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Kultūringose tautose kiekvie
nam šviesesniam žmogui savo 
namuose ar savo bute i knygų 
lentynas įkelti to ar kito svar
baus ir mėgiamo rašytojo visos jo 
kūrybos tomus yra didelis asme
niškas malonumas, o tuo pačiu 
ir patį šeimininką reprezentuo
jantis vaizdas. Pasauliui ir tautai 
reikšmingųjų rašytojų kūrybos 
tomai, išleisti vieno formato ir 
vienu parinktu apipavidalinimu, 
suredaguoti kruopščiai apsvarsty
tu metodu, su atatinkamais įva
diniais žodžiais ir pan. yra tiesiog 
natūralus ir būtinas reiškinys 
subrendusiose tautose ir bendruo
menėse. Ir tai liečia ne vien tik 
grožinę literatūrą, bet ir literatū
ros krtiikos, kalbos mokslo, istori
jos, filosofijos, menotyros ir kitų 
sričių reikšmingus autorius.

Per daug nesiplečiant šį kartą 
čionykštės užuominos tebūna 
skirtos grožinei literatūrai ir jos 
kritikai, ryšium su pradėtais leis
ti Juozo Brazaičio tomas po tomo 
raštais.

Tokiai serijai knygų laikas pri
bręsta keleriopais atvejais tada, 
kai autorius literatūros kloduose 
jau yra įgijęs ryškią, išliekančios 
reikšmės poziciją, kai paskirų, 
anksčiau išleistų jo knygų jau 
nebegalima lengvai gauti, kai 
įvairios gyvenimo aplinkybės ver
čia paskubinti autoriaus raštų 
sukaupimą parankių knygų to
muose, pagaliau autoriui mirus, 
kai reikia susumuoti visą lig tol 
galbūt padrikai išblaškytą, toliau 
jau nepapildomą kūrybinį pali
kimą.

Šitokia serijinių raštų leidy
ba nebuvo naujiena ir nepriklau
somoje Lietuvoje. Suprantama ne 
visi užsimojimai buvo ištesėti. 
Pradėjus pirmu ar antru tomu, 
toliau (kaip, sakysim, Putino 
raštų atveju) ir nebuvo nuva
žiuota. Tačiau taipgi buvo ir vi
sai pagirtinų pavyzdžių, prisi
menant anuo metu leistuosius, 
Maironio, Antano Smetonos, J. 
Tumo — Vaižganto raštų tomus.

Panašiuose užmojuose išeivi
ja galėtų net didžiuotis kone 
pionieriškais nuopelnais. Mat 

pirmą kartą tokios apimties seri
ja — Juozo Gabrio redaguoti 6 
tomai Vinco Kudirkos raštų, 
spausdintų Mauderodės spaustu
vėje, Tilžėje, 1909 metais, buvo 
išleisti tada Amerikoje gana gy
vai ir plačiai veikusios Tėvynės 
mylėtojų draugystės.

Ir pokario metais Lietuvoje, 
kai po Stalino mirties buvo pajus
tas šioks toks varžtų atleidimas, 
tuoj pat buvo išleisti Žemaitės, | 
Lazdynų Pelėdos, Balio Sruogos 
ir kt. raštų daugiatomiai. Ii 
šiandien ten tokie leidžiami ne 
tik vyresniųjų gyvųjų, bet ir vos 
penkiadešimtmetį perkopusių 
jaunesniųjų, kurių kūryba jau 
yra įgijusi atatinkamą svorį.

Mūsų laikų išeivijoje irgi šis 
tas yra padaryta. Bene didžiau
sias indėlis yra Vinco Krėvės raš
tų išleidimas šešiuose tomuose. 
Buvo šios rūšies darbų ir dau
giau pradėtų, bet dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nutrauktų, 
kaip, sakysim, Pulgio Andriušio 
raštų leidimas, užgesęs po pir
mojo tomo. Geriau klojasi su An
tano Škėmos raštais, jų leidyba 
greičiausiai netrukus bus užbaig
ta. Jau yra redaktoriai ir pinigai 
taipgi Jono Aisčio visiems raš
tams. Ir visa tai reikėtų ne toly
džio apleisti ir lėtinti, bet suin
tensyvinti ir paskubinti, fondams 
ir mecenatams telkiant pinigus 
ir redaktorius. Pinigų gal bus net 
daugiau ir ateityje, bet redakto
rių jau greit gali pritrūkti. O šios 
rūšies darbų su žiburiu ir nebe
reikia ieškoti. Štai, ar nebūtų 
prasminga išeivijoje (Lietuvoje 
to tikrai šiandien niekas nepa
darys) išleisti mūsų literatūros 
klasiko, išeivijoje mirusio Igno 
Šeiniaus visus raštus keliuose to
muose. Pagaliau nebūtinai tik 
mirusieji. Ir gyvųjų išeivijos ra
šytojų tarpe netrūksta tokių, ku
rių raštai jau surinktini į seriji
nius tomus. O tai vis būtų dar
bai atlikti ne vien šiai dienai, bet 
ir ateičiai. Dabar to nepadarius, 
gali būti nedovanotinai pavė
luota ir daug ko aplamai prarasta.

Todėl šiandien reikia čia pa-

— Žmogus galutinai miršta tik 
tada, kai jis užmirštamas. Mes ne
norime Brazaičio užmiršti. Mes no
rime jį išlaikyti gyvą. Tačiau, norė
dami Brazaitį išlaikyt gyvą ir todėl 
apie jj kalbėdami, susiduriame su 
rimtu uždavinu. Kalbėti apie žmo
gų — tolygu jį teisti. Ogi teisti tą, 
kuris nebegali pasiteisinti, yra labai 
atsakingas uždavinys. Galbūt todėl 
jau senieji romėnai buvo prisiėmę 
moralinį principą, kad apie mirusį
jį tegalima kalbėti arba gerai, ar
ba nieko. De mortuis aut bene, aut 
nihil. Tik mūsų universalusis pre
latas Aleksandras Dambrauskas, 
alias Adomas Jakštas, tą romėniš
kąjį principą pakeitė nauju: de mor
tuis nihil nlsi vertus. Apie miru
siuosius tik teisybę, arba nieko.

Čia rašantis yra už Dambrausko- 
Jakšto principą, nors kartais dėl jo 
praktiško taikymo tenka prisiimti ir 
atitinkamų priekaištų. Matot, ir 
teisybės principo mastas gali būti 
daugiau ar mažiau subjektyvus. Ir 
nebūtinai tyčiomis subjektyvus, bet 
ir todėl, kad žmogus yra perdaug 
sudėtinga būtybė, kad kas iš šalies, 
kad ir kaip glaudžiai bendraudamas, 
bendradarbiaudamas ar stebėda
mas, galėtų ją kiaurai matyti. Oi 
kai kurios asmenybės, kaip ir velio
nio Juozo asmenybė, yra ypačiai su
dėtingos, ir kalbėti apie tokias as
menybes, kad ir teisybės principo 
plotmėje, yra labai atsakingas užda
vinys. Turėdamas tai mintyje, turė
čiau velionį Juozą atsiprašyti, jei 
savo interpretacijos kai kurtomis 
mintimis būčiau skirtingas nuo jo 
paties tikrovinės versijos.

Juozo tėvai, Simonas Ir Ieva Mau- 
rukaitė Ambrazevičiai, turėjo tris sū
nus: Simoną, Antaną ir Juozą, ir 
tris dukras: Mariutę, Magdulę ir 
Kastulę. Ambrazevičiai gyveno Tra
kiškių kaime, Kvietiškio valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje, prie plen
to iš Marijampolės į Prienus, apie 
trys kilometrai, t.y. apie dvi my
lios į rytus nuo Marijampolės. Tu
rėjo, kaip suvalkiečiai sako, vienos 
kolionijos apie 16 ha, t.y. apie 40 
akrų žemės ūkį. Juozo vyresnysis 
brolis Simonas seniai miręs, o bro
lis Antanas mirė 1972. Jau yra mi
rusios ir visos Juozo seserys.

Juozas gimė 1903 gruodžio 9. Pra
džios mokyklą lankė ten pat Tra
kiškiuose, tuo metu prisiglaudusią 
rašytojo Vinco Ramono tėviškėje. 
Tik tikyba ir gimtoji kalba buvo 
dėstomos lietuvių kalba, o kiti mo
komieji dalykai buvo einami rusų 
kalba. Atrodo, kad pradžios mokyk
lą Juozas bus baigęs 1914 pavasarį, 
nes I-asis pasaulinis karas jį 1914

sidžiaugti žymiojo mūsų litera
tūros profesoriaus ir kritiko Juozo 
Brazaičio raštų pradėtuoju leidi
mu. Pirmas tomas jau prieš akis. 
Netrukus pasirodys antrasis ir ki
ti. O kad taip leidėju J Laisvę fon
du lietuviškai kultūrai ugdyti ir 
redaktoriais Alina Skrupskelienė 
ir Česlovu Grincevičium pasektų 
ir kiti.

Jvykį akcentuodami, šį "Drau
go” kultūrinio priedo numerį 
medžiagos didžiuma skiriame Juo
zui Brazaičiui ir pradėtiems leis
ti jo raštams. k. brd.

rudenį užklupo Marijampolės 
gimnazijos parengiamojoj klasėj, 
žmonių paprastai iš rusiško vadi
namuose „stupkiuose". Pačią Mari
jampolės gimnaziją jau karo pra
džioj evakavus į' Rusijos gilumą, į 
Voronežą, Juozas pasiliko tėviškėje.

Kai 1917 „Žiburio" draugijai pa
sisekė iš vokiečių okupacinės admi
nistracijos gauti leidimą Marijam
polėje gimnazijai atsteigti, gruodžio 
mėn. vyko stojamieji egzaminai j I- 
ąją, II-ąją, IlI-ąją, IV-ąją ir V-ąją 
klases. Tada drauge su Juozu teko 
laikyti egzaminus j IV-ąją klasę. Ar
čiau susipažinom tik 1918 pradžioje, 
gimnazijoje prasidėjus mokslo me
tam, kurie truko iki liepos 31. Tos 
mūsų IV-osios klasės mokinių žy
mi dalis buvo dar XX amžiaus gi
mimo, nespėję ar nenorėję karo 
pradžioje su gimnazija evakuotis į 
Rusiją ir trejus metus turėję moky
mosi pertrauką. Tie vyrai jau buvo 
po ūsu ir palyginti su jais Juozas su 
savo amžininkais atrodė kaip vaike
liai. Kitais mokslo metais tų bren- 
duolių dalis nubyrėjo. Kas peršoko 
V-ąją klasę, kas tiesiai j Vl-ąją, kas 
išėjo j kunigų seminariją, o kas 
1919 pradžioje savanoriu išėjo į be
sikuriančią Lietuvos kariuomenę 
nuo besiveržiančių rusų bolševikų 
nepriklausomybės ginti.

Apskritai 1919 metai Lietuvos ne
priklausomybei buvo lemtingi. Ir to
je lemtyje gimnazistai yra suvaidi
nę reikšmingą valstybinį vaidmenį. 
Savo mokytojų ir vyresniųjų kla
sių mokinių instruktuojami ir va
dovaujami ir penktaklasiai ėmėsi 
skatinti kaimo jaunimą, kad stotų 
savanoriais į Lietuvos kariuomenę 
nepriklausomybės ginti. Tokiu ska
tintojų tada buvo tapęs ir šešiolika- 
kametis Juozas. Su keleriais metais 
vyresniu savo tėviškės kaimynu iš 
Triobiškių kaimo septintaklasiu 
Jurgiu Steponaičiu ir penktaklasis 
Juozas jau tada pradėjo savo visuo
meninę veiklą savuose Trakiškiuose 
ir aplinkiniuose kaimuose,-daugiau
sia talkindamas kaimo jaunimui or
ganizuotai veikti, dalindamasis su 
juo savo apsiskaitymu ir savo mo
kyklinėmis žiniomis.

Pačių moksleivių organizuotoj

Prof. Juozas Brazaitis (1903-1974)

veikloj, kuri paprastai vyko vaka
rais, Juozas tik retkarčiais dalyva
vo. Gimnaziją lankė iš Trakiškių ir 
vakare vėl kelis kilometrus vykti į 
Marijampolę jam jau buvo per daug. 
Be to, Trakiškiuose ir elektros ne
buvo. Pamokas teko ruošti prie ži
balinės lempos ir dažniausiai, kai 
jau šeima nekliudė.

Mokymosi pažangumo atžvilgiu 
Juozas nebuvo nei prasikišęs, nei at
silikęs. Bet ėjo savomis jėgomis, be 
„suflerių“ ir be „špargalkų“. Kla
sėje buvo tylus, sakytum, užsidaręs, 
bet su klase buvo solidarus. Kai VI- 
oji klasė nusitarė vienu metu nusi
kirpti plikai plaukus, tik vienas 
bendraklasis tam nepakluso, bet tai 
buvo ne Juozas, o Eduardas. Kai 
VH-oji berniukų klasė iš solidaru
mo Vll-ajai mergaičių klasei išėjo 
j streiką prieš labai nemandagų 
mergaitėms fizikos mokytoją, Juozas 

Nuotr. V. Maželio
Abu Jau iškeliavę amžinybėn: dr. Domas Jasaitis {teikia . Lietuvių katalikų mokslo akademijos premiją prof. Juozui 
Brazaičiui, minint Akademijos SO metų sukaktį.
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irgi buvo su klase. Kai, gimnazijos 
baigiamuosius egzaminus laikant, 
buvo galima pasirinktinai laikyti ar
ba prancūzų arba vokiečių kalbos 
egzaminą ir klasė, afrontuodama 
nemėgtai vokiečių kalbos mokytojai, 
susibaudę, kad visi laikys tik pran
cūzu kalbės egzaminą, Juozas taip 
pat buvo su klase, nors vokiečių 
kalbą geriau mokėjo negu prancū
zų ir nors vokiečių kalbos moky
toja jam buvo labai palanki.

Per mudviejų bendraklasiavimo 
metus gimnazijos aplinkoj neteko 
Juozo pastebėti gimnastikuojant, at
seit, per pamokų pertraukas nau
dojantis turniku, kopėčiomis, lygia
gretėmis ar kitais sporto įtaisymais. 
Nedalyvavo jis nė karinio pasiruo
šimo pratybose po pamokų su me
diniais šautuvėliais. Nepriklausė nė 
gimnazijos moksleivių šaulių bū
riui. Bet dalyvavo gimnazijos chore.

Taip pat nedalyvaudavo gimnazis
tų vakarėliuose ir mergaičių ne
šokdino. Atrodė, kad apskritai mer
gaitės jam tarsi neegzistavo. Klasė
je sėdėjome po du viename suole/ 
Juozas sėdėjo su Jonu Aleksa, ku
ris jau nuo V-osios klasės buvo ap- 
sigyvenęs ar apgyvendintas pas tė- I 
vus marijonus ir kurį mūsų klasė 
laikė aiškiu kandidatu j kunigus. Jis 
ir tapo kunigu marijonu ir kurį lai
ką buvo Kauno kunigų seminarijos 
klierikų dvasios vadovu. Mirė prieš 
kelerius metus, klebonaudamas Ta
bariškių parapijoj, netoli Kauno, i 
Klasės bendra nuomonė buvo, kad 
Juozas patrauks savo suolo draugo 
Aleksos pėdomis. Dėl to, kai 1922 
pavasarį baigęs gimnaziją tų metų 
rudenį1 Juozas nepasirodė universir 
teto aplinkoj Kaune, buvo aišku,' 
kad jis bus pasirinkęs savo suolo 
draugo Jono tolimesnį kelią. Vis dėl
to po metų Juozas pasirodė univer
sitete. Niekad neteko su juo išsi
kalbėti, kodėl ir kuriomis aplinky
bėmis visa tai įvyko. Taip pat ne
teko su juo išsiaiškinti, kuriomis ap
linkybėmis, tik pradėjęs studentauti,^ j 
1923 įsitaisė oficiozinfo „Lietuvos^ i 
dienraščio redakcijoje.‘*Tjij--rffetu—S 
„Lietuvos“ vyr. redaktorium buvo 
buvęs mūsų gimnazijos direktorius 
ir lotynų kalbos mokytojas dr. Ka
zys Jokantas, vėliau buvęs švietimo 
ministru paskutinėje krikščionių > 
demokratų vyriausybėje dr. Bistro I 
kabinete 1925 - 1926 ir paskutinėje- ! 
tautininkų vyriausybėje Merkio ka
binete 1939 - 1940. Sibiro kankinys. . 
J Lietuvos istoriją, be kita ko, nu- j 
ėjęs ir savo nusistatymu lemtinga- ! 
me I940.VI.14 vyriausybės posėdyje 
prezidentūroje. Jis pasisakė prieš so- ! 
vietų ultimatumo priėmimą, už pa- , 
sipriešinimą sovietų invazijai. Jo- I 
kantas, gatvėje sutikęs savo buvusį 
mokinį, visada pasveikindavo, pa
prašydavo, kad jj palydėtum ir pa
pasakotum, kaip einasi, kuo vertie
si. Galimas daiktas, kad toks atsi
tiktinis Juozo susitikimas su savo 
buv. direktorium bus jam atidaręs 
„Lietuvos“ dienraščio redakcijos 
duris. Anuomet laikraščiai labai sti
go žmonių, turinčių įmanomą sti
lių ir pakenčiamai mokančių rašo
mąją kalbą. Juozo bendraklasis Jur
gis Masaitis taip pat jau buvo įsi
taisęs krikščionių demokratų 
„Laisvės“ dienraščio redakcijoje.

Angažuodamas Juozą oficiozinei 
„Lietuvos“ redakcijai, Jokantas pa
taikė tikrą žurnalistinį talentą. Kai 
po 1926 gruodžio 17-osios pervers
mo respublikos prezidentu tapo 
Smetona ir 1927 dažnai lankydavo
si provincijoje, Juozas jau buvo ofi
ciozo atstovu prezidento anturaže. 
Iš tų gausių kelionių Juozas links
mai prisimindavo vieno Žemaitijos 
valsčiaus viršaičio sveikinamąją kal
bą, sutinkant prezidentą:

— Pone prezidente, — pradėjęs | 
viršaitis, — mes jūsų jau seniai , 
laukėme ir laukėme ir dabar, DEJA, J 
sulaukėme...

Tarp 1922 ir 1942 mudviejų su 
Juozu susitikimai tebuvo atsitik
tiniai ir reti. Vėl susibloškėva tik -! 
1942, jei taip galima išsireikšti, po I 
bendru rezistencijos stogu, rezisten
cijos prieš Lietuvos okupantą.

Kai dabar su Juozu negrįžtamai ! 
atsiskyręs iš kelerių metų perspek
tyvos bandau susumuoti savo su juo > 
arti 40 metų palyginti glaudaus ■ 
bendravimo ir bendradarbiavimo iš-

(Nukalta į 2 pd.)
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gyvenimus bei įspūdžius ir jo kitų 
bičiulių liudijimus, peršasi išvada 
Juozą buvus didžiai dialektinę sas- 
menybę, asmenybę, kurioje kryžia
vosi prieštaros.

Rodos, kad nuo Vl-osios klasės 
veik kiekvienas bendraklasis buvo 
prisegtas kokia pravarde — „nick- 
name“. Daugiausia tos pravardės 
buvo literatūrinės, paimtos iš Do

nelaičio „Metų" ar iš kurio kito ra
šytojo raštų: Merčiuks, Drimelis, 
Catilina etc. Tik Juozui kažkodėl 
buvo prigijusi Mažiuko pravardė. Ir, 
va, tas klasės „Mažiukas“ vėliau gy
venime ima ir prasikiša pro visus 
kitus bendraklasius.

Gimnazistų laikraštėliuose Juo
zas nebendradarbiavo. Ir, va, vėliau 
gyvenime pasireiškia kaip vienas iš 
labiausiai iškilių Lietuvos žurnalis
tų. „Židinio", „Naujosios Romu
vos” žurnalų bendradarbis, ,,XX 
Amžiaus" dienraščio redakcinio ko
lektyvo narys ir kukliu Servus pseu
donimu sodrių vedamųjų autorius. 
Drauge su vėlesniu Sibiro kankiniu 
dr. Ignu Skrupskeliu, žuvusiu par
tizanu Julijonu Būtėnu Juozas iškė- 
lė„XX Amžiaus"dienraštį j nepriklau

somos Lietuvos laikraštinės kultū- 
ios viršūnę. Savo žurnalistinėmis 
savybėmis Juozas buvo artimai gi
miningas kitam įžymiajam Lietu
vos žurnalistui — Antanui Smeto
nai. Toks pat jautrumas kalbos tai
syklingumui. Toks pat atidumas iš
sireiškimo stiliui. Toks pat žodžio 
-sklandumas ir sakinio paprastumas. 
Toks pat minties ryškumas.

18 Gimnazijoj Juozas nei eilėraščių 
Mergaitėm nerašė, nei gimnazistų 
'vakarėliuose nedeklamavo, nei ap
skritai kokio pastebimo domesio 
dailiajam žodžiui neskyrė. Galbūt 
kad čia atsiliepė ir paties Juozo žy- 
duojantis garso R ištarimas. Bet, va, 
gyvenime Juozas pasirodė didelis 
-poezijos ir af’amai dailiosios lite- 

—ratieos-mėgėjas bei vertintojas ir 
dailiojo skaitymo meno puoselėto
jas. Subtilusis literatūrinio meno 
meistras rašytojas Antanas Vaičiu
laitis apie Juozo literatūrinį indėlį 
šitaip išsireiškia: „Buvo jis lietu
vių kalbos ir literatūros moky
tojas gimnazijoje, paskui dėstė uni- 
.versitete. Mokė ir dėstė šauniai. 
Mėgdamas visus menus ir turėda
mas šaunų tradicinį skonį, savo 
darbo lauku jis pasirinko literatūrą. 
Mėgo ją kaip pedagogas, estetas, 
dailiojo žodžio vertintojas ir kaip 
mokslininkas, tyrinėtojas. Parašė ei
lę studijų. Bene žymiausia jo stu
dija — apie Maironį...“

Ogi poetas Santvaras tvirtina, 
kad „Dailus skaitymas, dailus kal
bėjimas... buvo asmeninė Juozo Bra
zaičio .silpnybė*... Jis su džiaugsmu 
.atrado*. H. Kačinską, taip pat ilgai
niui pradėjo žavėtis jaunos aktorės 
J. Rudzinskaitės deklamacijomis“.

Tad, va, gyvenime Juozas ar tik 
.nebus buvęs vienas pirmųjų dailio
jo skaitymo meno skatintojų ir puo
selėtojų. Henrikas Kačinskas labai 
pagarbiai tas Juozo pastangas prisi
mena.

Gimnazijos vaidinimuose Juozas 
nedalyvavo ir kokio susidomėjimo 
teatro menui nerodė. Bet, va, gyve
nime, pasak Santvara: “XX Am- 
žiaus"(dienraščio) teatrinis kritikas, 
galima sakyti, iš karto susilaukęs te
atro žmonių gretose akylaus dėme
sio ir komentarų... Iškilęs kaip te
atro kritikas, gan greitai Juozas Bra
zaitis buvo pakviestas j Valst. dra
bnos teatro repertuaro komisiją ... 
Savo pažinimu ir erudicija, plates- 

. piu ir gilesniu žvilgsniu į drama
turgijos meną neabejotinai daug 
prisidėjo prie anuometinių mūsų 
repertuarinių rūpesčių taisymo ir 
gydymo“.

... Čia verta tik patikslinti paties 
Santvara kuklumą ta prasme, kad 
faktiškai „XX Amžiaus'1 vienas teat
rines recenzijas pasirašydavo inicia-

. lai A.S., kitas — S.A. Tai buvo 
Ambrazevičiaus - Santvaro bendra
darbiavimo savotiškos simbiozės iš
dava. Santvarai, kaip teatro žmo
gui, Lietuvos teatrinė etika neleido 
teatro pastatymų recenzuoti, ogi 
pats vienas Juozas visų teatro pa
statymų negalėjo aprėpti. Tad, kai 

Juozas negalėdavo, Santvaras jį pa
vaduodavo, suteikdamas jam recen
zijos žaliavą. Tokiais atvejais ir re
cenzento inicialuose pirmumas pri
klausė Santvarai ir vietoj A. S., bū
davo S.A.

Savąja išore Juozas nebuvo, taip 
sakant, apoloniškas. Kresno stoto, 
stambių veido bruožų, praretė
jusiais plaukais Juozas neretoj vyrų 
draugijoj, anot vieno jo bičiulio, at- 
rodvdavęs kaip pilkas žvirblis tarp 
spalvingų povų. Bet, va, to „pil
kojo žvirblio" sunkiai aptariamas vi
dinis magnetas vis tiek darė jį kaž
kaip labiau pastebimą ir patrauklų 
negu kieno kito apoloniškas stotas. 
Natūralu, kad tas Juozo vidinis 
magnetas neišvengiamai darė povei
kio ir amžinajam moteriškumui, ir 
patraukdavo dėmesį ne vienos švel
nios, gležnutės sielos. Pasak Juozo 
bičiulio Santvaro, Juozą įsimylė
jusios merginos pas jį atkildavu
sios poromis. Tik Juozas buvęs ne
pajudinamas kaip uola. Jokių ro
mansų. Jo santūrumo neveikusios 
nei ašaros, nei maldos. Bet, va, atei
na Vlada ir kaip Romos didysis Ce
zaris gali tarti: veni, vidi, vici. Atė
jau, pamačiau, įveikiau. Ir tik tam, 
kad vėliau susigundytų milijonais 
ir prie išblėsusio šeimos židinio pa
liktų Juozą nevilty. Tikrai žiauri 
gyvenimo dialetikal Ryšium su tuo 
prisimena ir tos dialektikos paraš
tėje įvykęs savotiškas pokštas. Kai, 
nepaprastai skaudžiai išgyvendamas 
šeimos tragediją, Juozas dėl to pa
noro nusiimti ir iš visų savo tau
tinių, valstybinių ir visuomeninių 
postų, jam moraliai paremti ir pri
šnekinti, kad tų postų nepaliktų, 
kai kurių jo bičiulių iniciatyva įvy
ko Lietuvių Fronto bičiulių, tar
kime, „rabinų“ sąskrydis, kuris bet
gi, užuot apsiribojęs jtalgavimu 
Juozui pasilikti postuose, jam taip 
pat pasiūlė ir eventualaus įpėdinio 
kandidatūrą.

Beveik iki savo amžiaus keturių 
dešimtmečių niekada nerodęs ma
žiausios iniciatyvos būti pirmuoju, 
stovėt priešakyje, juo labiau val
dyti ir įsakinėti, staiga Juozas pa
šaukiamas stoti Lietuvos sukilimi- 
nės vyriausybės priešakyje tokiomis 
aplinkybėmis, kai abu Lietuvos di
dieji kaimynai — Sovietų Sąjunga 
ir hitlerinė Vokietija — norėtų tą 
vyriausybę skradžiai žemės pra- 
smegdinti, kad jos nė ženklo nelik
tų, nes ji liudija iš grabo prisikė
lusį Lietuvos valstybingumą. Tas 
premjero pareigas einant, Juozui te
ko, Jurgio Jankaus žodžiais tariant, 
peilio ašmenimis vaikščioti ir vis 
dėlto išlikti nesusižeidusiam.

Arba vėl pažįstame Juozą kaip 
ramų,' kuklų, švelnių manierų, 
sugebantį suprasti bei atjausti ki
tų bėdas, pajėgiantį savuosius sun
kumus tik sau pačiam pasilaikyti, o 
kitiem visada tik gerą nuotaiką ro
dyti, kitų rūpesčiais rūpintis. 
Kaune, Ugniagesių gatvės 6 nr-je, 
Juozo butas buvo pasidaręs tarsi 
kokia paguodos klausykla. įvairių 
ideologinių nusiteikimų žmonės — 
solistai ir solistės, aktoriai ir poetai, 
dailininkai ir aukšti pareigūnai, ne
išskiriant nė ministrų, nešė pas 
Juozą savo rūpesčių, sielvarto ar ne
sėkmių naštas, žinodami, kad bus 
kantriai išklausyti, išmintingai pa
tarti, šiltai suraminti. Ir, va, šitas, 
galima sakyti, samarietiškasis sve
timų žaizdų glostytojas ir švelnin- 
tojas savo gyvenime bus sulaukęs 
daugiau už kitą kietasprandį aitrios 
sau opozicijos, galbūt net priešų 
tikra to žodžio prasme. Ir ne tik iš 
Lietuvos priešų ar jų ginklane
šių, ir ne tik iš priešingos ideolo
gijos sluoksnių, bet ir iš savo pa
ties ideologinių bendraminčių. Dar 
daugiau, net iš tų, kuriem buvo 
gera daręs. Ir kodėl? Kodėl šitokia 
Juozo gyvenimo dialektika? Galbūt 
todėl, kad lygiagrečiai savo įgimtam 
introvertiškam, tarkime, moteriš
kai švelniam kuklumui, lygiagrečiai 
savo įgimtam jautrumui kitų nesėk
mėm bei skriaudom ir lygiagrečiai 
savo įgimtam pedagoginiam taktui 
kantriai išklausyti kiekvienos suso
pusios širdies atsivėrimą ir ją su
prasti bei sustiprinti, žodžiu, lygia
grečiai savo įgimto „behavior", sa
vo „Lebensart“, Juozas taip pat bu-

Nuotr. V. Maželio
Prof. Juozas Brazaitis kviečiamas neatsisakydavo kalbėti įvairiomis visuome
ninės ir kultūrinės veiklos temomis.

vo išmokęs ir tvirtai įsisavinęs ir 
savo pasaulėžiūros principus, savo 
„Weltanschaung“, savo „conseption 
of the world“, be to, dar išsi ugdęs 
savo geležinę valią.

Kai 1965 sausio 20 Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje Brooklyne Juo
zą ištiko pirmasis širdies priepuolis 
ir, dr. Radzivano atgaivintas, jis pats 
vienas parvairavo automobilį į savo 
Flatbushą, tai gal buvo ne tik Vieš
paties gailestingumas jam, bet ir jo 
paties valios ryžtas nepasiduoti.

Taigi iš vienos pusės Juozo j ap
linką spinduliuojanti asmenybės ši
lima, asmenybės magnetas, tačiau 
iš antrosios pasaulėžiūriniai prin
cipai ir tų principų tarnyboje ge
ležinė valia galbūt neišvengiamai 
dialektiškai kryžiavosi Juozo gyve
nime.

Po karo lietuvių tremtinių at
žvilgiu ir vėliau mūsų išeivijos at
žvilgiu Juozui rūpėjo formuoti lietu
vių atsparumą ne tik sovietų kės
lam, ne tik pačiuose lietuviuose pa
sireiškiančiam destruktyviam ele
mentui, bet ir svetimos aplinkos de
moralizuojančiam poveikiui. Juozui 
taip pat rūpėjo, kad išeivijos inte
lektualai susipažintų su naujomis, 
po karo iškilusiomis idėjomis vals trumpai MRP. Šio sąjūdžio platfor-
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tybinės santvarkas atžvilgiu. Tuo 
reikalu Juozas rėšė: „Pasidalinimas 
mintimis, lojalus svarstymas veda 
prie aiškumo, prie nuomonių pa
našumo ar skirtingumo. Jei ryškė
tų nuomonių artimumas, būtų kai 
kas laimėta, siekiant bendros visuo
meninės minties. Jei ryškėtų skir
tingumas — būtų rimtas akstinas 
patikrinti dar kartą abipusiškai sa
vo principinį nusistatymą abejoja
mu klausimu ir galimumus suderin
ti skirtingas nuomones praktiniame 
gyvenime“.

O kad tokie svarstymai būtų vai
singi, pagal Juozą, tam reikalingas 
ne tik: „noras savo idėjas kitiem 
įteigti, bet džentelmeniškas sutiki
mas, kad vieno žmogaus idėja ne
būtinai yra neklaidinga, kad ir kon
kurento idėja gali būti teisinga; 
(reikalingas) pripažinimas, kad, no- 
r’nt laimėti bendradarbiavimą prak
tiniame gyvenime, galimi ir reika
lingi kompromisai; norint laimėti 
sugyvenimo pažangą, reikia pakelti 
save ir artimuosius, o ne konku
rentus žeminti“.

Juozui ypač imponavo pokarinėje 
Prancūzijoje iškilęs naujas Mouve^ 
ment Republicain Populiare sąjūdis,

Prof. v Juozo Brazaičio 
literatūrinės kritikos 
metodai ir kryptys

AUNA SKRUPSKELIENE

Šiandien jau daug kas iš jūsų 
turi Juozo Brazaičio „Raštų“ 
pirmąjį tomą savo rankose. Tai 
didžiulė knyga, 551 psl. Daugu
mas straipsnių parašyti tarp 
1930-1940 metų. Tik apie Kris
tijoną Doneląitį pagrindiniai 
straipsniai parašyti jau šiame 
krašte. Taip pat, žinoma, visi, 
paimti iš Lietuvių enciklopedijos 
arba iš Encyclopedia Lituanica, 
Įdomu pastebėti, kad visus juos 
pavyko gauti čia, ir pagrindiniai 
šaltiniai šiam tomui buvo Sv. 
Kazimiero seserų vienuolyno bib
lioteka ir Pasaulio lietuvių archy
vas Chicagoje. Sį tomą redaguo
jant, remtasi pagrindiniais 
straipsniais, kurie ir sudaro šios 
knygos svariausią dalį. Bet šalia 
jų dėta ir nagrinėjamojo auto
riaus veikalų recenzijos, kartais 
net ir smulkesnės pastabos, nes 
tai dažnai meta naujos šviesos. 
Straipsniai sudėti ne chronologi
ne eile, kaip kartais būtų gali
ma laukti, bet temomis, o šiam 
tomui tos temos buvo atskiri ra
šytojai. Tąi padaryta dėl to, kad 
nebuvo galima susekti tikslios 
straipsnių metrikos. Žinome, ka
da jie buvo paskelbti, bet kai ku
rie iš jų, prieš paskelbiant, bu
vo paskaitos, paruoštos įvairio
mis progomis, kaip kongreso ar 
minėjimo, ir skirti labai nevieno
dai auditorijai. Tai vertė auto
rių rinktis bendresnę temą, įdo
mią visiems, ieškoti ko nors naur 
jo, ką jis galėtų, apie kūrėją ;par 
sakyti, skirti mažiau dėmesio for

moje Juozui ypačiai patiko du daly
kai: siekimas priartinti politiką prie 
moralės ir siekimas išjungt iš vals
tybės politikos konfesinius klausi
mus. Nors Juozas nemanė, kad išei
vijoje mūsasis politinis susigrupavi- 
mas pasaulėžiūriniu pagrindu grei
tu laiku pasikeistų ir visos mūsų 
politinės grupės religijos veiksnį pri
pažintų pozityviu veiksniu, jis vis 
dėlto laikė naudingu uždaviniu įtai
gauti lietuviam nepasaulėžiūrinės 
politikos supratimą ta prasme, kad 
jokia valdžia netarnautų tik kuriai 
vienai pasaulėžiūrai, o rūpintųsi 
užtikrinti laisvę visom pasaulėžiū- 
rom. Tačiau Juozo gyvenimo dia
lektikoje ir šios tikrai didesniam lie
tuvių tarpusavio suartėjimui ir su
gyvenimui paveikios mntys faktiš
kai tik suerzino žymią dalį paties 
Juozo ideologinių bendraminčių ir 
nesulaukė jokio palankaus atgarsio 
kitų ideologijų sluoksniuose. Bent 
man tokie atgarsiai nežinomi. . <

Nors psichologija, sociologija, sta
tistika, įstatymai ir kiti veiksniai 

mos analizei. Straipsnis apie Va
lančių buvo paskaita ateitininkų 
kongresui 1935 metais, straipsnis 
apie Baranauską —tai skaitytas 
pranešimas vysk. A. Baranausko 
minėjime, skirtame visų fakulte
tų studentams. Visur buvo skir
tingi tikslai ir visur jie nulėmė 
analizės metodą. Todėl iš jų bū
tų sunku pažinti Brazaitį kaip li
teratūros kritiką, sekti, kuria 
kryptimi plėtojosi jo kriterijai, 
ko jis ieškojo literatūrinėje kū
ryboje savo darbo, kaip literatū
ros kritiko, pačioje pradžioje ir 
vėliau, universitetinių studijų ir 
universitetinio darbo subrandin
tas. Redakcijai atrodė, kad skai
tytojui bus patogiau turėti vi
sus apie vieną rašytoją parašy
tus straipsnius vienoje vietoje ir 
stebėti Brazaičio kritikos augimą 
nuosekliai, nors ir ribotame lau
ke.

Straipsniai yra nevįenodo 
didumo. Studija apie Vaižganto 
kūrybą užima net arti pustrečio 
šimto puslapių. Tai yra labai 
kruopščiai ir išsamiai paruošta 
Vaižganto veikalų analizė, api
manti tematiką, personažų cha
rakterius, atidžiai išnagrinėja sti
lių, Vaižganto vartojamas ir itin 
mėgstamas poetines priemones. 
Prof. Birutė Ciplijauskaitė savo 
straipsny Juozas Brazaitis kaip 
literatūros kritikas (Aidai, 1977 
Nr,10,psl.453) sako:„Brazaitis pa
sirodo pasisavinęs pačius nau- 
jatlribs ’Sėvo taikė metodus, nuo
sekliai naudoja tikslią terminolo-

žmones grupuoja labai įvairiais at- 
žvilgias, faktiškai betgi tėra du ap
sigimę žmonių tipai. Vieno tipo 
žmonės rūpinasi, siekia ir stengias 
kuo nors tapti, kuo aukščiau iškop
ti visuomeninės, profesinės, turto 
padėties kopėčiomis, būti kitų prie
šakyje, būti žinomi ir matomi. Ant
rojo tipo žmonėm pirmiausia rūpi 
ką nors nuveikti, kas reikalinga šei
mos, organizacijos, išeivijos, tautos 
uždaviniam vykdyti. Ką nors nu
veikti, nesirūpinant, kokia iš to bus 
nauda ar garbė sau pačiam.

Neabejotinai Juozas buvo antrojo 
tipo žmogus. Ne dėl naudos ar gar
bės jis iki išnaktų rašydavo XX 
amžiaus dienraščiui straipsnius, 
pats juos po vidunakčio nunešda
vo gerus 4-5 blokus į „Žaibo“ 
spaustuvę, kad rytą dienraščio lino
tipininkas jau rastų rankraštį 
spaustuvės pašto dėžėje. Ne dėl 
naudos ar garbės Pfullingene jis ra
šydavo Vliko memorandumus, kur
davo informacines knygeles apie 
Lietuvą svetimiesiem informuoti. Ne 
dėl naudos ar garbės jis buvo Kru
pavičiaus, Sidzikausko, Kaminsko, 
Bielinio ir kitų Vliko bendradarbių 
neatlyginamas ir nepakeičamas šo
feris į Frankfurtą, Baden-Badeną, 
Augsburgą, Miuncheną, Freiburgą, 
Detmoldą, Hanau. Ne dėl naudos 
ar garbės literatūros profesorius ta
po politinės informacijos gamintoju. 
Bet kad taip reikėjo, kad nebuvo 
kas kitas tą darbą dirba. Viename 
savo laiške gen. Raštikiui Juozas 
rašė: „Aš buvau jau naikinamos 
Lietuvos vaikas, ir mano rolė te
buvo kamščio rolė — užkimšti sky
les, kurios atsirado sunaikinus kva
lifikuotus žmones. Kamšiojau sky
les net tokiose srityse, kurios man 
buvo svetimos, kurių nekenčiau, 
kurios mane patį sunaikino“.

Tikrai žiauri gyvenimo dialekti
ka. Savo ruožtu, nepaisant ir tik 
kamščio vaidmens, gaminant politi
nę informaciją, palaikant ryšius su 
diplomatais, redaguojant deportaci
jų memorandumus Jungtinėm Tau
tom ar sielojantis okupanto vykdo
mu genocidu Lietuvoje, Juozas vis 
tiek nebuvo praradęs savo meninio

giją. Savo analizėje niekad ne
lieka abstraktus: viskas atlieka
ma anatomišku būdu, remiantis 
tekstu“. Reikia prisiminti, kad 
tokių kompetentingų teksto aiš
kinimų ir pažangiuose kraštuo
se ne taip gausiai dar — tais 
laikais —pasitaikydavo. ■ ^<-xi Į 

Į šitą savo analizę Brazaitis 
įtraukė visą taip labai įvairią 
Vaižganto kūrybą: jo beletristi
ką — Pragiedrulius, Dėdes ir 
Dėdienes, Šeimos vėžius, jo pub
licistiką, jo karo ir kelionių vaiz
dus. Kalbama apie Vaižganto 
kūrybinį pasaulėvaizdį, apie jo 
talento pobūdį, apie jo vietą tau
tos kūryboje. Si Vaižganto studi
ja turėjo kažką nauja, turbūt jo
je buvo galima pastebėti naujų 
metodinių idėjų poveikį, kad 
net Mykolas Biržiška, susipaži
nęs su veikalu, pareiškė, jog toks 
rašymo būdas jam esąs naujas, 
iki šiol nežinomas, bet labai įdo
mus. >i

Pats Brazaitis taip nusako sa« 
vo studijos tikslą: „Kiekvienos 
kūrybos nagrinėjime gali būti 
daugiau žiūrima į kūrybos isto
riją (į impulsus, paskatinusius 
kurti, kūrybos pavyzdžius bei 
įtakas, kūrybos proceso psicholo
giją); gali būti daugiau dėmesio 
kreipiama į patį sukurtąjį pro
duktą, į tą medžiagą (tematiką 
ir problematiką), kuri veikalui 
yra žaliava, į tą pasaulėvaizdį, 
ideologiją, kuri veikalą įprasmi
na, ir pagaliau į žodžio meną, 
kuriuo pasireiškia kūrėjo viduje 
susiformavęs pasaulis, šitame ra
šinyje, nors atsižvelgiama į Vaiž
ganto kūrybos istoriją, tačiau dė
mesys labiau sukoncentruojamas 
į pačią objektyviąją kūrybą, j 
objektyvų kūrybos produktą, į 
Vaižganto beletristiką, ne į Vaiž
gantą beletristą“.

Prie kūrinio galima prieiti' la
bai įvairiai, ir kiekvienas laiko
tarpis, moderniais laikais, kiek
viena generacija, literatūrinei 
kritikai iškelia vis naujus (uždi- 
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jautrumo, savo estetinio masto. Kai 
1948 architektas Tadas Vizgirda už
simojo Miunchene išleisti seriją me
niškų apipavindalintų - knygų 
„Lithuania, Country and Nation“, 
Juozas įtikino Vliką, kad leidėją fi
nansiškai paremtų, nes tokie meniš
ki leidiniai informacijai apie Lietu
vą daugiau pasitarnauja, nekaip po
litinės brošiūros. • jfr

Negalima neprisiminti ir dar vie
no Juozui būdingo bruožo — jo iš
tikimybės savo draugam. Savo atsi
minimuose Churchillis pabrėžia, 
kad, nepaisant jam darytų įvarių 
priekaištų, vis dėlto niekas nera
dęs preteksto jam prikišti, kad bū
tų buvęs neištikimas savo draugam. 
Juozas šiuo atžvilgiu tikrai prilygo 
Churchilliui. Gal net daugiau. 'Jis 
pats pergyveno draugų nesėkmes. 
Pats sirgo dėl jų tarpusavio kivir
čų. Pats imdavosi arbitro inicia
tyvos, stengdamasis įsijausti į abie
jų šalių nuotaikas, jas atvėsinti' ir 
tarpusavio draugiškumą atstatyti. 
Ir tatai jam sekėsi.

Po didžiai intensyvaus darbo -(o 
Juozo darbštumas buvo fenomena
lus — per visą savo gyvenimą, vis 
triūsė ir triūsė, kaip tikra darbo pe
lė;) Juozas, išgyvenęs tik 70 metų 
11 mėnesių ir 19 dienų, iškeliavo 
j Putnamo seselių kapines ir į Lie
tuvos istorijos lapus. Iškeliavo ten, 
kur jau prieš j j yra iškeliavę jo šir
džiai brangūs Julijonas Būtėnas, 
Juozas Lukša ir tūkstančiai mūsų 
tautos laisvės kovoj kritusiųjų. Jie 
visi ten susipranta. Tik mes čia vie
ni pailsome gyvenimo kely, kiti su
sitaikėme su padėtimi ir kapitulia
vome, dar kiti suburžuazėjome ir 
nebepajėgiame iš kasdienybės išsi
kapstyti, o dar kiti neišsitenkame 
šalia vienas kito, pykstamės dėl fir
mos vietos, dėl vadovaujamo vaid

mens. Ogi kaip labai ir šiandieną 
mūsų išeivija ir okupuota Lietiva 

yra reikalingos brazaitiškų vlsjio- 
meninių kamščių. Dėl to yra svar
bu, yra tikslinga, dėl to ir mest to 
norime — palaikyti Brazaitį gyvą, 
neužmirštą. Dėl to leidžiami jo faš- 
tai. Rengiama monografija. Ir jis 
nepamirštamas.



Šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 29 d.
M—.
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Brazaičio raštų pirmasis tomas
ilP. o’’’
Juozas Brazaitis, RASTAI. I tomas. 

Tumas - Vaižgantas, Dambrauskas - 
Jakštas, Donelaitis, Daukantas, Valan
čių. Baranauskas, Pietaris. Redak
cinė komisija: Alina Skrupskelienė ir 
Česlovas Grincevičius. Aplankas ir vir
šelis .<rr Ados Sutkuvienės. Išleido I 
Laisve fondas lietuviškai kultūrai ug
dyti 1980 m. Chicagoje. Leidinys Nr. 
1Q,,, Spausdino “Draugo” spaustuvė. 
Kpyga kietais viršeliais, 552 psl., kaina 
—t, (15 dol., gaunama ir “Drauge”.
-ibut? ' *

pirmu Juozo Brazaičio Raš
tų^ tomu nejučiomis grįžo atsimi
nimai iš anų dienų, kada buvo
me kaimynai gretimuose kamba
riuose Kauno Ugniagesių gatvės 
šeštame numeryje.

>1 Juozą Brazaitį, tada Ambraze
vičių, dažniausiai matydavau ten 
prie.,rašomo stalo. Jeigu būdavo 
vakaras ar naktis, ant stalo švies
davo lempa su žaliu gaubtu ir iš 
radijo sklisdavo muzika. Ji atei
davo iš Vokietijos ar net tokių 
tolesnių miestų kaip Milanas, jei
gu jau negrodavo Kauno stotis. 

Juozas vis triūsė ir triūsė. 
Tai galėjo būti „Aušros“ mer
gučių gimnazijos sąsiuviniai, 
tautosakos ar lietuvių literatūros 
paskaitos universitetui, recenzi
jas, straipsniai žurnalams, Done
laičio “Metų" naujos laidos ruo
šimas, Vaižganto monografija, 
vadovėliai, vedamasis dienraš- 
ČĮuV Vedamuosius jis rašyda
vę gnt paskutiniųjų. Baigęs jau 
-P©»<yidunakčio, dar nužygiuoda
vo iki “XX Amžiaus” redakcijos, 
užkišdavo savo raštą už durų, — 

ryto atėję redaktoriai ras 
ir duos rinkti.

Kaip geras būrys mūsų plunks
ną, žmonių, taip ir Juozas pra- 
tįžioje jaugiau suko į recenzijas, 
apžvelgdamas tautosakos ir gro
žinės literatūros leidinius. Mėgo 
pasidairyti ir į kitas sritis. Štai 
1933 metais “Židinyje” recenzuo
ja,., „ągrOHomo profesoriaus Vik
toro Ruokio veikalą “Per Euro
pą ir Afrikos kraštą”. Ano veika
lo tikslas buvo — “dirvožemį ty- 
rihėti". Dėl to kelionės aprašy- 

’ffiiubše V. Ruokio “akys daugiau
sia atkreiptos į žemę ir jos sudėtį, 
— rašo J. Ambrazevičius. — Apie 
fįhieko nenusimanau, bet per
skaitęs knygą pagailavau, kad ne
šti gamtininkas, tiksliųjų mokslų 
mėgėjas, grynai ...stiliaus reika
lams” (p. 564).
ii; Juozas Brazaitis daug dėmesio 
skyrė ir savo ir kitų stiliui. Jo 
raštų stiliui apibūdinti gerai tik
tų Schlegelio nuomonė apie po
etus: “Tikro poeto stiliuje nėra 
Jokių puošmenų...” Šiuos vokie
čio žodžius Juozas Brazaitis pa
dėjo kaip motto savo straipsniui 
apie Vinco Pietario stilių. Ir pat
sai Brazaitis rašo lygiai, švariai, 
su dideliu skoniu, erudicija ir į- 
žvalgumu, tačiau be jokių bliz
gučių ir žiežirbų. Būtų galima 
tarti, kad stiliui jis taiko tuos rei
kalavimus, kokius galima rasti 
tradicinėje literatūros teorijoje.

ANTANAS VAIČIULAITIS

Ne be reikalo jis buvo mokykli
nio literatūros teorijos vadovėlio 
autorius. Betgi jo nueita ir toliau, 
— ligi formalinio metodo. Iš čia 
turime net tokių dalykų, kaip 
grafinės schemos jo studijoje a- 
pie Šatrijos Raganos “Irkos tra
gediją”. Iš dalies tai bus pavei
kęs jo profesorius Bonnos univer
sitete H. Luetzeleris. Jiedu ten 
susibičiuliavo, o kai Juozas grįžo 
į Kauną, tarpais susirašinėdavo. 
Kitas jo profesorius Bonnoje bu
vo garsusis Walzelis. Vis dėlto 
formalinis ir net techninis meto
das Brazaičiui nebuvo prigimtas. 
Antra vertus, savo recenzijose ir 
studijose jis gebėjo įžvelgti ne 
vien tik stiliaus visumą ir niuan
sus, bet padaryti ir bendrines iš
vadas. Savo straipsnį apie Anta
no Smetonos stilių jis baigia to
kiomis mintimis: “Jau seniai esa
me pergyvenę tą laiką, kada už
teko tik lietuviškai parašyti. Per
gyvenę esam ir antrąjį tarpą, ka
da užteko taisyklingai rašyti. I- 
mame gyventi epochą, kada rei
kalaujama stilingai rašyti” 
(“Lietuvių rašytojai”, p.292). 
Praktiškam reikalui čia beliktų 
pastebėti, kad svetur vėl artėja
me prie pirmojo tarpsnio.

Apskritai paėmus, savo veika
luose Juozas Brzaitis nebuvo įst
rigęs į kokį vieną metodą ar siste
mą. Sakoma, kad jo literatūriniai 
darbai yra akademinio svorio. I 

Į tokią sampratą gali tilpti įvairūs 
metodai, — istorinis, estetinis, 
psichologinis, formalinis, idėji
nis. Juozo Brazaičio raštuose 
rasime juos visus, — kartais vie
noje vietoje, kartais atskirai. Vie
noje vietoję visa tai , daugiausia 
sutelkta > “Vąižgantę”, stambiau? 
šioje jo studijoje, kuri užima ko
ne pusę šio “Raštų” tomo. Įžan
goje jis pasisako apie metodų ga
limybes ir pasirinkimą šiam dar
bui apie “Pragiedrulių” auto
rių. Drauge tai meta šviesos, kaip 
plati yra Juozo Brazaičio litera
tūrinių nagrinėjimų skalė. Todėl 
ne pro šajį žvilgtelėti į jo samp
rotavimus ir pasirinkimą:

“Panagrinėti Vaižganto bele
tristiką ir yra šio rašinio uždavi
nys.

Kiekvienos kūrybos nagrinėji
me gali būti daugiau žiūrima į 
kūrybos istoriją (į impulsus, pa
skatinusius kurti, kūrybos pavyz
džius bei įtakas, kūrybos proceso 
psichologiją); gali būti daugiau 
dėmesio kreipiama į patį sukur
tąjį produktą, į tą medžiagą (te
matiką ir problematiką) kuri vei
kalui yra žaliava, į tą pasaulė
vaizdį, ideologiją, kuri veikalą į- 
prasmina, ir pagaliau į tą žodžio 
meną, kuriuo pasireiškia tas kū
rėjo viduje susiformavęs pasaulis. 
Šitame rašinyje, nors atsižvel
giama į Vaižganto kūrybos istori
ją, tačiau dėmesys labiau su

Prof. Juozu Brazaitis giedrios nuotaikos valandą. Nuotr. V. Maželio

koncentruojamas į pačią objekty
viąją kūrybą, į objektyvų kūry
bos produktą, į Vaižganto bele
tristiką, ne į Vaižgantą beletristą.

Kuria tvarka nagrinėtina? Im
ti Vaižganto kūrybos visumą, ar 
imti tą kūrybą jos evoliucijos 
tvarka? Natūralesnis, organiškes- 
nis yra antrasis kelias: jis net pa
rodys, ar Vaižgantas savo kūrybo
je kito, ar jis liko tas pats. Tik po 
šitos istorinės analitinės apžval
gos jau pravečia sintetiškai su- 
charakterizuoti kūrybos visumą”. 
(Raštai, I t, p.17).

Anais laikai “Židinyje” šį vei
kalą recenzavęs Ig. Skrupskelis 
taip pasisakė:

“Metodiniu atžvilgiu J. Am
brazevičiaus studija mūsų moks
linėje literatūroje yra beveik vi
siškai naujas dalykas. Ligšio
linės mūsų rašytojų monografi
jos yra daugiausia parašytos isto
riniu metodu: jų autoriai dau
giausia domėjosi konkrečiais gy
venimo ir kūrybos faktais, juos 
registravo, atpasakojo veikalų tu
rinį, darė vieną antrą stilistinę 
pastabą, bet į pačias kūrybos gel
mes leistis nesistengė. J. Ambra- 
zavečius ėjo kitu keliu — jam 
pirmiausia rūpėjo pati rašytojo 
kūrybos esmė, jo stiliaus ir min
ties subtilumai; jis savo darbą 
pradėjo maždaug ten, kur kiti li
teratūros istorikai pozityvistai 
paprastai jį baigia” (Židinys, 
1937 m., Nr. 8-9, p. 242-43).

Kaip ten bebūtų su Juozo Bra
zaičio metodais, modernūs vėjai 
jo nepalietė. Viena tokia naujovė 
tada buvo psichoanalitinis meto
das, dar ir šiandien persmelkęs 
ne vieną literatūros kritiką ir is
toriką Amerikoje, Prancūzijoje ir 
kitur, nors mada jau nusidėvėjo. 
Betgi kai Juozas Brazaitis sklais
to vieno ar kito veikalo konstruk
ciją, jis ar nebus kartais jau tada 
pataikęs į tuos kelius, kuriais 
šiandien vaikščioja mūsų akade
mikai struktūrininkai ir panašūs. 
Čia būtų įdomi tema pagvildenti 
pastarųjų metodų specialistams. 
O tuo tarpu pravartu pakartoti 
šių dienų žymios literatūrų moks
lininkės Birutės Ciplijauskaitės 
nuomonę apie “Vaižgantą”, bū
tent:

“Vaižgantas yra pats rimčiau
sias Brazaičio kaip literatūros kri
tiko darbas. Ten į autorių ir jo 
kūrybą žvelgiama iš daugeriopos 
perspektyvos, duodami išsamūs 
bei įžvalgūs aptarimai, ir galuti
nis įspūdis, kurį susidaro skaity
tojas, yra vispusiškas” (“Juozas 
Brazaitis kaip literatūros kriti
kas” Aidai, 1977 m., Nr. 10, p. 
455).

Pirmame Juozo Brazaičio 
“Raštų” tome Vaižgantui atiten
ka dar trys mažesni straipsniai. 
Toliau eina studijos apie Alek
sandrą Dambrauską, Adomą 
Jakštą, apie Kristijoną Donelaitį, 
Simaną Daukantą, Motiejų Va
lančių, Antaną Baranauską ir 
Vincą Pietarį.

Iš jų galima pasidaryti tokią 
išvestinę: autoriui knieti ne tik 
meninis kūrėjo svoris, bet ir jo 
poveikis tautos istorijai bei sąmo
nei. Šiame tome tai ryškinama 
straipsniuose apie Daukantą ir 
Valančių. Tai ypač atsispindi a- 
pie Maironį studijose, laukian
čiose kito rinkinio.

Dar tektų priminti, kad Juozas 
Brazaitis, nors daugiau tradicinis 
literatūros svarstymuose, nestigo 
pionieriaus dvasios. Ieškodamas 
medžiagos, jis nevengė archyvų. 
Ruošdamas Donelaičio “Metus”, 
nuvažiavo į Karaliaučių ir pasi
darė rankraščių nuotraukas. Bū
tų galima pridurti, kad vienas iš 
jo lankytojų buvo Kauno centri
nio valstybės archyvo vedėjas is
torikas kunigas Juozas Stakaus- 
kas. Be to, Juozas Brazaitis mėgo 
pasklaidyti raštus ir tokių žmo
nių kaip Čiurlionis ar arkivysku
pas Jurgis Matulaitis ir gražiąsias 
vietas priderinti savo studijose.

Juozo Brazaičio “Raštus” pasi
ėmė leisti į Laisvę fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti. Fondui

Pieta Lietuvių liaudies skulptūra, Upyna, Luokės valsč., Telšių apskr.

vadovauja dr. Kazys Ambrazai
tis. Redakcinėje komisijoje yra 
Alina Skrupskelienė ir Česlovas 
Grincevičius.

Kiek tomų susidarys, tuo tar
pu gal nė redaktoriai neturi pil
no vaizdo. Tačiau jų darbas jau 
ir dabar mums atskleidžia stam
bų literatūros mokslininką, ku
rio indėlio į mūsų raštų istoriją 
kai kas vis dėlto nepažįsta ar ig
noruoja. Tad šiame tome bū
tų pasitarnavusi nors trumpa į- 
žanga apie Juozą Brazaitį kaip li
teratūros kritiką ir istoriką. Saky
sime, ir minėtas Birutės Cipli
jauskaitės straipsnis būtų pašali
nęs spragą. Kita abejonė liestų 
straipsnius anglų kalba. Jeigu jų 
daugiau atsirastų, verčiau iš jų 
sudaryti atskirą tomelį. O tuo 
tarpu, jeigu jau reikia, tai duoti 
turinio santrauką anglų kalba 
kiekvieno tomo gale. Be to, po
ra straipsnių yra paimti iš “Lie
tuvių enciklopedijos”. Taupu
mo sumetimais enciklopedija to
liau tekste dėdavo tik pirmą 
pavardės raidę: D. vietoje Done
laitis, P. vietoje Pieteris. Taip pa
likta ir šiame “Raštų” tome. 
Tiksliau būtų duoti visą pavardę, 
kaip ir kituose šio tomo straips
niuose.

Vienas tomo straipsnis pava 
dintas “Jakšto ir Vaižganto jun
gas”. Pabaigoje Juozas Brazaitis 
sako, kad “abudu žengė, tiesiai 
ir tautai tarnaudami”.

Tie žodžiai galėtų būti motto 
ir visam Juozo Brazaičio nenu-1 
ilstamam triūsui, kurio vienas' 
svarbus paminklas yra ir šisai 
tomas.

Prisimenant kitas Vaižganto kūrybos žymes, tiek pa
saulėvaizdyje, tiek žodžio mene, atrodo, esama artimumo1 
tarp Vaižganto dvasios ir baroko dvasios, tarp Vaižganto 
ir baroko žodinių priemonių, tai dvasiai reikšti.

Tačiau barokas nelygu barokui. f Lietuvą atneštas ba- ‘ 
rokas tiek suinterpretuotas liaudies meno ypatumais, kad ‘ 
jis gavo specifiškai lietuvišką koloritą. Tai pažymėtina ir 
Vaižganto kūrybai.. Lietuviškos tautosakos paprastumas jame . 
yra sušvelninęs, suprastinęs apskritai barokišką puošnu
mą.

Europinis barokas savo istorinėje raidoje nunyko, bet 
jo renesansiškieji ir gotiškieji pradai perėjo į naujas dva
sines sroves. Rodos, nebus labai suklysta, sakant, kad re- , 
nesansiškasis gulė į pagrindus realizmui, gotiškasis — ro
mantizmui. Tų pačių pradų, tradiciniu vardu vadinamų ro
mantinio ir realistinio elementų, teko anksčiau pastebėti ir 
Vaižganto kūryboje. Netgi buvo kilusi mažutė diskusija: 
Vaižgantas tikino esąs romantikas, prof. Mykolaitis tuo abe
jojo. Būtų išvengta tos diskusijos, jei Vaižgantas būtų at- f 
stovas lietuviško baroko, kuriame randa vietą abudu tie 
antinomiški dalykai. Baroko terminas Vaižgantui pritiktų 
geriau už kitus, jeigu jau norima pažymėti tarptautiniu , 
terminu.

Istoriškai imant, barokas atkeliavo ir mene aukščiausiai 
iškilo, lietuviu tautai kovojant dėl religijos, katalikybės su 
protestantizmu, o literatūroje su Vaižgantu iškyla barokas 
lietuvių tautos kovoje dėl tautybės.

Juozas Brazaitis

Brazaičio literatūrinės kritikos metodai ir kryptys
(Atkelta iš 2 pel.).

vinius. Per literatūros istoriją 
nuo seniausių laikų banguoja 
įvairiausios literatūrinės kritikos 
srovės, vienos pasensta, susidėvi, 
jų vietoje, paprastai ne be kovos, 
iškyla naujos. Brazaitis naudojo
si savo laiko naujausiais meto
dais, nes kiekvienas yra savo lai
ko vaikas, ir jį veikė anuo me
tu naujos buvusios literatūrinės 
analizės kryptys.

Kūrinyje Brazaitį domino ano 
meto lietuviškojo gyvenimo prob
lematika, idėjų raida, tautinės 
dvasios apraiškos, vadinas, jis 
naudojo idėjinį, filosofinį socio
loginį ir psichologinį metodus. 
Jam taip pat nemaža poveikio 
turėjo ir etninė kritika, kurios 
kūrėjas ir uoliausias propaguo
tojas yra vokiečių literatūros is
torikas, Karaliaučiaus, Vienos ir 
kt. profesorius Josef Nadler. Jis 
aiškino literatūrą kaip tautos 
dvasios išdavą, o kilmė ir aplin
ka, tikriau gamtos peizažas buvę 
žymiausi faktoriai jai susikurti. 
J. Nadlerio idėjos germanistiką 
studijavusiems pasidarė žinomos 
pėr prof. Juozą Eretą. Tai yra 
šio amžiaus pradžios kritikos sro
vė, bet ji turi išliekamos vertės, 
ypač kilusiems iš Rytų Europos, 
nes Nadleris domėjosi tos Euro
pos dalies literatūra, o taip pat 
mėgdavo iškelti mažai žinomus!
autorius. Brazaičiui šis metodas Antrasis 
buvo itin parankus, nes ir pats kiu pat būdu, kaip ir pirmasis, su- 
Vaižgantas sukūrė skirtingus telkti straipsniai apie atskirus mū-

aukštaičių ir žemaičių charakte- sų rašytojus į vieną skyrių. Jei 
rius, įglausdamas juos į skirtin- pirmajame tome didžiausią jo da
gus vieno ar kito krašto gamto- lį sudaro studija apie Vaižgantą 
vaizdžius. Aukštaičių gamta,Juo
džiaus kelmo, ežerų ir kalnelių 
mistika išaugino švelniasieliūs 
Sauliuką ar Aleksiuką, o Gintau
tas, Vidmantas, Darata iš pa
prūsės vėl yra visai kitokie. Šio 
metodo poveikio žymės ir buvo 
tas „kažkas nauja“, ką pastebėjo 
Mykolas Biržiška. Arčiausiai prie 
šios dienos kritikos metodų Bra
zaitis priėjo, nagrinėdamas sti
lių, ypač įdomi Pietario stiliaus 
analizė. Šią savo forminę analizę 
Brazaitis remia visur kūrinio teks
tu, jis niekur nėra abstraktus. Jis 
stilių supranta kiek siauresne 
prasme, negu modernioji kritika, 
bej vis vien žodžio menas šioje 
studijoje jam yra svarbus. Jis na
grinėja žodį, sakinio sudėtį, saki
nio intonaciją, plačiausiai ir il
giausiai apsistoja ties autoriaus 
naudojamojnis poetinėmis prie
monėmis. Šitokios stiliaus anali
zės buvo retos anais laikais, ir 
tuo Brazaitis jau buvo išsiveržęs 
pirmyn ir priartėjęs prie šių die
nų kritikos.

Pirmasis Juozo Brazaičio „Raš
tų“ tomas jau yra skaitytojų ran
kose. Netrukus pasirodys ir ant
rasis. Jis jau baigiamas spausdin
ti, taip pat spaustuvėje renkama 
medžiaga trečiam bei ketvirtam.

tomas suplanuotas to-

Literatūros kūrėjo ir literatūros kritiko pokalbis: poetu Bernardu Brazdžionfe ir prof. Juozas Brazaitis.
• Nuotr. V. Maželio

—pustrečio šimto puslapių, tai 
Il-me tome maždaug tiek pat vie
tos yra paskirta maironikai. Tai 
straipsniai apie mūsų atgimimo 
laikų poetą Maironį, jo mokslo 
ir profesoriavimo dienas, jo as
menybė, jo lyrika, ypač jo reli
ginė ir patriotinė socialinė, nag
rinėjamas jo mažai žinomas dra
minis veikalėlis „Kame—jfgazut. 
mas“, kuris savo filosofinėmis ir 
sociologinėmis temomis dar gali 
būti ir šiais laikais aktualus. Ta
me pat tome susitiksime su Gab
riele Bite-Petkevičaite, Kazimie
ru Pakalniškiu, Marija Pečkaus- 
kaite-Šatrijos Ragana, Lazdynų 
Pelėda — Marija Laskauskiene, 
Dobilu, Ant. Smetona, Krė
ve, J. Biliūnu, Faustu Kirša, Jur
giu Savickiu, Mykolaičiu-Puti- 
nu ir su mums gerai pažįstamais, 
mūsų tarpe tebegyvenančiais kū
rėjais — Vaičiulaičiu, Santvarų, 
Ramonu, Brazdžioniu. Redakci
jai pavyko surasti ir įdomių ap
žvalginių straipsnių, kurie svars
to įvairias lietuvių literatūros 
problemas: Žmogus ir žodis tau
tos kūryboje; Literatūros link
mės; Formos problema naujoje 
lietuvių literatūroje; Kaip sovie- 
tinamas lietuvių literatūros moks
las. Įdomi yra ir Brazaičio tau
tosakos analizė. Turim gerą 
pluoštą svarstymų mūsų kultū
ros ir religijos temomis: Estetiš
koji tautų charakteristika; Dva
sinis lietuvio veidas Nepriklauso
moje Lietuvoj; Dėl literatūros siau
rumo ir lėkštumo, Krikščionybė 
Lietuvoje.

Brazaitis buvo ilgametis gim
nazijos mokytojas, šalia univer
sitetinio ir žurnalistinio darbo, 
dėstė “Aušros” gimnazijoje. La
bai mėgo savo jaunus klausyto
jus, savo širdies šilumos jiems 
tikrai negailėjo. Yra parašęs ir 
populiarių straipsnių mokyklai ir 
mokiniams. Visa tai bus paskelb
ta vėlesniuose tomuose. Supla
nuota išleisti penkis tomus, vie
nas iš jų būtų skirtas visuome
niniams ir politiniams svarsty
mams.

Prieš daugiau kaip keturis šim
tus metų Mažvydo katekizmas — 
iki šiol mums vienintelė žinoma 
pirmoji lietuviškoji spausdinta 
knyga, — kreipėsi į savo skaity
tojus: „Imkit mane ir skaitykit 
ir tatai skaitydami permanykit". 
Kiekvieno autoriaus, redakto
riaus, leidėjo ir pačios knygos 
prašymas skaitytojui yra ir pa
silieka tas pats.
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Apie prof. Juozo Brazaičio 
raštų rinkimą
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

Lietuvių fronto bičiulių va- šė tada ir Juozas Ambrazevičius 
dovybės pasiūlymas kartu su po
nia Alina Skrupskeliene prisimin
ti profesoriaus Juozo Brazaičio 
raštų redagavimą buvo vienas 
pačių maloniausių, kokį esu pa
tyręs visuomeninėj dirvoj. Lai
kau tai garbe ir privilegija, kar
tu ir didele atsakomybe. Profeso
rius Brazaitis, tada dar Ambra
zevičius, buvo ir mano profeso- 
fesorius Kaune, V. D. universite
te, Teologijos — filosofijos fa
kultete. Jis atėjo dėstyti tą patį 
rudenį, kai aš pradėjau studijuo
ti. Anksčiau negu jį teko sutikti, 
sklido atgarsiai apie jį kaip mo
kytoją “Aušros” mergaičių gim
nazijoje, ir visi, visos sakė, kad 
jis “netoks” kaip kiti mokytojai. 
Visi jį mylėjo. Ir tikrai tada tas 
jaunas, kuklus, švelnus, draugiš
kas, bet tave kiaurai permatąs 
vyresnysis asistentas mums stu
dentams padarė didelį įspūdį ir 
daug įtakos, galbūt daugiausia. 
Tiek nepriklausomos 'Lietuvos 
laikais, tiek bolševikų ir nacių 
okupacijos metais jis pasidarė mū
sų didžiausiu patarėju, vadu, 
draugu, neginčijamu autoritetu. 
Patarimo, nuraminimo, instruk
cijų pas jį galėjom rasti kiekvie
nu metu. Net sąžinė nerami, kad 
mes anomis okupacijų dienomis 
per daug pas jį išsėdėdavom, su- 
gaišindavom jam daug laiko, o jis 
paskui savo darbus dirbdavo per 
naktis. Stebėdavomės, kaip jis 
sunkiausiais momentais sugebė
davo rasti mums išeitį, išbalan
suoti anų situacijų rėmuose. To
dėl if buvo didelis noras, kad 
nors jo užrašytas žodis, išdėsty
tas periodiniuose leidiniuose, iš
liktų ateinančioms kartoms. 
Jautėm pareigą jo palikimą su
rinkti, o Lietuvių fronto bičiu
liai panoro juos išleisti knygų 
serijoj.

Darbas pradėtas prieš porą 
metų. Man daugiausia tenka su
rankioti neprikl. Lietuvos ir iš
eivių spaudoje jo tilpusius raši
nius. Didelę dalį tų raštų pavy
ko rasti Chicagoje, ypač Pasaulio 
lietuvių archyve. Teko lankytis 
„Darbininko“ redakcijoje,Brook- 
lyne, kur Brazaitis ilgiausiai dirbo, 
pagaliau ir turistinis lankymasis 
Lenkijoje buvo naudingas. 1934 
metais lenkų rašytojų organas 
Wiadomosci Literackie“ buvo iš
leidęs Lietuvai skirtą numerį, ku
riame rašė Juozas Keliuotis, Jo
nas Kossu - Aleksandravičius, ra-
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Malda (medžio raižinys)Paulius Augius (1909-1900)

apie "Netendencingą lietuvių lite
ratūrą“. To laikraščio Chieagoj 
neteko užtikti, bet Varšuvos uni
versiteto biblioteka turi mikrofil
mus, ir ten dirbanti simpatinga 
lietuvaitė iš Punsko iš to mikro
filmo perrašė visą straipsnį, ir 
rašinys bus trečiame Raštų to
me. Tam straipsny įdomi vietelė, 
kur autorius kalba apie Petrą 
Vaičiūną ir sako, kad populia
riausias eilėraštis, virtęs daina ir 
nuolat dainuojamas, yra „Mes be 
Vilniaus nenurimsim”. Lenkų re
dakcija įdėjo, jokia cenzūra to 
neišbraukė. Reikia atsiminti, 
kokie buvo Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai anais laikais ir kokios 
nuotaikos.

Renkant raštus, iškilo neleng
vas, identifikavimo klausimas. 
Daugybė visuomeninio pobūdžio 
straipsnių Brazaičio buvo nepasi 
rašyta, pvz. „Darbininko“ ar „Į 
(Laisvę” vedamieji, yra rašinių ir 
slapyvardžiais. Nors ir žinomi, 
bet nepasirašytieji su mažom iš
imtim nebus dedami į Raštus. 
Bent dar tuo tarpu. Kitas da
lykas su pasirašytais "J. B.” ini
cialais. Bet ir čia iškilo sunku
mas, kai tais ipačiais J.B. yra pa
sirašinėjęs Bem. Brazdžionis, Juo
zas Baužys, Jonas Balys, Julijo
nas Būtėnas, Jurgis Blekaitis, 
Juozas Būga ir dar keli kiti. 
Kreipiantis į tų laikraščių ar 
žurnalų redaktorius, jie atsako, 
kad neatsimena, kas rašė. Neatsi
mena daugelis ir pačių autorių, 
o kiti nepasiekiami ar mirę. Nu
statyti autorių vien iš stiliaus per 
daug rizikinga, galima suklysti. 
Rankraščių irgi neišliko. Reikės 
daug ką atidėti.

Brazaitis savo knygoj "Vienui 
vieni” davė tokį palyginimą: ang
lis, tūkstančius metų išgulėjusi 
po žeme, į paviršių iškelta, virsta 
šildymo, kaitinimo, deginimo 
priemone. Gyvenimo faktai, kai 
juos iškeli aikštėn, gali taip 
pat šildyti, kaitinti ir net deginti 
— jei jie ras dvasią, galinčią kais
ti ir degti. Taip Brazaitis sakė 
apie kitus žmones, bet užvis la
biausiai tinka jam pačiam. Jis 
taip pat šildė, kaitino, net degi
no kitus savo idėjomis, žodžiais, 
pavyzdžiu ir darbais. Kaitino 
kitus iki visiško susideginimo. Ar 
galima leisti, kad su juo užges
tų ir toji ugnelė? Tegul ji dega 
ir šildo nors šios knygos lapais.

Nauji leidiniai
Re-

Šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 29 d.

Žemaičių krašto dailininkas
BR. MURINAS

Toronto Aro koncertas Chicagoje
Jeigu Toronto vyrų choro 

„Aro" lapkričio 22 koncertą Jau
nimo centre, Chieagoj, reiktų ver
tinti pagal Chicagos publikos ap
lodismentų gausumą ir garsumą, 
tai „Margučio“ surengtas vaka
ras bus bene vienas populiariau
sių šio sezono pasirodymų. Atro
do, kad čikagiečiai pasiilgę cho
rinio vieneto ir nesudėtingų, 
linksmų bei jausmus žadinančių 
patriotinių dainų. Jų buvo net 26.

„Aro“ programa suskirstyta į 
šešias dalis. Pirmoji apėmė kūri
nius nuo Casiolini Poni Angeli- 
cus ir J. Gruodžio Tėve mūsų iki 
K V. Banaičio Žygio i Vilnių. 
Nelabai aišku, kodėl pasirinktas 
toks religiniam koncertui ar mi
nėjimui tinkantis repertuaras. At
likta neblogai; a capella daina
vimas nesudarė jokių didesnių 
intonacijos (problemų, nors ir iš
ryškino tenorų silpnumą.

Antroje dalyje dirigentas ir so
listas Vaclovas Verikaitis, turbūt 
norėdamas duoti chorui progos 
pailsėti, atliko J. Naujalio Oi, ne
verk motušėle ir V. Klovos Rude
nio arimuos. Nors atlikta su en-

tuziazmu ir išsamiai suvaidinta, 
solistas atrodė gaudąs kvapą, 
trūko frazavimo. Geriausiai 
skambėjo vidurinis balso regist
ras, kai tuo tarpu aukštosios gai
dos buvo gana lėkštos, prikimu- 
sios, o žemosios suspaustos.

Antram choro pasirodymui 
vėl pasirinkta patriotinio turinio 
dainos. Tenorams ir toliau sun
kiai sekėsi, ypač forte pasažuose. 
Vietoje skambių tonų pasigirdo 
šiurkštoki, neapvaldyti balsai. Iš- 
kitos pusės žemesnieji balsai visai 
padoriai užtraukdavo.

Aplamai choras neblogai iš
dresiruotas. Visas repertuaras iš
moktas atmintinai, atidžiai seka
mas kiekvienas dirigento nurody
mas. Qeja, dirigavimo išdava daž
nai buvo gana dirbtiniai ir stai
gūs perėjimai iš forte į piano, ne
natūralios, dramatiškos pauzės, 
staigūs nukirtimai.

Tolimesnę programą suda
rė daug lengvesnė muzika, dau
giausia V. Juozapaičio ir T. Ma- 
kačino dainos apie alaus gėrimą, 
pypkės dūmą, barzdos skutimą ir 
žmonų panašumą. Čia Toronto

• ISPANŲ NOVELĖ. Ispanų 
rašytojų novelių antologija. Su
darė Povilas Gaučys. Išleido Lie
tuviškos knygos klubas Chicago
je 1980 m. Viršelį piešė Marytė 
Barzdžiūtė. Kalbą žiūrėjo Pranas 
Razminas. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė. Knyga 486 psl., kaina 
— 10 dol., gaunama “Drauge”.

Didžioji ispanų literatūra 
mums, lietuviams, dar vis beveik 
terra incognita. Įsimintas beveik 
tik vienas Miguel de Cervantes. 
O daugiau? Ir štai dabar mūsų 
smalsumui ir pasigardžiavimui 
net 23 autoriai: nuo Cervantes 
(1547 - 1616) iki Ramon Gomez 
de la Sema (1891-1963). Kiek
vieno autoriaus duodama po vie-' 
ną ar, net po kelias noveles. Jų 
knygoje net 31. Ir tai rinktinių 
autorių rinktinės novelės. Iš viso 
to skaitytojas jau gali susida
ryti neblogą vaizdą šio žanro is
panų literatūroje.

Knygos pradžioje vertėjas ap
taria aplamai visą istorinę ispa
nų novelės raidą. Paskui kiekvie
ną autorių dar aptaria kiek pla
čiau prie išverstųjų jo novelių. 
Tai lietuviui skaitytojui mažai 
pažįstamas, bet labai įdomus, ko
ne egzotiškas pasaulis: ispaniška
sis žmogus, ispaniškasis peiza
žas ir jame šimtmečiais susigu
lėjusios ir šių dienų iššūkius su- 
tikurios tradicijos. Visa tai pui
kiai reiškiama meistriškoje ispa-

nų novelėje, apie kurią pats ver
tėjas sako: “Trumpais bruožais 
apžvelgus įvairialypę ispanų no
velę, tenka pažymėti, kad jos es
tetiniai požymiai nepaprastai su
tampa su šių dienų laikotarpio 
dvasia, nes savo turiniu novelė 
apima visas sritis: socialines, do
rovines, psichologines ir būtovi- 
nes problemas. Dėl to begalinio 
saivo temų įvairumo ji neatsispi- 
riamai patrauktia geriausius ispa
nų rašytojus ir skaitytojų labai 
vertinama ir mėgiama”.

• SKAUTŲ AIDAS, 1980 m. 
spalio mėn. Skautų veiklos mė
nesinis žurnalas. Leidžia Lietu-

’PavcTru y OMŪp

' „S. S. \

ispanu novelei

vių skautų sąjungos pirmi j a. 
daguoja Alė Namikienė, 6041 S. 
Fairfield Avė., Chicago, IL 60629. 
Administruoja Malvina Jonikie
nė, 6346 S. Washtenaw Avė., 
Chicago, IL. 60629. Metinė prenu
merata — 5 dol.

• IX AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS. Amerikos lietuvių 
tarybos leidinys 1980 m. Chica
goje. Spaudai paruošė Juozas 
Prunskis. Tiražas 1000 egz. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Leidinys 80 psl. Be kita ko, at
spausdinti ilgesni pranešimai: 
gen. kons. A. Simučio, dr. K. Bo
belio, dr. K. Šidlausko, dr. V. 
Stankaus ir R. Giedros.

• VYTIS, 1980 m. spalio mėn., 
Nr. 8. Lietuvos Vyčių mėnesinis 
žurnalas. Redaguoja Loretta Stu
kas, 234 Sunlit Dr., Watchung, 
N.J. 07060. Administracijos adre
sas: 2524 W. 45 St., Chicago,IL 
60632. Metinė prenumerata — 6 
dol.

• ŠALTINIS, 1980 m. Nr. 5. 
Tikybinės ir tautinės minties dvi- 
mėnesinis žurnalas. Leidžia Mari
jonai ir Šv. Kazimiero sąjunga. 
Redaguoja kun. S. Matulis, MIC. 
Administruoja Juozas Dubickas. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 16 Hound Rd., West Bridg- 
ord, Nottingham NG2 6AH, Eng
land. Metinė prenumerata 2 sv. 
(4 ddl.).

Praslinko jau 20 metų nuo 
kūrybiškai pajėgaus, šviesios at
minties dail. Pauliaus Augiaus 
mirties.

Neužmirštame talentingo, 
mūsų dailėje pasireiškusio daili
ninko — grafiko, kūrusio vos tik 
kelis savo gyvenimo dešimtme
čius ir palikusio svarų kūrybinį 
įnašą lietuvių dailės lobyne.

Da4. Augius gimė 1909 m. Ry
goje, o jaunystėje augo ir brendo 
Žemaičių Kalvarijoje. Baigęs 
Telšių gimnaziją, dailės polinkių 
skatinamas, 1929 m. įstojo Kau
no Meno mokyklon, kurioje per 
šešerius įtempto darbo metus 
baigė prof. A: Galdiko vedamą 
grafikos specialybės studiją. Jo 
žymusis mokytojas ypač skatino 
savo studentus susikurti savitą 
individualinę kūrybos sampratą 
ir joje išvystyti kūrinio vientisu
mą.

Dail. Augius savo veržlumu ir 
žemaitišku užsispyrimu siekė dar 
daugiau praplėsti dailės žinias ir 
įsigyti platesnį meninių vertybių 
nuovoką. Palankiom sąlygom at
siradus, išvyksta Paryžiun ir įsto
ja į Ecole National Superiere dės 
Beaux-Art aukštąją dailės mo
kyklą, kurią 1938 m. sėkmingai 
baigęs, grįžo Lietuvon ir įsijungė 
į vykstantį dailės kūrybinį bei 
meninės kultūros darbą. Jis akty
viai dalyvavo ir bendrose daili
ninkų parodose Kaune, Rygoje, 
Taline ir vėliau Freiburge, Am
sterdame, New Yorke, Chicago
je ir kt. Buvo apdovanotas ir pre
mijomis. 1938 m. Kaune jam bu
vo įteikta Valstybinė pirmoji gra
fikos premija už medžio raižinių 
kompozicijas, ir tais pat metais 
Tarptautinėje parodoje, Paryžiu
je, gavo „Pri- D’Honneur“ gar
bės pažymėjimą.

Velionio atminimui ipagerbti, 
jo žmona Danutė tLipčiūtė - 
Augienė yra išleidusi didžiulę 
liuksusinę, temomis turtingą, me
džio raižiniais iliustruotą mono
grafiją, kurią spaudai paruošė ir 
išsamiai dail. Augiaus kūrybą bei 
gyvenimą aptarė dail. A. Ku
rauskas ir dail. T. Valius.

Stebėdami dail. Augiaus dra
matiškas kruopštaus rinkinio 
iliustracijas, lyg kartu su daili
ninku sekmadienio rytą kėliau- ! 
jame vingiuotais Žemaitijos ke
liais, kur dažnai sutinkame stūk
sančius koplytstulpius, kryžius, 
papuoštus medžio drožinių 
puošmenimis, šiaudiniais stogais 
dengtas gryteles bei medines 
bažnytėles, kuriose vyksta apei
gos ir tikinčiųjų procesijos. Šito
kios realaus žemaičių dvasinio 
gyvenimo išmąstytos temos ryš
kiai skverbiasi gabaus dailininko 
kūrybinio darbo įtampoje.

Monografijos leidinio pusla
piuose ypač daug randa vietos 
dar jaunystėje stebėti ir išgyven
ti Žemaitijos kaimų nuotaikin
gi vaizdai: gyventojų kasdieni

niai darbai, kaimynų bičiulystė 
bei nesantaika ir kiti išgyventų 
momentų reiškiniai.

Dailininkas lengvai susiras
davo savo kūrybai jautrius išgy
ventų dramatiškų nuotaikų siu
žetus. Ypač įspūdinga ir jaudi
nanti iliustracija, vaizduojanti 
dvi klūpančias moteris, aukštai 
iškeltomis rankomis, šaukiančias 
Aukščiausiojo palaimos. Tai su
kelia dramatišką kūrinio įtampą 
ir stipriai veikia žiūrovą. Šio ver
tingo kūrinio tema yra pakarto
ta ir dailininko antkapiniame pa
minkle, šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje.

Didžiąją savo darbų dalį ir 
laiką dailininkas Augius skyrė 
knygų iliustracijoms, kuriose 
dvelkia žemaičių krašto gamto
vaizdžiai, gyvenimo buities ap
linka ir jų nuotaikos.

Iš ryškesnių jo iliustruotų 
leidinių tenka paminėti: Že
maitės “Petras Kurmelis”, 1936 
m.; vysk. Valančiaus “Žemaičių 
vestuvės” 1937 m.; Salomėjos Nė
ries „Žalčio pasaka“ 1947 m.; 
“Pupos pasaka” ir kt. Be šių se
rijinių iliustracinių kūrinių, 
dail. Augius yra sukūręs apsčiai 
ekslibrių, plakatų projektų, už
sklandų ir smulkesnių taikomo
jo pobūdžio medžio raižinių. 
Paskutinysis, kaip atrodo jau li
gos metu, dailininko Augiaus 
ekspresyvus medžio raižiniais 
iliustruotas leidinys buvo skirtas 
pomirtinei Vytauto Mačernio po- 

' ezijos knygai, kurią redagavo po
etas Kazys Bradūnas (1961).

Visose Augiaus iliustracijose 
vyrauja pagrindinė temos min
tis, idėja ir tikrovės pajautimas. 
Net ir tais atvejais, kai iliustraci
jos esti perkrautos aplinkos buta
forija ar mažai reikšmingomis 
detalėmis, vis vien mintis bei idė
jinis turinys nedingsta ir nuosta
biai išryškinamas.

Būdingos yra dail. Augiaus 
sodrių linijų (78 medžio raiži
nių) kompozicijos, vaizduojan
čios žemaičių kaimo tradicines 
vestuves, pradedant piršlybomis 
ir baigiant piršlio “korimo” pap
ročiais. Ypač jautriai sukurta 
“Žalčio 'pasaka”, kurioje Eglės 
skausmą bei liūdesio išgyvenimo 
nuotaikas vaizduoja šios pasakos 
medžio raižinių iliustracijos. 
Kiekvieno kūrinio kompozicinis 
sprendimas, grafiškas linijų bei 
dėmių grupavimas pasiekė di
delio meistriškumo ir kūrybinės 
kultūros. Gili ir turtinga daili
ninko fantazija, siekianti aukšty
bes, lydėjo jį visuose kūrybos dar
buose.

Tenka apgailestauti, kad dail. 
Pauliaus Augiaus dailės kūrybi
nis laikotarpis buvo gana trum
pas ir jam nebuvo lemta savo kū
rybinį kraitį dar daugiau pratur
tinti. Dail. Paulius Augius mirė 
1960 m. gruodžio m. 7 d.

vyrai jautėsi daug laisviau, nors 
iš veidų išraiškų tikrai nebuvo ga
lima spėti apie ką dainuojama. 
Gal tikrai žmonos pagrasino dėl 
alučio ir dūmelio, prieš išleisda
mos vyrus į tolimąją Chicagą...

Šitokio pobūdžio dainos geriau 
tinka „Arui", nes jos reikalauja 
mažiau apšlifuotų balsų. Gaila, 
kad atsisakyta bet kokių liaudies 
dainų. Vyrai tikriausiai būtų vi
sai gerai paturavoję kokią kaimo 
sutartinę vietoj pabaigai pasi
rinktos amerikietiškos Mano kai
mas (Home on the Range).

Tarp choro dainų antrą kar
tą pasirodė V. Verikaitis su V. 
Klovos Udrio daina iš Pilėnu ir 
P. Planiųuette Gasparo arija iš 
Komeviljo varpų.

Negalima nepaminėti puikaus 
„Aro“ akompaniatoriaus Jono

Govėdo. Jis aiškiai supranta savo 
paramos dirigentui ir chorui 
svarbą. Solo pasažai atlikti sklan
džiai, išlaikytas tinkamas balan
sas tarp instrumento ir balsų. 
Kaip mums tą Govėdą atsiviliot 
į Chicagą?

Pabaigai negalima praeiti ir 
pro programos pradžią. Kažko
dėl prireikė pranešėjos, kuri me
lodramatiškai, su poezijos intar
pais, per arti prie mikrofono aiš
kino ko tikėtis, nors salėje pakako 
šviesos pasiskaityti atspausdintą 
programą. Jei ateityje nema
noma atsisakyti tokių aiškinimų, 
„Aras“ turėtų bent kontaktuoti 
kalbos žinovą, kuris patalkintų, 
rašant pranešimus apie „išpildo- 
mas# “amerikoniškas” dainas.

Emilija Sakadolskienė

• Dagys, MEILĖ TARP PRIE
ŠŲ. Dvylikos vaizdų drama. Iš
leista Toronte 1980 m. Tiražas I
— 500 egz. Spausdino Litho Art 
Leidinys 156 psl., iliustruotas 
Dagio skulptūrų nuotraukomis ir 
piešiniais.

Jurgutienes tapyba
Danguolės Šeputaitės - Jurgu

tienės, viešnios iš kone kaimy
ninės Michigano valstijos, dailės 
darbų paroda, atidaryta M.K. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo c., 
Chicagoje, lapkričio 21 d., kuo 
nors labai ypatingu čikagiečių ne
nustebino. Ir vargu ar galima 
menu besidominčius šio miesto 
piliečius lengvai nustebinti; tiek

šiame didmiestyje pirmaeilių pa
saulinių parodų it tiek čia giliai 
išprususių jų lankytojų ne vien 
tik gausiose miesto galerijose, bet 
ir lietuviškoje savuotėje. Tad ir 
išvada būtų tokia: Chicagon vyk
stantis dailininkas turi rimtai su
siimti ir pasitempti, gal net ap
lamai suabejoti savimi, bent savo 
pasiektuoju lygiu.

Danguolės Jurgutienės tapybas 
išsamiau aptarti, remiantis šia 
paroda, dar būtų kiek per anksty
bas darbas. Sugriebti dailininkės 
individualybę tarp įvairiausių te
mų ir išraiškos bandymų sunkiai 
beįmanoma. Ogi kūrybos prasmė 
ir vertė turėtų kaip tik būti tas 
niekieno kito neužgriebtas savo
jo teptuko ir savosios dvasios 
bruožas.

Vargu ar dailininkei padeda 
abstraktinis filosofavimas, kurį 
stebime darbuose: “Erdvių nak
tis”, "Noktiurnas”, “Septynių

mėnulių peizažas”, “Metamorfo- 
sė”, “Nakties ritmas’ ir kt. Vis 
dėlto atrodo, kad Danguolė Jur- 
gutienė yra labiausiai dailininkė 
tokiuos darbuos, kur ji vien tapo, 
o ne filosofuoja. Dailininku juk 
galima būti, turint talentą^nebū- 
tinai prisiverstinai plečiantis ko
ne į visatos platybes, galima bū
ti stipriu net su artimiausia ap
linka. Atrodo, kad šio pobūdžio 
darbuos mūsiškė dailininkė ir 
yra pati įdomiausia. Tenai, kur 
ji dažui ir vaizdui neprimeta ko
kių nors “aukštesnių pareigų ir 
sferų’, ji yrą maloni akiai ir ten 
už ją kalba pati grynoji tapyba, 
o ne kokia nors išgalvotinė frazė. 
Šia prasme pagalinantys tapybi
niai darbai yra: “Vasaros 
džiaugsmas”, “Pavasaris”, “Žalia 
vėsuma”, “'Liepsnojantis ruduo” 
ir kt.

Paroda dar galima lankyti ir šį 
savaitgali. k. brd.
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