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Prancūzai apie Lietuvos katalikus. 
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Suremkime pečius katedrai
Turime pripažinti, kad kated

rų statymas nėra lengvas dar
bas. Pradėtos viduramžiais, kai 
kurios dar ir šiandien nėra 
užbaigtos, kaip pavyzdžiui 
Koelno ir Malagos milžiniškos 
katedros. Ne viena jų išgyvena 
dargi šimtmečių bei epochų 
vykdomus pakeitimus, kol atsi
stoja prieš mus architektūrinė
je Bavo tobulybėje, kaip, saky
sim, mūsiškė Vilniaus katedra.

Nemenkesnis darbas bei 
pasiryžimas yra įkurti ir išlai
kyti gyvą universitetinę moks
lo katedrą. O įkurti lituanis
tinio mokslo katedrą išeivijoje 
ir dargi svetimame šio krašto 
universitete ne vienam gali 
atrodyti tikrai nereali ir neįvyk
doma utopija. Ištisus šimt
mečius lituanistikos ketedra 
atrodė mums utopija net pačia
me lietuvių tautos branduolyje 
Vilniuje. Tačiau utopija virto 
realybe, 1922 m. įkūrus Kaune 
Lietuvos universitetą, kada išti
sas katedrų pluoštas, jų tarpe ir 
humanitarinių mokslų kated
ros, pirmą kartą mūsų tautos 
istorijoje pradėjo ugdyti ir pu
renti grynai lietuviškąjį kul
tūrinio gyvenimo klodą. Grei
čiausiai ir tada netrūko balsų, 
kad pirmenybė teiktina karų 
nualintos Lietuvos ekono
miniam ir ūkiniam sektoriui. 
Tačiau nebuvo pasiklysta. 
Lituanistika ir kiti humanitari
niai mokslai netapo nustumti į 
antrąsias eiles. O to išdava: 
dvasioje kultūringa ir kūry
binga lietuvių tauta tėvynėje ir 
išeivijoje.

Toliau ribojantis išeivija, rei
kia žinoti, kad nesitenkinant 
vien trupiniais bei vidutiniš
kumu, o siekiant kiek galima 
aukščiausio rezultato, ir sveti
muose pasviečiuose jau ne 
viena atrodžiusi utopija virto 
realybe. Užtenka tik prisiminti 
Lietuviškosios Enciklopedijos 
36 tomus, Encyclopedia Litua
nica 6 tomus, Lietuvių fondo 
sukauptus milijonus, kad įsiti
kintume, jog mes gi nesame ša
pai, kad galime įkūnyti ir tokius 
pasiryžimus bei darbus, kurių 

reikšmė ir poveikis nesibaigia 
su šia diena.

Naujas Žingsnis tokių darbų 
kryptimi dabar yra rūpestis 
lituanistikos katedra. Po 
organizacinių ir pavienių apsi
žvalgymų, po akylaus pastu- 
dij avimo įvairių universitetų 
teikiamų sąlygų, pagaliau 
apsispręsta už Illinojaus 
universitetą Chicagoje. Jau 
galima ne tik svajoti, bet ir 
konkrečiai vaizduotis, jogši vie
ta bus centras lituanistinių 
mokslų Vakarų pasaulyje. 
Dėmesys į jį kryps ne vien tik 
lietuvių studentų bei moksli
ninkų, bet ir kitataučių moksli
ninkų, besidominčių lituanisti
ka. Pavyzdžiui, grynąją 
kalbotyrą bestudijuojančiam 
lietuvių kalba yra kone raktas į 
visas šio mokslo paslaptis. 
Tokiam bus tikra palaima, suži
nojus, kad Illinojaus univer
sitete, Chicagoje, yra lituanis
tikos katedra, kad gali ten 
nuvažiuoti arba bent susiraši
nėti, sprendžiant šios srities 
mokslines problemas. O ką 
bekalbėti apie katedros lygio 
lituanistikos poveikį univer
sitetiniam mūsų pačių jauni
mui ir aplamai išeivijos kultū
riniam ūgiui.

Tiesa, lietuvių kalbos užskai- 
tiniai (kaip svetimos kalbos) 
kursai su tam tikrais priedais 
ligi šiol pasitaikė, buvo ir yra ne 
viename Vakarų pasaulio, ypač 
Amerikos, universitete. Busi
moji katedra nė vieno anų kur
sų nenustelbs. Jie reikalingi ir 
visomis išgalėmis palaikytini. 
Tačiau žingsnis dar aukštyn 
šiandien jau pasidarė žengti
nas — lituanistikos katedra jau 
tapo būtinybe.

Tik visą reikalą ištyrus ir 
sprendimus padarius, dabar 
reikia patiems atitinkamai 
susidrausminti. Nebūtų teigia
mas dalykas, jei kurios nors 
vietovės kursai, nelaimėję 
organizacinėse pastangose 
katedros pozicijos, neatsižadė
tų lokalinių ambicijų ir imtų 
skersuotis su bendrai priimtais 
katedriniais nutarimais.

Laiškas iš Rochesterio
Mielas Kazy,

Kai Tomas Venclova sutiko 
atvykti į Rochesterį ir Nepriklau
somybės šventėje pasakyti pagrin
dinę kalbą, LB kultūrinei sekcijai 
atėjo mintis, kad būtų skriauda ir 
Rochesterio žmonėms, ir Nepri
klausomybės šventei, ir net pa
čiam Tomui Venclovai tik tuo ir 
tepasitenkinti. Atrodė, kad šven
tės išvakarėse Tomo Venclovos 
literatūros vakaras pačiai šventei 
suteiktų brandesnio turinio, 
labiau atskleistų jos prasmę, nes 
grožinis žodis tautai visada teikė 
ir tebeteikia ypatingo gyvumo, 
įkvepia drąsos bei stiprybės susi
burti ir kovoti už savo teises. 
Vietos Alto vadovybei, kuri 
rūpinosi Nepriklausomybės 
Šventės rengimu, atrodė, kad toks 
vakaras šventės išvakarėse nerei
kalingas, kad jis tik maišys, kad 
sumažins sekmadienį vykstan
čios . šventės dalyvių skaičių, o 
kartu- ir rinkliavos pajamas. 
Kultūrinės sekcijos žmonėms 
reikėjo gerokai pasiderėti, kol Alto 
žmonės pakeitė savo nuomonę, o 
tada jau viskas ėjo sklandžiai: 
niekas nenukentėjo, žmonės nesu- 
siskaldė, rinkliava pasiekė net 
rekordo, ir abu renginiai praėjo 
puikiausioje nuotaikoje. Tai tik 
parodė, kad dirbant sutartinai, 
tarpusavy nesitampant, visada 
galima pasiekti geresnių rezul
tatų. Man, Kazy, ypatingai 
smagu, kad šiais metais mūsiškė 
Nepriklausomybės šventė kiek 
priminė laisvos Lietuvos laikų tra
diciją, kai Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse Valstybės 
teatre buvo rengiamas didelis lite
ratūros vakaras ir jo metu įteikia
mos valstybinė ir kitos mažesnės 
premijos. Ročesteriečiai, žinoma, 
jokių premijų įteikti neturėjo, bet, 
porą gerų valandų praleidę su 
Tomu Venclova, jautėsi, lyg patys 
būtų tokią premiją gavę.

Man pačiam Tomą Venclovą 
porą kartų teko sutikti anksčiau. 
Vieną sykį labai prabėgom 
Toronte, antrą sykį Kalifornijoje, 
Arbų namuose, bet kokio arti
mesnio ryšio nesumezgėm. Neteko 
artimiau susimezgioti nė dabar, 
nes laikas buvo trumpas, vos 
viena para, o žmonių ir reikalų 
daugybė, tai ir tesusiliesdavom tik 
labai atsitiktinai, tik trumpom 
akimirkom. Ilgiausias pabend
ravimo momentas buvo pats lite
ratūros vakaras. Tiesa, tas 
bendravimas buvo tik vienpusis — 
jis kalbėjo, aš klausiausi. Ne aš 
vienas, pilnutėlė salė klausėsi. 
Dvi valandos prabėgo kaip viena 
minutė.

Pats, Kazy, jau žinai, kad mes 
čia literatūros vakarus rengiame 
pačiu paprasčiausiu, pačiu pigiau
siu būdu ir gauname iš tų vakarų 
daugiau, negu bet kur kitur. Čia 
nedaigstome rašytojo nei dekla
matoriais, nei solistais, nei 
chorais, nei instrumentalistais. 
Susirenkam, pakviečiam rašytoją 
į priekį, ir viskas. Čia jis šneka, 
pasakoja, skaito, o mes tik klau
som, siurbiam į save jo mintis ir 
turtėjam, o dar ir klausimais 
svečią gerokai pavarginam. Jau 
daug rašytojų taip praleidom, ir 
dar nepasitaikė, kad kuris nors

Tik nuo stipraus ir vieningo 
pečių surėmimo dabar priklau
so lituanistikos katedros gimi
mas ir jos ateitis. O tuo pačiu ir 
visos išeivijos įsiprasminimas 
lituanistikos katedros skliautų 
surėmime.

k. brd.

Rašytojas Tomas Venclova kalba Rochesteryje Nuotr. St. Ilgūno

būtų buvęs panašus į kitus. Kiek
vienas turi visiškai savitą pasaulį, 
kiekvienas pavc riboja mus po tik 
jam vienam težinomas savo dva
sios gilumas, ir po kiekvieno pasi
juntam praturtėję pažintimi su vis 
kitu mūsų kultūros kūrėju, o per jį 
ir su pačia kultūra. Nejučia ir 
patys kultūrėjam.

Ir Tomas Venclova atskleidė 
save visiškai kitokį už tuos, ku
riuos ligi šiol esame pažinę. Kitaip 
gal ir negalėtų būti: jis ir augo ir 
brendo kitokiose sąlygose, negu 
mes visi kiti. Kai Lietuvą pradėjo 
trempti okupantai, jis tebuvo vos 
kelerių metukų, tai gyvo nepri
klausomybės pulso nebegalėjo net 
atsiminti, o augo okupantams 
pakankamai atsidavusioj šeimoj, 
tai ir joje nekiek tos netolimos pra
eities teigiamų atgarsių tegalėjo 
pnsigaudyti. Vis dėlto jis jau gana 
anksti pajuto, kad esamoje tvarko
je ne viskas taip, kaip skelbiama. 
Tų savo nuotaikų jis net nemanė 
slėpti, o kad jis buvo sūnus val
džios žmogaus, tai ir jo iškritimas 
iš užbrėžto rato turėjo būti anksti 
pastebėtas. Ilgainiui, kaip jis pats 
sako: „Tenykštei valdžiai tai 
labai nusibodo ir apkarto, ir man 
toji valdžia taip pat gerokai 
nusibodo ir apkarto, tai reikėjo 
skirtis. Iš tikrųjų su tokia valdžia 
skirtis nusprendė ne valdžia, bet 
jis pats. Tik skyrimosi procesas 
tenai nėra toks lengvas, kaip lais
vame pasaulyje. Iš tenai lagaminų 

Adomas Galdikas (1893-1969) Pamiškė (aliejus)
Adomo Galdiko darbų paroda šiuo metu vyksta M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

susidėjęs neišvažiuosi. Išva
žiavimą reikia išsikovoti, veržte 
išsiveržti. Tam daug padėjo čio
nykščiai lietuviai, o ypač daug 
padėjo šiemetinis Nobelio premi
jos laureatas Czeslavv Milosz, be 
kurio pastangų gal nebūtų pasi
sekę nei iš ten ištrūkti, nei čia 
atvažiavus geresnio darbo gauti. 
Toje vietoje, Kazy, noriu įterpti 
nuo savęs, jog būtų labai gera, kad 
Venclova išsamiai aprašytų savo 
tą vadinamą su valdžia išsi
skyrimo ir galutinio ištrūkimo pro
cesą, panašiai, kaip yra aprašęs 
Solženicinas. Būtų puikus doku
mentas mūsų kultūros istorijai, o 
kartu ne vienam ir čionykščiam 
praskaidrintų galvą.

Vakare užsiminė, kad be dabar 
išleidžiamos straipsnių rinkinio 
knygos, rengia dar porą kitų, 
neatėjo net į galvą paklausti, ar 
viena iš jų nebus su tenykščia 
valdžia išsiskyrimo dokumentas.

Ne paslaptis, kad ne vienas 
galvoja Venclovą esant rusų 
šnipą. Ir šnipą ne sušnipinėti 
kokias nors JAV paslaptis, bet 
šnipinėti mūsų tarpe. Anai pusei, 
žinoma, labai svarbu, kad mes 
taip galvotumėm, kad jį išjung- 
tumėm iš savo tarpo. Jiems juk 
labai pikta, kad tas čia važinėja po 
visokias konferencijas ir šneka jų 
nenaudai, tai ir stengiasi žmogų 
kaip nors suniekinti, o mes taip 
lengvai griebiam kiekvieną 
kabliuką. Tokių užuominų girdė

jau Kalifornijoje, Chicagoje net 
visiškai rimtai teko sušnekti su 
neeiliniais mūsų veiklos 
žmonėmis. Panaši uodegutė jį 
atsekė ir į Rochesterį. Atsirado 
šnibždesių, kad Venclova atva
žiavo pašnipinėti. Tik viena laimė, 
kad daugiau tokių „kritiškų“ 
galvų kaip ir nėra, tai ir jokio 
judėjimo sukelti negali. Beveik 
kiekvienam aišku, kad mūsų tarpe 
nėra ko iššnipinėti. Galima sukelti 
rietenų, bet joms kelti Venclovos 
nereikia. Jas pakankamai kelia 
mūsų pačių mokslais tituluoti 
žmonės. Gal jie kieno ir pakurs- 
tomi, bet tik ne tokių kaip Venc
lova. Šnibždėtojai verčiau savo 
tarpe paieškotų panašių žmogėnų 
į Alseiką ar Mikuckį, jeigu jis 
tikrai toks buvo, kaip sako po jo 
mirties išleisti neva jo paties atsi
minimai. Kai pasitaikė būti 
vieniems, tiesiai ir paklausiau, ką 
pats Venclova galvoja apie tokius 
pašnibždėjimus, net ir tvirtus 
teigimus, kad jis yra čia atsiųstas 
kokiam nors griaunamam darbui, 
nes iš ko jis taip trankytųsi po visą 
Vakarų pasaulį. Venclovai tai 
buvo ne naujiena. Jis net nemė
gino sužinoti, kas tokie kalbas 
leidžia, tik pastebėjo, jog labai 
lengva kiekvienam patikrinti: 
reikia pasverti, kam iš visų 
Venclovos važinėjimų daugiau 
naudos — okupantui ar Lietuvos 
reikalui. Galvojančiam, rodos, to 
galėtų užtekti. Tik ar visi galvoja?

Bet grįžkime prie Tomo 
Venclovos. Šiuo metu jis poezijos 
rašo nelabai daug, po „98 eilė
raščių“ tėra parašęs gal kokia 
dešimt naujų. Daugiausia verčia iš 
kitų kalbų ir laiko save labiau 
vertėju, negu poetu. Ypačiai daug 
laiko skiria politiniam darbui, ir 
šiuo metu išeina knyga jo straips
nių rinkinio, kuri, jo paties 
žodžiais, „daug kam gal bus 
įdomesnė už mano eilėraščius“. Po 
to dar planuoja porą kitų knygų, 
bet apie jas konkrečiau šnekėti dar 
lyg būtų ir per anksti. Šiuo metu 
Yales universitete dėsto du kursus 
— lietuvių kalbą ne lietuviams ir 
devynioliktojo amžiaus rusų 
poeziją. Apskritai New Hąvene ir 
jam patinka — vieta rami, čia pat 
Nevv Yorkas, kuriame gyvas 
kultūrinis judėjimas; o be to čia 
yra ir šerių pažįstamų, vadinamų 
disidentų iš Sovietų Sąjungos.

Į Vakarus Venclova buvo išmes
tas pagal ypatihgą tvarką, kuri 
nedaug kam tetaikoma. Taip buvo 
išmestas.' Rostropovičius (čeles
tas), vėliau , generolas Grigorenko, i 
Jie buvo išleisti su So,vietų są
jungos, pasais, ir tik jau čia .esan
tiem? , ,tįe , pasai atimti, , kad 
nebegalėtų grįžti. Tas ' pat 
padaryta ir Venclovai. Jį irgi 
išleido skaityti kursą Berkley uni- 
versitėte, 6 po kurio laiko atėtnė; 
pasą. Kitų tautybių taip išvarytų' 
asmenų yra ir daugiau, gal 
dvidešimt ar net trisdešimt. 
Lietuvis tėra tik jis vienas, gal dėl 
to ir tiepašnibždėjimai netyla, kad 
jis čia kokiam nors tikslui yra 
atsiųstas, o kad Venclova netyli, 
sako, teisybę ne tik lietuvių, bet ir 
nelietuvių susibūrimuose, tai 
Maskvos klapčiukai tikrai sten
giasi, kad tokie šnibždėjimai 
nenutiltų. ' .

Po ilgokos įdomios įžangos 
(kurios, Kdzy, kad laiškas neiš- 
tįstų į devynias paklodes, paminiu 
tik trupinius), Venclova priėjo prie 
tikrojo šio vakaro branduolio — 
poezijos. Pradėjo nuo vertimų. 
Pirmąjį eilėraštį paskaitė 
Milosz’o, šių metų Nobelio 
laureato, Lietuvoje gimusio ir 
augusio. Jis save nors laiko 
lenku, bet labai nuoširdus lietu
viams. Eilėraštis parašytas 
archaišku stiliumi, kurį ir vertėjas 
mėgino pakartoti, versdamas jį 
silabiška eilėdara. Eilėraščio 
užuomina esanti labai paprasta. 
Jis rašytas 1950 metais ir neabe
jotinai galvoje turima Stalinas. 
„Tu skriausti pratęs paprastą 
žmogų, žiauriai išjuokęs jo kančią 
ir kraują, surinkęs rūmuos 
palaidūnų gaują, kuriem nerūpi, 
kas gera, kas bloga“. Tai tik pra
džia, bet ir iš jos jau aišku, apie ką 
kalbama. Bent mums aišku. 
Vėliau dar paskaitė Chestertono 
„Drakono medžioklę“. Jį versti 
parinko todėl, kad su drakonu 
žmonės visada kariavo, tebe- 
kariauja dabar, o šiuo metu su juo 
kariauja žmonės Lietuvoje. „Nes 
drakono mirtis, tai žmonijos 
viltis“. Po jo — Dylan Thomas 
eilėraštį „Ir nebus mirties karali
jos“. Tą eilėraštį jau yra per
pasakojęs Algimantas Mackus, tik 
apsuko Dylan Thomas mintį at
virkščiai, kad mirtis nebus 
nugalėta, tuo tarpu Venclova jį 
vertė, nors kiek atsižvelgdamas ir 
į Mackų, nepakeisdamas 
autoriaus pagrindinės minties. 
Eilėraščius jis verčiąs laisvai, 
pirmiausiai žiūrįs, kad eilėrašty 
būtų išlaikyta metrika, alite
racija, rimavimo sistema, o 
žodžiai gali ir keistis. Jis žiūrįs tik 
viena: ar autorius galėjo taip 
parašyti, ar galėjo tas tilpti į 
autoriaus mintį. Taip verčiama 
dabartinėje Lietuvoje ir apskritai 
Rytuose, o Vakaruose daugiausia 
verčiama pažodžiui, visiškai ne
kreipiant dėmesio į eilėraščio

(Nukelta į 2 psl.)
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Susirenkam ir pakvieiiam rašytoją į priekį
(Atkelta iš 1 psl.)
formą. Net ir jo paties eilėraščiai j 
anglų kalbą verčiami tokiu pat 
būdu, ir tai jam nepatinka. Sakosi, 
kad tokie vertimai net ir kritikui 
gali nepatikti. Esą būtų geriau, 
jeigu verstųsi rimuotai, bet ką jis 
begalįs padaryti, kad čia tokia 
mada. Po to paskaitė eilėraštį 
Annos Achmatovos, anot jo paties 
žodžių, padoriausios rusų poetės, 
neseniai mirusios; ne nusižudžiu- 
sios, kaip kas skelbė, bet mirusios 
širdies liga. (Nusižudė jos draugė 
Cvetajeva. Ji buvo pabėgusi užsie
nin, gyveno kurį laiką Prancūzi
joje, daug vargo, nusprendė grįžti, 
bet grįžusi gyvenimo nebegalėjo 
pakelti ir pasikorė.)

Achmatova gal ir nebūtų galė
jusi nusižudyti, nes buvo labai 
religinga. Ji visą laiką gyveno 
Rusijoje, visą laiką kovojo su 
valdžia. Pačiai neteko būti kalė
jime, bet užtat kalėjo jos vyras ir 
sūnus. Tas nuo valdžios kentė
jimas matyti ir jos eilėrašty. „Atsi
minimų esti trys epochos...“ Bet jis 
taip užslėptas užuominose, kad tik 
žiną įvykius gali atspėti, apie ką 
poetė šneka ir nuo ko kenčia. Jų 
net ir pats Venclova nei prieš 
skaitymą, nei perskaitęs, nebandė 
lukštenti, nors tas palukštenimas 
galėjo būti gal ir labai įdomus.

Vertimų tarpsnį užbaigė graiko 
Konstantino Kavafi „Barbarų be
laukiant“ ir „Itake“, kurie abu 
šiek tiek primena mūsų pačių 
likimą.

Jo paties poezijai, labai herme
tiškai, jau reikėjo daugiau komen
tarų, nes be jų ji gali būti sunkiai 
tesuprantama arba ir visiškai 
nebesuprant . ia. Pirmąjį eilėraš
tį perskaito ,Nel mezzo dėl cam- 
min di nostra vita“ (Mūsų 
gyvenimo kelio viduryje). Tai Dan
tės Dieviškos komedijos pirmoji 
eilutė. Eilėraštis skirtas atmi
nimui Venclovos draugo Konstan
tino Bogatyriovo, kuris rastas 
užmuštas savo buto prieangy, ir 
neabejotina, kad buvo užmuštas 
saugumo. Kai Venclova rašė tą 
eilėraštį, jau ir pats buvo įsitrau
kęs į tą patį darbą, kurį dirbo jo už
muštas bičiulis, todėl ir jau gana 
nebejaukiai jautėsi. Eilėraštį 
bandė sudėti iš užuominų apie 
Vilnių (gražiausią Rytų Europos 
miestą), apie Kazlauską (Migloj 
šiurena pūvantis nendrynas), apie 
Tamonį (Yra akmuo, kastetas, 
garvežys) ir apskritai apie tokią 
valstybę, kurioje miegama, ger
iama ir valgoma mirty, su kuria 
apsiprasti žmogui vis tiek vargu 
ar galima, nes toje šalyje beveik 
niekas neatsitinka atsitiktinai, 
taigi ir mirtis.

„Dialogui žiemą“ reikėjo dar 
daugiau paaiškinimo. Palangos 
pajūrio žiemos peizaže dialogas 
vyksta žmogaus viduje, tai šneka 
paties su savimi. Eilėrašty yra ir 
trečias pašnekovas, tai Dievas, bet 
neaiškus, net nežinia, ar jis yra. 
Tai lyg tikėjimo ir netikėjimo gali- 

f nėjimasis. Tuo metu, kai Venclova 
tas eiles rašė, Lenkijoj vyko suki
limas, Danzige buvo kruvinų susi
rėmimų, ir poetas jautėsi kiek 
nejaukiai. Jį gulo klausimas, ar 
kas iš to išeis, ar neišeis. Tokiu 
atveju kaimyninių kraštų likimas 
gali tapti labai susietas, todėl eilė
raštyje suminėti Jupiteris ir Mar
sas — tai valdžia ir karas. Jie 
įsidega pajūrio danguje (Lenkijos 
pajūry). Lyg žuvys blizga aikštės, 
tai jose pralieto kraujo bliz
gėjimas. Tą eilėraštį perskaitė

■ Czeslaw Milosz ir išvertė į lenkų 
kalbą, visiškai net nežinodamas, 
kad jis sukurtas Danzigo 
neramumų įkvėpto poeto. Tik 
vėliau susitikę juodu tą išsiaiš
kino.

„Sustok, sustok. Suyra saki
nys“ forma yra panašus į anks
čiau skaityto Dylon Thomas eilė
raštį, bet turinys visiškai kitoks. Jį 
Venclova parašė, kai laukė spren- 

, dimo išvažiavimui į Vakarus. Tuo 
nerimu, ta nežinia virpa ir kiek
vienas eilėraščio sakinys.

„Sutema pasitiko šalčiu“ 
yra daugiau asmeniško pobūdžio. 
Jis kalba apie likimą dviejų 
asmenų, ne apie likimą visos 
šalies, bet jame irgi yra šalies 
gyvenimo nuotaikų. Nuotaikų tos 

' šalies, kur žmogui telieka tik 
vienas tikras dalykas, tai žodis

■ arba eilėraštis. Jie žmogui tėra 
vienintelė tikra atrama. Ten net ir 
meilė ir šeima tikros atramos 
neduoda, nes tos atramos kiek
vienu momentu gali būti iš
ardytos. Šiame eilėrašty yra

aprašyta Maskva. Ją galima 
atpažinti tik iš simbolikos. Mask

voje yra devynios stotys, o dešim
toji aerodromas, „Ta gyvenvietė 
ar skritulys“ — Maskvos miestas 
yra labai apskritas. Eilėraštyje 
yra dar ir kitokių užuominų. 
Apskritai Venclovos eilėraščiai 
yra parašyti užuominomis, kurios 
tenai lengvai suprantamos, bet čia 
jau nebe taip. Čionykščiams ne 
viskas ir ne kiekvienam lengvai 
beišlukštenama, bet tenai toks 
rašymo kelias vienintelis. Taip 
rašant4daugelis dalykų praslysta 
cenzorių nepastebėti ar nesu
prasti. Tik tokiu būdu ir jam pa
čiam tepavyko kai kuriuos eilėraš
čius atspausdinti, nors anaiptol ne 
visus.

„Hidalgo“ vienas iš pirmųjų jo 
eilėraščių, parašytas Vengrijos 
sukilimo metu, kalba apie nelygią 
kovą su galiūnu, kur stiprusis 
visada laimi, bet ir nelaimi, nes 
teisusis „Nebe pirmą kartą nužu
dytas, nebe pirmą kartą gyvenu“. 
Teisybė vis grįžta ir grįžta. Jos 
nužudyti neįmanoma.

Po poezijos skaitymo ir paaiš
kinimų, kurie užtruko visą 
valandą, kita valanda buvo skirta 
pasikalbėjimui. Nors pats 
Venclova ir pasakė, kad jis 
sutinka kalbėti ne vien literatūros 
ar jai gretimais klausimais, bet 
visokiais: politiniais, visuomeni
niais ar net liečiančiais grynai jo 
asmenį, bet susirinkusieji ribojosi 
beveik vien literatūra ir jai 
gretimom sritim. Čia, Kazy, vienu 
kitu žodžiu ir bandysiu perbėgti 
esminius to pašnekesio momentus, 
nes galvoju, kad jie gali būti 
įdomūs ir Tavo laikraštį skaitan
tiems.

Tą vakarą jau anksčiau bent 
porą kartų buvo užsimintas šių 
mętų Nobelio laureatas Czeslaw 
Milosz, tai ir kilo klausimas, ar 
tremtyje nemenkėja jo lenkų 
kalba. Venclova mano, kad ne. 
Tiesa, jis mėgsta rašyti kiek 
archaiška lenkų kalba, bet tas 
nereiškia, kad tremtyje jo lenkų 
kalba būtų sumenkėjusi. Jis net 
Senąjį Testamentą verčia į lenkų 
kalbą, vartodamas tokią kalbą, 
kokia buvę maždaug šešioliktame 
amžiuje, bet tas teparodo jo didelį 
lenkų kalbos mokėjimą. Mickevi
čius „Poną Tadą“ irgi parašė 
būdamas tremtyje, o iš jo pačioje 
Lenkijoje ir šiandien mokomasi 
lenkų kalbos. Ir mūsiškių kalba 
nėra sumenkėjusi. Ir Nagys, ir 
Bradūnas, ir kiti jų amžininkai 
rašo taip gerai lietuviškai, kad ir 
Lietuvoje būdami vargu ar būtų 
kitaip rašę. Gerą kalbą galima 
išlaikyti ir būnant svetur.

Venclova pats apie save 
nemano, kad būtų geriausias 
lietuvių poetas. Esama už1 jį ir 
geresnių, tik nesena jo gyvenimo 
istorija daug padeda atkreipti kitų 
dėmesį ir garsėti. Greičiausiai, jos 
dėka jisai praeitą vasarą tebuvo 
pakviestas ir į Rotterdamą, į tarp
tautinį pasaulio poetų festivalį, 
kurin kasmet kviečiamas ir vienas 
poetas mažos tautos, kurios lite
ratūra nėra plačiai pasaulyje ži
noma. Ta proga jo poezija yra 
verčiama į daugelį kalbų. Tomo 
Venclovos eilėraščiai buvo išversti 
net į penkiolika, ir tai gera ne tik 
pačiam Venclovai, bet ir visai 
mūsų tautai.

Lietuvoje literatūros vakaruose 
jam neteko dalyvauti, nors tenai 
jų rengiama gana daug. Ten mat 
tokie vakarai rengiami iš viršaus, 
valdžios iniciatyva, tai ir 
parenkami tik tokie žmonės, kurie, 
kur nuvykę, neleptelėtų kokio 
negero žodžio. Sykį ir jis buvo pa
kviestas vykti kartu su kitais į 
šiaurinę Lietuvą, bet prieš pat 
išvykimą buvo atšauktas. Matyti, 
nepasitikėjo. Kiti išvyko, o jį su
laikė.

Dėl savo išvykimo iš Lietuvos 
Venclova nesikremta, nes čia bū
damas gali daug daugiau pada
ryti, negu būtų galėjęs ten. Ir pačia 
Amerika yra patenkintas. Per tuos 
kelerius metus ji yra padariusi 
visiškai gerą įspūdį, daug geresnį, 
negu tikėjosi, nors nepatinkanti 
miestų išvaizda, visiškas archi
tektūros nebuvimas. Čia 
kiekvienas stato, kaip jam 
patinka, o kažin kodėl patinka kas 
labai negražu. Visur tik sandėlių 
ir sandėlių eilės, visur nešvaru ir 
purvina. Jam daug geriau patinka 
Vilnius ir kiti Europos miestai. 
Lietuvoje dabartiniai Šiauliai yra 
vieninteliai, kurie labai primena 
Amerikos miestus. Tik gal kiek 
švaresni. O Šiauliai Lietuvoje 
laikomi pačiu negražiausiu 
miestu.

Sovietų Sąjungoje ir pačioje 

Lietuvoje poezija tikrai labai 
mėgiama. Tenai geras poetas yra 
ne vien poetas, bet ir politikas, net 
ir pranašas. Poezija tenai atstoja 
ir politiką ir religiją. Ir vienas ir 
kitas yra draudžiama,tai abu 
ir patenka į poeziją. Rusijoje tokie 
kaip Pasternakas ar Achmatova, 
arba Lietuvoje Putinas ar Mar
cinkevičius, kurio jis pats kaip 
poeto nelabai mėgsta, turi didelį 
poveikį jaunajai kartai. Tas 
poveikis kartais yra teigiamas, 
kartais ir ne taip teigiamas 
(Marcinkevičiaus atvejų), bet jis 
toks didelis, kokio Vakarų visuo
menėje joks poetas neturi. Tenai 
poezija yra ir tautos, ir kalbos, ir 
paties žmogaus gynimas. Tenai 
žmonės poeziją taip mėgsta ir taip 
greitai išperka, net nežiūrėdami, 
kas joje yra ir ko ji verta. Taip atsi
tinka gal todėl, kad nėra pasi
rinkimo. Čia, jeigu tik turi pinigų, 
gali pirkti daugybę dalykų: ir 
automobilį, ir namą, gali keliauti į 
kitą pasaulio galą. Čia pilna 
visokių galimybių, o tenai iš 
geresnių galimybių tėra dvi: gali 
nusipirkti knygą arba vodką. Dėl 
to su knygomis tenai tikra bėda. 
Geresnę knygą kartais net per 
porą valandų išperka. Išperka ir 
baigta. Čia kitaip. Jeigu knygą 
gerai perka, tai vis naujas laidas 
leidžia. Tenai ne. Valdžia nustatė, 
koks skaičius tos knygos gali būti 
išleistas — ir viskas. Išsibaigė, tai 
išsibaigė, apie kokią naują laidą 
be valdžios leidimo negali būti nė 
kalbos. Kai kurios knygos, ypač 
lietuvių literatūros klasikai, net 
knygyno lentynų nepamato. Jos 
sukraunamos knygyno užpa
kaliniuose kambariuose ir iš tenai 
išnešiojamos. Net ir pinigą turė
damas ne kiekvienas gali nusi
pirkti, reikia ko nors kito, kokio 
nors daikto. Ir taip yra ne vien 
Lietuvoj, visoj Sovietų Sąjungoje 
tas pats. Visur knygynų lenty
nose tėra menkavertė komu
nistinė propaganda, kurios niekas 
neperka ir neskaito.

Kai kuria prasme rašytojas 
tenai yra laimingas, nes ką jis 
beparašytų, žmonės pirks, o jeigu 
parašys dar ką gera, tai bus ne tik 
perkamas, bet dar gerbiamas ir 
mylimas.

Kur yra daugiau gerų poetų? 
Ten, ar čia, Vakaruose? Tomas 
Venclova mano, kad Vakaruose. 
Buvp vienas kitas didelis ir tenai, 
bet čia (ne vien JAV, visame 
Vakarų pasaulyje) jų yra kur kas 
daugiau, tik čia jiems sunkiau 
sodominti visko pertekusius skai
tytojus.

Tenai daugumas poetų rašo 
uždarai, hermetiškai, kad cenzūra 
ir saugumas nesugaudytų, kokios 
mintys yra paslėptos už konkrečių 
įvaizdžių. Venclova taip rašė 
tenai, nemano to rašymo būdo 
keisti nė čia. Toks turbūt ir pasi
liks, nes toks rašymo būdas yra 
artimas jo vidinei struktūrai. Jo 
eilėraščiai ir toliau žada pasilikti 
su nelengvai išlukštenamomis 
užuominomis, bet kalbėjimas ir 
publicistika yra ir bus atvira. Atvi
rai kalbėti ir rašyti pradėjo tuoj čia 
atvykęs ir nejuto jokių sunkumų. 
Lūžio nejuto gal ir dėl to, kad bebū
damas Lietuvoje jau rašinėjo į 
savilaidinius leidinius, kartais net 
savo tikrą pavardę pasirašy
damas. Nors jo pažiūros ne visada 
sutinka su čionykštėmis pažiū
romis (su tenykštėmis pažiūromis 
jos dar labiau nesutinka), bet jis 
publicistikoj vis tiek nesiverčia 
jokiomis užuominomis, o rašo taip, 
kaip jaučia ir galvoja.

Lietuvoje šiuo metu vyrauja 
Mieželaitis. Jo knygos leidžiamos 
dideliais tiražais ir gražiai api
pavidalinamos, bet Venclova jo 
poezijos nevertina. „Man jo eilės 
dažnai atrodo lyg grafomanija, o 
jei ir ne grafomanija, tai bent 
labai mažai įdomios. Tokia mano 
asmeniška nuomonė, bet 
nuomonių gali būti ir kitokių“, 
pasako net nemėgindamas ginčy
tis.

Mieželaitis yra aiškus režimo 
žmogus. Šiuo metu net ir režimo 
žmonių tarpe yra mada pažaisti 
patriotizmu, parašyti taip, kad 
būtų galima suprasti ir vienaip ir 
kitaip, bet tas žaidimas yra labai 
nerimtas, apsimestinis, nes jeigu 
valdžia ką lieps, jis tuoj ir padarys 
ir parašys, kaip lieptas. Tokiu 
apsimestiniu žaidimu jie bando 
susidaryti kapitalą ir tautoje, ir 
išeivijoje. To kapitalo susidaryme 
yra ir įdomus momentas. Pagal 
Šakalio pasakojimą, net ir tar-

Leonardo da Vinci (italas, 1452-1519) Ginevra de* Bene! (Nacionalinė
galerija Washlngtone)

dytojai kitaip pradeda šnekėti. 
Prieš penkiolika metų, jeigu kuris 
tardomasis pasakydavo, kad 
palaukite, kai Lietuva bus laisva, 
mes jums parodysime, jie juok
davosi net pilvus susiimdami, bet 
kai per paskutinį tardymą jis pats 
tuos žodžius pakartojo, saugumie
čiai nebesijuokė, gal net susi
mąstė. Susimąsto ir ne vienas reži
mo žmogus, nes niekas nebežino, 
kas bus rytoj. Jeigu atsitiktų, kad 
Lietuva taptų laisva, jie tuoj 
pasakys: „Ir mes buvom patrio
tai“. Prie tokių Venclova ir skiria 
Mieželaitį, net ir Marcinkevičių, 
nors tenai daug kas, ypač 
jaunimas, jį laiko antruoju Mai
roniu.

Šiuo metu geriausiais poetais jis 
laiko Gedą, Vaičiūnaitę ir Marti
naitį, kuriais iį laikosi tenykštė 
lietuvių poezija. Iš čionykščių 
poetų Brazdžionis yra tapęs legen
da. Jis atsimenamas dar iš nepri
klausomybės dienų, daug kas yra 
išsaugojęs jo knygų, patyliukais 
jas skaito ir slepia, nes jos per 
kokią kratą gali būti konfiskuo
tos. Lietuvoje jo vardas yra kaip ir 
uždraus. . Ir iš čia išleistų viena 
kita jo lyga vis tiek į Lietuvą 
patenk yra skaitoma. Tenai jis 
daug 1. au vertinamas, negu čia. 
Lietuvoje jis laikomas labai 
dideliu tautos dainiumi. Šiaip iš 
čia poetui patekti į Lietuvą, 
atrodo, yra viena sąlyga: reikia 
numirti. Radauskas mirė, jį ir ten 
išleido, ir išleido beveik viską. 
Mackus mirė, jį irgi išleido. Išleido 
dar gal ir todėl, kad juodu niekur 
nėra savo eilėraščiuose užkabinę 
komunizmo, nors nei vienas, nei 
kitas komunizmo draugai nebuvo. 
Tuo tarpu Aisčiui nė mirtis nepa
dėjo — jo neleidžia. Apie jaunes
nius, jau čia subrendusius, tokius 
kaip Nagį, Niliūną, Lietuvoje 
žmonės beveik nieko nežino, išsky
rus, žinoma, pačius tenykščius 
poetus ir kai kuriuos kultūrinin
kus. Tie šiek tiek žino, bet toli 
gražu nepakankamai.

Patys rusų poetai irgi yra dviejų 
rūšių: sovietiniai ir antisovie- 
tiniai. Pastarųjų tarpe yra jau 
minėti du didieji — Pasternakas ir 
Achmatova, bet lietuvių poetams 
nei vieni, nei kiti labai didelės 
įtakos neturėjo. Žinoma, kai toji 
poezija į Lietuvą lengvai patenka, 
kai ji net grūste grūdama, visiškai 
tos įtakos išvengti negalima. Tas 
pats Mieželaitis mėgdžiojo 
Jeseniną, Majakovskį, Tvardovs- 
kį, bet šiaip žmonės nemėgsta nei 
rusų, nei jų-poezijos. Kai rusų 
kalba yra per prievartą brukama, 
tai nuo jos ir traukiamasi. Todėl 
nesidomi net ir tais antisovie- 
tiniais poetais, kuriais reikėtų 
domėtis. Nesidomi vien todėl, 
kad jie yra rusai. Jam pačiam 
Achmatova ir Pasternakas yra 
turėję įtakos, bet save jis laiko 
išimtimi, nes esąs vienas iš nedau
gelio, kuris skiria rusą nuo ruso.

Jaunystėje Venclova buvo 
komjaunuolis ir gana karštas. 
Vienas iš nedaugelio Vilniaus uni
versiteto jaunuolių, kurie tikėjo, 
kad komunizmas veda žmoniją į 
šviesą ir tiesą. Vėliau tai iš
garavo. Kodėl? Tik todėl, kad 
žmogus turi galvą, turi akis, 
dairosi, mato, kas aplinkui darosi. 
Mato, kad reikalai geryn neina, 

kad žmonės prispausti, valdomi 
baime, bijo pasakyti, ką galvoja, 
kad prispausta tautinė kultūra, 
kad prispausta religija. Nereikia 
būti religingu, kad religijos 
prispaudimą suprastum. Užtenka 
matyti, kad kiti žmonės negali 
daryti to, kas jiems svarbu, reikš
minga, psichologiškai būtina. 
Gana anksti jam metėsi į akis, kad 
aplinkui viskas netvarioj, kad ta 
visuomenė yra subtankrutavusi, 
kad tuo keliu žmonija i neturi ir 
negali eiti. To jam ir užteko. Visi 
turi smegenis ir visi tą supranta. 
Toliau jau yra charakterio klau
simas. Vienas viską mato ir su
pranta, bet bijo, kitas vislią pjąto, 
bet galvoja: „Velniai nematė, nafs 
gerai pagyvensiu“, o trečias pasi
taiko tokio charakterio, kad nei 
labai bijo (gal per savo kvailumą), 
nėi nori jau taip labai getai 
gyventi. Tokiam labiau rūpi 
principiniai dalykai. Jam pačiam 
pasitaikęs toks nevykęs charak
teris, kad tapo vienu iš tų, kurie ir 
ma(ė, kas bloga, ir nenorėjo to 
nutylėti. Jeigu būtų buvęs iš 
eilinių žmonių, kokių darbininkų, 
valstiečių ar net vidutinių inteli
gentų vaikas, jam tuoj būtų nuėmę 
galvą, ir viskas, bet jį ilgai gynė 
tėvo pavardė ir užimama vieta. 
Dėl to daug ką galėjo sakyti tiesiai 
ir atvirai. Žinoma, ir tose sąlygose 
galėjo viskas baigtis blogai, bet 
nepasibaigė. Laimė buvo jo pusėje.

Ten gyvenant jį labiausiai 
smaugė ne tai, kad negalėjo skai
tyti, kas patinka, ne tai, kad 
negalėjo spausdinti, kas jam 
patinka, bet tai, kad negalėjo išva
žiuoti, kur nori. Kiti išvažiuoja ir iš 
ten, bet valdžia jo niekur neišleis
davo, nes gerai žinojo, kas jis yra. 
Tas momentas jį labiausiai ir 
stūmė emigracijos link, nes žinojo, 
kad išvažiavęs ir kiek pasitaupęs, 
galės pasidairyti po pasaulį. Ir 
dairosi. Jau yra aplankęs daugelį 
kraštų. Kai kuriuos matė tik pra
bėgom, kai kuriuos ir gerokai 
pastudijavęs, bet toji pasaulio 
šviesa į jo paties poeziją šviesos 
neatnešė. Man, Kazy, dingojasi, 
kad anoji aplinkos tamsuma, 
kurioje jam atsivėrė akys ir nuo 
kurios pavyko pabėgti, jį lydės ir 
toliau. Vargu ar kada iš jo besu
lauksime šviesa spindinčių 
posmų. Būtų gera, jeigu klysčiau, 
bet vargu ar toks lūžis kada įvyks. 
Šiuo metu jis pats sakosi esąs ne 
tik tamsus, bet net juodas.„Aš esu 
poetas juodas, niūrus, tragiškas“. 
Tai jo paties žodžiai apie save. Ir 
dėl to nereikėtų stebėtis. Jis užau
go, subrendo juodoj, niūrioj, tra
giškoje aplinkoje, į kurią išmo
ko žiūrėti atvirom akim, į kurią 
nenumojo ranka, bet susiurbė ją į 
save, tik apie ją šnekėti turėjo 
labai aplinkiniais keliais. Šiaip ar 
taip jo poezija yra anos aplinkos 
aidas, aplinkos, nuo kurios ir 
dabar nėra atsipalaidavęs, nes 
anam juodame košmare tebeken- 
čia jo artimieji, bičiuliai, pagaliau 
ir visa tauta, į kurią jis nė nemano 
numoti ranka.

Šiaip Venclova nėra nei niūrus, 
nei juodas. Tiesa, jis, atrodo, 
nedaug tekreipia dėmesio į savo 
išorę, nė į lengvai įsigyjamus daik
tus, bet turi jumoro ir moka paste
bėti gyvenimo šviesulius, tik jie 
dar nepaliečia jo taip giliai, kad

Leonardo da Vinci rankraščiai 
VVashingtone

Vienas iš rečiausių įvykių 
preziuento Reagano inaugura
cijos iškilmėse buvo didžiojo 
italų dailininko Leonardo da 
Vinci rankraščių knyga, vadi
namasis Leicesterio kodeksas, 
išstatytas Corcorano galerijo
je ^ashingtone.

Šie jo užrašai nuo 1717 metų 
ligi pernai rudenio išbuvo 
Anglijos didikų Leicesterių šei
mos rankose. Gruodžio mėnesį 
jie buvo parduoti varžybose 
Londone, kur juos įsigijo Ame
rikos pramonininkas Arman- 
das Hammeri8 už penkis mili
jonus septynis šimtus 
tūkstančių dolerių. Anglija 
metų pradžioje dar nebuvo 
davusi leidimo šią retenybę 
išgabenti iš krašto. Washing- 
tonan, prezidento Reagano 
inauguracijos iškilmėms, rank
raščiai buvo atvežti specialiu 
britų valdžios patvarkymu — 
vienai savaitei. Po to jie vėl 
buvo nuskraidinti į Londoną, 
kur kovo 13 dieną patvirtintas 
leidimas Leonardo da Vinci 
užrašus išgabenti svetur. 
Pagal susitarimą, kasmet 
trims mėnesiams jie bus rodo
mi Anglijoje, ir taip truks dar 
dešimt metų po Hammerio mir
ties.

Savininkas Hammeris šešta
dienį, kovo 21 dieną, Leonardo 
da ,-Vincįį veikalą grąžino, Cpr- 
corano galerijon Washjng(one 
— keturioms savaitėms. Čia 
beliktų pridurti, kad pernai 
rudenį jisai šipje galerijoje 
^buvp^ųruošęs puikią parodą iš 
savo naujausių rinkinių, nuo 
Rembrandto, Rubenso, Corot, 
Renoiro ir \an Gogho iki 
Bonnardo. Pipąssa įr ,Cba- 
gallio Šedėvrų. šiuos meno lo
bius Hammeris nori pado
vanoti Los Angeles muziejui.

O dabar grįžkime prie 
Leonardo da Vinci rankraš- 
čjų, — kaip jie atrodo ir kas juo
se pasakojama?

Kaip manoma, Leonardo da 
Vinci savo pastabas užrašinė
jo nuo 1506 iki 1510 metų, 
pradėdamas Florencijoje, o 
baigdamas Milane. Kad buvo 
rašoma Florencijoje, spėjama 
iš to, kaip artimai ir gaiviai 
veikale atsispindi Toskanos 
gamta. Ilgainiui rankraštis 
buvo dingęs, ir tiktai apie 
septynioliktojo amžiaus pabai
gą jį surado italas Giuseppe 
Ghezzi Romoje, tarp vieno 
skulptoriaus popierių.

Leonardo da Vinci originale 
buvo aštuoniolika didelių lakš
tų, iš kurių paskui sulankstyti 
septyniasdešimt du puslapiai. 
Rašė jisai iš dešinės į kairę ir 
atbulomis raidėmis, tai įskai
tyti tegalima, kai raštas atsi

atsispindėtų eilėraščiuose. Gal 
kada toks lūžis ir atsitiks, gal tada 
ir mintys išsilukštens iš užda
rumo, bet kas gali atspėti? Net ir 
jis pats juk negalėtų.

Rochesteryje jis teviešėjo tik 
truputį ilgiau negu 24 valandas, į 
kurias reikėjo sutalpinti ir lite
ratūros. vakarą, ir sekmadienio 
rytmečio pamaldas, ir Nepriklau
somybės šventės ilgoką susi
rinkimą, tai kiek nuoširdesniam 
asmeniškam pabendravimui laiko 
kaip ir nebeliko. Galėjom mes į jį 
pasižvalgyti kiek iš tolo, taip pat ir 
jis į mus. Antra vertus, ir jis pats 
gal labiau linkęs į uždarumą ir, 
nutaikęs progą, verčiau pasiima 
knygą, negu maišosi tarp žmonių, 
kurie tuo metu nesprendžia kokio 
literatūrinio, visuomeninio ar 
šiaip intelektualinio klausimo. 
Toks jis mums pasirodė, bet reikia 
nepamiršti, kad jis čia ir buvo 
nepažįstamas tarp nepažįstamų. 
Arčiau susipažinęs, gal visiškai 
kitoks atsivertų.

Tuo tarpu tiek
Tavo Jurgis Jankus

muša veidrodyje. Yra visokių 
teorijų, kodėl Leonardo da Vin
ci rašė atbulai, bet nieko tikrai 
nežinoma. w

Daugumas Leonardo da Vin
ci užrašų paremti jo ėkšpe- 
rimentais ir gamtos stebėjiriiu. 
Gana daug vietos £titenk& 
vandeniui. Galvojama, ar jis 
tik nebus planavęs išleisti stu
diją šia tema. Savo ekspe
rimentus ir svarstymus jiš 
iliustravo piešiniais ir diagra
momis, kurių rankraščiųd&fe 
viso labo yra trys šimta’i 
šešiasdešimt. Štai dvi diagra
mos pavaizduoja, kaip kyla 
vanduo, o kitoje diagramoje L-L 
kaip vanduo distiliuojasi. Dar 
kitame piešinyje jisai rodo, 
kaip bangos artėja į krantą ir 
lūžta, arba kaip teka upių sro
vė.

Nors Leonardo da Vinci 
rankraščiuose daug vietos skir
ta vandeniui, netrūksta ten ir 
kitų temų. Taip čia aptinkame 
jo teorijas ir išvadas nuo astro
nomijos, nuo šviesos ir šešėlių, 
iki geologijos, mechanikos ir 
hidrodinamikos. Jam net rūpi 
tokie dalykai, iš kur aukštai 
kalnuose galėjo atsirasti srai
gių ar žuvų kaulų likučiai. Kai 
kurie Leonardo da Vinci 
svarstymai yra abstraktaus 
pobūdžio, o gyviausios vietos 
yra tos, Kur jįis įsivaizduoją sau 
oponentą ir su juo diskutuoja. 
Kalbėdamas apie saulę, žemę 
ir mėnulį, jis išveda, kad mėnu
lis savo šviesos neturi, o gau
na1 ją iš kitur.YnrrSj ■ ‘

Šalia rtiokėlinės pusės, 
Leonardo da Vinci rankraš- 
čihi yra svarbūs tf'meho ištd-

Jiū&lat£ti Šio 'daiIfhIHk& 
stiliaus raidai. i •

Leonardo da Vinci rankraš
čių ,parodą Corcorano gale, 
rijoje inauguracijos proga 
atidarė prezidento žmona Nan- 
ęy Reagan. Taip pat žodį tarė 
rankraščių savininkas Ar- 
mandas Hammeris ir .Corco
rano galerijos tarybos pirmi: 
ninkas Kreegeris. Į iškilojęs 
atsilankė naujosios valdžios 
žmonių, tarp jų gynybos minis- 
teris Kasparas Weinbergeris ir 
teisingumo ministeris Smi- 
thas, kitų muziejų direkto
riai, televizijos ir radijo įžy
mybės, Kongreso nariai, to
kios filmų pasaulio garsenybės 
kaip James Stevvartas. Tarp jų 
matei ir keletą lietuvių. O kas 
savaime aišku, iškilmėse Cor
corano galerijoje ypač sukosi 
jos direktorius Peter Marzio. ;• 

Beje, Leonardo da Vinci 
rankraščiai gavo ne tik naują 
savininką, bet ir naują vardą: 
nuo šiol jie vadinsis Codex 
Hammer. A

MACEINA APIE 
MORALĘ MENE

Ar iš tikro jau taip savėime 
aišku, kad menas yra reikalirt- 
gas kažkokios kitos prasmės, 
negu tik būti menu? Ar iš tikro 
jau taip savaime aišku, kad 
objektyvuotas veikalas gali'bū
ti matuojamas moralinėmis 
normomis? Ar iš tikro jau taip 
savaime aišku, kad “Po Damok
lo kardu” yra moralesnis kūri
nys, negu “Sauja skatikų"? 
Prisipažinsiu, kad man visi Šie 
klausimai anaiptol nėra savai
me aiškūs ir kad todėl dažną 
ginčą meno ir moralės klau
simu pergyvenu arba kaip 
klydinėjimą iš vienos pelkės į ki
tą, arba kaip fariziejinį skery- 
čiojimąsi, iškošiant uodą, o pra
ryjant kupranugarį.

A. Maceina (iš "Menas ir mo
ralė— suaktualėjusi mūsųprob- 
lema", Tėviškės Žiburiai, 1979 
Nr 9)
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Pokalbis su Antanu Gustaičiu, 
mėnulio užtemimo kaltininku
n‘Kai tik pajutome, kad „Mar
gutis“, pradėdamas Chicagoje 
savo sukaktuvinius 50-tuosius 
metus, sutelkęs talentingų 
Žmonių būrį, jau visu įsisiūba
vimu repetuoja naują Antano 
Gustaičio tragikomediją 
„Mėnulio užtemimas“, tuoj 
siuntėme dramaturgui visą 
pluoStą klausimų. Kultū
riniams laikraščio puslapiams 

jų skaitytojams juk turėtų 
būt įdomu sužinoti, kaip ir 
kodėl visa tai pasidarė, kad 
netrukus Chicagos scenoje 
išvysime naujo veikalo premje
rą. Užkalbintas autorius greit 
atsakė, ir štai mūsų pokalbis.

— Kas inspiravo parašyti 
tragikomediją „Mėnulio užte
mimas“: istoriškoji šiandieni
nė pasaulio situacija, mūsų 
išeiviško8ios aktualijos, lie
tuviško teatro čionykščiai 
poreikiai ar „Margučio“ tiesio
ginis prašymas?

Negaliu didžiuotis, kad 
mane šią tragikomediją rašyti 
būtų pažadinusi „istoriškoji 
įiasaulio situacija“ ar noras tą 
Bituaciją žąsies plunksnos 
smaigaliu pakreipti „mūsų 
naudai“. Jos nerašiau nei 
konkursui, nei kokiai apvalios 
silmos premijai ar užsaky
tojui, kad nereikėtų pataikauti 
ilŽ'pinigus ir dar negarantuotą 
paSIovinimą. Laimingai aplin- 
kybėms susiklosčius, „Mėnu- 
110 užtemimas” yra skirtas tik 
rilūšų dar neužtemusiems 
talentingiesiems išeivijos 
teatralams ir veikalo įkūny
tajame scenoje — režisieriui ir 
kompozitoriui Dariui Lapins
kui, choreografei Violetai 
Kuosaitei, aktoriams Laimai 
Rastenytei-Lapinskienei, Jo
nui Kelečiui, Bernardui Pra
puoleniui, kitiems vaidi
nimo dalyviams ir garbingo 
amžiaus sulaukusiam „Mar
gučiui“. Jų kūrybinės pastan
gos ir pasisekimas bus ir man 
ptfts vertingiausias honora
ras. 0 kas ten vyksta toje tragi
komedijoje, gal turėsite progą 
ir'patyB pamatyti.

— Kaip žiūrite į komedijos si
tuaciją šiandieniniame ato
minės grėsmės pasaulyje? O ir 
lietuviškoje aplinkoje, ar nebi
jote priekaišto, jog nesirūpi
nate kokiu nors herojiniu žan
ru?

— Tai yra beveik gavėnios 
meto klausimas: ar dar galima 
atominio grybo paunksmėje 
juoktis? I jį gal kompetentin
giausiai galėtų atsakyti mano 
buvęs draugiškas viršininkas 
redaktorius Jackus Sonda, 
kuris, žemaitiška ištverme 
sulaukęs 88 m. amžiaus, pasta
ruoju laiku per vieną dieną 
buvo net tris kartus numiręs, 
sustojus širdžiai, ir dabar vėl 
atgijęs senoviškai šypsosi. Jo 
patyrimu mirdamas tik ir nori 
juoktis; nes visos amžinosios 
žmogaus problemos atrodo jau 
išspręstos, gyvenime atlikti 
„didieji darbai“ neverti sudi
lusį# cento, lenktynės paskui 
vąldžios vežimėlį — tik bepras
mio., alsinimasis, o ateities 
rūpesčių visiškai nėra.
j Nū, 9 čia kuriamu herojiniu 

žąpru nesižaviu, nes tėvynėje 
kovojusių, žuvusių, savų išda
vikų parduotų ar mūsų atpir- 
kimui dar gyvų kenčiančių 
tikrųjų herojų kraujas literatū
ros sausintojų yra taip išsun
kiamas, kad iš mūsų rašalo 
klano išnyra tik jų pliki kau
lai. Aišku, galima būtų kalbėti 
apie mūsų čionykščius heroji
nius kalbūnus, kurie tvirtai įsi
rėmino savo rezidencijų sie
nose, susišildė pataluose prie 
herojinių žmonelių priglaus
tus tremtinio padus, pagau
sino kitataučių prieauglį ir 
laukia šlovės atpildo. Tokius 
herojus ir aš savo satyrinėje 
kūryboje kartais prisimenu ir 

nebijau nusipelnyti priekaiš
tų, nes jų tarpe ir savęs neuž
mirštu.

— Sakykit, ar dar tikite, kad 
ir lietuvis gali ir moka nuošir
džiai pasijuokti ne tik išeivijo
je, bet ir tėvynėje?

— Kodėl ne? Kaip ir kiekvie
nas kitas, kuris turi savus ar 
gerai pagamintus dirbtinius 
dantis, gali dažniau arba re
čiau nuoširdžiai pasijuokti. 
Lietuvis yra tik daug sunkiau 
prajuokinamas. Iš ko ameri
kietis iki ausų išsišiepęs kvato
jasi, mūsiškis dar tik skeptiš
kai nusišypso. Be to, prieš 
juokdamasis, jis kartais dar 
apsidairo patikrinti, ar jau ir 
kiti juokiasi. Matyt, dėl atsar
gumo, kad nepasirodytų 
„nerimtas“ ir nesusikompro
mituotų tautos akyse, ypač 
jeigu eina kokias „vadovauja
mas pareigas“. Ir net nuosta
bu. Nors tikrasis lietuviškas 
teatras yra gimęs su komedija 
„Amerika pirtyje“, humoro ar 
satyros žanras mūsų „kultūrin
gu“ tautiečių galvoje vis tiek 
liko kažkoks pamestinukas, kai 
Vakaruose jis yra užvaldęs 
sales ir televiziją, o Amerikoje 
Bob Hope geria su prezidentais 
prie to pat stalo ir iš tos pačios 
bonkos įpilamą šampaną,,.

Na, o kaip visi Žiifbihe, it 
čkup.' Lietuvėje J‘daf" nėra 
uždrausta rašyti ar 'vhidiHti 
komedijas ir juoktis.’ Ten šian
dien yra' išaugusių net '(jau
giau ir telentingesniiį šio links
mojo meno kūrėjų/ 'bėgu 'Jų 
'buvo nepriklaušdiiiybės''^lai
kais. Yra net ir daug kūry
binės laisvės: laisvės juoktis įš 
partijos ir rėžinio priešrnirikų 
ir tų, kuriuos mes čia aprau- 
dame, o šlovinti tuos, iš kurių 
mes čia juokiamės ąr net juos 
prakeikiame... . ' / ,. obiBnoęd

— Ko labiausiai siekiate sa
vo naujoje komedijojėi'Or^viėn 
tik juoko dėl juoko, ar juojto pro 
ašaras? Kas čia plakamą jr 
kas glostoma paplaukiui ar 
prieš plauką?

— Šiame veikale aš nieko 
nejuokinu tik dėl juoko. Taigi 
spektaklis bus niekuo nepa
našus į aną dar prieš Pirmąjį 
didįjį karą mūsų brolių senlie- 
tuvių surengtą neužmirštamą 
vaidinimą, kur besibučiuojan
čiai gražuolei scenoje nusmu
ko sijonėlis, o pagrindinis 
herojus, išsitraukęs pro kelnių 
plyšį baltų marškinių pluoštą, 
lakstė nepaprastai nervin- 
damasis, kad ilgai neateina į 
sutartą pasimatymą jo Onu
tė... Mano „Mėnulio užte
mimas“ yra tragikomedija, o 
gal dar tikriau — „komitrage- 

U Antano Gustaičio tragikomedijos “Mėnulio užtemimas” repeticijų Chica
goje. Priekyje Bernardas Prapuolenis ir Laima Rastenytė - Lapinskienė. Už 
jų — Jonas Kelečius. Nuotrauka LFA

dija“. Dėl to labai džiaugčiau
si, jeigu žiūrovai spektaklio 
pradžioje juoktųsi, o jo pabai
goje apsiverktų... O būkš- 
taujančius drįstu raminti, kad 
aš čia nieko neglostau nei 
paplaukiui ir nei prieš plauką 
ir siekiu tik pavaizduoti esa
mos ar galimos linksmai grau
džios mūsų tikrovės dramelę.

— Prieš trejus ar ketverius 
metus spauda minėjo Jūsų 70 
metų jubiliejų. Tai prie jau
nųjų rašytojų vargu ar tiktų 
priskirti. Tačiau teko nugirsti, 
jog Chicagoje matysimam 
Jūsų „Mėnulio užtemime“ es
ate labai jaunatviškas, ne
stokojęs ir šmaikščios eroti
kos. Kaip matėme, nestokoja 
jos šiandien ir kitiems pagy
venusiems: Stasiui Santvarui, 
Stepui Zobarskui. Ar tai bend
ras subrendusių lietuvių rašy
toje bruožas ar tik individua
lus atsitiktinumas?

— Mūsų pokalbyje, ypač 
prieš premjerą, minėti žodį 
„erotika“ gal reikėtų priveng
ti. Juk mūsų „doro pilviš- 
kiečio“ sąmonėje jis yra neat
plėšiamai sugludęs su pačių 
juodžiausiųjų ištvirkimų šešė
liais: pornografija, profesiona
liška paleistuvyste, daugpa
tyste, viešu apsinuoginimu 
dieną, poetišku moters krūtų 
apdainavimu ir jų glostymu, 
net slaptu žiūrėjimu pro užrak
to skylę į svetimą miegamąjį ir 
nuodėmingomis mintimis, 
išėjus pasivaikščioti į parką su 
mergele sutemus. Taigi taip 
įsivaizduojamoje „erotikoje“ 
telpa visa tai, ųž ką < mūsų 
protėviams kadaise pekliškose 
knygose po mirties buvo žada
ma verdančios smalos kibirai 
tiesiai į koserę, įkaitintos rep
lės jautriausioms kūno vie
toms sugnybti, gyvatės gyliai į 
akį ir dar grasinama pamau
tus ant velnio trišakės kaip 
šašlikus kepti pragaro lieps
nose, kol būsime tinkami 
patiekti ant Liucipieriaus gar
bės stalo. Deja, tokios plačios 
šitaipos baudžiamų erotinių 
nusidėjimų skalės savo kome
dijoje aš dar nesugebėjau 
aprėpti ir sukoncentruoti, tad 
gal ir antierotiniai pensinin
kai per daug nepasipiktins. O 
jaunos ir žavios moters (kokią 
vaidina Laima Lapinskienė) 
ilgesys net ir vyresnio am
žiaus žmogui yra nekenks- 

i mingas sielos sveikatai. Jis tik 
| atgaivina jaunystės atsimini
mus, sustiprina tuščią viltį ir 
pratęsia norą dar ilgiau šiame 
pasaulyje pasidairyti. Dėl to 
turbūt ir Jūsų minimi poetai 
senatvėje pradėjo rašyti eroti-

Antanas Gustaitis '

nius eilėraščius, ir tai nėra 
atsitiktinumas. ,

— Suprantama, kokia čia 
gali būti meilė ar erotika be 
mėnulio. Bet gal pasakytumė
te, koks čia tas Jūsų mėnulis ir 
kodėl jis užtemsta?

— Mano mėnulis yra kiek 
simbolinis. Jis užtemsta kaip 
ir mūsų pirmosios, amžinosios 
ir idealiosios meilės svajonės, 
per daug arti prisiglaudus prie 
idealo...

— Na, o pabaigai gal dar 
prasitartumėte: kokį vaidmenį 
Jūsų veikale vaidina muzika, 
kurios, sakoma, yra gana įvai
riopos?

Graži monografijėlė apie Joną Basanavičių
Alfred Erich Senn, JONAS 

BASANAVIČIUS: THE PAT- 
RIARCH OF THE LITHU- 
ANIAN NATIONAL RE- 
NAISSANCE. East European 
Series, No. 1. Oriental Research 
Partners, Nevvtonville, Mass. 
1980. Veikalas 94 psl., kietais vir
šeliais, kaina 9 dol. 50 centų, gau
namas ir “Drauge”.

Taip jau gana dažnai būna, 
kad didelio garso nusipelnę 
žmonės ilgai nesusilaukia rim
tesnio biografo. Taip atsitiko ir 
su dr. Jonu Basanavičiumi, ku
rį Antanas Smetona lygino su 
Moze, o kuris visiems mums 
buvo tikrasis lietuvių tautinio 
atgimimo patriarchas. Po 
nevykusio Adolfo Nezabitaus- 
kio bandymo 1938 m., niekas 
daugiau nesiryžo rašyti Basa
navičiaus biografijos. Visa, ką 
ligi šiol geriausia apie jį tu
rėjome, buvo Vaclovo Biržiš
kos straipsnis Lietuviškoje 
enciklopedijoje (II t., 1934, p. 
1420-38). Pats Basanavičius 
keletą kartų davė apie save 
autobiografinių bruožų. Pirmą 
kartą dar 1888 m. Jono Šliūpo 
parašytai pirmajai lietuvių 
literatūros istorijai (Lietu- 
viszkiejie rasztai ir raszti- 
ninkai, Tilžė, 1890, p. 168- 
195). 1922 m. Basanavičius 
paskubomis sumetė platesnę 
savo autobiografiją, kuri buvo 
išspausdinta Lietuvių tau
toje, V t., 1935, p. 3-195 ir kuri 
1936 m. Vilniuje išėjo atskira 
knyga. 1970 m. buvo išleisti J. 
Basanavičiaus Rinktiniai

Nuotr. V. Maželio 
f f CM ’J \’r fil °‘A Ifil >

— Vieną iš pagrindinių. Ir 
sentimentaliai romantišką, ir 
išryškinantį „juodų gaivalų“ 
minios aistrų pasiutimą. Bet 
apie tai galėtų daugiau pasa
kyti kompozitorius Darius 
Lapinskas, šios tragikomedi
jos muzikinio įsotinimo kūrė
jas- ...... , ,i

♦

Antano Gustaičio tragiko
medijos „Mėnulio užtemimas* 

premjeriniai spektakliai Jauni
mo centre, Chicagoje, balan
džio 11 d. (šeštadienį) 7 v. 30 m. 
vak. ir balandžio 12 d. (sekma
dienį) 3 vai. popiet.

V. TRUMPA

raštai su platesniu Juozo Jur
ginio įvadu ir Danutės Kriš- 
topaitės pastabomis ir paaiš
kinimais (Vilnius, Vaga, XXIV 
+ 1035 psl.). Ten pat buvo ir 
Leonardo Saukos platesnė stu
diją apie J. Basanavičių kaip 
tautosakininką (p. 869-884).

Pereitais metais staiga ir 
netikėtai susilaukėme dr. J. 
Basanavičiaus biografijos 
anglų kalba Jonas Basana
vičius: the Patriarch of the 
Lithuanian Renaissance 
(Oriental Research Partners, 
Newtonville, Mass. 1980, 93 
psl.). Još autorius dr. Alfredas 
Erichas Senn’as, Wisconsino 
universiteto istorijos profeso
rius, žinomo kalbininko prof. 
Alfredo Senn’o sūnus. Nors 
jaunesnysis Senn’as gimęs jau 
Amerikoje (1932 m.), jis gerai 
moka lietuvių kalbą ir plačiai 
naudojasi lietuviškais šal
tiniais ir literatūra. Jau anks
čiau jis yra paskelbęs porą 
stambių veikalų, kurių pir
majame nagrinėja Lietuvos 
valstybės formaciją (The 
Emergence of Modern 
Lithuania, 1959, *1975), ant
rajame - Vilniaus problemą 
(The Great Powers, Lithua
nia and the Vilna Question 
1920-1929, 1966). Be to jis 
yra paskelbęs daug straipsnių 
iš Lietuvos istorijos anglų ir 
vokiečių kalbomis įvairiuose 
istoriniuose žurnaluose. Dr. 
A.E. Senn’as yra mūsų Li
tuanistikos instituto narys.

Verta atkreipti dėmesį taip

ANTANAS GUSTAITIS
PATRIOTINIO PENSININKO RAMYBE

Jaukiam bare ilsies nuo ryto, 
Ramiai bažnyčioj užmiegi, — 
Juk tavo viskas padaryta, 
Kad būtų pabaiga smagi:

Pukni žmonelė ne iš molio, 
Į banką čekiai atskubės, — 
Tai ko s vajoj skubėt namolio, 
Lyg prie numirusio duobės?

Juk ten rugius kiti nukirto, 
Tuščia senolių kamara, 
O giminės — blaivaus nei girto 
Tarp šalį valdančių nėra.

O čia taip pat kaštanai šlama, 
Taip pat ir Reąuiem užgros, 
Taip pat dievai ir Dalai Lama — 
Visi už tėviškių tvoros, 
Pakeitę šerstį kailinių 
Drauge nueina po velnių...

VIEŠNAGĖ TREMTIES BROLIO REZIDENCIJOJE

Sakau: „Brolel, klausyk, žiūrėki: 
Turiu meluot už algą!..“ 
O mano brolis storą riekę 
Plačiai apžiojęs valgo...
Ranka apčiuopia stiklą brangų, 
Pasvarsto, kiek įpylė, 
Ir apžvelgia pro platų langą 
De Luxe automobilį.

Sakau: „Mūs priešai tarsi raugė
Užnuodys žmogų, gamtą...“ 
O brolis garsiai atsiriaugi 
Ir užsimerkęs kramto.

Ir sušunku, gėlos pritvotos: 
„Ak, Viešpatie!.. Marija!..“ — 
O brolis tarsi begemotas 
Stambiausią kąsni ryja...

MEDIS IR ŽMOGUS

Mano medis virpa ir žydėt nenori,
; xr.-.! o(. <. Vėtroje užraudo, rods mirties ieškos, — 

Kažin kas senovėj ant jo šunį korė 
Ir paliko virvę ant sausos šakos.

Ogi čia tautiečiai, tarsi susitarę, 
Vienas iš pavydo, kitas iš rūsties 
Mums kasdie ant kaklo naują šunį karia, 
Ir žmogus net linksmas vėl po to jauties.

iasrnojtoin ; » n
Nei mes bailiai drebam, nei prieš laiką vystam

' Dėl tautinio Margio ar buldogo Marš,
Vien karštai dėkojam savo aktyvistam 
Ir nekantriai laukiam, ką dabar pakars...

pat, kad šiąja A.E. Senn’o 
monografija pradedama nau
ja Rytų Europos biografijų se
rija — East European Biogra- 
phy Series, kurios redaktorius 
yra dr. P. H. Clendenning’as. 
Įdomu, kad šios serijos pir
muoju numeriu yra mūsiškis 
Basanavičius. Tikėsimės, kad 
tai ne paskutinė monografija 
toje serijoje, pašvęsta Lietuvos 
pasižymėjusiems žmonėms. 
Tai vienas geriausių būdų įves
ti Lietuvos istoriją į pasaulinę 
orbitą.

Įžangoje autorius trumpai 
aptaria savo tėvo ir savo ry
šius su lietuviais ir Lietuva. 
Tai yra lyg savotiška, jeigu 
taip galima išsireikšti, juod- 
viejų “sentimentai joumey”. 
Ypač Senn’as pabraukia Vin
co Maciūno ir Rimvydo Šil
bajorio suteiktą jam pagalbą. 
Rašydamas šią monografiją, 
jis, tarp kita ko, pasinaudojo ir 
asmeniška Stepono Kairio, 
Mykolo Biržiškos ir kitų in
formacija apie J. Basanavičių. 
Jo tėvo vardas padėjo jam pri
eiti prie šių žmonių. Jis šį savo 
veikalą ir skiria savo tėvo prof. 
Alfredo Senn’o atminimui.

Mums prof. Alfredas Sen
n’as ypač brangus tuo, kad 
daugiausia jo dėka Philadel- 
phijos universitete susižiedė 
tam tikras lituanistinių stu
dijų židinys, ypač kai šalia 
Senn’o jame dirbo prof. Anta
nas Salys ir Vincas Krėvė • 
Mickevičius. Yra vilties, kad 
tas židinys visiškai neužges ir 

jiems pasitraukus iš gyvųjų 
tarpo. Turtingas dr. Jurgio 
Šaulio archyvas ir graži litu
anistinės literatūros kolekcija 
teikia pagrindo tokiai vilčiai.

Be abejo, prieš imantis šio 
darbo prof. A. E. Senn’ui turė
jo iškilti klausimas, kuo dr. Jo
nas Basanavičius taip svar
bus, "kad jis gali būti įdomus ne 
tik lietuviui, bet ir aplamai 
žmogui, besidominčiam isto
rija? Arba, kitaip sakant, kas 
įgalina Basanavičių įtraukti 
jeigu ne į pasaulinių, tai bent į 
Rytų Europos istorinių 
asmenybių eiles? Kaip dak
taras, jis šiek tiek nusipelnė 
Rusijos ir ypač Bulgarijos 
medicinos ir sveikatos apsau
gos istorijai. Tai buvo įver
tinta Bulgarijos sveikatos ap
saugos tyrinėtojų.

Visur kitur Basanavičius bu
vo maždaug mėgėjas: mėgėjas 
— istorikas, mėgėjas — kal- 
botyrininkas, mėgėjas — tau
tosakininkas ir etnografas. Ne
žiūrint, kad jis porą semestrų 
studijavo Maskvos universite
to Istorijos - filologijos fakul
tete ir klausėsi garsiojo istori
ko Sergiejaus Solovjovo 
paskaitų. Savo laiku Kazimie
ras Būga labai žiauriai pasi
sakė prieš Basanavičiaus fri- 
giškąsias ir trakiškąsias 
“teorijas” (p. 77). Vis dėlto 
Basanavičius visa dūšia buvo 
atsidavęs tiems savo moks
lams ir toms savo teorijoms. 
Jis, gali sakyti, niekados ne
buvo toks laimingas, kaip 1907 
m., kai jam pasisekė Vilniuje 
suorganizuoti Lietuvių 

(Nukelta į 4 psl.)
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Graži monografijėlė apie 
Joną Basanavičių
(Atkelta iš 3 psl.) 

mokslų draugiją. Balandžio 
7 d. jis laikė “viena iš pačių 
svarbiausių dienų lietuvių 
atgimimo istorijoje” (p. 33). Jis 
tos draugijos rūpesčiais gy
veno ir jai pirmininkavo ligi 
pat savo mirties.

Ko Basanavičius labiausiai 
nemėgo, tai — politikos. O kaip 
tik dėl tos politikos jis dau
giausia ir pagarsėjo. Kaip tik 
todėl jis turbūt labiausiai ir 
užsitarnavo Senn’o monogra
fijos. Basanavičiaus pavadini
mas tautinio atgimimo pat
riarchu nėra Senn’o išradimas. 
Jis to titulo susilaukė dar gy
vas tebebūdamas. Dažnai jis 
tiesiog buvo vadinamas lie
tuvių tautos arba tiesiog Lie
tuvos patriarchu.

Ginčytinesnis yra paties to 
tautinio atgimimo vertinimas 
ir ypač jo pavadinimas anglų 
kalba tautiniu renesansu. Mū
sų vaizduotėje renesansas yra 
kažkas nepaprastai didelio, 
kažkas verta Leonardo da Vin
ci ar Mychelangelo teptuko ar 
skalpelio. Labai gražiai 
Senn’as įvertina “Aušrą” ir joB 
sukeltą sąjūdį, pacituodamas 
keletą sakinių iš Vinco Kudir
kos atsivertimo ir sulygin
damas garsiąją J. Basanavi
čiaus “priekalbą” šu 
Nepriklausomybės deklara
cija. Iš tikrųjų gal visa tai ne
buvo . taip didinga. Pats 
Basanavičius, minėdamas 
“Aušros” i V dvidešimtmetinę 
sukaktį, visa tai vadina tik 
“mūsų atsigaiveliavimu”. Pats 
Basanavičius suredagavo to 
kuklaus laikraštuko tik pir
mąjį numerį- Jo daug kas ne 
tik neskaitė, bet vertė jį viešai 
deginti. Beveik nieko joje ne
buvo ir politiško.

Tačiau Adeno dalyko “Auš
ra” ir Basanavičius nepamir
šo iškelti, tai savo kalbos mei
lę. Toje pačioje “priekalboje” 
Basanavičius lietuvių kalbą 
laikė vieninteliu “mūsų skar- 
bu”, pacituodamas žymaus vo
kiečių kalbotyrininko Jokūbo 
Grimm’o (1785-1863) posakį 
“Die Sprache ist unsere Ge- 
schichte” (“Kalba yra mūsų 
istorija”). Čia Basanavičius 
ėjo Mikalojaus Daukšos ir 
ypač Simono Daukanto keliu, 
kuris lietuvių kalbą lygino su 
žalia bruknele, kuri, didžiau- 
siems speigams suspaudus Lie
tuvą, vienintelė beliko žaliuo
ti.

Teisingai Alfredas E. Sen
n’as tą pirmąjį Basanavičiaus 
ir “Aušros” tautinį pasireiš
kimą pavadino “lingvistiniu 
nacionalizmu”, kuris beveik 
nieko bendro neturėjo su poli
tika (p. 18). Mūsų istoriografi
nėje literatūroje berods to ter
mino ligi šiol niekas nėra 
vartojęs, nors kalba ir buvo tas 
elementas, kuris išskyrė XIX a. 
nacionalizmą iš visų kitų 
nacionalizmų. Jis ypač gerai 
tinka apibūdinti pirmajai mū
sų tautinio atgimimo fazei. 
Basanavičiui lietuvių kalba ir 
lietuvių kultūra buvo vienas ir 
tas pat dalykas. Lietuva ne
gali būti nei lenkiška, nei ru
siška, nei kokia kitokia, tik lie
tuviška. O lietuviška ji bus tik 
tada, kai lietuvių kalba įsi
viešpataus ir mokykloje, ir baž
nyčioje, ir raštuose, ir visur ki
tur. Gaila, Senn’as plačiau 
neaptarė to lingvistinio nacio
nalizmo, kuris ypač buvo bū
dingas Basanavičiui. Ne vel
tui ir ant jo paminklo Rasų 
kapinėse buvo įrašyti žodžiai, 
kuriuos jis ištarė dar 1882 m., 
kad jeigu lietuvių kalba ir lie
tuviška dvasia įsiviešpataus, 
tai jam ir kapuose bus ramu 
gulėti (p. 79-80). Galbūt kaip 
tik dėl to lingvistinio nacio
nalizmo Basanavičius ir ver
tas pasaulinio dėmesio.

Šioje vietoje galbūt galima

suabejoti dėl vieno prof. Senn’o 
teiginio. Basanavičiaus pas
tangą perkelti “Aušros” lei
dimą iš prūsiškosios Lietuvos į 
rusiškąją Lietuvą jis vadina 
Basanavičiaus “naivumu” (p. 
11). Kažin? Tada daug kas taip 
galvojo: ir Jonas Šliūpas, ir vi
sas būrys Marijampolės švie
suolių, ir daugelis Maskvos 
universiteto lietuvių studentų. 
Taip galvojo nemažai rusų 
akademikų, profesorių ir pub
licistų. Kol tas lietuviškasis 
nacionalizmas buvo tik ling
vistinis, jis buvo rusams nepa
vojingas. Juk latviai, pavyz
džiui, visą laiką turėjo savo 
gražią spaudą. Kad to nesu
prato vidaus reikalų ministras 
grafas Tolstojus (ne rašy
tojas), nieko nuostabaus. Biu
rokratija retai pasižymi švie
siomis galvomis.

Netrukus tas lingvistinis na
cionalizmas išvirto į politinį 
nacionalizmą, kuris buvo daug 
pavojingesnis. Basanavičius 
tuo metu gyveno Bulgarijoje, 
užsidegęs frigiškai - trakiško
mis studijomis ir lietuviškąja 
etnografija. Politika jam ma
žiausiai rūpėjo. Užtat jis ne
priprato prie jokios politinės 
partijos. Bet jis sugrįžo į Lie
tuvą kaip tik lemtingų 1905 
metų išvakarėse. Politinis gy
venimas virė kaip katile. 1905- 
tieji ir 1917-18-tieji metai buyo 
vieninteliai Basanavičiaus gy
venime, kada jis aktyviai daly
vavo Lietuvos politiniame gy
venime. Bet ir tada, kaip 
teisingai pastebi ir Senn’as, jis 
daugiau domėjosi lietuvių kal
bos teisėmis, negu politinėmis 
ar socialinėmis problemomis 
(p. 28). Kai 1917 m. vokiečių 
okupaciniai pareigūnai pa
klausė Basanavičiaus, kokiai 
partijai ji priklauso, jis atsakė: 
Lietuvos didžiosios kunigaikš
tijos partijai ( ž. Kan. P. 
Dogelis, “Per aspera ad ast
rą”, Židinys, 1938, p. 739). Tai 
buvo labai būdinga Basana
vičiui. Nors jis pirmasis pasi
rašė Vasario 16 d. aktą, tačiau 
visuose tuose įvykiuose, kurie 
privedė prie to akto, jis toli gra
žu negrojo pirmuoju smuiku.

Paskutiniame skyriuje dr. A. 
E. Senn’as aprašo J. Basana
vičiaus gyvenimą lenkų oku
puotajame Vilniuje ir jo mirtį 
1927 m. vasario 16 d.

Atidžiau skaitant šią gražią 
ir labai rūpestingai paruoštą 
monografijėlę, krito į akis ke
letas korektūros klaidų ar 
abejotinų išsireiškimų: p. 5, 
vietoj Lukšius turėtų būti Luk
šiai; p. 17, Vladislovas Varnie
tis 1444 m. kovėsi ne už tur
kus, bet prieš turkus; p. 18, ne 
“samystova”, bet “savystovė” 
Lietuva; p. 23, Mykolas Biržiš
ka nebuvo socialistas, kai jis 
rašė savo Lietuvių tautos kelią 
1952-3 m. Tame pačiame pus
lapyje teigiama (pasiremiant 
dr. L. Sabaliūnu), kad kairieji 
varpininkai davė pradžią Lie
tuvos socialdemokratų parti
jai. Nei Domaševičius, nei Mo- 
ravskis, nei juo labiau Feliksas 
Dzeržinskis nebuvo varpi
ninkai.

Gal būtų galima rasti ir dar 
vieną kitą klaidelę, bet tai 
smulkmenos. Aplamai teigia
mai vertinant šį kruopštų dar
bą, smelkiasi į galvą dar viena 
mintis: mes kartais matuo
jame veikalo kokybę pagal jo 
dydį. Prof. A. E. Senn’as kaip 
tik įrodė, kaip palyginti nedi
delėje knygelėje galima daug 
pasakyti, jeigu tik ją gerai 
moksliškai suorganizuosi. Jo
je užteko vietos ir selektyviai 
bibliografijai, ir asmenvar
džių rodyklei, ir išnašoms ir 
net kelioms labai įdomioms ir 
reikšmingoms iliustracijoms. 
Didelę knygą lengviau pa
rašyti negu mažą, bet gerą. 
Kadaise prez. Lincolnas atei

Dr. Jonas Basanavičius (1851-1927) Juozo Zikaro (18811944) skulptūra

Prancūzai apie Lietuvos katalikus
CHRETIENS DE L’EST. Faits et 

temoignages. CATHOLIQUES DE LI
TUANIE. Paris, 1980, 120 p.

•
Nepriklausomybės laikais Lie

tuvos populiarinimu užsieniuose 
rūpinosi Užsienių reikalų minis
terijos Spaudos biuras ir mūsų pa- jos kalbą, valstybę, kadaise bu- 
siuntinybės bei konsulatai. Veik- .......... ’ ”
lesnieji mūsų pasiuntiniai, kaip 
pvz. P. Klimas, sugebėdavo Lie
tuvos reikalais sudominti ne vie
ną prancūzų rašytoją ar žurna
listą, kurie, paviešėję Lietuvoje ir 
ją arčiau pažinę, parašydavo apie 
ją įdomią knygą ar patrauklių 
straipsnių (J. Mauclere: “Baltojo 
Vyčio šalis” ir “Balkšvoje Lietu
vos padangėje”). Sovietams Lie
tuvą okupavus ir daugeliui mū
sų inteligentijos susispietus JAV- 
se, šio darbo ėmėsi Vlikas pasta
ruoju metu ir JAV Lietuvių Bend
ruomenė, ypač ši pastaroji, kuri 
jau išleido apsčiai vertingų leidi
nių apie dabartinę Lietuvos būk
lę.

Nūdien labiausiai Lietuvą gar
sina okupuoto krašto pogrindyje 
leidžiama Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika, kurią JAV Lietu
vių kunigų vienybė išverstą į ang
lų kalbą atskirom brošiūrom 
spausdina ir išplatina angliškai 
kalbančiam pasaulyje. Taip pat 
toms Kronikoms leisti sąjunga 
jau yra išleidusi ispanų kalba vie
ną stambų jų tomą, netrukus iš
leis anglų ir prancūzų kalbomis. 
V. Vokietijoje “Actą Baltica” žur
nalas yra atspaudęs bene dešim
tį Kronikos numerių vokiečių kal
ba. Italijoje prel. Mincevičius be
veik visas Kronikas yra išvertęs 
į italų kalbą, keletą Kronikos nu
merių išleido atskira knyga, o ki
tas spausdina “Elta Press” biu
letenyje.

1976 m. Paryžiuje išėjo Andre 
Martin knyga “Lituanie,, terre 
de foiterre dės croix” (“Lietuva, 
tikėjimo šalis, kryžių šalis”), o 
pr. metais malonią staigmeną su
darė Paryžiuje išeinąs žurnalas 
“Chretiens de l’Est”, nagrinė
jąs Rytų krikščionių būklę, išlei
dęs specialų savo numerį apie 
Lietuvos katalikus (Catholiųues 
de Lituanie) .Tai tikrai pavyzdin
gas tokio pobūdžio leidinys, sa
kyčiau miniatiūrinė enciklopedi-

jėlė apie Lietuvą bendrai ir spe
cialiai apie katalikus. Nedidelio, j 
patogaus formato, ,su 3 žemėla-' 
piais ir 37 iliustracijomis, 120 pus-
lapių apimties. Pirmoje dalyje 18 
puslapių sukaupta visos reikalin
gos žinios apie Lietuvą: tautą,

vusią didžiausią Europoje, jos pa
vergimą, kovas už nepriklauso
mybę, nepriklausomybės laikotar
pį ir dabartinę okupaciją. Ant
roje dalyje (19 — 120 psl.) nu
šviečiama Lietuvos katalikų Baž
nyčios praeitis ir dabartis. Da
bartinė Lietuvos Katalikų Bažny
čios būklė atvaizduota, pasire
miant LKB Kronikos teikiamais 
faktais, paryškinamais tinkamai 
parinktomis iliustracijomis. Trum
pų skyrelių antraštės atspaustos

Aiot A L tGLišt en uttKtaat
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Romos Mastienės rečitalis Miami Parodos Chicagoje
Solistė Roma Mastienė savo joje paliko malonaus įspūdžio, 

dainavimo karjeros iškiliausius Toliau sekė J. Briedžio “Lopšinė 
momentus yra turėjusi Chica- dukrelei”, St. Gailevičiaus “Juok- 
gos lietuvių operos 'bei Dainavos 
ansamblio muzikinių pastatymų 
vaidmenyse. Ilgoje eilėje jų rolių 
Mastienė turėjo progų pasirodyti 
su savo muzikiniais sugebėjimais 
bei neeiliniu vaidybiniu talentu. 
Operose, tarp kitų, ji buvo gyvas 
ir naiviai nuoširdus Siėbelis Faus
te, gaivalinga Carmen, rūpestin
ga motina Gintaro šaly, ištikima 
draugė Alisa Lucijoj di Lammer
moor, ir panašiai. Mastienė taip 
pat yra atlikusi pagrindinius 
vaidmenis Dainavos ansamblio 
muzikiniuose pastatymuose. Sce
noje Mastienė visada išsiskiria sa
vo natūralia vaidyba, charakte
rio realumu ir muzikinės interpre
tacijos patrauklumu.

Roma Mastienė taip pat jau 
apsčiai metų reiškiasi ir mūsų 
koncertinėje scenoje. Be įvairiau
sių atsitiktinių pasirodymų, ji 
yra suruošusi Chicagoje jau du 
savo rečitalius, kuriuose pasirodė 
kaip efektinga dainininkė. Tai 
viena judriausių mūsų solisčių, su 
savo dainomis aplankiusi ne vien 
daugumą lietuvių susibūrimų 
JAV-ėse, bet taip pat ir Europo
je, Pietų Amerikoje ir net tolimo
je Australijoje.

Prieš Miami, ji nesenai buvo 
grįžusi iš Kanados, kur dainavo 
lietuviams Winnipege. Po Flori
dos, ji ruošiasi keliauti į judrią
ją Los Angeles lietuvių koloniją, 

(dainuoti “Draugo” premijų įtei- 
l 'kimo koncerte.

Į Miami Roma Mastienė atvy-
1 ko su pilna rečitalio programa, 
kurią ji atliko kovo 1 d. Lietuvių 
klubo salėje. Programa pradėta 
lietuvių liaudies dainomis. Nors 
St. Šimkaus nuotaikingoji “Išė
jo tėvelis į žalią girelę” kiek nu
kentėjo dėl šiai dainai kiek per 
lėto tempo, to paties kompozito
riaus —• »» 8tn , . 3. - .L)
dau” ir J. Tallat-Kelpšos “Vie
nam 
melodingu ir nuoširdžiu atliki
mu. Toliau sekė penkios origina
lios lietuviškos dainos. Po G. Gu
dauskienės “Piemenėlio”, solistė 
įvedė savotišką programos paįvai
rinimą, jautriai padeklamuoda
ma H. Radausko eilėraštį “Dai
nos gimimas” ir tuojau pat jį pa
sekdama B. Budriūno šiom ei
lėm sukurta daina. Šitoks, nors ir 
neįprastas, dainos įvedimas, jos 
dar negirdėjusiam klausytojui pa
dėjo giliau įsijausti į dainos teks
to žodžius ir buvo šiltai priimtas. 
Tai viena geriausių Budriūno dai
nų, kuri Mastienės interpretaci-

darys mėnulis” ir J. Gaižausko 
“Ramunėlė”.

Antroji programos dalis buvo 
įkirta tarptautinei kūrybai, pa
dainuojant dvi E. Griego dainas, 
“Tėvynės ilgesys” ir “Myliu tave”, 
Ch. Loewe “Laikrodį” ir A. Ru- 
binšteino “Grąžinkite laisvę”.

Roma Mastienė savo ankstes
niuose rečitaliuose yra bandžiu
si kartais imtis sopranui rašytų 
kūrinių, kurie jos tamsesnio at
spalvio balsui kartais sudarydavo 
problemų, šį kartą teko su malo
numu pastebėti, kad visa progra
ma buvo tiksliai pritaikyta solis
tės balso charakteriui. Tad ji ga
lėjo sukaupti dėmesį į žodinį ir 
muzikinį dainuojamų dalykų 
perdavimą. Tokio apsisprendimo 
rezultatai buvo įspūdingi. Nors 
dalis šio popiečio publikos gal iš , 
viso nebuvo pratę prie ilgesnių 
vokalinių rečitalių, Mastienė su
gebėjo pagauti visų dėmesį. Ne
trumpa programa buvo išklausy
ta su atsidėjimu ir nedirbtiniu 
dėmesiu. Roma Mastienė pasiro
dė išsivysčiusi į kompetentingą ir 
įdomią koncertinę menininkę, su
gebančią įsigilinti į įvairių nuo
taikų bei stilių kūrinius ir juos 
vieningai pateikti. Rečitalis baig
tas dviem Masteinės balsui stan
dartinėmis arijomis, gėlių arija iš 
Ch. Gounod Fausto ir populiarią
ja Habanera iš G. Bizet Carmen.

Solistei korektiškai ir muzika
liai akompanavo Miami apylin
kėje jau kuris laikas pastoviai gy
venanti pianistė Danutė Vasi- 
liauskaiitė-Liaugminienė.

Nors ir negausūs skaičiumi, Mi
ami apylinkių lietuviai, kartu su j

Adomo Galdiko tapybos dar
bų paroda šiuo metu vyksta M. 
K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje. Kartu yra ,ij- 
statyba ir Antano Paskočimo 
lietuviškųjų kryžių kolekcija.

Aleksandips Eivaitės tapybos 
darbų paroda “Galerijos” patal
pose, 744 N. Wells St., Chicago
je vyks nuo balandžio 7 d. iki bar it, 
landžio 19 d. Atidarymo vakaras ? 
balandžio 10 d. nuo 5 iki 9 vaL 
vak. Galerija lankoma kasdien 
nuo 11 iki 6 vai. vak. Pirmadie
niais ^uždaryta. Sekmadieniais 
nuo 12 iki 5 vaL .: y .

Mokslo ir prampnės muzieju
je, Chicagoje iki balandžio 1 d. 
dar galima apžiūrėti labai įdomią 
siuvinėjimo darbų parodą, vadi
namą “Needle Expressions”. Pa
roda yra kilnojamoji, surengta 
National Standards Council of 
American Embroiderers It turi 
daugiau kaip 100 egzempliorių, 
prie kurių dar pridėta Chicagos 
tekstilės menininkų darbai. Paro
da labai įdomi moterims. Ten pat 
dar vyksta ir kita paroda, vadi
nama “Mouving Image". Tai 
paveikslai pagal kuriuos daromi 
pieštiniai filmai. Ši paroda mu
ziejuje bus iki balandžio 19 d.

■ ■ -JhtNr ».o??.r.q t) o:

Ekonomikos terminų 
žodynas

Anglų — lietuvių kalbų eko- i 
nomikos terminų žodyną paruo
šė ekonomistas A. Buračas, pade
damas ir kitų talk,ininkų. Išleido 
“Mokslo” leidykla Vilniuje. 489 
puslapių mažo formato įeidipy: .

lyriškoji “Oi, augin, au- 
A. Račiūno “Už stalo sė-

darže” pagavo klausytojus

^ni apynnKių neiuviai Karrusuj ]itinės ekonon-S)
iš šaltesnių kraštų atvykusiais ekonominės litik statistikoS) 
sniego paukščiais, užpilde ga-Į bankv> finansų> ekonominės ki- 

04 bernetikOS, Memografif»;’’Wo*, 08
, - - transporto ir kitų artimų sričių

naJ.ųnmtolysomenm.uparen- tera,|nai angl(| _ Uetuviu w.
to ne vienas pageidavo, kad pa-

girnų čia būtų daugiau.
Algis Šimkus

NAUJI LEIDINIAI

EGLUTĖ, 1981 m. sausio 
mėn. Laikraštėlis vaikams išei
vijoje. Leidžia Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserys, Putnam, 
CT 06260. Redaguoja sės. O. Mi- 
kailaitė. Administruoja Danguo
lė Sadūnaitė. Metinė 
ta — 7 dol.

Siame numeryje: 
N. N.), Vėžliuko 
(Gintarė), Senelio 
Augienė), Galvosūkiai, Vandens 
planeta (A. Radžius), Apie čiuo
žimą, (R. Udrienė), Darbeliai,

prenumera-

Ledo tiltas 
nuotykiai 

daržas (D.

bomis. Tais atvejais, kai lietu
viško termino nerasta, pateiktas 
platesnis sąvokos aiškinimas. Žo
dyne taip pat duoti kai kurie bū
dingi lotynų, prancūzų, italų įr- 
kitų kalbų posakiai, skoliniai ir 
jų aiškinimai lietuvių kalba. Žo
dyno paruošimu rūpinosi Lietu
vos Moksilo akademijos Ekonomi
kos institutas. A. Buračas ir jo 
bendradarbiai daug dirbo, nusta- 

I tydami kai kurių sąvokų lietuviš- 
I kus terminus.

Vaikų kūryba. Piešiniai: 
Sruoginienės, Z. Sodeikienės, 
Kubiliūtės, J. Paukštienės, 
Kizlauskienės, A. Sutkuvienės.

A.
V.
D.

prašė savo auditorijos, kad jis 
per mažai laiko turėjo pasi
rengti trumpesnei kalbai. Tas 
pat tinka ir monografijoms. 
Ypač leidžiant jaB svetimo
mis kalbomis.

*

r 1’ CMHOUCuk* M U1UUK » rn-nf, «M

raudona spalva, o pabraukimai. sianti tikra reveliacija, kuri įga- ną. Nesigilinant į smulkmenas,
— stambesnėm juodom raidėm, (lins juos pažinti drąsią, pavyz- reikia pasakyti, kad tokia minia- 

leis tūrinė enciklopedijėlė apie dabar- » 
i įvertinti jos išpažinėjus ir kanki- tinę Lietuvą labai praverstų tu

rėti ispanų ir portugalų kalbomis, 
skirtas Lotynų Amerikai. Toks 
precizinis leidinukas būtų nau
dingas turėti ir anglų kalba, nes * 
kai amerikiečiai studentai ar 
moksleiviai kreipiasi j mūsų įstai
gas, prašydami informacijų apie “
Lietuvą, neturime po ranka trum- -
po, bet išsamaus ir pigaus Jeįdi- .J į 
nio jų prašymui patenkinti, Mū
sų veiksniai čia galėtų gražiai pa
sitarnauti, prancūziško leidinio 
pavyzdžiu parūpindami informa
cinę knygelę kitomis kalbomis. 
Jeigu neatsirastų, kas pagal pran
cūzišką pavyzdį paruoštų origina
lų veikaliuką, tai iš prancūzų kal
bos nebūtų sunku išversti į ang
lų, ispanų ir portugalų kalbas, 
prancūzų tekstą, gal net kai kur 
jį patrumpinus.

Leidinyje nurodomi šaltiniai, 
iš kurių visos informacijos buvo 
paimtos. Šaltiniai daugiausia lie
tuviški. Reik manyti, kad visa 
tai buvo atlikta su Paryžiaus lie
tuvių talka. Leidėjams ir talki- į 
ninkams priklauso gili padėka už 
parūpinimą tokio gražaus ir išsa
maus leidinio apie Lietuvą.

P. Gaučys

kas patraukia akį ir skatina susi- j dingų krikščionių tautą, 
domėjimą. j’

įvade leidėjai pažymi, kad dau- • nius, kurių dvasinio gyvenimo sa- 
gumai prancūzų šį knyga bū-1 vybės gaivina visą Bažnyčios kū-

Antano Paskomimo drožiniai — lietuviškieji kryžiai.
ta M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, kartu eu Adomo Galdiko tapytomis.

Jo lietuviškųjų kryžių kolekcija šiuo metu yra iistaty-
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