
*-S 

mensp Inerata? ANTROJI DALIS / 1978 METAI 

l t * ^ 5 B GEUOD2IO MEN. 
• ^ p i ^ ^ 1 PABT TWO 

16 D. 

Nr. 

/ DECEMBEE 16, 1978 

294 (46) 

& įame numery: 
Griškevičius su figos lapu. 
Kelios teatro sukaktys, spektaklis, 
jo kūrėjas ir dalyviai. 
Levo Tolstojaus jubiliejiniai metai. 
Pokalbis su Petru Babicku 
jo 75 metų amžiaus proga, 
Petro Babicko eilėraščiai, 
šimto metu gyvenimas: dailininkas 
Adomas Varnas pasakoja. 
Ar domimasi Sartru Amerikoje? 
Arlauskaitei-MScšienei atminti. 
Kultūrine kronika. 

KELIOS TEA TRO SUKAKTYS, SPEKTAKLIS, JO KŪRĖJAS 
IR DAL YVIAI 

JURGIS BLEKATTIS 

Mt 

Griškevičius su figos lapu 
Lietuvos komunistų partija šį

met rodo ypatingą literatūrini 
polėki Pirmasis CK sekretorius, 
Petras Griškevičius, išspausdino 
du išsamius pasisakymus litera
tūriniais klausimais, o liepos mė-
įesį Centro komitetas paskelbė 
rezoliuciją "Dėl literatūros ir me-

savo teiginį gaustomis pastabo
mis apie estetinio prado svarbą 
literatūroje Tuo jisai skiriasi 
nuo Stalino laikų literatūros pri
žiūrėtojų, kuriems bet koks este
tinis matavimas buvo savaime 
įtartinas ir pavojingas. Bet čia 
reikia paklausti, ar tasai skirtu 

no kritikos būklės". Tasai parti- mas yra esminis, ar tik pavirsu-
nių žodžių sriautas dalijasi į dvi tiniškas? Kokią vietą Griškevičius 
vagas — pasidžiaugiama "lietu 
vių literatūros ir meno laimėji
mais" ir pasiskundžiama dėl jos 
gausių "trūkumų". Kaip įprasta, 
viena partijos ranka glosto, ki
ta pliekia antausį. 

Kas gi Griškevičiui ir Centro 
komitetui nepatinka lietuvių li
teratūroje? Pirmiausia tai litera
tūrinė kritika. Griškevičius stebi
si, kiek daug "bereikalingos bai
mės" kai kuriems kritikams įva
rė "atskiros vulgaraus sociologi-
zavimo apraiškos": kai kurie jų 
tiesiog bijosi prakalbėt apie "par
tiškumą" ir "liaudiškumą", kad 
"nebūtų a plaukt i dogmatikais". 
Jis apkaltina literatūros kritikus 
"idėjinių klaidų" toleravimu h* 
"vyresnės kartos rašytojų indė
lio neigimu". CK rezoliucijoje 
priekaištai pasipila, tarsi, iš gau
sybės rago: kritika neįtvirtina so
cialistinio realizmo idealų", ne
demaskuoja Vakarų "buržuazi
nio dekadentizmo" ir "revizio-
nizmo", taikstosi su praeities ide
alizacija, nesugeba sieti meno su 
"tarybinio žmogaus pergalėmis" 
ir t t 

Po ta partinių terminų rikiuo
te slypi gausybė neišspręstų 
problemų. Kalbėdamas apie "vy
resniosios kartos rašytojų indėlio 
neigimą", Griškevičius atnauji
na debatą apie Stalino laikų li
teratūros vertę — debatą, kuria
me svarbią vietą užima "vulga
raus sociologizavimo" ir "estetiz-
mo" klausimai. Ar Partijos požiū
ris šiais klausimais pasikeitė nuo 
Stalino laikų? Savo straipsnyje 
apie "Socialinę menininko pozi
ciją" Griškevičius tvirtina, jog 
tiek žalos pridariusio "vulgaraus 
sociologizavimo" dabar esą "vi
suotinai" atsisakyta, ir paremia 

suteikia estetiniam pradui litera
tūroje? Jo žodžiais, kurinio ver
tė priklauso nuo "estetinės įtakos 
ir idėjinio emocinio prasmingu
mo vienovės". Ar čia jis kalba 
— kaip daugelis ivairių pažiūrų 
kritikų — apie formos ir turinio, 
stiliaus bei idėjų sąskambį? 
Anaiptol. Pasak jo, "tik estetiš-
kumo ir komunistinio idėjiš
kumo lydinys gali užtikrinti ku
rinio gyvybingumą". 

Siame sakinyje sukaupta Griš
kevičiaus literatūrinių išvedžio
jimų ir Partijos rezoliucijų esmė. 
Kadangi "komunistinis idėjišku
mas" yra esminė kūrinio dalis 
ir jo vertės rodiklis, visi kiti kū
riniai — kokia išradinga bebū
tų jų forma ar koks turtingas jų 
(nekomunistinis) idėjinis turi
nys — savaime tampa menkes
ni. Kuo toksai požiūris skiriasi 
nuo Stalino laikų "vulgaraus so
ciologizavimo"? B esmės — nie
kuo. Tokiu požiūriu remiantis, ga
lima atmesti bet kuriuos lietuvių 
nekomunistų, ar išeivijos, rusų 
disidentų, ar pasaulinės literatū
ros raštus ir iškelti net ir antra
eilius "tarybinius" rašytojus. 

Nuolatinės užuominos apie 
"estetinį" pradą Griškevičiaus 
pasisakymuose, kaip ir estetiniai 
išvedžiojimai partinių kritikų 
raštuose, pasirodo tesantys figos 
lapai, kuriais pridengiamas nuo
gas reikalavimas suvesti žmogaus 
mintį ir vaizduotę į vienos — 
komunistinės — ideologijos rė
mus. Todėl Griškevičiaus ir Par
tijos CK garsus nepasitenkinimas 
yra komplimentas tiems lietuvių 
kritikams bei rašytojams, kurie 
stengiasi ištausoti minties ir 
vaizduotės erdvę bei įvairumą ir 
atsisako žaloti literatūrą. K.2. 

Gal tiktai jo dalyviai, drauge 
su mumis minantieji išeivijos ta
kus, — tokie, kaip Juozas Palu
binskas ar Aleksandra Zdanavi
čiūtė - Gustaitienė, — galėtų 
mums šiandien atskleisti: kaip 
atsitiko, kad toks jaunatviškas, 
tokia pavasariška gyvybe kunku
liuojantis spektaklis, kaip Jaunųjų 
teatro pirmasis pasirodymas — 
"Dėdės Tomo lūšnelė", buvo 
pirmą kartą suvaidintas tokį niū
rų mėnesį, kaip gruodžio, ir dar 
tryliktą dieną? Galima net įtarti, 
kad, paniekindami savo prieta
ringumą, o jis nemenkas, — 
jaunieji aktoriai norėjo anapus 
scenos pasinaudoti efektinga 
priemone — nelauktu kontrastu. 
Atseit, mes, žiūrovai, slinksim iš 
įvairių Kauno kampų, kas iš šau
naus centro, kas nuo Žaliakalnio, 
kas iš Šančių, šąlančiom kojom 
brisim gal per šlapdribą, susigū
žę nuo pikto vėjo, į tą apšepusią 
Liaudies namų salę (ir iš kur jie 
ištraukė tą užkampio landynę?) 
ir pagaliau sueisim murmėdami, 
toli gražu ne entuziastingu lau
kimu persipildę, o veikiau abejo
nėmis. Ko gi ten pagaliau ir no
rėti iš žalio jaunimo pirmojo vai
dinimo? 

O čia mus ir pagaus ta šven-
[ tiško įvykio nuotaika, kada pra
siskleis senutės scenos užuolaida, 
ir į mus pritrenkiančiu^ kupinu 
energijos, išradingumo, sąmo
jaus, žmoniškos šilimos teatri
niu kūriniu, bemaž ir stebuk
lu, prakalbės tasai jaunasis ga
bių žmonių susibūrimas! Jie vers 
mus pakaitom juoktis ir verkti, 
ir susimąstyti, o mes jausim dė
kingumą ir už juoką, ir už akis 
pripildančiu užuojautos ašarą, ir 
nusikelsime per šimtą metų į to
limo krašto (tos už jūrių marių 
Amerikos, įsivaizduokite sau!) 
mums egzotišką buitį, pietines 
plantacijas, klausysimės liūdnoj 
negrų - vergų dainos, piktinsime 
blogiu, žavėsimės pasiaukojimu ir 

dvasios stiprybe —ir visiškai 
pamiršime tą 1933 metų Kauno 
gruodį, kuris mūsų laukia gatvė
je. 

Prieš 45 metus gimnazisto 
aušroko akimis matytas spektak
lis atminty teišliko, kaip eilė 
spalvingų vinječių, kurių neberi
ša vientisa turinio gija: čia ir 
plantatoriaus duktė, kaprizingai 
žaidžianti gyvu žaisliuku - savo 
bendraamže juoduke, čia ir pikti 
pirkliai vergų varžytynėse, ir du 
išdykaujantys, besikvatoją jauni 
negrai, Sambo ir Kvimbo, besve-
riantieji medvilnę, ir malonus 
senas teisėjas, ir aukštas, dailus 
— tikras herojus! — Džordžas, ir 
jo tragiška žmona Eliza, ir ne
paskutinė] vietoj - puikus vilki
nis šuo, kuris šuoliu bėgančią 
Elizą vydamasis, šauna pro lan
gą. O viską jungia ta nepakarto
jama, džiugi nuotaika, kuri už
lieja, kai pasitaiko laimė - i š 
gyventi tikrai kūrybingą, gyvą, 
pulsuojantį spektaklį. Ir ta Jaunų
jų teatro pirmoji "Dėdės Tomo 
lūšnelė" tikrai tokia buvo. Vė
lesnieji atnaujinimai niekados 
nebepakartojo to pirmykščio 
švitėjimo. Iš dalies gal ir dėl to, 
kad Lietuvoje nebebuvo paties 
pagrindinio tos sceninės magijos 
kūrėjo, Andriaus Olekos - Žilins
ko. Tuo metu — pačiam kūrybi
niame subrendime, 40 metų am
žiaus, Žilinskas pabandė su jau
nimu sukurti gyvastingą, atlie
piantį jo meniniams jieškoji-
mams teatrą, kokio jis pajuto ne
begalįs sulipdyti S valstybinio 
teatro aktorių. Jie buvo labai į 
vairūs ir pasiruošimo, ir ikšioli 

Lietuvoje sukurtų darbų, turėjo'teatrą 
jungti psichologiškai pagrįstą 
vaidybą, aukštą emocinį jos pa
krovimą, su drąsia, raiškia išori
ne forma, kuri stilistiškai vienytų 
aktoriaus žodį bei judesį su spek
taklio visuma, mizanscena, sce
novaizdžiu, ritmine jo eiga. Iš 
žodžio reikėjo dar nebūto meist
riško niuansuotumo, muzikalu
mo; iš judesio — plastiškumo, iš
raiškingumo, kuris maža ką 
bendra beturėtų ir su įprastu 
"natūralumu", ir su užsištampa-
vusiais aktoriniais gestais. Kūry
biškas kelias reikalautų nesiliau 

pyti šiame žemyne stanislavski-
nį aktoriaus pasiruošimo meto
dą. Šiemet sukako jau trisdešimt 
metų, kaip Oleka - Žilinskas mi
rė, staigaus širdies smūgio ištik
tas. Jis buvo 55 metų amžiaus. 

Retas iš Žilinsko auklėtinių 
aktorių nepabandė savo jėgų ir 
režisūroje, šia prasme ištikimai 
eidami jo, gero aktoriaus ir nuo
stabus režisieriaus, pėdomis. 
Vienu ar kitu metu, vienoj ar ki
toj scenoj režisavo ne vien iškilu
sis Romualdas Juknevičius, bet 
ir Grybauskas, Kymantaitė, Cai-
kauskas, Juozas Gustaitis, Ker
nagis, Lukošius, Bostone — Zda
navičiūtė - Gustaitienė, Vokieti
jos stovyklinėse scenose aktorių 
grupei vadovavo Palubinskas. 
Beveik visi jie šių metų gruodžio 
tryliktąją galėjo švęsti 45 metus 
nuo savo pirmojo žingsnio meni
nio spektaklio scenoje! Nebėra iš 
jų tarpo žymiausio ir našiausio 
režisieriaus Romualdo Juknevi
čiaus, anksti mirė, nespėjęs pil
nai savo talento atskleisti akto
rius ir režisierius Algirdas Jakše-
vičius, mirė "Dėdė Tomas" — 
Mečys ChadaraviSus, kurio 
puikia vaidyba Hauptmanno 
"Prieš saulėleidį" dramoje žavė
josi kauniečiai ir vilniečiai, nebė
ra savito kelio jieškojusio Juozo 
Grybausko, 

žemės". I Kai šiomis dienomis Juozas Pa-

Olekos - Žilinsko spektakliai. lubinskas užsiminė apie šią 45 
Kauno Valstybės teatre iš tikrų-

nio savo darbo įgūdžių, ir paga-1 jančio, nuolat naujo išraiškos 
- . . . . . . » i . . . i . i _ j : liau. talento atžvilgiu, ir tik pa 

tys kūrybingiausieji, jaunos dva
sios — tokie, kaip Henrikas Ka
činskas — pajėgė jį tikrai supras
ti bei įvertinti jo siekimus. O tas 
jieškomasis, svajojamas ateities 
teatras, apie kurio prigimtį gali
ma spręsti iš Olekos - Žilinsko 

priemonių atradimo, kadangi 
kiekvienam spekltakliui reiktų 
rasti tik jam vienam būdingą 
formą. Kaip sakydavo didysis 
Andriaus Olekos - Žilinsko drau
gas, didele dalimi —bendro me
ninio polėkio kūrėjas, Balys 
Sruoga, reikėjo rasti būdą atkelti 

jų jau buvo pakopos į tą būsi
mąjį teatrą, ir gal aukščiausia jo 
išraiška buvo Vinco Krėvės "Ša
rūnas", kuriame buvo rasta toji 
organiška forma, tasai poetinis 
pakilumas, persmelkiąs ne vien 
žob!į, bet ir kiekvieną legendinio 
veikalo sceną. Ir kituose savo 
spektakliuose Žilinskas siekė ne 
vien jausminio prisotinimo, bet 
ir kas kartą kitokio vaizdumo, sa
vitos nuotaikos. Tad, Dickenso 
"Varpai" nepriminė Žulavskio 
"Sabbatai Cevi", ir psichologinė 
Bergerio pjesė "Tvanas" savo vi
dine gyvybe rėmėsi visai kito
kiom formom, negu ta pati "Dė
dės Tomo lūšnelė", o juo labiau 
— Sruogos "Milžino paunksmė". 

Neilgu savo darbu Lietuvoje 
Žilinskas įdiegė didesnių reikala
vimų, meniškesnio teatro daigą, 

metų teatrine savo sukaktį, jo 
balse buvo ir pasididžiavimo ana 
šaunia, jauna, viltinga praeitimi, 
ir nostalgijos: .."jeigu dar šian
dien būčiau scenoje", — sakė 
jis, — "atžymėčiau sukaktį". 

Taip, jau senokai nužengė nuo 
scenos vienas talentingiausių, iš 
Jaunųjų teatro išaugęs Klaipėdos, 
Kauno ir Vilniaus teatrų aktorius, 
į teatrinį aukso fondą prisidėjęs 
bent trimis vaidmenimis, kurie 
neišdyla iš mačiusiųjų atminties: 
tai Bevardis Inčiūros "Vinco Ku
dirkos" dramoje, žvejys Barendas 
Hejermanso "Viltyje" ir dakta
ras Rankas Ibseno "Noroje". Di
delio jausminio intensyvumo ak
torius, Palubinskas nuo pat savo .̂ 
pirmojo herojaus, Džordžo "Lūš
nelėje", pasižymėjo jėga, tempe
ramentu, nuoširdumu. Jis liko 
esminiai jaunas, tvirtu balsu, vos 

; kuris — jei ne kaip realybė, tai misterėjęs, o juk po kelių mene-

<cmigLu «ndaa 

bent kaip troškimas — prigijo 
tiek tuose aktoriuose, kurie nesi
leido rutinos užgožiami, tiek ir 
reiklesne tapusioje visuomenėje 
Per penkmetį nuo 1929 metų ir i-
ki savo išvykimo Amerikon jis jau 
pakėlė teatro lygį nuo amatine 
prasme priimtino, tačiau šablo
niško ir nuobodoko, iki veržlaus, 
drąsaus užsimojimo, nuolat atsi
naujinančio meno. Vadovauda
mas teatrui, Žilinskas taip pat 
gerokai pakėlė operą ir baletą. 
Bet gal svarbiausia — jis išugdė 
visą būrį aktorių, kuriuose - kat
rame skaidriau, katrame silpniau 
— atsilaikė jo įžiebta nerimstan
ti liepsnelė. Pats Žilinskas Ameri
koje didesnės sėkmės neturėjo. 
Su studijos auklėtiniais jis pasta
tė Strindbergo "Nuotakos šydą" 
— veikalą, kuriam tuometinis 
New Yorkas dar neturėjo "pri
imtuvo". Tačiau keliose vie
tose dėstydamas vaidybos prad
menis, Žilinskas drauge su savo 

. žmona — ruse aktore Solovjovą 
4uotnuka Jono A. DBdnto | b u ^ \iene pirmasis, pradėjęs skie

stų per juozines jo laukia dar 
viena sukaktis — 70 metų am
žiaus. Amerikoje pastaruoju me-

• tu Palubinskas rimtai įsigilino į 
l sritį, kurios anksčiau tiek nekul-

tyvavo — į meninį Žodį. Su 
kruopščiai paruoštais lietuvių li
teratūros kūriniais, klasiškais ir 
moderniais, jis jau yra aplankęs 
ne vieną lietuvių bendruomenę^ 

Sukakčių šiuo metu, tikriau

siai, būtų galima priskaičiuoti ir 
daugiau — tokių, kurios sietųsi ar 
su Jaunųjų teatru, ar su jo auklė
tinių iškiliais darbais, ar su tuo 
didžiuoju Lietuvos 

scenos refor
matorium, Andrium Oleka - Ži
linsku. Tačiau vienos jų norėtųsi 
ypač neužmiršti, nes tai buvo 
scenos kūrinys, arčiausiai savo 
išraiškos grožiu ir originalumu 
priartėjęs prie Žilinsko siektojo, 
Sruogos svajotojo teatro. Tai Al
girdo Jakševičiaus debiutinis 
spektaklis Kauno Valstybinio te
atro scenoje, 0*Neillo "Marko 

(Nukstta į 2 pd.) 
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Levo Tolstojaus jubiliejiniai metai 
Šiais metais pasaulis mini 150-

-ąsias Levo Tolstojaus gimimo 
metines. Kiekvienoj šaly vienaip 
ar kitaip spauda ir mokslo įstai
gos prisimena didįjį "Giedrios 
tarpumiškės" (Jasnaja Poliana) 
rašytoją ir moralistą. Antanas 
Čechovas tvirtino, kad Tolstojų 
netinka vadinti žmogumi, jam 
taikytinas superliatyvas: "Did-
žmogis". Toks platus, šakotas, į 
gilumą įsismeigiantis buvo šio 
nepaprasto rašytojo talentas. Pri
siminkime, kad ir lietuvių kalba 
išleista bene 60 jo veikalų lai-
du. 

Apie L. Tolstojų parašyta tūks
tančiai knygų įvairiomis kalbo
mis, jo kūrybinis diapazonas ne
aprėpiamas. W. Churchilis sta
tė "Karą ir taiką" tuoj po Bib
lijos... 

Bene Prancūzija buvo šiais 
metais pirmoji pagerbusi L. Tols
tojų sukakties proga — balan
džio mėn. buvo išleistas pašto 
ženklas su L. Tolstojaus atvaiz
du. Levo Tolstojaus vaikaitis 
Aleksiejus Tolstojus suorganiza
vo Prancūzijoje Levo Tolstojaus 
draugiją. Draugijos garbės pirmi
ninkas... Prancūzijos prezidentas 
Valery Giscard d'Estaing. Didžio
joje Sorbonos auditorijoje (3500 
vietų) vyksta Levo Tolstojaus mi
nėjimas, Prancūzijos žymiausiems 
kultūrininkams ir vyriausybės na
riams dalyvaujant. Pasirodo kny
gų apie rašytoją. Rengiami mi
nėjimai kituose miestuose. 

Kas nėra jutęs parbloskiančios 
Levo Tolstojaus įtakos, jo veika
lus beskaitydamas? Tolstojus mo
ralistas ir anarchistas; nepa
siekiamo meistriškumo pasakoto-

JURGIS GLIAUDĄ 

das, nepajėgiant įtikėti. Jieškoti 
tiesos ir amžinos Tiesos nėra 
lengva, ir šis Sizifo akmuo ir 
buvo Levo Tolstojaus v'sų darbų 
ir pojieškių stimulas. 

Visi, susitikę su jo moralinių 
ir religinių jieškojimų chaosu, ka
žin kaip lengvai praeina pro ša
lį, laikydami tai didelio rašyto
jo intymaus pasaulio privilegija. 
Jo rašytojiškas genijus — štai 
kas imponavo jo bendrame-
čiams,-imponuoja ir dabar. 

Sovietų Sąjungoje Levo Tolsto
jaus "pripažinimo" problema ki
lo tuoj po pilietinio karo, kada 

Levas Tolstojus (1828-1910) 

įsitvirtinusi sovietinė santvarka 
susidūrė su savo didžiuliais idė
jiniais priešais. Tai buvo rusų li
teratūros auksinio periodo žie-

jas ir basas artojas prie plūgo. Idai: Dostojevskis, Leskovas, Ce-
Jis šimtaveidis — todėl kiekvie-. chovas, Solovjovas, Buninas, Me
nam iškyla vis savas jo portre- į režkovskis ir Levas Tolstojus. Šių 

'giliausiai religingieji, Dostojevs
kis ir Laskovas, sovietinėje lite
ratūros istorijoje figūruoja su po
litinių demaskuotojų kvapeliu... 

Su tokiu "perdirbinėjimo" me
todu, imant mūsų lokalinę padė
tį, Lietuvos TSR mokslų akade
mija išleido rusiškai "Istorija 
litvoskoj literatūry" (1977). Dar 
ankstesniais laikais, vilniškei lei
dyklai išleidus analoginį leidinį 
lietuvių kalba, gana drastiškai 
buvau įvardinęs savo atsilie
pimą: makulatūra apie literatū
rą (Draugas). Bet tas perdirbi
nėjimų pagal savo kurpalį "me
todas", tol gyvuos, kol režimas 
visomis galiomis laikys gyvą "so
cialistinio realizmo" diktatą. 

Cia pridedamas rusų išeivijos 
MAD-o (tai slapyvardis) karika
tūrų ciklas grafiškai ir kandžiai 
rodo, ant kurio ekstrakto iš Levo 
Tolstojaus tezių tas literatūros 
gigantas tapo "susovietintas". 

Rusų išeivija, kaip reikėjo lauk
ti, plačiai mini jubiliejinius Le
vo Tolstojaus metus. Tai visuo
meninio ir intelektualinio pradų 
suderinimas. 

Rusų Akademinė grupė New 
Yorke savo darbų vienuoliktąjį 
tomą skyrė Levui Tolstojui. Tai 
monografinio pobūdžio leidinys. 
Tame 255 puslapių tome sudėti 
rusų ir anglų kalba studijiniai 
rašiniai. Rinkinys laikomas pa
vykusiu ir giliai pramatančiu. 
Tačiau, savaime aišku, kad dė
mesys Tolstojui neišblės ir kita
me šimtmetyje. Generacijos kei
čia viena kitą ir kiekviena atei
na prie didžiųjų žmonių pamink-

Levo Tolstojaus jubiliejus SSSR-e 
Erdcavėdistines "literatūros" žinovai perdirbo Levo Tolstojaus idėjas ant sa
vo kurpalio ir šiais metais mini šio didžiojo rašytojo 150 metų gimimo ju- į 
biliejų. Rusų išeivijos karikatūristas MAD (slapyvardis) rodo, kaip perdirb
tos Tolstojaus idėjos. Ir kas būtų buvę, jeigu revoliucijos metais Tolstojus 
būtų patekęs j NKVD nagus... 

Draugai, Tolstojus numatė komu-! Draugai, Tolstojus kovojo su baž-
nistinę santvarką ir parašė knygąįn y c i a ir jos tarnais! 
"Tamsybės galia"! 

Draugai, Tolstojus nepripažino pri- Draugai, 
vatinės nuosavybes! režimą! 

Tolstojus smerkė caro 

Draugai, štai buvęs grafas, bajoras, karininkas, prirašęs diversinių 

tas. Jo raštų tezės dažnai prieš
tarauja savitarpyje. Ką jis teigė, 
jis ima griauti. Ką jis griovė, jis 
pradeda statyti ant pjedestalo. 
Visą savo ilgą amžių jis kovėsi 
dėl gyvenimo prasmės radimo. 
To, deja, jis nerado. Mirties žiau
rybės jis nerado kuo pateisinti, 
kaip paaiškinti. Ši amžinoji tema 
pastovi visose jo dvasinėse evo
liucijose. 

Jis taip mėgo rašyti apie reli
giją, bet, kaip tvirtina tyrinėto
jai, jo visuose raštuose nėra re
ligiškumo — tik budrus skepti
cizmas, tik apmaudas dėl gyve
nimo trapumo. Visas jo gyveni
mas skirtas mirties baimės mal
šinimui. Todėl buvo perdėtai 
stropus jo pastangų įtikėti perio
das; todėl buvo jo kartus apmau-

rašto milžinų palikimą reikėjo vi
saip prijaukinti prie naujų dia
lektinių poreikių. Reikėjo ke
lių dekadų tuos rašytojus "įsa
vinti", brutaliai tariant "per
dirbti". Tokie jie dabar ir koti
ruojami sovietų knygų rinkoje ir 
literatūros istorijoje. 

Savo laiku V. Leninas paraše 
kelis komplimentinius rašinius 
apie Levo Tolstojaus tezes. Leni
nas matė vienašonį Tolstojų ir 
gyrė tai, kas propagandiškai ti-
kp revoliucinei didaktikai: Tols
tojaus caro biurokratijos neigi
mą, jo skepticizmą pravoslavų 
bažnyčiai. Leninas pristatė L. 
Tolstojų kaip caristinio režimo 
blogybių "demaskuotoją". Šitaip 
buvo sukurtas priėjimas prie auk
sinio rusų literatūros fondo. Net 

lų SU savais credo, SU savomis, į ravimų sovietų valdžiai, slaptai apsimetęs kolchozininku, pagautas 
spręsti prinokusiomis, dilemomis. ! NKVD rankos! Buvęs grafas Tolstojus pasmerktas sušaudyti!.. 

priešta-
budrios 

Ar domimasi Sartru Amerikoje? 
DANA VASILIAUSKIENĖ 

1978 m. gegužės 11-13 dieno
mis Pietinės Kalifornijos univer
sitete (USC), Los Angeles mies
te, įvyko kolokviumas apie Sart
rą, kuriame dalyvavo nemažas 
būrys kviestųjų profesorių bei ra
šytojų iš JAV ir Prancūzijos. 
Nors šis suvažiavimas 

universitetuose ir įgalino pada
ryti tam tikras išvadas. 

Simpoziumo išvakarėse bu
vo rodomas Alexandre Astruc ir 
Michel Contat filmas: "Sartre 
par lui-meW". Filmas trunka 4 

perspektyvoj turim interpretuo
ti Sartro literatūrinę, politinę ar 
filosofinę veiklą. Gaila, jog tech
niniai keblumai, turint minty 
aparatūrą, neleido pilnai įver
tinti šio prasmingo filmo: garsų 
perdavimas buvo labai neaiškus 
ir monologai sunkiai suprantami. 
Sprendžiam tačiau, kad filmo 
reikšmė augs ateity, kaip ir do
mesys Sartro filosofiniais raštais. 

Iš PaVyžiaus buvo atvykęs ir 
šio filmo kūrėjas, "Temps mo-
dernes" žurnalo redaktorius, Mi-

Michel Rybalka, VVashingto-
no universiteto Saint Louis mies
te profesorius ir tik ką paminė
tos bibliografijos autorius, atida
rė suvažiavimą savo referatu 
"Sartre today: Situation and Per-
spective". Optimistiškai kalbė
damas apie vis didėjantį Sartro 
skaitytojų skaičių Amerikoj, jis 
tarp kitko sakė, jog nors Critiąue 
de la raison dialetiąue — viena 
iš pagrindinių Sartro knygų - y-
ra pagaliau išversta į anglų kal
bą, tik 300 jos egzempliorių tėra 
išpirkta anglosaksų pasauly. Pa
brėžiu šį reiškinį, nes laikau tą 
veikalą —- kuriame Sartre bando 
sukurti struktūralinę antropolo
giją bei aštriai ir taikliai atsklei
džia marksizmo spragas — vie
nu iš svariausių mūsų laikais. 
Kad Critiąue of Dialectical Rea-
son nėra lengvai skaitoma kny
ga ir reikalauja dideliu pastangų 
iš skaitytojo pusės, patvirtino 
laike suvažiavimo ir šitoks fak
tas: 

Kalifornijos Irvine universiteto 
profesorius Mark Poster, kuris kaip 
tik ją nagrinėjo savo referate: 
"Sartr's "Method: Its Adeąuacy as 
a Mancist Theory", pasirodė te-
turįs tik labai paviršutinišką vei
kalo supratimą ir visai nepajėgė 
atremti klausytojų tarpe sukeltus 
priekaištus. Buvo matyti, jog pa
skaitininkas yra visai nesusigrai
bęs, liečiant pagrindinę šios 
knygos s^vcką ("le practico 
inerte"), grindžiančią Sartro so
cialinės buities teoriją. Aplamai 
reikia pasakyti — ir tai yra mūsų 
pagrindinė išvada laike šio 
"Colloąue Sartre" — jog, ne
paisant to, kad dalyvavo Ameri
kos universitetų profesoriai, save 
laiką Sartro darbų žinovais ar 
mylėtojais, jautėsi jų tarpe visiš
kai stoka bent kokios gilesnės 
įžvalgos į Sartro filosofinę siste
mą. O be to bent kokia literatū
rinė Sartro veikalų kritika - ar 
interpretacija — lieka visiškai 
plokščia ir be jokio pagrindo. Rei
kia pridėti, kad ir pats Sartre nus
toja švaros, išblunka, jeigu palie
kam nuošaly jo veikalus, tokius 
kaip: L'Etre et le neant, Criti
ąue de la raison dialectiąue, VI-
diot de la famille. 

Teatro sukaktys 
(Atkelta iš 1 psl.) 

milijonai", pirmą kartą suvai
dinti rudens sezone prieš 40 me
tų. 

Algirdas Jakševičius jungė sa
vy minties gilumą, poeto viziją, 
skulptoriaus (jis buvo baigęs 
skulptūros studijas Kauno meno 
mokykloje, prieš stodamas į Ži
linsko jaunųjų grupę) ypatingą 
pajautimą erdvės organizavimui, 
aktorių konfigūracijai scenoje, 
judesiui, mostui. Jo OTVeillas 
praskambėjo, kaip sukaupto vidi
nio grožio dramatinė poema. 
Spektaklyje pirmą kartą visu pil
numu sušvito Monikos Mironai-
tės talentas, o ypač neužmiršta
mai — jos veikale deklamuotoji 
poezija — jautri, subtili, muzi
kali. Šalia jos, — ir čia vėl reikia 
pabrėžti didelį muzikalumą ne 
vien atskirų momentų, bet viso 
vaidmens struktūroje — naujai, 
poetiškai praskambėjo ir Henri
kas Kačinskas, kuris po Žilinsko 
laikų, po Rainio "Šarūne", bene 
pirmą kartą turėjo progos jungti 
tokion stiprion vienumon mintį 
ir jausmą su skulptūriška, tau
ria forma. 

Ir šis Jakševičiaus, režisieriaus 
ir statytojo, kūrinys buvo reta 
šventė žiūrovo akims, kokia bu
vo jo mokytojo Žilinsko "Lūšne
lė", bet šiuo kartu tai buvo pir
miausia poezijos ir išj ieškotų 
mizanscenų šventė, kurios išori
nį poveikį stiprino Antano Gu
daičio puikus įpavidalinimas, o 
vidinį — iki sukrečiančios jėgos 
prisodrinta Mironaitės ir Kačins
ko vaidyba. Dėl šitų viršūnių bu
vo galima pamiršti, jog kitų 
vaidmenų atlikėjai tokio lygio 
nepajėgė pasiekti. Na. visi nega
li būti genijais! 

Šis spektaklis parodė, kad bū
tent Algirdas Jakševičius buvo 
tas scenos menininkas, kuris, būr 
tų galėjęs toliau siekti Žilinsko ir 
Sruogos naujo, gyvo, nerimstan
čio teatro, gal net esmingai lie
tuviško teatro, apie kurį bu
vo daugelio svajota. Deja, įsimai
šė didžiosios griaunančios jėgos 
— karas, okupacijos, jų atnešta 

, .įvalandas ir yra susuktas su artis-
s u . /Et išku jautrumu bei įžvalgumu.! ^ CamM. Ps ' i įfyra 'pagrin-

kunomis išimtimis - nepasizy-1 J a m e m a t o m a 5 hdp y ^ ^ is_ į ̂  ^ ^ f^. ^ ^ 
mėjo nei paskaitų, nei diskusijų į torinė situacija paveikė Sartrą, 
įdomumu ar originalumu, jisi"homme engage", "ėcrivain en-
nušvietė tačiau gerai Sartro kū-jgage". Atskleidžiamas tad netie- nam, kuris pradeda rimčiau gi 
rybos padėtį ir sklaidą Amerikos i siogiai faktas, jog tik istorinėje lintis į Sartro minties eigą. 

Sartro bibliografijos, tikrai nepa
mainomo žinių šaltinio kiekvie-

Tačiau visam šiam būry pa-1 . . ,. , Q . . . . . . . .v . i • ~i • .sumaištis. Ir net liga, 1941 i skaitminku issiskvre savo aiškiai i . ,. . T , . .?. ! , . - . -. . metais pakirtusi Jakševičiaus gy-: suformuluotais komentarais ir, į ^ ^ s u !£ 
| savo meistrišku rasimu Los A n - | J i s ^ . ^ ^ ^ „ ^ ^ 

gailą", pasakojo nedrįsęs pasisiū
lyti Baliui Sruogai įkūnyti sce
noje jo veikalą. Mes tegalime sva
joti, prisimindami "Marko mili
jonus", kokie būtų galėję kilti šio 
scenos poeto vaizduotėje, jp 
skulptoriaus rankose nauji teat
rinės šventės kūriniai. Svajoti a-
pie lietuviškąjį teatrą. 

gėles Kalifornijos universiteto (U 
jCLA) profesorius Greste Pucci-

ani. Savo paskaitoj, "Cet objet 
neuf: un centre rėel et perma-
nent d'irrealisation", jis atsklei
dė visapusišką Sartro minties pa
žinimą. Iškilus profesorius ap
žvelgė Sartro filosofiją su dideliu 

(Nukerta į 4 psL) 

Šimto metq 
gyvenimas 

V j t l u 

Dailininkas AdomasV ar nas pasakoja 

JUOZAS PBUNSKIS 

(Tęsinys ii praėjusio šeštadienio) 
Sicilijoje 

Iš Genevos Varnas 1908 m. patraukė į Si
ciliją. Jam buvo pataręs pensione pažintas 
italas darbininkas vykti į Siciliją - ten bū
siąs pigus pragyvenimas ir gerų galimybių 
kūrybai. Atsirado ir tos studentės artimas 
pažįstamas Paul, kuris parėmė kelionę. Apsi
gyveno pusiau kurortinėj vietovėj Sferra 
Cavello į vakarus nuo Palermo. Ten susira

do senuką - modelį, kuris už mažą atlygini
mą pozuodavo, o Varnas jį piešė įvairiose po
zose. Paskui sudarė pirmą įspūdingiausią savo 
kompozicinį darbą: Dailininkas ir elgeta. 
Piešė anglimi, vėliau atkūrė siužetą aliejumi. 
Minėtas mecenatas visus metus siuntinėjo 
paramą. Varnui pavyko sukurti daug kalnų 
gamtovaizdžių, piešė žvejus, pajūrio vaizdus. 
Netoli kitoje salėje gyveno dail. Ignas šla
pelis. Sutartu laiku abudu rytais išeidavo ir, 

iškeldami ranką, sveikindavo kits kitą iš 
skirtingų salų, šaukdami: "Sveikas, Ignai", 
"Sveikas, Adomai"! 

Sicilijoje teko pergyventi Etnos ugniakal-
nio išsiveržimus. Tūkstančiai žmonių nu
kentėjo. 

Apie vieną savo užmojį dail. Varnas taip 
pasakojo: 

— Būdamas Sicilijoj pasijutau lyg beraš
tis. Gimnazijoj teturėjau kuolus ir dvejukes 
už rašymą. Tada pasižadėjau vieną naktį sa
vaitėje skirti rašymui. Daugiausia daryti 
perskaitytų veikalų santraukas. Buvo gėda, 
kad, būdamas akademikas, nemokėjau rašy
ti. Taip naktimis rašiau net dvejus metus. 
Rašydavau iki penktos, šeštos valandos ryto, 
paskiau ar truputį priguldavau, ar tie
siai papusryčiavęs eidavau dirbti. Apskritai, 
miegodavau trumpai: 4-5 vai., to man pa
kakdavo. Kai išsikėliau iš Sicilijos, tuos rašy
mus nakčia nutraukiau. 

Daugiau įgudęs, Varnas rašydavo straips
nius i laikraščius. 

Sicilijoje buvo karšta. Kad būtų vėsiau 
miegoti, išsinešdavo lovelę į terasą ir mie
godavo po atviru dangumi. O drėgmės tame 
pakrantės miesto ore buvo daug. Tai lėmė, kad 
^ ivys tė lumbago. Teko važinėti pas gydy
toją į Palermo. Nieko nepadėjo. Sudžiūvo, 
kad liko beveik vieni kaulai. Sumanė nors 
kaulus parvežti į tėvynę. Gavo svetimą pasą 
iš Miko Petrausko, gyvenusio Paryžiuje. 

Atsiminimai apie Miką ir Kiprą Petrauskas 

Apie Petrauskus Varnas pasakojo: 
— Miką Petrauską pažinau Petrapily pas 

Kuraičius, kur susirinkdavo lietuviai studen
tai. Tada Mikas lankė konservatoriją. Mėgo 
bendrauti su lietuviais. Vėliau jis vedė Sta
sę Kuraitytę, mano žmonos seserį. Kuraity-
tės Miką vadindavo "Barišnia, spoite", nes 
jis nuolat taip paneles prašydavo padainuot. 

Petrapily tekdavo sutikti ir Kiprą Pet
rauską, kuris ten studijavo ir kurį labdarių 
draugija priviliodavo atlikti programą. Jis 
buvo toks plonutis, smaila nosimi. Balsas 
visus žavėjo. Palaikydavo ryšį su lietuviais 

'. i rMi Dmllimr±*« ir sMjp"̂  anglis. 905; 

studentais, o ypač nesipriešino įtraukiamas 
į darbą lietuviškųjų įžymybių: inž. Vileišio, 
Matulaičio (vėliau Valst. kontrolieriaus Lietu
voje) ir kitų. Kai 1907 m. išvykau studijuoti 
į Genevą, Mikas Petrauskas Paryžiuj studi
javo dainavimą, muziką, o jo žmona su savo 
seserim (mano būsima žmona) vasarojo Ge-
nevoje. Petrauskienė susilaukė pirmojo sū
naus, ir man teko ją pagloboti. 

Tada turėjome studentų ratelį, kurio na
riai išsirašydavo lietuvišką literatūrą ir pa
eiliui viens kitam siųsdavome. Prie to rate
lio priklausė ir M. Petrauskas ir Ign. šlape- • 
lis, Jurg. Šaulys, Garmus ir kt. 

Atsimenu, Miką sutikau Kaune, grįžusį iš 
Amerikos. Buvo šviesiu apsiaustu, apsiren
gęs amerikietiškai. Džiaugėsi, kad labai stip
rus, net pademonstarvo rankos muskulus. 
Man buvo keista, kad jis, kaip boksininkas, 
rodė savo sveikatą. Net darėsi baugu, ar tik 
nebus jo nervai pakrikę. Vėliau tai pasi
reiškė dar stipriau, gydėsi. Nebeteko jo ar
čiau susitikti. 

Su Kipru Lietuvoje dažnai susitikdavo
me, ypač kai man teko tvarkyti teatro kos-
tiumų reikalą- Kuriant operą, K. Petrauskas 
Šilingas ir aš dažnai aptardavome operos 
problemas. K. Petrauskas buvo entuziastas. 
Mes vi8da žavėjomės Kipru, ne tik kaip me
nininku, bet ir kaip mokančiu su kitais su
gyventi, labai draugišku. t 

Vėl į Lietuva 

Gavęs prancūzišką pasą, Varnas 1909 m. 
prancūziška pavarde parvažiavo į Lietuvą. 
Tėvynėje atsigavo, nereikėjo jokių vaistų. 
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Nieko nėra mielesnio kaip darbas Lietuvai 
Pokalbis su Petru Babicku 

Savo tarpe dar turime gyvų 
įžymių žmonių, kurie, nors ir di
delius darbus atlikę, taigi verti vi
sokeriopo dėmesio, tačiau, kaip 
pastaruoju metu nesireiškią mū
sų kultūriniame bei visuomeni
niame gyvenime, yra pamiršti, 
retai kada spaudoje beprisimena
mi. Prie tokių reikia priskirti ir 
tolimoje Brazilijoje, viename Rio 
de Janeiro didmiesčio priemiesty
je gyvenantį ir savo dienas lei
džiantį Petrą Babicką. 

O tačiau šis vyras vertas dides
nio dėmesio: rašytojas, poetas, 
jpunimo literatūros kūrėjas, žur
nalistas, publicistas, redaktorius, 
filmuotojas, vienas Lietuvos radi
jo pradininkų, fotografijos me
no pionierių, pedagogas, kelio
nių aprašymų meniškas auto
rius, visuomenės veikėjas, skauti
ninkas; emigracijoje — politikas. 

Taip, Petras Babickas ilgesnį 
laiką sirgo, buvo mūsų ilgai pa
mirštas, gyvas, bet lyg ir laiko 
dulkėmis apneštas. Tačiau atsi
rado proga jį "atkasti" — šiemet 
jam suėjo 75 metai amžiaus. Ap
linkybės neleido mums pas su
kaktuvininką nuvykti, nei pas sa
ve jį atsikviesti. Taigi bandėme 
paruošti su juo korespondencinį 
pasikalbėjimą, kuris nuotolio ir 
laiko tolybėse taipgi gerokai už
truko. 

— Kurie ankstyvosios jaunys
tės įvykiai formavo Tamstos veik
lą ir kas iš jų labiausia atminty 
užsiliko? 

'— Nieko nebūčiau galėjęs at
likti be kitų pagalbos, ypač savo 
motinos — gimdytojos, įdiegu
sios- mano širdin dorovės princi
pus. Gimiau 1903. IV. 29 Pane
vėžio valsčiuje, bet 1915 metais, 
pradėjus vokiečiams gilyn į Lietu
vą brautis, su paskutiniu trauki
niu išvažiavau į Peterburgą. Ten 
ir prasidėjo mano — klajūno gy
venimas. Sesutės Unės dėka pa
žinau gražiausio Rusijos miesto 
turtus, operą, dramą ir ano meto 
mūsų kultūrininkus: Balį- Sruo
gą, Paulių Galaunę, Kazį Pui
dą, Juozą Zikarą. Vos porai me
tų praslinkus, patyriau revoliu
cijos baisumus, badą ir skurdą. 
Atkutau Siaurės Kaukaze. Ten, 
kanauninko J. Narjausko globo
jamoj prieglaudoj gyvendamas, 
vėl lankiau gimnaziją, drauga
vau su kazokų vaikais ir būčiau 
visiškai pasimetęs, jei ne palai

minga mokytojo Čilingiri (grai
ko) ir jo šeimos įtaka. 

1918 m. rudenį buvau reeva-
kuotas į Lietuvą, kurią pasiekiau 
vos gyvas. Vokiečių karantine 
Salose, netoli Vilniaus, mano gy
vybę išgelbėjo sesutės Rimkevi
čiūtės ir lagerio draugai, slėpda
mi mane po skarmalų krūva, 
kai žandarai ateidavo varyti į pir
tį, po kurios daug kas pasilikdavo 
poilsiui Salų kapinėse... Kaip per 
sapną atsimenu, mane kliedintį 
pasiėmė iš Bazilijonų vienuoly
no šiaudų gulto mano sesuo, 
nepažįstamo tautiečio Kazakevi
čiaus painformuota. Pagaliau, 
motinos globoje atkutęs, pradė
jau naują gyvenimo puslapį Kau
ne. 

— O kas tada vyko Lietuvoje? 
— Liūdėjau, kai, nuvykęs įsira

šyti savanoriu į Lietuvos kariuo
menę, buvau nepriimtas. Neži
nau, gal tą incidentą atsimena 
karininkai — Liormanas ir Mi-
chalauskas. Bet įstojau į auto 
kuopą (prie karo muziejaus), įsi
rašęs kita pavarde. Neilgai ten 
tarnavau, bet, toje kuopoje būda
mas, parašiau pirmąją korespon
denciją į "Lietuvos aidą", iškel
damas faktą, kad svetimtautis 
Lietuvos kariuomenės karininkas 
neskiria žodžių "legijonas" nuo 
"ligoninė", arba "parašas" nuo 
"pašaras''. Pažymėjau, kad "už 
faktus atsakau". Korespondenci
ja, tiesa, nebuvo atspausdinta. 
Tokia nesėkminga buvo mano 
žurnalistinė karjeros pradžia. 

— O kaip toliau sekėsi? 
— 1920 — 1923 metais, gyven

damas Panevėžyje, pasukau ra
šytojo keliu. Buvau paveiktas kil
numo rašytojų kun. Julijono 
Lindės — Dobilo, Gabrielės Pet
kevičaitės — Bitės ir kitų vyrų 
gimnazijos mokytojų. Čia, dėka 
muzikos mokytojo Mykolo Karkos 
nuostabaus gabumo atspėti jau
nuolių svajones ir siekius, pamė
gau muzikos meną, vaidybą, dai
ną. Jis mano parašytai "operai" 
vaikams "Miškelio pasaka" sukū
rė muziką. Ji keletą kartų buvo 
vaidinta gimnazijos scenoje ir la
bai sėkmingai. Atsimenu, kad dar 
1947 metais Buenos Aires Ona 
Ožinskienė, redaktoriaus žmona, 
dažnai niūniuodavo iš tos operė-
lės paimtą vieną dainelę, tvirtin
dama, kad tai esanti liaudies dai-
n. 

—Buvote vienas Lietuvos ra
dijo kūrėjų. Kaip įsitraukėte į lį 
darbą. Gal atsimenate, kaip visa 
tai vyko? 

— I šį klausimą atsakysiu ge
resniam mano "devynių amatų" 
supratimui. Didžiausias mano gy
venime posūkis įvyko 1926 m. va
sarą. Neturėdamas lėšų studi
joms universitete tęsti, mokytoja
vau Jurbarko progimnazijoje. 
Ten mes, sutelkę 2000 litų, nu
sipirkome radijo priimtuvą. Jo 
dėka pirmą kartą išgirdau radi- j Priimti 
jo bangomis tartą lietuvišką žodį 
iš Kauno. Kalbėtojas skaitė EL
TOS žinias, labai netaisyklingai 
ištardamas svetimtaučių pavar
des. Nuvažiavęs į Kauną, ap
lankiau Radijo stoties viršinin
ką pulk A. Jurskį ir galbūt per 
"stačiai" pakritikavau kalbėtojo 
tarseną. — "Tai kalbėk tamsta 
geriau!" — atšovė viršininkas: 
—O kodėl ne — atsakiau. Jis la-

Petras Babickas 

bai nustebo, kad kažkoks jaunuo
lis iš Jurbarko drįsta kištis ne į 
savo reikalą ir... pakvietė išgerti 
arbatos. 

Radiofonas išplukdė mane į 
plačius visuomeninės veiklos van
denis. Nebuvo žymesnio asmens 
Lietuvoje, kurio nebūčiau paži
nęs, nes daugumas jų ir radijo 
programoje dalyvaudavo. 

Vienintelis (pradžioje) prarte-
šėjo pareigose turėjau kalbėti 
apie viską: nuo silkių marinavi
mo būdo iki tarpplanetinių skri
dimų. 

Bene 1932 m. Valstybės teatiu 
artistai, J. Sutkui režisuojant, su
vaidino mano dramą "Žvaigž
džių miražai", vaizduojančią skri
dimą į Marso planetą. Po "Klai
pėdos sukilimo" pastatymo po 
visą Lietuvą plačiai pasklido ma
no parašytos dainos žodžiai "Pa
jūriais, pamariais" (muz. V. Kup
revičiaus). Si daina buvo taip ža
vi, kad Vytauto Didžiojo kuopos 
kareiviams, interpretavusiems ją 
tame radijo vaidinime, nereikėjo 
nė repetuoti. Tiek bolševikai, tiek 
naciai ją draudė dainuoti. 

Per penkerius darbo metus Ra
diofone buvau pilnas minčių bei 
idėjų, kurios ilgainiui įgavo ma
no knygų pavidalą. 

— Ką galite pasakyti apie savn 
raštus, kuriuos iš jų daugiausia 
vertinate? 

Petras Babickas skaito savo poeziją 

Išsikalbėjus paaiškėjo, kad 
Radijo stotis buvo pastatyta ra
dijo telegrafijos tikslams. Jis ne
turįs etato radiofono programai 
ir, jei aš sutiksiąs, jis galįs mane 

tarnybon ekspeditoriaus 
etatan su 150 litų mėnesinės al
gos (Jurbarke uždirbdavau 350 
litų). Sutikau. Nenumaniau ta
da, kad šis vizitas bus pradžia di
džiosios bičiulystės su pulk Jurs-
kiu ir jo šeima, kad per radiją 
kalbėdamas tūkstančiams lietu
vių ūkininkų į ausį (aparatai 
buvo su ausinėmis, garsiakalbiai 
buvo labai brangūs ir reti), būsiu 
pripažintas jų šeimos kaip šei
mos narys. Supratau, kad patar
damas klausytojams išjungti an
teną po programos, taipgi juos 
pamokydamas, pats pasimokysiu 
iš jų kantrybės ir išminties, — 
šių dalykų man tada labai trū
ko. 

- - Kas buvo kiti ano meto ra
dijo talkininkai ir bendradarbiai? 

— Kai organizavau "Vaikų 
pusvalandį", pirmasis atsiliepė 
kan. K. Prapuolenis iš Palangos 
su įvairiais ir išmintingais pata
rimais: "Imi vaiką už rankos, pa
imi tėvą už širdies..." Prelatas 
Adomas Dambrauskas — Jakš
tas atsiuntė keletą eilėraščių. IŠ 
Vilniaus, tada lenkų okupuoto, 
gavau iš vaikų prieglaudos gra
žų laišką ir tautišką kaklaraiš
tį, skirtą man — "Radijo dėdei". 

— Kažkur esu skaitęs, kad 
kuklumas yra nelyginant balti
niai. Jie būtini, tačiau kai išky
la į paviršių, darosi nepadorūs... 
Nerūstaukit. 

Labai džiaugiausi, kai mano 
"Geltona ir juoda" išgyrė Vaiž
gantas ir Vyt. Alantas, kai, "Ela
dos" rankraštį net nenunešus į 
"Spaudos fondą", B. Žygelis pa
klojo tūkstantinę avanso, dar ne
susipažinęs su rankraščiu. Taip
gi buvo malonu, kai Klaipėdoje, 
po "Gintaro kranto" paskelbimo, 
nepažįstamas žvejys man tarė: 
"Rašyk toliau, neapleisk darbo", 
o Šimėnas, kuris anaiptol nebuvo 
man draugiškas, siūlė pastatyti 
autoriui paminklą; kai arkivysku
pas Pranciškus Karevičius, mud
viem su Augustinu Gricium jį ap
lankius Marijampolėje, pacita
vo man puslapį iš "Murziuko". 
Visa tai ne tik skatino, bet ir įpa
reigojo. 

— Buvote vienas iš mūsų 
vaizdinio foto meno pradininkų. 
Savo aparatu padarėte daugybę 
gražių Lietuvos vaizdų. Vėliau 
tapote filmuotoju. Ką dar atsime
nate iš anų laikų? 

— Teko nemažai fotografuoti. 
Pagaliau, 1932 metais suruošiau 
Kaune savo foto darbų parodą. 
Ji pavyko gal daugiau todėl, kad 
foto laboratorijoj dirbęs ir man 
daug padėjęs Vytautas Augusti
nas, šiandien pirmaeilis foto me-

Į-^etrad A5ablchad 
AUKSAPLAUKĖ SAULE 
Mes atėjom suvargę, sušalę 
Prie griuvėsių didingų, senų, 
Ir skubėjo ir bėgo pro šalį 
Atminimai jaunystės dienų. 

Mes nematėm griuvėsių didingų, 
Nepajutom didžios praeities; 
Mes tik buvome tie nelaimingi, 
Kurie ėjo surasti mirties. 
Ir kančioj išdidžioj mes vis laukėm, 
Kad stebuklas kažin koks čia, stos. 
Kilo saulė aukštyn auksaplaukė 
Ir šypsojos iš savo klastos. 

ŽODIS PAUKŠTYTEI 

Tu skraidai šiam sodely per dieną, 
NeesUiauji čiulbėt — linksma tau, 
O man liūdna: esu vienui vienas 
Ir sapnuos vis tėvynę matau. 
Nežiūrėk, kad mes skirtingo būdo, 
As" svajoju ir mėgstu gėles, 
O kad taip sutartum abudu: 
Tu — duonelę, o aš — daineles. 

Mūsų darbo nė vienas nepeiktų, 
Ir turtingi paliktumėm, gal... 
O paskui, — nežinau, ką tu. veiktum, — 
Aš į tėviškę grįžčiau atgal. 
Nesupyki, mažyte paukštyte, 
Kad pasiūlymą toki darau, — 
Tu pati tai vėliau pamatytum: 
Lietuvoj mudviem būtų geriau. 

TĖVYNĖ 
Manęs klausia dažnai, kur aš gimęs, 
Kur tas kraštas: Rytai, Vakarai f 
Aš šypsausi visiem dėlei savo likimo, 
Ir tiems rodos, kad man čia gerai. 
Manęs klausia dažnai, ar turtinga 
Ji — Tėvynė benamio baugaus f 
Atsakau: visa žemė ten auksu man žvilga 
Žydrumoj krištolinio dangaus. 

Manęs klausia dažnai, kur sugrįžtum, 
Jei tėvynė paliks pavergt a t 
Aš juokiuos jiems į veidą, nors plyšta 
Man iš skausmo širdis sužeista. 
O kai dingsta viltis paskutinė, 
Kai visur vien klasta ir kančia, — 
Aš, prispaudęs rankas prie krūtinės, 
Vėl prisiekiu: Tėvyne, tu — čia! 

nininkas, mokėjo parinkti popie
rių, iškarpas. 

Kai dėl mano filmų, tai jei ne 
a. a. pulk Juozas Šarauskas, ka
žin ar būčiau gavęs kariuomenės 
transporto priemones ir kitą viso
keriopą pagalbą ilgo metražo fil
mui "Lietuva vasarą", skiriamą 
Amerikos lietuviams. Visur buvo 

svarbi lietuviška talka. 

— O kaip vyko tolimesnis Jū
sų knygų paruošimas ir spaus
dinimas? 

— Jeigu ne pulk. Mikas Kal-
mantas, kažin ar būčiau išspaus
dinęs (10.000 egz. tiražu!) "Gy-

(Nukelta į 4 pusi.) 

praėjo ir lumbago. Vilniuje apsigyvenus, pa
dėjo Žiburėlio dr-jos pirmininkė F. Bortkevi-
čienė. Atsirado jos pažįstamas inžinierius, 
gyvenęs prie Šventosios, netoli Anykščių. 
Inžinierius nurodė tokį nedidelį namuką upės 
pakrantėje, tfur ir apgyvendino Varną. Buvo 
gražus ruduo, ir Varnas nupiešė apie 40 etiu
dų. Beveik visus darbus atidavė Žiburėlio 
draugijai, atsidėkodamas už paramą. Dalį 
pasiuntė į dail. A. Žmuidzinavičiaus organi
zuojamą parodą. Piešė ant kartono. Si me
džiaga reikalavo didelio apdairumo, nes kar
tonas greit sugerdavo dažus. Bet jau tada 
Varnas buvo išsimiklinęs, jam nebuvo sunku 
tuos etiudus tomis priemonėmis kurti. 

Rusai tuo metu tose apylinkėse vykdė sa
vo kariuomenės manevrus. Karininkai, pa
tyrę, kad ten gyvena kažkoks prancūzas, a-
tėjo patyrinėt. Kai pamatė, kad tai vaizdus 
piešiantis dailininkas, nusiramino. 

Zakopanėje 

Su prancūzo pasu Varnas negalėjo ilgai 
pasilikti Lietuvoje. Išvyko į Krokuvos apy
linkes, kur vienas pažįstamas inžinierius pri
ėmė jį kaip braižytoją. Paskiau persikėlė į 
Zakopanę, kurortinę vietą kalnuose, taisyti 
sveikatos. 

Apie tą vietovę Varnas pasakojo: 
— Zakopanė buvo Austro-Vengrijos ku

rortas Tatrų kalnų papėdėje. Ten vieną va
sarą teko vasaroti, o kai 1908 m. baigiau Me
no akademiją Genevoje, buvau dvejiems me
tams apsigyvenęs Zakopanėje, kur buvau iš
sinuomavęs lenkų skulptoriaus Sopčak studi

ją. Jis buvo išvykęs tęsti studijų į Paryžių. 
Tai buvo mano poakademinio laikotarpio di
džioji užuomazga. Zakopanėj 1911 m. turė
jau savo pirmą individualią parodą. 

Biliūnas jau buvo miręs. Buvau ne kartą 
nuėjęs prie jo kapo. Kapinės prie pat miesto. 
Ant kapo tebuvo pastatytas laikinas kryžius. 
Tuo metu Zakopanėje dar tebegyveno Julija 
Janulaitytė - Biliūnienė. Ji buvo dantų gydy
toja ir sergantį Bibuną ji išlaikė, Zakopanė
je turėdama savo kabinetą. Zakopanėn ji 
persikėlė dirbti, kad galėtų sudaryti sąlygas 
džiova sergančiam Biliūnui gydytis. Tuomet, 
pačioj Zakopanėj, iš nuotraukos, gautos iš Bi
liūnienės, padariau projektą J. Biliūno port

reto, tokio simbolinio, su paukščiu. 
Vilniuje ir Odesoje 

Minint 300 m. sukaktį nuo to laiko, kai 
Romanovų dinastija ėmė valdyti Rusiją, ca
ras Mikalojus II paskelbė amnestiją Ir taip 
1913 m. Varnas grįžo Lietuvon, pradžioje ap
sigyvendamas Vilniuje. Čia iliustravo "Baro" 
almanachą, piešė dekoracijas vaikų teatrui, 
bendradarbiavo "Vaire". 

—Tada susipažinau su Baliu Sruoga, jau
nučiu studentu, kuris drauge su Lastu buvo 
įtraukti į redakcinę komisiją. Man reikėjo 
nupiešti viršelį; parašiau rašinį ryšium su 
mirtimi Maskvos universiteto docento Bytau

to, mirusio Šveicarijoje. "Baro" iliustraci
joms naudojau lietuviškų kryžių motyvus, 
o viršeliui nupiešiau pjovėjus, saulės žėrėjime 
dalgiais bepjaunančius. 

'Baro" leidimui bene daugiausia savo 
lėšų bus sukrapštęs Šilingas. Žurnalas buvo 
gana storokas. "Baro" išėjo vienintelis nume
ris— almanachas. Vėliau užėjo karas, ir jau 
nebuvo įmanoma to užmojo tęsti. Tik 1935 m. 
tuo pačiu vardu buvo atkurtas žurna
las Kaune, — pasakojo Varnas. 

Karo veiksmams sustiprėjus, Vilniaus 
lietuvių komitetas išsiuntė Varną į Ode
są rinkti aukų ir padėti ten pabėgusiems 
lietuviams. Tenai teko vietiniam lietuvių ko-

B Adomo Varno iarfų, Išleistu ataklni leidiniu 
"Ant politikos laktų" 1922 m. Kaone. Leidinio (va
da* Ir parašai po Šaržais Vaižganto. Cituojame čia 
Vaižganto tekstą, liečiant} šj Sartą: "Rusijos revo

liucija tfnng ką ii mūsiškiu, bent kuriam laikui, ati
trauks nuo tautos Ir savosios valstybės darbo. Juos 
Ui 'ruskij mužik'. Karlo Markso 'Kapitalu' nešinas, 
pavilioja i Maskvą, būtent: VI. Pozekt, G. Liutkevičių, 

SmoMrj, DigrL Petraskevtttą, Lindą VTenaiinskaite-
Purėnienę. Juos šuoliais veju socJaJrevotfucininkas 
Balys" 

miteto skyriui padėti rengti rinkliavą nuo 
karo nukentėjusiems lietuviams šelpti. Var
nas nupiešė didžiulį rusų valdžios leistą šū
kį rinkliavos proga: "Odesa Lietuvai". Var
no piešti plakatai buvo skersai visą gatvę. 

Petrapiry 

Lietuvių komitetas, atsikėlęs į Petrapili, 
paskyrė Varną vadovauti technikos sekci
jai. Jis padėjo kurti matematikos bei techni
kos terminus, kurie buvo skelbiami jo reda
guojamame sekcijos biuleteny. 

Petrapily gausiau atsirado jo piešiamų 
šaržų. Apie tai Varnas pasakojo: 

— Kai kilo Pirmasis pasaulinis karas ir 
susidarė komitetas lietuviams pabėgėliams 
šelpti, būdavo dažni susirinkimai. Juose da
lyvaudamas, pradėjau piešti šaržus. Neturė
jau tada darbo, gyvenau iš paskolos ir, tu
rėdamas laiko, piešiau šaržus. Iš pradžių 
daviau juos laikraščiui, posėdžių aprašy
mams iliustruoti. Dar teko paruošti ir Petra
pilio seimo (1917 m.) kalbėtojų šaržus, be 
to —nupiešiau šaržų, bebūdamas bolševikų 
kalėjime Voroneže.Taip susidarė daugiau me-
džiagos, kuria susidomėjo inž. Norus • Naru
ševičius, bet nedaviau jo grupei išleisti ir 
pagaliau nepriklausomoj Lietuvoj šaržus iš
leido K. Puida (1922). Leidinį greit išpirko. 

(Bus dauginu) 



• • • • • • H ^ N a M P 

Nr. 294 (46) - paL 4 DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 16 d. 

Popiete Z. Arlauskaitei-Mikšienei 
prisiminti 

ALFONSAS NAKAS 

Prieš penkerius metus (1973 
m. spalio 2 d.) mirė buvusi Lie
tuvos valstybinio bei kelių kitų 
teatrų aktorė, išeivijoje ir reži
sierė Zuzana Arlauskaitė - Mik
šienė. Netekimo sukaktį paminė
ti susibaudę buvę jos bendra
darbiai bei gerbėjai, Detroito 
Dramos mėgėjų sambūrio na
riai. Jų ruošta "kūrybingo žodžio 
ir vaidybos popietė" (taip prog
ramoje pavadinta) įvyko 1978 m. 
gruodžio 3, Dievo Apvaizdos pa
rapijos kultūros centre. 

Pirmoji programos dalis, už
trukusi bevelc valandą, atlikta 
scenoc papėdėje, ant žemos plat-
formėlės, prie mikrofono. Tai 
programoje žadėto kūrybingo žo
džio pynė. Dalia Mikaitė - Na-
vasaitienė pradėjo trumpučiu 
prologu "^sunename" . Keliolika 
žodžių apie Zuzanos Arlauskai
tės fizinę išvaizda, keliolika žo
džių apie jos būdą ir apie jos 
veikią. Ir jos testamentiniai žo-
džii, į amžinybę ruošiantis: 
"Dirbkite jūs, dirbkite! Aš nebe
galiu..." Prisiminimą sudramati
no Bernardo Brazdžionio eilėraš
tis "Antrasai dangus", D. Nava-
saitienės padeklamuotas. "Pavar
gusias akis užmerkiau, bet ne 
Ša / Aš, Dieve, amžinojo poilsio 
jieškojau: / Po tėviškės padange 
žydinčia, skaisčia / Ir prie tėvų 
milžinkapio žaliųjų kojų". Gedu-
k> temos pratęsti atėjo Karolis Ba
lys. Jo pasirinkti du eilėraščiai: 
Jono Aisčio "Partizano šerme
nys" ir Fausto Kiršos "Smuike
lis". Tiek gedulo ir religinės rim
ties. Užteko. Rengėjai savo vado
vės būdo nebuvo pamiršę: ilgiau 
dūsauti ji nebūtų leidusi. 

Danutė Racevičiūtė - Jankienė 
pasakojo Vytautės Žilinskaitės 
"Neįtikėtiną istoriją", feljetoną 
apie sovietinės Lietuvos buitį. 
Patrumpinusi, bet esminių frazių 
neišmetusi. Pasakotojos išryškin
ti senutės monologai buvo ypač 
juokingi. 

D. Navasaitienė grįžo su B. 
Brazdžionio triptiku "Kas mirš
ta?" Labai skaidri poeto filosofija 
apie Žmogų, Meilę, Laimę. Pui
kiai, aktoriškai deklamuotojo?, 
interpretuota. 

K. Balio atkurtas Liūnės Janu
šytės feljetonas "Draugas" nebu
vo toks juokingas, kaip V. Žilins
kaitės "Istorija", nes nelygūs a-
biejų rašytojų talentai. Tačiau iš 
pasirinktos medžiagos K. Balys 
išspaudė viską, ką galėjo. 

Maloniu siurprizu buvo Dan
guolės Sadūnaitės poezijos iš 
"Balto ievos medžio" deklamavi
mas. Tai labai dailiai atliko D. 
Jankienė. Paruošusi dešimtį ei
lėraščių, laiką taupydama, pa
deklamavo aštuonis. Manyda
vau, kad D. Sadūnaitės eilėraš
čiai nedeklamuotini dėl jos išsi
galvotų pauzinių ženklų (dvi
taškių, brūkšnių, brūkšnelių). D. 
Jankienė to nepabūgo ir vertėsi 
savomis pauzėmis. D. Sadūnaitės 
pavasariai, ir vasaros, ir rudenys, 
gerai įsiklausius, pražydo visomis 
spalvomis. D. Jankienės paakin
tas, iš popietės grįžęs, "Baltą ie
vos medi*1 dar kartą persiskai-
Čiau. 

Pirmosios dalies užsklandai K. 
Balys atliko Nelės Mazalaitės 
"Varpą", bene/ legendinio pobū
džio beletristikos kūrinį. 

Antroji programos dalis atlik
ta scenoje. 

Sofijos Kumantaitės - Čiurlio
nienės dramos "Aušros sūnūs" 
ištrauką suvaidino Vincas 2e-
bertavičius (Tėvas), Paulina 
Heiningienė (Motina), Živilė I-
dzelytė (Duktė) ir Virgilijus 
Kasputis (Sūnus). Vietą, kur sū
nus, laišku kviečiamas į Ameriką, 
gundosi važiuoti, bet knygnešys 
tėvas perkalba likti Lietuvoj. 
Vaidino be dekoracijų, tik su 
minimalia butaforija, beveik 
tuščioje scenoje. V. žebertavi-

čius ii P. Heiningienė — įgudę 
aktoriai. Jų vaidyba natūrali. Z. 
Idzelytė - moksleivė, V. Kasputis 
. studentas, abu žali naujokai. O 
vis dėlto jie turėjo scenoje ką 
veikti ir nei žiūrovų, nei svar
biausio aktoriaus (V. Žebertavi-
čiaus) nevargino. Abu turi nea
bejotinų vaidybinių gabumų. 

Sceną dar vieno veikalo iš
traukai ruošiant, jos pakrašty, 
šiapus uždangos, Linas Mikulio-
nis paskaitė Svitrio sakmę apie 
Mindaugą iš Vytauto Alanto ro
mano "Šventaragis". Drąsiai, ne
skubėdamas, neturėdamas var
go su V. Alanto turtingu žodynu. 

Paskutinis dalykas — ištrauka 
iš Anatolijaus Kairio dramos 
"Karūna". Dabar jau scenos cent-

Nauji leidiniai 

Scena Ii ScftJ<* Kymantattta-Cluilkarfeuto "AuSros sū
nų". Paulina Heiningienė — Motina ir Vincas Zeber-
tavičas — Tėvas. Nnotr. Jono Gaižučio 

Scena iš Anatolijaus Kairio -Karūnos". Karolis Balys 
— Mindaugas ir Danute Jankienė — Milda. 

Nuotr. Jono Gaižučio 

įvyko sekmadienį ir prasidėjo 5 
v. pavakary, jau temstant. Gruo
džio trečioji skendėjo plaukuojan
čiuose rūkvose ir kelionė au
tomobiliu buvo pavojinga. Tiek 
rengėjai, tiek ir Šio rasinio au
torius nustebome, kai publikai 
paruoštos 200 kėdžių iki paskuti
nės tapo užsėstos. 

Iš dešimties aktyviųjų popietės 
programos dalyvių dar neminė-

i jau grimuotojos Viktės Jankutės. 
i Tad į renginį įsijungė šeši dra

mos sambūrio veteranai ir keturi 
jaunuoliai. Viltis, kad jaunimo 
ant scenos atsirastų, jeigu tik 
publika pageidautų. 

Po programos, prie kavos ir 
skanėstų, sutikau didelį būrį bu
vusių Dramos mėgėjų sambūrio 
aktorių. Galvojau, kokia laimin
ga šįvakar čia jaustųsi Zuzana 
Arlauskaitė - Mikšienė, kaip ve
riančiai žvalios jos akys čia šyp
sotųsi... Gražesnio reveranso iš 
aktyvių ir gausių pasyvių popie

tės dalyvių ji nebūtų tikėjusis. 
P. S. Z. Arlauskaitės pelenams 

perkelti į Chicagos Lietuvių tau
tines kapines ir ten pastatyti pa
minklui popietės metu buvo 
renkamos aukos. Surinkta arti 
600 dol. Tai toli gražu nepakan
kama suma. Kas norėtų dar šiam 
reikalui paaukoti, čekius prašo
mi rašyti Nijolės Ward vardu ir 
siųsti Danutės Jankienės adresu — 
30040 Lochmoor, Farmington 
Hills, Mich. 48018. 

• Vladas Šlaitas, NESU VĖ
JO MALONĖJE. Eilėraščiai. Iš
leido "Ateitis" 1978 m. Litera
tūros serija Nr. 15. Aplankas Vi
lijos Eivaitės. Spaudė M Morkū
no spaustuvė Chicagoje. Knyga 
kietais viršeliais, 110 psL, kaina 
— 5 dol. Knygą galima gauti 

I leidykloje: Ateities Literatūros 
fondas, 17689 Goldwin Dr., 
Southneld, Mich. 48075 o taipgi 
ir "Drauge". 

Vlado šlaito poezija mūsų ly
rikos raidoje jau turi labai ryš
kią ir savitą vietą. Taipgi ne
trūksta poezijos bičiulių, kurie be 
galo tiesmuką, laime ir graudu
mu perpildytą, kone išpažintinį 
Vlade šlaito poetinį žodį mėgsta. 
Tad ir jo knygos po ilgesnės ar 
trumpesnės pertraukos vis išei
na ir išeina. 

"Ateities" literatūros fondo 
išleistasis naujas rinkinys "Nesu 
vėjo malonėje" vėl bus daug 
kam mielas ir malonus susitiki
mas su Šlaitu. Rinkinyje yra 62 
eilėraščiai. Jie puslapiuose su
skirstyti į tokius skyrius: Rudenio 
saulės raudonas ratas, Lietuviš
ki debesys, Vandens žolė, Esu po
zityvus ir praktiškas svajotojas. 
Ir štai kaip apie savo santykį su 
poezija ir aplamai apie poeziją 
kalba Vladas Šlaitas: 

Nesu vėjo malonėje 
VLADAS ŠLAITAS 

Z. Artauskaite-Miksiene (1889-1973) 
Nuotr. A. Noraus 

Bem. Brazdžionio ir 
Juozo Briedžio 

koncertas 
re matėme impozantišką kara
liaus sostą, o kairėje, ant apva
laus, juodo aukštasuolio, prime
nančio nupjautą koloną — auk
sinę, deimantais žaižaruojančią, 
gotiške stiliaus karūną. Mindau
go rolę vaidine K. Balys, veidą 
paskandinęs barzdoj ir ūsuose, 
apsirengęs violetine toga, auksu 
ir sidabru siuvinėta. Milda - D. 
Jankienė, lino plaukus susukusi 
į sterą kasą, smėlio spalvos ilga 
suknia, raudonu apsiaustu, auk
so pinučiais vainikuota, brangak
meniais išpuošta krūtine. Cia di
delę rolę turėjo tai karalių, tai 
karalienę, tai sostą, tai karū
ną sekiojančios šviesos (jas gerai 
valdė Algis Plečkaitis) Jei pridėsi
me simfoninio orkestro didingą 
muziką (iš plokštelės), suprasi
me, jog techniškai pasiruošta 
tikrai karališkai. Abu aktoriai i r 
gi pirmaeiliai. O kažko šiam mi
niatiūriniam spektakliukui trūko 
ir tiek. Ko? Nežinau. Gal 15 mi
nučių ištrauka per trumpa, kad 
publika suprastų kas darosi? Aš
trus dialogas, karūnai iš rankų į 
rankas einant, Mildos nužudy
mas, Mindaugo monologas, vie
nam scenoje likus — viskas mig
lota ir košmariška. Vis dėlto, 
rengėjai girtini už pastangas, iš
radingumą, vaidybą. 

Iš to kas iki šiol parašyta, gal 
jau aišku, kad pirmoji dalis žiū
rovui labiau žavėjo, negu antro
ji. O dar neparašiau vieno svar
baus dalyko, pasilikęs pabai
gai kaip komplimentą. Būtent, 
kad pirmoji dalis visų trijų akto
rių buvo atlikta ištisai, dekla
muojant poeziją bei prozą, be 
knygų ir raštelių! Viskas iš
sakyta, nė karto nė vienam 
nesutrikus, nesumikčiojus, nepa-
simetus. Be suflerio, scenos papė
dėje, prieš blizgančias publikos 
akis, jiems buvo rizikingas užsiė
mimas, įsivaizduoju, kaip ilgai 
reikėjo ruoštis, kad tokia būdu 
dailųjį žodį mums padovanojus. 
Dieve gink, nepeiktina nė ant
roji dalis, nors "Karūnai" ir pa
sakiau keletą kritiškų Žodžių. 

Dėl religinių, kultūrinių ir po
litinių pobūvių gausos, popietė 

Lietuviu rašytojų 
draugijos premija 

Jau kuris laikas Kalifornijoje 
gyvenantis poetas Bernardas 
Brazdžionis lankėsi Chicagoje ir 
gruodžio 10 d. dalyvavo Jauni
mo centre įvykusiame agronomo 
dr. Juozo Briedžio dainų jo poe
zijai koncerte. Sentimentalias, 
stipriai rusiškai čigoniškų ir ki
tokių įtakų J. Briedžio daugia-
posmių romansų melodijas, pri
taikytas patriotinėm ir lyrinėm 
Brazdžionio eilėm, dainavo pats 
autorius, iškilieji lietuvių operos 
solistą; Dana Stankahytė, Roma 
Mastienė bei Algirdas Brazis ir 
visi kartu. Nekomplikuotu, į 
kompozicinį primityvizmą palin
kusiu akompanimentu dainuo
jančius, palydėjo Arūnas Kamins
kas. Programą pravedė dr. L. 
Kriaučeliūnas. 

Bernardas Brazdžionis progra
mos viduryje paskaitė porą savo 
naujesnių eilėraščių, Vaidilos 
Valiūno monologą gulagų archi
pelagų tremtyje kenčiančių temo
mis ir papasakojo anekdotų apie 
dolerių įtakas poetams. 

Urbaitytės kūrybiniai bruo
žai yra spalvinių plokštumų ir 
linijinės kompozicijos konstruk
tyvinis santykis, kuriuo išreiš
kia žmogaus egzistenciją dvide-

Sudarius Lietuvių rašytojų! šimtame amžiuje. "Art Maga-
draugijos premijos komisiją zine" birželio mėnesio laidoje 
Kalifornijoje, nuo šiol autoriai! taip apibūdino Urbaitytės kury 

Kai rašau visa tai, 
aš rašau apie tikrą poeziją, 
kuri nieko neturi bendra nei su 

pamokymais, 
nei su pavydu, 
nei su pykčiu ar neapykanta 

savo priešams, 
nes poezija yra muzika, 
panaši į Čiurlionį šviesių debesų 

sonatoje. 
Antra vertus, 
būčiau juokingas, jeigu 

mėginčiau 
apibūdinti tai, 
ko negalima apibūdinti, 

Saulė leidžias, 
zylelė supasi 
sauso medžio šakoje kaip 

mažytis dangaus eilėraštis. 

• 

bei leidėjai prašomi 1978 m li-ibą: "Elena Urbaitytė tapyboje nes poezija arba ateina, 
teratūrinių knygų po 5 
siųsti premijos komisijai 

egz. j ir kolaže sujungia dviejų di-
šiuo 1 mensi jų ireguliarią geometriją 

adresą: Bernardas Brazdžionis, 
110* Lime Place, Vista. CA 
92083. 

Pagal LRD valdybos posė
džio (š. m. gegužės 13 d.) nuta
rimą, pavasarį paskelbtą spau* 

su sugestija figūrinio elemen
to, kaip rankų, veido, torsų, ir 
išreiškia nuolatos besikeičiantį 
vizualinį aspektą tarp visai ab
straktaus ir iliuzinio erdvinio 
sprendimo". 

Šiuo metu Elena Urbaitytė 
doje, premijai knygos turi būti I dalyvauja Cork galerijoje, Lin-
gautos iki 1979 m. sausio 31 d 
(ne iki 1978 m gruodžio 31 d.. 
kaip klaidingai spaudoje buvo 
paskelbta šį rudenį). Premija 
bus paskirta iki ateinančių me
tų kovo 10 d. 

Elenos Urbaitytės 
parodos 

Dailininkė Elena Urbaitytė; 
gyvenanti New Yorke, buvo 
surengusi savo tapybos ir kola-
žo darbų parodą Merrick Wing 
galerijoje, Merrick, New York, 

arba jinai niekados nė iš tolo 
pas mus neateina 

A.Š. I Long Island, spalio mėn. 

įcoln Center Plaza, rinktinėje, 
\ grupinėje parodoje, kuri vadi
nasi "Unusual Imagery". 

Ar domimasi 
Sartru? 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

sugebėjimu ir įsijautimu ir paro
dė, kaip Sartre metų eigoje nusi
kalė sau mąstymo įrankius, kurie 
jį įgalino — jo paskutiniam vei
kale, L'Idiot de la famille — api
brėžti estetinį objektą. (Pastebiu, 
jog Sartre vengia meno kūrinio 
sampratos). 

Reiktų dar irgi paminėti Colo-
rado universiteto profesorės Ha-
zel Barnes paskaitą "Sartre, Flau-
bert and our Madame Bovary". 
Jos žodžiai dvelkė nuostaba ne 
tik Sartrui, bet ir Flauberui. Ji 
sumaniai nušvietė dialektiką, ku
ri tesėsi ilgų metų trukmėj tarp 
šių dviejų rašytojų: vieno iš de
vyniolikto amžiaus, kito iš dvi
dešimtojo. Sartro L'Idiot de la 
famille ir yra šios dialektikos 
padarinys. Bet kas liečia filosofi-

Pokalbis su 
Petru Babicku 

(Atkelta i i 3 psL) 

venimo laimės". Jos pirmi eg
zemplioriai pasirodė jau bolševi
kų tankams Kauno gatvėse rie
d a n t 

Neišsiginsiu nė vienos savo 
knygos, kaip motina neatstumia 
savo vaiko, nors jis kreivas ar 
šleivas. Jei 1934 m. lankiau š. 
Ameriką su paskaitomis ir filmu 
— tai kan. Fabijono Kemėšio 
nuopelnas. 

Ir vėliau, po II pas. karo, mano 
knygas leisti ir šiaip jau asmeniš
kai daug padėjo apsčiai taurių 
lietuvių, jų tarpe min. :Stj'Gird
vainis, kun. A. Juška, Pr. ir O. 
Ožinskai, prel. Z. Ignatavičius, Au-
deniai, Dubauskai, Br. Aušrotas, 
Steponas Karvelis, V. Šimkus, J. 
Balčiūnas, kun. P. Ažubalis, Jo
nas Greičiūnas, Cagarai, Pranc-
kūnas, VI. Vijeikis, kun. J. Pruns-
kis, kons. P. Daužvardis, dr: K.« 
Alminas ir daugybė kitų. 

— Nuo 1950 m. dirbote Lietu 
vos pasiuntinybėje Brazilijoje, įai-
H 1965 m, buvo uždaryta. Ką ga
lite pasakyti apie savo diplomati
nį darbą? 

— šią mano "profesiją" tektų 
nubraukti. Koks aš diplomatas, 
jei, Stalinui mirus, atvirai pasa
kiau korespondentui savo nuo
monę — "Naujiena maloni!!, nę šios knygos reikšmę, profeso- i T . . , .J ~ ,. , ur\ 2 T'KH.* J1. T*&ntZJtiia Z T a 4 P i r ****> išspausdinta "O Etre et le neant vertėja, u- „ d i d ž i a U s iam* Rio de Ja 
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gi nieko neiškėlė. 
Teisingas buvo Robbe - Gril-

let, žinomo prancūzų rašytojo, 
teiginys, jog, nors Sartre išgrindė 
.elią "Naujam Romanui", pats 

Sartre nėra joks naujovininkaf 
literatūros srity. 

Kokie bebūtų šio suvažiavi
mo trūkumai, koks rfbotas jo 
kviestinių dalyvių įnašas į giles
nį Sartro kūrybos supratimą, vis 
vien "Colloąue Sartre" rodo au
gantį domėjimąsi Sartru Ameri
koj. Ir, todėl anas suvažiavimas 
yra teigiamas veiksnys mūsų 
kultūros pasauly. 

Dramos konkursas 
JAV LB Kultūros Taryba skel-

I bia dramos konkursą. Rankraš-
I čius reikia siųsti ligi 1979 metų 

lapkričio 15 dienos. Kur siųsti, 
bus pranešta, kai bus sudaryta 
veikalų vertinimo komisija. Pa-

I geidautina, kad drama atitiktų 
vidutinišką spektaklio laiką. Kū
rinių temos paliekamos autorių 
nuožiūrai. 

Premijos suma — pusantro 
tūkstačio dolerių (1500.00 dol.). 
Ji nebus skaldoma. Šiai sumai 
tūkstanti dolerių paskyrė Lie
tuvių Fondas, o penkis šimtus — 
Kultūros Taryba. 

Globo' 
neito dienraštyje, kaip Lietuvos 
pasiuntinybės nuomonė. Gavau 
barti, nes buvo "nediplomatiškai 
pasakyta". 

— Ar yra galimybė atkurti Lie- • 
tuvos pasiuntinybę Brazilijoje? *• • 

— Apie tai tik Lietuvos diplo
matijos šefas gali kalbėti. Urug
vajuje veikianti pasiuntinybė iš 
bėdos galėtų padėti. O kas liečia 
Lietuvos vardo garsinimą, tai Sao 
Paulo lietuviai atlieka tą vaidme
nį pasigėrėtinai. , ... 

— Ar negalvojate grftti į lie
tuvių kultūrinį gyvenimą? 

— Beveik dešimtį metų dėl 
alergijos ir mikozės kentėjęs, ne
galėdamas ne tiktai rašyti, bet Ir 
galvoti bei atitinkamai maitintis, 
atitrūkau nuo lietuviškosios vi
suomenės ir jos gyvenimo. Toms 
ligoms pasitraukus, vėl naujiena 
— aukštas kraujo spaudimas. Bet 
tuos, kurie mane guodė, rėmė 
gelbėjo, skatino, gerai atsimenu 
ir esu jiems dėkingas. Kai pagal-' 
vofu, kad mūsų kenčiančiai Te* 
vynei būtina ir nestiprių, kaip 
maniškių rankų ir širdžių tal
ka, noriu vėl dirbti, kol Praam
žius leis, nes nieko nėra mielesnio 
kaip darbas Lietuvai ir savo tau
tai. !.. X 

Korespondenciniu būdu 
kalbėjosi Bronius Kviklys 

mm 


