima apeiti ir kuris 
net ir šiais rūpesčių bei nevil
ties pilnais laikais švyti tikė
jimu bei noru atrasti gėrį.

Draugo” kultūrinio priedo pradžia• M 
| 
t 
| 
j 
i 
Į 
i
' ....Draugo dienraščiui šiais 
i metais švenčiant 75 metų jubilie- 
i jų, manyta, kad gal skaitytojams 
' būtų įdomu ir jo šeštadieninio 
' priedo atsiradimo istorija. Todėl 
\ kreipėmės į pirmąjį priedo 
' redaktorių kun. dr. Juozą Pruns-
■ kį, prašydami pasidalinti jo 
atsiminimais iš pirmo priedo 
dešimtmečio. — Red.

Draugo didžiosios 75 metų 
sukakties proga dera prisiminti 

' vieną šio dienraščio stiprybę — 
dėmesį kultūrai. Rūpestingai ir 

^sumaniai iki šiol redaguo
jamas Draugo kultūrinis priedas 
dabar yra tapęs tuo brangiu 
mūsų kultūros kompiuteriu, kur 
įregistruojami mūsų svarbieji 
laimėjimai. Tai mūsų kūrybinės 
pažangos švyturys, rodantis 
mūsų meno, literatūros, moksli
nio darbo gaires.

Šiemet šis priedas švenčia 35 
m. sukaktį. Jo pradžia buvo 1949 

; metų rugsėjo mėnesį. Tada kaip 
tik buvo pribrendęs laikas jam 
gimti. I Ameriką suplaukė 
gausiai iš tėvynės okupantų 
išblokštų mūsų mokslininkų, 
literatų, menininkų. Atvykę į 
naują kraštą, dar gerai nemokė
dami jiems svetimos kalbos, jie 
buvo labai reikalingi turtinges- 

I nio savo informacijų šaltinio, 
nebepasitenkinančio kasdienybe, 
o besidominčio ir aukštesnėmis 
vertybėmis. Draugas, kai tik 
sužinodavo atvykstančio adresą 
(o jie buvo skelbiami), tuojau

• nemokamai pradėdavo siųsti 
savo laikraštį. Kai kurie, atvykę į 
naują, bet jiems svetimą 
gyvenvietę, ir radę ten lietuvišką

{ laikraštį iš džiaugsmo jį bučiuo-
■ darni priėmė, o vėliau net ir laiš

kais apie tai pranešė. Dienraščio 
skaitytojų skaičius augo ir jų 
tarpe vis didėjo aukšto išsilavini
mo intelektualų, kurie ilgėjosi ko

; nors daugiau. Draugo redakcijos
r

JUOZAS PRUNSKIS

štabas buvo sustiprintas, pakvie
čiant iš Lietuvos atvykusius dr. 
Oną Labanauskaitę ir Juozą 
Prunskį.

Bet daug lėmė ir įtraukimas į 
administracijos vadovybę a.a. 
Remigijaus Valaičio. Tai buvo 
plačių polėkių žmogus. Jis turėjo 
progos stebėti, kaip Kaune naujai 
įkurtas dienraštis — XX amžius, 
paveldėjęs iš Ryto mažiausią 
prenumeratos skaičių, išaugo į 
pirmaujantį dienraštį, įtrauk
damas įvairių sričių aukštų 
kvalifikacijų bendradarbius, 
susiorganizuodamas net specia
lius korespondentus Stockholme, 
Romoje, Berlyne, Varšuvoje, 
kurie kasdien telefonais praneš
davo svarbesnes pasaulio naujie
nas. Remigijus Valaitis kaip tik 
suvokė, kad ir Draugui reikia 
pradėti ką nors naujo ir palinko į 
kultūrinę pusę, o administra
toriaus ir drauge leidėjų balsas 
juk svarus.

Iš pradžių pasirinkta kuklesnis 
būdas — kultūros skyrius, kaip 
tai buvo ir XX amžiaus šešta
dienių numeriuose. Šį ryžtą labai 
šviesiai sutiko mūsų vadovaujan
tieji kultūrininkai. Lietuvių rašy
tojų draugijos tuolaikinis 
pirmininkas Jonas Aistis ir 
sekretorius Stasius Būdavas 
atsiuntė raštą, kuriame sakė: 
„Mus, rašytojus, ypač džiugina 
Jūsų laikraščio praturtinimas 
kultūros, meno, mokslo ir litera
tūros skyriumi. Ilgiausių metų”.

Bernardas Brazdžionis atsiliepė 
su skatinimu į platesnius užmo
jus:

„Už įvestąjį Literatūros ir 
meno skyrių Jums bus dėkingi 
daugelis mūsų rašytojų. Linkė
čiau ilgainiui tam įkyriui išaugti 
į atskirą kultūrinį dienraščio 
„Draugo” priedą. Vis daugėjant 
čia lietuvių rašytojų ir kultu 
rininkų skaičiui, vis labiau 
pasigendame žurnalo, skiriamo 

grynai literatūros, meno ir kultū
ros reikalams. Te augdamas ir 
tobulėdamas J ūsų dienraščio 
literatūrinis skyrius bent iš dalies 
tą spragą užpildo”.

Tos viltys gana greitai pildėsi. 
Jeigu 1949 m. rugsėjo 2 d. buvo 
pradėtas Draugo penktadienio 
laidoje spausdinti kultūros sky
rius, tai jau už trejeto savaičių — 
rugsėjo 24 d. — pasirodė ir visas 
priedas. Tuo džiaugdamasis 
vyriausias redaktorius Leonar
das Šimutis vedamajame 
pažymėjo: „Šiandien perduo
dame- į skaitytojų rankas dviejų 
dalių, 12 puslapių „Draugą”. 
Bandysime kiekvieną šeštadienį 
tiek puslapių išleisti. Tenka 
prisipažinti, kad mūsų sąlygose 
daromas žingsnis yra gana dide
lis ir radikalus. Be to, jis 
pareikalauja daugiau darbo ir 
pasiaukojimo ne vien tik iš 
redaktorių, bet ir administracijos 
ir spaustuvės darbininkų. Bet to 
darbo nebijome, kad tik duotume 
skaitytojams didesnį ir turtin
gesnį dienraštį, šeštadienio nume
rį, kuomet daugiau laiko skaity
ti”. Priedas pradėtas Draugui 
1949 m., švenčiant 40 m. sukaktį.

Kultūrinį priedą redaguoti buvo 
pavesta man. Prisipažinsiu, kad 
tai buvo maloni pareiga. Daugelį 
mūsų mielų kultūrininkų paži
nau ir turėjau ryšių su jais dar 
nuo tada, kai redagavau dienraš
tį XX amžių. Bendradarbių 
verbavimas nebuvo sunkus, nes 
naujai atvykusieji džiaugėsi 
atsiradus forumui jiems kultū
riniais klausimais pasisakyti. 
Augo skaitytojų ir bendradarbių 
ratas. Tik man pačiam buvo 
sunkumų išsiskleisti. Mat šalia 
kultūrinio priedo aš turėjau dirb
ti ir redaguojant kasdieninių 
Draugo numerių puslapius. Reikė
jo atlikti savas darbas ir parapi
joje.

Stengiausi, kiek galima, apimti 

platesnes sritis, įtraukti įvairių 
šakų mūsų pirmaujančius kultū
rininkus, rašytojus. Gal tik nebu
vo pakankamai plačiai išplėstas 
dailiajam žodžiui atstovavimas, 
nes pats nebūdamas tos šakos 
kūrėjas, mažiau teturėjau ir ryšių 
su tokiais mūsų kūrybos švy
turiais.

(Tegu man bus atleista už 
drąsą šia proga prisipažinti, kad 
pirmas mano išspausdintas kūri
nys buvo eilėraštis, berods 1922 
m., patekęs į Utenos moksleivių 
laikraštėlį, bet jis buvo toks silp
nas, kad redaktorius T. Tilvytis 
pridėjo pastabą, jog deda tik 
todėl, kad jame yra gera skautiš
ka mintis; kitoj šakoj — seniai 
taipgi buvau parašęs jaunimo 
vaidinimui dramą, kuri buvo 
nedidelės meninės vertės, bet 
pastatyta keliuose Aukštaitijos 
miesteliuose; tai tuo mano visa 
„dailiojo žodžio” kūryba ir 
pasibaigė.)

Pirmaisiais naujojo kultūros 
priedo bendradarbiais buvo jau 
žinomi mūsų kultūrininkai ir 
rašytojai: dr. J. Balys, K. Bradū
nas, A. Baronas, A. Tyruolis, A. 
Vaičiulaitis, kun. dr. A. Juška, 
kun. dr. T. Narbutas, kun. dr. K. 
Matulaitis, dr. P. Mačiulis, J. 
Kralikauskas, J. Almis-Jūragis, 
A. Norimas, J. Aistis, J. Gliaudą, 
prof. K. Žvirblis, OP, M. Vaitkus, 
VI. Šlaitas, Bem. Brazdžionis ir 
daug kitų, kurių skaičius vis 
augo.

Man beredaguojant kultūrinį 
priedą, užgulė dar vienas sunku
mas: energingas leidėjų atstovas, 
vyriausias administratorius kun. 
Petras Cinikas Draugui 1954 m. 
įgijo lietuvišką radijo valandėlę 
WOPA stoty. Buvo pavesta man 
jos programą pravesti, kasdien 
suplanuojant medžiagą ir važinė
jant į stotį tolokai į Oak Park 
priemiestį, Chicagos vakaruose. 
Tai buvo nemažai laiko ir jėgų 
reikalaujantis darbas, sunkinęs 
kultūros priedo redagavimą.

Laimei, 1961 m. Draugui pavy
ko atsikviesti vieną iš mūsų 
pirmaujančių rašytojų — Kazį

i., jau sulaukęs brandesnio 
amžiaus, pasiryžo pasitrauki, iš 
Draugo redakcijos ir atsidėti :: 
kūrybai, jis pasirūpina f 
kultūros priedo redag 
rą Liulevičienę. 1.. ■
pasistengė ją reikiamai į šias

Bradūną, kuris galėjo atsidėti m 
vien tik kultūros priedo redaga
vimui. Jo patirtis ir platūs ryšiai, 
beredaguojant Ateitį, Literatū
ros lankus, Aidus gražiai padėjo 
Draugo kultūros priedui augti 
apimtimi ir svoriu. Kai jis 1982
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Jdm tumią. aita<B suaipratusiais Tad* pakils tauta, kaip feniksas. U priMų
*'*ik,a*?a*!kultūrininkris žurnalu ga- lgy>rnimui. tada ..
scji, relMiš.Į|jj0 remtį, ||gį gjoi Betgi

dabar stovyklos jsu tuštėja. Brangieji akmenys. lemaičių ramios, tylka, upės, 
UBta” , .žurnalo skaitytojai iš Vo- Aukštaičių lygumose veidrodiniai ežerai, — 
**”'>ieUjM išvažinėja po toli- žilvičiai akyse man supa*.

i nuauaius paaaulio kampus/Tai jūsų rožės nepasiekiamų gelmių, tai jūsų kranto 
-Aidu" leidėjai, tikėdami, (ajaral

T™™ kad lietuvis, kur jis bebūtų
, “T ir kokį d»rt>A bedirbtų, bus Brangieji akmenjs. — Sekminių žalios šventės 

ų reikalingu ir jo kultūrines Ir broHai-seoeryH šveatoriuooe per Sumą atlaidų. — 
P?' nuotaika, palaikančio žur- Tai jna, tai jua (SasauBo kitoje pakrantėj. 

nakx le>dimo nesu- Namų ieškodamas, širdy dDaugwne ir ašaroj randu,
riabdo. bet dar organizacija ----------------------- ■

tinklą utjūriuos. Pi™«K$ TARP RASTO, MENO IR MOKSLO ŽMONIŲ 
tas on- “ Jungtinėse Amerikos Vai -—-------------------------------

■U mtbbl •lybėse * II’ MbmIima * n-
amatoUb v’By» Ir Pareiga 
talpw wr-Į Nesinori tikėti, kad Jung-

ižų širdžių stebuklai —
— g.Kvjriiir, ■Adlį* .nArui
Kai sudrebės dangus Ir lemi po mirties baisiais

[pabūklais

SUKAKTYS IR SUKAKTUVININKAI
nu. J, PRl SSBIS

Steigėja* „Amžino Banko 
Knygoms Mist i". šviesus 
atminimas apie didįjį atai- 
davėlj lietuviJkosios spaudos 
reikalui — Lauryną Kuše- 

Dall. Didžioko 60-tas gi m- prozą, net mėgo ir piešti, liausią — niekada neišnykę, 
tądienis. Teatro dekorato- Suorganizavo studentų laik- Tuo labiau mes jį atsimena- 
riua. tapytojas Vladas Di- raičius ..Jaunasis Studen- me liemet, net rugsėjo 27 
džioka. gimęs 1889 m rup- tas". ..Studentų Dienas” ir dieną sueina 60 metų nuo jo 

♦, sėjj 1 d. tak-i šiemet jo 60- juos redagavo Talkino ,.ftv. mirties (mirė 1889 m.. Šu
tas gimtadienis kščjęs Trut- Kazimiero" ir ..Sakalo" kny- dergei. Jisai pats Tašė ir )ei- 
nevo ir Stieglitzo meno mo- gų leidyklose Mėgo a praši- do daug populiarių religinių 
kyklu Rusijoje, vėliau s t o- nėti kaimo žmones Jo kny- knygelių liaudžiai, buvo rie
jo į aukštąją meno mokyklą gos ..Našlaitėli", „Kiemė nas iš steigėjų slaptojo 
ir meno akademiją Didžiojo nų Jcaimaa". ..Be motinos". ..šviesos" laikraščio. savo 
karo paba-goję dirbo deko- . Kniojos dukterys" ir ki- nuosavybę pagaliau paAven- 

---------- ratoriumi Vitebske, vėliau tos Buvo artimas bendra- tė tam. kad įsteigtų fondą 
[ajerai... persikėlėj Lietuvą. Grįžęs | darbis Lietuvos dienraščio knygoms leisti Buvo apakai 

Rusiją savo -'eimos parsiveš- ..XX Amžius". čiavęs taip, kad išleidus kny
U. buvo bolševikų {kalintas. ---------- ir jaa platinant tas foo
Lietuvcje dėstė meno mo Prieš 15 metų mirė Nau- daa vis pasipildytų, gyvuotų 
kykloje, meno parodose bū- lalU. Lietuviškosios, ypač nuolat, taip sakant — būtų 
davu išstatoma reitingų j<> bažnytinės muzikos patriar- amžinas Deja nesąžiningi 
piešinių Piešė dekoracijas chas Juozas Naujalis mirė Tilžės spaustuvininkai tą
operoms .Demonas Rigo- 1934 m. rugsėjo 9 d, taigi fond| išeikvojo Plačiau apie
letto ..Fausta- ir kit-imš pnei 15 metų šiemet jisai Kušeliauską yra rašęs kuh
Valdė gražiai ne tik teptuką, būtų sulaukęs 80 metų am- Milukas.

* Dr Antanai M are i o* * Dr. Joms Grinius trem- bet ,r P1“"*’"* pavyzdžiui šiauš. nes buvo gimęs 1869 --------
šiuo metu spaudai ruošia tyje redaguoja kultūros žur- •‘‘•'•“tuvinuim lodinmi L-e metais iRaudonayary. Kau- Blaivybės Draugijai 46
kelias knygas. Jo veikalu nalą „Aidus" Paskutiniu t“v*" ’J1 JiFR' Paras<’ no apskr i Vokietijoje iii metų. Vienas iš pačių uoliau-
"Didysis Inkvizitorius", ku- metu jis vra parašęs keletą •’udiją apie Lietuvos mmą jęs aukštuosius vargonų šių blaivybės apaštalų Jung-

.«--------- - . - mokslus, grjžęs varąoninin- tinėse Amerikos Valstybėm
*»šil .rz /r~~ .VS.~ kalbą. yra susidomėjusi di- . .. , , . ‘ .. Dailininkui Ingiui 40 me- kavo Kauno Katedroje, su- buvo kun P Saurussitis. Ji-
, Svi™ dėlė Herderio leidykla. Dr * 14 “•'■‘‘••J Ame5‘k’ 14 Jaunųjų dsilmmkų darė garsų chorą iš savo mo- sai pirmas pradėjo, dar 1909
R UrtavejeiŠ A Macein* gyvena tremty- P n? AuR'us mg- kini su jais organizavo m ruzsėjo 22 d., tarp lletu-

Lietam- svarbos. Nesinori tikę- poetai St. Sant\ara». A. >>- ^Jo 2 <j susilaukė 40 metu slaptus vakarus Jis yra ii- vių organizuotą blaivybės
^tlmiirouišarti*! mirt' * "‘‘nimos kelios į?’"“*** 'r P,b***". J"0“"” ">«• Mjūd) Dsugiauslsi tam tiks

tidi-į ,ty?ųJų "* 1 miT" 'didelės raaytoju sukaktys 43 Kauno Meno Mokykloje ji sų garsiųjų muzikų luitarnavojoleidžiamagmė-* nr- i“Č'UųU,.!aUtU k“’ Suėjo 200 metų nuo stam-' * <• Griacovlėlu’.. nemaža tobuimos' Paryžiaus nio Naujalis buvo ir gabus nesinis laikraštis „švlea*".
*l* *90-1 ai. kultūros žurnalų n«-,bjBUlio lytojo 4. dirbęs tremties periodinėje kyktose ir jau 1937 metais kompotitorius. Jo Mišias Šv v.’liau jo vieton ėjo ..Tautos
* *aoji-'““‘0 ‘S L1' W GoetMe gimimo Rusai spaudoje, yra atvykęs į Ame graf.kos .Ulbu" Pa Kazimiero garbei >šleidp vo Rytas". Paskutiniu laikotar-

dT7?. <,0"yfc4t** m,ni pusantro šimto metų nką ir dirba prie vieno. Ii- ryžiaua parodoje gavo gar k.ečių leidykla Pustei Ut piu blaivybės sąjūdis tarp 
^iaraaln *į*t“v‘M.4o,®n!jo“.y™ J* sukaktį, kai gimė jų garsu gonmė. New Yorke. h * Sekančiais me savo mišias Rcųuiem" (kr lietuvių kiek apmirė, o j| reL

kar iurnalo platin- noetas P"*11 Ine n švedai ,ai* Lietuvoje gavo pirmą ttiricms baisams su vargo- kėtų atgaivinti ir žmonių lė-
•*»waBla- BOtM būdna' kad 4u,r‘ mini savo žymaus rašytoio * Dr K,,)’ ■*•*»«**. P° *•*»*»»* dovaną už grafi na o Varių vos konkurse ga šaa bei laisvalaikį nukreipti

Hrit>isi»n 4>renumerato" reikalu u.Undbergo sukakti auėio sunkesnės ligos prieš keletą kos kurinius Pmikets metų vo Moniuškoa premiją Jo į kultūrinius dalykus kny-
****Uu- u*k^b,nlaa l‘«tuvia ypač nuo jo gimimo mėnemų, nūn ilsisi prie Pa- rrofeaonarn Kauno >r Vii prm u kompozicija buvo gan. laikraščius.
M 'VHmou lnUI‘Centaa duotų neigiamą tuio »at auėio šimtas eifiko krantų Kalifornijoje, niaus dąilės mokyklos Pa- Jau slavai sukiih neužmirš •----------Mėn—•_ “sakymą. Kaagi tada jo ® . .p ' . ’ garsėjo jo medžio raižiniai ta ir iki šiai dienai Po to se- .. . mnk«in i<-

dvaa,0,e kura,ya taut,nėa ląkieėiu rašvtoias F A Po*. * "*ma°*au"ka"- knygai žemaičių vestuvės ' kė kitos lietuvi>ko« kompo- f .' . Ak4*lau.ta mokslo
Ataros ugnį, kas subran- mU' 1 ,,etUV'M Tremtyje ng. pnsDymč.io zinjoa Daug nuaipelnJ iš- “ 'J, iunl ImeCko. h!Ji būsimsm Lietuvos “‘J M- Dail leisdama. Iietuv^ią Bai-

** !Prisikėlimui? le'’,P°*•* medriaginėne sąlygom Au‘iu> a,vykV5 ls ny„nj Gifamyn,- NauJaHa 'Vk<£nJ" J“"®

L" . tinau' kad čia beaikurian’ M ♦ Neda. Ba.UaK kuns įsikuria Chicagoje sukūrė <r taip popuhnria> ;tidarymJ0 tvyZ
*■-!>» <iam išmesti vienas kitas * Netrukus j Jungtines ryveoa Baltimorėje. yra iš ----------- džinas, kaip „Nesek sau ro 18 diana
'“fkitių. doierie nėra taip lengva. Ta- Valstybes atvyksta V. Sn»o- • . , hblb^ Prie* 15 melų mi-k. ndv- žės Tu gilele tu žalioji". , j , gjemet aueina 15 metų

“■ t..« Mn Ulr i, .unku. Utorijo. vadoklių Ir J**. K.»... s,r,„p,.
•k kad «>>**»! nMalims alreinaniil autorė. Ji VTS ŽV- autorius nf-veli, rinkinio ---. l.l w»«idlnin<«

Pirmosios „Draugo”kultūrinio priedo laidos (1949 m. rugsėjo mėn. 2 d.) pirmojo puslapio faksimilė.
Nuotrauka Jono Kuprio,

talkinti, 
per 35 
stipriu 

kūrybos

pareigas įvesti ir nuolat, savo 
, atar.p . < ir kūryba
Mūs.h ultūros priedas 
metus pus.<k.;rė taip 
reguliariu savaitiniu
1: aščiu, kokio jokia kita tauti
nė grupė -čia iįc>i ■ neturi.
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