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Vytauto A. Dambravos „Kelyje į laisvę' 
ALE RŪTA 

Sutelktinė 
Arba eklektika. Arba santalka. 

Įspūdžių, minčių, prisiminimų, 
troškimų, ketinimų, nuotaikų, 
nuodėmių ir t.t. maišalynė. Viso
kia abrakadabra. Hokus pokus 
gumirabikum. Kaip pavadinsi, 
nepagadinsi. Žodžiu, širdžiai 
mielas chaosas. Verdanti košė. 

Tad ir pradėsiu nuo rytmetinės 
„Malt-o-meal" košės, kurią jau 
nuo neatmenamų laikų valgau 
tiesiog iš nedidelio puodo su juoda 
rankena. Kabinu kareiviškai. Po 
žemės drebėjimo pasitikiu tik me
taliniais indais. Nuo obuolių, vyš
nių pyragų („pieš") likę aliumi-
niaus dubenėliai tapo nedūžta n 
čiomis lėkštėmis. Jas labai leng
va išplauti. O tas legendinis maž
daug litro talpos puodas egzistuo
ja nuo pat isikūrimo Kalifornijo
je. Kiek bulvių, morkų, ryžių, pu
pų, košių, konservuotų sriubų yra 
perleidęs šis ištikimas viryklės 
draugas. Kiek kartų užsimiršęs jo 
dugne prisvilindavau bulvę. Pa
juosdavo, bet pavalytas vėl nu
švisdavo riterišku dugno variu — 
kaip šalmas. 

Bet pereikime prie daržovių. 
Čia pat gi vasara — daržovių val
gymo metas. Todėl tinkamai jas 
pagerbkime. Jos irgi nusipelno 
mūsų minčių ir jausmų medalių. 
Skaičiau Guy Davenport knygo
je Every Force Evolves a Form 
apie du skandinavų kritikus 
struktūralistus Ralf Norrman ir 
Jon Haarberg, kurie pasišovė pa 
nagrinėti kai kurių daržovių po
veiki pasaulio literitūrai. Bū
tent: kokiais įvaizdžiais jos apsi 
reiškia, kokiomis prasmėmis, ko
kias sukelia intonacijas. Man iš 
tiesų rūpi jų gyvybinė reikšmė. 

Prisimenu, vaikystėje, mamai 
išėjus į darbą, kai ilgos vasaros 
dienos nuo ryto iki vakaro pri
klausė man, misdavau tik daržo
vėmis ir vaisiais. Tada buvau ab 
soliutus vegetaras. Dabar atsi
prašau visų Žaliakalnio daržinin
kų ir sodininkų. Ne syki su savo 
„šaika" truputį praretindavau jų 
lysves, uogienojus, vaismedžius. 
Mėgau pomidorus. Tačiau kopūs
tai man buvo skaniausi. Kirtau 
juos žalius. Ir šiandien šviežio ko
pūsto salsvas lapas man yra ska
numynas. Nereikia nei virinti. 

Taigi dėkoju Kauno daržovėms, 
kad išlikau gyvas, kad nenumi 
riau iš bado, kad morkos sustip
rino mano regėjimą, kad sultingų 
obuolių vitaminai įsisiurbė į 
kraują, į smegenų audinius. Kai 
mastau, dažnai užuodžiu obuolių 
vyno kvapą. 

Žmonės turi keistą požiūrį i 
daržoves. Man labai nesmagu, jei 
kas suluošintą, sąmonę visiškai 
praradusį žmogų, kaip sakoma, 
išėjusį iš gyvenimo rikiuotės, pa 
lygina su daržove. Tai juk nepa
garba ne tiek dar vis alsuojan 
čiam individui, kiek daržovės vi
tališkumui. Suprantama, kopūs
to galva neturi proto. Tačiau ko
pūstas yra kopūstas. Kaip Kau
nas yra Kaunas. Taigi - ypatin
ga organinė vertybė. Ja mintame 
savo sveikatai palaikyti. Nuo jos 
syvų priklauso ir mūsų išmintis. 

Tokia yra Visatos logika. Būkime 
pagarbūs daržovėms. Nelyginki
me jų su merdinčiais senoliais. Ir 
daržovės vysta ir suglemba. Bet 
tai jau kita būties vyksmo fazė — 
nuokalnė. Daržovės čia nieko de 
tos. Šioje minčių sutelktinėje iš 
pradžių buvau užsimojęs rašyti 
apie šį bei tą. Dabar, matau, min
tys negali atsiplėšti nuo daržovių. 
Nieko. Dėl to nesijaudinu. Tegul 
taip būna. Tegul tos kelios daržo
vinės pastabos paskatina skaity
tojus rimtai pagalvoti apie mūsų 
gyvybines šaknis. 

Mane neramina vienas klausi
mas: kodėl vengiama gatves va 
dinti daržovių vardais. Kad ir 
mūsų Kalifornijoje. Uogomis -
taip, medžiais — irgi. Tik, gink 
die, ne daržovėmis. Tiesiog nie 
kas, be abejo, nenorėtų gyventi 
Agurkų ar Morkų gatvėje. įsi
vaizduoju, kaip vaikai mokykloje 
šaipytųsi iš mokinio, kuriam liki 
mas lėmė gyventi, sakykime. Ko
pūstų avenidoje. Pramuštgalviai 
jį pravardžiuotų kopūstgalviu. 

Tas pats buvo ir Kaune. Niekas 
negyveno nei Bulvių, nei Buroku. 
nei Svogūnų gatvėse, nes tokiu 
nebuvo.Tuomet gyvenau Telšių 
gatvėje, netoli Žaliosios. Čia pat 
ir Obuolių, ne per toliausiai Vyš
nių, Agrastų, Serbentų, Aviečių, 
Šermukšnių gatvės. Uogų ir pro 
vincijos miestų vardai supo mano 

• Vytautas Antanas Dambrava. 
KELYJE J LAISVE. Straipsniai, 
ese, interviu. 1995. Vyriausias 
redaktorius — Stasys Kašauskas. 
Redaktorė — Ema Vanagienė. Dai
lininkas — Dainius Paškevičius. 
Spaude Adomo Jakšto spaustuvė, Gi
relės 22, Kaišiadorys 4230. įrišo 
..Spindulio"" spaustuvė, Gedimino 10, 
Kaunas. 3.000. Tiražas — 1,600, 
kietu įrišimu — 100. Kaina nepažy
mėta. 

„Mane formavo giliai tikinti 
lietuviška šeima ir l ietuviška 
mokykla. O kovai užgrūdino So
vietų Sąjungos įvykdytas krašto 
užgrobimas ir mano šeimos likvi
dacija, pasmerkiant ją trėmimui 
ir sunaikinimui Sibire" (p. 48). 

Taip apie save pasisako Lietu
vos ambasadorius Pietų Ameri
koje dr. Vytautas Antanas Dam-

vaikystę. Žinoma, buvo išimčių, 
kad ir operetiškai skambus Itali
jos gatvės pavadinimas. Kai mū
sų smėlėtame gatvės gale pagirio-
jantį pasliką poetą reiklus poli
cininkas paklausė: „Kaip tamstos 
pavardė?", šis atsakė: „Dulkė". 
Tvarkos sergėtojas, manydamas , 
kad iš jo šaipomasi, gan griežtai 
paklausė: „Tai kur tamsta gyve
ni?"' Poetas ramiai atsakė: „Vėjų 
gatvėje". To ir užteko rašyti pro
tokolą vargšui Klemensui Dul
kei, gyvenančiam Vėjų gatvėje. 
Tokia buvo gatvė. Tokios buvo 
vasaros dienos ir naktys. Galima 
buvo išsimiegoti ir smėlio patale, 
jei tik niekas nesutrukdydavo. 

Uiderejo pomidorai... 

brava. Išsisakyti knygoje paran 
ku, nes čia spausdinami su juo 
keli pasikalbėjimai. O dar dau
giau apie Vytautą A. Dambrava 
pasako knygos pratarmėje jos re
daktorius, rašytojas Stasys Ka-
šauskas, nes jis „pirma pažinęs 
žmogų, o tik paskui jo darbus". 
Daugiausia apie žmogų jis pra 
tarmėje ir kalba. 

Tačiau šiomis eilutėmis norisi 
atskleisti pačią knygą, kas joje 
išdėta, o ne pažįstamą žmogų. 

Gražiai Vilniuje 1995 metais iš
leistoje storokoje knygoje (beveik 
400 puslapių) per Vytauto A. 
Dambravos pasakytas kalbas, jo 
straipsnius, pasikalbėjimus su 
juo ir yra sukauptas šio teisi
ninko, diplomato, žurnalisto gy
venimas, jo darbai — kūryba. 
veikla — rezistencija ir jo pasau
lėžiūra — idėjos, siekiai bei tiks
lai. 

Gimęs Utenoje, teisės studijas 
baigęs Vilniaus universitete, 
dirbęs apygardos teisme bei ėjęs 
Vilniaus apylinkės teisėjo parei 
gas — visa tai buvo prieš karą. 
Dalyvavęs rezistencijoj prieš oku
pantus. Nuo komunistų invazijos 
pasitraukęs, Austrijoje, Inns 
bruck'o universitete studijavo ir 
gavo teisės bei valstybės mokslų 
daktaro laipsnį. 

I diplomatinę tarnybą įėjo ap
linkybių ir savų siekių stumia
mas: dirbo „Amerikos balse'" 
Muenchen'e, Washington e, pre
zidento Lyndon Johnson buvo iš
siųstas į Vietnamą („Amerikos 
balsas" transliavo 27 kalbomis). 

P r a n a s V i s v y d a s tada perkeltas į Boliviją (sostinę 
La Paz) kaip attachė ambasado
je, paskui — į Buenos Aires Ar
gentinoje ir vėliau j Caracas Ve-
nezueloje. Jam teko dirbti ir Mek
sikoje, ir Brazilijoje, ir EI Sal
vadore. Galbūt skaitytojas net 
susimaišytų po daugybę valsty
bių, kuriose įvairiu laiku teko 
jaunam, gabiam diplomatui dirb
ti ir keliaut: Sulaukęs 60 metu 
amžiaus, pagal regulas —jau pen
sininkas, dar buvo specialioms 
misijoms siustas j Hondūrą ir 
Tolimuosiu? rytus 'Filipinus. 
Malaziją, Singapūrą). 

O dabar Vytautas A. Dambrava 
— Lietuvos valstybės ambasa
dorius Verezuelai, Brazilijai. 
Kolumbijai ir Argentinai, taigi 
beveik visai Pietų Amerikai 
Geras daug* io kalbų mokėjimas. 
platus įvairų kraštų apkeliavi
mas, reikia spėti, ambasadorių 
išugdė laba; kvalifikuotu dip 
lomatu. Bet knygoje išryškėja. 
kad jis visą gyvenimą buvo „ke
lionėje į Letuvą", reiškia, jo 
vidiniame žvilgsnyje visada buvo 
Lietuva, jof laisvė, jos gerovė... 
Kur tik jis :>ebūtų dirbęs, visur 
plačiai pagarsėdavo Lietuva, jos 
reikalai. 

Venezuelro išleido šešias kny 
gas apie Lietuvą ispanų kalba. 
JAV vyriausybė penkis kartus jį 
pažymėjo už nuopelnus tarnybo-
je. Bolivijos prezidentas jam 
suteikė Aro ordino riterio laipsni. 
Venesuelos prezidentas ji apdova 
nojo Simono Bolivaro medaliu — 
tai didžiausio įvertinimo si m 
bolis. Tai dideli kitų šalių pa
žymėjimai 'gal jų buvo ir dau 
giau). O savųjų? Už dešimtme 
č ia i s jo formuojamą viešąją 

Vytauto Matelio nuotrauka opiniją apie Lietuvą įvairiuose 

Vytautas A. Dambrava 

kraštuose? Taip. jis to vertas, ir 
Lietuvos prezidentas Algirdai 
Brazauskas 1995 m. birželio 8 d. 
jam įteikė Gedimino trečiojo 
laipsnio ordiną 

Visa tai yra knygoje Kelyje { 
laiscę — pasikalbėjimuose su 
Juozu Kojelių, su Stasiu Kašaus-
ku. {vairi Vytauto A. Dambravos 
veikla ryški ir jo paties čia spaus
dinamuose straipsniuose, kalbų 
tekstuose. 

Pasikalbėjime su Stasiu Ka-
šau.iku Dambrava išryškina tau
tinį ir rezistencini darbą Austri 
joje. kur karo pabėgėliu stovyk 
lose jis vadovavo lietuviu ir estu 
rūpesčiui savo tautiniais reika 
lais, darbą Jungtinėse Tautose 
(kaip Draugo korespondentui K 
veiklą ..Amerikos balse" 'nuo 
1951 iki 1965 metu). Klausėjui 
Stasiui Kašauskui užkliudžius 
Lietuvai opu ..buvusiųjų'" klau
simą: ką su jais daryti, kada visa 
bus užmiršta, dr. Vytautas 
Dambrava principiškai atsako, 
kad ..buvusieji" 'reiškia komu
nistai) savo klaidas turi prisipa
žinti ir apgailėti. Knvgoje įdėto 
pasikalbėjimo su Stasiu Kasaus 
ku mottoyra Vytauto Dambravos 
pasirinktas: „Esu įrankis Jo [Die
vo! rankose". 

Pokalbio su Juozu Kojelių, / 
laisve žurnalo bendradarbiu, mot 
to: ..Esu partizanas, remiu kiek 
vieną bičiuli kovotoja". Čia iš
ryškėja Vytauto Dambravos re
zistencinė veikla nuo 1940 metų 
Kaune'taip pat 1941 metų sukili
mo metu) iki veiklos kitur o • pa 
Venezueloje. iš kur Dambravį 
yra parvežęs) Lietuvą .eturis li-
delius tomus aprašymu :r nuo
traukų iš jo veiklos Lie'uvos 
laisves siekiant. 

Kito pokalbio su Juozu Kojelių 
motto: „Laisves byla — Dievo by
la". Čia išryškėja Vytauto Dam 
bravos. kaip Lietuvos amhasado 
riaus Venezueloje. siekiai ;: 
tikslai: 

— išryškini; Lietuvos ir Vene 
zuelos demokratinių principu 
bendrumą ir įsipareigojimą gint 
taikos, laisves, demokiv 
žmogaus teisiu ir ekonomin 
žangos principus: 

— aktyviai talkinti L.-
nausybės pastangoms ie 
nuolatinio em'^etikos pro 
sprendimo; 

— plėsti ekonominius ir preky 
binius ryšius su Vcnezuela ir 
Lotynų Amerika, dem<sj 
piant i Lietuvai aktualias pra
kybos sritis: 

— stiprinti draugiškus i . 
tarp abiejų šalių, vykdyti kult' 
rini pasikeitimą ir plėsti bendr 
darbiavimą per muziką, mena. t 
atrą, literatūrą, komunikaciją. 

— padėti Lietuvai išspręsti dat 
bo problemas, siekiant la1-
idarbinti technini perso) 
pagal dvišali Lietuvos ir Ve 
zuelos susitarimą. 

-- plėsti ryšius ir visas komur 
kacijos priemones, kad Venezu 
los institucijos ir visuomenė 
riau susipažintų su dabar.: -
nepriklausomos Lietuvos probl-
momis, peremant iš sovietini -
sistemos j demokratine: 

— aktyviai dalyvauti, plečia 
diplomatini ir konsulinį atst<> 
vavirao tinklą Lotynų Amerik< 
je. ir naudoti diplomatinius ry
šius su kitų kraštų atstovybėm -
Lietuvos interesams ginti (pp. 
54-55). 

Iš Vytauto Dambravos pasaky 
tų kalbų, spausdinamų šioje kny 
goję, pavadinimų aiškiai suvo 
kiamas ir jų turinys: „Stiprir. 
kime tikėjimą, jog Lietuva susi 
lauks nepriklausomybės" (kalb,. 
Vokietijos pabėgėlių stovyklose1; 
„Tikroji Nepriklausomybes sven 
tės prasmė" (Vasario 16-osios 70 
metų sukakties minėjime N'-v 
York'e). Knygos skyriuje ,,Re/..-
tencija" idėtos net kelios Damb 
ravos pasakytos kalbos: paskaita 
Lietuvių fronto bičiulių studijų 
dienose ..Dainavoje" (Manches-
ter. Michigani apie jo veiklą Pietų 
Amerikoje — ..Diplomatijai reikia 
agresyvumo" 'p. 119); kalba Či
kagoje 1936 metais ..Laisvės pro 
švaistė" — apie 1941 metųsukili 
mą ir jo įpareigojimus; „Politika 
— artimo meilės vykdymas" 1991 
metais (pp. 152-155): „Zigzaya^ 
Vakaru santykiuose su Sovu-
tais'" ir „Politikoje širdis - blogas 
patarėjas" 1991 metais. 

PyšKi jo kalba ir Carncas mies 
te (Venezueloje), Lietuvių o i 
minint Romo Kalantos mirties 
devintąsias metines - ..Laisves 
Lietuvai! Vištai esmines '•-
Lietuvos laisvinimo temomis 
.Rezistencijos" skyriuje. 

įdomus knygos skyrius „Širdies 
broliai'". Čia Dambrava ypač 
iautnai išryškina kai kurias as 
menybes: Juozą Brazaiti 190.'5-
1974;. sakydamas, kad „Lietuva 
jam buvo kūnas ir kraujas, dar 
bas ir kova, gyvenimo turinys ir 
prasmė" «p. 168); Stasį Žakevi 
čiu Žymantą ' 1908-1973' straips 
niu „Širdimi j širdį" ;p. 179> ,^t.' 
~\ - Žymantas, Vilniaus universi
teto Teisių fakulteto docentas. 
buvo Dambravos profesorium. '< 
per rezistencini darbą veli 
pęs asmeniniu draugu. Čia aDr-*. 
šomi ir Dambravos apsilankymai 

larile Birž.išk tę-Ž 
rtento Žy.nanto 

(Nuk« 

-v 

Siame numeryje: 
Apie daržoves ir kitką • Vytauto A. Damhravos knyga „Kelyje 
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Savo skambančia daina... 
ALGIS Š I M K U S 

• Ona Narbutienė. KAZIMIE
RAS VIKTORAS BANAITIS. Vil
nius: „Baltos lankos", 1996.234 pus
lapiai. 

Pabaigoje šio šimtmečio vis daž
niau pradedama minėti 100 metų 
gimimo sukaktis daugelio 1918-
1941 metų laikotarpio kultūros 
bei politikos darbuotojų, pasi
žymėjusių tarpukario Lietuvos 
nepriklausomybės laikais. Šiais 
metais sukako 100 metų nuo vie
no iškiliųjų lietuvių gimimo — 
kompozitoriaus ir pedagogo Kazi
miero Viktoro Banaičio. Ameri
koje ši sukaktis buvo paminėta 
visų pirma K.V. Banaičio operos 
„Jūratės ir Kastyčio" pastatymu 
Čikagoje. Lietuvoje ši sukaktis 
paminėta žymiai plačiau, daugy
be mokslinių konferencijų, K.V 
Banaičio kūrinių koncertais bei 
„Jūratės ir Kastyčio" pastatymu 
Kauno Muzikiniame teatre. Šia 
proga taip pat išleista su Lietuvos 
Kultūros ministerijos ir Banaičių 
šeimos narių parama muzikolo
gės Onos Narbutienės knyga apie 
Kazimierą Viktorą Banaitį. 

Ona Narbutienė, jau keleto pla
tesnių muzikinių studijų autorė, 
kruopščiai surinko daug biografi
nių žinių apie Banaitį nuo pat jo 
gimimo Vaitiekupių kaime, Ša
kių apskrityje, šviesaus ir kul
tūringo ūkininko Saliamono Ba
naičio šeimoje, vėliau tapusio net 
Lietuvos Nepriklausomybes akto 
signataru ir žymiu to laiko Lie
tuvos kultūros puoselėtoju. Nar
butienė savo knyga apibūdina 
kaip pirmą bandymą apžvelgti 
Banaičio gyvenimą ir kūrybą bei 
jos vietą lietuvių muzikoje. 

Pirmojoje knygos dalyje, pava
dintoje „Gyvenimo kelias", ap
rašyta K.V. Banaičio šeimos gy
venimas Vaitiekupiuose ir vėliau 
Kaune, pradedant nuo Kazimiero 
Viktoro pirmųjų žingsnių, sie
kiant mokytis muzikos Kaune, 
iki net šešerius metus trukusių 
studijų Leipzig'o konservatorijo
je bei universiteto filosofijos fa- Kazimiera* Viktoras Banaitis 

Vytauto Maželio nuotrauka 

kultete. Vėliau, metės filosofijos 
studijas, Banaitis pasišvenčia 
vien muzikai ir baigia konserva
toriją 1928 metais. Jo kompozici
jos profesorius Siegfried Karg-
Elert Konservatorijos baigimo 
charakteristikoje pažymi Ba
naičio darbštumą bei plačius 
užsimojimus. Jis pabrėžia, kad 
savo žiniomis ir sugebėjimais 
Banaitis būtų ypačiai tinkamas 
pedagoginiam darbui. 

Grįžęs Lietuvon, Banaitis ran
da Kauno gyvenimą jau gerokai 
pasikeitusi po 1921 metų. Čia jau 
veikė opera, muzikos mokykla, 
vyko daug koncertų. Vienas po 
kito pradėjo grįžti ir kiti 
užsienyje studyave muzikai: Ben-
dorius, Bacevičius, Jakubėnas ir 
kiti. 

Lietuvos kompozitorių tarpe ne
išvengiamai prasideda diferen
ciacija. Vyresnieji — Juozas 
Naujalis, Teodoras Brazys pra
deda jaustis atstumu. Jaunesnieji 
pradeda išsiskirti net trimis fron
tais: naujesnių pažiūrų, bet dau
giau tradicionalistai — Stasys 
Šimkus, Juozas Žilevičius; nuo
saikesni modernistai — Juozas 
Gruodis, K. V. Banaitis ir Vladas 
Jakubėnas; ir to laiko kraštutinis 
sparnas — Vytautas Bacevičius 
bei Jeronimas Kačinskas. 

Banaitis, kurio kaip kompozi
toriaus reputacija tada rėmėsi 
Leipzig'o studijų darbais, netru
kus Juozo Gruodžio pakviečiamas 
dėstytoju į jo vadovaujamą Kau
no konservatorija, kur vėliau pats 
tampa jos direktorium. 

Antroje knygos dalyje Narbu
tienė siekia bent epizodiškai pa
nagrinėti Banaičio muziką. Pra
dėdama ilgesne analize pirmojo 
stambesnio jo kurmio, variacijų 
fortepijonui, pavadintų „Sutemų 
giesmės ir vizijos", muzikologė 
pereina prie jo originalių solo 
dainų, teisingai pažymėdama 
(Aleksandro Kučiūno žodžiais), 
kad, .Jeigu ateitis ir nepaisytų 
daugumos Banaičio kūriniu, jo 
originalios dainos neabejotinai 
išliks kaip vienas didžiausių lie
tuviško genijaus pasireiškimų" 
(Aš per naktį, Vandens lelija, 
Savo skambančia daina, Rods 
parpulsiu ir daug kitų). 

Banaitis taip pat yra harmoni
zavęs apie 400 įvairių lietuviškų 
liaudies dainų chorams (vyrų ir 
mišriam). Nors šių dainų daugu

ma dabar jau yra įvairiuose lei
diniuose išspausdinta ir pats Ba
naitis apie savo chorines harmo
nizacijas yra rašęs, kad „pas 
mane guli [daug] rinktinių mūsų 
liaudies dainų, kurios yra tikrai 
mūsų tautos kūrybos šedevrai ir 
kurių harmonizacija, berods, man 
ypatingai yra pavykusi", tačiau 
dauguma jų iki šiol retokai pasi
rodo mūsų chorų repertuaruose ir 
tebėra daugeliui nežinomos. 

Stambiausias ir paskutinis Ba 
naičio kūrinys, opera „Jūratė ir 
Kastytis", šiemet sulaukėjau tre
čio pastatymo scenoje (pirmas 
1972 metais Čikagos Lietuvių 
operos, antras šiemet Kauno Mu 
zikiniame teatre ir trečias su 
daline išeivijos dainininkų talka 
šiemet vėl Čikagoje). Narbutienė 
aprašo operos libreto bei muzikos 
kūrimo istoriją sunkiomis mate
rialinėmis išeivijos gyvenimo bei 
kompozitoriaus silpnėjančios 
sveikatos sąlygomis. Šiuose pa 
statymuose opera buvo atlikta, 
sekant 1972 metais Aleksandro 
Kučiūno padaryta redakcija. 

Trečioje knygos dalyje įdėta 
nemažai iškilesnių K.V. Banaičio 
straipsnių sparčiai besivystančio 
Lietuvos muzikos gyvenimo rei
kalais. Juose Banaitis daug kur 
labai bekompromisiškai pareiš
kia savo nuomone, vienuose pa-
girdamas, kituose smarkokai kri
tikuodamas (pvz., tada Lietuvoje 
klestinčią nepakankamai išlavin
tų muzikos mėgėjų veiklą — dile
tantizmą, perdėtą valdžios dėme
sį ir skiriamas lėšas baletui — 
baletomaniją, ir pan.). 

Knyga baigiama kai kuriais iš
likusiais ir autorei prieinamais 
Banaičio laiškais Stasiui Pilkai, 
Juozui Žilevičiui ir Vladui Jaku 
bėnui. Laiškuose Banaitis kartais 
pareikšdavo savo kritiškiausias 
pastabas, vertindamas kitų lietu
vių muzikų darbus ir pastangas. 
Gaila, kad spalvingesni panašūs 
laiškai į šią knygą nepateko. 

Apskritai paėmus, ši išsamesnė 
K.V. Banaičio biografija bei jo 
kūrybos bei publicistikos studija 
yra vertingas įnašas į mūsų kuk
lią muzikologijos bibliografiją. 
Kazimieru Viktoru Banaičiu be
sidomintiems ji bus gausiu ir 
išsamiu žinių šaltiniu. Tai gal ver
tingiausias įnašas K.V. Banaičio 
atminimui jo gimimo 100 metų 
sukakties proga. 

Vytauto Dambravos „Kelyje į laisvę" 
(Atkelia iš 1 psl.) 
gyvenančią Los Angeles, Califor-
nia. Ir straipsniu „Šviesi as
menybe" autorius reiškia pagar
bą mokytojui Petrui Kriščiūnui, 
didžiam idealistui, skurdžiai sa
vo gyvenimą praleidusiam Vene-
zueloje, bet gyvenusiam ir dirbu
siam Lietuvai iki pat mirties. 

Atskirame knygos skyriuje 
, ,Es*" (op. 228-266) sudėti ra 
šiniai tokiomis temomis: „Ver
tybės, kurias lietuvių tauta turi 
ginti" (kalba Los Angeles 1994 
metais) — tos vertybės yra tikė
jimas, demokratija, humanišku
mas, vienybė ir teisingumas; bei 
trys straipsniai beveik beletris
tinio pobūdžio: „Motinos diena" 
(Argentinos lietuviams 1974 
metais); „Neužmirštamos Vely
kos" (1995 metais Lietuvoje); 
,,Mirusiųjų mieste" — apie 
Vėlines (1948 metais Vokietijoje). 

Labai įdomus knygos skyrius 
„Antano Aukštaičio pastabos" 
(pp. 268-316). Čia spausdinamos 
gana aštrios, taiklios kalbos per 
„Amerikos balsą" į Lietuvą, ku
rios primena kiek panašią radijo 
žurnalisto, rašytojo Bronio Railos 
kūrybą, kai jis irgi kreipėsi į 
pavergtus brolius. Antano Aukš
taičio slapyvardžiu Dambrava ta
da kalbėjo tokiomis temomis: 
„Nusikaltimai, kuriuos slepia 
melas" (1951.3.21), „Didžioji na
cionalinio komunizmo herezija" 
(1961.3.31), „Apie Staliną ir jo 
Babelio bokštus" (1951 924) , 

„Duona valstybei" (1952.9.18), 
„Karvės kovoje už stalininį 
socializmą" (1951.11.20), „Apie 
Sovietų visuomeninę gyvulinin
kystę" (1952.11.24), „Pasikal
bėjimas su žvirbliu" (1952.12.6), 
,.Raudonoji aguona" '1953), „Tuš
čios pastangos, Sniečkau" 
(1953.6.18) ir daug kitų. Skyrius 
baigiamas įdomiu poetiniu pasi
kalbėjimu su Runce Dandierinu 
— poetu Leonardu Žitkevičium 
(1957.6.6). 

Autorius knygoje pasisako, kad 
be teisės mokslų, diplomatijos, 
žurnalizmo, jo dideli pomėgiai 
buvo ir muzika (net ją studijavęs), 
teatras, menas, literatūra. Ir tai 
matyti knygos pabaigoje, kur net 
23 puslapius užima Vytauto 
Dambravos „Linksmoji kūryba" 
Čia įdomus ir gerai parašytas fel-
jetoninio pobūdžio rašinys „Oi, 
tie aukotojai!" Ir nemažesnio 
vaizdingumo bei gražaus stiliaus 
„Pamokslas: anais laikais rytų 
Aukštaitijoje" apie tariamo pro
vincijos klebono Tado Gaurio gy
venimą ir mirtį, kurio silpniausia 
asmenybės vietelė — nesugebėji
mas pamokslų sakyti, nors raši
nio autorius suteikia klebonui, 
per didelį jaudulį ir prakaitą, 
nepaprasto minčių ir žodžių vaiz
dingumo. Šį skyrių perskaičius 
pagalvoji: Dambrava — diploma
tas ar beletristas? Kuris gabes
nis?... (Žinoma, tai juokais!) O iš 
tikro jam gyvenime gal padėjo abi 
ypatybės, prisidėjus dar ir ki
tiems gabumams. 

Kiek ir kritikos: gal beletris
tiniai autoriaus sugebėjimai šiai 
rimtai knygai kiek ir kenkia. Nes 
čia neišvengiama kai kurių min
čių ir įvykių pasikartojimo; vi
siems žinoma, kad beletristai 
šnekūs... O ypač rytų aukštaičiai 
— uteniškiai. Tai irgi pusiau juo
kais... 

Knygos pabaigoje — nemažai 
reikšmingų ambasadoriaus gyve
nime įvykių meniškose, skonin
gai įdėtose, fotografijose (pp. 
344-382). 

Žymu didelė autoriaus pagarba 
ir meilė jo motinai Apolonijai 
Dambravienei, tremtinei į Sibirą, 
bet grįžusiai ir palaidotai Vil
kaviškyje. Nemažai vietos skirta 
ir tėvui, ir sesutei, ir trims bro
liams. Šiltai paminėti ir jo keturi 
sūnūs, kurių mamytė — pianistė. 

Knyga gerai suredaguota ir me
niškai (kietais viršeliais) išleista, 
su įdomia autoriaus nuotrauka 
aplanke. Korektūros klaidų nepa
stebėta — kas reta šių dienų kny
gų leidyboje. Džrugu, kad Lietu
voje įmanoma išteisdinti tokias 
gražias knygas kaip ši. 

REIKIA RŪPINTIS 
APLINKOS APSAUGA 

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino gerbti natūralią aplin
ką ir vartoti išteklius ne egois
tiškai, bet solidariai. Jis tvir
tino, jog skatinimas „išsaugoti 
kūriniją" yra ir bažnytinės at
gailos praktikos uždavinys. Pas
ninkavimas ir kitos atsisakymo 
formos nėra kūrinijos paniekos 
ženklas. Priešingai, tai išganin
gos priemonės, padedančios ap
sisaugoti nuo nebrandumo, go
dumo ir siekio „mėgautis bet 
kokia kaina". 

Dalia Zakaraite Bach Sozanne Plunkett nuotrauka 

Dalia Zakaraitė-Bach — 
muzikos festivalio dirigentė 

Fox Valley Music Association 
kas pavasarį ruošia metinius 
muzikos festivalius, kuriuose 
dalyvauja šiaurės Illinois, Fox 
upės apylinkių gimnazijos (high 
schools). Prasidėjęs 1929 metais, 
jis yra visoj Amerikoj ilgiausiai 
išsilaikęs šios rūšies muzikinis 
renginys. Dalyvaujant 25 mo
kykloms, 67-a8is Foz Valley 
Music Festival šiais metais vyko 
balandžio 29 dieną Larking High 
School, Elgin, Illinois. I jį at
silankė per 1,000 žmonių. Nors 
mokiniai per visą žiemą buvo 
ruošiami savo muzikos mokytojų, 
festivaliui atėjus, didelis darbas 
tenka svečiams garbės dirigen
tams (guest conductors). Dieną 
prieš koncertą, ilgų repeticijų 
metu, jie pagal savo interpreta
ciją stengiasi taip suvienodinti 
visų dalyvaujančių mokyklų or
kestrų bei chorų atlikimą, lyg 
nuo pat pradžios jie būtų buvę po 
vieno ir to paties dirigento ranka. 
Čia pasireiškia svečių dirigentų 
muzikinis sugebėjimas ir kūrybi
nė dvasia. 

Svečius dirigentus festivalio 
rengėjai parenka gerokai iš anks
to, dažniausiai iš universitetų 
personalo muzikoj pasižymėjusių 
asmenų. Šiemet jungtiniam fes
tivalio chorui vadovauti svečio 
dirigento garbė teko Daliai Zaka 
raitei Bach. Ji buvo antroji mo
teris per pastaruosius 15 metų, iš
rinkta tokiai pareigai. Jos vado
vaujamas choras susidėjo iš 400 
dainininkų, kurie darniai ir įspū
dingai atliko plataus masto pen
kias giesmes bei dainas: „Dixit 
Maria", muzika Hans Hassler; 
„Va Pensiero", — Giuseppe Ver

di; „Salvation is Created" — Paul 
Tschesnokoff, ,,Keep Your 
Lamps" — Andre Thomas ir 
„Rhythm of Life" - Cy Coleman. 

Dalia Zakaraitė-Bach yra cho
ro direktorė Illinois Mathematics 
& Science Academy, Aurora, Il
linois. Per septynerius metus jos 
vadovaujamas choras pasiekė 
aukštą lygi ir dažnai yra kvie
čiamas atlikti programas kitur. 
Būdama lietuvė, į savo reper
tuarą ji kartais įjungia ir lietuviš
kas dainas. Pvz., per Motinos 
dieną jos choras atliko Broniaus 
Budriūno „Šauksmą" ir pan. 
Šalia choro Dalia ne kartą yra 
pasirodžiusi kaip solistė su Grant 
Park Symphony, Symphony of 
Shores, Nebraska Simfonia, Il
linois Chamber Symphony ir Chi-
cago Opera Theater. Yra suor
ganizavusi ir vadovavusi muzi
kiniams vienetams, atlieka solo 
dainas savo vyro kompozicijų ir 
kitos rūšies koncertuose, lietuvių 
telkinių tautinėse šventėse ir t.t. 
Per daugelį metų savo namuose 
ji turi privačią dainavimo studiją. 

Turėdama magistres laipsnį iš 
patariamosios psichologijos 
(counseling psychology), Dalia 
yra dažnai kviečiama Illinois 
Music Education Association ir 
kitų grupių vadovauti semina
rams, skirtiems pradedantiems 
dainininkams, aktoriams ir mu
zikams. Chicago University yra 
suteikęs jai „Outstanding Tea-
cher" žymenį. Dalia ir jos vyras, 
muzikos profesorius dr. Jan Bach 
turi dvi dukteris ir gyvena St. 
Charles, Illinois. 

Viki. 2 . 

Ruošiamasi 25-ajai kasmetinei 
Lietuvių fotografijos parodai 

Vatikane IMS • r t r ' - &•. Tėvai ttmm Pa»B— II ailtaacŲaįa prtata Vjrtaota. Daakbravą an tamna Uodą. 

Dvidešimt penktoji kasmetinė 
Lietuvių fotografijos paroda vyks 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, 
nuo spalio 25 iki lapkričio 3 
dienos 

Šios sukaktuvinės parodos 
tema:,,Istoriniai paminklai ir pa
statai". Tai žymesnių Lietuvos ar 
kitų Salių paminklų ir pastatų 
nuotraukos Jos gali būti repor
tažinės, bet pageidaujami ir inter
pretaciniai bei estetinius elemen
tus pabrėžiantys vaizdai. Bus 
išleistas parodos katalogas, 
kuriame bus reprodukuojamas 
bent vienas kiekvienuos) 
dalyviotės) darbas 

Visi vyresniųjų grupes dalyviai 

— profesionalai ir mėgėjai — trak
tuojami vienodai. Jaunesniųjų 
(iki 18 metų) ir pradedančiųjų 
paroda vyks atskirai. Spalvotos ir 
nespalvotos nuotraukos daly
vauja lygiomis teisėmis. Kiek
vienas gali pateikti ne daugiau 
kaip šešias nuotraukas. Jos gali 
būti bet kokio dydžio, bet pagei
daujamos didesnes — parodinės. 
Kitoje nuotraukos pusėje turi 
būti užrašytas dalyvio vardas, 
pavardė, adresas, telefonas, 
nuotraukos pavadinimas. 

Eksponatus reikia atsiųsti iki 
spalio 1 dienos Algimantui Ka
ziui: 4317 Sauth Wisconsin Ave-
nue, Stickney, Illinois 60402. 
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Bytnikų sąjūdžiui jau 50 metų 
ROMUALDAS 

KRIAUČIŪNAS 

Šių metų balandžio mėnesį 
Associated Press žinių agentūra 
paskleidė Carl Hartman straips
ni apie bytnikų („beatniks") sąjū
džio penkiasdešimties metų su
kaktį ir parodą Tautinėje portre
tų galerijoje (National Portrait 
Gallery) Washington, D.C. Pa 
rodą vyko iki birželio 2 dienos. 
Paroda pavadinta „Rebels: Pain-
terš and Poets of the 1950s". 

Anot Steven Watson, galerijos 
kuratoriaus, parodoje išstatyta 
knygos, nuotraukos, paveikslai, 
įrašai, kai kurie su muzika, kur 
autoriai skaito savo kūryba. Po 
Pirmojo pasaulinio karo turėjome 
Ernest Hemingvvay aprašyta 
„pasimetusiųjų" karta. Bytniku 
karta atėjo po Antrojo pasaulinio 
karo. Pats „bytniko" terminas 
yra kilęs iš žodžio „beat" (užgui
tas, primuštas). Galūnė „nik" 
yra pasiskolinta iš sovietinio erd
vių palydovo „Sputnik", kuris 
kaip tik tuo pačiu metu stebino 
pasaulį. 

Bene žymiausias bytnikų sąjū
džio žmogus buvo poetas Allen 
Ginsburg, dabar turįs 69 metus 
amžiaus. Prieš dvidešimt trejus 
metus jis laimėjo National Book 
Award premiją. Jack Kerouac'o 
knyga On the Rood (1957) byt
nikų sąjūdį išpopuliarino jaunimo 
ir studentijos tarpe. Dabar pagal 
šią knygą yra sukamas filmas, 
kurį režisuoja Francis Ford Cop-
pola. Pastarasis pagarsėjo su 
filmo „Godfather" pastatymu. 
Jau minėtas Watson mano, kad 
bytnikų sąjūdis pradėjo kitus lais
vėjimo sąjūdžius, ilgainiui palie
tusius dvasini, lytinį, moterų, juo
dųjų, spaudos cenzūros ir net 
vyresniųjų asmenų išsilaisvi
nimą. 

Tame pačiame straipsnyje pri
menama, kad kai kurie bytnikai 
buvo kilę iš suirusių šeimų, kur 
dominavo alkoholis ir narkotikai. 
Tai davė jiems pradžią toliau su 
narkotikais, alkoholiu bei 
lytiniais partneriais eksperimen
tuoti. William Burroughs, vienas 
iš turtingesniųjų bytnikų, bū
damas neblaivus, vieno pobūvio 
metu Meksikoje bandė nušauti 
vandens stikline ant jo žmonos 
galvos. Deja, vietoj stiklinės 
nušovė savo žmoną Jack Ke-
rouac mirė 1969 metais, nuo alko
holio ir Dexedrino, būdamas vos 
47 metų. 

Bandydamas išlaisvinti save ir 
kitus, bytnikų sąjūdis per toli 
nuėjo. Apie jaunimo lytinį pasi
metimą, kuris sietinas su byt
nikų propaguota filosofija, rašiau 
Laiškai lietuviams žurnale (1966 
Nr. 5). Apie slidų kelią tarp vais
tų naudojimo ir piktnaudžiavimo 
man teko rašyti prieš dvidešimt 
septynerius metus („Vakar mus
mirės — šiandien LSD", Laiškai 
lietuviams, 1969, Nr. 9). 

Menant bytnikų sąjūdžio auksi
nį jubiliejų yra reta proga pa-

Alfimanto Kęsto nuotrauka — iš serijos „Caged-In" 

žvelgti į jų galvojimą, mąstymą, 
kuris ilgainiui persimetė ir į pla
tesnius visuomenės sluoksnius. 
Po ranka turiu straipsnį, para
šytą Davis McReynolds. Straips
nis buvo išspausdintas Liberation 
žurnale 1959 metais. Straipsni iš
verčiau į lietuvių kalbą 1960 
metais, bet iki šiol nebuvo geros 
progos juo pasinaudoti. Daugiau
sia nuo šios vietos perteiksiu 
McReynolds žodžius. Dar truputį 
apie patį McReynolds. Straipsnį 
rašydamas jis buvo trisdešimt 
metų amžiaus. Buvęs socialistų 
partijos kandidatas Kongresan 
1958-aisiais metais. Stiprių 
socialistinių pacifistinių pažiūrų. 
Autorius žurnale buvo prista
tytas kaip jungiantis lieptas tarp 
karingo politinio gyvenimo ir iš
blokštųjų sukilimo. Kaip ma
tysime, jis rašė drąsiai, nieko ne
vyniodamas į vatą. 

Liberalai ir radikalai, su nos-
talgija prisimindami savo jau
nystės politinius sąjūdžius, yra 
kiek sukrėsti dabartinės studentų 
kartos. Kas gi bloga nutiko su 
jaunimu —jie savęs klausia. Kur 
dingo tas užsidegimas statyti 
naują pasaulį? Kur tas naivus, bet 
garbingas idealizmas, taip cha
rakteringas studentijai? Su baime 
jie stebi jaunuolius, susirūpinu
sius tik savo gerove. Po velnių su 
alkstančiais, negaluojančiais, pri
spaustais žmonėmis pasaulyje. 
Neprisilaikantieji jaunuoliai dar 

sunkiau suprantami, kadangi jie 
yra išblokštieji, atrodo, susideda. 
iš nusikaltėlių, lytinių iškrypėlių, 
narkomanų, pasimetusių blogos 
poezijos rašytojų. Tai generacija 
neatsakingų, iracionalių, ne
suprantamų nihilistų. 

McReynolds esąs įsitikinės, kad 
nepilnamečiai nusikaltėliai, 
triukšmingieji jaunieji poetai ir 
netašytoji džiazo įgula atstovauja 
gyvybinei jėgai mūsų visuo
menėje. Norint suprasti, kodėl 
daugelis mūsų talentingiausių ir 
kūrybingiausių jaunuolių atsiri
bojo nuo pačios visuomenės, mes 
turime pažvelgti į visuomene, 
kurią jie atmetė. 

Pirmasis paminėtinas fakto
rius yra Bomba. Branduolinių 
ginklų išvakarės pakeitė dviejų 
svarbiausių sampratų turinį: 
„ateities" ir „mirties". „Ateitis" 
tapo laikina samprata Nebe-
keliamas klausimas, ar ateitis bus 
šviesi, ar tamsi, bet ar iŠ viso atei
tis bus. Ir „mirtis", kaip niekados, 
pasisavino galutinės pabaigos 
užbaigiamąjį taiką. Iki šiol mes ti
kėjome, kad žmogus turi kada 
nors mirti. Tačiau jis gyvens per 
savo vaikus, savo meno kūri
niuose, herojiškose legendose — 
gyvens likusioje žmonijoje. Bet 
dabar žmonijos gali ir nebeišlikti, 
ir mūsų asmeninė mirtis gali tap
ti masine ir galutine mirtimi 
Susiduriant su tuo staigiu irgalu-
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tinu mirties galimumu yra labai 
svarbu suprasti, kas yra pats gyve
nimas, ir patirti bei jį išgyventi 
kiek galima giliau. Jei mes žino
tume, kad teturime savaite laiko 
gyventi, ar berastume laiko poli
tikai? Ar mes atliktume tuos daly
kus, kuriems iki šiol neradome 
laiko? Ar meili taptų svarbi? Ar 
mes beeitume parkan pasivaikš
čioti? Ar mes įmestume dešimtu
ką aklojo puodukan? 

Antrasis faktorius — tai besivys
tanti revoliucija žmonijos kultū
roje. Šita revoliucija yra daug 
gilesnė, negu bet koks šių dienų 
politinis sąjūdis. Žmonijos istori
joje yra retas atsitikimas, kada 
įvyksta tokie pagrindiniai pasikei
timai. Nėra atitikmens mūsų da
bartinei pramoninei-technologinei 
revoliucijai, išskyrus kitus lygiai 
nesutapatinamus visuomeninius 
pokyčius praeityje, kaip perėjimą 
iš kląjoklinio į sėslaus gyvenimo 
būdą. 

Šita revoliucija pajungia vi
suomenę nuolatinei ir trupi
nančiai kaitai Tik vienas dalykas 
mūsų modernioje visuomenėje ne
kinta — tai pats nepaliaujamas 
keitimosi procesas. Nebėra pasto
vių institucijų, kur asmuo rastų 
užuovėja,. Sūnus nebegali sekti 
tėvo amatu, jei ir norėtų, nes tech
nologija panaikina senus amatus 
šią dieną ir sukuria naujus kita, 
Masinės gamybos ir masinio susi
siekimo sistemos sužalojo kultūri
nes formas, dėl ko mes visi tampa
me vieni į kitą panašūs — nau
dodami tą pačią kalbą nešiodami 
tuos pačius rūbus, skaitydami 
tuos pačius žurnalus. (Įdomu pa
stebėti, kad nepaminėta tele
vizija, nes tada jos įtaka buvo dar 
gana menka.) Užuot sukūrus 
artimą bendruomenę, susikuri be
veidžių ir nepažįstamų žmonių 
minia. 

Kaip šiandien smogus žino, kas 
jis yra? Kaip jis save atpažįsta? Ne 
pagal tėviškę, nes mes ją aplei
dome pasirinkdami miesto, kur 
kraustomės ii buto į butą, tarsi už
guiti klajokliai Asmuo negali 
savęs atpažinti nei ii šeimos, nes 
ii institucija jau regimai trupa. 
Moterys, išsikovojusios lygias dar
bo teises, atrado ekonominės lais
vės laipsnį, kuris sumažino vedy
bų reikalingumą. Mūsų aukšta ii-
tuokų skaitlinė yra dalis kainos, 
kurią mokame ui technologinę 
pažanga, Staigi lyčių lygybė sukū
rė psichinę įtampą tiek vyruose, 
tiek moteryse, nes jie suvokia, kad 
jų senosios tradicini* rolės yra su
griautos, bet vis dar nežinioje 
slepiasi naujų rolių aptarimas. 

Mūsų yra masinė visuomenė. 
Mes kiekvieną pažįstamą vadi
name jo vardu, tuo bandant su
kurti neegzistuojantį santykia
vimą. Šeimos, gyvenančios butų 
kolonijose, yra daugiau viena nuo 
kitos atsiribojusio*, negu anks
tyvesnieji Amerikos pionieriai, 
kuriuos skyrė dvidešimt mylių. 
Asmuo neįstengia susikurti jaus
mo, kad jis yra svarbi dalis kokios 
nors prasmingo* pilnumos. Mūsų 
širdys skauda vienatvėje, bet mes 
nemokame vienas su kitu pakalbė
ti. „Visuomenė" tapo sausai iš
gręžtu žodžiu. Visuomenė nereiš
kia bendruomenė*, bet tik, kaip 
David Riesman vadina, vienišą 
minią. 

Trečiasis jaunimą įtaigaujantis 
faktorius yra senau patirtų verty
bių praradimas. Viduramžių 
žmogus savo vertybe* kūrė apie 
Bažnyčią. Tikėjimo* į Dievą 
įprasmino gyvenimą, Racionalu
mo filosofija, triumfuojančiai iš
kilu* su Prancūzu revoliucija, su
naikino viduramžių Dievo supra-
timąjį pakeisdama žmogau* pa
veldėto racionalumo ir jo tobu
lumo sąvokomis Oal mes į dan
gų ir neisime, bet žmonija buvo 
pakeliui į save susikurtą rojų. Die
vas numirė, bet taipgi ir Otoną*. 
Mum* nebereikėjo išganymo, o tik 
švietimo. Ir kai ivietimaa nedavė 
žadėtų stebuklų, marksistai įro
dinėjo, kad problema glūdi „su
temoje", kad žmogus tebėra pajė
gus susikurti savo rojų, bet prieš 
tai reikalinga revoliucija 

Šviesi rojaus vilti* žuvo nuo 
nuodingų dujų Pirmajame pasau-

Bomualdaa Kisielius 

Romualdas Kisielius 
VORAS 

Patvory, šakų klampynėj 
Vora* tinklą nusipynė. 
Tinklas taip tiksliai išpintas, 
Voras architektas rimtas... 

Statė tinklą ne ii noro, 
O kad valgyti panoro, 
Statė, kad muses pagautų, 
Nes ir jam reik valgyt gauti. 

Dievas davė galimybę, 
Kaip apsaugoti gyvybę 
Čia visiems, kurie nuo seno 
Išsilaikė ir gyveno. 

Na, ir vorui davė mintį, 
Kad išmoktų tinklą pinti. 
Voras architektas rimtas, 
Tinklas jo gražiai išpintas. 

1995 

BANANŲ RESPUBLIKA 

Lietuva atgavus laisvę 
Neberanda tako. 
— „Bananų respublika" — 
Kitos tautos sako... 

Žemės ūkį nugyveno, 
Gyvulius išpjovė 
Ir iškart velniop nuėjo 
Mūs žmonių gerovė... 

Todėl šiandien ir gyvenam 
Vargus nematytus, 
0 valdžia kažko vis laukia, 
Žvelgdama į Rytus... 

Prisiskolino valiutos 
Kur tiktai ji gali, 
Dar mėgina atgaivinti 
Nugyventą šalį... 

Visgi gėda tautai mūsų, 
Kad prie to priėjo, 
Kad ištraukti už ausų 
Savęs nemokėjo... 

Bet nėra ko nusiminti, 
Viltį reik turėti, 
Ateis laikas ir mūs žemėj 
Viskas ims gerėti. 

Mafijozai išsigandę 
Ims pro langus šokti, 
O mūsų žmonės vėl sustos 
Viens nuo kito vogti... 

Spekuliantai vėl pradės 
Mokesčius mokėti 
Ir visi į talką stos 
Lietuvai padėti. 

1996 

PAAIŠKINIMAS . 

Lai niekas negalvoja, 
Kad tie, kurie išėjo, 
Surado laimės žiedą 
Ir jau nebekentėjo... 

Lai niekas nebemano, 
Kad Vakarai sutemę 
Mums bet kada atstojo 
Gimtąją mūsų žemę... 

Mes bėgom iš Tėvynės 
Keliais link Vokietijos 
Nuo Sibiro ir rusų, 
Ir Stalino vergijos... 

1995 

KRYŽIŲ KALNAS 

Kryžių kalne šimtai kryžių 
Ir mažų, ir didelių, 
Čia juos sunešė mūs žmonės 
Eidami vargų keliu... 

Nueitą Golgotos kelią 
Čia matai ir supranti, 
Širdžių kalbą, širdžių skausmą 
Kalno dvasioje jauti... 

Eidamas per Kryžių kalną, 
Čia maldų žodžius girdžiu, 
Tegul kalba, tegul liejas 
Maldų žodžiai iš širdžių... 

Kad gyvenimas vėl būtų 
Ir laimingas, ir ramus, 
Laimink, Dieve, kryžių žemę, 
Jos vaikus ir šalį mūs... 

1995 

(Iš ruošiamos spaudai knygos, kurią 
žadama išleisti ateinančių metų pradžio
je Lietuvoje). 

Uniame kare. Revoliucini rojaus 
vilti* buvo sušaudyta į pakaušį su 
sovietų valymo egzekucijomis. Ii 
mūsų įsitikinimo žmogau* geru
mu ir protingumu po Dachau ir 
Buchenwald stovyklų tepaliko tik 

muilo gabalas ir keletas žmogaus 
odos lempos gaubtų 

Po Antrojo pasaulinio karo mes 
iškilome be jokių pagrindinių 
moralinių vertybių. Žodžiai, kaip 
„laisvė", „taika", tapo priedanga 

prisitaikymui žiaurumui mir
čiai Ir sovietų, ir Amerikos blokai 
save aptaria, kaip esantys laisvės 
ir demokratįjos gynėjai Koka stu
dentas gali užmiršti ar ignoruoti 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Povilas Puzinas — poetinis realistas 
A L G I M A N T A S K E Z Y S 

Povilas Puzinas kūrė paveiks
lus etapais. Pirmajame etape jis 
išryškina vaizdo realumą, ant
rajame suorkestruoja spalvų ir 
tonų derinius, trečiajame — 
užslopindamas konkreč ias 
realaus vaizdo detales — vaizdą 
sudvasina, suteikia jam in
tymesnio jausmo bruožus. Nors 
dailininkas kūrė tais laikais. 
kada madingai klestėjo abstrak 
tusis ekspresionizmas, Puzinas 
nepasidavė jo pagundoms. Pasi 
rinko vidurio kelią — tarp 
pasakojimo ir abstraktaus žanro. 
Puzinas buvo ir estetas, ir akylus 
realaus gyvenimo stebėtojas, 
netgi politinis kovotojas vokiečių 
okupacijos metais. Tai joks pabė
gėlis nuo tikrovės, joks užsida
rėlis savo jausmų labirintuose, 
kūryboje ieškąs vien saviraiš 
kos. 

Įsijautęs j savojo krašto peizažo 
liūdnumą 'jis jj tapė pilkomis. 
kaip „kaimiečio milinė", spal 
vomis), aktyviai kovojęs prieš 
tautos naikinimą nacių okupa
cijos metu, Puzinas ieškojo „sa
viraiškos" savo tautos tuome 
tiniuose išgyvenimuose. Jo kury 
bos pagrindai buvo tvirtai j žeme 
įsirėmę pasakojamieji elemen 
tai, apipinti spalvinių niuansų. 
žmogiškosios patirties nuotaikos 
ir grynosios estetikos. Jo žvejai. 
motinos su vaikais, pabėgėliai. 
deportuojamieji, la ivai , pa 
krančių peizažai kvėpuoja tikro
viškumu ir atskleidžia jautrią 
dailininko sielą, ieškančią nema
rių estetinių elementų harmoni
jos. 

Šiuose Puzino darbuose išryš
kėja dailininko technika: prade
dama nuo realaus piešinio. 
pereinama j abstrahuotus moty 
vus, baigiama poetine išraiška. 
kurioje tikrovė tampa jausmais 
paženklinta idėja, kupina svajin
gos nuotaikos, ilgesingo troš
kulio. Puzino tapyboje susiduria 
du pasauliai: tikroviškasis ir iš
svajotasis. Abstraktusis planas 
čia sužmogintas, pulsuoja jaus
mais, įskiepytas autorine pa
saulėžvalga. Priartėjama prie ab 
straktaus ekspresionizmo, bet 
jam nepasiduodama, nepasime
tama vien spalvų žaidime, bevar
dėse atspalvių gamose. Puzinas 
suteikia savo abstrakcijoms 
veidą, pajėgiant; l engviau 
priartėti prie emocionaliųjų žiū
rovo minčių sužadinimo 

Tai ir yra Puzino kūrybos stip
rybė, sugebanti konkretų vaizdą 
paversti universaliu. ..čia ir da 
bar" egzistenciją suesminti . 
apnuoginti, sutapatinti su arche
tipinio pasaulio menin iu 
pnmityvizrr-: 

Povilas Puzinas gimė 1907 
metais Rygoje, l ietuvių tėvų 
šeimoje. 1932 metais baigė Rygos 
Meno akademiją. Studijų metu 
priklausė Latvių-lietuvių vie
nybės draugijai. 1933-1935 
metais atliko karinę prievolę 
Lietuvos kariuomenėje. Vėliau 
dėstė meną Panevėžio berniukų 
gimnazijoje ir Taikomosios dai
lės institute, Kaune. Vokiečių 
okupacijos metu dalyvavo lietu
vių rezistencijoje, 1944 metais 
buvo nacių suimtas ir kalintas. 
Tais pačiais metais pateko Vokie
tijon. I Ameriką atvyko 1947 
metais. Čia dėstė meną įvairiose 
mokyklose, dalyvavo parodose. 
Mirė 1967 m. spalio 22 d. 

Lietuvių dailės muziejuje vyks
tančioje Povilo Puzino darbų 
parodoje bus eksponuojama 19 
darbų, gautų iš jo palikimo per 
dailininko žmoną Austrą Puzi-
nienę. Ankstyviausieji s iekia 
1949 metus, vėliausieji 1965 
metus. Šis rinkinys, skirtas 

Povilas Puzinas 

Lietuvai, buvo ilgai laikomas 
saugyklose Čikagoje. Džiugu, kad 
pagaliau jis išvydo dienos šviesą, 
eksponuojamas Lietuvių dailės 
muziejuje. Lfcmont, Illinois, prieš 

jam iškeliaujant į paskirtą vietą 
Lietuvos muziejuose. 

Povilo Puzino darbų parodos 
atidarymas L ie tuv ių da i lės 

muziejaus galerijoje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, Illinois, 
bus ateinantį šeštadienį, birželio 
15 dieną, 7:30 v.v. Paroda vyks 
iki rugpjūčio 31 dienos. 

Povilas Puzinas 

Bytnikų sąjūdžiui jau 50 metų 

Povilą* Puzinas 

(Atkelta i i 3 psl.) 

vyrų ir moterų lavonų realybę 
Budapešto gatvėse, arba vėl, pri
verstini Dalai Lama pabėgimą? 
Šviesūs masiniai komunizmo pla
katai nebegali ilgiau užslėpti sa
vo išdavystės tokiai visuomenės 
sampratai, kur individas taptų iš
laisvintas. McReynolds duoda py
los ir Amerikai už piktnaudžiavi
mą savo jėga Alžirijoje, Formozo-
je, Pietų Amerikoje, Kuboje ir ki
tur. Jo teigimu, galutinė Ame
rikos nesirūpinimo bet kokia „tie
sos" samprata išraiška glūdi val
džios pareiškime, kur pateisina
ma branduolinių ginklų bandy 
mai, siekiant „žmonijai suteikti 
švarią vandenilio bombą". Jauni
mas tačiau pats suvokia, kad to
kia „vertybių sistema", kuri ne 
tik leidžia, bet net reikalauja van
denilio bombų ir raketų gamybos, 
nėra jokia vertybių sistema, bet tik 
beprotystes manifestacija. 

Jaunimas atsirišo nuo visuo
menės, kuri jiems atrodo dirbtinė. 
Ji jiems n f ra užtektinai reali, kad 
jie bandytų ją pakeisti. Yra liūd
nas faktas, kad vieni geriausių 
mūsų jaunuolių, mūsų potencia
lūs vadai, pasuko Į nusikaltimus 
kaip sukilimą prieš visuomene. 
kurios jie nesupranta ir kuria 
nepasitiki. Su dideliu pasitei
sinimu jie įsitikinę, kad tas. kuris 
jaučiasi atsakingas neatsakingai 
ir suktai visuomenei, yra tinau 
dojamas žuiplys. Išblokštųjų kar
ta yra augimo stadijoje Atmetęs 
visuomene, nesji stokoja tikrųjų 
vertybių, individas jaučiasi pri
verstas pats ieškoti gyvenimo ir 
realybės prasmėm Sis ieškojimas 
pačia savo prigimtim, turi būti as
meniškas. Si karta nėra nebyli'. 
kaip ji nėra įsprausta t prisi
taikymo rėmus. Ji funkcionuoja 
utplačtosii s visuomenes ribų. Sis 
sielojimasis realybės patyrimu, 
norint paiusti visas realybės 
plokštumas išaiškina paplitusi 
vaistų kaip marijuana ir peyote 
rkaktuso rūšis,) vartojimą. Abeji 
vaistai. atr->do, sugeba pašalinti 
pertvarą twp minties sąmones ir 
pasąmonės Savo lytimuose santy 
kiuose toks jaunuolis taip pat 
siekia nauju išgyvenimų. 

Iki šiol h ulbėjome apie aiškiai 
matomas priežastis del išhlokš 
tųjų kartos buvimo. Yra dar ir 
ketvirtoji priežastis, kuri yra tikro
ji šio bytnikų sąjūdžio sprogs
tamoji medžiaga. Tai yra suki
limas prieš racionalizmą. Tai 
bandymas surasti prasme ir bf nd-
ruomenis pajautimą, remiantis 

Laivai prie krantine* intuicija. Čia mes turime paliesti 

džiazo rok: Džiazas yra tarptau
tinė išblokštųjų kartos kalba. Bri
tų salos yra užplūstos vaikėzų, su
sibūrusių į ..valčių" orkestrus. 
Tai ankstyva džiazo forma iš Nau
jojo Orleano laikų, grojant skal
bimo lentomis, ąsočiais, švilpynė
mis ir kt. Rusai pasakoja ameri
kiečiams turistams, kad populia
riausios ..Amerikos balso" trans
liacijos yra džiazo programos. 
Neseniai Jugoslavijoje trys su 
puse tūkstančių jaunuolių 
pralaukė šešias valandas, kad iš
girstų Louis Armstrong koncertą. 

Būtų paviršutiniška teigti, kad 
jaunimas pasisavino džiazą, ka
dangi tai yra protesto muzika, 
išaugusi iš juodųjų patirties. 
Tikroji priežastis glūdi tame, kad 
džiazas yra iracionali muzika Tai 
spontaniškumo ir momento muzi
ka. Gerai džiazo grupei nereikia 
rašytos muzikos, repeticijų ar 
pasitarimo. Pradėjus su kokia 
grupei žinoma melodija ir ją vys
tant tuo pačiu taktu, muzikai gali 
sukurti savitą muzikų čia pat vie
toje. Išblokštųjų karta, atsidavusi 
džiazui, taipgi kuria savita bend
ruomenę. Daugeliui džiazas yra 

tam tikras religinis išgyvenimas, 
reikalaująs klausytojo daly
vavimo. Šitas iracionalizmo lūžis 
nėra charakteringas vien džiazui. 
Mes tai taipgi randame moder
niame mene ir teatre. 

Apimdama žmogaus intuicinį 
elementas išblokštųjų karta gali 
duoti kryptį pamatiniam kultū
riniam pakitimui. Mokslas priėjo 
akligatvį. Nors ir kaip bemėgintų, 
jis yra bejėgis mums duoti verty
bių sistemą. Jis neatsako į „ko
dėl", bet tik į „kaip". Jei žmogus 
nori išlikti taikoje su technolo
gija, tai, McReynolds manymu, 
jis turi susitaikyti su savo intui
cinėmis tendencijomis. Galimas 
dalykas, kad išblokštųjų karta 
gali paskelbti religinio sąjūdžio 
atgimimą. Jei taip įvyktų, tai tas 
sąjūdis nebūtų panašus į vakarie
čių religijas, kaip kad jos yra da
bar praktikuojamos. 

Žmonės labai klysta manydami, 
kad išblokštųjų karta yra tik pra
einantis laiko prasimanymas. 
Terminai pasikeis — jie visada 
keičiasi — ir sensacijų žurnalai 
nukreips savo dėmesį į naujas 
lankas. Išblokštųjų karta, kokiu 

Aliejus 
Žvejys 
10 x 30 

Povilas Puzinas Moteris 

vardu mes ją bevadintume, yra 
natūrali mūsų laikų išraiška, 
tarptautinė savo apimtimi, giliai 
įsišaknijusi mūsų visuomenės 
sąmyšyje. 

Nepaisant jo visų silpnybių, 
išblokštasis yra mūsų laikų he
rojus, nes jis sukilo prieš vi
suomenę, kuri tebėra racionali, 
bet nebėra protinga. Sukilo prieš 
visuomene, kuri, atsiskyrusi nuo 
savo intuicijos, gali sau ramiai 
kalbėti apie branduolinio karo ve
dimą. Išblokštojo sugebėjimas 
spontaniškai reikštis visuomenėje, 
kuri vis reikalauja prisitaikymo, 
yra drauge ir patvirtinimas, kad 
žmogus tebesugeba savo troški
mus savo darbais apvainikuoti. 
Pasaulyje, kur žmonija gali būti 
nušluota bet kuriuo momentu, 
išmintingas žmogus neparduos 
savo dūšios su viltimi, kad da
bartinis blogis nupirks ateities 
gėrį. Jis reikalaus, kad kiekvienas 
veiksmas pats savyje turėtų pras
mę, vertingą prasme. 

Mūsų politika turėtų turėti pil
numą. Tai reiškia, kad ji turi būti 
pagrįsta absoliučia vertybe, liku
sia šiame pasaulyje. Būtent, kad 
kiekvienas asmuo yra savitas ir 
brangus, kurio mes nešaudysime, 
nekišime į kalėjimą, nustosime 
nekentė. Suformuokime savo dog
mas taip, kad jos būtų realios 
paskiriems asmenims, užuot ban
džius žmones performuoti, kad 
juos būtų galima sutalpinti į be
vaisius abstrakčių teorijų rėmus. 
Autorius stipriai pasisako norįs 
tikėti į žmoniją ir jos ateitį. Čia 
pažymi, kad viena iš išblokštųjų 
kartos silpnybių yra jos nesuge
bėjimas paliudyti gyvenimą. Tai 
reikštų ne stebėjimą, bet daly
vavimą gyvenimo džiaugsme ir 
agonijoje. Prieš išblokštasis įsi
jungs į gyvenimą, jis turi atrasti 
gyvą idealą, vertą ne tik džiaugs
mo, bet ir agonijos. Jis seks Gan-
dhi, ne Stevenson. Reikia įsisąmo
ninti, kad vienintelis būdas poli
tiką ar gyvenimą įprasminti šia
me neaiškiame ir materialiniame 
pasaulyje yra įsipareigojant veikti 
pilnumoje, nes tik tada politika at
gaus savo verte. 

Tai maždaug taip rasė Davis 
McReynols, vienas iš bytnikų 
mintytojų beveik prieš keturias
dešimt metų. Jo straipsnis nebu
vo kritiškas bytnikų sąjūdžio 
įvertinimas, nes rašymo metu 
pats sąjūdis buvo dar savo vaikys
tėje. Žvelgiant atgalion, norim ar 
nenorim, bet reikia pripažinti, 
kad mes savo aplinką ne tik kū
rėme, bet kartu jos buvome įtai
gaujami. Tai dinamiškas, niekad 
nesibaigiąs procesas, kuriame 
visi dalyvaujame. 
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