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Prano Kuraičio filosofinių raštų rinktinė
ru kultūros centruose, kai jie savo
naujus akiračius siekė skiepyti
Lietuvoje, kai jie įsteigė naujos
dvasios dienraštį XX amžius, jie
susilaukė nuoširdžios paramos iš
profesoriaus Kuraičio. Čia buvo
Juozas Ambrazevičius, dr.
Pranas Dielininkaitis, dr. Jonas
Grinius, profesorius Stasys Yla,
profesorius Zenonas Ivinskis,
profesorius Antanas Maceina, dr.
Ignas Skrupskelis, kurie ir mane
įtraukė. Daugelis Kaune jautė
profesoriaus Kuraičio įtaką
šiame kolektyve ir net mus ėmė
vadinti kuraitininkais.
Vakarų kultūros plačios
pasaulėžiūros šių intelektualų
kryptis ne visada sutapo su arki
vyskupijos kurijos konserva
tyvumu. Dėl to net man buvo
suBidarę kai kokių nepatogumų.
Atėjusiam profesoriui Kuraičiui
pasiguodžiau dėl to, o jis tvirtai
atsiliepė: laikykis, gal čia tavo
pats svarbiausias darbas, kokį tu
savo gyvenime būsi atlikęs. Pro
fesoriaus Kuraičio bute rinkda
vomės XX amžiaus kolektyvo na
riai, o kartą čia su mumis daly
vavo ir vyskupas Paltarokas bei
vyskupas Reinys.
Kuraičio redaguojamame kuni
gų žurnale Tiesos kelias buvo
plati spaudos apžvalga. Ją
sumaniai vedė kun. Kazimieras
Barauskas (1904-1972). Kai jis

JUOZAS PRUNSKIS
Pranas Kuraitis. FILOSOFIJOS
RAŠTŲ RINKTINĖ. Spaudai pa

ruošė Antanas Vaičiulaitis. Chicago:
„Ateitis”, 1990. 382 puslapiai. Kaina
— 20 dolerių. Gaunama „Drauge”.

Dramatizacija, informacija
ir dezinformacija
Nuo Vingio parko manifes
tacijų, nuo Gorbačiovo sutikimo
Vilniuje iki referendumo, tankų
konfrontacįjos ir Nixon’o viešna
gės mūsų tautiečiais gėrimės ir
didžiuojamės jų sugebėjimais
savo padėtį ir jausmus sudrama
tinti be isterikos, be muštynių.
Kasdieniniai pavydai, ginčai ir
visokia nesantaika užmirštama
didžiųjų tautos uždavinių aki
vaizdoje. Mūsų tauta visgi skiria
si nuo savo kaimynų savo elgsena
ir savo prieiga prie gyvenimo iš
keltų problemų bei savo pačios
siekių įgyvendinimo.
Profesorius Alfred E. Senn, pra
ėjusį rudenį kalbėdamas Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje, Chicago’je, pareiškė, kad
lietuviai, paskelbdami Lietu
vą vėl nepriklausoma, nors bū
dami iš tikrųjų nuo Kremliaus
priklausomi, parodė „socrealistinį” galvojimą. Iš to reikėtų su
prasti, kad lietuviai buvo tiek
paveikti to utopinio mąstymo per
pastaruosius dešimtmečius, kad
šiandien, neatsižvelgdami į rea
lybę, deklaruoja savo išsilaisvini
mą dar jo nepasiekę.
Norisi su ta analize nesutikti,
nes lietuviai jau nuo šimtmečių
buvo idealistai ir ne pragmatiški
realistai. Šitai iškėlė su retu
įžvalgumu Norman Stone London’o Sunday Times (1991.1.20),
rašydamas apie Baltijos valsty
bes: „Estai ir latviai yra pro
testantai (išskyrus latgalius),
siekią būti vidurinėje klasėje ir
šaltoki — lyg kokie Edinburgh’o
(Skotįjos) gyventojai. Jie stumiasi
į nepriklausomybę šiandien be
dramatiškumo. Lietuviai, at
virkščiai, yra kaip dubliniečiai
(airiai) — prisiminę aristokra
tišką, karingą savo praeitį, į
nepriklausomybę jie žengia su
didingais pasireiškimais, iškil
mingomis viešomis katalikų mi
šių apeigomis ir didvyrišku pasi
priešinimu, išmoktu iš jų kadaise
buvusių Lietuvos-Lenkijos kara
lystės valdovų”. Pasaulio spaudai
ir televizijai ši mažos tautos
drama sudaro kaip niekad puikų
stebėjimo objektą, ir Lietuvos
vardas dar niekad istorijoje
nebuvo taip išgarsėjęs kaip
dabar, nežiūrint jos nepalygina
mai didesnės svarbos ir garbės
praeityje.
Supratimas ir įsigyvenimas į
didžiuosius savo tautos uždavi
nius, manau, kyla iš lietuvio
palinkimo vertinti abstrakčias
tiesas. Ar tai būtų tautiškumas,
ar religija, tos vertybės mūsų
tautoje kartais tik giliai ruseno,
o kartais kaip ugnikalnis išsi
verždavo masinėmis manifestaci
jomis arba persmelkdavo indivi
dualų tremtinio Sibire nusiteiki
mą. Antra vertus, įsijautimas ir
nuolatinis dėmesys abstrakčioms
idėjoms padaro lietuvį kai kuriais
laikotarpiais nepraktišku.
Žinoma, prie to dar prisideda
dešimtmečius veikusi utopinio
komandinio galvojimo aplinka,
kuri daugiau vertino veiklos

formą negu rezultatus. Dėl to ir
dabar Lietuvoje turime puikius
suvažiavimus, darbingus posė
džius, veikėjų keliones į Vakarus,
ekonomistų ypačiai įžvalgius
pasisakymus, mokslines apžval
gas ir kitas abstrakcijos plotmėje
apraiškas, po kurių reikalai labai
dažnai sustoja judėti. Kur reikia
daugiausia praktiškos veiklos,
kaip pramonėje ir prekyboje,
tenai rimtų ekonomistų teoretiški pasisakymai spaudoje yra tie
siog žavintys, o praktiškai val
džia nežino ką daryti ir piliečiams
irgi neleidžia nieko gero daryti.
Kitose viešojo gyvenimo srityse,
bent iš čia žiūrint, irgi, atrodo,
labai trūksta kasdieniško prak
tiškumo. Išeivių yrą pakarto
jamai prašoma padėti sudaryti
visokiausius ryšius, pateikti
sąrašus asmenų, nusimanančių
vienoje ar kitoje srityje. Bet tie
adresai, atrodo, guli tai vienos,
tai kitos Lietuvos organizacijos
stalčiuose. Jei kai kurie išeiviai
patys ieško ryšių Lietuvoje,
labai dažnai jie negauna nei
laiško, atsiliepiančio į rimtus
užklausimus.
Manyčiau, kad Lietuvoje trūks
ta informacijos ir apie kai kurias
išeivių organizacijas, nes pradi
niai asmeniški pasimatymai dau
giausia palieka labai jau sub
jektyvų vaizdą apie žmones ir
veiklą. Tokioje situacijoje, be rim
tos informacijos, nei išeivių orga
nizacijos, nei tautiečiai Lietuvo
je negali gerai orientuotis visuo
meniniame bendradarbiavime.
Jei išeiviams svarbu gerai orien
tuotis, su kuo bendraujama, tai
jie patys turėtų imtis reikiamos
iniciatyvos dalykiškų informacijų
pasikeitimui. Išeivių pristatytas
vienas kitas kompiuteris ar tele
faksas vienų ten yra puikiai pa
naudojami, o kitais atvejais jie
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Didelė staigmena mūsų išeivi
jos kultūriniame gyvenime yra
pasirodymas Prano Kuraičio filo
sofinių raštų rinktinės. Kai net
patrauklių, intriguojančių belet
ristikos knygų teišperkami keli
šimtai, išleisdama 382 puslapių
Prano Kuraičio Filosofijos raštų
rinktine „Ateities” leidykla
parodė didelį ryžtą. Pranas Ku
raitis, šalia Stasio Šalkauskio,
buvo gilus mūsų filosofijos
pirmūnas, filosofiją dėstęs Kauno
kunigų seminarijoje, taipgi Teolo
gijos-filosofijos fakultete, Vytau
to Didžiojo universitete, Kaune,
ir buvęs ilgametis to fakulteto
dekanas.
Šioje rinktinėje sutelkti Ku
raičio raštai apie filosofijos pa
grindus, jo paruoštoji gnoseologi
jos, ontologijos sklaida bei ap
tarimai filosofų, kaip Tomo
Akviniečio, Pascal’io, Kant’o,
Hegel’io, Mercier, Deploige,
Euchen’o, Bergson’o, net ir mūsų
Aleksandro Dambrausko-Jakšto.
Į leidinį taipgi įjungti Kuraičio
pasaulėžiūriniai straipsniai apie
nacionalizmą, jausmo religiją, po
piežių Pijų X bei ateitininkų pa
grindinių uždavinių ir idėjų ap
tarimai. Šią rinktinę paruoš
damas, Antanas Vaičiulaitis
atliko didelį darbą, parodydamas
plačius sugebėjimus sulasioti
tai, kas to mūsų mintytojo
kūryboje yra nesenstančio, svar
baus ir dabarčiai bei ateičiai.
Taipgi ypatingos vertės yra šio
leidinio trečioji dalis — Juozo Gir
niaus paruošta taip smulki Pra
no Kuraičio biografija, panau
dojant nuostabiai daug šaltinių,
dabar sunkiai prieinamų, pa
teikiant ne vien plikas datas ir
faktus, bet ir atskleidžiant to
gilaus mūsų tautos mintytojo-filo-

Pranas Kuraitis (1883-19641

sofo asmenybės turtingumą, kaip
ir jo tylią įtaką Lietuvos kultū
riniam bei visuomeniniam
gyvenimui, jo proto gilumą bei
būdo kuklumą, perteikiant
duomenis iš jo studijų laikų Seinų
seminarijoje, Petrapily, Louvain’o, Muenster’io universite
tuose. Dr. Girniaus paruoštoji
Prano Kuraičio biografija ypačiai
turininga ir mūsų sąlygomis iš
sami duomenimis bei asmenybės
išryškinimu.
Girnius pabrėžia Prano Ku

raičio kuklumą. Ir tai gili tiesa.
Teko būti jo studentu. Atėjęs į
paskaitą, jis kartą mums labai
įsidėmėtinai pabrėžė: jei kas
kuriuo nors atžvilgiu iškyla, yra
pagerbiamas, jis privalo tai
pateisinti savo nuolankumu. Pro
fesorius Kuraitis tyliai, bet
nuoširdžiai rėmė jaunųjų kultū
rininkų proveržius. Kai atgal į
Lietuvą sugrįžo grupė jaunų
mūsų mokslo vyrų, studijas
gilinusių Vokietijoje, Prancū
zijoje, Belgijoje ir kituose Vaka-

Maskvoje buvo labai „draugiš ir jiems toks savavaliavimas to
kai” ir intymiai patarta į Balti liau nebus leidžiamas. Toks
jos kraštus nevažiuoti ir ten staigus įspėjimų padažnėjimas
neieškoti pramonės ar prekybos aiškiai atsiduoda centrų organi
galimybių, nes greitai ten būsią zuota dezinformacija.
Ar yra atvejų, kai iš Lietuvos
nemalonumų. Be to, pabaltiečiai
ten ypač spaudžia rusų mažumas ateina dezinformacija, sunku
pasakyti. Tikromis ir dažno
mis žiniomis pagrįsti ryšiai
neduotų tokiai veiklai galimy
bės. Pačioje Lietuvoje, kaip ir
čia atvykę, tautiečiai išreiškia
savo ar savo ratelio daugiausia
nuoširdžias, nors ir įvairias nuo
mones, kurios gali būti kritiškos
įvairių Lietuvos ar išeivijos
veiksnių atžvilgiu. Tai natūralu
ir tos kritikos pačios Lietuvos
spaudoj gal jau net ir per daug
yra, nors ji, atrodo, užkulisinių
tikslų lyg ir neturėtų. Tačiau
dezinformacijai atremti, iš kur ji
bekiltų, tikėkimės, kad Lietuvių
informacijos centras, Legacija ir
išeivijos veiksniai pasistengs
kompetentingai reaguoti ir
pasiekti tiek savąją, tiek ame
rikiečių spaudą. Sovietijoje
nuo kasdieninių Kremliaus
šmeižtų ar įmantrios dezinfor
macijos teks tautiečiams ten
patiems apsiginti.
Tikėkimės, kad dramatiškai
pradėti užsimojimai, planai
ir organizacinių uždavinių
vykdymas ims klestėti, kai juos
skatins geri ryšiai, pagrįsti
nuolatine ir gera informacija.
Sąjūdžio suvažiavimo 1990 metais Vilniuje, Gedimino aikštėje, manifestacija.
Algirdo Derengausko nuotrauka
Jonas Pabedinskas

visai neišnaudojami.
Savaime aišku, kad tiksli ir
gerai pristatyta informacija atre
mia dezinformaciją, kurios vis
labiau pastaruoju metu pasirodo.
Šių metų kovo mėnesį keletui
amerikiečių verslininkų paskirai

buvo pakviestas redaguoti Mūsų
laikraštį, profesorius Kuraitis į
tas pareigas įtraukė mane, ir
tada patyriau kaip malonu dirb
ti jo globoje. Tada man dirbant
Katalikų spaudos biure, raštinė
buvo Katalikų veikimo centro
patalpose. Komunistams okupa
vus Lietuvą, netrukus buvo
įkalinti tame centre dirbę dr.
Juozas Leimonas ir dr. Jonas
Pankauskas. Buvo nemaža
įtampa, jaučiant, kad ir mūsų
kitų tas laukia. Vieną dieną,
nepaisydamas pavojų, atėjo profe
sorius Kuraitis. Rodydamas
atjautimą, dar glaudė į delną
porą šimtinių, stengdamasis
suraminti, paguosti. Tebūnie
man atleista, kad nenorėdamas
nusinešti užmarštin apie tą didį
lietuvį porą šių smulkmenų, jas
čia suminiu, pagerbdamas to
didžio lietuvio atminimą.
Labai rekomenduočiau susi
pažinti su šiuo „Ateities”
leidyklos vedėjo dr. Algio Norvilo
parūpintu veikalu: Prano Kurai
čio Filosofijos raštų rinktinė.
Knyga rūpestingai išleista, mi
nint Prano Kuraičio, Sibiro
kalinio, 25 metų mirties sukaktį.
Knygos pabaigoje įjungtas ir
Rimo Černiaus paruoštas ter
minų žodynas, o aplanką puošia
dailininkės Nijolės Palubinskienės darbas.

Mums f...] svarbu įsijungti į kultūrinio pasaulio vertingos
filosofijos pozityvų darbą. Ir iš kitų tautų praeities ir iš jų da
barties reikia stengtis asimiliuoti tai, kas randama geriausio, kas
gali tinkamiausiai patarnauti tikram mūsų tautos kultūriniam
subrendimui, didesnei mūsų tautos kultūrinei pažangai.
Bet žiūrėdami universaliai vertingų laimėjimų bendroje
kultūringo pasaulio gyvenimo plotmėje, mes neturime užmiršti
ir apie specialiai mūsų tautai rūpimus filosofijoj dalykus.
[■■■]
Kurie tad specialūs tautiniu požiūriu mums turi filosofijoj
reikalai rūpėti?
Mums turi rūpėti gerai pažinti mūsų tautos filosofijos istoriją,
dabartini mūsų filosofijos stovį, mūsų filosofinio darbo eigą.
Mums turi rūpėti gerai išsiaiškinti įvairius mūsų tautos
psichologijos klausimus. Svarbu čia, tarp kitko, suprasti
klausimų statymo ir aiškumo reikalavimų psichologiją. Svarbu
pažinti, kaip tautoje taikomi bendrieji doriniai principai, ypač
kai jų konkretesnis taikymas gali eiti ne dedukcijos, bet adapta
cijos keliu.
Svarbu pažinti mūsų visuomenės psichologiją ir iš psicholo
gijos punkto visuomenės santykius, sąjūdžius ir visuomeninio
veikimo sąlygas.
Mums turi rūpėti filosofijos įtakos sėkmingas reiškimasis
mūsų kultūros, mūsų visuomenės gyvenimo srityse.
Mums turi rūpėti mūsų inteligentįjos visais atžvilgiais idėjinė
orientacija, kuri negali nesiremti filosofijos pažiūromis.
Mums turi rūpėti, kad mūsų tautos pašaukimas ir jos
kultūros uždaviniai būtų sąmoningai išryškinti, atsižvelgiant į
mūsų tautos ypatingą padėtį ir į ypatingą laiką, kuriame
gyvename, ir kad būtų nustatyti ir įvertinti mūsų kultūrinio
gyvenimo svarbesni teigiamumai ir neigiamumai,
l-l
Mūsų filosofų uždavinys būtų plačiau, visašališkiau išryškinti
mūsų tautos pašaukimą ir jos kultūrinius uždavinius,
atsižvelgiant i mūsų tautos ypatybes ir į mūsų tautos ypatingą
padėtį ir ypatingą laiką, kuriame gyvename, ir į iki šiol pasi
reiškusius mūsų gyvenimo svarbesnius teigiamumus ir
neigiamumus.
Dėl to fakto, kad mūsų tauta gyvena apsupta iš kelių pusių
gausingų ir galingų kaimynų, mums reikia pirmoje vietoje
stiprėti, kiek galima daugiau, dvasinės kultūros srityje. Reikia
mums visa, kas yra mūsų kaimynuose teigiamo, mokėti įvertinti
ir sugebėti vengti tų visų neigiamybių, kurios juose reiškiasi.
Šitam uždaviniui sėkmingai atlikti reikia nemažos ir filosofinės
kultūros ne tik filosofams specialistams, bet ir plačiajai mūsų
inteligentįjai.
[...]Reikia, kad virstų ilgainiui savaime aiškia aksioma, jog
tinkamas filosofijoj orientavimasis yra privalomo inteligentams,
nuolat tobulinamo ir papildomo, bendrojo išsilavinimo dalis. Tai
įgalins mūsų inteligentiją ir visą susipratusiąją visuomene
tinkamiau dirbti dvasios kultūros pažangos darbą ir iš viso duos
galimumo mūsų tautai taip sunkiose sąlygose ir aplinkybėse
atlikti savo būtinuosius kultūros uždavinius.

Pranas Kuraitis, „Filosofus”, Filosofijos raštų rinktinė
(Chicaga: Ateitis, 1990), pp. 62-67 passim.
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Sugrįžusi kūryba
KĘSTUTIS PEMPĖ

Praėjo metai, ir naujų dienų rytojun
Šiandieną vėlei iš nakties šauki tu mus:
— Į vieną židinį, sūnai ir dukterys artojų,
I vienus meilės ir darbymečio namus!

Bernardas Brazdžionis
Pavargusį, bet labai laimingu,
švytinčiu veidu, sutikau Ed
mundą Arbą Rygos aerostotyje. Skaičiavome valandas ir
kilometrus, kol privažiavome
Lietuvos sieną. Ir nuo tada, visą
buvimo Lietuvoje laiką Edmun
das Arbas džiaugėsi viskuo:
gražiu saulėtu oru, geltonais
rudenėjančiais medžiais, jį supan
čiais giminėmis ir draugais. Atro
do, joks įvykis negalėjo sugadinti
jam nuotaikos. Visada pasi
tempęs, elegantiškas, kuklus, bet
orus ir garbingas — toks Ed
mundas Arbas šį rudenį lankė
gimtinę. Lietuva pasitiko jį saulė
tą bobų vasarą. Mes juokavome,
kad orą gerbiamas kolega atsi
vežė iš Kalifornijos. Pasitiko ir
pilnomis nerimo bei lūkesčių nuo
taikomis. Dienų dienomis poli
tikuodami, nepamiršome kultū
rinio gyvenimo. Dalelę to kultū
rinio gyvenimo pajuto ir Edmun
das Arbas. Ir ne tik pajuto, o svar
biausia jame dalyvavo. Įdomi
savita, pirmą kartą Lietuvoje jo
kūrybos paroda atvėrė duris
Vilniuje 1990 metų spalio 5
dieną. Architektų namuose,
pačiame miesto centre susirinko
gausus būrys kolegų, pažįstamų,
giminių. Prelegentas pasakė jau
dinančią kalbą, po kurios tiesiog
„paskendo” gėlėse.
Edmundo Arbo kūrybos su
grįžimas į Lietuvą svarbus įvy
kis. Svarbus ne tik autoriui, bet
ir mums gimtinėje dirbantiems.
Mūsų architektų gretas papildė
stiprus, patyręs ir savitas
kūrėjas, praturtinęs mūsų archi
tektūrinį gyvenimą, suteikęs jam
naujų atspalvių. Tai dvasingo
žmogaus prasmingas poelgis, ro
dantis ir kitiems išeivijoje
kuriantiems pavyzdį, kaip be pa
toso, be nereikalingo triukšmo
įsilieti į atgimstančios Lietuvos
gyvenimą.
Vėliau įvyko daug susitikimų
su kolegomis architektais. Susi
tikimų metu prelegentas skaitė
paskaitas, atsakinėjo į daugybę
klausimų. Klausimais jį tiesiog
„apipildavo” nuo galvos iki kojų.
Mačiau, retsykiais labai nuo jų
pavargdavo, tačiau stengėsi to
neparodyti. Kiekvienam dėme
singai atsakydavo, gerą, padrą
sinantį žodį tardavo.
Panevėžiečiai pakvietė daly
vauti jury komisijos darbe. Rei
kėjo išaiškinti geriausią rekreacinio-komercinio centro projektą.
Projekto atskirus variantus pa
ruošė trys skirtingos architektų
grupės iš Vilniaus, Šiaulių ir
Panevėžio. Konkursą laimėjo
panevėžiečiai. Pasibaigus kon
kursui, visi dalyviai pažymėjo
objektyvų, teisingą, argumen
tuotą Edmundo Arbo pasisaky
mą. Autoriai dėmesingai išklau
sė vyresnio kolegos patarimų.
Po keleto dienų, lydint archi
tektui Vytautui Čekanauskui,
įvyko susitikimas su šiauliečiais
architektais. Šiaulių atstovai
aprodė savo miestą, naujausius
projektus... ir, žinoma, apibėrė
Edmundą Arbą klausimais:
„kokia Architektų sąjunga Ame
rikoje? Kaip derinami projektai?
Kaip apmokamas architekto dar
bas Amerikoje? Kaip išduodamos
licenzijos? Kaip...? ”.
Tuo tarpu parodą Vilniuje lan
kė vis nauji lankytojai. Jų tarpe
daug studentų — būsimų archi
tektų. Ypatingą dėmesį rodė
spaudos atstovai, laikraščių ir
žurnalų reporteriai, televizija.
Vieną popietę, o po to ir visą
vakarą, parodą apžiūrėjo ir
Edmundo Arbo žodžių klausėsi
visų Lietuvos rajonų vyriausieji
architektai. Daugelis kvietė
prelegentą atvažiuoti, aplankyti

vieną ar kitą rajoną. Dėl supran
tamų priežasčių visus aplankyti
fiziškai neįmanoma. Vis dėlto
vieną vyriausiąjį architektą
aplankėme — tai gimtosios Ed
mundo Arbo Trakų apskrities.
Po trumpo poilsio vėl susiti
kimai, ekskursuos, priėmimai.
Kiekviena diena kupina įspū
džių, įvykių ir... nuovargio: malo
nios poilsinės išvykos į pajūrį,
Neringą ir darbiniai susitikimai
Kultūros fonde, leidyklose.
Mintyse į vaikystę nukeliantis
priėmimas pas kardinolą Vincen
tą Sladkevičių ir rimtų kasdie
niškų problemų aptarimas Vy
riausioje urbanistikos ir architek
tūros valdyboje. Teatrų lankymas
ir susitikimai su ministrais,
kūrybinių draugijų nariais,
žurnalistais, redaktoriais. Vienas
įvykis keitė kitą ir Edmundas Ar
bas su nepaprasta energija sten
gėsi visa kas įmanoma pamatyti,
aplankyti, sužinoti, įsiminti.
Dažnai stebėdavausi, kaip jis
nepavargsta? Iš kur toks jau
natviškas smalsumas?
Ir štai parodą perkėlėme į
Kauną. Gražioje, restauruotoje
senamiesčio Vilniaus gatvėje
įsikūrusiuose Architektų namuo
se lapkričio 6 dieną atidarėme
parodą. Architekto Makaraičio
vadovaujami kauniečiai architek-

Architektas Edmundas Arbas Vilniuje su dr. Kazimiera Prunskiene, tuometine
Lietuvos Respublikos ministre pirmininke.

Edmundas Arbas su Vilniaus miesto vyriausiu architektu Gediminu Baravyku prie Vilniaus miesto urbanistinės
schemos.

tai gražiai paruošė ekspoziciją. Ir
vėl televizija, korespondentai,
pilna salė kolegų, žiūrovų. Vėl
glėbiai gėlių, graudūs iki ašarų
sveikinimai, padėkos žodžiai.
Vakaras kaip ir Vilniuje baigėsi
kava, sumuštiniais, kokteiliu,
kolegų diskusijomis, linksmomis
istorijomis. Kita diena Kaune
buvo labai intensyvi. Aplankyti
muziejai, Žilinsko galerija. Įdo
mus susitikimas-paskaita įvyko
Vytauto Didžiojo universitete.
Studentai vos tilpo didžiulėje
auditorijoje.
Ir vėl Vilnius. Edmundas Arbas
susitiko su pramonės projek
tavimo architektais, su miestų
statybos projektavimo instituto
dirbančiaisiais. Susipažino su
naujausiais žymiausių Lietuvos

vos miestus, garsins architek
tūros meną, kels architektų pres
tižą. Vėliau ji taps Lietuvos archi
tektūros muziejaus nuosavybe. O
ta gausybė paskaitų, susitikimų,
konsultacijų — argi tai ne ge
riausia profesionali pagalba gim
tinei? Juk užmezgėme ne dekla
ratyvią, o tikrą nuoširdžią drau
gystę. Lauksiu ir visi lauksime
naujo susitikimo su Lietuvos ir
Amerikos architektu Edmundu
Arbu septintajame Mokslo ir
kūrybos simpoziume Vilniuje
1991 metų gegužį.

architektų darbais. Lapkričio 9
dieną, išleistuvių vakarą, kai
apjuostas tautine juosta Edmun
das Arbas sakė padėkos žodžius,
pirmą kartą pajutau liūdesį,
pajutau artėjantį išsiskyrimo
momentą.
Šis kaleidoskopinis, mano pa
skubomis užrašytąs įspūdis apie
Edmundo Arbo lankymąsi Lietu
voje toli gražu neatspindi viso to,
ką matė ir patyrė gerbiamas
kolega. Sunku objektyviai įver
tinti ir ką jautė, kuo džiaugėsi ar
kuo nusivylė. Ne viską ir mums
pasisekė parodyti, sklandžiai or
ganizuoti.
Bet juk pagrindinis kelionės
tikslas pasiektas: Edmundo Arbo
kūryba lieka Lietuvoje. Paroda
toliau keliaus po įvairius Lietu

Virgilijus Noreika. Būtų
beprasmiška bandyti išvardyti
visas jo roles, Lietuvos operos
scenoje jis sukūrė 38 vaidmenis.
Po Kipro Petrausko jis buvo
pirmutinis, kuris dainavo La
Scala. Virgilįjus Noreika yra vie
nas iš tų, kurie grąžino Lietuvos
operai tarptautinį garsą. „...Vis
dėlto dar tebėra tenorų! Virgilijus
Noreika dainavo Hercogą Verdi
(Kęstutis Pempė yra Lietuvos
operoje .Rigoletto’ VDR Valstybi
architektų sąjungos Projek
nėje operoje ir buvo apdovanotas
tuojančių architektų bendrijos
audringomis ovacijomis”, rašė
pirmininkas. )
Berlyno Der Morgen.
Arvydas Markauskas — bari
tonas
irgi čikagiečiams yra jau
ia
pažįstamas ir palikęs malonių
prisiminimų. Lietuvos konserva
torijoje 1980 metais baigė Virgili
bai stebino gausumas lietuviškos
jaus Noreikos dainavimo klasę.
spaudos. Iš principo tai atrodytų
Teatro scenoje debiutavo 1979
labai gerai, kodėl ne, kiekvienas
metais grafo Eberbacho vaidme
turi savo nuomonę ir turi kur
nyje Lortzing’o „Brakonieriuje”.
nors ją pareikšti. Lietuvoj tai
Dainuoja baritono partijas
pasidarė tikras košmaras. Laik
daugelyje pagrindinių operų.
raščių, žurnalų, savaitinių,
1988 metais buvo pakviestas pa
mėnesinių toks antplūdis, kad iš
rengti Amonasro vaidmenį „Ai
ryto atsikėlęs nežinai katrą grieb
doje” tarptautiniam festivaliui
Splite (Jugoslavįja). O Chicago’s
ti ir katrą skaityti. Aišku, dabar,
po sausio 13-os, visa tai pasibaigė,
Lietuvių operos scenoje debiutavo
ir dabar vos turim vieną laikraštį
1990 metais, dainuodamas Belcoir tai nereguliariai. Bet mano
re rolę „Meilės eliksyre”. Apie tai
buvimo laiku, spalio mėnesį,
buvo rašoma: „Virgilijus Noreika
mane jaudino toks gausumas
savo pirmuoju išėjimu tuojau
spaudos, ir toks piktnaudžia
laimėjo publikos dėmesį. Nuo jo
vimas popierium ir rašalu. Tai ne
neatsiliko ir Belcore — Arvydas
spaudos laisvė, bet savavalia
Markauskas. Neužmirštamas
vimas pilna to žodžio prasme.
lieka jų duetas. Savo laikysena ir
Buvo aišku, kad per pirmus
vaidyba Belcore dominavo sceno
metus visi, kurie norėjom ar
je, atrodė, kad nuo jo ta energija
turėjom ką pasakyti, turėjom pro
spinduliavo ir į kitus dalyvius”
gos. Taip pat buvo aišku, kad tie
(Aidai 1990 Nr. 3).
laikraščiai visi neišsilaikys. Eko
Vincentas Kuprys — bosas, apie
nominės sąlygos sutvarkys tą
kurį iki šiol mums mažiau teko
gausą. Bet iš psichologinio taško
girdėti. Bet tai nereiškia, kad jis
yra stebėtinas mūsų tautos ga
būtų žemesnės klasės daini
jumas.
ninkas. Mums jis turi būti ypač
Mūsų tauta skaito ir myli
arti širdies, kadangi vaikystę jis
knygą. Kiekviename bute, kad ir
praleido Sibiro tremtyje. Gimė
mažiausiame, krūvos knygų guli,
1937 metais Kėdainių apskrity, o
kur tik nepasisuki. Tai kiekvieno
1941 m. birželio 14 d. jų šeima
asmens siekiama puošmena —
buvo ištremta į Sibirą. Daina
susirinkti ir vertinti knygas.
vimą studijavo Sverdlovsk’o kon
Neužtikau nė vieno buto, kur ne
servatorijoje, kurią baigė 1961
būtų mažos lentynėlės knygų iš
metais. Į Lietuvą jis grįžo 1968
visokiausių sričių. Net kaime —
metais ir įsijungė į operos ir bale
buvau tik viename — apsilankęs
to teatrą. Jis atlieka pagrindines
keliuose namuose, radau laikraš
roles beveik visose žymesnėse
čių ir knygų. Tikrai Lietuva skai
operose. Yra sukūręs apie 80
to, ir aš čia negaliu rimtai pradėti
vaidmenų. Jam yra būdinga raiš
analizuoti, ką skaito ir kada
ki vaidyba, turi plataus diapa
skaito ir kaip skaito. Faktas, kad
Lietuvoje labai stebino mūsų zono balsą.
per šimtą metų — galop mūsų profesionalų kadrų pasiruošimas
Kaip matome, atvažiuojantieji
raštas yra vos šimto metų ir gausa. Palyginus su kitom yra labai aukšto lygio meni
senumo — iš beraščių tautos tautom, Lietuva pirmauja savo ninkai. Prie jų prisijungs mums
pasidarėm labai raštingi ir inžinierių, architektų, gydytojų, gerai žinomas bosas Jonas Vaznepralenkėm daugelį kitų tautų, fizikų, ekonomistų ir kitų pro lis. Mūsų operos choras, kuris yra
kurių sąlygos palankesnės ir fesionalų gausumu. Tauta, kurios operos branduolys, bus sustip
kurių kultūra gal yra senesnė, inteligentija buvo beveik visa rintas balsais iš Vilniaus operos
tačiau mūsų gajesnė. Užtai ir išnaikinta arba išvaikyta, per 40 choro. Šioje operoje reikia itin
mūsų knygų tiražai tokie dideli, metų išaugino stebėtiną skaičių didelio ir pąjėgaus choro, kadangi
ir knygos tos vis vien dingsta iš profesionalų, kurie atstatė kai kuomet vienu metu turi būti
knygynų per porą dienų ar savai Lietuvą kiek sąlygos leido ir du chorai (choras ir užkulisyje).
čių. Procentais paėmus, pagal paruošė naują kartą. Man Tad belieka tik laukti, kuomet
gyventojų skaičių, mes daugiau dingtelėdavo mintis, ar ne per lūkesčiai ir svąjonės virs realybe.
knygų ir didesniais tiražais iš daug. Mes tiek turim rašytojų, Kuomet prasiskleis scenos
leidžiame negu Europos ar Ame daktarų, inžinierių ir t.t., bet gal uždanga!
rikos kraštai.
Juozas Žygas
(Nukelta į 4 psl)

Šiek tiek apie kultūrinį gyvenimą Lietuvoje
STASYS GOŠTAUTAS

„Kultūra Lietuvoje turi pra
sidėti nuo vaikų internatų ir kitų
panašių įstaigų. Jeigu mes neišgelbėsime savo vaikų, apie kokią
kultūrą galėsime kalbėti?” taip
rašė Respublikoje (1990 m.
rugsėjo 27 d.) Dalia Jazukevičiūtė straipsnyje, pavadintame
„Gulagas: Lietuva, 1990 metų
rugsėjis”. Tokį sakinį perskaičiau
pirmą dieną, atvykęs į Lietuvą, ir
pagalvojau, kad gal Dalia ir teisi.
Tekstas gan melodramatiškas —
apie mūsų našlaičius, pames
tinukus ir dabar atsiradusią dar
trečią kategoriją, pavadintą
„nemokytinais”, t.y. tuos, kurie
neva negali išmokti. Kitas
sakinys tame pačiame straips
nyje — parašytame „expos4” for
ma — daug man pasakė apie
mūsų tautą: tie našlaičiai ir
nemokytini „deklamavo eilė
raščius, choru meldėsi, rodė, kaip
moka skaityti ir rašyti”. Tame
našlaityne, tame Dievo ir žmo
nijos apleistame kampelyje, tie
jauni lietuviukai deklamavo eilė
raščius!

Turbūt mažai tautų rastume
pasaulyje, kur poetai būtų taip
garbinami, kaip Lietuvoje. Poetas
ir kunigas tai mūsų dvi kolonos,
ant kurių stovi visos tautos
kultūra. Užtai mūsų demonst
racijose mes žygiuojam prieš
tankus su daina, mes laidojam
mūsų herojus su daina ir pasitinkam mūsų priešus su daina.
Tai stebėtinas mūsų tautos,
gynimosi būdas. Štai, gautame
Draugo (1991 m. vasario 2 d.)
numeryje pagrindinio straipsnio,
pavadinto „Demokratijos sim
bolis”, antrinė antraštė sako,
„kai tankai artėja, lietuviai
gieda”.
Jokioj tautoj nerasi, kad vieno
poeto 100,000 egzempliorių stam
bios poezijos knygos būtų
išparduoti per vieną savaitę.
Įdomu, kad Lietuvoj visi pažįsta
ir skaito ir cituoja ne tik tenykš
čius, bet ir visus išeivijos poetus:
Brazdžionį, Bradūną, Nagi, Aistį,
Santvarą ir kitus, kurių knygų
čia išeivijoje vos keletą šimtų
egzempliorių įstengdavom išleis
ti ir ne visas išparduoti. Lietuvoj
tūkstantines laidas išgraibsto per

Antano Sutkaus nuotrauka „Namų karnavalas*' ii serijos „Dukterys”

pora dienų. Kai buvau Marijam
polėj, burmistro įstaigoj ten man
nusiskundė, kad jų poeto — Kazio
Bradūno knygos vos pora šimtų
egzempliorių pateko į jų miestą.
Tai reta meilė savo poetams.
Mes turbūt gimėm poetais. Iš
kur atsirado tiek poetų Lietuvoj,
nėra visai aišku, bet, pažiūrėjus
į mūsų antologijas, vis dėlto pa
sigendame vieno universalaus
poeto, kurį galėtumėm „ekspor
tuoti”. Kur jis yra? Gal mus žudo
mūsų pačių talentas, mums ta
poezija per lengvai pasiduoda.
Nežinau. Per dvi savaites teko
Lietuvoj susitikti su puse šimto
poetų, ir jie tikri poetai, net jeigu
neparašytų nė vienos eilutės.
Tiesiog pavydas ima, pasikal
bėjus su jais. Bet tai nereiškia,
kad mūsų poetai yra pasiruošę
išeiti į tarptautinę areną. Jie
pasitenkina savo vietine pozicija,
kuri yra patogi. Reikia tik iš
versti mūsų poetus į kitas
pasaulio kalbas ir tuojau matyti
trūkumai ir tuščiažodžiavimas.
Prieš Gorbačiovo pasikėsinimą
prieš Lietuvos nepriklausomybę,
t.y. sausio 13 dieną, mus visus la-

Solistai iš Lietuvos
„I Lituani4»» pastatyme
Daugelis su nekantrumu
laukia, kuomet užsidegs prožek
toriai ir prasiskleis scenos
uždanga. Yra ko laukti, kadangi
šiemetinis Ponchielli operos „I
Lituani” pastatymas nebus eili
nis. Jo pastatyme talkininkaus
geriausios Vilniaus pajėgos.
Pagrindiniai solistai atvyksta iš
Vilniaus: Irena Milkevičiūtė —
sopranas, Virgilijus Noreika —
tenoras, Arvydas Markauskas —
baritonas ir Vincentas Kuprys
— bosas. Tad bent trumpai su jais
susipažinkime.
Irena Milkevičiūtė-sopranas
Chicago’s Lietuvių operos lankytoja/ns jau yra žinoma, kadangi ji
čia debiutavo 1989 metais Verdi
„Trubadūre”, kuriame ji atliko
Leonoros rolę. Jos muzikinė kar
jera yra gana šakota, kadangi iš
pradžių ji buvo kanklininkė.
Paskui ji baigė Lietuvos konser
vatorijoje (profesoriaus Zenono
Paulausko) dainavimo klasę.
Turėdama gerą balsinę medžiagą
ir aiškų talentą, sparčiai kilo į
lietuvių žymiausių artistų tarpą.
1977 metais ji jau laimėjo
pirmąją premiją Glinkos konkur
se. Ji čia nesustojo ir 1978-1979
metais stažavosi Milan’o La
Scala teatre (kur ji parengė Butterfly, Mimi, soprano partįją Ver
di „Reųuiem”, Violetą), dainavo
to teatro rengiamuose koncer
tuose Mažojoje salėje (Piccola
Scala). Jos repertuare yra de
šimtys operinių rolių, tad nė ne
bandysime jų čia išvardyti.
Virgilijus Noreika — tenoras,
taip pat čikagiečiams yra gerai
žinomas, kadangi yra keletą
sykių čia koncertavęs ir 1990
metais Chicago’s Lietuvių operos
scenoje Donizetti „Meilės
eliksyre” atliko Nemorino rolę.
Jo debiutas Lietuvos teatro sceno
je buvo 1957 metais Čaikovskio
operoje „Eugenijus Oneginas”,
kurioje atliko Lenskio rolę. Po
metų baigė Lietuvos konser
vatoriją (profesoriaus K. Pet
rausko klasę). Po Kipro
Petrausko buvo jaučiama tuš
tuma Lietuvos operos scenoje.
Nebuvo lengva tokią netektį
užpildyti. Bet, kadangi gamtoje
tuštumos nėra, tai į tą vietą atėjo

Šeštadienis, 1991 m. balandžio mėn. 13 d.
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Jonas Juškaitis
VARPAI
Tie varpai... Tie varpai, kada šventa diena per tylumą ėjo...
Lietuvai vienai būdinga būdavo tokia tyluma
Šventą dieną — eina šventa diena, nė už vėjo
Toj tyliausioj tyloj, nė už vėjo neužkliūdama.

Gubos suklaupusios apie gausmą, kurio toks pilnas klonis...
Kai bokšto galva nesisvaigina garsais, nėra kam kalbėtis su
vĄjo rauda.
Varpo šerdžiai kaip liepsnai reikia dangaus malonės
Žengti į mūsų ūkanas, kur kaip rudinė rudenį žemė ruda.

Tie varpai... Juos triukšmas niekybės aidų nuodingas nutildė.
Juodos samanos, į nesąmones ėmusios ant rūdžių
Augt, užnuodijo žemę, vandenį, orą ir širdį...
Kaip žodžiai iš Dievo burnos tie varpai iš
prieblandą pilkų ir graudžių.
Viliaus Naujiko nuotrauka — pirtelė prie Šventosios.
Viliaus Naujiko fotografijų paroda Šiuo metu dar vyksta Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicago’je.

Vilius Naujikas — vienas iš Lietuvos
fotografijos mokyklos bendražygininkų

Lyg žemės ašis ramybėj girgždėtų naktį be miego,
Kirvarpa, laiko dantie, tu slenkstį varpai...
Žemėj per gyvenimą motina mano kaip ašara bėgo.
Nutildytieji gaudė jos širdyj nuskendę varpai.

1988
Jonas Judkaltis — Lietuvos nacionalinės premijos
laureatas.

ANTANO MIŠKINIO VAKARE
AMŽINĄ ATILSI

ALGIMANTAS KEZYS
Su Lietuvos iškiliaisiais
asmenimis čia susipažįstame
palaipsniui. Viliaus Naujiko var
das, kaip ir daugelio kitų,
Lietuvoje žinomų, bet čia dar
„neimportuotų” žymesniųjų
asmenų vardų, mums, išeivijoje
gyvenantiems, iki šiol dar negir
dėtas. Nuo spalio mėnesio pra
džios Chicago’je Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje, vyksta
Viliaus Naujiko fotografijų
paroda. Kas gi tas Vilius Nau
jikas? ’ Apie jį teko ’plačiau
pasikalbėti su Amerikoje be
silankančiu buvusiu Lietuvos
fotografijos draugijos pirmininku
Antanu Sutkumi,
„Vilius Naujikas — vienas
pirmųjų Lietuvos fotomenininkų
bendražygis ir vienas iš Lietuvos
fotografijos draugijos steigėjų”,
pradėjo apie jį pasakoti Antanas
Sutkus. Naujikas dalyvavo pir
mojoje meninės fotografijos pa
rodoje, vykusioje Vilniaus Dailės
muziejuje 1967 metais. Čia jis
eksponavo savo darbus kartu su
Algimantu Kunčiumi, Romualdu
Rakausku, Antanu Sutkumi. Po
šios parodos prasidėjo gyvesnis
fotomenininkų judėjimas Lietu-

voje, sutelkęs juos bendram dar
bui įkurti Draugiją, iškėlusią
lietuvių fotografijos vardą į tarp
tautines aukštumas.
Pastaruoju metu Naujikas, Sut
kaus žodžiais tariant, gyvena
„keistuoliškai”, atsiskyręs nuo
kolegų, įsikūręs kaime, kur šeria
gyvulėlius ir augina bites —
kitaip tariant, gyvena tikro meni
ninko gyvenimą. „Menininkas”,
sako Sutkus, „turi teisę užmesti
savo darbus”. Jis turi teisę kur
ti, bet jam nebūtinai reikia tuo
__ ,,Savo
__ ______
jau pat viską,rodyti.
darbus
jis gali dėti į skrynelę ir parodyti
juos, kada užeina noras. Foto
grafija yra toks menas, kuris tu
ri subręsti. Fotografuodamas
dažnai esi taip pavergtas to įspū
džio, žmogaus ar vaizdo, kuris tau
patiko, kad nuotrauką nori tuo
jau prakišti į parodą ar į spaudą.
Deja, dažnai nuotrauka nėra
pakankamai gera. Kartais nepa
vyksta perteikti žmogaus dvasios,
jo charakterio arba teisingai
interpretuoti jo socialinės ap
linkos. Tik po kiek laiko, kai jau
išblėsta tiesioginis įspūdis, į savo
darbą pažvelgi blaivesnėm ir
analitiškesnėm akim. Taip daro
Vilius Naujikas. Ši paroda yra
pirmasis viešas Naujiko pasi-

Viliaus Naujiko nuotrauka — trys žaibų suskaldyti ąžuolai.

rodymas po ilgo tylėjimo.
Vilius Naujikas fotografuoja
Lietuvos peizažą ir Lietuvos
žmones. Anksčiau jo sukurti
peizažai, anot Sutkaus — „vieni
iš subtilesnių Lietuvos peizažų.
Kiekvienas vaizdas — tai savotiš
ka esė, persunkianti krašto
vaizdą ypatingu skausmingumu.
Todėl Naujiko kūryboje gausu
pastoralinių gamtos vaizdų,
slepiančių ilgesingą liūdesį.
įdomi ir portretinė Naujiko iš
raiška. Ši paroda tai jo kolegų
menininkų bei kitų kultūrininkų
fotografijų galerija. Vienas iš
geriausiai pavykusių — klasiko
fotografo, žymiojo Lietuvos
peizažisto, jau mirusio, Jono
Kalvelio portretas. Nemažiau
charakteringi yra ir kiti. Štai
skulptorius Vytautas Mačiuika,
buvęs politinis kalinys, legendariškai pabėgęs iš Sibiro. Jo pabė
gimas buvo vadinamas pačiu
įžūliausiu Sovietų Sąjungoje:
persirengęs karininko rūbais, jis
išsikasė po tvora ir, pasiūlęs
sargybiniui cigaretę, nuėjo sau
toliau. Šioje galerijoje yra ir rašy
tojas Juozas Aputis, dirbęs savait
raštyje Literatūra ir menas, kurį
laiką buvęs atstumtas, vienas iš
žymiausių mūsų rašytojų, ir
mūsiškis išeivis dailininkas
Kazimieras Žoromskis, ir Justas
Paleckis, demokratiškų pažiūrų,
plačių politinių įsitikinimų vi
suomenės veikėjas; taip pat Ar
vydas Šaltenis, nuostabus tapy
tojas; Marcelijus Martinaitis, Lie
tuvos poezijos pažiba, čia rū
kantis su kandikliu („pas mus”,
tarė pusiau juokais Sutkus, „ciga
rečių trūksta, reikia su kandikliu
rūkyti, kad nuorūkos mažiau
liktų”); Vincas Kisarauskas,
rašęs įžangas pirmiesiems foto
menininkų katalogams, tuo stip
riai prisidėc amas prie fotografijos
įtvirtinimo liaudies menininkė
Monika Biliūnienė; Valerijonas
Jurcys, dirbęs Tarybinėje mo
tery — čia taikliai pagautas
jo charakteris; Aloyzas Stasiule
vičius, pažangus visuomeni
ninkas, nepailstantis žmogus ir
darbe, ir visuomeniniame gyve
nime; Jonas Varnas, karikatūris
tas; skulptorius Gediminas
Karalius, pagautas su fotoapara
tu; Mangrida Jankauskaitė,
Jonas Umbrasas, Augustinas Sa
vickas, Bronius Leonavičius, Sigi
tas Geda, Vytautas Ciplijauskas,
Rimtautas Gibavičius. Daug
įdomių portretų, ištisa kronika.
Tiek daug jų matant, sunku
išskirti kurį nors vieną. Žiūrai į
juos kaip į gražią žmonių kom
paniją: įvairių sričių, kartų, skir
tingų kūrybos krypčių — jauni ir
seni — visi vienoje kompanijoje.
„Ši paroda beveik kaip Viliaus
Naujiko atgimimas — reikia
tikėtis, kad jis pradės rengti savo
parodas ir Lietuvoje”, — pareiškė

Ko girdėt negirdėsiu, tau skaitant girdžiu,
Jau ir gyvų niekada nematysiu.
Per pasaulį keliauja žmogus su Lietuva, kur
mėlynos rugiagėlės žiba tarp lysių:
Pavidalo išsiplėtusių mūsų širdžių...

Gelbėk, Viešpatie, nuo amžinosios
Pražūties numirusius, manosios
Išklausyk maldos — ties mirtimi
Tie veidai, kur, kaip į lašą lašas,
Vis labiau į kaukoles panašūs,
Pasidarė tokie artimi...

Ir žemę peržegnojo kryžium... to neskaitysi.
Pėdai ieškoma žemės už svetimų kalnų, už vandenų didžių.
Vieno kraujo lašo reikėjo... ir visas kraujas virto vienu žodžiu.
Ilsėkis, K088U, ramiai tad savo šypsančioje
naktyje... O žemininkai... O kaliniai sulysę...

Radausko ranka prie ausies su perlamutro spirale...
Gaus galą galų gale
Melai, raudonuose degintų knygų dūmuose
iš nežinomų užkastųjų užaugusios
nušluostyt ašaras stiebiasi dilgės.

t • *

1980

Vienas tvirtas žodis dar tave palaiko,
Dar turi jam laiko: tai pati žinai,
Nors paskui pratartum ir visus po laiko, —
Jo laiku netarus dingtum amžinai.
Vienas kraujo lašas su žodžiu netvirtu,
Dar tu jo didumo: tai pati žinai,
Nors paskui ir visas kraujas tau net virtų, —
Jo laiku netarus dingtum amžinai.

Vilnius,
1988.1.13

Antanas Sutkus.
To reikėtų ir tikėtis, nes anks
tyvesnių darbų Naujikas dar
nėra ištraukęs iš savo lobyno.
„Kai augindamas bites, jis juos iš
trauks”, — toliau kalbėjo Sutkus,

— „pamatysime, kad jis iš tikrųjų
priklauso pirmajam lietuvių fo
tografų dešimtukui” greta
Algimanto Kunčiaus, Romo Ra
kausko, Aleksandro Macijausko,
Vyto Luckaus, Antano Kalvelio,

:f
Bėga metai, ir prie vardo vardas
Bepalieka, lyg prie vargo vargas,
Vis daugiau užkas, užkas, užkas...
Dievas atiduotas dulkes renka.
Amžinąjį atilsį — į ranką
Man šioj žemėj davusiems rankas.

Atsižiūrėkim į Lietuvą, kol jos dar yra,
atsižiūrėkim, krūptelėję lyg nuo ugnies:
Kai išeisim iš čia, mūsų miegas bus ilgas.
Ypač jei neprikels iš numirusių nieks.
* * »

Ką kada atsimenu, koks būtų
Kas, ir kaulai kur kieno tik pūtų,
Kiek tiktai kelių keliais sukau,
Ar iš miego pabundu, ar dieną
Praeinu pro šalį — už kiekvieną
Amžinąjį atilsį sakau.

Amžinatilsį visiems, kam gali
Ir mana malda padėt, kam dalį
Užbėriau ir pats kapų smilties.
Ranką paimu aš kaip žariją,
Melskis, aš sakau, už mus, Marija,
Ir dabar, ir valandą mirties.

Tie veidai, į kaukoles panašūs...
Per sapnus ateina mirę — prašos
Melstis, sukas — ieško lyg ašies.
Amžinąjį atilsį, kurs kėleis,
Viešpatie, duok įnirusiems, o sielas
Amžina šviesa tegu apšvies.
1985

Rimanto Dichavičiaus, paties An
tano Sutkaus ir kitų. Pokario
metais, maždaug po 1958 metų, i
fotografiją atėjo jaunimas. Tada
ir prasidėjo krašte lietuviškoji
fotografija. Imta fotografuoti savą

aplinką, savą žmogų — tą, kas
kiekvienam brangu. Fotografija
tapo priemone pasakyti tai, apie
ką nebuvo galima atvirai kalbėti.
Pasirinkdamas Lietuvos tipažą
ar krašto vaizdą, fotografas galėjo
parodyti daug ką, netgi tai, ko
nesuprasdavo funkcionieriai. Tuo
pačiu fotografija, keliaudama po
užsienio parodas, išreikšdavo
tiesą apie Lietuvą.
Svarus bus Naujiko įnašas į
pačią Lietuvos fotografijos mo
kyklos pradžią. Portretūrai jis
davė psichologinį — socialinį
atspalvį, Lietuvos peizažui —
skausmingą charakterį. Jo
pirmieji darbai priklauso Lietu
vos fotografijos klasikai. Gaila,
kad dėl savo charakterio ir kitų
aplinkybių Naujikas Lietuvoje
nebuvo daug rodomas.

• Lietuvių dailės muziejuje,

Viliaus Naujiko nuotrauka — peizažas prie Vilkaviškio ežero.

Lemont, Illinois, naujai įrengtoje
fotografijos galerijoje vakar buvo
atidarytos dvi fotografijų parodos:
Algimanto Kezio darbų retro
spektyvinė paroda ir Lietuvos
fotomenininkų brolių Mindaugo
ir Algimanto Černiauskų Lietu
vos žmonių vaizdai. Abi parodos
veiks ir per vasarą — iki rugsėjo
28 dienos.
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17-oji dailės paroda Kultūros Židinyje, New York’e
Kultūros židinyje, Brooklyn’e,
vasario 9-10 dienomis vyko dai
lės paroda, skirta Lietuvos ne
priklausomybės šventei pagerb
ti. Šia intencija parodos pra
dėtos rengti 1970 metais. Šiemet
turėjo būti 21-oji paroda, bet buvo
metų, kai nebuvo galima tokių
parodų surengti. Taip šiemet
surengta buvo 17-oji.
Šias parodas rengia Lietuvių
Bendruomenės New York’o
apygardos valdyba. Pirmiausia
buvo telkiami vietos ir plačios
apylinkės dailininkai. Vienas
kitas įsijungdavo net ir iš toli, iš
Los Angeles. Parodų buvo net la
bai didelių, užimdavo visą Kultū
ros židinį — abi sales ir posėdžių
kambarį. Ilgainiui atsisakyta
apatinės salės, nes publika ne
mėgo ten lankytis. Eksponatų
būdavo net 120, 150.

Dailininkė Irena Vakaelytė-Nemickienė prie savo akvarelių dailės parodoje Kultūros židinyje, New York’e.

Kuo skyrėsi šių metų paroda?
LB New York’o apygardos
valdyba dėl įvykių Lietuvoje
buvo ir yra apkrauta įvairiais
skubiais darbais, tai parodos
rengimas buvo šiek tiek nudels
tas. Pradėta organizuoti tik šių
metų sausio viduryje. Per spaudą
ir telefonais buvo sutelkta
dailininkai.
Ir tokiomis sąlygomis surengta
paroda pasižymėjo savo kultū
ringa ekspozicija ir jaukumu.
Buvo neperkrauta. Paprastai
didžiojoje salėje galima išstatyti
iki 90 darbų. Tada viskas būna
perkrauta, sugrūsta. Dabar buvo
išstatyta tik 70 darbų (kataloguo
tų 69, vienas nekataloguotas).
Toks kūrinių skaičius jau leido
ieškoti įvairių eksponatų iš
dėstymų. Papuošimui buvo pasta
tyti gėlių vazonai, salės viduryje
išdėstytos skulptūros.

Kūriniai, skirti Lietuvai
Tėvas Leonardas Andriekus,
OFM, Aidų redaktorius, uolus
lietuviškojo meno puoselėtojas,
telkia kūrinius būsimai išeivių
galerijai, kuri numatyta įkurti
Kretingos vienuolyne. Jau turi
surinkęs nemažai kūrinių. Su jo
sutikimu šioje parodoje buvo iš
statyti Magdalenos Birutės
Stankūnienės aštuoni darbai,
Anastazįjos Tamošaitienės du
darbai, Eleonoros Marčiulionie
nės vienas darbas. Prie jų gal
jungtini ir Viktoro Vizgirdos trys
darbai.
♦ * ♦

Atidarymo vakaronė
Tokių parodų svarbiausias
momentas būna iškilmingas ati
darymas. Jis būna vakare.
Šiemet tai buvo vasario 9 d.
Parodą atidarė LB New York’o
apygardos pirmininkas Vytautas
Alksninis, nurodydamas parodos
tikslą ir jos apimtį, sveikindamas
parodos dalyvius. Atidaryme
paprastai dalyvaudavo Lietuvos
konsulas New York’e Anicetas
Simutis. Šiemet dėl kitų įsipa
reigojimų negalėjo dalyvauti.
Apie pačią parodą kalbėjo jos
pagrindinis rengėjas Paulius Jur
kus. Jis apibūdino kiekvieną
dailininką ir parodoje išstatytus
kūrinius. Po jo kalbos prasidėjo
ta meniška vakaronė. Svečiai pa
vaišinti vynu ir kava. Visi turėjo

Bružienė ir Viktoras Bobelis.
Atidarymo kalboje buvo
prisiminta, kad sueina 70 metų,
kaip Kaune buvo suorganizuoti
piešimo kursai, iš kurių vėliau
išsivystė Kauno Meno mokykla.
Tai tikrai svarbus įvykis, nes tik
sava mokykla iškėlė meno
tautines problemas, išvystė
lietuvių liaudies meno tyrinė
jimą. Šiai sukakčiai priminti ir
atstovavo parodoje išstatytais
darbais Adomas Galdikas, buvęs
ilgametis Kauno Meno mokyklos
profesorius, gyvenęs Brooklyn’e
ir čia miręs 1969 metais.
Plačiausiai buvo atstovaujama
tapybai, paskui skulptūrai. Gra
fikos buvo vos keli darbai. Kū
riniai savo forma buvo nuo
impresionistinio realizmo iki
įvairių abstraktinių apraiškų.
Dominavo modernusis menas —
abstraktas, ekspresionizmas,
simbolizmas.

Dailininkės Rima Bružienė ir Elena Urbaitytė dailės parodoje Kultūros židinyje, New York’e.
Vytauto Maželio nuotraukos

progos nuodugniai apžiūrėti pa Aleksandra Kašubienė, Vytautas
rodą, pasikalbėti lietuviškojo Kašuba, Elena Kepalaitė, Vida
meno problemomis.
Krištolaitytė, Eleonora Marčiu
lionienė,
Jonas
Rūtenis,
Parodos dalyviai
Magdalena Birutė Stankūnienė,
Kaip minėta, į parodą pirmiau Irena Vakselytė-Nemickienė,
sia telkiami vietoje ir apylinkėje
gyveną dailininkai, bet kartais
prisijungia vienas kitas ir iš
toliau.
Rezistencine tema
Parodoje dalyvavo 23 daili
romano konkursas
ninkai. Štai jie: Juozas Bagdonas,
Rima Bružienė, Viktoras Bobelis,
Trisdešimties metų veiklai
Adomas Galdikas, Irena D.
Griežė, Vytautas K. Jonynas, pažymėti Į Laisvę fondas
Daina Jurkutė, Paulius Jurkus, lietuviškai kultūrai ugdyti
paskelbė konkursą parašyti
romaną, kuriame būtų pavaiz
duota lietuvių tautos rezistencija
ir išgyventos kančios įvairių priespaudų metais. Konkurse kvie
čiami dalyvauti viso pasaulio
lietuviai rašytojai, gyveną Lietu
voje ir už jos ribų bei išeivijoje.
Konkurso laimėtojui skiriama
premija — 3,000 dolerių. Rank
raščių įteikimo terminas — 1991
m. gruodžio 1 d. Romano apimtis
— nemažiau 200 mašinėle rašytų
puslapių (dviguba interlinija,
apie 60-70 spaudos ženklų eilu
tėje).
Konkurso vertinimo komisija
sudaryta iš 7 asmenų: Lietuvos
rašytojų sąjungos paskirti —
Vytautas Kubilius, Vidmantas
Valiušaitis ir Vanda Zaborskaite;
Lietuvių rašytojų draugijos išei
vijoje — Paulius Jurkus,
Vytautas Volertas ir Leonardas
Žitkevičius; I Laisvę fondo atsto
vas — Česlovas Grincevičius.
Lietuvoje gyveną rašytojai
veikalus siunčia šiuo adresu:
232600 Vilnius, Rašytojų 6,
Lietuvos rašytojų sąjunga, „Į
laisvę” romano konkursui. Išei
vijos rašytojai siunčia Į laisvę
žurnalo redaktoriui: Juozas
Baužys, 9240 Cliffside Lane,
Orland Park, IL 60462, U.S.A.
Siunčiama po du veikalo eg
zempliorių, kad vieną egzemplio
Dailininkės Eleonoros Marčiulionienės keramika „Trys laumės” dailės parodoje rių būtų galima tuoj persiųsti
Kultūros židinyje, New York’e.
Vytauto Maželio nuotrauka kitai komisijos daliai. Romanai

Elena Urbaitytė, Zenonas Ūselis,
Petras Vaškys, Viktoras Viz
girda, Anastazija Tamošaitienė,
Marija Žukauskienė, Nįjolė-Neda
Macelytė. Pirmą kartą šioje
parodoje dalyvaujantys — Rima

pasirašomi slapyvardžiu. Atski
rame voke įdedamas autoriaus
vardas, pavardė, adresas. Vokas
užklijuojamas, ant jo užrašomas
slapyvardis.
Konkursą laimėjęs romanas
bus išleistas I Laisvę fondo
rūpesčiu Lietuvoje. Nepremijuo
ti rankraščiai bus grąžinti, išlai
kant slaptumą.

Paroda uždaryta vasario 10
dieną, sekmadienį. Ją aplankė
per šimtą svečių. Visiems paliko
įspūdį, kad buvo gražioje parodos
salėje su šventiška nuotaika, su
besikeliančia kūrybinga Lietuva.
O to rengėjai ir norėjo — su
kūryba pasveikinti Lietuvos
nepriklausomybės šventę. Tegu
nepavargsta Lietuvių Bendruo
menės New York’o apygarda ir
toliau tegu rengia šias pras
mingas ir taip naudingas pa
rodas.

Alg. Kinčius

ir William Wolkovich su Thomas
A. Michalski, „Another Look at
the Historiography of Lithuanian
Immigrants to the United
Statės”, Ethnic Forum, Vol. 9,
Nos.1-2, 1989, pp. 31-44.

Kun. Vincas Valkavičius
Norwood, MA

• Lietuvos nacionalinės Marty
no Mažvydo bibliotekos direk
torius Vladas Bulavas atsiuntė
Ryšium su Vlado Bulavo JAV LB Kultūros tarybai laišką,
straipsniu „Lietuvos tautinė bib dėkodamas už talką lietuviškų
liografija ir išeivijos spauda” knygų iš JAV parodai Lietuvoje.
(Draugo kultūrinis priedas, 1991 Paroda buvo skiriama a.a. Bro
m. vasario mėn. 23 d.) leiskite pri niaus Kviklio atminimui. JAV
dėti du šaltinius, kurie šiame LB Kultūros tarybos iniciatyva
straipsnyje nėra paminėti: Wil- buvo gautos knygos iš šių lei
liam Wolkovich (Valkavičius), dyklų bei institucįjų: Algimanto
„Towards a Historiography of Mackaus knygų leidimo fondo,
Lithuanian Immigrants to the Amerikos lietuvių bibliotekos lei
United Statės”, Immigration His- dyklos, Akademinės skautuos lei
tory Neuisletter (November, 1983) dyklos, Vydūno Jaunimo fondo,

Laiškai

Jūratė Račinakaitė

Lietaus piešinių paroda
Gruodžio 14-15 dienomis pernai
New York’o Kultūros židinio
salėje įvyko Jūratės Račinskaitės
dailės paroda: 19 lietaus piešinių
pastele, trys iš jų atspaudai. Prog
ramoje paroda pavadinta: Lietaus
piešiniai.
Bendras paveikslų fonas —
lietus, lietaus migla gaubia
kūnus-objektus, ir jų kontūrai
vos įžiūrimi. Lietus lyg įkyri
kasdienybė, be kurios neįmano
mas gyvenimas. Lietaus migloje
kūnai praranda jutminę tikrovę.
Migla dengia jutminių vaizdinių
pasaulį. Ši piešinių paroda su filo
sofine potekste primena Platono
olą. Mes, žmonės, esame oloje
nugara į angą, prieš mus sienoje
matome judančius šešėlius, tai
mūsų pojūčių vaizdiniai prabė
gančios pro angą tikrovės.
Paveiksluose matomi daiktai,
gamtos vaizdai nėra jutminės
tikrovės kopija. Jie yra, kaip pati
dailininkė aiškino, objekto paža
dintos vaizduotės, fantazijos
kūriniai. Paveiksle matomas
vaizdas gali būti daugiau ar
mažiau nutolęs nuo originalo, bet
ryšio su juo visiškai nepraradęs
fantazijos erdvėse. Dailininkės
kūryboje juntama intelekto ir jutminio prado pusiausvyra. Jos
kūrinių spalvinį toną lėmė ben
dra lietaus miglos melsva pil
kuma.
Be lietaus piešinių parodoje
buvo ir trys langai, lyg trys in
dividai, trys parodos lankytojai,
stebintieji parodą ir į ją atėjusius.
Tie trys langai sujungia parodą
su parodos publika. Kiekvienas iš
mūsų turim savo langą, pro jį mes
žiūrim, stebim pasaulį, gyveni
mą, juos vertiname. Parodos
langų simbolinę funkciją paryš
kina dailės kūrinių įvairovę. Lan
guose irgi matomi kūnų siluetai.
Poezijos tikslas nėra faktų,
objektų, įvykių aprašymas — ji
kuria vaizdus: dvasinės energijos
išraišką ritminėse vaizdų struk„Į Laisvę” fondo, Lituanistikos
instituto, Lituanistikos tyrimų ir
studijų centro ir Lietuviškos
knygos klubo.
Dr. Vladas Bulavas mini, kad ši
unikali „Lietuviškos knygos iš
JAV” ekspozicija susilaukė lei
dėjų bei daugelio mokslo šakų
specialistų didelio susidomėjimo.
Norintieji paremti Martyno Maž
vydo biblioteką, finansiškai gali
tai atlikti per JAV LB Kultūros
tarybą, kuri turi atidariusi šiam
reikalui specialų fondą.

Dvi dailininkės Jūratės Raėinskaitės pastelių: kairėje — „Langas temstant” (1900). dežinėie — ..Skrenda” HMOV

tūrose. Dailė, lygiai kaip ir poezi
ja, nekopijuoja objektų, ji kuria
jutminės tikrovės pažadintus
vaizdus arba intelekto struk
tūras.
Paroda vyko visai netinkamu
laiku dailės parodom. Žmonės
užimti, susirūpinę prieššventiniais
renginiais, pobūviais, bėgioja su
pilnais pirkinių krepšiais, viskuo
kitu mažai besidomėdami. O pa
rodos antrą dieną — gruodžio 15-ą
Apreiškimo parapijos salėje po
pamaldų buvo vaidinamas Kos
to Ostrausko „Šaltkalvis”. Abu
renginiai, paroda ir spektaklis,
vienas kitam trukdė.
Jūratė Račinskaitė gimė 1955
metais Irkutsk’o srityje, Zima
mieste. 1980 metais baigė Vil
niaus Dailės institutą, sceno
grafiją. Dirba teatre, iliustruoja
vaikam. Priklauso Lietuvos dai
lininkų sąjungai. Jūratės Račinskaitės lietaus piešinių paroda
buvo įdomi viešnia Kultūros
židinyje. Paroda, kaip minėta,
įvykę nepatogiu metu, tad mažai
turėjo lankytojų.

Juozas Kiznis
• Gallery Astra Chicago’je
ateinantį penktadienį, balandžio
19 dieną, 5:30-7:30 v.v., bus Lelde
Vinters Ore tapybos parodos
atidarymas. Paroda vyks iki
gegužės 24 dienos. Gallery Astra,
skirta eksponuoti šiuolaikinį
Baltijos šalių meną, Chicago’je
buvo įsteigta prieš dvejus metus
latvių rūpesčiu. Praėjusį rudenį
joje sėkmingai vyko dailininko
Jono Čeponio tapybos darbų
paroda. Gallery Astra adresas:
308 West Erie Street, Chicago,
Illinois 60610. Telefonas: (312)
664-6880.

Šiek tiek apie
kultūrinį
gyvenimą
Lietuvoje
(Atkelta iš 2 psl.)

per mažai paprastų žmonių, kurie
irgi stato Lietuvą ir dar ją mai
tina. Yra gal per didelis skir
tumas tarp mūsų šviesuomenės ir
kaimiečių, per mažai paprastų
kultūringų žmonių. Ar gal per
mažai dėmesio jiems skiriam?
Muziejuose nemačiau eilių, nei
minios, nei žmonių. Amerikos ir
Europos muziejai verda nuo
žmonių bangos, ir kur nenueisi,
visados rasi pilna žmonių.
Lietuvoj to pasigedau. Vilniuje ar
Kaune muziejai tušti. Vienas
kitas svetimšalis, japonas, rusas,
lenkas ar amerikietis, bet ne
lietuvis. Nežinau kodėl. Į parodos
atidarymą, kaip sofistikuotą so
cialinę funkciją, žmonių prigurguliuoja pilna salė. Bet tai proga
ne meno pažiūrėti, o būti mato
mam tarp muziejaus sienų ir
vilkimų puošnių madų. Tai ne
rimta proga pamąstyti su
dailininku.
Kultūrinių įvykių Lietuvoje
pilna. Teatras, opera, koncertai,
poezijos vakarai, diskusijų
rateliai, žmogau, tik spėk eiti. Ir
visur pilna žmonių, visur verda
rimtos diskusijos, gyvenimas turi
savo Drasme.

