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Pingvinams 50 metų.
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lėraščiai.
Lietuvių moterų dailininkių draugijos 
sukaktis (6).

KeAtčnt PaAOt&s
Poezija mūsų neglosto

Evangelija — laisvės mokslas ir išlaisvinimo jėga

Jokiame tekste korektūros 
klaida taip neduria akies, kaip 
poezijos citatoje. Dar skau
džiau, kai toji poezija yra filo
sofiškai sudėtinga, kur kiek
vienas žodis lyg nervas — 
įdurk, ir išgirsi riksmą.

Rimvydas Šilbajoris, aptar
damas Aiduose (1985, Nr.5) 
Alfonso Nykos-Niliūno Žiemos 
teologiją, cituoja dalį eilėraš
čio „Chalkidės kunigaikščio 
vaikai”. Tas kunigaikštis žiau
riai nukankino savo sūnų: 
Išdūrė jam akis ir karšta 
geležim išdegino liežuvį. 
Spuustuvė neapsižiūrėjo, ir 
„liežuvis” citatoje pavirto „lie
tuviu”. Vadinasi, „karšta 
geležim išdegino lietuvį”.

Skaitytojas supras, kad tai 
nesąmonė. Antra vertus, gal 
pagalvos: šiuolaikinėje poezi
joje viskas galima ir patei
sinama. Juk ne taip seniai 
Leono Lėto eilėraštyje klaidin
gai rašomas įvardis „Keno?” 
(=kieno?) Metmenų Nr. 48 
recenzijoje pavirsta iškalbiu 
graikų antkapiu „kenos”. Ten 
Šilbajoris įrodinėja, jog „este
tinis kalbos normų pažei
dimas” yra leistina poezijos 
priemonė. Pagal tai, liežuvis 
gali būti pavadintas lietuviu.

Šilbajorio rašinyje „Filoso
finių dimensijų poezija” Niliū- 
no poezijos teksto prasmės 
aiškinamos sklandžiai ir įtiki
namai, sakyčiau, su šilba- 
joriškai erudiciniu dosnumu. 
Skaitytojo sąmonėje nušvinta 
ne vienas tamsesnis Nykos 
poezijos kampas. Tarp kitko, 
noriu pažymėti, kad dažnas 
poezijos mylėtojas būtų dėkin
gas Niliūnui, jei jis nepatin
gėtų kai kuriuos savo enciklo
pedinius faktus ar įvaizdžius, 
susijusius su jam tik vienam 
žinomais retais patirties šalti
niais, trumpai paaiškinti išna
šose. Taip padarė T. S. Eliot 
„Bevaisėje žemėje”. Juk ne 
visi skaitytojai yra įsiknisę į 
Kongreso bibliotekas.

Susidūrus su uždaru vaizdy- 
nu, prasideda spėliojimas. 
Vienam skaitytojui atrodo 
taip, kitam — kitaip, trečiam 
— nei šiaip, nei taip. Telieka 
pasikliauti kritiko komen
tarais. O jeigu kritikas irgi 
nėra tikras?

Aš, pavyzdžiui, perskaitęs 
„Vakaro agonijos” pradžią, 
kurią cituoja ir aiškina 
Šilbajoris —

Prieangyje mūsų laukė 
Mergaitės kūnu mintus vilkas; 

Jam ant kairiojo peties 
Tupėjo kruvinais sparnais 

balandis. 
supratau, jog šioje situacijoje 
(Vilniaus Bokšto gatvės smuk
lės prieangyje) „vilkas” yra 
jaunų paklydėlių suvedžio
tojas ir išnaudotojas, jų nedo
ras prievaizda. Anuo metu 
tokius frajerius mes ir vadi
nome „vilkais”. Tuo tarpu 
Šilbajoris čia regi Gedimino 
sapno vilką — lietuvių nacio
nalizmo simbolį. O smuklės 
mergaitė jam yra Aušros 
vartų Marija. Atseit, pagrin
dinė Vilniaus simbolika. 
Pagal tai kritikas bematant 
surezgia moralinį priekaištą 
savo tautai: „mergaitės kūnu 
mintąs vilkas tampa kieta 
ironija, kaltinamuoju aktu 
mūsų nacionalizmui ar, geriau 
sakykim, mūsų istoriniam liki
mui, kuriame Aušros vartai 
subordinuojasi vilko mito
logijai ir kraujas svarbesnis 
už maldą ir taiką...”

Pavažiuota iš peties. Lyg ir 
per stipriai. Negi lietuviai 
tokie kraugeriai? Kritikas tuoj 
pat pasiteisina išnašoje: 
„Žinoma, po viso šito gražaus 
išdėstymo, pasilieka gali
mybė, kad Niliūnas čia visai 
nesiruošė savo vilką ir mergai
tę šiais simboliais padaryti. 
Gal kaip tik todėl kritiko dar
bas turėtų būti daugiau pa
našus į klausimą, negu atsa
kymą”.

Taigi, šauni analizė bai
giasi neišvengiama savikri
tika ir abejone. Poezijos teks
tas turi įvairių spąstų. Tiesą 
pasakius, jų išvengti ne taip 
jau sunku: visuomet galima 
raudonu pieštuku išbraukti 
nevykusią ar netikrą išvadą. 
Bet tam reikia ryžto.

Negerai, kai žmonės savo 
žmogiškas nuodėmes pravar
džiuoja žvėrių vardais. Ką 
padarysi — tokia tradicija: 
slėptis „žvėriškumo” kai
liuose. Vis tiek poetas tiksliai 
ir sąžiningai perteikė Vil
niaus smuklės pasaulėlį karo 
metu: Užustalėj, prie sienos, 
gėrė / Mėnuo ir nemūsiškais 
veidais kareiviai / (Prieš tūks
tantį atsiskyrimo metų). 
Kodėl prieš tūkstantį metų? O 
todėl, kad šitoje poezijoje tiek 
laikas, tiek erdvė priklauso 
visai žmonijai, visam isto
riniam kontekstui. Žiemos 
teologija žmonijos ne
glosto. Eilėraščiai, nely
ginant blaivūs reportažai,

Išlaisvinimo teologija ieško savo kelio

VYTAUTAS KAZLAUSKAS

Laisvės rūpestis yra visuotinis. 
Jis apima visus žmones ir visas 
tautas. Dėl to ir su savo lietu
viškuoju laisvės rūpesčiu mes 
negalime užsidaryti savyje. Turi
me jį nuolat nešti į platųjį pasau
lį. Tai yra mūsų teisė ir pareiga. 
Tik taip galėsime laimėti kitų 
žmonių ir tautų solidarumą savo 
laisvės kovai bei pasimokyti iš jų 
patirties. Tik taip galėsime sava 
patirtimi padėti kitiems išeiti iš 
klystkelių, kurie užuot išlaisvinę 
veda į laisvės idealo išdavimą.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
pasaulio dėmesys dažnai nukryp
davo į vadinamą „Išlaisvinimo 
teologijos” sąjūdį Lotynų Ameri
koje. Šis sąjūdis kai kuriais atžvil
giais ir mums yra įdomus bei 
aktualus.

Tikėjimo doktrinos 
kongregacijos instrukcija

Šventoji Tikėjimo doktrinos 
kongregacija 1984 m. vasarą 
(pasirašyta VIII.6, paskelbta 
IX.3) paskelbė „Instrukciją kai 
kurių išlaisvinimo teologijos 
atžvilgių reikalu”. Šis svarbus 
Bažnyčios dokumentas iššaukė 
labai platų atgarsį pasaulio spau
doje, — atgarsį, kuris ir dabar dar 
nėra nutilęs. Popiežiaus aprobuo
tą dokumentą komentuoja teolo
gai ir sociologai, kardinolai ir 
vyskupai, politikai, žurnalistai. 
Tenka apgailestauti, kad lietuvių 
išeivijos spaudoje ši Tikėjimo 
doktrinos kongregacijos instruk
cija nebuvo plačiau panagrinėta. 
(Kanados lietuvių savaitraštis 
Tėviškės žiburiai 1985 metais 
spausdino ilgesnę prof. A. Macei
nos studiją „Reforma ar revoliu
cija? Išlaisvinimo teologijos 
klausimu”. Autorius susitelkia 
daugiau prie išlaisvinimo teolo
gijos istorijos ir kritiškai vertina 
kai kuriuos jos atžvilgius, nuro
dydamas kai kurių autorių 
klystkelius.) Iš trumpo pristaty
mo kai kuriuose laikraščiuose 
susidaro įspūdis, kad visa išlais
vinimo teologija yra kažkoks 
kairiųjų ekstremistų teologų išsi
galvojimas, kurį dabar Vatika
nas turėjo pasmerkti. Dar 
daugiau, iš trumpo dokumento 
pristatymo lietuvių spaudoje atro
do, kad Bažnyčia traukiasi iš bet 
kokios žemiško išlaisvinimo 
kovos prieš išnaudojimą, prieš 
socialinę nelygybę, prieš naciona
linį pavergimą (plg. Draugas, 
1985.III.23. Nr. 58, p. 1).

atskleidžia mūsų baisiausias 
nuodėmes. Verčia piktintis, 
nuliūsti, suabejoti > savo 
žmogiškąja verte. Juk ir šian
dien darome tas pačias 
klaidas.

Pr. Visvydas

Gana daug dėmesio šiam Tikėji
mo doktrinos kongregacijos 
dokumentui apie išlaisvinimo 
teologiją skyrė komunistų spauda 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Apie jį rašė ir dienraštis Tiesa, ir 
komunistų partijos ideologinis 
organas Komunistas....... Vatika
nas pasmerkė vadinamąją 
.išsivadavimo teologiją’...” — rašo 
Komunistas (1985 — 4, p. 51), 

ši teologijos srovė atspindėjo 
įtemptą klasių kovą šiame žemy
ne [Lotynų Amerikoje — VK] ir 
pamėgino pritaikyti krikščionybę 
prie konkrečios antiimperialis- 
tinių judėjimų praktikos...” — 
....svarbiausias šio Vatikano 
dokumento tikslas — atitraukti 
milijonus Lotynų Amerikos 
katalikų nuo kovos už socialinį 
išsivadavimą”, — rašo dienraš
tis Tiesa (Algirdas Strumskis, 
,, .Išlaisvinimo teologija’ ir 
Vatikano rūstybė”, Tiesa, 
1985.III.5, Nr. 55). Ir vienas, ir 
kitas komunistų partijos organas 
sąmoningai iškreipia dokumento 
turinį, nė iš tolo neužsimindami, 
kad juo atmetamos tiktai tokios 
„išlaisvinimo teologijos” srovės, 
kurios yra pasidavusios marksiz
mo įtakai. Komunistų partijos 
organai visiškai nutyli, kad mark
sizmą, ant marksizmo pastatytą 
sistemą dokumentas vadina 
„mūsų amžiaus gėda” (aetatis 
nostrae dedecus XI,10).

Išlaisvinimo teologija

Kas yra toji išlaisvinimo teolo
gija? Ką iš tikrųjų apie ją sako 
Tikėjimo doktrinos kongregacija?

„Jėzaus Kristaus Evangelija 
yra laisvės naujiena ir išlaisvini
mo jėga”. Tokiais žodžiais prasi
deda Kongregacijos paskelbtas 
dokumentas, lotyniškai pagal 
pirmuosius žodžius vadinamas 
Libertatis nuntius. Be abejonės, 
tai sąmoningai parinktas saki
nys. Jis labai taikliai nusako 
tikrosios išlaisvinimo teologijos 
esmę ir tikslą: atrasti Jėzaus Kris
taus Evangelijoje glūdinčią ne tik 
laisvės naujieną, laisvės mokslą, 
bet ir žmogaus bei tautų išlais
vinimo jėgą. Pastaraisiais 
dešimtmečiais po II Vatikano 
susirinkimo ši esminė krikščio
niškojo tikėjimo tiesa buvo dauge
lio teologų dėmesio centre. Pagal 
Evangelijos mokslą kiekvienos 
vergijos, nelaisvės šaknų reikia 
ieškoti gimtojoje nuodėmėje, šios 
nuodėmės pažeistoje žmogaus 
prigimtyje. Kiekviena vergijos 
apraiška yra ne kas kita, kaip 
nuodėmės vaisius. Asmeninės ir 
socialinės vergijos apraiškų, 
blogio ištakas Kristus yra nuro
dęs visu aiškumu: „Iš vidaus, iš 
žmonių širdies išeina pikti suma
nymai, paleistuvystės, vagystės, 
žmogžudystės, svetimavimai,

Mare Chagall Baltas nukryžiavimas
Iš Chicagos Meno instituto rinkinio — Alfred S. Alschuler dovana.

godumas, suktybės, klasta, begė
dystės, pavydas, šmeižtai, puiky
bė, neišmanymas” (MK 7, 21-22). 
Nuodėmė yra įsikūnijusi tose 
politinėse ir ūkinėse bei sociali
nėse sistemose, kurios pavergia 
tautas, etnines grupes ir sociali
nes klases. Ant nuodėmės yra 
išaugę „geležinės uždangos”, 
„gėdos mūrai”, tautų kalėjimai, 
vergų stovyklos, „gulagai”, 
priespauda, išnaudojimas, 
diskriminacija persekiojimai 
(plg. V. Kazlauskas, „Lietuvos 
viltys išlaisvinimo teologijos švie
soje”, Į Laisvę, 1974).

Išsilaisvinimas iš nuodėmės 
mus veda į Dievo vaikų laisvę, 
kurią gauname kaip Dievo malo
nės dovaną. Dievo vaikų laisvė 
negali pasilikti izoliuota, bevaisė. 
Būdama tikra, autentiška, Dievo 
vaikų laisvė tampa tąja išlaisvini
mo jėga, kuri reikalauja blogį 
nugalėti gerumu, iš vidaus 
nugalėti, taikingai griauti bet 
kokią vergiją visur, kur ji bebūtų 
įsigalėjusi: kultūrinėje, ekonomi
nėje, socialinėje ar politinėje srity
je. Dievo vaikų laisvė nesitaiksto 
su vergijos apraiškomis, nes jos 
neleidžia žmonėm gyventi pagal 
savo žmogiškąjį orumą (plg. 
Libertatis nuntius, {vadas).

Išlaisvinimo teologijos 
sąjūdis 

Lotynų Amerikoje

Šioje išlaisvinimo teologijoje 
įkvėpimo ir jėgos ieškojo ir tebe
ieško ypač Ix>tynų Amerikos kraš
tų gyventojai, kurių 90% yra 
katalikai. Čia nuo senų laikų 
gyventojų masės kenčia skurdą ir 
visokeriopą — ekonominę, socia

linę, kultūrinę, politinę — 
priespaudą. Lotynų Amerikos 
vyskupai Medellino (1968) ir 
Pueblos (1979) konferencijose 
savo žemyną yra pavadinę „skur
do ir neteisingumo” žemynu. Jau 
Medellino konferencijoje, kurią 
atidarė popiežius Paulius VI, 
vyskupai pabrėžė, kad tokia padė
tis yra piktnaudžiavimo valdžia, 
socialinėse struktūrose įsišakni
jusių ydų vaisius.

Pagrindinių žmogaus teisių 
pažeidimai, ūkinis atsilikimas, 
skurdas, neteisingumas, socia
linės nelygybės praraja yra suau
gę su socialinėmis, ekonominė
mis ir politinėmis struktūromis ir 
tik drauge su jomis gali būti 
panaikinti. Tai su socialinėmis ir 
asmeninėmis žmonių nuodėmė
mis susijusi būklė, kuri gali būti 
pakeista, tik kovojant prieš 
nuodėmę. Medellino konferenci
jos dalyviai Lotynų Amerikos 
vyskupai dėl to rašė: „Pats 
Dievas, atėjus laiko pilnatvei, 
atsiunčia savo Sūnų, kad jis, 
tapęs žmogumi, išlaisvintų visus 
žmones iš visokios vergijos, į 
kurią juos yra įstūmusi nuodėmė, 
tamsumas, alkis, skurdas, 
priespauda; — žodžiu tariant, 
neteisingumas ir neapykanta, 
kurie yra išaugę iš žmogaus egoiz
mo” (B. Mondin, „Genesi dėl 
movimento e correnti principali”, 
Osservatore Romano, 1984.IX.28).

Toks vieningas vyskupų 
pasisakymas prieš bet kokią prie
spaudą ir drauge už žmogaus ir 
tautų išlaisvinimą Evangelijos, 
Jėzaus Kristaus vardan Lotynų 
Amerikos kraštuose sukėlė didelį 
entuziazmą. Taip Medellino 
vyskupų konferencija davė lemia
mą paskatinimą išlaisvinimo 
teologijos labai sparčiam išsi
vystymui. Teologinės išlaisvini
mo idėjos buvo svarstomos ne 
tiktai teologų veikaluose, bet ir 
žurnalų bei dienraščių straips
niuose, biuleteniuose, pamoksluo
se, katekizmo pamokose. Išlais
vinimo teologija tapo plačiu 
sąjūdžiu, kuris vis labiau įeina į 
plačiąsias gyventojų mases. Visai 
nenuostabu, kad į šį gaivališkai 
išaugusį sąjūdį pradėjo skverbtis 
marksizmas su savo idėjomis, 
savo metodais ir savo strategija. 
Kaip žinoma, marksizmas yra 
gana paplitęs Lotynų Amerikos 
intelektualų tarpe, beveik sveti
mas gyventojų masėm. Sakoma, 
kad Lotynų Amerikoje Bažnyčia 
yra didelis kūnas, bet be galvos. 
Ji gali sušaukti žmonių mases, 
bet neturi politinės strategijos 
tom masėm vesti. Marksistai tuo 
tarpu yra galva, bet be kūno. Jie 
turi savo ideologiją, savo strate

giją, bet nesugeba prabilti į 
gyventojų mases. Dėl to, įsibrovę į 
išlaisvinimo teologijos sąjūdį, jie 
mėgina ant katalikiškų masių 
kūno uždėti savo marksistinę 
galvą. Sandinistinė revoliucija 
Nikaragvoje galbūt yra kaip tik 
tokio eksperimento pavyzdys.

Prieš tokius ir panašius 
eksperimentus, prieš marksis
tinių elementų brovimąsi į 
išlaisvinimo teologiją visu 
aiškumu ir visa energija išeina 
Tikėjimo doktrinos kongregacija 
popiežiaus Jono Pauliaus II apro
buotu dokumentu Libertatis nun
tius, kuris nurodo kai kuriose 
išlaisvinimo teologijos srovėse 
pasireiškiančias klaidas ir iš jų 
kylančius pavojus.

Čia mums aiškėja, dėl ko šis 
dokumentas taip labai nepatinka 
komunizmo propagandistams 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Komunistinė Tiesa rašo: „Jonas 
Paulius II, būdamas aršus šios 
naujos teologijos priešininkas, 
nenori matyti skirtumo tarp tų, 
kurie valdo didžiulius turtus, 
išnaudoja žmones, ir tų, kurie 
neturi lėšų egzistavimui”... 
„Užsipuldamas šią teologiją, 
kunigus, dalyvaujančius tautų 
kovoje prieš kapitalą, Vatikanas 
ir toliau mėgina užstoti impe
rializmo jungą nešančių tautų 
tikruosius kančių ir nelaimių 
kaltininkus” (ten pat). Taip rašy
ti Tiesos propagandistas gali, 
tiktai būdamas tikras, kad jo 
skaitytojai negalės tiesiogiai susi
pažinti su nesuklastotu dokumen
to tekstu.

Iš pavojų ir klystkelių 
į tikrąjį kelią

Iš tikrųjų dokumentas Liber
tatis nuntius su didele pagarba ir 
meile iškelia tiek tikrąją išlais
vinimo teologiją, tiek nuoširdžias 
visokeriopo žmogaus ir tautų 
išlaisvinimo pastangas, kur jos 
bepasireikštų Lotynų Amerikoje 
ar kituose žemynuose bei kraš
tuose. Šiame dokumente dėmesys 
pirmiausia yra skiriamas tiek 
teorinių, tiek praktinių išlaisvini
mo pastangų kritikai. Ir tai su 
pilnu pagrindu, nes pozityvus 
krikščioniškojo laisvės bei išlais
vinimo mokslo išdėstymas būtų 
toks platus, kad jame kritiškos 
pastabos tarytum prapultų, galė
tų likti beveik nepastebėtos. 
Tikėjimo doktrinos kongregacija 
dėl to jau šio dokumento įvade 
pažada prie plačios krikščioniš
kos laisvės ir išlaisvinimo temos 
sugrįžti kitame dokumente, kuria
me bus pozityviu būdu atsklei
džiami šiame moksle glūdinčių 
vertybių tiek teoriniai, tiek prakti
niai atžvilgiai.

Tačiau jau ir šiame kritikai 
skirtame dokumente yra labai 
daug pozityvaus dėstymo ele
mentų. Mažiausiai dešimt kartų 
dokumentas vis kitais žodžiais 
pabrėžia krikščionio pareigą 
„kovoti už teisingumą, už laisvę, 
už žmogiškąjį orumą”, praktiškai 
parodyti solidarumą beturčiam, 
persekiojimus ir priespaudą 
kenčiantiems žmonėms.

{vairių nukrypimų ir pavojų 
nurodymas — pabrėžia dokumen
tas — jokiu būdu neturi būti 
aiškinamas, kaip smerkimas tų, 
>'urie Evangelijos dvasioje su 
pasiaukojimu yra apsisprendę už 
vargšus. Klaidų ir pavojų nuro
dymas jokiu būdu negali būti 
naudojamas, kaip priedanga 
tiems, kurie tragiškų ir neatidė
liojamų skurdo ir neteisingumo 
problemų akivaizdoje dangstosi 
neutralumo ir abejingumo skrais
te. „Visai priešingai”, — tęsia 
Kongregacijos dokumentas, „šią 
Instrukciją yra įkvėpęs tikrumas, 
kad dideli ideologiniai nukrypi
mai, kurie čia yra iškelti neišven
giamai veda į vargšų reikalo 
išdavimą”. „Labiau negu bet 
kada reikia, kad kuo daugiausia 
krikščionių, vedami tikėjimo ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Evangelija — laisvės mokslas 
ir išlaisvinimo jėga
(Atkelta iš 1 psl.)
pasiryžę tuo tikėjimu pilnai 
gyventi, įsipareigotų kovoje už 
teisingumą, už laisvę ir žmogišką 
orumą, už savo beturčių, prie
spaudą kenčiančių ir persekioja
mų brolių meilę. Labiau negu bet 
kada Bažny6a ryžtasi pasmerkti 
piktnaudžiavimą, neteisingumą, 
pasikėsinimus prieš laisvę visur, 
kur jie bepasireikštų ir kas bebū
tų jų autoriai. Bažnyčia ryžtasi 
savomis priemonėmis kovoti, 
gindama ir ugdydama žmogaus 
teises, ypač jas iškeldama vargšų 
asmenyje” (Libertatis nuntius, 
Įvadas).

Kad neliktų jokios abejonės 
Libertatis nuntius konkrečiai 
išvardija svarbesnes Lotynų 
Amerikos kraštų negeroves: 
„...didžiosios turtų dalies sutelki
mas į socialinės sąžinės neturin
čių savininkų oligarchijos rankas, 
teisėtumu paremtos valstybės 
visiškas arba dalinis sunykimas, 
pagrindines žmogaus teises po 
kojomis "pamynusios karinės 
diktatūros, valdžios pareigūnų 
korupcija, iš užsienio kraštų įvež
to kapitalo nežabotas siautėjimas 
— tai vis veiksniai, kurie nuolat 
žadina revoliucinius prievartos 
jausmus sąmonėje tų, kurie 
pasijunta esą naujojo kolonializ
mo aukos, kolonializmo, kuris 
reiškiasi technologinėje ir ekono
minėje bei finansinėje srityje. Si 
neteisingumo sąmonė eina kartu 
su tam tikru jausminiu užsidegi
mu, kuris prakalba iš marksizmo 
pasiskolintais žodžiais, be jokio 
pagrindo jiems teikdamas .moks
lo’ priedangą...” (LN, VII, 12).

Kaip matome, Tikėjimo doktri
nos kongregacijos dokumentas 
smerkia ne išlaisvinimo teologiją 
ir ne iš jos kilusį išlaisvinimo 
sąjūdį, o smerkia marksizmą, 
kuris, prisidengęs mokslo skrais
te, su savo ideologija ir savo meto
dais skverbiasi į šio sąjūdžio eiles; 
smerkia žmonių naivumą ir 
neapdairumą, kai jie, pasidavę 
marksizmo įtakai, išduoda viso 
žemyno už laisvę kovojančių 
žmonių viltis, tikslus ir idealus.

Dokumentas iš naujo primyg
tinai įpareigoja krikščionis visu 
ryžtingumu tęsti kovą prieš 
neteisingumą bei priespaudą, 
visada prisimenant, kad „Jėzaus 
Kristaus Evangelija yra laisvės 
naujiena ir išlaisvinimo jėga”. 
Libertatis nuntius pripažįsta, 
kad ir pavadinimas „išlaisvinimo 
teologija” pilnai atitinka dieviš
kojo Apreiškimo šaltinių ir

Nuostabi meno
Kultūrinio priedo redaktorė 

paprašė manęs parašyti Lietuvių 
operos jubiliejinio koncerto sau
sio 19 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje recenziją, ir aš 
sutikau. Sausio 23 d. laidos pasku
tiniame puslapyje kun. J. Pruns- 
kis pateikė šio įvykio reportažinį 
aprašymą, kartu pareikšdamas ir 
savo nuomonę dėl girdėtų kūrinių 
atlikimo.

Draugo skaitytojams ši straips
nių progresija yra familiari: įvy
kus kokiam nors reikšmingam ar 
net ir nereikšmingam meno ren
giniui, kelias dienas vėliau (kar
tais net ant rytojaus) laikraščio 
dieninėje laidoje būna apie tai 
išsamus kun. Prunskio repor
tažas; paskui, savaitę, dvi ar tris 
vėliau Draugo savaitgaliniuose 
kultūriniuose puslapiuose pasi
rodo to renginio vertinimas „iš 
meninės pusės”. (Kaip žinia, red. 
Liulevičienei nėra taip jau lengva 
kiekvienam kultūriniam įvykiui 
susiieškoti ir užangažuoti 
tinkamą recenzentą, o vis dėlto nė 
vienas stambesnis muzikinis ren
ginys nebūna praleidžiamas 
negirdomis.)

Ši tvarka, aplamai šnekant, 
nėra bloga. Pirmiausia, kun. 
Prunskio judrumo bei darbštumo 
dėka laikraščio skaitytojai gali 
būti tikri, kad apie kiekvieną Chi
cagoje įvykusį lietuvių koncertą, 
spektaklį ir t.t. jie bus skubiai 
painformuoti. Tuo pačiu tai atpil
das ir rengėjams. O antra, jei 
vėliau kultūriniame priede atsi
randa ir recenzija, koncerto ar 
spektaklio lankytojai turi progą 
dar kartą „pergyventi” tą prabė
gusį kultūrinį įvykį — tik šį kartą 
pro truputį komplikuotesnę priz
mę, analizuojant renginio kompo
nentus pagal estetines kate-

Bažnyčios autoriteto mokymą 
(plg. LN, III, 4).

Iš Lotynų 
Amerikos į Lietuvą

Iš milžiniško Lotynų Amerikos 
žemyno persikelkime į mažą 
Lietuvą. Lotynų Amerikos 
problemom skirtas Bažnyčios 
dokumentas lietuviškose svarsty- 
bose negalėtų rasti vietos, jeigu jis, 
nors ir netiesiogiai, bet labai iš 
arti, nepaliestų ir mūsų tautos 
gyvybinių problemų. Vienos italų 
spaudos agentūros korespon
dentas 1985 m. Velykų dienomis 
lankėsi Lietuvoje. Jis labai stebė
josi tomis tikinčiųjų miniomis, 
kurios buvo užpildžiusios Vil
niaus bažnyčias ir šventorius. Su
sitikęs su Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio pavaduotoju Juozėnu, 
svečias iš Romos tarp kita ko 
paklausė, ar Lietuvos valdžia leis 
popiežiui Jonui Pauliui II 
aplankyti katalikų bendruomenę 
Lietuvoje. Juozėno atsakymas 
buvo trumpas ir labai aiškus: 
„Ne, nes dabartinis popiežius yra 
komunizmo priešas, jis pasmerkė 
.išlaisvinimo teologiją’ ”...

Tikėjimo doktrinos kongrega
cijos instrukcija Libertatis nun
tius visu griežtumu pasisakiusi 
prieš Lotynų Amerikos ūkines, 
socialines, politines negeroves, 
prieš skurdą, neteisingumą ir 
visokeriopą priespaudą, atkreipia 
dėmesį į tuos kraštus, kuriuose 
yra įsigalėjusi marksistinė ideolo
gija ir marksistine praktika 
pagrįsta sistema. „Visi tie”, — 
rašo Libertatis nuntius, „visi tie, 
kurie nuoširdžiai trokšta savo 
brolių išlaisvinimo, turi giliai 
susimąstyti vieno labai svarbaus 
mūsų laikų fakto akivaizdoje. 
Milijonai mūsų bendraamžių 
teisėtai trokšta atgauti tas 
pagrindines laisves, kurias iš jų 
yra atėmę totalitariniai ir bedie
viški režimai, įsigalėję revoliu
cijos ir prievartos keliu kaip tik 
tautų išlaisvinimo vardan. 
Negalima užmerkti akių šios 
mūsų amžiaus gėdos („aetatis 
nostrae dedecus”) akivaizdoje. Šie 
režimai, prisidengdami išlaisvini
mo skraiste, ištisas tautas laiko 
žmogų pažeminančios vergijos 
padėtyje. Tie, kurie galbūt 
nesąmoningai palaiko tokią vergi
ją, išduoda vargingųjų žmonių 
mases, kurioms norėtų patar
nauti” (LN, XI,10).

Po popiežiaus Pijaus XI en
ciklikos Divini Redemptoris, 

dovana Chicagos lietuviams
gorijas, neretai atsiskleidžiant ir 
recenzento visokiam subjekty
vumui — kas yra sveika, jeigu tai 
skatina iš naujo ir giliau 
pergalvoti kultūrinio įvykio 
prasmę ir savo „subjektyvumus” 
pasidalyti su kitais (kaip, pvz., tai 
yra įvykę mano „Fausto” recen
zijos ir Emilijos Sakadolskienės 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
koncerto recenzijos atvejais). Iš to 
gi pajuntame, kad tebesame gyvi 
— ir kad, žmonės esam, o ne maši
nos. Galop (ir tai dar vienas šios 
tvarkos pliusas), jeigu recenzija 
išeina nepalanki (ar mažiau 
palanki, negu kai kieno tikėtasi), 
tai rengėjai (ar atlikėjai) niekad 
nesijaus totaliai „sumušti”, nes 
gali pasiguosti beveik visuomet 
pozityviu kun. Prunskio atsiliepi
mu, beje, dažniausiai atspindin
čiu ir tam tikros dalies publikos 
nuotaikas.

Arūnas Kaminskas diriguoja Lietuvių Operos moterų chorą 1985 m. sausio mėn. 19 d. koncer 
te Marijos aukštesniosios mokyklos salėje, Chicagoje.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Lietuvos žmonių veidai — nuotrauka iš Algimanto Kezio, S.J naujo fotografijų albumo „Lithua- 
nia through the Wall — Diary of a Ten-Day Visit to My Native Land” (Chicago: l.ovola 
University Press, 1985).

paskelbtos 1937 metais, tai galbūt 
stipriausi žodžiai, kuriais bažny
tiniame dokumente aptariama 
ant marksizmo pastatytoji 
komunistinė sistema, pavadinant 
ją tikruoju vardu, „mūsų amžiaus 
gėda”. Reikia, kad šią tragišką 
tikrovę kuo pilniau pažintų ne tik 
išlaisvinimo teologijos , sąjūdis 
Lotynų Amerikoje, bet ir visi, 
kuriem rūpi tikrasis žmogaus ir 
tautų išlaisvinimas.

Esariie tiesioginiai šios „mūsų 
■amžiaus gėdos” liudininkai. Žino
me, kad sovietinis totalitarizmas 
ir diktatūra toli pralenkia Lotynų 
Amerikos kraštuose besireiš
kiantį totalitarizmą ir diktatūras. 
Jokiame pasaulio krašte nebuvo 
tokio masinio žmonių naikinimo, 
kaip Sovietų Sąjungoje po 
komunistinės spalio revoliucijos/ 
Sovietiniai diktatoriai savo idė
jinių priešininkų naikinimui 
nesidrovėjo panaudoti net pačių 
nežmoniškiausių genocido 
priemonių, kaip masinių depor
tacijų ir milžiniško „Gulago 
salyno”, kokio nebuvo ir nėra 
jokiame pasaulio krašte.

Kolonializmas, pavergtų tautų

Bet ši sistema turi ir „silpną” 
vietą. Juk kun. Prunskio rašiniai 
niekuomet nebūna vien sausi, 
„faktologiniai” reportažai (kaip 
dabar Lietuvoje mėgstama 
sakyti). Priešingai, juose visuo
met prasikiša ir tam tikras verti
nimo elementas. Tiesa, kun. 
Prunskio vertinimas paprastai 
būna teigiamas — tik nevisada 
vienodai. Akylus jo straipsnių 
skaitytojai bus pastebėję, kad, 
jeigu jis tik labai retai pavartoja 
peikiamuosius epitetus, tai, kita 
vertus, savo visokius giriamuo
sius epitetus (būdvardžius, prie
veiksmius ir t.t.) irgi nepadalija 
viskam ir visiems po lygiai. Rei
kia išmokti kun. Prunskio tekstus 
skaityti, o tatai išmokus, pamato
ma, jog jo „reportažinės apžval
gos” yra kur kas subtilesnės ir 
niuansuotesnės, negu daugelis 
mano. Bet čia ir atsiranda prob

rusinimas, pagrindinių žmogaus 
teisių bei laisvių visiškas nepaisy
mas,' psichiatrijos ir teisminių 
procesų pagalba žiaurus susi
dorojimas su kitaminčiais, ideolo
ginis ir ateistinis teroras mokyk
lose, nieku nepagrįstos kratos ir 
tardymai. Jokia legali opozicija 
valdžiai, joks kompartijos 
nepalaimintas sąjūdis, jokia nuo 
valdžios nepriklausoma ir jos 
nekontroliuojama organizacija, 
net nekalčiausia piliečių veikla 
(pavyzdžiui, blaivybės) negali 
legaliai reikštis Sovietų Sąjun
goje. Kompartijos totalitarizmas 
yra iškilęs net virš valstybinės 
konstitucijos.ir tarptautinių sutar*- 
čių... Soviefiriis totalitarizmas 
„yra užsimojęs skleistis ir sklei
džiasi lyg piktybinis auglys į visą 
žmonijos organizmą. Maskvos 
kompartijos priešas yra kiekvie
nas žmogus, kiekviena organi
zacija, partija, kiekvienas sąjū
dis, kiekvieną valdžia — visa, kas 
tik gyvena ir veikia visame 
pasaulyje tikros laisvės, tiesos, 
žmogaus teisių gerbimo, demokra
tijos dvasioje! Visa tai turi būti 
taip pat nugalėta, sutrypta!” Argi 

lema. Jeigu šie kun. Prunskio 
straipsniai iš tiesų yra bent iš 
dalies tam tikros „užmaskuotos” 
(į reportažo apvalkalą įvilktos) 
recenzijos, tai, kultūriniam prie
dui išspausdinus savo paties 
užsakytą recenziją, Drauge 
atsiranda du to paties įvykio 
vertinimai — ir tai, aišku, sukelia 
įtampą. Ta įtampa gali kilti jau 
prieš antrajam vertinimui pasi
rodant, kai kultūrinio priedo 
pakviestas recenzentas, tuoj po 
koncerto dieninėj laidoj perskai
tęs kun. Prunskio nuomonę, 
priverstas sukti galvą, ar apsimo
ka jam būti „blogu”, kai kun. 
Prunskis yra toks „geras”, kaip 
rašyti, nesusipykstant su savo 
intelektualine sąžine, ir t.t.

Man šiuo atveju problema yra 
kiek skirtinga. Taip jau atsitikd, 
jog mano nuomonė dėl minėto 
Lietuvių operos koncerto sutam
pa — absoliučiai sutampa, žodis į 
žodį, taškas į tašką — su kun. J. 

ne šiam tikslui Maskva kala tiek 
ginklų, gamina raketas, siunčia 
šimtatūkstantinę armiją į 
Afganistaną, užgniaužia masi
nius darbininkų išsilaisvinimo 
sąjūdžius Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje, Lenkijoje? Sovietinis 
totalitarizmas, vertas „globalinio 
laisvės budelio” vardo, šią visą 
žmogaus ir tautų pavergimo 
programą vykdo, dangstydama- 
sis taikos, gerovės, pažangos, 
išlaisvinimo nešėjų skraiste (plg. 
„Iššūkis Maskvos totalitarizmui” 
Aušra, Nr. 37, p. 1-3). Argi tai 
nėra didžioji „mūsų amžiaus 
gėda?”

Bet gal sovietinis totalitariz
mas yra pajėgus pasiūlyti žmoni
jai savo socialinius, ekonominius 
ir kultūrinius laimėjimus, kuriais 
taip didžiuojasi? Deja, praskleidę 
melo, apgaulės ir klastos skrais
tę, ir čia vietoj plačiai išgarsintų 
laimėjimų randame tikrai 
katastrofiškus pralaimėjimus. 
Vietoj pažadėtos socialinės lygy
bės, vietoj beklasės bendruo
menės matome išaugusią naują 
išnaudotojų klasę, kuri naudojasi 
išimtinėmis teisėmis, privilegijo

Prunskio nuomone, išreikšta jo 
sausio 23 d. reportaže. Tai, žino
ma, retai pasitaiko, bet, ką gi, 
šįkart ėmė ir pasitaikė. Tokiai 
padėčiai susidarius, kas man 
lieka daryti? Yra tik trys alter
natyvos:

1) Recenzijos visai nerašyti. Bet 
tai pati blogiausia išeitis. Visų 
pirma, straipsnis jau pažadėtas 
red. Liulevičienei. O antra, recen
zijos kultūriniame priede nepasi- 
rodymas sukeltų visokių nepagrįs
tų kalbų, tuo labiau, kad jau prieš 
koncertą buvo keliems operos 
vadovams iš mano paties lūpų 
užsiminta, jog kultūriniame 
priede recenzija bus ir kas ją 
rašys, nekalbant jau apie tos ži
nios pakartojimą netrukus po 
koncerto įvykusiame draugiš
kame su operininkais pasi- 
bičiuliavime (ne Jaunimo centre, 
bet Playhouse).

2) Rašant recenziją, atsidėju
siai svarstyti, kaip pasakyti savo 
nuomonę — t.y. šiuo atveju lygiai 
tą pačią, kaip ir kun. Prunskio — 
tik kitokiais — t.y. savais — žo
džiais. Bet tai būtų laiko gaišini
mas. Jeigu (mano pažiūra) kun.

į Prunskio jau viskas pasakyta, 
' kas ir kaip reikia pasakyti, tai 
kurių galų ieškoti kitų žodžių, 
vien tik tam, kad straipsnis 
atrodytų paviršutiniškai origi
nalus (nors turiniu nuo ano nesi- 

1 skirtų nė per plauką)?
3) Parašyti tokį rašinį, kaip, va,

šitas, išsamiai paaiškinant, kodėl 
jis išėjo toks, o ne kitoks. Pačios 
recenzijos esmę čia sudarytų du 
dalykai: konstatavimas, kad
recenzento norimas pareikšti min
tis jau pilnai išsakė kun. J. Pruns
kis, ir nurodymas, kur skai
tytojas gali tas jo (ir mano) mintis 
susirasti — būtent Draugo 1986 
m. sausio 23 d. nr. Tą aš šiuomi 

mis, lengvatomis, kuri jaučiasi 
stovinti aukščiau už kitus, 
reikalauja nenupelnytos pagar
bos ir patarnavimų, su panieka 
žiūri į žemiau stovinčius ir nesi
skaito su elementariausiais liau
dies žmonių poreikiais (plg. T. 
Virgys „Ponai”, Aušra, Nr. 39, p. 
12-14). Negeriau ekonominėje 
srityje. Per 70 metų sovietinis 
totalitarizmas neįstengė sukurti 
ūkinių struktūrų, kurios patenkin
tų elementariausius gyventojų 
poreikius. Yra respublikų, kuriose 
žmonės 5 vai. ryto turi stoti į eilę, 
kad po dviejų valandų laukimo 
galėtų nusipirkti pora kilogramų 
bulvių. Valstybinis kapitalizmas 
yra visagalis. Darbininkų atly
ginimai sumažinti iki minimumo. 
Klesti juodoji rinka. Kultūrinėje 
srityje ryškiausiai pasireiškia 
rasizmas ir etninė bei ideologinė 
diskriminacija: etninių kultūrų 
slopinimas ir rusinimas. Sovietai 
didžiuojasi nugalėję analfabetiz
mą. Tiesa, tamsias Rusijos liau
dies mases jie išmokė skaityti ir 
rašyti. Bet ar galima tai laikyti 
laimėjimu, jei visos pavergtos 
tautos yra nustumtos} idėjinį anal
fabetizmą, nes gali skaityti tiktai 
komunistinės propagandos leidi
nius? Štai ir turime tą — Liber
tatis nuntius žodžiais tariant — 
„žmogų pažeminančios vergijos 
būklę”, į kurią marksizmo ideolo
gija paremta sistema yra nustū
musi ištisas tautas.

Štai kaip šios gėdos pasekmes 
Lietuvoje nusako vienas pogrin
džio Aušros autorius: „Sunai
kinta sava valstybė, atimta poli
tinė nepriklausomybė, visose 
gyvenimo srityse panaikinta 
laisvė ir bet koks savarankiš
kumas, uždėti geležiniai totali
tarinės priespaudos pančiai 
visoms tautos gyvenimo apraiš
koms. Nuo pavergėjo direktyvų, 
reikalavimų bei kontrolės nėra 
laisva ne tik kultūrinė sritis, bet 
net grynai dvasinis, vidinis 
žmogaus gyvenimas, jo įsitikini
mų, minčių ir sąžinės pasaulis. 
Stingdantis totalitarinės vergo
vės šaltis persmelkia visą tautos 
buitį iki sąžinės ir širdies gelmių” 
(P. Vidinis „Neleisti žūti tautai”, 
Aušra Nr. 43, p. 1).

Visuotinė 
išlaisvinimo teologija

1979 m. vasario 21 d. popiežius 
Jonas Paulius II, tik ką sugrįžęs 
iš Pueblos, Meksikoje, kur atidarė 
III generalinę Lotynų Amerikos 
vyskupų konferenciją, bendrosios 
audiencijos metu kalbėjo apie 
evangelizacijos ryšį su žmogaus 
išlaisvinimu. „Evangelizuoti, 
skelbti Evangeliją”, — kalbėjo 

pakartotinai ir darau.
Čia, pagal savo paties pasiaiš

kinimą, turėčiau ir sustoti. Bet gal 
skaitytojas atleis, jeigu aš, nieko 
prie kun. J. Prunskio rašinio 
nepridėdamas ir nieko iš jo 
neatimdamas, tik pabrėžčiau 
kelias jo mintis, itin pabrėžimo 
vertas:

1) Choras buvo labai gerai 
paruoštas, skambėjo švariai, leng
vai, ir meniškai perteikė kiekvie
nos dainos skirtingą nuotaiką.

2) Sol. Dana Stankaitytė su jai 
„ryškiu pajėgumu” buvo tikroj 
aukštumoj — ir jau pats laikas jai 
vėl sugrįžti į sceną. Tai vis dar 
pats pajėgiausias mūsų dramati
nis sopranas. (Ak, kaip tik šios 
minties kun. Prunskio straipsny 
nebuvo, tai ir sumelavau saky
damas, kad nieko nepridėsiu, bet, 
viliuosi, „griekas” nedidelis ir 
niekaip negalėjau susilaikyti, jo 
nepadaręs.)

3) „Pažymėtinas sugebėjimas 
solistams akompanavusio Rober
to Mockaus”. Tris kartus 
pabraukti! Ir dar vienas priera
šas: Mockus yra ypač įsimenan
tis lyriniuose pasažuose ir moka 
tiksliais užgavimais labai dailiai 
sukonstruoti poetišką pianistinę 
liniją.

4) Arūnas Kaminskas — „jau
nas, gabus dirigentas, lengvų bei 
taiklių mostų...”. Irgi triskart 
pabraukti. Choristai kalba dar ir 
apie jo neeilinius pedagoginius 
sugebėjimus.

5) Choras — bet jį jau minė
jome... Na, nepakenks dar sykį 
pabrėžti: choristai — viso kon
certo ašis. Kol jie bus tokie, kokie 
šiandien yra, opera gyvuos ir kles
tės.

6) „Koncertas visiems paliko 
neužmirštamą atminimą. Pabai- 

popiežius, „reiškia daryti visa, 
kas galima, panaudojant visus 
mūsų sugebėjimus... kad žmogus 
atrastų save Kristuje; kad Kris
tuje atrastų savo gyvenimo pras
mę ir tikrąją dimensiją. Šis 
atradimas”, — pažymėjo Šv. 
Tėvas, „yra pats giliausias 
žmogaus išlaisvinimo šaltinis... 
Išlaisvinimas be abejonės priklau
so mūsų tikėjimo tikrovei...” 
Kalbėdamas apie išlaisvinimo 
teologiją, Jonas Paulius II šia 
proga pažymėjo, kad be pagrindo 
ši teologija yra susiejama beveik 
išimtinai su Lotynų Amerika. Jis 
išreiškė savo pilną pritarimą 
vienam iš žymiausių mūsų 
amžiaus teologų šveicarui Hans 
Urs von Balthasar, kuris 
reikalauja visuotinės, visą pasau
lį apimančios išlaisvinimo teolo
gijos. „Tiktai rėmai yra skirtingi, 
bet toji laisvės tikrovė, kuriai 
.Kristus mus išvadavo’ (Gal. 5, 1) 
yra visuotinė” („Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II”, IT 1979 gen- 
naio-giugno, p. 428-429).

Visi ženklai rodo, kad išlais
vinimo teologija Lotynų Ameri
koje, sekdama Libertatis nuntius 
instrukciją, atras savo kelią: 
įstengs išsivaduoti iš jai svetimų 
vergiją palaikančių ir skleidžian
čių priemaišų ir atliks lemiančios 
reikšmės vaidmenį šio žemyno 
tautų išsilaisvinimo kovoje. Kaip 
Jėzaus Kristaus Evangelija, taip 
ir savo tikrąjį kelią atradusi iš 
Evangelijos išaugusi išlaisvini
mo teologija yra didžioji „laisvės 
naujiena ir išlaisvinimo jėga” 
kiekvienai tautai ir kiekvienam 
žmogui, kuris myli laisvę, kuris 
kovoja už savo ir kiekvieno 
žmogaus laisvę bei žmogiškąjį 
orumą.

(Pabaiga ateinantį šeštadienį)

* Paskaita, skaityta 32-je Europos 
lietuviškųjų studijų savaitėje Vero
noje, Italijoje, 1985 m. rugpjūčio mėn. 
13 d.

Chicagos teatruose

Pulitzer premijos 
drama

Vienas iš pačių stipriausių šio 
sezono draminių pastatymų 
Chicagoje yra drama „Buried 
Child”, kurią sukūrė Sam 
Shepard ir už kurią 1979 metais 
jam buvo suteikta Pulitzer premi
ja. Visas jos gilumas išryškėja, ją 
vaidinant tokiems geriems akto
riams, kaip dabartiniame Syner- 
gy teatro pastatyme, kuris vyksta 
3212 North Broadvvay.

Dramos siužetas — viena Illi- 
nois ūkininkų šeima, kurioj per- 
senęs tėvas visą dėmesį koncent
ruoja į save ir į buteliuką. Pora jo 
sūnų — kvanktelėję, vienas, svar
biausia, dėl to, kad jis nuskan
dino ir palaidojo savo suklu
pusios motinos nelegalų 
naujagimį. Dėl to ir dramos 
pavadinimas: „Buried Child”. 
Kitas sūnus — grubus, su ampu
tuota koja. Jį itin gerai suvaidina 
Paul Raedyn, baigęs Northwes- 
tern universitetą.

Atvykęs į ūkį vaikaitis neįsten
gia susilaukti pripažinimo nei iš 
klaidžiojusio tėvo, nei iš susenu- 
šio senelio. Desperaciją skandina 
alkoholy, sudarydamas triukš
mingą sceną, kuri gąsdina ir jo 
atsivestą žaismingą mergaitę, 
turėjusią sunkumų ir su seneliu, ir 
ypač su savo jaunikio dėde. Tokių 
pasimetusių, iškrypusių perso
nažų suvaidinimas itin sunkus, 
bet patyrę aktoriai juos ryškiai 
atkuria. Blankesnis dvasininko 
tipas, kurio vaidmuo mažesnis, 
vis dėlto — neigiamas.

Režisierius Mark Fritts. su 
magistro laipsniu režisavime iš 
Illinois universiteto, kiekvieną 
smulkmeną išmąstęs ir ryškiai , 
įkūnijęs. Aktoriai su gausiu paty
rimu ir pasiruošimu: Annette 
Lazzara studijavo pas Lois Hali, 
Richard Burton Brovvn reiškėsi 
filmų srity, Peter DeFaria išėjęs 
mokslus IVebstęr universitete. 
P.K. Doyle su magistro laipsniu iš 
Illinois universiteto, Thomas 
Groenvvald turi bakalaurą iš 
Goodman dramos mokyklos. Dra
ma bus statoma iki kovo 2 d.

Juoz. Pr.

goję publika sukėlė padėkos ova
cijas”. Ne tik sukėlė padėkos ova
cijas, bet jas sukeldama, pati 
pakilo nuo kėdžių. Choras ir solis
tai to nusipelnė.

M. Drunga
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Muziką Juozą Žilevičių (1891 — 1985) prisimenant
Pasak Baltimorės Lietuvių radi

jo valandėlės vadovo Roberto Juš
kaus, prof. Juozas Žilevičius mirė 
1985 m. rugpjūčio mėn. 2 d. 11:55 
v.v. Greater Baltimore Medical 
Center ligoninėje, Baltimorėje. 
Žinią apie profesoriaus mirtį savo 
artimiausioje laidoje perdavė 
„Amerikos balso” lietuvių tarny
ba. Lietuva šią nemalonią iinią 
sužinojo gal anksčiau, negu išei
vija. Kadangi šiuose puslapiuose 
miręs muzikas profesorius J. Žile
vičius dar nebuvo plačiau pami
nėtas, netyčia savo archyve sura
dęs profesoriaus ar jo kam kitam 
padiktuotą rankraštį apie jo 
įsteigtą Lietuvių muzikologijos ar
chyvą, rašytą prieš 10 metų, jį 
siunčiu perrašęs „Draugo" kultū
riniam priedui, tikėdamasis, kad 
tuo bus prisimintas miręs pro
fesorius Juozas Žilevičius ir Lietu
vių muzikologijos archyvo 65 
metų sukaktis.

VI. R.

Lietuvių muzikologijos 
archyvui šiais 1975 metais su
kanka 55 metai, kai archyvas 
buvo suorganizuotas 1920 
metais Kaune, ir 15 metų, kai 
archyvas atkeltas į Chicagą 
pas Tėvus jėzuitus. Buvo at
gabenta 3,000 svarų įvairių 
muzikologinių eksponatų iš 
Elizabeth, N.J. Tuometinis 
Tėvų jėzuitų provinciolas T. 
Bronius Krištanavičius, SJ, 
archyvui paskyrė didoką 
kambarį, 14x19 pėdų.

Visuomenininkas Valeri
jonas Šimkus įrengė lentynas 
eksponatams sudėti, neuž
tekus vietos ten lentynom 
pagal sienas, teko kambarį 
pertverti dėl padarymo dau
giau lentynų. Vietiniai muzi
kai, kurie turėjo skirtus archy
vui eksponatus, tuoj juos 
pristatė į archyvą, o taip pat ir 
iš toliau, kaip Brooklyno 
vargonininkas Brundza kelio
lika dėžių. Jurgis Stačio
kas iš Athol, Mass., keliolika 
dėžių. Mirus komp. Ant. Po
ciui Chicagoje, našlė perdavė 
didelį kiekį. Mirus komp. A. 
Vanagaičiui, vėliau žmonai 
Lilijai Vanagaitienei, jos se
suo visuomenininkė Vera 
Olienė visas spausdintas gai
das, esančias Margučio san
dėliuose, perdavė Muzikolo
gijos archyvui, taip pat ir 
komp. Vanagaičio rankraš
čius. Solistas Justas Kudirka 
perdavė mirusio brolio Juozo 
rinkinį, ir taip pat daugelis 
kitų.

Tuomet teko ilgam kori
doriuje sustatyti ilgas metali
nes lentynas ir į jas sustatyti 
gaunamus eksponatus.

1974 metų kovo mėnesį 
pradinis muzikologinis archy
vas buvo perkeltas į naujas 
Jaunimo centre įrengtas patal
pas, o gaidos liko pernykštėje 
vietoje. Provinciolas Tėvas 
Gediminas Kijauskas, SJ, 
atidarymo dieną naujose 
patalpose įrengto archyvo 
jėzuitų koplyčioje atlaikė 
Mišias, pasakė atitinkamą 
pamokslą, o po to buvo ati
darytos archyvo naujos patal
pos, kur generalinė konsulė

Muzikologijos archyve pas prof. Juozą Žilevičių: (iš kairės) Balys Pakštas, Jonas Vaidely*. 
Aldona liaukienė, Petras Petrutis, Vladas Būtėnas, prof. Juozas Žilevičius, Vytautas Kasniū- 
nas. Nuotrauka Vaclovo Noreikos

Nuotrauka Vytauto Maželio

perkirpo juostą ir publikai 
buvo leista aplankyti archy
vą. Mišių metu giedojo Vyčių 
choras, vadovaujamas Fausto 
Strolios, vargonais palydint 
dr. L. Simučiui. Buvo gie
damos atitinkamos lietu
viškos giesmės.

Dabar jau archyvas turi 
įvairių skirtingų eksponatų 
nemažiau 300,000. Eks
ponatai gaunami iš viso 
pasaulio, kur tik lietuvių gyve
nama. Pvz., iš Australijos 
Antaninos Binkevičiūtės-Gu- 
čiuvienės ir jos vyro gauta 
didžiulė dėžė labai retų 
eksponatų. Taip, pat iš Aus
tralijos V.' Šimkaus ir iŠ Pietų 
Amerikos. Mirus chorvedžiui
M. Liuberskiui, jo šeima 
atsiuntė keliolika dėžių 
eksponatų iš Brooklyno. Mirus 
dainininkui ir aktoriui Ol
šauskui, jo giminės pado
vanojo labai vertingų ekspo
natų — kankles ir kitką.

Šiame trumpame rašinyje 
neįmanoma visa suminėti. 
Negalima aplenkti nepaminė
jus komp. kun. Vlado Budrec- 
ko, archyvui padovanojusio 
savo disertacijos diplomą ir 
kai kuriuos rankraščius. 
Kompozitorius, muzikologas 
kun. K. Senkus iš Vokietijos 
prisiuntė savo surinktų senųjų 
giesmių užrašus ir kitką.

Atvežus archyvą į Chicagą, 
buvo sudaryta Lietuvių muzi
kologijos archyvo kuratorija, 
pirmininkaujant kompozi
toriui VI. Jakubėnui, vicekura- 
toriui Juozui Bertuliui, sekre
toriaujant Ant. Skriduliui. 
Iždininkas visuomenininkas 
Valerijonas Šimkus, 
archivarai Juozas Kreivėnas 
ir J. Narukynas.

Po kelių metų vicekuratoriui
J. Bertuliui mirus, į jo vietą 
pakviesta muzikologė Saulė 

Jautokaitė ir vėliau papildyta 
prof. dr. L. Šimučiu. Kura- 
torijos archyvo darbuotojais 
pakviesti komp. Bruno Mar- 
kaitis, SJ, ir Lietuvos gene
ralinis konsulas dr. Petras 
Daužvardis, jam mirus jo 
žmona generalinė konsulė Ju
zė Daužvardienė.

Archyvas, negaudamas iš 
niekur nuolatinės pašalpos, 
laikosi iš pripuolamų smulkių 
aukų. Todėl negali turėti 
nuolatinio apmokamo tarnau
tojo, tenka naudotis pripuola
mai padedančiais asmeni- 
nimis už mažą atlyginimą. 
Archyvas palaiko su plačiu 
lietuviškuoju pasauliu santy
kius, todėl tenka rašyti daug 
laiškų. Vienų prašoma dau
giau eksponatų, kitiems, 
gavus eksponatus ir aukas, 
tenka rašyti padėkos laiškus, 
tretiems atsakyti į įvairius 
klausimus, ir taip daina be 
galo. Gautus eksponatus 
tenka pačiam išstudijuoti ir 
sutvarkyti, kas sudaro daug 
sunkaus darbo.

Negalima pamiršti visuo
menininko Valerijono Šim
kaus, Lietuvių muzikologijos 
archyvo mecenato, kuris ir 
naujose patalpose davė visą 
reikalingą medžiagą įtaisyti 
lentynoms ir negaili visokios 
kitos archyvui reikalingos 
pagalbos.

Visa, kas čia pasakyta apie 
Lietuvių muzikologijos augi
mą ir vystymąsi, yra pasiekta 
išimtinai Tėvų jėzuitų šir
dingumu, kurie ne tik archy
vą globoja, bet paskyrė erdves
nes patalpas eksponatams 
sudėti. Tas viskas sudaro 
nemažai išlaidų, kaip apšildy
mas, apšvietimas, telefonas, 
archyvo tvarkytojo pilnas 
išlaikymas, už ką Tėvai jėzui

tai negauna jokio atlyginimo. 
Tai didžiulė Tėvų Jėzuitų auka 
šioje srityje lietuvių tautai.

Lietuvių muzikologijos 
archyvo organizatoriui Juozui 
Žilevičiui akims nusilpnėjus, 
archyvo tvarkymas sudaro 
daug sunkumų. Tik dėka jo 
nepaprastos atminties, archy
vas pamažu privedamas prie 
tokios tvarkos, kokia turėtų 
būti lengvai visiems priei
nama naudotis. Štai pavyz
džiai, kaip archyvas veikia.

Paskutiniu laikotarpiu krei
pėsi eilė asmenų įvairiais 
muzikologiniais reikalais. 
Anglijoje vienas knygynas 
nori įrengti lietuviškąjį sky
rių. Pavesta Vic. Ignaičiui 
surinkti kuo daugiau muzi
kinių eksponatų. Jam ruošia
mas didelis gaidų siuntinys. 
Jaunoji solistė Anita Pakal
niškytė kreipėsi, prašydama 
jos repertuarui papildyti 
gaidų. Pasiųsta keliasdešimt 
eksponatų. Pianistė Apeikytė 
iš Los Angelės prašė pasiųsti 
komp. V. K. Banaičio Birutės 
kantatą. Sol. L. Stepaitienė 
archyve renkasi savo balsui 
repertuarą. Studentė Sue 
Stack, studijuojanti etninę 
muzikologiją magistro laips
niui gauti, atvyko į archyvą 
lydima studentės Aušros 
Aukštuolytės, nes jos artimos 
draugės iš Indianos. Ji rinkosi 
muzikologinės medžiagos savo 
disertacijai.

Pingvinams 50 metų
Dalis ne sensacijomis, o rim

tais dalykais gyvos Britanijos 
spaudos 1985 metais pami
nėjo 50 metų sukaktį, kai 
Allen Lane 1935 m. liepos ir 
mėnesį paleido į rinką pirmąjį 
glėbį „ Pingvinais” pavadintų, 
prastesniame popieriuje 
atspaustų ir tik minkštais 
viršeliais aptrauktų knygų. 
Naujas tai buvo dalykas 
knygų prekyboje ir didžiai 
reikšmingas. Dabar šitaip ge
ras ir kartais ne tokias geras 
knygas leidžiančių leidyklų 
jau nemaža yra (štai ir man 
Canetti, nemažai Marąuez 
kūrinių pigiomis laidomis teko 
perskaityti jau ne su Ping
vinų ženklu išleistas), bet 
pradininkas buvo Lane su 
Pingvinais. Todėl gal nėra ko 
stebėtis, jei kai kurie apie tą 
leidyklą rašiusieji sakė, kad 
Pingvinų reikšmė yra maž
daug tokio pat didumo kaip 
ir BBC (Britanijos radijo ir 
televizijos).

Tada ir tų leidinių viršeliai 
buvo kuklūs — jokių paveiks
liukų, nieko. Tik iš rusvo virše
lio galėjai pasakyti, kad tai 
Pingvinas, net ir to paukščio 
nugarėlėje dar nematęs. Taip 
buvo ilgus metus ir po karo. 
Dabar viršeliai jau būna ilius
truoti, ir jų tą pirmykštę spal
vą beturi tik beletristika ir dar 
kai kurios su tuo ženklu lei
džiamos knygos. Kaip 
neseniai buvo rašyta, ta 
leidykla per metus išleidžia 
apie 1,000 knygų, tai ir jų 
rūšių nepaprasta daugybė. 
Taigi leidžiami ne tik Ping
vinai, bet ir karališkieji 
Pingvinai, Pelikanai, Pea- 
cock’ai, Peregrinai, Puffi- 
n’ai, Vikingai, ir gali pirkti 
tik pasiskaityti, gali įsigyti ir 
mokslo, studijų reikalui rečiau
sių leidinių, klasikų, poezijos, 
vaikučiams knygučių ir viso
kiausios informacijos.

Taigi Lane per savo leidyk
lą pradėjo masinį švietimo ir 
informacijos darbą, Richard 
Hoggart rašė, kad jis buvęs 
šešiolikmetis mokinys anuo
met, kai pirmieji Pingvinai 
išėjo, ir už 6 penus įsigijęs 
Hemingway „A Farewell to 
Arms” (senasis britų svaras 
tada turėjo 240 penų). Karo 
metu dažnas karys užpaka
linėje kelnių kišenėje laiky
davo įsigrūdęs kurį nors tos i

Šalia to, archyvo organi
zatorius J. Žilevičius reda
guoja Lietuvių etninės muzi
kologijos enciklopedijos tomą, 
į kurį įeina lietuvių muzikų 
vardynas, simfoninė muzika, 
operos, tautiniai šokiai, išraiš
kos šokiai, dainų šventės, 
muzikologijos archyvas, 
plokštelės, gaidų leidėjai, radi
jo, filmas ir kt...

VI. R. pastaba:
Čia ir baigiasi mano turimi, jei 

ne paties komp. J. Žilevičiaus už
rašyti, tai kam kitam padiktuoti 
1975 metų užrašai. Juose detaliai 
atspindima komp. J. Žilevičiaus 
įkurto ir išugdyto Lietuvių muzi
kologijos archyvo to laikotarpio 
veikla. Viena proga jį aplankius 
senelių slaugymo namuose Balti
morės priemiestyje, profesorius 
pareiškė viltį, kad po mirties jis 
bus palaidotas šalia savo miru
sios žmonos Elizabethe, N.J. 
Kadangi profesoriaus laidotuvės 
buvo privačios, antra, tuo metu 
mes buvom išvykę atostogų, todėl 
ir nežinau, ar privačiose profeso
riaus laidotuvėse kas nors iš lietu
vių dalyvavo. Jei būtų dalyvavę, 
tikiu, kad jo laidotuvių aprašy
mas būtų buvęs paskelbtas spau
doje. Tiek težinau, kad jis buvo 
palaidotas šalia savo mirusios 
žmonos.

Ar Lietuvių etninės muzikolo
gijos enciklopedijos tomas, kurį 
prof. J. Žilevičius pabaigoje mini, 
kada nors bus išleistas, tai jau 
leidyklos reikalas. tikėkimės, 
kad rankraštis ir gausybė foto
grafijų nedings.

leidyklos leidinį (tik himelšto- 
siški viršilos užmatę imdavę 
šaukti, kad kišenės išpūstos). 
Tada ta leidykla pradėjo leisti 

ligi šiol tebeprisimenamą 
literatūros žurnalą Penguin 
New Writing, tai ypač į 
kariuomenę patekę kai kurie 
studentai užerzindavo nepa- 
kančius viršilas, kai paskaitę 
įsibrukdavo kišenėn tą įdo
mią naujieną.

Atsibastę į Britaniją, mes 
taip pat nemažai tų Pingvinų 
susipirkome. Kietais viršeliais 
knygą iš kuklių išteklių perki 
tik tokią, kurios, rodos, 
kažkaip nesmagu būtų netu
rėti, bet kurios Pingvinai dar 
nėra išleidę. O Pingvinai dar 
ir tuomet buvo pakankamai 
pigūs. Žinoma, ir bibliotekose 
tokių ir kitokių galėjai rasti ir 
skaityti, bet žmogus, matyt, 
šiuo tuo panašus į žvėrelius, 
kurie mėgsta, kas patinka, 
užkasti kitai dienai, kai pra- 
alks...

Allen Lane jau miręs, ir 
prieš 15 m. leidyklą nupirko 
Pearson, kuris visur turi įvai
riausių biznių, bet taip pat dar 
ir leidyklą Longmans (Britani
joje, be kita ko, dienraštį 
Financial Times, vaškinių 
įžymybių muziejų Madame 
Tussaud ir Warwick pilį). Tai 
sukakties proga spauda papy
lė ir kritiškų pastabų, kad lei
dykla jau nukrypo nuo buvu
sio savininko tradicijos ir 
daugiau rūpinasi pelnu, leis
dama pigius pasiskaitymė- 
lius. Nebeleidžiamos esą kny
gos, kuriose keliami šio meto 
opūs klausimai. Kol gyvas, 
Lane rūpinosi, kad leidykla 
nepatektų į vien pinigu susi
rūpinusių biznierių rankas. Jis 
svajojo, kad gal kuri univer
sitetinė leidykla perimtų ją ar 
speciali organizacija.

Leidykla į kritiką reagavo 
tuojau: paskyrė 2,000 svarų 
premijai už beletristinę ar isto
rinę knygą, kurioje ryškiau
siai pasireikš leidyklos stei
gėjo Allen Lane „dvasia”. 
Taip pat paskelbta, kad tuoj 
bus išleista E.P. Thompson 
knyga, kritikuojanti pasi
ruošimus „žvaigždžių karui”. 
Kritikams, žinoma, dar buvo 
pasakyta, kad jie sugeba 
pamatyti atskirą medį, bet 
nehpčiuopia miško.

Tu atsikirtimų kritikams

Geiša viename iš Kyoto miesto parkų.

Lionė Mickevičiūtė-Ramonienė

MERGAITĖ KYOTO PARKE
Kaip plaštakė į tolį nuplasnojo 
Šlamančiais šilkais ir obi papuošta.

Apgaubia mus paliktas mimozų kvapas, 
Dvelkiantis egzotika tyra.

CHRIZANTEMOS IR KARDAS
Tave garbino pasaulis už jautrų išreiškimą 

chrizantemų grožio.
Ir nesuprato tavo noro Japonijai grąžinti 

samurajų credo.
Apdovanojai gausiai mus „Auksiniais paviljonais”. 
Bet tai lemtingai valandai atėjus.
Apsvaigin tas negailestingų chrizantemų grožio,

Užbaigei savo maištą.
Numetei visas kaukes,
Ir tada tu, Yukio Mišima, 

Po kruvinu kardu
Pats save paaukojai.

RAŠOMON
Visi patyrė vieną įvykį
Ir matė tiktai vieną nemeluotą tiesą.
Bet paaiškinimų vis daugėja,
Vis tolėją nuo tiesos —
Ir štai prieš akis atsistoja 
Kurosawos Rašomon.

TOKIJO NAKTIES DETALĖ
Smagu klube nakčia sėdėti
Apsuptiems „hostesių” geišų šių dienų,
Bet reikia vis į laikrodį žiūrėti,
Nes paskutinis traukinys nelauks
Tokijo keleivių vėlyvų —

O, mums smagu į juos žiūrėti
Be žado lekiančius gatve,
Ir lendančius į požeminę Akasaka stotį, 
Svajojančius jau vėl apie ryt vakaro damas.

KAIP VYŠNIŲ ŽYDĖJIMAS
Auksinių žuvelių tvenkinyje 
Atsispindi vyšnioms persunkti žiedai.
Atsispindi ten ir mūsų dienos,
Trapios kaip ir tie žiedai.

— Šie eilėraščiai skiriami mano motinai 
mokytojai Sofijai Mickevičienei jos 80 metų 
amžiaus sukakties pr ga. — L. M-R

klausęsis ir devyniasdešimt 
mėtis senukas Lance Beales, 
kuris nuo 1935 m. redaktoria 
vo Pingvinų leidykloje. Tada 
buvo leidžiama Freudo 
Kasdieninio gyvenimo psicho
patologija, ir visi urmu šaukę, 
kad niekas jos nepirks. Jis 
tvirtinęs, kad visi norės turėti 
tokią mokslinio pavadinimo 
knygą. Taip ir atsitikę: per 
savaitę knyga buvo išpar
duota.

Prisiminiau ir aš truputį 
panašų lietuvišką atsitikimą. 

Kai Nidos knygų klubas 
spausdino Maironio Jaunąją 
Lietuvą, išgirdau leidėjų prie
kaištą: kas gi ją skaitys? 
Neteksime narių! Nesugrie
biau kitokio atsakymo, kaip 
tik šį, gal kiek ir gruboką: 
manau, kad net ir puskvailis 
neišdrįs savo kvailumo viešai 
parodyti, jei jam pasiūlysiin 
Maironio kūrinį. Mums irgi 
taip atsitiko, kad nė vienas 
klubo narys nesumurmėjo ir 
neatsisakė tos knygos.

R. Kazimieraitis
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Lietuvių moterų dailininkių draugijos sukaktis (6)

DALIA SRUOGAITĖ 
BYLAITlENfc

Ši straipsnių serija yra skir
ta supažindinti skaitytojus su 
Lietuvių moterų dailininkių 
draugijos veikliomis narėmis 
draugijos 15 metų sukakties 
proga.

Ada Korsakaitė- 
Sutkuvienė

Dailininkė Ada Korsakaitė- 
Sutkuvienė išeivijos lietu
viams turėtų būti jau gerai 
pažįstama. Iki šiol, nemo
kėjusi atsisakyti įvairių 
asmenų ar organizacijų prašy
mams, yra padariusi apie 40 
knygų aplankų projektų, 
daugelį jų iliustravusi, 
suplanavusi daugiau kaip 
tuziną Lietuvių operai plakatų 
ir programų, apipavidalinusi 
keturias plokšteles: „Four 
Temperaments” — Hindemith 
(Capitol Records), Danos Stan- 
kaitytės, PraurimėB Ragienės 
ir Lietuvių operos — „Kad 
liktum tu gyva”. Bendradar
biavo Ateityje, Skautų aide, 
Mūsų vytyje, Drauge, Eglu
tėje, Literatūros lankuose, 
Laiškuose lietuviams, Medici
noj, Mademoiselle ir t.t. Piešė 
Vydūno fondo ir Margučio 
kalėdinius sveikinimus, prisi
dėjo prie įvairių įvykių 
reklamavimo plakatais, viso
kiais būdais talkino skautų, 
ateitininkų, Illinois gydytojų 
ir dantų gydytojų draugijos 
pagalbiniam moterų vienetui 
ir kitoms organizacijoms. Net 
ir dabar Ada Sutkuvienė yra 
gydytojų pagalbinio moterų 
vieneto Stipendijų fondo 
pirmininkė ir BALF’o 57 sky
riaus narė.

Ir teatras dailininkės neap
lenkė. Pirmuosius dekoracijos 
bandymus darė dar Kas- 
selyje, I)P stovykloje Lietu
vių jaunimo teatrui, būdama 
vos 16 metų amžiaus. Vėliau 
be jos neapsiėjo Los Angeles 
lietuvių teatras, Chicagos 
Dainavos ansamblis, Dariaus 
Lapinsko, Lemonto ir Chica
gos skautų pastatymai.

Dalyvavo daugiau kaip 50 
parodų su mozaikos, kerami
kos, vitražų, akvarelės bei 
grafikos darbais. Jos kūrinius 
yra įsigiję Kongreso biblio
teka, Legion of Honor Palace 
ir daug privačių kolekcionie
rių.

Atrodo, Ada Sutkuvienė tie
siog paskendusi darbų jūroje, 
kurioje užaugo ir jos penki 
vaikai.

Pati dailininkė prisipažįsta 
turinti didelę silpnybę — 
visada jaučianti begalinį norą 
kitiems padėti. „Nei vienam 
iki šiol prašiusiam nesugebė
jau atsispirti... Gal tai skau
tiška ypatybė?” — susimąsto 
Ada. O atsidusus taria: 
„Išsibarsčiau, išsisėmiau, 
išsimėčiau... ir vis dar 
nesurandu savęs... Dabar 
norėčiau susikaupti, nes 
beveik viskas, ką dariau, buvo 
išmetamasis menas: plakatai, 
brošiūros, reklamos, viršeliai, 
dekoracijos... Visi iš manęs 
ėmė, traukė, — likau tiktai 
karkasas, tiktai skeletas... 
Reikėtų, kad knygų iliustravi
mą perimtų jaunimas, tada 
bent iliustruojamą knygą 
perskaitytų — būtų dviguba 
nauda”.

Nežiūrint minorinės Ados 
gaidos, jos pasisakymus 
priimame labai pozityviai. Juk 
ji kalba su nepaprastu kūry
biniu troškuliu, su didžiausiu 
vidinio susikaupimo alkiu, su 
degančiu noru dirbti, išsakyti 
save.

Gimusi Klovainių bažnyt
kaimio apylinkėje, ūkininkų 
šeimoje, vaikystę Ada pralei
do rytų Žemaitijos kaime. 
Stipriausią įspūdį iš to trum
po laikotarpio jai paliko 
„didžiulė” upė Daugyvenė, 
„aukšti” kalnai ir medžiai 
milžinai. Taip mažai mergai
tei atrodė- nuo Aukštaitijos

Dailininkė Ada Korsakaitė-Sutkuvienė priešais savo kūrinį, 

besitęsiančios lygumos su sa- idealizuojančius poetus. „Kiek 
vo mažais kauburiukais, kups- talentų suėdė tas sunkus, 
tais, guburiais. Nedidelis 
žmogiukas Lietuvos gamto
vaizdį matė mįslingą, mistinį, 
paslaptingą. Grublėtos medžių
žievės, šiurkščios žolės, gum
buotos kerpės, glitūs grybai, 
glosnios samanos, tviskan
čios uogos mirgėjo keista 
faktūra, spalvomis ir atspal
viais. Vaiko vaizduotę turtino 
pasakos, legendos, senkapių 
liekanos ir tas istorinis 
Klovainių ąžuolas, ant kurio 
šakų baudžiavos laikais 
kabėję varpai, šaukiantys 
žmones į darbą. Prisimena 
Ada ir tėvo pasodintą eglę, 
kuri užaugo didelė, plati, ir 
mergytė iš tos eglės ypatingo 
švokštimo visada žinojo 
pavasarį atūžiant. Prieš 
dešimtį metų aplankiusi tėviš
kę, Ada tos eglės neberado... 
Tačiau medis, ypač ąžuolas, 
dailininkę riša su lietuvių 
mitologija, nes, anot jos, mūsų 
protėviams jis buvo pomirtinė 
gyvybė — jis dejavo, skun
dėsi, kalbėjo, tikrai tarsi miru
siųjų vėlės jame gyveno. Todėl 
prieš ketvertą metų ji ir buvo 
sukūrusi mitologinį medį III 
-jo Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo parodai.

Be to, Adą žavi trys dimen
sijos, nes ten jau yra šviesų ir 
šešėlių žaidimas. „Skulptūra 
yra miniatiūrinė drama” — 
sako menininkė. — „Gal ryšys 
su teatru, kur tikrai pamačiau, 
ką reiškia dekoracijos apšvie
timas, o gal ir knietėjimas 
kažką su rankomis daryti, 
traukia mane prie minkštos 
skulptūros”.

Ada pripažįsta, jog Lietuvių 
moterų dailininkių draugija 
priverčia ją dirbti, atidėti 
kasdienybę į šalį, susiimti: 
nustato parodos datą, kartais 
duoda ir temą, — tad ir atsi
randa naujas kūrinys.

Šių 1986-jų metų balandžio 
mėnesį draugija ruošia jubi
liejinę parodą, kurios tema jau 
užsakyta: Žvilgsnis į save — 
kaip ir dailininkės autopor
tretas. Ada jau yra padariusi 
keletą eskizų, išsakančių jos 
dabartinę vidinę būklę. Dirbti 
nori su pluoštu, su siūlais, 
komerciniais ir savo dažytais, 
su virvėmis, su linais, verp
tais ir neverptais, atsivežtais 
iš Lietuvos. „Vis norisi būti 
arčiau žemės, arčiau spalių, 
pajusti to pluošto šiurkš
tumą”, — sako Ada ir gailisi, 
kad nebespėtų tuos pluoštus 
pati surinkti, suverpti, dirbti 
taip, kaip daug daug šimt
mečių moterys dirbo. Ji sakė: 
„Tos moterys verpė, audė, 
mezgė, siuvinėjo, puošė. Tada 
atrodė, kad tai jų kasdienis 
užsiėmimas, ir tik neseniai tie 
darbai pripažinti menu”. Šitie 
„feministiniai” elementai ir 
skatina mūsų dailininkę juos 
panaudoti savaip, iš jų vėl 
naują ir savitą kūrinį sukurti.

Gerai pažinusi kaimą, Ada 
ironišku šypsniu prisimena jį 

juodas gyvenimas”, — sako ji, 
— „Juk ir mano mama labai 
mėgo muziką, grojo trim 
instrumentais, turėjo tikrai 
gražų balsą, bet kaime nei 
sąlygų studijuoti, nei laiko 
nebuvo. Viskas dingdavo 
tuose runkeliuose, ravėji
muose, bulviakasiuose... Ir 
tėvas, studijavęs Petrapilyje, 
puikiai rašė poeziją. Bet tik 
sau...”

Klovainių bažnyčia atvėrė 
mergaitei naują pasaulį. Fres
kos, išpuošti altoriai, orna
mentai, procesijos, vėliavos, 
choras ir muzika (ten buvo 
giedamos Mozarto, Verdi, 
mišios) pažadino mergaitės 
įgimtą geidulį grožiui, menui, 
kūrybai.

Atvykus į šį kraštą, Ada stu 
dijavo Iinmaculatę Heart 
kolegijoje, kuri įtaigavo 
abstraktųjį ekspresionizmą, 
lankė Art Students’ League, 
Pratt institute medžio raižinių 
kursą, dirbo Mosaic Tile Co., 
Valeškos Church Art studi
joje, Helen Cole, Ine., Piattoni 
and Associates. Kurį laiką 
buvojo New Yorke, kurio meni
nės vertybės ją svaigino. „Ten 
tiesiog gyvenau Metropolitan, 
Modernaus meno muziejuose 
ir dailės galerijose”, — prisi
mena Ada.

Vakarų pasaulis atskleidė 
jai ir literatūros, muzikos, teat
ro meno lobius, iš kurių Ada 
taip pat užsidegusiai semiasi 
ir jais džiaugiasi. „Kiekvienas 
kūrėjas turi domėtis kitų kūry
binėmis aspiracijomis, sekti jų 
augimą, vystimąsį, matyti jų 
pastangas ir laimėjimus” — 
sako dailininkė.

Pareigos jausmas kitiems, 
šeimai, namams, tikrai tarsi 
aptrupino įvairialypį 

Dailininkė Daiva Karužaitė-Gogola prie savo kūrinio.

dailininkės talentą. Dabar 
atėjo rimties, susikaupimo 
metas, grįžimas į tą juodą 
vaikystės žemę, kuri vis dar 
jai dvelkia sodriais miškų, lau
kų, pievų kvapais ir spindi 
fantastiškomis anų dienų 
spalvomis.

Tikrai, Ada Sutkuvienė 
niekad negalėjo ir niekad 
negalės būti amerikinė dakta- 
rienė...

Daiva Karužaitė- 
Gogola

Dailininkė Daiva Karu- 
žaitė-Gogola priklauso Lietu
vių moterų dailininkių drau
gijai, Lietuvių liaudies meno 
institutui ir Chicago Artists’ 
Coalition. Pirmasis jos polin
kis į dailę išplaukė iš poezijos. 
Rašydama eilėraščius (jos eilė
raštis yra išspausdintas „Jau
nesniųjų poežijos” skyriuje 
Lietuvių poezijos III tome, red. 
Kazys Bradūnas), Daiva paju
to, jog jos eiliavimas vis 
labiau darosi vaizdinis. Poezi
jos įkvėpta jaunoji menininkė 
pradėjo kurti pluoštinę skulp
tūrą, kurioje matome daug 
mistiškumo, kaip pati Daiva 
sako „daug makabriškumo”, 
nes ją labai traukia paslap
tingos antgamtinės jėgos, 
intensyvi įtampa bei visokie 
neįtikėtini paradoksai.

Tuos paradoksus ir matome 
Daivos kūryboje. Kurį laiką 
gyvendama North Carolina, ji 
rinko laukuose senus kaulus ir 
paukščių plunksnas, kuriuos 
įjungdavo kartu su pluoštine 
medžiaga (virvės, siūlai, 
džiuto pluoštai) skulptūron, 
panaudodama dar ir veidrodi
nį atspindį. Visa tai teikė jos 
kūriniams daug originalumo 
ir nuostabių kontrastų. Pati 
išmokusi šios technikos, Dai
va turėjo didelį pasisekimą ne 
tik North Carolina, bet ir dau 
gelyje Chicagos galerijų.

Kaip ir kiekvienas kūry
bingas menininkas, taip ir 
Daiva, visą laiką yra ieško
jimo nerimasty. Chicagos 
Columbia kolegijoje ji studi
javo kūrybinį rašymą, 
fotografijos pieną ir dailę, o 
bakalauro laipsnį įsigijo 
Northeastern universitete.

Gilų įspūdį Daivai visam 
gyvenimui paliko jos Motulės 
(močiutės, M.K. Čiurlionio 
sesers) Valerijos Karužienės 
apsilankymas Chicagoje. 
Daug naktų juodvi yra pralei- 
dusios ilguose pokalbiuose 
apie žmogaus dvasinį pasau
lį, apie meilę žmogui, apie 
gėrį ir grožį... Tie pokal
biai dar tuomet jaunai gimna
zistei, regis, padėjo susikurti 
tvirtą savo vidinį pasaulį, 
kupiną humaniškumo ir gro
žio siekimo.

Poezijos ir dabar Daiva 
neužmeta, nors kol kas rašo 
tiktai sau, o iš senesnių eilė
raščių semiasi idėjų naujiems

Dailininkė Jonė Karužaitė su savo paveikslu.

meno kūriniams, eksperimen
tuodama aliejine technika.

Siekdama magistro laips
nio Governors Statė univer
sitete, Daiva ruošiasi būti 
menotyrininkė. Šiuo metu ji 
gilinasi į to paties univer
siteto Nathan Manilow parko 
skulptūras — monumentus, 
juos ir jų autorius tyrinėja, 
rengdama išsamią mokslinę 
studiją.

Nuo 1976 metų Daiva Karu- 
žaitė yra dalyvavusi grupinė
se bei pavienėse parodose 
North Carolina, Chicagos 
Menė institute, Monroe galeri
joje, Beverly Costume Shop, 
Midwest Women’s Center, 
Chicago Lawn Public Libra- 
ry, Field Museum, Galerijoj, 
Mount Greenwood Public 
Library, Montgomery Ward 
Gallery, Daley CoŲege, Cicero 
Public Library ir kt. 1984 m. 
Balzeko muziejuje skaitė 
paskaitą apie Petrą Rimšą; 
Field Museum of Natūrai 
History ir Governors Statė 
universitete demonstravo 
lietuviškus audinius, daly
vavo „International Quilt”, 
Judy Chicago’s „Dinner Par- 
ty” projekte ir pan.

Jonė Karužaitė
Dailininkė Jonė Karužaitė 

dabar studijuoja specialų 
mokomąjį auklėjimą, dirba su 
psichiniai atsilikusiais vai
kais ir, įsigijusi magistro 
diplomą, norėtų savo žinias 
panaudoti jaunųjų nusikal
tėlių auklėjime.

Jonė sakosi esanti realistė 
— žinanti, jog iš meno sun
ku pragyventi, todėl jos in
teresų laukas yra labai platus. 
Svarbiausia — gyventi, naudo
tis gyvenimu, patirti viską, ką 
gyvenimas siūlo. Tai saky
dama, ji pacitavo Alberto 
Giacometti, žymųjį šveicarų

The 
Monroe 
Gallery 

menininką: „Jei yra duotas 
gyvenimas, niekad nepasi
rink meno vietoj gyvenimo”. 
Anot Jonės, nepažinus gyve
nimo, menas bus labai blan
kus, paviršutiniškas ir net 
visai tuščias, todėl ją daug kas 
domina, net ir jos mokslas bei 
darbas, tuo tarpu nieko bend
ro su menu neturintis.

Netikslu būtų sakyti, kad 
Jonė yra vien nuotykių ieško
toja, avantiūristė, mėgstanti 
rizikas. Gyvenime ir kūryboje 
jaunoji menininkė ieško nau
jų stimulų, naujų bandymų 
laukų, nenori užsisklęsti 
senose formose. Jos kūriniuo
se matome tą nenustygstantį 
degimą, smalsumą, ekspre
syvumą, norą užfiksuoti 
išgyventą valandą, dieną arba 
gilesnių emocijų ilgesnį etapą. 
Galima teigti, jog Jonės dar
bai yra dienoraštiniai, impul
syvūs — nuotaikų ir išgyveni
mų užrašai drobėje. Pvz., po 
kelionės Meksikoj, Naujojoj 
Meksikoj ir Arizonoj atsirado 
didelio formato linksmos, žais
mingos ir spalvingos impresi
jos, o apsilankymas Lietuvoj 
paliko pilną simbolių ir misti
kos pieštuko-rašalo technikos 
darbą, išsakantį jos dvasinį 
sukrėtimą, kuris galutinai 
pakeitė jos gyvenimo filo
sofiją...

Nors ir užaugusi milijoni
nėje Chicagoje, nors čia gana 
jaukiai jaučiasi, nors aplan
kius daugelį Europos kraštų, 
Jonė svajoja apie šiaurinę 
Kanadą ir net Arktiką. Tau
rus šaltis, neaprėpiama erdvė, 
žmogaus nepaliesta gamta — 
tai jos stichija. Šiaurę ji norin
ti pažinti, pajusti, nes kaip ir 
Arizonos bei Naujosios Meksi
kos dykumos ji jai rodosi 
stabili, didinga, monumen
tali.

Jonės Motulė, kaip ir jos 
vyresnei seseriai Daivai, pali
ko neužmirštamai stiprių jaus
mų ir minčių poveikį. Motulė 
liko jai viena iš pačių nuosta
biausių žmonių pasaulyje ir 
dabar vienas iš didžiausių 
Jonės gyvenimo tikslų yra 
parašyti knygą apie Motulę. 
Ne biografiją, ne jos gyve
nimą aprašyti, bet išsakyti 
savo jausmus, savo emocijas, 
atskleisti Motulę tokią, kokią 
Jonė pažino ir jaučia.

Jonė Karužaitė yra viena iš 
pačių jauniausių Lietuvių 
moterų dailininkių draugijos 
narių, nuo 1979 m. dalyvavusi 
daugelyje parodų; Balzeko 
muziejuje (iš ten yra gavusi 
stipendiją), du kartus Čiur
lionio galerijoje (Jaunųjų 
dailininkų parodoje laimėjo 
antrą premiją), Mount 
Greenvvood Public Library. 
Chicago Lawn Public Libra
ry, University of Illinois Circle 
Campus, Lemont, Illinois. Jos 
viršeliai puošia tris Lietu
viškos knygos klubo leidinius: 
Česlovo Butkio Teisėjo atsi
minimus, Albino Baranausko 
Piliakalnio šešėlį ir Julijos 
Švabaitės-Gylienės Stiklinius

Nuomonės ir pastabos

Kas teisybė, 
tai ne melas

Draugo 1985.1.18 d. kultū
riniame priede Pr. V. taikliai 
aptarė kritikų—žurnalistų padėtį, 
aprašant renginius ar recenzuo
jant knygą, koncertą ar kitą kurį 
kultūrinį įvykį. Esu dėkingas už 
pareikštas mintis, kurias rengėjai 
turėtų labai rimtai įsisavinti ir 
vykdyti.

Praplečiant Pr. V. mintį, norė
čiau dar pridėti, kad rengėjai iš 
anksto turėtų atsiųsti kritikams ir 
žurnalistams kvietimus su pora 
komplimentinių bilietų, pakan
kamai geroje vietoje. Kritikas ar 
žurnalistas turi gerai matyti ir 
girdėti, kas vyksta scenoje, jei no
ri tiksliai aprašyti. Ruošiant 
supažindinimą su knyga, leidėjai 
neturėtų užmiršti ne tik recen
zentą, bet ir žurnalistą, aprašantį 
knygos supažindinimo vakaronę 
ir jam įteikti knygą. Neturint kny
gos, net paprasčiausią knygos 
metriką neįmanoma paminėti ir 
nurodyti, kur gaunama ir kiek 
kainuoja.

Reikia pasidžiaugti, kad Chi
cagoje didesniųjų renginių ruošė
jai neužmiršta žurnalistų ir kvie
čia net į posėdžius. Bet dar didelė 
jų dalis, kaip Pr. V. mini, jau po 
renginio gaudo žurnalistus ir 
prašo parašyti. Man atrodo, kad 
jau atėjo laikas, jog žurnalistai 
būtų daugiau vertinami ir respek
tuojami. Jei jau susimokėjai už 
įėjimą, tai esi lygus svečiams, 
visiems dalyviams ir neturi parei
gos dar pora valandų, parėjęs 
namo, gaišti.

Eini į minėjimus — mokėk, eini 
į vakarones — mokėk, lankai 
parodas — mokėk, eini į spektak
lius — mokėk. Mokėk lygiai, kaip 
ir kiti, o grįžęs į namus dar rašyk, 
medžiok nuotraukas ir už jas dar 
susimokėk, nes ir fotografui jos iš 
dangaus nenukrenta, o reikia 
išleisti pinigą ir gaišti laiką.

Man vis neišeina iš galvos 
Draugo „Spyglių ir dyglių” sky
riuje parašytas juokas, kurį sa
vo žodžiais noriu čia atpasakoti.

Rašymas — ne darbas. Vienam 
žurnalistui sustojo laikrodis ir jį 
nunešė pas pažįstamą laikrodi
ninką pataisyti. Ir žurnalistas, ir 
laikrodininkas buvo pensi
ninkai—draugai, abu valgė tą 
pačią duonelę. Po savaitės žur
nalistas nuėjo atsiimti laikrodį, už 
kurio išvalymą ir sutvarkymą 
laikrodininkas paėmė 30 dol. ir 
dar paprašė apie jį parašyti spau
doje, kad ir kiti neštų laikrodžius 
jam taisyti. laikrodininkas pagy
rė žurnalistą, kad jis gražiai rašo, 
tai ir jam galėtų patarnauti, nes 
rašymas nieko nekainuoja. 
Laikrodžiui pataisyti reikia 
sugaišti kelias valandas, o 
parašyti — nereikia nei laiko, nei 
sugebėjimo. Ar ne tiesa? Rašy
mas — ne darbas.

(aj)

NAUJI LEIDINIAI

• MŪSŲ SPARNAI Nr. 59 
(1985 gruodis). Lietuvių evange
likų reformatų žurnalas. Reda
guoja Petras Bružas, 4429 S. Tal- 
man Avė., Chicago, IL 60632. 
Administruoja Jonas Palšis, 5718 
S. Richmond Avė., Chicago, IL 
60629. Kaina — auka.

Svarbieji numerio straipsniai: 
kun. dr. Eugeniaus Gerulio „Mote
rų kunigystė”, kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus „Radvila Juo
dasis — teologas”, Jackaus Son- 
dos „Profesorius Vaclovas Biržiš
ka”, Jurgio Jašinsko „Čičinskas 
— legenda ir tikrovė”, Algirdo 
Gustaičio „Pranas Domšaitis”, 
Jono Kutros „Mikalojus Dauk
ša”. Spausdinama Viliaus 
Nastopkos istorinio žanro novelė 
„Kartuvių kalnas”. Išsamūs 
prisiminimai apie mirusius lietu
vių evangelikų reformatų ryškiuo
sius asmenis. Mūsų sparnų žur- 
nr’as, kiekvieną kartą gausus 
įvairia medžiaga, rūpestingai api
pavidalinamas, yra svarbus 
įnašas bendram lietuviškos krikš
čioniškos minties pasauliui — jis 
yra ekumeniškas tikrąja to žodžio 
prasme.

ramentus, o Metmenų žurna
le, 46 Nr., įdėti jos penki dailės 
darbai.

Laisvalaikių Jonė neturi — 
savo malonumui groja gitara, 
rašo, deja, vis dar tik sau, ir 
yra aistringa filosofinių bei 
mokslinių knygų skaitytoja.
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