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Truputis dialektinės teologijos

DAIL TELESFORAS VALIUS IR GENERACIJŲ RYŠIAI

Daug kas šiandien vis pakalba 
prieš, tomistinę teologiją, bet ne 
daug kas galėtų aptarti, prieš ką 
jiš'pasisako ir už ką. Labiausiai 
man šis skirtumas paaiškėjo, 
klausant Chicagos universiteto 
teologijos profesoriaus D. Tracy 
jrekorduotų poros paskaitų apie 
tomizmo Dievo supratimą ir pro
ceso teologijos Dievo supratimą. 
(Taip vadinasi dabar JAV viena 
protestantų teologų kryptis).

Tomistinei teologijai pats bū
dingiausias dalykas ir pati pa
grindinė samprata, ant kurios ry
mo visa ši galvosena, yra tiesa, 
kad Dievas ir žmogus yra būtys. 
Dievas ir žmogus turi tą bendrą 
vardiklį, kad jie yra. Pats jų bu
vimas yra kažkas joms bendro. 
Tai yra panašumo sąvoka, kuri 
glūdi visos tomistinės galvosenos 
pagrinde. Tai yra tas garsusis 
“analogia entis”, apie kurį mes 
daug girdėjome seminarijoje ir 
kurio reikšmės gerai nesuprato
me. Tai yra didžioji atrama, ant 
kurios stovi ne tik Dievo įsikūni
jimas, bet ir visa krikščioniškoji 
galvosena.

Tačiau ši teologija ne visus pa
tenkina. Šiandien yra siūlomas ki
tas pagrindas mąstymui apie 
Dievą, būtent, ne tai, kad žmo
gus yra panašus į Dievą, bet tai, 
kad žmogus yra kitoks negu Die
vas. Dievas yra geras, žmogus ne 
visada. Dievas egzistuoja iš savęs, 
žmogus yra sukurtas. Dievas yra 
visa žinantis, žmogus, nežinia, 
kiek jis tiesos pažįsta. Dievas yra 
visada esantis, žmogus gema ir 
miršta, ir t. t. Ant šios dialekti
kos, tai yra polių priešingybės 
siūloma kurti teologiją. Kartais 
ji vadinama "dipolarity” teologi
ja.

Si teologija seka egzistencinę 
ar fenomenolistinę filosofiją, t y. 
tokią galvoseną, kuri remiasi da
lykų apraiškomis, o ne jų išvi
dine prasme. Sios teologinės kryp
ties pradininku galima laikyti 
šaunųjį daną Kierkegaardą. Iš ka
talikų teologų jai atstovauja K. 
Rahneriis ir B. J. F. Lonergen’as. 
Jų teologija yra vadinama trans

cendentine. Jų supratimu, Dievas 
nėra taip arti žmogaus, kaip ma
no tomistai. Dievas yra “anapus” 
t y. “transcendens”, t y. peržen
giąs mūsų tikrovę. Amerikos pro
testantų teologų šios krypties 
mąstysena vadinama proceso te
ologija, norint šiuo vardu pasa
kyti, kad ši galvosena yra tik pa
kelėje į Dievo supratimą, t. y. ji 
yra vyksme arba procese.

Prof. Tracy mano , kad Rah- 
neris, nepaisant savo transcen- 
dentiškumo ir artimumo proce
so teologijai, yra gilumoje būties 
analogijos arba panašumo teo
logijos neišsižadėjęs. Čia reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad tomis
tų supratimu Dievo ir žmogaus 
panašumas jokiu būdu nėra tas 
pat, kas tapatumas ar lygybė. 
Būties panašumo sąvoka yra la
bai paslaptingas dalykas. Ji, pvz., 
mato kad yra šis tas bendro, tarp 
rožės ir žemės grumsto. Panašu
mo terminas sako, kad tarp Die
vo ir žmogaus panašumo yra gal
būt mažiau, negu tarp rožės žie
do ir grumsto, galbūt jo yra dau
giau negu tarp rožės ir grumsto. 
Tiksliau šio bendro pagrindo ap
tarti filosofine kalba neįmano
ma. Arba, kai bandoma jį tiks
liau aptarti, tie aptarimai labai 
skiriasi vienas nuo kito. Ant šio 
būties bendrumo rymo krikščio
niška tiesa, kad žmogus yra su
kurtas panašus į Dievą; kad pir
minis žmogus betarpiškai ben
dravo su Dievu ir kad Dievo įsi
kūnijimas galėjo įvykti istorijoje.

Proceso teologai šitokiam Die
vo ir žmogaus santykių suprati
mui daro nemažai priekaištų. 
Vienas iš jų yra tas, kad šitoks 
Dievo supratimas yra naivus. Jis 
neatitinka žmonijos patirties, ku
ri yra tragiška. Ryškus Dievo ir 
žmogaus tikrovių konfliktas yra 
Kristaus mirtis ant kryžiaus. Ki
tas priekaištas yra skirtingo pobū
džio. Jis yra nukreiptas, atrodo, 
prieš pačios filosofinės galvose
nos buvimą teologijoje. Filosofas, 
mąstydamas apie Dievą, neturi
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ALGIRDAS KURAUSKAS

1947 metų spalio mėn. pra
džioje atsidūriau Vokietijos 
Svarcvaldo širdyje — Freiburg 
im Breisgau mieste. Už kelis 
kilometrus besitęsiančių griuvė
sių, toli miesto nuošalyje, Loretto 
kalvos papėdėje, buvo įsikūrusi 
"Žcole dės Arts et Matiėrs”... 
Lietuviškai šią įstaigą vadinome 
Taikomuoju dailės institutu, nes 
jis buvo įkurtas lietuvių daili
ninkų pastangomis ir globoja
mas anuometinės prancūzų kari
nės valdžios. (Apie šią mokyklą 
plačiau mano buvo rašyta 
“Draugo” kultūriniame priede 
1967 m. lapkričio mėn. 25 d., mi
nint jos įsteigimo dvidešimtme
čio sukaktį). Nors šioje aukšto
joje mokykloje profesūros ir stu
dentų skaičiais vyravo lietuviai, 
tačiau iš tikrųjų joje studija
vo meną net aštuonių tautybių 
Individai. Mokyklos direktoriumi 
juvo V. K. Jonynas, administra
toriumi V. Vizgirda. O štai mo
kyklos dėstytojų sąrašas:

Tapybos profesoriai ir instruk
toriai: Adomas Galdikas, Vikto
ras Vizgirda ir Adolfas Valeika.

Skulptūros: Aleksandras Mar
čiulionis.

Grafikos: Telesforas Valius, A- 
dolfas Vaičaitis, Alfonsas Kri
vickas.

Audinių studijos: Antanas Ta
mošaitis ir Anastazija Tamošai
tienė.

Keramikos: Antanas Muraitis, 
Eleonora Marčiulionienė.

Piešimo: Vytautas K. Jonynas, 
Vytautas Kasiulis, Aleksandras 
Marčiulionis, Alfonsas Krivickas, 
Teisutis Zikaras.

Perspektyvos ir braižybos: Inž.

Vytautas Kmitas.
Meno istorijos: Aleksis Rannit.
Anatomijos: Dr. Izidorius

Kaunas..
Prancūzų kalbos ir literatūros: 

Alfonsas Nyka - Niliūnas ir Jad
vyga Aleksandravičienė.

Vokiečių kalbos ir literatūros: 
Magdalena Galdikienė ir Dr. 
Henrikas Nagys.

Man atvykus į šią mokyklą, po 
didelio vargo ir pastangų ji jau 
buvo sutelkta į vieną vietą, mū
sų vadinamą Rebhaus, kuriame 
anuo metu buvo įmanoma ne tik 
pradėti pastovesnį studijų darbą, 
bet ir įsteigti daliai studentų 
bendrabutį. Tarp 1945 ir 1949 
(mokyklos gyvavimo) metų stu
dentų skaičius svyravo tarp 80 ir 
60. Freiburgo Lietuvių studentų 
valdybos išleistoje ir Onos Stik- 
liūtės redaguotoje kronikoje “Lie
tuviai studentai Freiburge 1945- 
1949” mokyklą į aprašančiame 
straipsnyje skaitome:

“Jos didelio pažangumo išda- 
davoje baigiantiems .studen
tams buvo išduodami diplomai 
su tolygiomis aukštųjų prancūzų 
mokyklų teisėmis.

Keleri metai Vokietijos stovyk
lose buvo didelis ir slegiantis lai
kas. Keli metai meno mokyklai 
— tik trumpas jos žydėjimo ir 
įsisiūbavimo metai. Bet jau jos 
pradžia ir per trumpą laiką pa
siekti vaisiai munis davė tai, ko 
mums galėjo pavydėti kitos sve
timšalių tautinės grupės Vokieti
joje. Joje mes turėjome progos 
praeiti savo tremtinio dalios eta
pą tikroje tėviškės ir tėvynės 
dvasioje. Joje mes turėjome pro

Dailininkas Telesforas Valius (1914. VII 10 — 1977. XH.l)
Nuotr. V. Maželio

gos pajusti, kad ne juodžemio: 
grumstas, medžio šešėlis ar eže
ro ruožas sudaro tėviškę ir na
mus, bet dvasia, iš ten išsinešta 
ir toliau širdyse tebegyvenanti.

Tremties dalia, kad ši, taip 
neįtikėtinai sparčiai auganti už
uomazga turi būti pabarstoma 
Australijoj, Kanadoj ar Pary
žiuj."

•

Sutvarkius dokumentus, buvau 
priimtas į minimos mokyklos 
antrąjį kursą. Lektorių pata
riamas, įstojau į grafikos studiją, 
kuriai vadovavo dailininkas Te
lesforas Valius. Anuomet grafi
kos skyrius jau buvo gerokai įsi
siūbavęs. Jame radau į studijų 
darbą įsijungusius, šiuos 
studentus: Vytautą Ignatavičių 
(Igną) ir Viktorą Simankevičių, 
jau Vilniaus Dailės akademijoje 
pradėjusius studijas. Grafikos 
studijoje susidūriau su Aldona Ja- 
blonskyte, Gražina Mičiulyte— 
Krašauskiene, Gene Krivickaite, 
Algirdu Šimkūnu ir Romu Vese- 
lausku (Viesulu), Henriku Žo- 
baku, o vėliau ir su Jurgiu 
Sapkum. Viso studijoje buvo de
šimt studentų, iš kurių bene tik 
keturi buvo pasirinkę grafiką, 
kaip pagrindinę specialybę. Kiti 
studijavo tapybą ar kurią kitą 
šaką, o grafiką studijavo kaip 
papildomą dalyką.

Studijos vedėjas Telesforas 
Valius jau pirmomis dienomis 
sudarė man nepaprastai malo
naus žmogaus įspūdį. Tiesa, ir 
išvaizda kalbėjo apie vyrą, ku
riam nesvetimas fizinis judė

riaus, dažų ir įrankių, nekalbant 
apie tokį liuksusą, kaip litogra
fijos ir vario spausdinimo maši
nas, taip tiesiog neišvengiamai 
būtinas, besiruošiant dailininko 
— grafiko specialybei. Visi tai 
gerai supratome. Žinojome, kad 
vėliau tą spragą reikės kitu būdu 
užpildyti. Telesforas Valius, kaip 
ir kiti tos mokyklos dėstytojai, sa
vo iniciatyva šelpė studentus 
privačiai, niekieno neskatinamas, 
be, intencijos “pataikauti” arba 
patraukti savo pusėn. Valius, 
kaip ir dauguma kitų dėstytojų, 
tai darė, matydamas mūsų—stu
dentų nepriteklius, o kai kur ir 
nenuslepiamą skurdą. Iš savo 
gaunamos algelės jis dažnai pirk
davo studentams vieną - kitą a- 
nuometinio liuksuso priemonę, 
kad tik mūsų “moralė būtų iš
laikyta tinkamoje aukštumoje”...

Valius gana greit pastebėjo 
mano entuziazmą grafikai. Jis 
nesidrovėjo viešai klasėje iškelti 
teigiamas ir neigiamas studijinių 
darbų ypatybes. Valius turėjo la
bai įdomų, kone poetinį žodyną, 
koreguodamas studentų darbus. 
Būdingi Valiui išsireiškimai: 
“piktai raudona”; “ramiai pil
ka”, “sidabrinis tonas”; aud
ringa” arba "pikta” linija; “vers
mingas” darbas; "slegiančiai 
juoda” dėmė (plėmas); “bekrau
jis” darbas; išdėstymas arba 
kompozicija "lipa” iš lapo arba 
rėmų... Tai ■ tik keletas, kuriuos 
prisimenu, o tų palyginimų, api
būdinimų Valius turėjo daugybę. 
Todėl ir jo atliekamas mūsų dar
bų koregavimas visados praeida
vo kažkokioje pakilioje, entuzias
tingoje, kone šventiškoje nuo
taikoje. Gal neperdėsiu sakyda
mas, jog Valius savo dėstymo 
metode turėjo išskirtinį būdą 
amplifikuoti — sustiprinti tei
giamus ar neigiamus studento 
individualaus darbo bruožus ir 
sugebėjo tai padaryti, emociš
kai neįklimpdamas ir kitų ne
įklampindamas...

Anuomet visoje Freiburgo dai
lės mokykloje vyravo rimto dar
bo, susikaupimo ir atidumo at
mosfera. Tiesa, visose studijose 
buvo paskirų individų, kurie gal 
su dideliu entuziazmu nebuvo į- 
sijungę į darbo nuotaiką, bet jie 
anaiptol nepajėgė paveikti savo 
indiferentiška laikysena kitų - 
darbščių studentų. Kitaip ta
riant, visuose skyriuose buvo stu
dijuojama rimtai. Tačiau gal ne
bus prasilenkta su tiesa, jei 
pabrėšiu, jog anuomet man at
rodė, kad grafikos studentai dir
bo "kiečiau” ir drausmingiau ne
gu kiti kolegos. Dažnai grafikus 
ta prasme kiti studentai pa
traukdavo per dantį”, bet, žino
ma, be piktų intencijų, o tik iš 
smulkučio pavydo jausmo...

Skaičiumi nedidelę grafikos 
studiją Telesforas Valius pajėgė 
įstatyti į tiesias darbo vėžes, Fizi
nė grafikos skyriaus patalpų ap
linka buvo taip pat reprezentuo
jama pačiais geriausiais studentų 
darbų pavyzdžiais, tuo sukuriant 
skatinančią nuotaiką.

Valius anuomet gaudavb ne
mažai privačių užsakymų, ku
riuos atlikti, dėstant mūsų mo
kykloje, jam pritrūkdavo laiko. 
Labai dažnai tokius užsakymus 
jis perleisdavo gabesniems stu- 
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jimas, sportas, tačiau vidus aiš
kiai kalbėjo apie švelnios prigim
ties asmenį, labai taktišką ir at
sargų savo išsireiškimuose ir pa
stabose. Visai gerai prisimenu, 
kaip jo sugebėta kalbėti su stu
dentu, tartum lygus su lygiu, bet 
niekad neprarandant reikiamo 
autoriteto ten, kur reikalas lietė 
esminius studijų dalykus. Rengė
si Valius elegantiškai, skonin
gai, bet ne puošeiviškai. Jo po
elgiai buvo dailūs, bet neįmant
rūs. Kalbėjo nesunkiai atpažįsta
ma žemaičių tarme, bet griežtai 
laikėsi bendrinės lietuvių kalbos, 
retkarčiais savo pokalbį papuoš- 
damas “žemaitybėmis”... Iš Va
liaus nuolatos sklido šilima - do
vana, kuria retas asmuo tėra ap
dovanotas. Būdinga jam buvo ir 
tai, kad vengdamas apie dalykus 
ir asmenis atsiliepti neigiamai, 
tuoj pat leisdavo pašnekovui 
aiškiai suprasti, kad apie tai ne
nori toliau kalbos tęsti. Dėl tos 
jo būdo savybės kai kurie asme
nys Valių kritikuodavo ar net 
lengvai pašiepdavo... Mat, kas 
liečia kitus žmones, jis niekad as
meniškai neįsijungdavo į jo
kią kliką arba puolėjų būrį. Net 
ir priešiškos minties žmonėse 
Valius gebėdavo išlaikyti savi
garbą ir orumą. Telesforas Va
lius mokėdavo konstruktyviai 
tęsti dialogą ten, kur kitiems tai 
sunkiai pavykdavo.

Anuometinėse sąlygose ir ap
linkybėse studijuoti grafiką 
mums visiems nebuvo jau taip 
lengva. Pokario metais Vokieti
joje trūko elementariausių ir pa
grindinių priemonių, kaip popie
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ir generacijų ryšiai
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dentams arba skatino juos jam 
patalkinti. Tokiu būdu studen
tas turėjo progos tiesiogiai Įsigy
ti praktikos, šalia to dar gauda
mas ir honoraro, kad ir “simbo
line” prasme.

Po dviejų Ecole dės Art et Me- 
tiers mokslo metų, 1948 metų 
žiemą jvyko visos mokyklos stu
dentų gana įspūdinga paroda. 
Ta proga buvo išleistas mokyk
los iliustruotas leidinys, parodą 
atidarė Prancūzų zonos Vokieti
joje generalinis gubernatorius, 
mokyklą aplankė prancūzų ir 
vokiečių žymūnai ir daug lietu
vių svečių iš daugelio Vokietijos 
vietų. Ta pačia proga mokyklos 
direktorius viešai pranešė stu
dentams apie mokyklos pasiseki
mą, o neoficialiai supratome, jog 
prancūzų karinė valdžia sutiko 
paskirti tris stipendijas studijuo
ti Paryžiuje trims studentams, iš 
jų — dviems, studijuojantiems 
grafiką. (Su laiku stipendija bu
vo padalinta i penkias ar šešias 
dalis, kad ir kiti gabesnieji stu
dentai galėtų ta proga pasinau
doti. Deja, emigracijos srautui 
jsisiūbavus, kai kuriems toji gali
mybė taip ir dingo).

1949 metais Telesforas Valius 
sujudo emigruoti Kanadon. Lai
kinai dėstyti grafiką buvo pa
kviestas dail. Adolfas Vaičaitis, 
bet po kokio mėnesio, jam iše
migravus Australijon, grafikos 
studijos vedėjo pareigas perėmė 
dail. Alf. Krivickas, Kauno Dai
lės inst absolventas. Taigi išeivi
joje Lietuvos meno mokyk
los pradėtoji tradicija buvo per
duota pačiai jauniausiai kartai. 
Jos kūrėjas Lietuvoje buvo dina
miškasis Justinas Vienožinskis. 
Tą tradiciją plėtojo, puoselėjo ir 
orginaliu būdu formavo savo 
studentuose Lietuvoje ir kuri lai
ką Vokietijoje, toje pačioje Frei- 
burgo mokykloje ne kas kitas, 
kaip Adom. Galdikas. (Deja, susi
darius sąlygoms išvykti i Pary
žių, Adomas Galdikas turėjo pa
likti Freiburgą ir tuo pačiu dės
tymą mokykloje).

O štai, įdomi generacijų ryšio 
detalė. “Margučio” žurnalo 1964 
m. rugsėjo numeryje (Vol. 37, 
No 8) A. Mackaus pasikalbėji
me su Adomu Galdiku (13 psl.) 
skaitome:

(Mackus:) “— Esate gyvasis 
ryšys (“Nes Galdikas yra mano 
mokytojų mokytojas”, — Romas 
Viesulas, “Metmenys” Nr. 7, 126 

psl.) tarp kelių lietuvių dailinin
kų kartų. Jūsų vadovautame gra
fikos skyriuje Meno mokykloje 
(Kaune - A.K.) mokėsi visa eilė 
pačių žymiausių mūsų grafikų, į- 
skaitant ir Petravičių, Valių, Au
gių ir kitus (Mano pabraukta — 
A.K.). Iš esmės, manyčiau, Jūs 
esate patenkintas savo pedagogi
nio darbo rezultatais.

(Galdikas:) — Grafikos studi
jai vadovauti buvo nelengva. Pe
dagogai susirinko iš viso pasau
lio. Meno mokyklos paskirties 
supratimas juose buvo atsilikęs 
šimtmečiu. Pavyzdys: kiekvienais 
metais, o kartais ir tankiau buvo 
keliamas klausimas, ar nereikia 
išbraukti iš mokyklos Viktoro 
Petravičiaus, vieno iš gabiausių 
mano mokinių. Reikėjo daug e- 
nergijos ir nervų, kad ji apgin
čiau”.

Būdinga, kad Freiburgo mo
kykloje Galdiko dvasia buvo gy
va jo buvusiuose mokiniuose, 
kaip , štai, Telesforas Valius ir 
kiti. Iš pastarųjų ši gaidiškoji le
genda skverbėsi ir i mūsų kartą. 
Romas Viesulas savo atsimini
muose apie Galdiką “Metmeny
se” (Nr. 7, 126 psl.) sako:

“Nuvytęs į Freiburgą studi
juoti, ten meno mokykloje Gal
diko jau neradau. Jis jau buvo 
išvykęs į Paryžių. ..Bet radau 
Freiburgą, pilną legendų apie 
Galdiką. Pakampiai pilni prineš
ti samanų, kurias Galdikas pri
plakė ir parvilko iš girios, kad 
mokiniam parodytų, kokią teks
tūrą tas augalas turi...”

Kad ir netiesioginiu būdu ne
sunku buvo pajusti tą dvasini ry
ši, jungianti su Lietuvoje puose
lėtomis meno vertybėmis, ir tą 
tradiciją, kuri buvo bandoma 
perduoti mums — anuomet ten 
studijuojantiems.

*

1947 m. lapkričio mėn. 25 die
ną Freiburge buvo jkurta lietu
vių dailininkų organizacija, pa
sivadinusi Lietuvių dailės insti
tutu. Pirmojo susibūrimo daly
viais joje buvo: Paulius Augius, 
Alfortas Dargis, Vytautas Kasiu
lis, Aleksandra Marčiulionienė, 
Viktoras Petravičius, Vaclovas 
Ratas, Adolfas Valeika, Telesfo
ras Valius, Liudas Vilimas ir Vik
toras Vizgirda. Instituto tikslas 
buvo suburti stipriausius išeivi
jos dailininkus ir ugdyti bei plė
toti lietuvių dailės tradiciją ir 
dvasią. Kaip ir kiekviena meno

Telesforas Valius

grupė, taip ir ši, įžiebdavo kait
rių diskusijų ugnį visuomenėje. 
Po metų Vokietijoje susiorgani
zavo Pasaulio lietuvių dailininkų 
ir architektų sąjunga. 1963 m. 
liepos mėn. “Margutyje” (Vol. 
36, No. 7) pasikalbėjime “Jurgi
nis, Nepriklausomieji ir kiti” dai
lininkas Valeška taip pasisako:

"..... Grupių atsiradimai ir jų
veikla kartais įžiebdavo ir karš
tokų meninių diskusijų ugnį, o 
tai kėlė visuomenės sluoksniuose 
aktualų susidomėjimą dailės gy
venimo problemomis; Visos pa
minėtos grupės siekė aukštesnio 
meninio lygio, jos visos kovojo 
prieš stagnaciją. Jų veiklos dėka 
lietuvių visuomenėje susiforma
vo kultūringesnis ir platesnių 
pažiūrų meno priėmėjas. Lietu
vių dailės atsiekimai be šių gru
pių, mano nuomone, būtų buvę 
mažesni. Bendrai kalbant, jos 
atstovavo tam, kas buvo geriau
sio lietuvių dailės tradicijoj. Ats
tovavo jos ir kūrybiniam verž
lumui, o be veržlumo jokio meno 
pažanga neįsivaizduojama”.

Lietuvių išeivijos kultūrinia
me gyvenime Freiburge įsteigta
sis Lietuvių dailės institutas, kad 
ir trumpu, palyginti, laiko
tarpiu konkrečiais darbais tokį 
veržlumą pademonstravo. Teles
foras Valius šioje veikloje daly
vavo nenuilstamai.

JOratč ir Kastytis (tipografija)

Austrijoje 1945 išleista jo dar
bų portfelio Valius 10 gravures 
sur bois”. (Per 10 lapų iliustraci
jų, 251 x 350 mm.). Su prof. 
Albert Bechfold straipsniu pran
cūzų, anglų, vokiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Valius dalyvauja visose Lietu
vių dailės instituto parodose, su
važiavimuose, talkina instituto 
leidiniams.

Pažymėtinos šios parodos, ne 
tik pačiam T. Valiui reikšmin
gos, bet labai svarbios ir visam 
lietuvių grafikos reprezentavi- 
mui svetimšalių tarpe:

1949 m. kovo mėn. 15-31 d. į- 
vyko didelį pasisekimą turėjusi 
paroda Freiburge Augustiner — 
Museum. Be Telesforo Valiaus, 
joje dalyvavo dar šie mūsų daili
ninkai; Paulius Augius, Juozas 
Bakis, ■ Alfonsas Dargis, Povilas 
Kaufmanas (Kaupas), Viktoras 
Petravičius, Vaclovas Rataiskis- 
-Ratas, Adolfas Vaičaitis, Adolfas 
Valeška, Liudas Vilimas, Vikto
ras Vizgirda ir Teisutis Zikaras.

Tais pačiais metais Valius da
lyvauja lietuvių grupinėje paro
doje Amsterdame, Olandijoje, 
pavadintoje Kunst van vluchte- 
lingen. Joje savo kūrybą rodė dar 
ir šie menininkai: Paulius Au
gius, Adomas Galdikas, Vytautas

(Nukelta į 4 pal.)

Truputis dialektinės teologijos
(Atkelta iš 1 psl.) 

kitos galimybės, kaip mąstyti apie 
jį kaip apie absoliutybę, nekinta- 
mybę. Joks santykiavimas nega
li Dievo paliesti tiek, kad ji pa
keistų ar turėtų jam kokios įta
kos. Naujieji teologai sako, kad 
Dievas, suprastas, kaip nekintan
ti būtis, nėra tikrai krikščioniš
kas ir žydiškas Dievas, kuris, iš 
tikrųjų, kišasi i žmonijos gyve
nimą ir yra jautrus net atskiram 
žmogui. Jis reaguoja i žmogaus 
maldą ir net ji myli. Ar tai yra 
suderinama su Dievo absoliutu
mu? Dėl to jie siūlo Dievo supra
timui labiau žmogiškai supran
tamą teologiją, būtent tokią, ku
rioje žmogaus psichologiniam pri
ėjimui būtų daugiau vietos.

Tai būtų pusė bėdos. Tačiau 
šios naujos Dievo mąstymo kryp
tys savyje slepia didesnių krikš
čioniškos galvosenos pasikeitimų. 
Jų pagrinde glūdi įsitikinimas, ar 
bent abejonė, kad mes žmonių 
kalba apie Dievą nieko patikimai 
tikro negalime pasakyti. Jis yra 
per toli anapus mūsų tikrovės. 
Dėl to mūsų pasisakymai apie 
Dievą yra arba tik subjektyvūs, 
negaliojantys kitiems žmonėms, 
a ba net ir tie, kurie Būtų visų 
priimami, pačios dieviškos realy
bės nė bendrais bruožais neišreiš
kia. Jie yra greičiau metaforos. 
(Nors metaforą šie teologai su
pranta labai giliai, aristoteliškai, 
kaip kažką labai realaus, bet esan
čio anapus žodžių reikšmės). To
dėl išvada būtų, kad tikėjimo tie
sos nėra patikimos. Tai viena bė
da. Kita yra dar didesnė.

Pati Dievo realybė, šių teolo
gų supratimu, yra tokia daugia
prasmė, arba žmogiškam protui 
neaprėpiama, kad ją galima iš
reikšti tik prieštaravimų būdu. 
Iš vienos pusės Dievas yra nekin
tamas, tačiau iš kitos pusės, jis 
santykiauja su žmogumi. Ir tai 
krikščionybė labai stipriai pabrė
žia, ypač tvirtindama, kad Die
vas išklauso žmogaus maldą. Tai 
reiškia, kad Dievas yra galimas 
pakeisti. Ir dar toliau. Kaip sude
rinti Dievo meilę žmogui su jo 
absoliučiu nekintamumu? Jeigu 
Dievo meilė yra reali kiekvienam 
žmogui, net nusidėjėliui, kaip Die
vas gali būti visiškai nepriklauso
mas, nepažeidžiamas ir absoliu
tus? Kai kurie radikalūs tomiz
mo kritikai sako, kad tomistas net 
negali melstis, nes jo Dievo 
samprata yra perdaug standri. 
Tai turėdami prieš akis, naujos 

teologijos kūrėjai Dievą nori su
vokti kaip veiksnį, pilną tarpu- 
savės išvidinės {tampos, tarsi de
gantį Mozės krūmą, kuris nieka
da nesudega. Bet tai irgi reiškia, 
kad tikėjimo sąvokos yra daugia
prasmės.

Prof. Tracy nelaiko savęs šios 
naujos teologijos šalininku. Jis 
save laiko tomistu. Tačiau jis ma
no, kad ši nauja kryptis turi kai 
ką gero, ko ji gali pridėti būties 
panašumo teologijai. Panašumo 
teologija gali jais pasinaudoti. 
Bet proceso teologija neturi gali
mybės pasinaudoti būties pana
šumo teologija. Dėl to ji pati 
viena nesudaro galimybės moks
liškai aptarti krikščioniškos re
ligijos. Ji yra tik dalinis kai kurių 
prošvaisčių išryškinimas.

Vienas iš pasitamavimų, ku
ri ši teologija gali atlikti, tai ap
saugoti tomizmą nuo perdaug na
ivaus optimizmo, kalbant apie 
Dievą. Nepaisant visos būties pa
našumo teologijos ir Dievo malo
nės dosnumo žmogui, žmogaus 
kaltė skiria žmogų nuo Dievo 
įvairiais atžvilgiais. Taip štai 
žmogaus kaltė aktyviai kuria 
žmonijos istoriją skirtingai nuo 
Dievo noro. Nėra abejonės, kad 
kaltės realybė sudaro didelę spra
gą būties panašumui tarp Dievo 
ir žmogaus.

*

Ką mes galime manyti ir saky
ti ap.ie šiuos teologinius pokal
bius? Visų pirma mes galime pa
stebėti, kad šiuose pokalbiuose 
trūksta kai kurių žodžių, kurie 
turi pagrindinės reikšmės krikš
čioniško tikėjimo pokalbiuose. 
Vienas iš tų trūkumų yra žodis 
apreiškimas. Šio žodžio nepasiro- 
dymas šiuose pokalbiuose yra 
daug sakantis. Tai liudija, kad 
šioje galvosenoje iš tikrųjų yra 
reali abejonė, ar mūsų sąvokos 
yra pajėgios aptarti ir išreikšti 
apreikštas tiesas. Taigi čia nėra 
tikra, ar apreiškimas yra reali 
tiesa. Vietoj to čia daug kalbama 
apie žmogišką patirtį. Kitas žo
dis, kurio pasigendame šiuose po
kalbiuose yra tikėjimas. Apie ti
kėjimo liudijimą ar to liudijimo 
priėmimą čia neužsimenama. Bet 
krikščionybė pirmiausia yra tikė
jimo liudijimo religija, o tik ant
roj vietoj ji yra patirties religija. 
Asmeninis išgyvenimas čia turi 
savo vietą ir reikšmę, tačiau jis 
neatstoja tikėjimo liudijimo ir to 
liudijimo priėmimo.

Proceso teologija stipriai re
miasi žmogaus patirtimi ir ant 
jos stato savo galvoseną. Tomisti
nė teologija remiasi tikėjimo pri
ėmimu ir liudijimu ir ant jo sta
to savo galvosenos rūmą. Bet šiuo 
pagrindu remiasi ne tik tomisti
nė galvosena, bet ir visa krikščio
nybė. Pagrindinės reikšmės žmo
gui yra Kristaus reikalavimas ti- . 
keti juo ir Tėvu. Šio jo žodžio 
negalima imti metaforiškai, kaip 
nori proceso teologai. Krikščio
niškos religijos reikalavimas imti 
Kristaus žodžius rimtai yra ne
tiesiogiai įvertinimas mūsų paži
nimo galių pajėgumo suvokti 
anapus mūsų tikrovės esančius 
dalykus. Krikščioniškas tikėjimas 
dėl to yra ne tik žmogaus sutvir
tinimas, bet ir sutvirtinimas jo 
galios pažinti.

Prof. Tracy, baigdamas savo 
pastabas, pastebi, kad šiuose po
kalbiuose iš tikrųjų mes čia tu
rime reikalo ne vien su Dievo pa
žinimu, bet ir su žmogaus paži
nimu. Nuo to, kaip mes supran
tame žmogų, žymia dalimi pri
klauso ir atsakymas j Dievo klau
simą. Šie nauji teologai yra tei
sūs, sakydami, kad Dievo mes ne
galime mąstyti be sąryšio su žmo
gumi. Jeigu mes Dievą mąstome, 
kaip nieko bendro neturintį su 
žmogumi, tai žmogus automatiš
kai nuslenka žemyn vien į savo 
baigtinybės sritį. Bet jeigu mes 
Dievą suprantame, kaip būties 
panašumu susijusį su žmogumi, 
žmogus tuo pačiu iškyla iš savo 
baigtinybės ir darosi būtis, verta 
Dievo dėmesio. Čia iškyla tokia 
žmogaus samprata, kuri yra ne
atsitiktinė savo esme, nors ir bū
dama tarpe atsitiktinių apraiškų.

Baigiant galima pastebėti, kad 
jokia teologinė sistema nėra pajė
gi iki galo išaiškinti Dievo ir 
žmogaus paslapties. Visos jos tu
ri galų gale pripažinti priėjusios 
žmogaus protą viršijančias paslap
tis. Tačiau, iš kitos pusės, nėra 
reikalo tikėjimo suvesti vien į 
paslaptis, į mistines patirtis; į 
sąmonės tamsą. įvairios teologi
nės galvosenos padeda mums ge
riau suprasti tą krikščionijos tur
tingumą, kurio mes esame apsup
ti. Kalėdas geriau galima supras
ti būties panašumo — analogijos , 
teologijos pagalba. Kristaus kry
žius tam tikra prasme yra sprog- • 
dinimas būties analogijos. Tačiau 
prisikėlimui iš mirties suprasti 
dialektinės, tragikos teologijos, 
nepakanka. Dėl to šiais laikais 
kai kas ir nenori apie prisikėlimą ( 
kalbėti, nes tai išeina anapus pa
tirties teologijos ribų.

V. Bgd.

V
Šimto metu 
gyvenimas
Dailininkas Adomas Varnas pasako ja

TVOTAS PRUNSKIS

(Tęsinys 14 praėjusio šeštadienio)

— Koki įspūdi Jums paliko Petrapilio lie
tuvių seimas?

— Buvo labai skaudus lietuvių skilimas. 
Kada išėjome iš seimo kairieji ir Santaros 
atstovai, kuriai tada priklausiau, man atro
dė kažkas ne taip, mes turėjome pasilikti su 
dešiniaisiais, kurie reikalavo pilnos nepri
klausomybės.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Voroneže
Petrapilio seime padaryti šaržai buvo tik 

medžiaga. Juos atbaigė Voroneže, kur M, 
Yčas jam buvo užleidęs savo vasarvietę. Vo
ronežas yra apie 300 mylių į pietus nuo 
Maskvos. Ten I pasaulinio karo pradžioje bu
vo evakuota apie 1,000-1,500 liet, moksleivių 
iš Vilniaus ir kitų vietų. Čia veikė anksčiau 
Kaune įsteigta Saulės dr-jos mokytojų semina 
rija ir buhalterijos kursai, čia buvo atkelta 

ir vokiečių užimto Vilkaviškio gimnazija. Ir 
taip Voroneže susiformavo Martyno Yčo vy
rų ir mergaičių gimnazijos, veikė pradžios 
mokykla, buvo įsteigti keli bendrabučiai.

Šiose švietimo įstaigose dirbo gausiai 
mūsų pirmaujančių intelektualų, kaip J. Jab
lonskis, Pr. Mašiotas, J. Balčikonis, J. Kai
riūkštis, J. Damijonaitis, K. Šakenis, J. Yčas,
T. Žilinskas, kun. J. šepetys, kun. A. As
trauskas, kun. Pr. Penkauskas, S. Čiurlio
nienė, Br. Untulis, kun. M. Krupavičius ir kt.; 
atvažiuodavo M. Yčas, K. Būga, kun. J. Vai
lokaitis, kun. Laukaitis ir kiti.

Iš Petrapilio į Voronežą buvo atkelta lie
tuvių spaustuvė, ir čia tęstas laikraščių “Lie
tuvių Balso” ir “Vado” leidimas.

Tuo būdu Voronežas anuo laikotarpiu 
buvo pasidaręs Rusijos lietuvių kultūrinio, 
visuomeninio ir politinio veikimo centras.

Voroneže 1917 - 1918 metaiB buvo ir dail. 
Adomas Varnas, dėstęs paišybą mokytojų se
minarijoje. Be moksleivių, Voroneže dar bu
vo apie 2,000 suaugusiųjų tremtinių, pabėgė
lių. Pirma siautėjo karas, paskiau revoliuci
ja, tai nebuvo labai daug laisvės lietuvių vei-

Adomas Varnas Kun. Tumas-Vaižgan
tas kalba Petrapilio lietuvių seime 1917 m. po to, 
kai kairiosios grupės U seimo išėjo, gledodamos 
internacionalą. J. Tumas-Vaižgantas tada išdrožė: 
“Draugai, Seimo veikėjai! Tai niekis, kad trys frak
cijos Seimą apleido- šios laimėjimo valandos aš, 
kol gyvas, neužmiršiu... Ji seks mane j senatvės di
misiją, ir testamente paliksiu tą vienatinę, per visą 
amžių laimėtą brangenybę — valio nepriklausoma 
Lietuvai— Ir vis dėlto sudiev, piliečiai veikėjai, ai 
nebe politikas..’* 

kimui, tačiau, kaip pasakoja prof. A. Varnas, 
intymiuose būreliuose lietuviai intelektualai 
diskutavo Lietuvos laisvės klausimus ir vy
ravo mintis, kad jau pribrendęs laikas susi
laukti laisvos Lietuvos.

Voroneže buvo sudaryta Lietuvių tary
ba. Būdavo dažni jos posėdžiai, į kuriuos iš 
Petrapilio atvykdavo M. Yčas, kun. Laukai
tis ir kiti. Veikė moksleivių patriotinės or

ganizacijos, kaip ateitininkai, kurių, Liet. 
Enciklopedijos žiniomis, buvo apie 400. Pat
riotinės nuotaikos buvo ir aušrininkai, dalis ‘ 
gi kairiųjų moksleivų, ypač marksistinės 
srovės visuomenininkų sąjūdis, vėliau susi- '* 
dėjo su bolševikais, o iš patriotinių moks- * 
leivių išaugo gausus būrys naujos, laisvos 
Lietuvos kūrėjų.

Dail. A. Varnas jau tada buvo 39 m. am
žiaus. Mokytojų seminarijoje, kur dėstė dail. 
A. Vamas, buvo vien tik lietuviai. Jų tarpe 
buvo gabių ir meno srityje. Moksleivių tarpe 
vyravo nuoširdžiai patriotinė dvasia. Lyg 
mokslo pagrindais buvo organizuojamos lie
tuvybės reikalais paskaitos atvirame ore, !• 
kur gausiai susirinkdavo jaunimo. Kalbėdavo L
J. Jablonskis, K. Būga, gal ir kiti. Tai buvo, 
sakytume, lyg užuomazga mūsų gimstančio .» 
universiteto, nes rinkdavosi daugiausia vy- '• 
resnių klasių moksleiviai, daug suaugusių. 
Pilnas sodnas lietuvių. Jau tada J. Jablonskis 
turėjo paralyžuotas kojas ir kalbėdavo kė
dėje sėdėdamas.

— Aš, — pasakojo dail. Varnas, — dary
davau škicus tų susirinkimų dalyvių, pla
nuodamas vėliau nutapyti lyg mūsų būsi
mo universiteto paveikslą.

Tačiau to padaryti negalėjo. Nei buto tin
kamo neturėjo, nei reikiamų technikinių 
priemonių. Tuoj po Petrapilio lietuvių seimo 
(1917 m.), vasarą dali. A. Varnas ir atvažia- ' 
vo į Voronežą; Vasarojo Mart. Yčo viloje, ga
vęs ten kambarėlį. Vila buvo užmiesty ir ru
denį, prasidėjus pamokoms, dail. A. Varnas 
persikėlė gyventi arčiau mokyklos, gavęs 
dviejų kambarių butuką šeimoje, šalia mal-

’i'



Šeštadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 23 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. ?00 (47) — psl. 3

Kukutis tąsosi su pasauliu
KUKUČIO RAUDA PO DANGUM

!Marce/!iju6

Marcelijus Martinaitis, KUKU* 
CHO BALADES. Išleido “Vagoe” 
leidykla Vilniuje 1977 m. Viršelis 
pieštas dail. E. Kriaučiūnaitės. 
Knyga 88 psl.

•

Dabar labai madinga kiekvie
ną naujai pasirodžiusią poezijos 
knygelę galvotrūkčiais pasitikti 
su smagia recenzija, o po to vis
ką užmiršti, tarsi poetas eilių 
pluoštą būtų sukūręs tik tam 
vienam sykiui. Todėl, pavėluo
tai raštu reaguodamas i Marce
lijaus Martinaičio "Kukučio ba
ladžių” pasirodymą praėjusiais 
metais, aš lyg ir pakišu koją ma
dai. “Kukučio baladės” turi išlie
kančią galią. Pravartu jas bet ka
da paskaityti.

Marcelijus Martinaitis (g. 1939) 
su savo taupiu poetiniu {našu 
nėra svetimas išeivijai. Ypač su 
trečiu rinkiniu “Saulės grąža” 
(1969) jis jsitvirtino kaip pirma
eilis poetinės kalbos meistras, 
mokąs naujoviškai skambtelti 
lietuvių sielos stygomis. Marti
naiti aprašė “Akiračiai” 1971 m. 
Jis yra {trauktas j Pr. Naujokai
čio "Lietuvių literatūros istori
jos” IV tomą, taip pat j Jono 
Zdanio vertimų antologiją “Se- 
lected Post-War Lithuanian Po- 
etry”. Reikia paminėti dar vieną 
Martinaičio talentą ■— sugebėji
mą jdomiai rašyti apie aktualius 
kultūros ir poezijos dalykus. Jo 
straipsniai buvo spausdinami 
“Poezijos pavasariuose” ir Lietu
vos kultūrinėje periodikoje. Mar
tinaičio nuomone, poetui būti
na ne-vien laikytis savųjų tradi
cijų, bet jas atnaujintai praplėsti.

Dažnas nūdienos lietuvių poe-- 
tas palaiko glaudžius ryšius su 
mūsų poetine tradicija, išplau
kiančia iš liaudies dvasinių šalti
nių. Tačiau Martinaičio bendra
vimas su senosiomis realijomis 
neapsiriboja vien dainingu juti
mu. Poetas nuolat suranda ne
panaudotų galimybių versmes ir 
jomis gaivina savo kūrybą. Šiuo 
atžvilgiu Martinaitis turi daug 
bendro su K. Bradūnu. Tarp juod- 
viejų nėra nei suokalbio, nei se
kimo, tėra tik vienodai energin
gas skverbimasis i primirštus pir* 
mapradžius klodus. Abiems yra 
brangi kiekviena tautinio lyriz
mo velėna.

Martinaičiui, atrodo, labiau 
rupi epinė perspektyva, gyvenimo 
įvykių poezija: lemtingas vin-

PR. VISVYDAS •

gis, grubesnis mostas, pa
radoksas, stebuklai, nesąmo
nės. Tuos dalykus liaudis dos
niai išreiškė sakmėse, pasakose, 
sakytiniuose anekdotuose. Šito
kiu būdu kaimas filosfuoja apie 
gyvenimą. Ne vien sielvartingu 
lyrizmu, bet ir išdaigomis, saky
čiau, juoku pro ašaras. Jau pats 
gyvenimo kraštutinumų sugreti
nimas sukelia grimasą, kad ir 
skaudžią:

l vieną galą
parsivedžiau jaunąją, 
o kitam — žiūriu — 
jau ji pašarvota
Viską | krūvą suėmus, buitis 

tėra, pradžia ir pabaiga, gimi
mas ir mirtis, saulėtekis ir saulė
leidis. Šios egzistencinės antino
mijos suranda liaudiškai simbo
lišką išraišką Kukučio troboje su 
dviem galais.

Kurį laiką mąsčiau apie keis
tojo Kukučio fizini ir dvasinį pa
vidalą. Bet jis taip ir liko neįrėmi- 
namas, pakibęs tarp dangaus ir 
žemės, nors Martinaičio baladėse 
jo būsena yra perdėm aiškiai nu
sakyta!

Nei gyvas, nei miręs, pusiau 
jau apakęs,

Už miško gyvena Kukutis 
vienkojis.

Savo antiherojų Martinaitis a- 
pibūdina knygos aplanke šitaip: 
“Jam nutinka keisčiausių dalykų, 
jis veikia čia gyvas, čia miręs, įsi
traukia į šio amžiaus pasaulinius 
įvykius ar svarsto Žuveliškių kai
mo reikalus”. Žodžiu, Kukučio 
sąlytis su pasauliu yra visuotinis. 
Jis tarsi viduramžių dorovinių 
vaidinimų visažmogis, veikia ir 
šneka visos žmonijos vardu. Čia 
turi reikšmę ne paskiras buvimas, 
bet visos žmonijos likimo niuan
sai. Žmogiškoji tragikomedija y- 
ra pajungta aukštesnei galiai. 
Laiko - erdvės ribos igauna istori
ni mastą. Elgseną valdo pagrin
dinės žmogaus prigimties katego
rijos: kartais linksmos, kartais 
graudžios, o dažniausiai žiaurios 
ir absurdiškos.

Žinoma, Kukučio išvaizdoje 
vyrauja'lietuvių kaimo varguolio 
bruožai, o samprotavimuose — 
“paradoksali liaudiška galvose

na”. Vienu požiūriu baladžių 
siužetai gretinasi prie mūsų tau
tosakos keistenybių, girdėtų pasa
kose ar sakmėse, tačiau kitu 
ruožtu baladžių iracionalus pra
das glaudžiai susiriša su moder
nios epochos meniniu mąstymu: 
absurdiška sofistika, grotesku, 
siurrealizmu. Čia sąmojus nesu
kelia sveiko juoko. Paradoksalūs 
Kukučio pokštai turi kartuvių 
humoro (Galgenhumor) arba, 
prancūziškai tariant, humour 
noir prieskonį

XX amžiaus žmogui, patyru
siam karų bei politinių persekio
jimų košmarą, akivaizdu, jog au
torius Kukučio nesąmonėmis są
moningai išreiškia žmogaus pa
dėti, tiesiog pasako savo nuomo
nę. Poetas nesigaili sarkazmo. 
Kur reikia, sviedžia taiklią pašai
pą pasaulio potvarkiams. Štai, 
kvailių karalius važiuoja apsidai
ryti savo karalystėje, ir

Pakeliui išrikiuoti 
skambina jam varpeliais, 

dėkodami, 
kad gali jam skambinti 

varpeliais.
Toliau tie patys pavaldiniai 

“dėkoja karaliui už tai, ką patys 
padirbo”. Mūsų amžiuje šitokio 
absurdiško dėkojimo yra marių 
marios. Juo valstybė autokratiš
kai platesnė ar galingesnė, tuo 
daugiau dėkojimo. Ir mums 
reikia norom nenorom padėkoti 
Martinaičiui už drąsią satyrą...

“Kukučio pamoksle kiaulėms” 
regime {vairių moralinių nusmu- 
kėlių fizionomijas, būtent: “O tu, 
Viktai, kaip tu sukiaulėjai, ({da
vęs mane,) kad aš slepiu vieną 
koją nuo reicho darbų”.

Kukučio paradoksų įvairovėje 
politika neužgožia kitų gyveni
mo aspektų. Baladžių panorama 
yra plati. Vis iškyla naujos situ
acijos su visokiais gyvenimo ap
mąstymo akstinais. Vienur Ku
kutis, įsižiūrėjęs i dailią stiuarde
sę, mato savo niekingą būseną. 
Kitur jis su gero mokytojo šilu
ma moko vaiką, kaip paglostyti 
briedį čia pat {pindamas šaltos 
ironijos siūlą —kaip visų pirma 
alkanam briedžiui “kilpas pas
pęsti”.

Yra rinkinyje tam tikro žong- 
liravimo žodžiais, kad ir “Kuku
čio niekų dainelėje.” Poetas no
riai įsileidžia i magiškas žodžių 
kombinacijas. Šio pobūdžio eilia-

Ar tik ne Kukučio Čionai nuvingiuota?.. Nuotr. Visvaldo J. Grabausko

vimas yra pernelyg lengvas, nors, 
tiesą pasakius, meniškumu nepa
sižymi. Gal tuo Martinaitis nori 
paryškinti Kukučio padėties ab
surdiškumą, o gal paprasčiausiai 
pasekti liaudies polinki pažais
ti su kalba.

Suprantama, jog šiuolaikinio 
skaitytojo per daug nenustebina 
stebuklinis įvykis, kad “per naktį 
Kukučio ausy” užaugo smagi 
kumelaitė. Apsipratome su laik
mečio siurrrealizmais. Be to, li
teratūroje kurjozų buvo ir anks
čiau. Antai, Gogolio apysakos 
“Nosis” majoras Kovaliovas eina 
jieškoti savo nupjautos nosies. O 
Kafkos novelės valdininkas po 
nakties pavirsta tarakonu. Naktis 
daug kam atneša lemtingų 
staigmenų. Šiuo atveju Kukutis tu
ri gausią draugiją.

Martinaitis gana lanksčiai pa
vartoja logiškų samprotavimų 
inversijas, visokius klaidingus ir 
keistus silogizmus, laisvas asocia
cijas, nuogas nesąmones. Tos 
priemonės tinka pusiau siurrea

Kukuti, Kukuti, tu geras žmogau, 
ar tu nebijai tokią naktį dangaus!

O piktas dangus žiburių — lyg Paryžius, 
po tokiu dangum — kumeliukas ir kryžius!

Ko raudi, Kukuti, graudus kaip ruduo! 
Geriau savo dukrą per žmoną man duok!

Tiesa, ji man kartą jau buvo kulka > <-
Mandžiūrijoj, rodos, ar Kursko lauke.

IS mano jaunystės tvora sukalta —
Štai tavo sodyba, matau, aptverta.

O šitie langai buvo mano seniai 
pradinės mokyklos melsvi sąsiuviniai.

Kukuti, ir tavo dukra jau ne ta,— 
po bėgiais Silezijoj ji pakasta.

Nereikia! Už kampo, dangaus apšviesti, 
abu už tėvynę paverksim girti.

Nereikia! Virš tvarto štai ima spindėt 
keista pasaulinė kuprota žvaigždė.

PASKUTINĖ KUKUČIO DIENA

listiniam vaizdavimo būdui. Vis 
dėlto baladžių pagrinde išlieka 
konkretaus liūdesio gaida. Kaip 
beišdaigautum, liaudies varguo 
lio Kukučio dalia ir anksčiau, ir 
dabar yra graudi. Jam priklauso 
nuoširdus poeto pasigailėjimas: 
“Eini kur nors perlytas, (palin
kęs prieš vėją -) lyg eitum į kal
ną, net šunys neloja”.

Paskutiniame rinkinio eilėraš
tyje “Eksperimentas” poetas lyg 
ir bando skaitytojui išaiškinti 
savo kukutiškos sąmonės pobūdį: 
nuolatini sukimąsi skaudaus gy
venimo mįslių rate, neįmanomu- 
mą “pasidaryti tokiam, koks sa
vaime esi”. Ilgainiui visų žmo
giškų pastangų bergždumas pa
virsta bėgimu nuo supančių 
aukštesnių jėgų. įsivyrauja kaf- 
kiška atmosfera. Virpa metafizi
nės baimės įtampa. Esame įsivė
lę j kažką baisaus. Pagaliau 
bandome aklai pabėgti jau nuo 
paties slogaus bėgimo. Bet tai ne
įmanoma: ant paslydusio indivi-. 
do griūva “bekūnė kelių pasau
lių jėga”.

Kai atėjo Kukučiui paskutinioji, 
jis ėmė galvoti:

koks aš laimingas, 
kad gyvas 
sulaukiau savo mirties, 
kad mirštu štai 
be jokios prievartos — 
pats iš savęs, 
gyvas sulaukęs 
savo dienos paskutinės.

O galėjo iš lėto marinti, 
lupdami panages, 
arba netyčia, 
man nematant, 
nušauti mane, 
kad iki šiolei 
nebūčiau supratęs, 
jog manęs jau nėra.

NAKTĮ, KUKUČIO SODYBOJ...

Naktį <<-
manyje 
loja sarginis Kukučio šuo.
Už sienų, 
tvorų, 
už pasaulio — 
perkaręs, 
paliktas šuo.

Naktį 
žiūriu 
savyje 
pro tuščią Kukučio langą — 
ir nė vienos, 
nė vienos moters, 
ateinančios per rugius 
su pienu — 
prie krūtinės.

(Iš rinkinio "Kukučio baladės")

kinės, į kurią rudenį kraudamas atvežtas 
malkas peršalo ir susirgo plaučių uždegi
mu.

Dailininko egzistenciją besistengdama pa
laikyti ir siekdama, kad būtų sukurta meno 
vertybių parvežti į Lietuvą, Lietuvių tary
ba užprašė daiL Varną nutapyti J. Jablons
kio, Pr. Mašioto, M. Yčo portretus.

Taryba užsakė pas dail. Varną ir tarybos 
antspaudo projektą. A.' Varnas projektą pa
ruošė, bet dar norėjo pasitarti dėl kai kurių 
smulkmenų ir nuėjo pas kun. Jasinskį, kuris 
tuo metu pavadavo tarybos pirmininką. Tuo 
laiku Voroneže jau buvo įsigalėję bolševikai. 
Jie ėmė areštuoti lietuvių patriotinio sąjū
džio vadus — tarybos narius. Kun. J. Jasins
kį areštavo kaip tik tą dieną, kai buvo at
vykęs dail. A. Varnas. Kartu areštavo ir 
dail. Varną ir nuvarė juos į miesto kalėjimą. 
Dail. Varną pakaltino, kad turėjo ryšių su 
taryba. Įrodymu jiems buvo antspaudo pro
jektas. Tame kalėjime buvo uždaryti visi 
Lietuvių tarybos nariai ir jų artimieji 
talkininkai — vyr. klasių moksleivių grupė.

Ypatingų tortūrų neteko pakelti. Kalėjimo 
valgis buvo skurdus, bet kalinamuosius ta
rybos narius aprūpindavo maistu mieste gy
venančios lietuvaitės. Kalinamieji dainuoda
vo, skaitydavo, iŠ nuobodumo kortomis su
pliekdavo, o dail. Varnas vis piešdavo jų ški
cus, kuriuos vėliau panaudojo šaržų knygai 
“Ant politikos laktų”. Jį kalėjime lankiusių 
lietuvių prašė atnešti ne maisto, o popieriaus, 
dažų.

Kalėjime jie buvo išlaikyti daugiau kaip 
mėnesį. Išleisti vėl dirbo mokykloje iki 1918 

m. vasaros, kada jau buvo sudarytas ešelo
nas grįžti į Lietuvą. Pirmuoju ešalonu grį
žo daugiau kaip 1,000 žmonių. Ešalonui pa
siekus Vilnių, keleiviai kelias dienas buvo 
sulaikyti vokiečių karantine. Šiaip kelionėje 
neturėjo jokių kliūčių. Vėlesnieji ešalonai už
kliūdavo, negalėdami pajudėti mėnesiais.

Voroneže vieno mergaičių bendrabučio 
vedėja buvo Marija Kuraitytė, vėliau dail. 
Varno žmona. Jos globoje gyveno tada gim
nazistės: K. Pažėraitė, T. Petrauskaitė 
(Graužinienė, iš viso apie 40 mergaičių tarp 
12-16 metų. M. Varnienė jau ten pradėjo 
taikyti savo pažintus Montessori metodus, 
ugdydama mergaičių savarankumą, iniciaty
vą ir pratindama jas pačias palaikyti tvarką 
ir drausmę. Nors mokykloje reikėdavo moks
lo dalykus eiti rusų kalba, bet bendrabutyje

veikėjai bolševikų kalėjime, Iš kairės j dešinę: M. 
Sleževičius, kun. J. Jasinskis, Liudas Daukša ir M. 
Yčai.

mergaitės kalbėdavo tik lietuviškai. Į bend
rabutį ateidavo V. Jonuškaitė pamokyti dai
nų ir žaidimų. Mergaitės ruošdavo lietuviš
kus savybės vaidinimus, pačios sukurdamos 
jiems ir siužetus. Vieną kartą buvo toks vai
dinimas, pavadintas "Nepasisekė Adomui”. 
Trys mergaitės naktimis sugalvojo viso vai
dinimo eigą: Kaimo piršlybų scena; jaunikis 
Adomas - paikas, o jam parinkta mergina - 
gudri, ji Adomą išjuokė, ir piršlybos nepasi
sekė. To primityvaus lietuviško vaidinimo 
žiūrėti susirinko bendrabučio mergaitės ir 
vadovybė. Įdomu, kad rolės nebuvo surašy
tos. Kvietė vaidinti tas, kurios geriausiai su
galvos, ką pasakyti, kaip veikti. Repeticijose 
keitėsi ir pasikalbėjimo eiga ir net patys 
“aktoriai”. Scenovaizdis buvo sukurtas, ang
limis išdažant paklodes.

K. Pažėraitė tame bendrabuty parašė 
pirmą savo romaną. Tema paimta iš gyveni
mo aristokratų, kuriuos jai teko matyti Ru
sijos didmiesčiuose. Savo kūrinį autorė pa
rodė M. Kuraitytei, kuri pagyrė jos sugebė
jimus, bet patarė rašyti lietuviško gyvenimo 
temomis, jų jieškant kaimo aplinkoj — kam 
mums tie aristokratai.

Sunkius momentus tekdavo pergy
venti bendrabuty, kai ateidavo bolševikuoją 
lietuviai gimnazistai, tikrindami, ar kalbama 
bendrabuty malda. Mat, bendrabuty tikrai bū
davo kas rytą ir kas vakarą mergaičių nuo
širdžiai kalbama bendra malda. Bet mergai
tės dėl to nenukentėjo.

Pasitaikydavo, kad, būreliui einant į mies
tą, kildavo šaudymai revoliucijos laikotarpy
je. Mergaitės pabėgdavo toliau į mažesnes 

gatveles ir išlikdavo kulkų nepaliestos, — 
pasakojo M. Varnienė. 1918 m. vasarą, pir
mam Voronežo lietuvių ešalonui vykstant į 
Lietuvą, M. Kuraitytės - Varnienės bendra
bučio mergaitės gavo atskirą vagoną ir visos 
sėkmingai grįžo į Vilnių.

r Grįžimas į Lietuvą
Karai pasibaigus su pirmuoju ešalonu 

1918 m. dail. Varnas grįžo į Vilnių. Važiavo 
kartu ir moksleivių iš bendrabučių. Vilniuje 
dar teko pasėdėt karantine. Atvykęs, sunkiai 
susirgo. Ligoninėje naktimis jį prižiūrėti nu
eidavo Marija Kuraitytė. Vilniuje pasamdė 
butą ir apsigyveno ten A. Varnas, B. Sruoga, 
P. Galaunė, M. Kuraitytė, Nezabitauskaitė. 
Kas kiek turėjo pinigų, mokėjo, kas turėjo 
kokio valgio, dalinosi su kitais. Juokais va
dino tą bendrabutį “komuna”. Lenkai Varną 
buvo Vilniaus gatvėje areštavę. Išgelbėjo vie
nas pažįstamas lenkas dailinininkas.

Vilniuje 1919 m. rugsėjo 28 d. kun. Tu
mas Sv. Mikalojaus bažnyčioje Varną su
tuokė su Marija Kuraitytė. Abudu dėstė Lie
tuvių gimnazijoje. Varnas dėstė paišybą tris 
dienas savaitėje,* o kitas dienas piešdavo na
mie.

Vieną dieną iš gimnazijos Varnienei pra
nešė, kad Varnas apalpo. Nuėjusi rado gu
lintį mokytojų kambary. Varnienė jį parve
dė namo, paguldė į lovą, prašydama, kad jis 
gulėtų, kol ji baigs pamokas ir grįš.

Per didžiąją pertrauką nubėgusi pažiūrė
ti, lovoje ligonio nerado. Jis buvo atsikėlęs 
ir kaip stovi, pižamoje, piešė. Varnienė jam 
priminė, kad ligonis turi gulėti, o dailininkas

atsiliepė: “Man nekliudyk, pabaigsiu piešti ir 
būsiu sveikas”. Grįžusi gimnazijon Varnie
nė pasakė: “Varnas serga menišku pasigėri
mu”. "V

Vienu metu, ką bedroždamas, Varnas pra- B 
trynė porą pirštų. Matyt, įvyko kraujo užkrė- T 
timas, tačiau Varnas vis tiek piešė, užsi
miršdamas skausmą, kol ranka taip sutino^ 
kad reikėjo odą įpjauti, karštam vandeny 
mirkyti.

Gimnazijoje už dėstymą Varnams tuo i 
metu vieton dalies algos buvo duodamos 'į 
maisto kortelės. * J

Vilniuje Varnas talkino ir vaikų teatrui: * 
paruošė dekoracijas. Vaidintojai buvo su
rinkti vaikai, paaugliai. Teatras buvo sėk
mingas.

A A į
Kaune steigiama Lemenkudra

Iš Vilniaus Varnas buvo iškviestas į Kau
ną, įsijungti į steigiamą Meno kūrėjų drau
giją. Buvo ir kitų reikalų. Bebūnant Kaune, 
tarp Vilniaus ir Kauno buvo išvesta demar
kacijos linija, ir Varnas negalėjo grįžti į Vil
nių. Po kelių savaičių į Kauną galėjo atvykti 
ir Varnienė.

Kaune iš karto gyveno pas Galaunę ir ne
mažai vargo, ligų kankinami. Kaune Varnas 
stipriai įsijungė į kultūrinį - visuomeninį 
gyvenimą. Steigėsi Lietuvių meno kūrėją . f 
draugija, apimanti visas meno šakas: daili
ninkus, rašytojus, muzikus, teatralus, archi
tektus.

(Bus daugiau)

t
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Dailininkas Telesforas Valius 
ir generacijų ryšiai

(Atkelta ii 2 peL) 
Jonynas, Viktoras Petravičius, 
Vaclovas Ratas, Adolfas Valeika 
ir Viktoras Vizgirda.

1949 m. liepos 9-30 d. Pary
žiuje Prancūzijos Užsienio reika
lų ministerija, talkinant anuome
tinei IRO, surengė tarptautinę 
parodą, kurioje dalyvavo šie lie
tuviai dailininkai: Paulius Au
gius, Adomas Galdikas, Vytau
tas K. Jonynas, Viktoras Petra
vičius, Vaclovas Rataiskis - Ratas 
ir Telesforas Valius.

1948 m. Vokiečių kultūros ir 
meno žurnalas Kunstiverk (Nr. 
1-2) reprodukuoja grafikos dar
bus, atstovaujančius lietuvių ket
veriukei: Pauliui Augiui, Vaclovui 
Rataiskiui-Ratui, Viktorui Petravi
čiui ir Telesforui Valiui. Jų kūry
bą liečianti straipsni parašo Alek- 
sis Rannit

Čia pailiustruoti faktai rodo tik 
mažą dali plačios dirvos, kurioje 
reiškėsi Telesforas Valius. Šio 
straipsnio rėmai neleidžia paro
dyti jo visos veiklos visuose kon
tinentuose.

*
šiaurės Amerikos žemyne su 

Telesforu Valiumi vėl trumpam 
susitikome 1953 metų pradžioje 
Toronte, Kanadoje, kuriame jis 
su savo žmona įsikūrė ir kur mi

Su Giorgio Chirico atsisveikinus 
h ...............................

RIMA ČERKELICNIENE

Nauji leidiniai
Giorgio de Chirico, vienas įta

kingiausių 20-tojo amžiaus italų 
tapytojų, mirė lapkričio 22 die
ną Romoje, sulaukęs 90 metų 
amžiaus.

De Chirico pasiekė savo kūry
bini brandumą 1914 metais. Jo 
klasikinis periodas tęsėsi iki 20- 
-tųjų metų pabaigos. Kartu su ki
ltu italų tapytoju Carlo Carra, jis 
Sukūrė vadinamą “Pittura meta- 
fisica”. “Metafizinė tapyba” mė
gina kasdienybėje regimus ob
jektus nušviesti nauja, mums ne
atpažįstama šviesa. Tuo norima 
priversti žiūrovą šviežiomis aki
mis praregėti ji supančią aplinką 
ir suvokti daiktų dvilypiškumą. 
De Chirico gamtos nepiešė. Ji 
domino pastatai, bokštai, trau
kiniai, statulos, aikštės ir Lt 
Taip pat jo vaizduotė kūrė me
dines arba odiniais lopais apsiū
tas beveides žmonių galvas.

Pavyzdžiui, de Chirico ,1915 
metais nutapytame paveiksle “Tu 
rino melancholija” matome gi
lumoje geležinkelio stoti, visiš
kai be žmonių, apleistą, supamą 
įvairiai išdėstytų arkadų. Pasta
tų formos geometriškos, nuogos, 
Su perdėta precizija perspektyviš- 
kai išspręstos. Viduryje domi
nuoja tuščia aikštė, šviesos ir še
šėlio perkirsta. Pastatai kvėpuoja 
agresyvia jėga. Betgi tai iliuzija, 
nes, akyliau pažvelgus, matyti 
aptrūnijęs geležinkelio stoties 
kampas, sugestijonuojantis daik
tų nepatvarumą^ Visa scena ap
šviesta neįprasta, šalta šviesa. 
Ta šviesa užvaldo visa: niekas 
nejuda, ir laikas sustojęs.

Žiūrovui įspūdis nykus ir gra
sinantis. Toj sustingusioj tyloj 
jaučiama įtampa, kaip laikro
džiui tiksint prieš sprogimą.

Dėl šių savotiškų, kaip iš sap
no atkurtų vaizdų de Chirico 
buvo apskelbtas siurrealizmo tė
vu. Bet jo kontaktas su siurrea
listais neilgai truko. Jo išeities 
taškas, tapant nykius, apleistus, 
negandą pranašaujančius sceno
vaizdžius, skyrėsi nuo siurrealis- 

I.tų. Šie buvo asmeniškesnį, radi
kalesni ir artimesni gamtai.

De Chiricui daug įtakos turė
jo ankstyvojo renesanso italų ta
pytojai, kaip Giotto ir Piero del- 
la Francesca, ypač Giotto, ku
riame jis atpažino norą sukurti 
“vidujini paveikslą” preciziškai

rė 1977 m. gruodžio 1d. Vertėsi 
jis čia taikomąja grafiką, moky
tojavo ir savo laisvalaiki investa
vo ne tik i asmeninę kūrybą, y- 
pač litografiją, metalo graviūrą 
bei medžio raižinius, bet nesava
naudiškai ji skyrė ir Lietuvių dai
lės instituto veiklai. Apie tai, ži
noma, reiktų jau atskiro straips
nio... Valius daug laiko skyrė stu
dijinėms kelionėms po įvairius 
kraštus.

1953-60 metų laikotarpyje su 
Valium teko nemažai susirašinė
ti Lietuvių dailės instituto ir ki
tokiais reikalais. Būdinga Valiui 
buvo skatinti ne tik mane, bet ir 
kitus savo buvusius studentus, iš
sisklaidžiusius visuose žemynuo
se.

Telesforui Valiui aš ameniškai 
nuolatos liksiu skolingas už ver
tybes, kurių jis mumyse jaunes- 
niuosiuose j ieškodavo, skatinda
vo plėsti savo patirtį, gilintis, 
dairytis ir darbuotis.

šis mano rašinys nepretenduo
ja į platesni jo kūrybos ir asme
niško gyvenimo kelio aprašymą. 
Kaip tik šiuo metu tai daroma 
kitų, ty. yra ruošiama Telesforo 
Valiaus monografija, kuri, tikiu, 
padės mums visiems ji geriau pa
žinti. O to begaliniai reikia - pil- 
nesnio, išsamesnio lietuvių grafi- 

paprastoje formoje.
De Chirico netapė istorijos žyg

darbių, didvyrių, neskelbė savo 
tiesos, bet jieškojo to, ką galima 
apibūdinti žodžiu metafizika. 
Savo paveiksluose jis sugebėjo tą 
sąvoką išjausti, nutapyti ir žiū
rovui perduoti.

Kaip pats de Chirico žvelgė i 
aplinką, galima spręsti iš jo pa
ties pasisakymo, jam lankantis 
Versalyje:

“Vieną skaidrią žiemos dieną 
atsidūriau Versalio rūmų kieme. 
Viešpatavo tyla. Man viskas at
rodė keistai, iš visų pusių kilo 
klausimai. Aš pastebėjau, kad 
kiekvienas rūmų kampas, kiek
viena kolona, kiekvienas langas 
buvo perpildyti gilių paslapčių. 
Akmeniniai didvyriai stovėjo su
stingę po šviesiu dangumi, ap
šviesti negyvais saulės spindu
liais... Aš supratau tą neišaiški
namą jėgą, kuri verčia žmones 
kurti. Tačiau man atrodė, kad 
sukurtieji kūriniai yra paslaptin
gesni, negu kūrėjai”.

Telesforas Valius Gaisras Žemaitijos bažnytkaimy (medžio raižinys)

kos šaknų, augimo ir plėtojimosi 
gilesnio supratimo, rimtos studi
jos.

1967 m. Lituanus (Nr.l), pri
statant Telesforo Valiaus naujų 
darbų dalį, sakoma:

“Telesforas Valius is a consis- 
tent artist. There are no sudden 
turns or leaps in his work. Each 
subseąuent woodeut, lithograph, 
or drawing is always based on 
what was discovered before. 
However, the essential traits pe- 
culiar to him remain: eztremely

• AIDAI, 1978 m. lapkričio 
mėn., Nr. 9. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St, Boston 
Mass. 02122. Literatūros, apžval
gų ir techninis redaktorius — dr. 
Leonardas Andriekus, O.F.M, 
Kennebunkport, Maine 04046. 
Žurnalą leidžia lietuviai pran
ciškonai. Administruoja Benve- 
nutas Ramanauskas, O.F.M. 
341 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 1127 Žurnalo metinė pre
numerata — 15 dol.

Numeris pradedamas idomiu 
straipsniu "Krikščionybė išeina 
į pasauli”: tai dar apaštali
nių laikų pirmojo ir antrojo 
šimtmečio pradžios krikščionybė, 
tyrinėjama moksliniu žvilgsniu. 
Spausdinamas puslapis naujų 
Kazio Bradūno eilėraščių. Tęsia
mas Antano Maceinos gilus ir at
viras išsipasakojimas “Filosofijos 
keliu”. Genovaitė Kazokienė į- 
žvalgiai aptaria Australijoje gy
venančio dailininko Vlado Meš
kėno kūrybą. Jo tapybos darbų 
nuotraukomis iliustruotas visas 

meticulous to detail, cultivation 
of line, and persistently tragic 
mood.”

Tikslu. Taiklu. Žemaičių baž
nytkaimio varpas elektriniu vir
pėjimu smelkiasi sąmonėn... 
Kiekvienas kalto rėžis sidabri
nėm ašarom byra. Gerklėje 
sprangu... Ačiū tau, Telesforai, 
už didįjį nuotyki, už tą be
galinę meilę Žemaitijos kalne
liams ir visai Lietuvai. Kur ji be
būtų...

žurnalo numeris. Balio Sruogos 
gyvenimo ir jo kūrybos bendruo
sius bruožus atskleidžia Jurgis 
Blekaitis. Spausdinamas pasikal
bėjimas apie rezistencinę Lietu
vą su anglų profesorium P. Red- 
daway.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
rašoma apie europines lietuviš
kųjų studijų savaites, apie jubi
liejini Šviesos - Santaros suvažia
vimą ir “Aidų” koncertą Chica
goje. Dr. Povilas Rėklaitis supa
žindina su dr. Wilhelmu Witte 
ir jo kontaktais su Vydūnu. Apie 
Lietuvą ukrainiečių šaltiniuose 
rašo V. Gidžiūnas, O.F.M. Algis 
Šimkus aptaria Broniaus Budriū
no lietuviškąsias mišias, o V. 
Kulbokas recenzuoja Norimo 
noveles.

Aplamai šitas “Aidų” numeris 
savo medžiagos svarumu ir įvai- 
rumu yra vienas iš pačių geriau
siųjų. Tik redakcijai reikėtų aky
liau pažiūrėti i grožinės literatū
ros knygų recenzijas. Vargu ar 
teiktinos kultūriniam žurnale re
cenzijos, kuriose tik papasakojami 
romanų ar novelių turiniai. Juo 
labiau prastokų knygų tokios 
puslapinės recenzijos nebūtinos.

• Dr. Jonas Balys. LIETUVIŲ 
KALENDORINĖS ŠVENTĖS. 
TAUTOSAKINĖ MEDŽIAGA IR 
AIŠKINIMAI. Išleido Lietuvių 
tautosakos leidykla, Silver Spring, 
Md., 1978. xiv-160-X psl. Kaina 
6 dol Galima gauti pas lietuviškų 
knygų platintojus arba užsisakyti 
tiesiog iš leidyklos: Lithuanian 
Folklore Pub., 1105 Chriswell 
Lane, Silver Spring, Md. 20901.

Knygoje aprašomi ir aiškina
mi šių švenčių papročiai ir tikė
jimai: Kūčių ir Kalėdų, Užgavė
nių, Velykų, Jurginių, Sekminių, 
Devintinių, Visų Šventų ir Vėli
nių. Medžiaga buvo surinkta iš 
archyvų dar Lietuvoje ir gausiai 
panaudota neprikl. Lietuvos 
spauda, kuri čia dabar mums ne
prieinama. Yra papročių aprašy
mų iš visų Lietuvos vietų. Daromi 
palyginimai su kitų tautų papro
čiais, yra gausi bibliografija, an
gliška santrauka ir iliustracijos 
apie kaimo pastatus ir lituanistų 
veiklą. Ši knyga yra “Lietuvių 
tautosakos lobyno” serijos 7 to
mas,

• TĖVYNĖS SARGA8, 1978 
m., Nr. 3 (}1). Redaguoja Pet
ras Maldeikis, 117 Sunset 
Drive, Hot Springs, Arkansas 
71901. Leidžia Popiežiaus Leo
no XHI Literatūrinis fondas. 
Administruoja Antanas Balčy
tis, 6819 S. Washtenaw Avė., 
Chicago, IL 60629. čio numerio 
kaina — 3 dol.

Pagrindinės žurnalo temos 
šįkart yra tokios: Komunisti
nės valdžios pastangos religiją 
Lietuvoje sunaikinti ir lietuvių 
religinis atsparumas (vysk. V. 
Brizgys); Su tautiniu sąfmonin- 
gumu kartu lietuvių tautoje ky
la ir teisinė sąmonė (V. Bag
donavičius); Dr. Domas Jasai
tis — gydytojas, visuomeninin
kas, daugelio sričių veikėjas 
(Stasys Lūšys). Kitų įvairią 
autorių yra užgriebiamos dar 
šios temos: Ne ministras 
pirm. A. Merkys perdavė J. Pa
leckiui valdžią, o sovietai ją už
grobė; Išeivių tarpe per daug 
nesutarimų ir per mažai tarpu
savio susipratimo; Rūpestis ne 
vien tik savo tautos laisve, bet 
ir jos sienomis.

• KARYS, 1978 m. lapkričio 
mėn., Nr. 9. Pasaulio lietuvių 
karių-veteranų mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Zigmas Rau- 
linaitis. Administruoja Leonas 
BileriB. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. 
Metinė prenumerata — 11 dol.

šį kartą spausdinamas skaiti
nys apie istorinį Marienburgą, 
apie Sedos kautynes 1944 me
tais; duodami M. Karašos atsi
minimai iš Vakarų Sibiro bol
ševikinės revoliucijos metais; 
plati mūsų šaulių veiklos kro
nika, karinės žinios ir kt

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1978 m. lapkričio mėn., Nr. 10. 
Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia lietuviai jėzui
tą. Redakcinė kolegija: J. Vaiš- 
nys, S.J., A. Saulaitis, S.J. ir 
A. Tamošaitis, S.J. Administ
ruoja A. Likanderienė. Redak
cijos ir administracijos adre
sas: 2345 W. 56th St, Chicago, 
IL 60636. Metinė prenumerata 
— 6 doL

Aktualiomis temomis rašo:
J. Vaišnys, S. J., Stasys Yla, 
Antanas Rubšys, Vyt Bagdo
navičius, MIC, sės. Ona Mikai- 
laitė ir kt

ATSIŲSTA PAMINĖTI

— CONSTTrunONS OF DE- 
PENDENCIES AND SPECIAL 
SOVEREIGNTDES. Edited by Al
bert P. Blaustein and Eric B. Blaus- 
tein. LITHUANIA by Stanley Var
dys and Catherine V. Ewig. Issued 
August 1978. Oceana Publlcations, 
Ine., Dobbs Ferry, New York. Libra- 
ry of Congress Catalog Card No: 
75-21651. ISBN: 0-379-00278-7.

— ETVDES. Revue mensuelle 
fondče en 1856 par dės Pferes de la 
Compagnie de Jėsus. Marš 1978. To
me 348-3. Lithuanie: I*asphyoxie 
d’une Eglise.

— M. Rodzevičiūtė, BAISUSIS 
SENELIS. Apysaka. Vertė J. Dai- 
nauskas. Išleido Akademinės skau
tijos leidykla Chicagoje 1978 m. Lei
dinys 202 psl., kaina — 4 dol., 
gaunamas ir “Drauge”.

— Jokūbas Kregždė, LIETUVOS 
REFORMATŲ RASTAI. Istorinė 
apžvalga. Devenių Kultūrinio fon
do leidinys. Nr. 4, Chicago, 1978. 
Viršelis Hermano Pavilonio. Leidi
nys 272 psl., kaina nepažymėta.

— PASAULIO LIETUVIS, 
1978 m. lapkričio mėn., Nr. 45-109. 
Adresas: Stasys Džiugas, 7240 S. 
Mozart St, Chicago, IL 60629. Pre
numerata — 6 doL

— MUSŲ ŽINIOS, 1978 m. lap
kričio mėn., Nr. 13. Adresas: 5620
S. Clarėmont Avė. Chicago, IL 
60636. Prenumerata — bent 5 dol. 
metams.

— MŪSŲ ŽINIOS, 1978 m. 
gruodžio mėn. 17 d., Nr. 14.

JAV LB Kultūros tarybos 
sveikinimas

, JAV LB Kultūros taryba sveikina su Šv. Kalėdom ir Nau
jais 1979 metais visus mūsų kultūrininkus, žurnalistus, rašyto
jus, dailininkus, muzikus, aktorius, mūsų lituanistus, mokslinin
kus ir aplamai kultūrinio baro darbininkus, sėjančius lietuviš
kos kultūros sėklą, kad ji neštų brandaus derliaus mūsų tau
tai ir tėvynei.

Mirė dailininkas 
Juozas Pautienius
Chicagos pašonėje, Cicero 

mieste, gruodžio 17 d. mirė dai
lininkas Juozas Pautienius. Buvo 
gimęs Lietuvoje 1900 metais. 
1924 m. baigė Kauno meno mo
kyklą. bet kaip dailininkas nepri
klausomybės laikais plačiau nesi- 
reiškė. Jau vien tik tapybai atsi
dėjo, atvykęs i Ameriką. Nuo 
1951 metų jis kone kasmet daly
vaudavo amerikiečių ir lietuvių 
bendrinėse parodose Chicagoje ir 
kitur. Daugelyje lietuvių kolo
nijų taipgi surengė savo indivi
dualias tapybos parodas. Su pa
rodomis Juozas Pautienius iš A- 
merikos peršoko ir j Kanadą, i 
Torontą ir Montrealį.

Aliejinėje savo tapyboje, nau
dodamas špachtelf ir teptuką, 
Juozas Pautienius savo kūrybos 
kelyje yra išbandęs kone visas 
moderniąsias dailės kryptis: nuo 
realizmo per impresionizmą ir 
ekspresionizmą atėjęs iki abstrak
to. Nors ir nevengė figūrinės bei 
portretinės tapybos, vis dėlto Juo
zas Pautienius buvo labiausiai 
gamtos detalių bei peizažo daili
ninkas. Ypač mėgo tapyti gėles, 
kurių kompozicijos jo drobėje vi

siškai priartėdavo prie spalvinio 
abstrakto.

Netekome dailininko, kuris 
pastaraisiais metais, nors ir jau 
gana sunkiai sirgdamas, viskuo 
domėjosi ir tapė, kol pirštai dar 
pakėlė teptuką. Daug spalvingų 
Juozo Pautieniaus darbų pasiliko 
galerijose ir privačiuos butuos.

Lietuviškųjų studijų 
savaitė Belgijoje
Kas vasarą įprastos Europos 

Lietuviškųjų studijų savaitės jau 
yra tapusios giliai įsišaknijusia 
tenykščių lietuvių tradicija, ku
rion kasmet jungiasi ir vienas ki
tas užatlantinis lietuvis. Šieme
tinė Studijų savaitė jau buvo ju
biliejinė — dvidešimt penktoji, 
vyko netoli Miuncheno, Freisin- 
ge. Taipgi visada stengtasi, kad 
šios savaitės pakaitomis vis būtų 
kitame Europos krašte.

1979 metais 26-toji Europos 
Lietuviškųjų studijų savaitė įvyks 
liepos mėn. 21-27 d. Belgijoje, 
netoli Briuselio, katalikų univer
siteto Louvain-la-Neuve mieste
lyje. Netrukus spaudoje bus pa
skelbtas tikslus vietovės adresas ir 
registracijos sąlygos. Kiti laikraš
čiai taipgi yra prašomi šią žinu
tę paskelbti.

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENE

“DEATH ON THE NILE” yra 
kita elegantiška mįslė, pagrįsta 
sėkmingiausios kriminalinių roma
nų “karalienės” Agathos Christie 
knyga. Jei kam patiko minimos ra
šytojos “The Orient. Express”, tai 
tiems bus tikras malonumas ir čia 
jieškotį kaltininko tarp visos gale
rijos įtariamųjų.

Vos tik liuksusinis garlaivis 
“Karnak” išplaukia iš uosto ir pa
traukia Nilu prieš srovę su gausiu 
spindinčių žvaigždžių sąstatu de
nyje, mes jau galime numanyti, 
kad apsilankysime krašte, kur bri
tų liūtas dar tebeturi savo galią.

Išsipuošusių aukštesnės klasės 
keleivių tarpe yra pasauly turtin
giausia paveldėtoja (Lols Chiles), 
tiek pat arogantiška, kiek ji yra 
turtinga, kuri “pasivogė” sau ir 
ištekėjo už draugės (Mia Farrow) 
sužadėtinio (Simon, MacCorkinda- 
le).

Vis dėlto jos draugė nėra vienin
telė, kuri neapkenčia turtingosios 
šiame turistų laive. Laivui besisu
pant gėlių aromatu persisunkusiose 
Egipto naktyse, neapykanta ir 
kerštas turtuolei mezgasi ir kitų 
keleivių galvose. Aristokratė (Bette 
Davis) ąpidžia įpėdinės fantastiškų 
perlų. Jos apmokama palydovė 
(Maggie Smith) negali pamiršti,

kaip turtuolės tėvas sunaikino jo* 
sioa tėvą. Rašytoja (Angelą Lans- 
bury), gydytojas (Jack Warden) ir 
net vienas marksistas (Jan Finch) 
— visi turi rimtas priežastis tie
siog turtuolę nužudyti

Aktorių sąstatas yra didingas: 
ugningas, sumanus, sąmojingas 
aštrus sarkazmu ir labai profesio
nališkas.

Peter Ustinov, prasikišęs visos 
tos kavalkados fronte, yra pats 
juokingiausias ir žaismingiausias 
seklio-detektyvo Hercui e Poirot ro
lėje. David Niven labai tinkamas 
sausas, britiškas jojo palydo
vas — dešinioji ranka. Visi seki
mai, nuslydimai ir atsimušimai j 
visokias kliūtis bei pinklės yra pri
dėti bei pagražinti Anthony Shef- 
fer, kuris parašė ekranui tekstą.
Pastatymas turtingas, visur liuk

susas, turtuolių pramogos, vilio
jančių Vidurinių rytų krašto bur
tai.

Mėgstantys keliauti ir pamatyti 
tolimiausius kraštus, čia ras daug 
autentiškumo, nes finale rodomos 
įdomios vietos Kaire, Gizos pirami
dės ir net lipimas Į Jas, Luxor, 
Karnak, Abu-Simbel su savo kolo- 
salinėmis šventyklomis, kurių jo 
kiu būdu nerasi nei Italijos ar 
Graikijos antikiniuose griuvėsiuose. 
Tik gaila, kad neduodami parašai 
in dialoge neminimos vietovės, nes 
nesilankiusiems Egipte jos sunkiau 
atpažįstamos.

Filmas vertinamas visai šeimai 
(PG) — su tėvų sutikimu.
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