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KRISTIJONO DONELAIČIO 
METINES r K T I l I t / 1 Į i T 3UIINI\ANt 

Jonas Aistis 

Paskutiniais metais minėjimų go tam, kurį 1865 m. išleido A 
gal kiek ir per tiršta: Žalgiris, Schleicher'is. 
Durbė, karalius Mindaugas, 63 Bendrai imant, vokiečiai Do-
m. sukilimas... Bet Donelaitis iš- nalitianai yra padėję rimtus 
skirtina figūra. Dažnai jo var- mokslinius pagrindus. Iš jų 
das kartojamas, vadinamas kla- ypač išskirtinas F. Tetzner'is, 
siku, o tačiau labai paviršutinis- paskelbęs Tolminkiemio bažny-
kai pažįstamas. I r kai tai sa- čios metrikų knygų paraštėse 
kau, turiu galvoje ne vidurinės Donelaičio įrašytas pastabas, 
mokyklos mokinius, bet moky- Tose pastabose yra visko: atsi-
tojus ir lituanistus. minimų, meditacijų, gyvenimo 

Skaudu prisiminti, kad ture- faktų, parapijos reikalų, para-
jome save universitetą, su at- pijiečių moralės davinių, Šv. 
skira lietuvių kalbos ir literatu- Rašto ir klasikinių autorių ci-
ros katedra, kuri per dvidešim-•• tatų, bet dažniausiai intymios 
tį metų nepasirūpino paskelbti ir netarpiškos išpažintys, tik-
bent poros išsamesnių studijų ras jausmų, vilčių ir svajonių 
apie lietuvių tautos archipoetą. paveikslas, vidinis poeto portre-
Beveik visa, kas ex cathedra ir tas . Nereikia nei sakyti, kad tai 
vadovėliuose buvo sakoma, la- yra neįkainojama dokumentinė 
bai dažnai buvo kartojama tik medžiaga, nušviečianti poeto 
tai, kas kitų apie Donelaitį se- dvasinį pasaulį ir jo kūrybą, 
niai jau buvo pasakyta. Tas pastabas jis rašė visus 36 

savo pastoriavimo metus. 
Pirmas jo įrašas krikšto kny

goje užrašytas pirmąją pasto
riavimo dieną: 1743 m. lapkri-

„.. , . , čio men. 24 d., pirmą Advento 
ba darbas apie Donelaičio kury- , . . . . . . . , 

2 ~. • . . , . . sekmadieni , ir šiaip skamea: 

1954 m. Lietuvoje pasirodė 
jauno lituanisto L. Gineičio: 
Kristijono Donelaičio Metai. Tai 
bene stambiausias lietuvių kal

bą. Nors L. Gineitis šaukiasi 
net tokius lietuvių literatūros 
autoritetus, kaip Stalinas ir Ma-
lenkovas, bet to darbo kai ku
rios dalys yra visai neblogos. 

"Viešpatie Jeza 
nių Ganytojau, aš noriu čia 
ganytoju ir avinėliu būti". 

Tolminkiemyje visi bažnyčios 
aktai buvo vedami vokiečių kal-Žinoma visas darbas parašytas , *. . - "..», ~Z . . . 

. ' , , . . , r , . . ba. Štai fragmentiškos Donelai 
įprastine bolševikų trafaretines .. . . . ,. . .. • 

, ,. . ., , . . cio autobiografines žinios: 
I 
publicistikos dv.s ia ir tonu. r>a-.. . . '"1740 lieDos pabaigoie, .,„. 

Donela i t i s L ma^amg^tur i_s i 0 ; s k i r t a g k a n t o r i u n i i a t s i r a c į a u 
Stalupėnuose. 1742 m. tapau 
mokyklos rektorium, o 1743 m. 

kio tokio panašumo į Valančių 
nors pastarasis valdė plačią 2e 
maičių vyskupiją, o pirmasis . ; „ , • , , . , 

1_ . ^ , pnes Sekmines ouvau paskirtas 
DUVO t iktai užguitų prūsų oau-džiauninkų kuklios ir skurdžios 
parapijos pastorius, bet juodu 
abu bus giliai supratusiu savo 
ganytojišką misiją ir jai pasky
rusiu visą gyvenimą ir visas jė-

KRISTIJONAS DONELAITIS 
į Tolminkiemį. Gailėdamas savo 
mokinių. likau Stalupėnuose iki 
atostogų, tada vykau į Karą-1 
liaučių. kur spalio 17 d. įšventi- j 
no mane pastorium gi lapkri- tų amžiaus, bet dar gana guvus, šiaip Donelaitis buvo puikus 
čio 24 d., 24 sekmadienį po Tre- ° n&ano žmona vis sirguliuojan- administratorius, didelis staty-

K. Bogdano skulptūra 

gas. Be to, juodu paliko pasta- j y ^ s huvau įvesdintas" Tolmin- & Atrodo, kad man visai nebu- to jas. Be minėtoe našlių prie-
' " *"** " kiemy o pirmąjį advento sek- v o r e i ^ a l o dėl savo žmonos im- giaudos. pastatė lauko akmenų 

madieni pradėmu eiti pareigas t i e s atsargumo priemonių..." mūrinę bažnyčią, atstatė pa
seno je bažnyčioje. 1744 m. spa- "Iš prigimties buvau gyvo degtą mokyklą ir kleboniją. 

Apie tas pastabas ir norėčiau fc n ± v edžiau. r Vedė Goldą- temperamento, mėgau dainuoti Tvarkė penkias savo parapijos 

bų, kurios ateities mokslinin
kams, manau, bus neišsenkantis 
lobių šaltinis... 

su skaitytoju pasidalinti. O no
rėčiau dėl to, kad man atrodo, 
jog jau pats laikas, kalbant 
apie Donelaitį, išeiti iš t rafare
tinių vidurinės mokyklos vado
vėlio rėmelių. Visi šio šimtmečio 

pės teisėjo Olefanto dukterį bei skambinti fortepijonu ir mokyklas. Atkakliai gynė para-
Oną Reginą, Stalupėnų pradinės i pianinu, bet skambindamas ar piečių ir parapijos bendras ga-
mokyklos mokytojo našlę, kuri dainuodamas buvau moralus, nykias nuo dv-tro užmačių. Ob-
mirė 1795 m., sulaukusi 80 me- taikiausi prie svečių, stengda- jektas šiandi* i atrodo nedidė
tų amžiaus.) Vaikų neturėjau mas juos užimti..." lis, nes ginčija ia bendrų ganyk-
ir tuo visada džiaugiaus nes Kai užvirė byla dėl žemės, lų žemė buvo ik 16 margų plo-

ivadai Į Donelaičio kūrybą yra t a r n y b a > p a l y g i n t i m e n ka . ' " i Donelaitis savo byloje pastebė- tas. Matyt, ak iauda bus buvus 
tik geriau ar blogiau susukti »Keletai metų praėjus po ma- jo: "Kai aš dabar rašau f!778) akiplėšiška ir didelė. Per tuos 
kompiliaciniai komplimentai, ku n Q s a n t u o k o S t d ė l s i l p n o s s v e i . p e r 35 metus tik vieną kartą ilgus pas tom vimo metus Do-
ne,_nors parašyti lietuvių lite- k a t o g n e g ^ į t e m p t ų s t u d i j ų t esi rga u taip, jog negalėjau nu- nelaitis pakr:\4tijo 5,213 kūdi-
' j y ^ L J ^ ^ L * ^ B ™ 8 * * tapau hipochondriškas, ir ilgo eiti bažnyčion". Vadinasi, poe- kių. Tolmink: mio parapijai ta-

" *" r ~~ amžiaus nesitikėdamas, prade- to liguistumas buvo daugiau da priklaus*" et 36 kaimai, o 
jau rūpintis našlių prieglauda, vaizduotės reikalas. Mirtis jį pusė visų ventojų kalbėjo 

f kaip Biržiška, Putinas, Korsa 
kas ir k t j , dažnai remiasi ne į 
netarpiškus dokumentus, o į kū- ~Abu S u ž m o n a n u t a r ė m s a v o persekiojusi visą gyvenimą, ir namuose 
rybą ir antrinę faktinę medžią 
gą. Tiesa, tai antrinės medžia
gos y ra gana gražios ir stip
rios. Juk L. Rėza pirmoje Do
nelaičio kūrybos laidoje apie 
"Metus" pasakė šiuos pranašin
gus ir iki šiol nepasenusius žo
džius; "šis kūrinys lietuvių tau
tai turi išskirtinę vertę ne tik 
dėl to, kad poetas yra kilęs iš 
liaudies gelmių, bet ir tuo, kad 
tai nesenstantis kalbos pamink
las, kuriuo, kaip tvirtu pagrin
du, gali remtis gramatikai ir 
leksikografai. Lietuviška jo iš
raiška gryna, liaudiška ir kla
siška". Tai ir pagalvoji, lyg Rė
za būtų numatęs, kad lietuviai 
literatūrinei kalbai pasirinks 
Donelaičio raštams iabaį arti
mą tarmę... Visas Rėzos įvadas 
ne tiktai nepasenęs, bet iki šiol 

lėšomis prieglaudą pastatyti. Ji jojo pastabose mirtis, atrodo, džiant iš kr 
stovi žemiau bažnyčios daržo visą laiką stovinti už poeto pe- rodytų, kad 
ir diendaržio, dešinėj pusėj nuo čių. Kartais atrodo, kad tai t ra- būti mišra. F 
bažnyčios. Tai rašydamas esu pisto vienuolio, ne protestanto vo liuteronai 
jau šešiasdešimties su puse me- pastoriaus sielos būsena... Ilginiuose da; 
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i: aviškai. Spren-
ri tų skaičiaus, at-

arapija turėjusi 
s Donelaitis bu-
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delis tolerantas, bet 1773 me
tais savo pastabose parašė: 
"Tarp reformatų yra gerų žmo
nių, kaip tarp liuteronų yra vi
siškai bedievių". 

Tai buvo kadaise, kai dvaro 
amtmonas A. Ruhigas siautė 
ir pastorių koliojo (gegen mich 
gesagt hat: Beziiepezla — prieš 
mane pasakė: bezliepyčia). Pa
žvelkime į Tolminkiemį dabar, 
kai jame "pryšakinė demokrati
j a klesti". Literatūra ir menas 
(1963. XI. 23) paskelbė tūlo 
Jono Mačiulio, lankiusio Tolmin
kiemį, reportažą: '"Tolminkie
mis! Iš tolo atrodė jis kaip pa
prastas, nuošalus kaimas. Vir
šūnių proskynose giedravo dan
gus... Seno dvaro pastatai, 
šventainės upelio tiltas, įkalnė 
ir štai kairėje — tas pat tolu
moje matytas kalnelis. Pro tan
kią senų liepų ir ąžuolų lapiją 
pasirodo mūras. Vietomis at-
krites tinkas apnuogino sumū
rytus paprastus laukų akmenis. 
Dairaus po tuščias sienas ir jau 
krūmais sužėlusį bažnyčios vi
dų. Karo audra neaplenkė Do
nelaičio poilsio vietos. Tarp ak
menų šen ten įmūrytos plytos 
raudonavo tarsi žaizdos... Tarp 
šių apirusių sienų ilsisi didysis 
baudžiaunininkų dainius. Čia 
kažkur yra jo kapas... Ir iš Do
nelaičio statytos mūrinės kle
bonijos belikę tik rūsiai..." 

Tačiau vaizdas dar nepilnas: 
"Iki paryčio klaidžiojau vienas 
Šventainės krantais. Varnių. 
Paledžių sodytkeliais, kol paga
liau, perbėgus man kelią brie
džių porai, p a b ū g ę s v i l k ų 
f mano išretinta, J. A.), sugrj-

, žau į kaimelį laukti patekant 

Kristijono Doneia.0;c iOKrį s; 
; 
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ŽIEMOS PRADŽIA IŠ 
KRISTIJONO DONELAIČIO 

METŲ" 
Ant, žie-nvos na-snii jau vf'l rūstaudami grįžta. 

Ir š iaurys pasišiaušės, vel mus atlekia gandint. 
V'ei! kaip ant e/-**ru \Lsur langai pasidaro, 
įdygtai kaip, antai , stikliorius įdeda stiklą. 
Taigi namai žuvų, kur varles vasarą švent**. 
l>čl barniu žieimos nei su šarvais užsidengia 
Ir tamsoj miegot kiek\ieną gyvulį siunčia. 
Ant, laukus žie*ms jau taip nugandino bardams. 
Kad ir balos ir klampynes pradeda rauktis. 
Ir purvynai ju te«škėt ir šliurpt pasiliauja. 
Kelias, kad jį mėgina t renkt šokinėdami ratai, 
.Nei koks būbnas įtemptas, del pašalo trinka 
Taip, kati garsas jo toli galvoj atsiliepia. 
Taigi dabar jau vel sviets sveikint pradeda žiemą. 

Ak, j au ben ir reik; Kalėdų didelė šventė 
Artinas, ir Vtpentai nor poryt pasibaigti. 
Rudenis, ans dramblys, perdaug nemandagiai drėbdams, 
Ir besholiodams purvuos, mus vargino skaudžiai 
Kožnan, į klumpes ir į vyžas įsinerdams, 
Koliojo jo darbus ir jo madarą, skystą. 
Bet ir ponai, su šulnais skraidydami žirgais 
Ii* SU poniškais kasdien viešėdami rėdais, 
Beteškant purvams, nešvanku rudenį peikė. 
Todėl į žiemius visi žiūrėdami žmonės 
Ir sausos žiemos didiai gi belaukdami skundės. 

Taip visiems bedejuojant, štai, pažars pasidarė. 
Ir tuo /.iemišk:ii visur plesdendami vėjai 
Ihirganas į pietus, kur gandras miegti, nubaidė. 
Iš debesų žiema po tam, iškišusi įjalvą, 
Neį pikčiurna kokia, su mėšlais rudenio barės 
Ir su šalčiais jo šlapius nudegino darhus. 
Ik ji jau po tam, rudens iškopusi mėšlus. 
Ant visu baisiu klampynių kelią padarė 
I r su rogėms vėl skraidyt ir ėiuožt pamokino. 
Taisai dabar, kur mes pirm to pavasarį linksmą 
šventėm ir žoleles jo margas sav nusiskynėm, 
O paskui tižiiiijgstjiiJs šiltus su vasara baigėm. 
Ten pusnynai su baltais kalnais pasidarė. 
Ir žiema sav žiemiškas kvietkas nusipynė. 
Tikf dyvai žiūrėt, kaipo barzdoti pušynai 
Su savo kuodais garbanotais visur pasirodo 
Ir, nei puderuoti ponaičiai, stov įsirėmę. 
Bet kiti nuogi žagarai ta rp ju pasilenkė, 
Būriškai po stogais ju stovėdami, dreba 
Ir. raudodami klonio jas, kad švilpina vėj»u 
Bet ir kerplėšos ir j 11 kelmai nusigąsta. 
Kati smarkus žiemys savo dumples pradeda judint 
Ir bftsijodams, nei su sietais, dulkina sniegą. 
Taipyi dabar visi pasislėpė gyvuliai ^iriu. 
Vėtroms vėl berūstaujant ir sumišai besipiaujant, 
ČSa viens urvoj sav šiltai kaip įjal, jsigūžes, 
O kitsai tenai ant virbo tupi besnuusdan*\ 

Taip, paukštelia? mieli, jums, taip mums pasidarė. 
Ir taip jus . kaip mus, baugin braškėdami šalčiai. 
•lus žiemos smarkums į šaltą girią nubaidė, 
t) mus j is besi pu rt indams į stubą suvarė 
Ir pasišildyt nusiuntė pas kakalį miela. 
Jūsų n a m u šalti, ku r jūs miegodami krankiat, 
•lus negal užstot, kad jus išgandina šalčiai. 
Mes, k;of mus žiemys per daut; užkibina grumsdam*, 
Tuo kytriai pasislėpt į šiltą pašalį lendam 
Ir tvkam kampe, žiemos n'atbodami keršto, 
Sav tikrai sušilt karštoką viralą srebiam. 
Ak, jūs, vargdienėliai, jūs , nuogi nabagėliai. 
Ar būt šilts. ar šal ts , ar kits koks dyvrnas oras. 
Kubais vis vie-nais ir tais pačiais užsidengiat. 
M<-s, kad saulė m u m s per daugel nubarą kaitin. 
Tuo trinyčius ar kobotus vėsius įiž.simaujam, 
O ka<l jau JMT daug žiemys mus pradeda dovyt, 
š ta i , tuojaus vilnoną sav' ir kailinius imam 
Ar tikrai sušilt j šiltą patalą kopiam. 

Taip bedūrmtjant man, vilkai gaujoms susibėgo 
Ir, kaip pratę yr, tamsoj tralalaudami staugė. 

U i U U . L i U (Nukelta \ 4 psl.) V". K. Jonynas Donelaičio M t̂u iliustracija 

file:///Lsur


K 

IIJIAJ VIII! I1II1M 
A N T R O J I D A L I S / 1 9 6 4 — D O N E L A I Č I O — M E T A I , S A U S I O 1 1 / I A N . 1 1 , 1 9 (J 4 / P A B T T V V O ( N K . 9 ) 

Vertingas įnašas 
mūsų /iieratūron 

DRAUGO ROMANO KONKURSO ŠIEMETINES JI RY KOMISIJOS 
PIRM. VIKTORAS MARIfNAS APIE PREMIJUOTĄJĮ ROMANĄ. 
DRAUGO LITERATCRINES PASKATAS IR SUGESTIJAS ATEITIN 

Tik pasibaigus jury komisi- — Ką pabrėžtinai naujo pas-
jos posėdžiui ir paaiškėjus, jog taruju dviejų dešimtmečiu lais-
šiemetinis Draugo romano lau- vojo pasaulio lietuviu bteratū-
reatas yra Juozas Kralikaus- ron ir aplamai vison mū»u li-
kas, komisijos pirm. V. Mariu- teratūron įneša premijuotas 
nas buvo užkluptas klausimais, romanas? 
liečiančiais Draugo tryliktąjį __ K a K r a i i k a u s k a s siekė ir 
(kai kam vis dėlto laimingąjį!) s u g e b ė j 0 duoti naujo, jis jau 
šio žanro konkursą ir kitas, su d a v § s a v o -Titnago u g n i m i " . 
tuo susijusias temas. '-Mindaugo nužudymas" yra to 

— Kaip aplamai vertinate kralikauskiško naujo tęsinys 
šiemetinį Draugo romano kon- ir sustiprinimas, š i s romanas 
kursan prisiųstųjų rankraščiu nuo "Titnago ugnies" skiriasi 
derliu? Kiek žinome, kiekybine tuo, kad čia autorius jau atsi-
prasme jis, palyginti su eile sakė bandymo atkurt i mindau-
praejusiu metu, yra mažesnis, ginės Lietuvos kalbą ir siužetą 
Gal todėl ver ta džiaugtis koky- organizavo pagal vieno siekinio 
biniu jo svoriu? mintį, sukurdamas vientisą ir 

— Konkursui buvo gauti pen- stipresnę įtampą. Tikra a r ne-
ki veikalai. Ju ry komisijai t ikra Kralikausko mindauginė 
svarstyti liko keturi romanai, Lietuva turi savo klimatą, savo 
nes vienas rankrašt is buvo gry- daiktus, savo gyvus žmones, su 
na ir stipriai žalia laikraštinė to meto siekimais ir problemom, 
medžiaga. Stilistiniu atžvilgiu Romantiškumas be romantikos, 
apdorota, ji skaitytojui teiktų heroiškumas be herojų yra abie-
gana vertingą, išsamų ir intri
guojantį veikalą apie paskuti
niąsias Nepriklausomosios Lie
tuvos dienas. 

Ieškodamas atsakymų j šitą 
ir kitus Jūsų klausimus, aš pa
siteiravau ir kitų komisijos na
rių nuomonių. J a s čia ir teikiu. 

A. Augustinavičienė: visi ke
turi romanai y ra literatūra. Iš 
visų galima padaryti vertingus 
kūrinius. 

P . Balčiūnas: veikalai rašyti 
ne nemokšų, visi autoriai pajė
gūs, bet kai kurie paskubėję. 

V. Kavaliūnas: kokybiniu at
žvilgiu derlius neskurdus. Bent 
t rys romanai f pataisius) laiky
tini vertingais. 

V. Račiūnas: t rys verti rimto 
dėmesio. 

V. Mariūnas: komisija gali 
jaustis pagerbta tuo, kad šia
me konkurse nedalyvavo nei 
vienas grafomanas. Juk visi ro-

Akti&kė PonA*(& 

Faustas Kirša Vytauto Maželio nuotrauka 

AŠ PALIKAU TĖVŲ STATYTĄ NAMĄ... 
Faustas Kirša 

Aš palikau tėvu statytą namą 
Su aukštu baltu kryžium pakelėj. 
Ten giminė jau šimtmečius gyveno... 
Kai kraujas din^s, ten anaa i kanpsis vrl. 

Nebus manės ir daugelio iš mūsų. 
Bet ten lankysi* giminiu dvasia. 
Ir palikuonis, sauiPn kreipdams tisą. 
Gal prisimins, kas vartė žemę ėia. 

Dabar matau aš \iską kaip prieš mirtį: 
Skardžius, upes, pelkynus ir miškus. 
Dirvas dirvonus ir prieš saule svirtį, 
Ir blezdingų pašiūrėje vaikus. 

Taip laikas bėga... Dienos tos kaip katės 
Su vakaru pasislepia medin. 
Ausys langines, dūzgančios klegates. 
Dar primena kaip vėtros dūko ten! 

Kaip motina keliauja į bažnyčią. 
Kaip tėvas svirną sveikina raktu. 
Kaip ten linksmai šeima juokauja grįėioj, — 
Taip būdavo, — dabar matau, matau... 

Pavasari ilgai žydėjo ievos... 
Visi vaizdai dabar tokie šventi, 
Gal šventesni negu šventoriuj Dievas, 
Nes viskas kita, net vargai kiti. 

Matau: mamytė atneša man duonos: 
"Ganyk, vaikei, užaugsi, būsi vyr's!" 
Pavakary j rūką drimba kluonas. 
Bus pieno daug. Mamytė glostys, girs... 

O Viešpatie! kaip kitos šiandien dienos: 
Ne kūnas vaikšto, tik blanki vėlė. 
Pikti veidai, gal po sočios skerdienos. 
Nulaužė baltą kryžių pakelėj... 

manai 
lygio. 

vra bent spausdintino Juozas Kralikauskas 

jų romanų nuotaika, liudijanti 

tojams šitas romanas gali būti Vienas jų buvo ž lačios apimties, — 8į klausimą pateikiu jury 
itin patrauklus? i dviejų tomų grynai nuotykių komisijai. Naudojuos jos atsa-

— Bendresnio amžiaus ir žanro veikalas. Jame ryškus kymais. 
brandesnių reikalavimų skaity- geras siužeto išstudijavimas, 
tojams. j stipri kompozicinė sąranga, sko-

— Kokiu temų. kokiu israiš- n i n ? a s humoras, reljefingos ti
kos naujumu ir kokia idėjų tuacijos. lis ver tas atskirai pa-

Augustina vičienė: iaoai 

— Kurie motyvai lėmė, kad jų kūrėjo išskirtinį sugebėjimą sklaidos buvo kiti išskirtiniai. 
1964 metu Draugo romano kon- savaip matyti, išjausti ir nusa- konkursan prisiųstieji romanai? . 

brėžtinai atžymėti. 

kurso laimėtoju tapo Juozas 
Kralikauskas, pristatęs jury 
komisijai dabar premijuotąjį ro
maną? 

— Po t rumpo ir glausto pa
sidalinimo mintimis, jury ko
misija sutarė, kad Miko Buko 
slapyvardžiu pasirašytas roma
nas "Mindaugo nužudymas" 
stipriai ir įspūdingai pristato 
archaiškąją Lietuvą, turi au
tentišką, senove dvelkiantį žo
dį ir tvirtai suręstą kompozici
ją. Kitus rankraščius jis lenkė 
kruopščiai ta isyta ir lyginta 
kalba, gerai išstudijuotu ir ga
biai atrinktu siužetu, o taip pat 
ir sąžiningu technišku paruoši
mu. 

Kokio labiau pobūdžio yra 
premijuotasis romanas: psicho
loginis, istorinis, nuotykiu, bui
tinio aspekto, ar koks nors ki
toks? 

— Griežtai istorinis. J is tei
kia tos pačios epochos (bet ki
to momento) vaizdą, kaip ir 
anų metų premijuotoji "Titna
go ugnis". 

kyti . 
— Kokio amžiaus 

teratūrinio nusiteiki 
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p a plamai vertinate 
— Ieškojimo nuotaikų ir pa- mūsų konkursu ir literatūriniu 

stangų buvo galima įžiūrėti vi- premijų, o -peeialiai dar ir 
suose keturiuose romanuose. Draugo konkursu, tradicijas? 

RAŠYTOJAI M! 
TEGYVUOJA RAŠYTOJAI 

Prieš dvidešimt metų, 1944 
m. sausio 4 d. Paryžiuje mi
rusio rašytojo Jurgio Baltru
šaičio ir š. m. sausio 5 d. Bos
tone mirusio rašytojo Fausto 
Kiršos gyvenimo ir kūrybos 
keliai yra ir mūsų čionykštei 
dabarčiai pamokomi. Jurgis 
Baltrušaitis' buvo didelis ra 
šytojas ir svetimųjų tarpe. Su 
juo tie svetimieji rašytojai 
.skaitėsi tiek, jog jis 1918—19 
m. buvo Rusijos Rašytojų 
sąjungos pirmininkas. Gyven
damas ir besimokydamas sve
timųjų tarpe, toli nuo savo 
gimtojo krašto, buvo net ve
dęs svetimtautę, tačiau ir ši
tuo jis nė kiek nonutolo nuo 
lietuviškų reikalų, o j ų sūnus, 
meno istorijos profesorius 
Jurgis Baltrušaitis, i rgi mūsų 
diplomatas, liko stipriai su
augęs su visais lietuviško gy
venimo klausimais. 

Rašytojo Jurgio Baltrušai
čio praeitas kelias rodo, kad 
savo tautai priklausymą le
mia ne vien tik kalba ar ap
linka, bet ir to žmogaus pra
eitis, jo protėvių kraujas, sa
vo tėvynės meilės pajaut imas. 
Baltrušaitis ir ] visą pasaulį 
žiurėjo pro Lietuvos vaizdą, 
žemę ir žmones. Tą prisirišimą 
prie savo tautos reiškė sąvo
komis, suformuluotomis lietu-

siemetine Draugo romano jury komisija sprenazianu 
go atstovui kun. A. Spargiuj atidarant voką ir pa lk< 
Iš kairės j dešinę sėdi: P. Balčiūnas, pinu v Kariūnas, 
Spurga ir sekr. V. Rociūnas. 

posėdyje sausio mėn. 5 d. CIevelande, Drau-
t. kad laimėtojas yra Juozas Kralikauskas. 

Kavaliūnas. A. Augustina vičienė kun. A 
V. PliocUaako nuotrauka 

teigiamai. 
P. Balčiūnas: labai vertingas 

paskatinimas, jo vaisiai tai liu
dija. 

V. Kavaliūnas (praeito karto 
laureatas) su humoru: vertinu 
gerai, ypač praeitųjų metų. 

V. Rociūnas: po trylikos me
tų konkursų, ar nereikėtų pa
galvoti apie mokslo veikalų pre
mijavimą. 

V. Mariūnas: Draugo konkur
sų vaisiai yra didžiai gausus 
įnašas į mūsų grožinės litera
tūros turtą. Bet jų skelbėjams 
norėčiau priminti, kad ypatin
go dėmesio prašosi dar viena li
teratūros šaka. Turiu mintyje 
dramą. Jeigu nebūtų galima 
kasmet skelbti jos konkursus, 
tai reikėtų nors pakaitom tai 
daryti; vienais metais romanui. 
o kitais dramai. 

Sitam mano siūlymui karštai 
pritarė ir kiti komisijos nariai. 
Ta idėja buvo visiškai priimtina 
ir Draugo atstovui kun. Spur-
giui. Ksu tikras, kad mūsų te
atrų darbuotojai, lankytojai ir 
draminės skaitybos mėgėjai di
deliu dėkingumu sutiktų Drau
go pastangas šią mintį reali
zuoti, (k. b.) 

Jurgis Baltrušaitis 

visko galvojimo pavyzdžiu. Jo 
visa poezija, ir ne vien tik Iii -
tuvių kalba rašytoji, y r a per
sunkta lietuviškuoju misticiz
mu. 

Pa ts rašytojas, perėmęs 
daug kultūrinių vertybių iš 
svetimųjų ir tapęs, tikrąja to 
žodžio prasme pasaulinio kul
tūros elito nariu, draugavo ne 
tik su dideliais rusų poetais 
(Balmontu, Briusovu. Bloku, 
muziku Skriabinu ir k i t . ) , bet 
ir su Strindbergu, o ypač su 
italo, rašytoju Giovar.ni Papi-
ni ir kitais Vakarų Europos 
plunksnos bičiuliais kultūri
ninkais, nenustodamas niekuo
met būti ir jaustis lietuviu. 
191S m. rusų rašytojui Lidi-
nui paklausus Baltrušaičio, ar 
jis nerašąs kartkartėmis eilė
raščių ir lietuvių kalba, Balt
rušaitis atkirto, net gana sta

čiokiškai, jog jis niekad nesi
liaus rašęs lietuviškai, nesgi 
jis esąs lietuvis. Gi G. Papini 
liudijimu, rašytojas Baltrušai
tis, važiuodamas su Papini Ita
lijos laukais, ir ten tematė tik 
tai, kas jam, Baltrušaičiui, pri
minė jo tėviškės laukus. 

Pirmojo pasaulinio karo 
metu, pabėgėliams iš Lietuvos 
tvenkiantis Maskvoje, Baltru
šaitis tuojau pat su žmona įsi
jungia į teikimą pagalbos lie
tuviškam jaunimui, studen
tams. Sovietams 1920 m. pa
sirašius taikos sutartį su Lie
tuva, rašytojas Baltrušaitis 
buvo paskirtas Lietuvos pa
siuntiniu Maskvoje ir tose pa
reigose išbuvo net iki 1939 m., 
atiduodamas visas savo jėgas 
Lietuvos reikalų gynimui ir 
savo tėvynės atstovavimui. Ši
tas darbas buvo viską užgo
žiantis, jog prie poezijos Balt
rušaitis tegalėjo grįžti tik po 
to atsidūręs Paryžiuje, ypač 
Antrojo pasaulinio karo me
tais. 

Minint rašytojo Jurgio Balt
rušaičio sukaktį, buvo gauta 
žinia, jog iš gyvųjų tarpo iš
siskyrė kitas mūsų didelis ra
šytojas Faustas Kirša, kilęs iš 
šiaurrytinės Lietuvos dalies. 
F. Kirša, aštuoniolika metų 
jaunesnis už Baltrušaitį, ypač 
studijų ir brendimo metu, taip
gi buvo tarp svetimųjų, negir
dėdamas savosios kalbos. Ta
čiau lietuvių kalbą j is buvo 
tiek apvaldęs, jog, dar jaunuo
liu būdamas, paruošė būrį mer
ginų pradžios mokyklos mo
kytojo darbui. Tai buvo Pirmo
jo pasaulinio karo metu. Tai 
buvo savotiškas "Lituanistikos 
institutas" viename asmenyje. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, F. Kirša pasineria kraš
to lietuvybės stiprinimo dar
be, pasireiškia kaip poetas, re
daktorius, kultūrininkas. Savo 
kūryboje F. Kirša giliai ir 
mąstančiai reiškia savo tėvų 
žemės grožį, Lietuvos laukų 
tolumas, josios padangės erd
vių platumą. 

Kūrėjų gyvenimo bei jų dar
bų prisiminimas, tai naujų jė
gų sėmimas savo tautos kul
tūros darbui. Rašytojo žodis, 
jo išraiškos forma padeda 
mums suprasti aplinką, pa
lengvina rasti savo kelią, bet 
"žodžiai daugiau moko, gi pa
vyzdžiai labiau patraukia", sa
ko sena patarlė. Taip yra ir 
su kūrėjų, rašytojų darbų, jų 
gyvenimo nagrinėjimu, jų pri
siminimu. Jurgio Baltrušaičio, 
Fausto Kiršos pagarba ir mei
lė lietuviškam žodžiui, savo 
tėvų kalbai, ypač mūsų kla
jokliškame emigrantų gyveni
ne, yra it šviesus kelrodis. Is 
jų darbų, iš jų gyvenimo ke
lių mes daug galime pasimo
kyti. 

Tokio pasimokymo mums 
niekad negali būti per daug. 
Plūduriuodami, it tas pasime
tęs lašas, svetimos aplinkos 
jūroje, jos kasdienybės esame 
trupinami į atomus, panašius 
į mūsų gyvenamos aplinkos 
jūrą. Sako, lašas turįs tik vie
ną likimą: ištirpti be pėdsakų 
aplinkos vandenyse. Viendk, 

(Nukelta į 3 psl.) 
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ŠIOJI KNYGA BUVO 
MUMS BŪTINA

POKALBIS SU DR. JUOZO GIRNIAUS KNYGOS VERTĖJU
LATVIŲ KALBON JANIU ZARINŠ

Kaip jau buvo “Drauge’’ ra
šyta, mūsuose didelio dėmesio 
susilaukusi dr. Juozo Girniaus 
knyga “Tauta ir tautinė ištiki
mybė“ (išleista Į laisvę fondo 
lietuviškai kultūrai ugdyti 1961 
m.) praėjusių metų pabaigoje 
latvių buvo išsiversta savo kal- 
bon ir išleista jų leidyklos Aka
demiška Dzive. Latvių kalbon 
dr. Juozo Girniaus knygą išver
tė Janis Zarinš.

Janis Zarinš, kalbininkas, g. 
i 1907 m. kovo mėn. 26 d. Ogrės 

vlsč., Latvijoje. Baigęs Latvi
jos universiteto filologijos fa
kulteto baltų kalbų skyrių, dės
tė latvių kalbą Rygos, Dobelės 
ir Valmieros gimnazijose, o 
taipgi Vokietijoje, tremties mo

dose. 1951 m. persikėlė j J.
Dabar gyvena Kelso, Wa- 

s dn'gt'y
Yra ^spausdinęs Ogrės ir 

‘ Irglių valsčių latvių kalbos tar- 
. nių tyrinėjimus bei raštus lat- 

I** rių kalbos ir auklėjimo klausi- 
j mais. Jo sumanymu ir paskatų 

įkurta mokslo bei auklėjimo 
draugija “Skolas klets” (Mo
kyklos klėtis). Dabar redaguoja 
jaunimui skirtą kalbos prakti
kos žurnalą — “Rajums”. Yra 
latvią akademikų korporacijos 
“Lidums” narys, dalyvauja lat
vių kultūriniame bei visuomeni- Į 
niame gyvenime ir yra žymus Į 
vertėjas.

Manome, kad mums lietu
viams yra smalsu patirti, kaip 
ir kokiose aplinkybėse latviams 
užkliuvo ši dr. Juozo Girniaus 
knyga? Ir aplamai ta pačia pro
ga įdomu susipažinti su laisvo
jo pasaulio latvių kultūrine 
veikla. Tad visa virtine klausi
mų ir užkalbiname dr. Juozo 
Girniaus “Tautos ir tautinės iš
tikimybė®” vertėją latvių kal
bon — Janį Zarinš.

— Kada ir kaip teko susipa
žinti su dr. Juozo Girniaus kny
ga “Tauta ir tautinė ištikimy
bė” ir koks buvo pirmasis įspū
dis?

— Jau daugiau kaip dešimt 
metų esu dienraščio “Draugas” 
skaitytojas. Įvykiai, kurie vyks- 

n ta lietuvių visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime, man

ti už rūpestingą savo temos 
nagrinėjimą, už mokslinį objek
tyvumą, už sklandžią kalbą, bet 
čia prisideda dar ir tai, kad ši 
knyga, iš tikro tik šios rūšies 
knyga, buvo mums būtina dėl 
tos likiminės padėties, kurioje 
dabar esame atsidūrę, tiek at
skiri asmenys, tiek mūsų tau
tos, ir pagaliau net visas civili
zuotas pasaulis. Autorius kalba 
apie Lietuvą, lietuvius, Nemu
ną... Taip pat ten gerai tiktų 
Latvijos, latvių, Rygos ir Dau
guvos vardai! Kodėl turiu my
lėti savo tautą? Dėl savęs pa
ties! Nepraleisk veltui savo gy
venimo, gyvenk vertingai! Per 
savo tautą tu įeisi ir į visą žmo
niją. Būk vertybių liudytoju ko
voje tarp materializmo ir dva
sios! Knygą perskaitęs, sujau
dintas sakiau: “Broliai, imkit 
mane ir skaitykit’’...

— Koks paskatas ir kurie mo
tyvai lėmė jos pasirodymą lat
vių kalba?

— Apie knygą pirmiausia re
feravau Latvių akademinės są
jungos susirinkime Takomoje 
(Takoma). Kai buvau jau apie 
valandą kalbėjęs, mano burna 

(Nukelta į 2 psl.)

I. Muceniece (latvė) Pajūryje

APIE SAULĘ IR ŽEMĘ
Zinaida Lazda

AKIMIRKSNIS

Nuo saulės ir nuo žemės 
Visa, kas čia kvėpuoja, ateina. 
Be saulės ir be žemės — 
Kaip tada gyventi mokėt, 
Kaip tada mokėti.

Apie saulę žemė keliauja,
Apie auksą sukasi žaluma.
O tolimoji begalybe, 
Tu, amžių žalioji akimirka, 
Mano akyse auksiniai žalia.

Yra gera praverti akis
Ir trumpą akimirksnį būti 
Vien tik iš saulės ir žemės...
Ir tada tegu maudžia ir nyksta, 
Tegu maudžia ir nyksta viskas...

TAMSOJE
Kai saulė teka,
Ji spindi į langą,
Tada nueina,
Daugiau nespindėdama.
Kai žvaigždė teka,
Ji spindi į langą,
Tada nueina,
Daugiau nespindėdama.
Kai tamsa ateina,
Ji pasilieka lange,
Ji nenueina
Ir nenuslenka.

KUR?

Aš darau, ko nemėgstu, 
Kalbu, ko nemanau, 
Žiūriu, kur man nepatinka, 
Einu, kur nenoriu, 
Laikausi, kada turiu verkti, 
Tyliu, kai turiu šaukti.
Mirtis mane apsupa iš visų pusių... 
Taip slenka mano dienos...
Kur? Kur?

TAUSOJIMAS

Rytas ateina lengvu žingsniu, 
Prie kaktos pirštą deda,
Kaip vėsią, šviežią skarą, 
Nuo ko tau pasidaro geriau.

Kai pagaliau atsimerki, 
Jau lango stiklai spindi.
Prie dangaus pakraščio prisiglaudęs, 
Nakties paukštis slenka toliau.

Jis tave baisiai draskė 
Ir plakė sparnais tave, 
Jis temdė lange žvaigždutes, 
Atėjusias tavęs raminti.

Kaip tave man tausoti
Tu, baltasis broli — ryte?
Prie tavęs širdis šyla — 
Imk ją, imk su savim!

Iš latvių kalbos išvertė A. Blt.

Po žaliąją lankelę pasivaikščiojus

IŠ TIKRŲJŲ, KAS GI VYKDYS 
REZOLIUCIJAS?

maždaug žinomi jau iš laikraš
čio. Kai įvyko pirmasis lietuvių 
kultūros kongresas Chicagoje, 
"Draugas” plačiai jį aprašė. Ry
šium su šiuo kongresu pastebė
jau dr. Juozo Girniaus pavar
dę, kurio paskaita “Tautos kul
tūra — tautinės gyvybės pa
grindas” iškilo mano dėmesio 
centre. Iš "Draugo” pranešimų 
sužinojau, kad kongreso paskai
tas išspausdins “Aidai” specia
liai tam skirtame numeryje, ši 
Girniaus paskaita man atrodė 

* tokia gera, taip stropiai pagrįs
ta ir tokia reikšminga ir lat
viams, kad ją išverčiau latvių 

h.Jcalbon. Vertimas buvo išspaus- 
ilitas latvių laikraščio “Laiks” 
Ii ’ratūriniame priede 1957 m. 

V. . asio mėn. nr.
Panašiai, “Draugui” tarpinin

kaujant, buvau informuotas ir 
apie dr. J. Girniaus knygos 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” 
spausdinimą, šią knygą gavau 
tuoj po jos išleidimo. Per ma
žai būtų pasakyta, jei sakyčiau, 
kad knyga man labai jiatiko. 
Pagrįstai galima autorii »1-

Abiejose’ Kosto Ostrausko’ 
vienveiksmėse dramose "Pypkė
je” ir “Žaliojoj lankelėj”, išleis
tose neseniai vienoje knygoje 
“Žaliojoj lankelėj” vardu, atsi-1 
spindi naujoji kryptis lietuviš
kajam teatro pasauly. Nagrinė
jamos problemos yra senos, ta
čiau jos pristatomos naujoj 
formoj, naujoj plotmėj. Tai ryš
ku ypač po pirmojo skaitymo, 
kada pasijunti parblokštas ne 
tiek pristatytų minčių, kiek 
dramatinių priemonių efekto.

Kaip dažnai moderniose dra
mose pasitaiko, pagrindinė pro
blema čia greičiau intuity
viai apčiuopiama, negu žodžiais 
suformuluojama ar analitiniai 
išnarstoma. Veikalo išpildymas 
taip stilizuotas, kad persakyme 
jis daug praranda — dažnai 
net visą savo esmę. Taip ir dra
maturgo Ostrausko veikalus ga
lima pilniau įvertinti, tik juos 
scenoje pamačius.

Problemos Ir įvykio pynė 
i “Pypkėje” pristatoma prob-

Įspūdžai iš naujosios Kosto Ostrausko knygos
LILE TI MOSAITR

lema yra godumo ironija, kada 
nužudoma dėl pypkės, kurio
je tikimasi rasti turtingo dė
dės paliktą deimantą. Ir apsi
gaunama, nes, pasirodo, pypkė 
esanti ne ta. Dabar visas menas 
ir grožis glūdi šios problemos 
išskleidime.

Veikėjas A. yra nužudytasis, 
kuris ateina iš pomirtinio pa
saulio papasakoti apie “aną die
ną”, kurioje jis mirė. A. atsi
neša pypkę, kuri kalba moters 
balsu. A. atsimena tą dieną, ka
da, pripuolamai įbėgęs į senie
nų krautuvę, nusipirkęs kito 
(Z) jau išsirinktą pypkę. Da
bar pervaidinama įtampa tarp 
A. ir Z. dėl pypkės. Toj įtam
poj išryškėja abiejų charakte
riai. Z turėjęs turtingą dėdę, ku
riam besergant, Z. norėjęs jam j 
prisigerinti. Rūpestis savo ger

būviu ir turtu padarė Z. kietu 
ir pavydžiu žmogumi, nes, ne
norėdamas savo gyvenimo pa
dėties priimti, jis ieškojo būdų 
nuo jos pabėgti, greitu keliu 
viską išspręsti. Mirdamas dėdė 
jam, deja, paliko tik nurodymą 
“išmokt gyventi”, o pypkę pa
liko savo tarnaitei, kuri ją kaž
kur pardavė už keletą skatikų. 
Dabar Z. tiki, jog yra radęs tą 
pypkę, kuri yra visų jo vilčių 
išsipildymas.

Ciniko ir pašaipininko 
malonumas

Gi A. yra neįtakingoj gyve
nimo padėty, kurioj jis skun
džiasi, jog visuomet jis tik pra-< 
šo, o kiti, įtakingieji, jo prašy
mus vis atmeta. Dėl to jam gy
venime atrodo viskas apkartę, 
gyvenime jis pasirinkęs ciniko

rolę, kurioje į viską žvelgia pa
šaipiai. Jis galėtų pypkę atiduo
ti — motyvo ją pasilaikyti nė
ra, išskiriant tą, kad jaučia sa
vo galią ant šio kito žmogaus, 
kuris net šimtinę siūlo mainais 

(Nukelta į 3 psl.)
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Knygos viršelis, 
pieštas Vytauto O. Virkau
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Jeigu jau kalbėti apie rezo
liucijas, tai šito gero mūsuose 
tikrai netrūksta visokių suva
žiavimų, kongresų ir seimų 
progomis. Negana to, jos būna 
tokiuose susibūrimuose lyg vi
sų išsakytų kalbų vainikas. Tik 
po to... deja... Sulėkimui ir jo 
posėdžiams pasibaigus, tą vai
niką jau maža kas benori neš
ti, t. y. rezoliucijas vykdyti 
praktiškame gyvenime. Nere
tai jos ir visai būna užmiršta
mos.

Gera dalimi panašiai yra at
sitikę ir su Antrojo kultūros 
kongreso nutarimais. Gerai 
bent tiek, kad jie vis dėlto ne
buvo pamiršti ir praėjusiame 
savaitgalyje buvo prisiminti 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
susirinkusių kultūrininkų. Pa
diskutuoja, paprojektuoja aps
čiai. Gal iš to visko kokia ki
birkštis i'r išsiskels? O paju
dėti, kibirkščiuoti ir dirbti yra 
dėl ko ir yra ką, kaip matyti 
iš čia kondensuotai pakarto
jamų kun. dr. A. Baltinio min
čių, pabertų aname kultūrinin
kų susirinkime, sušauktame 
Kultūros fondo valdybos. Pra
nešėjo kun. dr. A. Baltinio 
žodis dėstėsi šitokiame plane:

1. Bendrieji nuostatai.
I. Maža tauta gali išlikti tik 

tada, jei turi aukštai išvysty
tą, sąmoningą tautiškumą.

II. Lietuvių kultūros plana
vimo reikalai turi būti palenk
ti mūsų gyvenimo pagrindi
niam tikslui dabartinėse sąly
gose, o toks mūsų tikslas yra 
tautos gelbėjimas tamsiausio
se jos istorijos dienose.

III. Lietuvybės išlaikymas 
yra didysis mūsų uždavinys.

Iš šių pagrindinių nuostatų 
išplaukia lietuvių bendruome
nės veikimo būdai ir priemo
nės. Kultūros dalykų plotmė
je turime dirbti savo tautai 
šiais būdais bei priemonėmis:

1. Nepalikti savaimingam 
vyksmui tų darbų, kurie turi 
svarbią reikšmę mūsų tautos 
teisėms, vertybėms ir nepri
klausomybei ginti prieš kitas 
tautas. Daugelio kraštų mo
kyklų knygose, vadovėliuose 
ir žodynuose ir kitoje literatū
roje yra klaidingų ar net blo
gos valios iškreiptų žinių apie 
mūsų tautą ir valstybę. Daug 
žinių praleista ir nutylėta dėl 
atitinkamų šaltinių nebuvimo 
bei jų nežinojimo.

Lietuvių Bendruomenė, jos 
Kultūros taryba turi planuoti 
į tolimesnę ateitį nukreiptus 
darbus, turi pramatyti ir pa
kviesti atitinkamus specialis
tus parengti mūsų istorijos, 
tarptautinės teisės, ūkio, mū
sų krašto gamtos ir geografi
jos, meno ir folkloro mokslo 
veikalus, išspausdinant juos 
dviejomis svetimomis kalbo
mis: anglų ir vokiečių. Šioje 
srityje būtina įvykdyti Kultū
ros kongreso 11-tą, 12-tą, 13- 
tą rezoliucijas: leisti Lietuvių 
Enciklopediją anglų kalba, 
leisti lietuvių rašytojų kūri
nius, išverstus į anglų kalbą, 
ir remti studentų leidžiamą Li
tuanus žurnalą. Prof. Z. Ivins
kis yra užplanavęs rašyti Lie
tuvos istoriją vokiečių kalba 
ir dėsto mūsų istoriją (nuo 13

iki 18 šmt.) Bonnos universi
tete.

Tokie veikalai turėtų būti 
įteikiami svarbesniems knygy
nams, universitetams ir poli
tinėms įstaigoms, kad jais bū
tų galima atremti nežinančių 
ir blogą valią turinčių iškreip
tus tvirtinimus.

2. Kviečiant mūsų moksli
ninkus šiems darbams atlikti, 
turi būti parūpintos lėšos vei
kalams išleisti. Mokslininkų ir 
kūrėjų mums netrūksta, jeigu 
yra pagrindo tikėti, kad nebus 
dirbama veltui. Vertinimui tu
ri būti priimami rankraščiai 
ir autoriams turi būti mokami 
honorarai.

3. Lietuvybei išlaikyti už 
krašto ribų Bendruomenė tu
ri skatinti ir remti visą tą veik
lą ir darbus, kurie išlaiko mū
sų tautinę gyvybę. Pirmoje ei
lėje tai yra lietuviškosios šeš
tadienio mokyklos. Čia svar
bios 1-ma, 2-ra ir trečioji Kul
tūros kongreso rezoliucijos, 
kur kalbama, jog kiekvienoje 
kolonijoje turi būti lituanisti
nė mokykla, kad tėvai privalo 
leisti vaikus į lietuviškus dar
želius, kad reikia rūpintis 
įsteigti lietuvišką vidurinę mo
kyklą. Mokyklos turi iškelti li
tuanistinio auklėjimo ir sveti
mų kalbų mokėjimo reikšmę 
visuotinei kultūrai, o taipgi tu
ri išugdyti mokinių meilę i 
palankų nusistatymą lietuviš
kajai kultūrai, iškeliant tai, ką 
lietuviškoji kultūra duoda lie
tuviui ir pasauliui. Ypač turi 
būti atkreiptas dėmesys į lie
tuviškojo charakterio ugdymą 
moderniosios pedagogikos prie
monėmis.

Turi būti remiami jaunimo 
leidiniai ir visi kiti veiklos bū
dai, kurie leidžia jauniesiems 
kartu dirbti ir susitikti. Čia 
svarbios 6-ta ir 7-ta rezoliuci
jos, raginančios įtraukti stu
dentiją į lietuviškos kultūros 
darbą, pasinaudojant Pedago
ginio instituto akivaizdiniais 
kursais. Tam pasiekti reikėtų 
įtraukti kiekvieną studentą į 
kokią nors lietuvišką organiza
ciją. Akademinis jaunimas tu
ri būti įjungtas į lietuvišką 
bendruomenę ir sukeltas jo su
sidomėjimas lietuviškąja kul
tūra, tada jie ir ateityje skirs 
lėšų lietuviškajai kultūrai.

Iš meno sričių opera, chorai 
ir teatras yra tie, kurie labiau
siai lietuvius sutelkia drau
gėn. Teatrams reikalinga 
naujų veikalų, operai ir cho
rams naujų dainų. Bendruo
menė turi skatinti jų išleidimą 
ir mokėti autoriams honora
rus. Čia svarbios muzikos sek
cijos 2-ro punkto a, b, c re
zoliucijos, raginančios užsaki
nėti muzikos kūrinius, rengti 
koncertus, mokėti kompozito
riams honorarus.

Oper a, teatras, choras ir 
tautiniai šokiai atliks didelį 
lietuvybės išlaikymo darbą, jei 
jie bus remiami moraliai ir 
idėjiškai. Organizacijos turėtų 
rengti studijų dienas bei po
kalbių būrelius, kur būtų mo
komi jauni tėvai savo vaikus 
auklėti lietuviškoje dvasioje, 
ką ir pabrėžia 5-toji rezoliuci
ja.

(Nukelta į 3 psl.)
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SUVOKTI DABARTĮ, SUPRAST! PRAEITI
Dail. Algirdas Kurauskas apie taikomosios dailės problemą ir avangardinius meno prasiveržimus

Šiandien Čiurlionio galerijoje 
atidaromos dail. Algirdo Ku- 
rausko parodos proga, pačių 
ekBponatų dar nemačius, kyla 
visa eilė klausimų, kuriuos, ma
nytume, geriausia išsiaiškinti su 
tų problemų kaltininku — daili
ninku. Vienos jų liečia artimiau 
patį parodos autorių, kitos ap
lamai tas moderniojo meno pa
dalas ir jų tarpusavio santy
kius bei raidos vingius, kurie, 
mūsų manymu, Algirdui Ku- 
rauskui yra arčiau prie širdies.

— Jaučiame, kad 
metų Jūsų dėmesys 
nio darba praktiką 
taikomuoju
siauriau — su taikomąja, gal 
ir komercine grafika. Ar ši Čiur
lionio galerijoje jūsiškė paroda 
bus irgi panašaus pobūdžio'?

bių” vėžiui, nikinančiam mūsų 
laikų dvasią...

Tiesa, kad grynojo meninin
ko uždavinys yra skirtingas nuo

daugiau gerbiamos ir tausoja
mas. Gal pats menininkas anuo
met geriau suprato savo laiką?

Modernusis, taip vadinamas,
grynasis menas turi begalinės taikomosios (dekoratyvinės ar 
reikšmės, bekuriant nūdienę (vi projektuojamosios architektū- 
zualinę) mūsų aplinką. Dažnai ros ar pramonės) dailės kūrė- 
mes tos reikšmės ir ryšio tarp; jo uždavinių. Tiesa, kad jų prie- 
grynojo ir taikomojo meno ne-' monės neretai gerokai skiriasi, 
pastebime, gal būt, ieškodami 
prototipų ne ten, kur turėtume 
juos rasti...

amžius 
stato kiele skirtingesnius reika
lavimus grynojo, taikomojo me
no dailininkui, artizanui, amati
ninkui ir kiekvienam individui, 
įsijungusiam į aplinkos kūrimą, 
negu praeityje. Užuot ieškoda
mi ryšio .ir rasdami skirtumus 
ten, kur ji iš tikrųjų nėra, gry-

— Parodoje išstatyti darbai najame ir taikomajame mene, 
tikrumoje yra savaitgalių ir ’ statome 
laisvalaikio bandymai, eksperi
mentai su medžiaga bei techni
ka, nepažįstamomis ir man ne
bandytomis priemonėmis. Išsky
rus lietuvių spaudai darytas 
iliustracijas bei piešinius, gry
nai komercinio pobūdžio darbų 
šioje parodoje vengiau: su jais 
esu dalyvavęs specialiai tam 
reikalui skirtose parodose, ši 
paroda gal parodys lankytojui, 
kokiomis priemonėmis priartėju 
ir į taikomąją grafiką.

— Apie išstatytuosius šioje 
parodoje Jūsų darbus dalykiš
kai tegu kalbės recenzentai ir 
tegu savo nuomonę bei komen
tarus susiformuluoja pats pa
rodos lankytojas. Mums čia la
biau rūpėtų Jus užkalbinti to
kiu bendriniu, bet menu besido
mintiems gana smalsiu klausi
mu, būtent: kur yra riba tarp, 
jei taip galima pasakyti, gryno
jo meno ir taikomojo meno? Ir 
aplamai, ar tokia riba egzistuo
ja dabar ir ar kada nors egzis
tavo?

menu,

pastarųjų 
ir kasdie- 
siejosi su 
arba dar

Mašinoj civilizacijos
‘ ‘ ik skirtingesnii

jave pavojun būti 
apimtiems ■ visiškam “specialy- 

H

Tačiau abu jie yra savo laiko 
stiliaus kūrėjai. Jei taikomosios 
dailės menininkas dažnu atve
ju turi atsiskyti grynojo meno 
atstovui būtino subtilumo, in
tymumo ir subjektyvios ekspre
sijos, tai ne todėl, kad jis tą są
moningai paneigia, bet tik to
dėl, kad priešingu atveju jo at
liekamas darbas praras savo pa
čią esmę ir prasmę.

Architektūra ir kasdienio var
tojimo daiktai, be abejo, skiria
si savo paskirtimi nuo paveiks
lo ir skulptūros; pastarieji yra

Vladas Šlaitas

DEBESŲ TREJYBE

Mačiau tris debesis.
— Žvelgdami į praeities me

no darbus, retai keliame tokį 
“taikomumo” ir '‘grynumo” 
klausimą. Kažkodėl mums retai 
kyla reikalas skirstyti į tokias 
kategorijas, pavyzdžiui, kad ir 
graikų šventyklų skulptūrą ir 
paprasčiausią helenišką kasdie
ninio vartojimo vazą. Į vidur
amžių manuskriptą ar 17 a. go
beleną žiūrėdami, mažai sau 
galvą tekvaršiname jų paskir
timi — žiūrime į juos, kaip į 
meno kūrinius.

Kad šių dienų cigarečių pa
kelio paskirtis yra kiek kitokia 
negu, sakysime, graikų vazos 
savo laikais, tatai galime be 
vargo suprasti. Sunkiau tačiau 
suvokti mūsų dienų žmogaus 
dvilypumą, kur vieni estetikos 
mastai taikomi kasdieniniam 
gyvenimui, o kiti — šventidie- 
nio pakilimo momentams.

Atrodo, jog praeities žmogus 
buvo vientisesnis, pastovesnis 
ir gyveno tobulesnėje harmoni
joje su aplinka. Praeityje me
nininkas ar meno amatininkas - 
artizanas, nepažinęs šiandien 
mechanizuoto, specializuoto ir 
griežtomis kategorijomis su
skirstyto darbo, bei nežinoda
mas multipiikavimo palaimos ir 
pragaištingumo, atrodo, turėjo 
daugiau profesinės savigarbos 
ir gal dėl to visuomenės buvo

Didelėj dangaus aukštumoj,
' vėjo malonės nešiojami,

jie susiliejo j vieną didelį debesį,
I taip kad trijų debesų vietoje

aš mačiau tiktai vieną šviesių Debesų trej.vbę.

O!
kokia nuostabi šviesių debesų trejybė.

Pi nm.
nei jie susiliejo j vieną debesį,
aš mačiau skyriumi pirmąjį debesį, 
mačiau skyriumi antrąjį debesį 
ir mačiau skyriumi trečiąjį debesį, 
ir už tai .man lengva žiūrėti į vieną debesį 
ir matyt debesų trejybę,
“Tą dieną
jūs pažinsite,
kad aš esu savo Tėvuje,
o jūs manyje ir aš jumyse”.
(Švento Jono keturiolikto perskyrimo 
dvidešimtoji eilutė).

Piešiniai Prano Gailiaus

skirti grynai meniniam išgyve
nimui (ne pasigrožėjimui!).

Bet ant kėdės sėdi tas pats 
žmogus, laikydamas rankoje 
knygą, kuri ne tik savo turiniu, 
bet ir išvaizda (kaip ir kėdė) 
skirta civilizuotam, kultūringam 
žmogui. Kodėl graikai, vidur
amžiai ir renesansas tai supra
to? Atsakymą čia teks surasti 
pačiam skaitytojui, o gal jis jį 
jau seniai turi?

— Ką galvotumėte apie pačią 
paskučiausią amerikiečių ieško
jimų avantiūrą, taip vadinamą
jį Pop meną? Ar jo šaknys ne
slypi taip labai sukomercintose 
visose šios dienos gyvenimo sri
tyse? Ir ar šitoks menas gali 
turėti kokios nors išlikimo vil
ties?

— Naujieji posūkiai mene, iš 
tikrųjų, yra evoliucijos išdava, 
nežiūrint, kaip revoliucingai, 
triukšmingai, nepriimtinai, at
stumiančiai ir arogantiškai bei 
ciniškai naujosios deklaracijos 
beskambėtų. Kiekvienas naujas 
meno judėjimas yra ne vien 
protestas prieš subanalintą ruti
ną, negailestingai kertąs galvą 
“amžinoms’ ir ‘‘nusistovėju
sioms’’ meninėms vertybėms, 
bet dažnai toks naujas “viešas 
skandalas” pasėja ir tokius dai
gus, kurie ilgainiui sulapoję, 
tampa priimtini ne tik elitui ir 
meno avangardui, bet ir šiaip 
jau civilizuotam piliečiui.

“Pop” menas, būdamas die
nos naujovė, tuo tarpu, žino
ma, yra mados, smalsumo ir 
sensacijos dalykas — daugiau 
stebinantis į gąsdinantis plačią
ją visuomenę, mažiau —pavie
nius dailininkus.

“Pop” judėjimas, nors kai ku
rių kritikų ir skeptiškai sutin
kamas, o tačiau savyje jis tel
kia ir labai įdomių naujovių? 
Šito pokalbio rėmuose būtų ne
praktiška į išsamesnius komen
tarus leistis.

Norėčiau tik sutikti su vieno 
amerikiečio meno kritiko kurio
ziškai skambančiu tvirtinimu, 
kad naujų posūkių pačiais pik
čiausiais oponentais nėra plačio
ji visuomenė ar meno kritikai, 
bet priešingai — patys meninin
kai. Ir tiek praeityje ir dabar 
kiekvienas naujas srovinis ju
dėjimas dažnai išmuša pačius 
tikruosius ginklus seniau pripa
žintiems meistrams... Tenka per
siorientuoti, kas jau nėra toks 
paprastas ir visada smagus rei
kalas.

“Pop art” priežastingumas 
glūdi ne vien mūsų, dažnai ir 
absurdo supamoje, aplinkoje. 
Jis turi ir gilesnių, grynai meno 
estetiką ir paveikslo sampratą 
liečiančių įdomių, kad ir ne ab
soliučiai originalių, tačiau ver
tų dėmesio “formalistinių” - 
teoretinių teigimų. Individualūs 
kūrėjai, kurie pajėgs savo žo
dines tezes patvirtinti darbais, 
be abejo, atskleis naują meno 
epochą.

— Spėliojant visos mūsų mo
derniosios kultūros ateitį, ku
ria kryptim pasines, Jūsų ma
nymu, visa ateities meno raida?

— Spėlioti ateities meno rai
dą, man atrodo, kiek slidus rei-

Algirdas Kurauskas Vėlinės (tušas)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

kalas. Į šį klausimą nedrįstu at
sakyti ne iš baimės suklysti, 
bet iš gryno įsitikinimo, jog 
ateitis priklauso ateinantiems.

Daug svarbiau, mano nuo
mone, suvokti dabartį bei su
prasti praeitį, negu spėlioti atei
tį. Kaip žinoma, kai kuriems ir 
praeitis dar yra ateitis, o da
bartis — sunkus nepakeliamas 
sapnas ir slogutis...

■

Didieji šio šimtmečio atradi
mai menė — ekspresionizmas, 
kubizmas, surrealizmas ir abst- 
raktizmas — yra jau istorijos 
lapuose. Tai nebuvo mados ju
dėjimai, ar praeinantys kapri
zai. Visi tie XX a. naujieji išsi
šakojimai mene yra esenciali, 
neatskiriama naujos kultūros ir 
naujos tradicijos dalis. Įvertinę 
jų reikšmę, pažinę jų vystymą
si, nesunkiai tad suprasime, kur 
link žengia ir nūdienis menas. 
Iš tikrųjų, mene nieko daug 
naujo ir neatsiranda, kas, rytą 
atsikėlus, mus labai nustebintų. 
Tėra nauji individai, kurie be 
plačios vizijos ir talento ją per
duoti kitiems, sugeba dar būti 
drąsūs, ryžtingi ir kompromisų 
nepažįstą. Tokie kūrėjai ne tik 
mūsų — lietuvių, bet ir kitų 
tautų tarpe, žinoma, nėra kas
dienybė. k. b.

O KAS VAIKAMS?
Neseniai skaitėme laikraš

čiuose, kaip vyresniesiems ra
šą autoriai buvo apdovanoti 
vienokiom ar kitokiom premi
jom. Atsižvelgiant į autorių 
įdėtą darbą, tai nėra per dide
lės sumos. Bet kiekvienu atve
ju tos sumos sveikintinos, nes 
tai didesnė ar mažesnė mate
rialinė ir moralinė parama au
toriui. Bet svarbiausia, kad 
tai sukelia šiokį tokį literatū
rinį judėjimą, sukelia visuome
nės susidomėjimą knyga. Vi
sa tai mūsų tremties gyveni
me labai reikšminga. Be viso 
to būtų tuščiau ir nuostolin- 
giau pačiai išeivijos kultūrai.

Bet, besidžiaugiant laimėji
mais už vyresniųjų darbus vy
resniesiems, pasigendame nors 
vienos, nors mažos premijos 
ir už darbus, skirtus mūsų 
jauniesiems. Be abejo, tokių 
knygų mažai pasirodo, betgi 
vis viena kita išeina, štai, kad 
ir pastaraisiais metais išėjo 
ir Tamulaičio Svirplio muzi

Algirdas Kurauskas Dykumų gėlė (tempera)
_ Iš parodos Čiurlionio galerijoj

kanto kelionės, Giedriaus pa
sakos, Jankutės Žebriuko nuo
tykiai miške ir dar viena ki
ta. Be abejo, tai nedaug, ta
čiau knygutės vertingos, o 
reikia tikėti, jog vaikams kny
gučių rankraščiuose taip pat 
yra. Taigi, jei suaugusiems 
knygos premijuojamos už 
rankraščius, galima tai pada
ryti ir už knygas, skirtas ma
žiesiems. Žinoma, knygų atsi
rastų ir daugiau, jei būtų skai
tytojų. Net keista, kada tūks
tančiai lietuviukų mokosi mo
kyklose, mes nepajėgiame iš
parduoti net kelių šimtų eg
zempliorių vaikams skirtos 
knygos laidos.

Vaikiškų knygučių išleidi
mas nėra lengvas, nes reikia 
iliustracijų .tačiau įmanomas 
ir jau rodosi gerų ženklų. Skel
biama, kad bus išleista pora 
kūrinių Danutės Brazytės ir 
Jono Minelgos eilėraščiai. Bet 
tada, jei būtų kokia nors pre
mija, koks išskyrimas, koks 
nors dirbtinis paskatinimas ir 
knygos iškėlimas, pasidarytų 
lengviau ir leidėjui, ir knygos 
mėgėjas labiau susigundytų 
dovana savo ar savo artimo 
vaikams.

Anksčiau premijas skirdavo 
Chicagos Lietuvių mokytojų 
sąjunga. Tačiau kažkodėl pas
taruoju metu šituo reikalu ne- 
bepasirūpinama. Iš antros pu- 
sės, kalbant apie skaitytojus 
ir mecenatus, tenka reikalauti, 
kad rašytojai taipgi pasitemp
tų. Be abejo, vaikams rašyti 
yra dažnai sunkiau, negu su
augusiems. Tačiau rašančiųjų 
yra. Ir būtų gera, kad jie ma
žųjų neužmirštų. Atskiriems 
kūriniams leidėjų sunku rasti, 
tačiau bendradarbių neturi ir 
periodika, pvz. Eglutė, kur la
bai mėgėjiško pajėgumo auto
riai bando atkurti savo vai
kystės pasaulį, šiuo reikalu 
dar teks pasisakyti vėliau, gi 
dabar bandome priminti rašan
tiems, skaitantiems ir premi
jas skiriantiesiems, kad nerei
kia užmiršti ir mūsų mažųjų.

P. Janulis
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Amerikiečių rašytojas

apie lietuvių dainas
Įvadas į lietuvių liaudies dainų rinktinę anglų kalba "The Flowering Lime"

Pasitaiko kartais, jog, sniegui 
tirpstant kalnuose, labai aukš
tai susiformuoja paslaptingi 
sniego klodai, kurie niekad ne
dingsta, nors saulė stipriausiai 
juos vanotų. Šie klodai, išsimė
tę aplink viršūnes, guli per vi
sus metus: šimtmečiai prabėga, 
o jie ten visuomet pasilieka. Pa
našiai yra ir su kultūromis: šen 
ir ten užtinkame tokio skaidru
mo plotų, tiesiog kalbančių prieš 
visą įsitikinimą ir samprotavi
mą. Kokia stebuklinga išlikimo 
jėga dvelkia jose. Mes sau kal
bame, kad anos seniai turėju
sios žlugti, o vienok jos impo
nuoja mums savo nemirtingu
mu.

Lietuvių dainos yra panašios 
į tuos sniegų klodus. Atrodo, 
kad jos buvo dainuojamos nuo 
neatmenamų laikų, o taipgi dari 
ir nūdien dainuojamos. Dainų 
išlikimas yra paremtas jų po-' 
etine jėga ir dvasia tos jas pa-l 
gimdžiusios šalies, kuri, apsup-1 
ta miškų, pelkių ir marių, gu
li toli nuo europietiškos civili-: 
zacijos didžiųjų vieškelių. Dai
nos reprezentuoja mums tokią 
seną poezijos formą, kaip jau 
reta šioje žemėje, nes esmėje 
daug kur jos yra būrimai, ke
rėjimai ir aukojimai dievams. 
Nors jos yra paprastos ir tuo
jau suprantamos, tačiau jos ne
priklauso mūsų žinomam pa
sauliui. Jose glūdi kažkas pas
tovaus ir betarpiško, it gyvulių 
akyse. Šie dievams skirti eilė
raščiai neparodo jokios baimės, 
nei maldauja gailestingumo. Šie 
eilėraščiai niekad nesvyruoja, 
nėra jokių arriere - pensees, nė
ra bandymų pagražinti nuogą 
lyrinį veržimąsi: dainos pačios 
dainuojasi ir prašo tiktai, kad 
joms būtų leista dainuotis. Už
tikęs jas, nustembi ir vos norisi 
tikėti, kad tokių tobulų dainų 
dar yra. Jos turi grožį ir tyrą 
primityvų orumą, viršijantį 
viską, ką aš randu Vakarų li
teratūroje, išskyrus ankstyvą
sias Graikijos salų dainas. At
rodo, kad jos buvo parašytos 
pasaulio aušroje, ir kad jos dar 
teberasoja.

Žmonėms, jas kūrusiems ir 
jas dainavusiems, labiausiai rei
kėtų pavydėti tarp visų žemėje 
gyvenusių. Jie turėjo gilų, įgim
tą jausmą paprasčiausiems da
lykams; miškams ir tekančiam 
vandeniui, mergaičių veidams ir 
dangaus spalvoms. Jie dainavo 
nedailindami, bet kiek ten yra 
dailės tame nedailinime. Jie dai
navo pilnu balsu, jausdami ga
lią savo prašymu iššaukti die
vus, jausdami savo išdidumą, 
savo mirtingą orumą. Žemė 
jiems nuplaunama dangiškomis 
liūtimis, ir nei kaltė, nei gailes
tis jų nėra palietę.

Mes esame pripratę tikėti, jog 
didinga poezija kyla tik iš di
džių ir galingų civilizacijų. Ir 
mes rodome į Graikiją, į con-

ROBERT P A Y N E*)

ųuistadorų Ispaniją ir Elzbietos 
Angliją, šios šalys buvo tada 
tokios galingos, jog drebino pa
saulį, gi dalis to galingumo pa
teko taipgi jų poezijon. Bet poe
zija nebūtinai ir ne perdažnai 
kyla iš imperinės galybės, ku
rios mažai tebebuvo VVeimare, 
o net dar mažiau pietinės Pran
cūzijos trubadūriškų karalaičių 
rūmuose. Poezija gimsta, kai 
žmonės subręsta. Kas nors iš 
nekaltos akies, iš nekalto liežu
vio ir iš klajūniškos žmogaus 
dvasios pasireiškia nežymiausio
se vietovėse. Mums neaišku, ko
dėl pirmosios graikų dainos bu
vo dainuojamos nežinomoje Ai- 
gėjo jūros saloje. Bet taip bu
vo. Mes taipgi nežinome, kodėl 
buvo tokia gausybė dainų Lie
tuvoje, tokioje nežinomoje ša
lyje, jog Europos istorija ją nu
tyli arba tik trumpai pamini ry
šium su vokiečių riteriais. Bet 
ir Lietuva turi savo imperijos 
tradiciją, ką rusai patyrė savu 
kailiu. Tačiau dainose nėra nė 
vieno tos imperinės tradicijos 
ženklo.

Dainoms įrikiuoti į joms de
ramą kontekstą turime žvelgti 
atgal. Aš esu sužavėtas anksty
viausiomis kiniečių dainomis, 
rinkiniu, pavadintu "Poezijos 
knyga”, kurį galėjo paruošti 
pats Konfucijus, štai, pavyz
džiui, dvi dainos — viena ki- 
nietiška, antra lietuviška:

Heiho, the sun in the east! 
This lovely man

Enters my chamber, 
Enters my chamber, 
And stcps through my door.

Heiho, the sun in the east! 
This lovely man
Enters my garden, 
Enters my garden, 
And stcps over the 

thrcshhold.
¥

O little sun, God’s daughter, 
Wherc have you been 

dmelling ?
Where have you been 

straying?
Why have you left us alone?

— I have kept shepherds 
warm, 

l have shielded the orphans 
Beyond the seas and 

mountains.

O little sun, God’s daughter, 
Who kindled the f iręs in the 

evening?
Who kindled the f iręs in the 

evening?
Who made your bed for you?

O morning and evening star! 
The morning star my fire, 
The evening star my bed, 
Many kinsmen have blessed 

me į 
And many are my treasures.

Aišku, kad kinietiškas eilėraš
tis turi ne tik formos panašu
mų su lietuvišku eilėraščiu, kad 
juose užtinkama ta pati švie
žia ir jausminga ypatybė, bet 
jie abu kalba apie saulę su tuo 
pačiu išskirtiniu draugiškumu 
ir pasigėrėjimu be jokių cere
monijų. Saulė ir poetas kalba
si tarp savęs intymiai, susiža
vėję vienas antru. Nors viena
me eilėraštyje saulė yra vyriš
kos, antroje moteriškos gimi
nės, tačiau esmėje abu poetai 
kalba apie tą pačią saulę, nes 
nėra kitos ir neįmanoma, kad
galėtų būti kita. Jie mato sau
lę, kuri kas rytą iš naujo kuria
si, mato nesibaigiančią dieną, 
amžinai atnaujintą pasigrožėji
mui ir džiaugsmui besikaitinan
čių jos spindėjime.

Mūsų pačių amžiuje tokie pa
prasti džiaugsmai yra reti. Yra 
pavojaus užmiršti, jog buvo 
toks laikas, kai džiaugsmo ne
trūko žemėje, kai žmonės galė
jo sakyti: "Daug giminių mane 
palaimino, ir dideli yra mūsų 
turtai”. Mūsų gi nūdieninė sau
lė yra tik atominis rutulys, mus 
bauginąs savo taipgi mirtinu 
spinduliavimu. Anųjų saulės 
veidas sveikino juos kasryt ir 
tik trumpai atsiskyrė kas va
karą. Taip ir yra dainose: pa
saulio gamta šviečia mielu vei
du bei ramiu pasigėrėjimu žmo
nių darbais. Žmogus toli gražu 
nėra pasauliui svetimas, toli 
gražu nėra paslaptingai atskir
tas nuo pirmapradžių jėgos šal
tinių. Žmogus ten yra visos kū
rinijos draugas ir mylėtojas.

Štai kodėl mūsų desperatiška
me amžiuje dainos tampa mums 
didžiai svarbios, nes jos apdai
nuoja laiką, kai džiaugsmas dar 
vaikščiojo žemės paviršiuje.

*) Robert Payne yra anglų kil
mės amerikiečių rašytojas, kelias
dešimties knygų autorius. Jis pa
sižymėjo romanais apie Kristų, 
Šekspyrą (“The Roaring Boys”), 
istoriniais veikalais apie Tolimuo
sius Rytus ir kt. Redagavo kinie
čių antologiją “The White Pony”.

Iš anglų k. vertė A. Ndž.

Viktoras Petravičius Užsklanda (medž. raiž.)

Viktoras Petravičius Medžio raižinys

XX AMŽIAUS ITALŲ POEZIJA
EUGENIO MONTALE

DORA MARKUS

Tatai buvo, kur medinis tiltas prie Coi’sini uosto 
lydi atviros jūros link ir keli žmonės, beveik nekrutėdami, 
leidžia ar traukia tinklus. Ranka tu mostelėjai į neįmatomus 
priešais krantus, kur tikroji tavo tėvynė. Paskui 
mes sekėm kanalą iki miesto dokų, dulkėmis apšviestų, 
kur lygumoj tingus pavasaris prasmigo be atminimo.

Ir čionai, kur senovinis gyvenimas taškuojąs! 
saldžiame Oriento nerimasty, tavo žodžiai spindėjo, 
lyg mirštančios žuvies žvynai.

Tavo nerimastis man primena išlekiančius paukščius, 
kurie trenkiasi į švyturius audringose! naktyse: 
tavo švelnumas taipgi vėtra, sūkuringa ir neryški 
savd atilsiuose retuose. Nežinau, kaip tu ištveri, išsekusi, 
šiame abejingumo ežere, kurs sudaro tavo širdį.
Gal tau gelbėja talismanas, kurį turi prie lūpdažio, 
duknų, dildės — tai balta drambliakaulio pelė;
ir taip tu egzistuoji!

Ir dabar tavo pražydusių mirtų bei kūdrų Korintijoj, 
prisilenkusi prie vandens, tu žiūri į karpę, 
kuri bailiai žiopčioja, į liepas, taršytų viršūnių tarpais, 
į vakaro sužėrėjimą, į užuolaidų bei krantinių namų 
suliepsnojimą vandeny.

Vakaras, kurs išsitiesia ant drėgnų lygumų, 
teatsineša motorų virpėjimą ir žąsų gegenimą, 
ir vidus baltas, kaip sniego majolikos atpasakoja 
nublukusiam veidrodžiui, kurs kitokią tave matė, 
šaltakraujišką klaidų pasaką, ir ją įrėžia tenais, 
kur niekas jos neištrins.

Tavo legenda, Dora!
Bet ji jau įrašyta žvilgsniuose tų vyrų,
kurių išdidūs ūsai linksta didžiuose auksiniais rėmais portretuose, 
ir sugrįžta kiekviename sugadintos armonikos sąskamby 
toj valandoj, kuri temdo — visuomet per vėlai.

Tenais įrašyta. Išaitveria amžinai žaliuose virtuvės lauruose, 
balsas nekinta, Ravena toli, žiaurus tikėjimas išskleidžia savo 

nuodus.
Ko nori iš manęs? Balsas, legenda ar likimas — begaliniai... 
Tačiau valanda vėlyva, vis perdaug vėlyva.

Kugenio Montale gimė 1896 m. spalio 12 d. Literatūros kritikas
ir kitataučių poetų vertėjas, vienas iš Primo Tempo steigėjų ir ilga
laikis Corriere della Serą redaktorius. Tebegyvena Milane.
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Siame numery:
• AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJAS APIE 

LIETUVIŲ DAINAS • XX AMŽIAUS 

ITALŲ POEZIJA • KRIKŠČIONYBE 
IR ISLAMAS JUODOJOJ AFRIKOJ

MARIO LUZI

LAS ANIMAS

Visur ugnis, romi laukų ugnis, ugnis ant mūrų, 
kur silpnas šešėlis srovena — neišsispausdatnas.
Toliau ugnis iš po kalvos kyla ir leidžiasi 
siūlagaliais per savo pelenų atbrailą — 
ugnis snaiguolėjanti iš šakonių, iš pavėsinių.

Nei pirma, nei paskui čionai atitinkamu laiku — 
nūnai viskas aplink šį šventišką bei liūdną klonį 
netenka gyvasties, netenka ugnies — ir aš pasikeičiu 
išskaičiuoju savo mirusiuosius, ir teorija atrodo 
ilgesnė, purtosi lapas nuo lapo iki pirmykščio kelmo.

Duok jiems ramybės, amžinos ramybės, nešk juos 
išganingai — šalin nuo šios pelenų bei liepsnų svajos, 
kuri grumiasi pasmaugta jų gerklėse, išsisklaido 
jų takeliuose, neryžtingai skrenda, pranyksta.
Padaryk, kad mirtis būtų mirtis, ne kitakas kaip mirtis, 
be kovos, be gyvasties — duok jiems ramybės, 
amžinos ramybės — nuramink juos.

Ten žemai aria — kur piktžolės tankesnės, 
stumia statines prie šaltinių, šnekučiuojas 
tykiuose kitimuose iš valandos į valandą.
Jauniklis išsitiesia daržo kampe, prisnūsta.

Ugnis taip romi — vos jos užtenka, jei užtenka, 
apšviesti šį pomiškiui gyvenimą, kol jis tęsiasi.
Kita — tiktai kita galėtų baigti liekanas bei daugumą: 
sunaikinti tuos palaikus, pakeisti juos ryškia, 
nesuteršiama šviesa.

Mirusiųjų reąuies gyviems, gyvųjų bei mirusiųjų 
reąuies viena liepsna. Sužadink ją: naktis jau čia, 
naktis jau plinta — ištiesia tarp kalnų 
voratinklinį savo virpėjimą — ūmai akis nebetarnauja — 
lieka tik pažinimas karščio ar tamsos.

Mario Luzi gimė 1914 m. spalio 20 d. Firenzos mieste. Vos su
laukęs dvidešimt metų, ten pat įsigijo literatūros doktoratą ir išleido 
pirmą savo eilių rinkinį. Tebegyvena Firenzoj, dėstydamas literatūrą 
ir bendradarbiaudamas spaudoj.

Viktoras Petravičius Užsklanda (medž. raiž.)

CAMILLO SBARBARO

TACI, AN1MA STANCA DI GODERE

Nurimk, džiaugsmais bei kančiom persunkta siela, 
(prie vieno ir prie kito pasikliovusi žengi).
Klausau ir negirdėt nei vieno tavo balso, 
neapgailestaujančio gailios jaunystės, 
nei pykčio, nei vilties, ar nuobodžio.
Tūnoji lyg kūnas, apglušinta beviltiškame neveiklume.
Ir mes nenustebtumėm, ar ne tiesa, siela manoji, 
jei širdis liautųs plakti, jei kvapas...
Tačiau mes žengiam. Žengiam — aš ir tu miegeiviai.
Ir medžiai yra medžiai, namai yra namai, 
praeinančios moterys yra moterys, ir visa tai, kas yra — 
yra, yra vien tiktai, kas yra.
Džiaugsmo bei kančios prietykis mus nebeliečia. 
Pasaulio sirena jau prarado savo sonatą, 
ir pasaulis lieka didžiulė tyruma.
Tyrumoj aš žiūriu išdžiūvusiom akim į save patį.

Iš italų kalbos vertė Povilas Vaišvila

Camillo Sbarbaro gimė 1888 m. sausio 12 d. Santa Margherita 
miestelyj. Anksti pradėjo spaudoj rodytis, ilgus metus bendradarbiau
damas nepaprastai sąžiningais savo vertimais. Po karo dėstė graikų 
kalbą ir išgarsėjo savo kerpių bei samanų studijomis. Tebegyvuoja 
Ponentės Rivieroj.

• TARP LINDAU, KEMPTENO IR 

NEBELHORNO • PEARL S. BUCK 

"PABĖGĖLIAI” • APIE ALGIRDO 

KURAl’SKO PARODU • LAIŠKAI Iš 

NEW YORKO • NAUJA STUDIJA

APIE EDGAR ALLAN POE • SPYG

LIAI IR DYGLIAI • ILIUSTRUOTA 

V. PETRAVIČIAUS, P. DOMŠAICIO, 

A. KURAUSKO, V. KASIULIO IR K. 

ZAPKAUS DARBAIS •
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Apiplėštos klasikų knygos 
ir nykstantieji žodžiai

VALSTYBINGUMAS IR NEPRIKLAUSOMYBĖ
Anądien nusipirkau W. S. 

Maugham "Of Human Bonda- 
ge” kišeninę laidą ir, tik pra
dėjusi skaityti, pastebėjau tą 
nelemtą pastabą — “abridged”. 
Atrodo, kad “abridged” angliš
koje spaudoje įsipilietino il
giems laikams. Tas žodis, ar 
mažomis, ar didelėmis raidėmis 
užspaustas ant knygos viršelio, 
vilioja tempo varomą skaityto
ją, kaip magika. “Imk. Laiko 
nesugaiši. Permesi akim, be
laukdamas autobuso, ir — kvit. 
Visa knyga kaip kapsulė nuo 
čiaudulio — koncentruota!" Ir 
skaitytojas perka. Ką gi... Ra
šytojas garsus, kūrinys garsus 
(rodos, ir filmas sukamas, o 
knygelė pigi, sutrumpinta. Vos 
šimtas, kitas puslapių, o jau ga
li pasigirti, kad susipažinai su 
Maugham ar Steinbeck, su Ca- 
therine Porter ar James A. Mi- 
chener kūryba. Deja, “abrid
ged” knygos silpnybė yra ta, 
kad ji kaip vokiška “Ersatz 
Kaffee”; ir kvepia ir juoda, bet 
ne kava.
Tačiau... tam tikrais atvejais

O vis dėlto... gyvenamasis 
amžius daro savo. Su technikos 
stebuklais atsirado ir knygų 
santrumpos ir, žinoma, pasiliks 
iki žmogui kada susisuks galva 
nuo zovados, kuria jis lekia per 
savo trumpą gyvenimą. Tačiau 
vis dėlto negalima tvirtinti, kad 
knygų santrumpos yra visai ne
reikalingos ir visoms knygoms 
kenksmingos. Yra daug garsių 
kūrėjų ir garsių kūrinių, su ku
riais pažintis, ypač pirmoji pa
žintis, turėtų būti tik per san
trumpą. Pvz. Dantė ir jo “Die
viškoji Komedija”, Cervantes ir 
jo “Don Kichotas”, Tolstojus ir 
“Karas ir Taika”, H. Melville ir 
jo “Moby Diek”, paminint tik 
keletą iš pačių didžiųjų.

Visi šie žodžio meistrai ir jų 
milžiniškos apimties kūriniai 
pribloškia skaitytoją jau pačiu 
knygos storiu ir paskandina vei
kėjų masėse, įvykių mariose, 
nebekalbant, apie skyrių sky
riais besitęsiančias, tai filosofi
nes, tai socialines, istorines, tai 
teologines tezes, diskusijas ir 
problemas. Gerai atliktos šito
kių knygų santrumpos yra tik
ra palaima paprastam skaityto
jui. Nes be jų, kas gi gali besu- 
sekti Natašos ir kunigaikščio 
Andriaus kelius, nuolatos per
traukiamus žodinga Tolstojaus 
filosofija apie karą? Kas bega
li įsigyventi į Ahabo ir Moby 
Diek paslaptingą konfliktą po 
ilgų paragrafų apie banginių 
medžioklės istoriją?

Vaikų literatūra ir knygų 
“apgenėjimas”

Su tokiais atvejais, tačiau, 
knygų santrumpos turėtų ir 
baigtis. Bet, toli gražu, taip nė
ra. Knygų “apgenėjimas” (rei
kalingas ar ne) jau išaugo į 
gerą “biznį”. Tas "biznis” ypač 
pelningas vaikų literatūroje. 
Apie tai išsamiai ir su giliu liū
desiu kalba anglų rašytoja Ru- 
mer Godden dėmesio vertame 
straipsnyje “Words Make the 
Book” (Ladies’ Home Journal, 
Jan. - Febr. 1964).

“Kadangi rašyti vaikams”, 
sako ji, "priešingai žmonių įsi
tikinimui, yra labai sunkus ir 
darbo bei talento reikalaująs

NIJOLE JANKUTE

menas, tikrai gerų knygų vai
kams turime mažai”. Toliau 
straipsnio autorė su širdgėla 
pasakoja, kaip skandalingas 
vaikų literatūros “apgenėjimas” 
eina pilnu tempu daugelyje lei
dyklų. Senieji vaikų numylėti 
klasikai yra begėdiškai perre
daguojami, išmetant daugybę 
žodžių, kurie kaip tik sudaro 
kūrinio kalbos įvairumą, nuotai
ką ir spalvą. Taip apiplėštos 
knygos išleidžiamos spalvinguo
se apdaruose su vos įžiūrima 
fraze: "perpasakota” arba “pri-
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Siame numery:
• Sutrumpintos knygos ir žo

dingumas.
• Vysk. V. Borisevičiaus mir

ties paslaptis.
• Lietuvos nepriklausomybės 

dešimtmečiai ir valstybingumo 
šimtmečiai.

• Broliai Biržiškos ir “Alek- 
sandrynas”.

• Stasys Pilka mūsų teatrinė
mis temomis.

• Paskutinieji Fausto Kiršos 
gyvenimo metai.

• J. Bagdono ir J. Pautieniaus 
parodos.

• Atominio mokslo pionierius 
dr. Gleen T. Seaborg.

• Iš kur galėjo kilti Kauno 
vardas?

• Moterų gyvenimas.
• Numeris iliustruotas A. 

Valeškos, V. K. Jonyno, A. Ku- 
rausko, J. Bagdono, J. Pautie
niaus ir kit. darbais.

KITOS SAVAITES NUMERY:
• K. Veselka aptars absurdo 

teatrą.
• V. Krištolaitytė recenzuos 

dail. Francis Bacon parodą.
• Spausdinsim naują Julijos 

Švabaitės novelę.

r
V, K. Jonynas

r
Sunki, bet miela pradžia.

taikyta vaikams”. Daugelis ne
skrupulingų leidėjų apkarpo 
vaiko knygą net iki 240 žodžių 
ir ant blizgančio viršelio už
spaudžia "vocabulary tested” — 
garantiją, kad tame leidiny nė
ra nei vieno žodžio, kuris būtų 
persunkus vidutinių gabumų 
vaikui. Žinoma, leidėjas pasi
stengia mentaliteto matu pa
rinkti patį žemiausią vidurkį, 
nes tokiu būdu galima parduot 
daugiau knygų. Kokia ironija!

Kai leidėjai prievartauja 
rašytoją

“Daiktus, reikalingus kūnui, 
mes apdraudžiame įvairiausiais 
įstatymais, bet kas liečia dva
sios peną — apsisaugojimo prie
monių nėra, šios srities pikt- 
naudotojus net pažinti sunku, o 
kartais ir jie patys nesupranta, 
kiek blogo padaro”, liūdnai 
skundžiasi rašytoja R. Godden.

Ne tik senieji vaikų klasikai 
yra šitaip apiplėšiami, bet ir vi
sos naujosios knygos. Jauni pra
dedantieji autoriai yra leidėjų 
spaudžiami rašyti kuo menkiau- 

(Nukelta į 2 psl.) Madona (skaldytas stiklas)Adolfas Valeška

VYSK. VINCENTO BORISEVIČIAUS MIRTIES

Kiekvienas asmuo maloniai 
ar atstumiančiai veikia į kitus 
žmones, bet didelės asmenybės 
groja koncertus tautos dvasios 
stygomis ir kuria savo laikotar
pius. Prie jų priklauso kankinio 
keliu nuėjęs vysk. V. Borisevi
čius. Būdamas visą gyvenimą 
tik kunigas, mokytojas ir kul

tūrininkas, jis niekad nesiekė 
sau garbės ir galybės. Ir jo 
amžiui vakarėjant, vyskupo 
mitra ir Lietuvos katalikų val
dymo lazda jam buvo erškėčių 
vainikas ir beturčio ramstis. Ir 
vis dėlto vysk. V. Borisevičius 
nuėjo į amžinybę kaip vienas di-

PASLAPTIS
A. BALTINIS

džiųjų Lietuvos vyskupų, kuris 
savo asmenybe nušvietė mūsų 
gyvenamąjį metą. Jei jo nebū
tų buvę, daug ko būtų trūkę 
Žemaitijai ir visai Lietuvai. Jis 
nebuvo tik savo laikotarpio fi
gūra, bet gyvas puslapis mūsų 
tautos istorijoj.

Apie masių žudikus, pvz., 
Eichmaną, visi žino. Bet kas pa
siekė savęs išsižadėjimo viršū
nę, tas dažnai nepastebimas ir 
nežinomas. Laiko atžvilgiu vysk. 
V. Borisevičius yra mums dar 
taip arti. Jis šiemet turėtų tik 
septynias dešimt aštuonerius 
metus, jei gyventų. Gimęs 1887 
m. lapkričio mėn. 23 d. Bebri- 
ninkų kaime, Vilkaviškio apsk
rityje. Mokėsi Petrapilio Šv. 
Kotrynos gimnazijoje, Seinų ku
nigų seminarijoje ir Šveicarijos 
Friburgo universitete. 1910 m. 
įšventintas kunigu.

Istoriniai įvykiai yra sausi 
ir negailestingi, jei jie nepapuoš- 
ti legendomis ir fantazijomis. 
Jie negailestingi ir vysk. V. Bo- 
risevičiui. Prieš pradėdamas pa
rapijoje dirbti, jau buvo rusų 
žandarų tardomas, ieškant pas 
jį draudžiamosios lietuvių lite
ratūros. Neilgai pabuvęs S. Kal
varijoj vikaru, vokiečių paima
mas kaipo miesto įkaitas, o ru
sai teisia už rinkimą iš žmonių 
vokiečių uždėtos kontribucijos. 
Vėliau buvo X rusų armijos ka
pelionu. Minske organizuoja ra
telį moksleiviams šelpti, vyksta 
į Petrapilio lietuvių seimą, ka- 
pelionauja Mariampolės privati
nėje ir valdiškoje gimnazijoje, 
eina miesto tarybos nario ir pir
mininko pareigas. Profesoriauja 
Seinų kunigų seminarijoje, o 
1926 m. persikelia į Telšius ku
rijos kancleriu. 1927 m. yra 

Telšių kunigų seminarijos pro
fesorius ir rektorius. 1940 m. 
tampa Telšių vyskupo pagelbi- 
ninku, o nuo 1944 m. Telšių vys
kupijos vyskupu. Dalyvauja 
įvairiuose suvažiavimuose su pa 
skaitomis, administruoja semi
nariją ir vėliau Telšių vyskupi
ją, dalyvauja katalikiškoje 
spaudoje.

Jo, kaip rašytojo, talentas 
nebuvo didelis. Ir ne jo raštai, 
bet jo išgyvento gyvenimo kny
ga šviečia mums. Jo stiprybė 
buvo kūrybinis darbas semina
rijoj ir vyskupijoj, žmones my
linti dvasia ir tvirta valia. Be 
teologijos ir filosofijos studijų 
turėjo didelį patyrimą auklėji
mo ir mokymo srityse. Savo 
reikalavimais jis buvo griežtas, 
net kietas savo klierikams ir 
kunigams, bet kaip dėstytojas 
jis mokėjo įsijausti į savo auk
lėtinių sielas, giliai įžvelgti dės
tomuosius dalykus ir gyvai lo
giškai juos perteikti.

Ir tada atėjo 1944 tamsieji 
metai, kai požemio pragaras bu
vo perkeltas į žemės paviršių. 
Vysk. V. Borisevičius tada tu
rėjo penkiasdešimt septynerius 
metus amžiaus. Po dvejų metų 
bolševikų areštuojamas ir už
daromas į kalėjimą. Blogio au
gimas nežino ribų. Nuo dieviš
kų šaltinių atitrūkęs protas su
galvoja siaubingus kankinimo 
metodus, kurie nei pasotina pik
tadario fizinės egzistencijos, 
nei daugina jo turtą. Blogio 
troškulys trokšta save paten
kinti ir lavinos būdu auga gi
lyn ir platyn.

Vysk. V. Borisevičiaus var
das kalėjime ištrintas iš pavar- 
dinių sąrašų — jis tik numeris. 
Apie jį tikrai tik tiek žinoma, 
kad buvo areštuotas 1946 m. 
vasario mėn. 3 d. ir mirė kalėji-

(Nukelta į 2 psl.)

Ilgametė vergija caristinėje 
ir dabar komunistinėje Rusijos 
preispaudoje nepajėgė ir nepa
jėgia palaužti lietuvio savitos 
dvasios. Lietuvis buvo, jautė
si ir norėjo išlikti aukštesnės 
kultūros, kito tikėjimo, kito
kių papročių ir skirtingos kal
bos žmogum. Okupantų sieki
mas priversti lietuvį pasisavin
ti rusų kalbą, priimti pravo
slavišką, o dabar ateistišką ti
kėjimą, persiimti rusiška kul
tūra ir papročiais visados bu
vo ir yra sutinkamas su nepa
laužiama pasipriešinimo dva
sia. Pasipriešinimo kova, pro
gai pasitaikius, virsta karštu 
mūšiu, kitais atvejais rusena 
pasyvi, bet neužgesinama, ne- 
beužliejama.

Ši šimtmetinė kova lietuvio 
charakteriui turėjo, ir be abe
jo tebeturi, didelės įtakos. Ji 
ugdo jo valią kietam pasiprie
šinimui, grūdina kovai, jungia 
vienybei. Dėl to Lietuvoje oku
pantai visados suranda žymiai 
mažesnį nuošimtį kolaborantų, 
negu bet kurioj kitoj tautoj. 
Ir priespaudos užgožtas lietu
vis išlieka nepaveiktas oku
panto siekimų palaužti jo dva
sią, sunaikinti jo savitumą.

Tačiau ilga okupacija lietu
vio dvasiai yra padariusi ir 
neigiamos įtakos. Kieto pasi
priešinimo dvasia lietuvį iš
ugdė užsispyrusiu individualis
tu. Lietuvis dažnai veikė savo 
atsakomybe, net su nieku ki
tu neturėjo jokių ryšių. Ir taip 
ne vien dėl bajorų nutautėji
mo, bet ir dėl šios individua
listinės dvasios buvo atsijung
ta ne tik nuo bendrininkų, bet 
ir nuo praeities. Lietuvis ne
teko istorinės sąmonės. Ir jos 
jis neatgavo nei per dvidešim
tį savo nepriklausomo gyve
nimo metų, nei per dvidešimt
metį gyvenimo svetur. Per vi
są tą laikotarpį nebuvo suras
ta valstybinio ryšio su senąja 
praeitimi. Lietuva pasauliui 
prisistatė kaip nauja valsty
bė ir savo metus skaitė nuo 
nepriklausomybės atgavimo.

Ir dabar mes dar nesame 
pajutę savo praeities vertės, 
nei istorinio pulso ar istorinės 
sąmonės. Nors Lietuva ir did
vyrių žemė, bet ir tų didvyrių 
mes nelabai sugebam prisimin
ti. Štai Stasys Yla (Draugas, 

A. Kuratiskas. Induktyviai — deduktyvini (tempera)
Paveikslas, dailininko parodoje atrinktas Čiurlionio galerijai

1963 m. rugsėjo 28) straips
nyje “Kaip užbaigsime min- 
dauginius metus”, nurodęs, 
kad Lietuvoje Mindaugas ne
bus minimas, su dideliu susi
rūpinimu klausia: “Bet kodėl 
negerbiame jo mes, kuriem 
rūpi prieš 700 metų iškeltas 
valstybinis savitumas?’’

Ir iš tiesų, kodėl mes ne- 
gerbiam savo pirmojo kara
liaus? Man rodos tai rusų prie
spaudoje išnykusios mūsų is
torinės sąmonės požymis! Ki
taip mes būtume ne tik įam
žinę Mindaugo vardą kokiais 
nors paminklais, bet ir juo 
būtume išgarsinę savo valsty
binį senumą. Kitaip mes minė
tume ne tik nepriklausomybės 
paskelbimo, bet ir įsteigimo 
sukaktį.

Ir argi neskriaudžiame Lie
tuvos, kai susirinkę savo vals- 
t.vbinėn šventėn minime vien 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį ir skaičiuojame 45 ar 
46 metus, iš kurių jau daugiau 
kaip pusė vėl vergijoj, o ne
prisimenam, kad Lietuvos vals
tybė jau egzistavo daugiau 
kaip prieš 700 metų.

Man rodos, kad tiek istori
nės sąmonės atstatymui, tiek 
Mindaugo pagerbimui, tiek 
Lietuvos vardo propogandai 
mes gražiai pasitarnautume, 
jei šalia nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėtame 
ir karaliaus Mindaugo valsty
bės suvienijimo sukaktį, šalia 
1918 m. vasario 16 būtų prisi
menami ir 1236 m., arba ša
lia 46 metų nuo nepriklauso
mo gyvenimo pradžios būtų 
minimi 729 metai nuo lietuvių 
genčių apjungimo, t. y., vals
tybės įkūrimo.

Todėl ir Mindaugui būtų pa
minklas, ir Lietuvos vardas 
tvirčiau šalia senųjų valsty
bių įsirikiuotų, ir daugiau res- 
pekto iš kaimynų susilauktu
me, jei minėtume ne tik 1918 
metų nepriklausomybės paskel
bimo, bet ir 1236 metų valsty
bės įsteigimo sukaktis. Nepa- 
naudojimas pastarosios datos, 
man rodos, nedovanotinas ap
sileidimas, istorinės sąmonės 
stoka. Laikas pajusti istorinę 
vertę.

Cezaris Surdokas



2K <T <-

U!IUtlU
ANTROJI DALIS / 1964 — DONELAIČIO — METAI, VASARIO 15 / F E B R. 1 5,1964 /PARTTWO(NR. 39)

1 11 ' ■■ 1 ■■ i .y.-  .......... — ........ ....... —• — ——

Prasiveržti pasaulio 

intelektualiniu klodan
Pokalbis su "Lituanus" redaktorium dr. Tomu Remeikiu

RELATYVAUS ŽEMAIČIŲ JAUNUMO KLAUSIMAS

Jaunosios mūsų šviesuolių 
kartos pastangų vaisius — ang
lų kalba leidžiamas “Lituanus” 
žurnalas — šiais metais lyg ir 
pradeda antrąjį savo gyvavimo 
etapą su realiai ambicingu už
moju — lietuviškomis proble
momis prasimušti į angliškai 
kalbančio pasaulio intelektuali
nį klodą. Tai žingsnis, kurio 
mūsų išeivijai lig šiol vis tvir
čiau nepavykdavo žengti, vis 
lyg trūkdavo savimi pasitikin
čios drąsos, vis lyg ir stokojo 
pačių lietuvių šviesuolių, kurie 
ir šio krašto intelektualų tarpe 
jaustųsi kaip žuvis vandenyje. 
Čionykštė mūsų išeivija atrodė 
lyg ir pasitenkina tokia pozici
ja, apie kurią studijinės ameri
kiečių institucijos negali pasa
kyti nieko gero, nei blogo, žo
džiu buvo lyg ir apsiprasta su 
pilkųjų vidutiniokų vardu.

Tačiau jaunajai mūsų dabar
ties kartai, kilstelėjus galvas 
aukščiau, jau nenorima pasiten
kinti, sakytume, tradiciniu lie
tuvio kuklumu. Tad ir svei
kintinas ryžtas lietuviškąsias 
problemas iš mūsų siaurų sa- 
vuotės salių ir draugijų išnešti 
plačiau į tuos šio krašto sluoks
nius, kurie lemia ir kurie atei
tyje. gal būt, lems pasaulio ci
vilizacijos, o kartu ir mūsų tė
vynės likimą.

Tad, akcentuodami jaunosios 
mūsų šviesuolių kartos pastan
gas, besidriekiančias ne tik į 
dabarties, bet gal ir į tolimos 
ateities perspektyvas, kaip tik 
Vasario šešioliktosios išvakarė
se kreipėmės į naująjį ‘'Litua
nus’' redaktorių, ryškų jauno
sios kartos atstovą dr. Tomą 
Renicikj su visa virtine klausi
mų, kurie, tikimės, labiau nu
švies taip begaliniai mums svar
baus žurnalo nūdieninę situaci
ją ir jo redakcijos bei leidėjų 
planus.

— Girdėjome, kad pastarosio
mis dienomis Chicagoje buvo 
lyg ir reorganizacinis pasitari
mas “Lituanus” redakcijos, ad
ministracijos ir aplamai tų, ku
rie labiausiai serga “Lituanus” 
žurnalo išlikimu ir vaisingiau
sia jo kryptimi. Sakykite, Re
daktoriau, kurios priežastys ver 
tė kaip tik dabar susibėgti ir, 
gal būt, lemiamai palukštenti

Siame numery:
• Intervieiv su “Lituanus” re
daktorium.
• Naujas romanas “Drauge”.
• Ar žemaičiai jaunesni už lie
tuvius?
• Katalikybė ir budizmas.
• Pamirštos lietuviškos knygos 
Paryžiuje.
• Francis Bacon tapyba.
• Menas ir visuomenė.
• Clevelando vyrų oktetas.
• Laiškai iš New Yorko.
• Donelaitis Californijos uni
versitete.
• Vydūno giesmės plokštelėje.
• Akademinės prošvaistės.

“Lituanus’’ žurnalo likimą?
— “Lituanus” leidžiamas jau 

dešimti metai. Per tą laiką žur
nalas išaugo iš informacinio - 
biuleteninio studentijos laikraš
tėlio į plačios apimties žurnalą, 
tiek skaitytojų, tiek jo tikslų 
prasme. Žurnalo leidimas šian
dieną reikalauja plačios orga
nizacijos ir jau profesionalinių 
pajėgų. Su iki šiol turėtu orga
nizaciniu pagrindu vargu ar 
žurnalas galėtų toliau tobulėti. 
Atsirado tad reikalas sudaryti 
atitinkamas sąlygas žurnalo to
lesniam klestėjimui.

Kita lygiai svarbi priežastis, 
vertųsi peržiūrėti žurnalo lini
ją ir pobūdį, yra “Lituanus” 
bendrinė svarba. Manau nekly- 
siu, sakydamas, kad šiandiena 
“Lituanus” yra vienintelis lei
dinys objektyvioje ir kritiškoje 
plotmėje pristatąs pasauliui lie
tuviškus reikalus, kultūrinius, 
politinius ir socialinius klausi
mus. šiandieną tai įgauna ypa
tingos reikšmės, nes kasdien 
daugėja Vakarų pasaulio biblio
tekose ir mokslinėse bei politi
nėse institucijose sovietijoje pa
ruošti veikalai, kurie iškreiptai 
pristato Lietuvą liečiančius

Dr. Tomas Remeikis

klausimus. Toje padėtyje būti
na ir ypatinga politinė misija — 
duoti atkirtį sovietiniam šališ
kumui. Iš kitos pusės, lietuvių 
išeivijos sukurtos kultūrinės 
vertybės pasiliktų tik mūsų pa
čių tarpe be "Lituanus” tarpini- 
kavimo. Stokojant kitų kelių, 
žurnalui tenka misija ir išeivijo
je atsiektiems kultūriniams lai
mėjimams praskinti kelius į 
platesnį pasaulį.

Turint gi tokius uždavinius 
prieš akis, yra svarbu nuolatos 
pasvarstyti, kaip efektyviai šią 
misiją atliekame. Buvo prieita 
nuomonės, kad reikalinga toliau 
žurnalą tobulinti, kelti jo lygį, 
kad jis taptų autoritetingu 
mums rūpimų klausimų svarsty- 
toju. Atsižvelgiant, kad žurna
las jau dabar yra skiriamas ne 
masinei informacijai, o daugiau 
elitiniams sluoksniams, moksli
nėms ir politinėms institucijoms, 
iškyla aiškus reikalas žurnalo 
turinį iškelti į intelektualinę 
plotmę. Tik tikrai aukšto lygio 
turinys išskirs “Lituanus'

Lietuvos valstybės ženklas — Vytis D.L.K. Žyg bnanto Augusto kilime - gobelene XVI šimtmetyje

visos eilės mažumų leidžiamų 
žurnalų ir žurnalėlių ir suteiks 
svorį keliamų klausimų atsaky
mams. Trumpai — visas žurna
lo leidimas turi būti suprofesio- 
nalintas. To siekti ir buvo pa
siryžta.

Žurnalo leidimas ką tik nusa
kytiems tikslams siekti yra tik 
viena iš galimų priemonių. Iki 
šiol buvo apleistas mokslinio 
pobūdžio monografijų ir diser
tacijų leidimas anglų ir kitomis 
kalbomis, mokslinių konferenci
jų rengimas, ir bendrai, tyrimi- 
nei veiklai nebuvo rimtesnių 
galimybių išsimušti iš mūsų 
išeiviškos aplinkos. Žurnalo lei
dėjai ir redaktoriai priėjo nuo
monės, kad tokios veiklos rėmi
mas ir, reikalui esant, net orga
nizavimas yra reikalingas ne tik 
išeivijos kultūrinei - politinei mi
sijai įgyvendinti, bet ir žurnalo 
puslapiams kompetetingos me
džiagos parūpinti. Atseit, yra 

Naujas romanas kasdieninėje "Draugo" atkarpoje
jauno mūsų rašytojo plataus mosto kūrinys

Ateinančią savaitę dieninėje 
“Draugo” atkarpoje bus pradė
tas spausdinti Kazio Almeno ro
manas “Upė į rytus, upė į šiau
rę”. Romano autorius yra jau
nas mūsų rašytojas, išaugęs 
grynai išeiviškoje lietuvių lite
ratūros dirvoje. Jo autorius jau 
kuris laikas įdomiais savo kū
rybos gabalais reiškiasi mūsų 
periodinėje spaudoje. “Upė į 
rytus, upė į šiaurę” yra pirma
sis ne tik platesnės, bet jau tik
rai plačios apimties Kazio Al
meno užmojus, kuris, tikimės, 
jau pirmaisiais romano skyriais 
prirakins skaitytojų dėmesį.

Patį romano pobūdį nėra leng
va trumpoje informacijoje ap
tarti. Tai bus kartu istorinės 
praeities ir nutrūktagalviškų 
nuotykių pynė, bet kartu tai bus 
ir giliai tragiška pastovių ir 
skausmingai besikeičiančių cha
rakterių studija, tai bus taipgi 
istorinėn tieson atremti devy
niolikto šimtmečio pradžios lie
tuvio, europiečio, ruso ir anų

iš laikų Amerikos žemyno dvasios

pasiryžta ir šia kryptimi spar
čiau judėti.

— Kaip pramatėte spręsti lė
šų “Lituanus” .eisti problemą?

— Jau yra pramatytas žur
nalo finansinis vajus šių metų 
rugsėjo mėnesyje. Vajus bus 
vykdomas dviem kryptim. Pir
ma, bus išvystyta akcija pakel
ti prenumeratorių skaičių bent 
iki 4,000. Jei to atsiektume, žur
nalas turėtų pastovesnę finan
sinę bazę. Šis skaičius nėra fan
tastiškas, nes prenumeratorių 
bus ieškoma ir tarp Amerikos 
lietuvių, ypač antrosios ir tre
čiosios kartos tarpe. Žinoma, ša
lia prenumeratorių 'bus renka
mos ir aukos. Antra, yra pra- 
matoma ėrganizuoti alumnus į 
rėmėjų būrelius. Kiekvienas mū
sų alumnas raštiškai pasižadėtų 
duoti žurnalui tam tikrą sumą. 
Jei šis vajus pasisektų, turėtu
me užtektinai nuolatinių įplau
kų ne tik žurnalui leisti, bet ir 

portretai, finalinėje romano 
scenoje simboliškai ateitį palie
kant tik sveikam lietuviškajam 
kamienui.

Romano veiksmas, prasidėjęs 
1815 metais Šateikių bažnytkai
myje, Žemaitijoje, žaibiškai rie
da per spalvingą anų metų Eu
ropą iki Atlanto pakrantės 
Prancūzijoje, tada skrodžia aud
ringąjį vandenyną, ir klaidžio
ja beribėse šiaurės Amerikos 
prerijose bei laukiniuose kalny
nuose, kol visi mazgai atsiriša, 
ir visos mįslės įmenamos toli
mojo Pacifiko pakrašty.

Fizinis ir dvasinis ano laiko
tarpio kontekstas romano au
toriaus, atrodo, yra išstudijuo
tas taip, kad nemeluotai jaučia
ma epochos tikrasis veidas ir 
autentiškas jos pulsas, plakąs 
didžiuliame, beveik normaliai 
dviejų knyginių tomų veikale.

Kazio Almeno “Upė į rytus, 
upė į šiaurę” mus džiugina dar 
ir tuo, kad tai yra pačios jau
niausios mūsų rašytojų kartos 
atstovo kūryba. Ją turėdami 

platesnę jo mokslinę veiklą or
ganizuoti ir finansuoti.

— Vaikšto žinios, kad ir žur
nalo formatas bus pakeistas. 
Koks jis bus ir kurie motyvai 
verčia šitai daryti?

— Šių metų pirmasis žurnalo 
numeris išeis knyginio formato. 
Manome, kad toks formatas yra 
patogesnis, daugiau tinkąs aka
deminio pobūdžio leidiniui kaip 
ligšiolinis.

— Kaip vertinate posėdžiuose 
prieitus sprendimus ir kiek yra 
realiai paremtos viltys jų prak
tiškam įvykdymui?

— Esu įsitikinęs, kad tik pa
sirinktoji kryptis atsako į išei
vijos reikalavimus, jos užduotį, 
tik pasirinktoji kryptis pilnai 
pateisina įdedamą leidinin ener
giją ir išleidžiamas sumas.

Žinoma, to nebus galima at
siekti be platesnio organizaci
nio užnugario leidimo bei reda- 

(Nukelta į 3 psl.) 

prieš akis, šviesiau galime žvelg
ti į laisvojo pasaulio lietuvių li
teratūros ateitį, tai užtikrini
mas, kdd mūsų literatūra čia 
dar nemirs su vyresniąja rašy
tojų karta. O tai kartu yra ir 
atsakas lietuvių tautos okupan
tui, kuris savo propagandoje 
laisvajai lietuvių literatūrai jau 
seniai yra supylęs kapą. (k. p.)

Kazys Almenas

Neminint čia nieko bendro 
su istorine tiesa neturinčio 
marksistinio mūsų tautos pra
eities darkymo, visai natūra
lu, kad mes patys ryškiuosius 
lietuvių tautos laikotarpius ar 
jų lūžtvinius įvykius kartais 
aiškinamės gana įvairuojan
čiais niuansais. Jeigu net tokia 
dar taip, rodos, netolima praei
tis kaip Lietuvių tautinis atgi
mimas ar net ir šį savaitgalį 
minimas Vasario šešioliktosios 
aktas mūsų istorikų raštuos 
vienur kitur įgauna ir įdomiai 
niuansuotą interpretacijos spal 
vą, tai ką bekalbėti apie se
nuosius, dar priešistorinius lie
tuvių tautos kelius, čia dar nė 
nepajudinta tiek neišaiškintų 
klausimų, kad šios srities spe
cialistams ir šia sritimi besi
domintiems problemų, atrodo, 
užteks metų metams, jei ne 
šimtmečiams. Sakysim, viena 
tokių yra ir žemaičių jaunumo 
mįslė.

Kurią nors problemą tada 
galima laikyti išspręsta, kai 
sprendimas atitinka jos sąly
goms. Dėl to geras problemos 
sąlygų pažinimas yra svarbus 
tarpsnis bet kokiose studijose. 
Atrodo, kad sąlygos kartais 
pačią problemą apsunkina, la
biau ją komplikuoja ir prob
lemos sprendime greičiau veda 
atgal, negu pirmyn. Tačiau tai 
yra tik išorinis įspūdis. Iš tik
rųjų, sąlygų pažinimas ne ap
sunkina problemos sprendimą, 
bet veda į jį. Taip kaip mate
matikoje be sąlygų yra neįma
nomas nei pats uždavinys, nei 
jo sprendimas, panašiai filoso
finiuose svarstymuose teisin
gas klausimo pastatymas yra 
pirmoji ir pagrindinė sąlyga 
problemos sprendimui. Negana 
to, matematikoje uždavinio 
sąlygos, gerai išstudijuotos, 
nurodo sprendimo kryptį. Taip 
pat ir filosofiniuose svarsty
muose klausimo pastatymas 
savyje slepia ir jo sprendimą.

Visa tai galioja, kai mes 
svarstome apie lietuvių tautos 
kilmę ir norime susigaudyti 
jos proistorės vingiuose. Šiai 
problemai taipogi labai svarbu 
jos pastatymas, arba atkreipi
mas dėmesio į tas sąlygas, 
kurios problemą apriboja. Ne
atsižvelgiant į realias šios 
problemos sąlygas, galima 
apie lietuvių tautos praeitį ir 
jos susidarymą sukurti įvai
rių hipotezių ir teorijų, bet 
negalima sakyti, kad jos būtų 
patikimos. Tik tada mūsų teo
rijos bus įtikinamos, kai mes, 
jas kurdami, atsiremsime rea
liomis, nors pirmu žvilgsniu ir 
pačią problemą apsunkinančio
mis aplinkybėmis.

Viena iš tokių sąlygų, kurią 
mes čia norime iškelti, iš tik
rųjų yr£i tokia, kuri problemą 
nemažai komplikuoja. Toji są
lyga, grubiai tariant, yra ta, 
kad žemaičių kalba, kalbinės 
raidos požiūriu, yra toliau pa
žengusi negu aukštaičių tar
mės. Nors, žiūrint geografinės 
logikos, turėtų būti priešingai. 
Kiekvienam, pasižiūrėjusiam į 
žemėlapį, aišku, kad žemaičiai 
yra senesni šio krašto gyven
tojai negu visos aukštaičių 

bangos, kurios juos supa. Ta
čiau žemaičių kalba nėra išlai
kiusi kai kurių reikšmingų 
formų, kurias turi aukštaičiai.

Dr. P. Jonikas savo Lietu
vių kalbos istorijoje iškelia po
rą žemaitiškų skirtingumų. 
Pirmasis iš jų yra išlaikymas 
minkštųjų garsų t ir d ten, 
kur aukštaičiai įsivedė č ir dž, 
pvz. svets, tretB. (60—61 psl.). 
Kitas žemaičių kalbos savu
mas yra dvibalsių ie ir uo iš
virtimas ei ir ou. Dr. Joni
kas yra nuomonės, kad ir šie 
skirtumai, ypač šis pastarasis, 
nėra labai seni.

Šalia to, mes negalime ne
atkreipti dėmesio į tai, kad vi
sai žemaičių kalbos dvasiai, 
pirmu žvilgsniu į ją žiūrint, 
yra labai būdingi šie dalykai:
1. jos kirčio dažnas atsiradi
mas ant pirmojo skiemens (pa
našiai kaip latvių kalboje) ir
2. sutrumpėjimas galūnės. Šių 
dviejų reiškinių sąryšį ir jų 
reikšmę vokiečių kalbos raidai 
yra iškėlęs W. Schmidt savo 
veikale “Rassen und Voelker 
dės Abendlandes”. Remdama
sis Guentenu, jis mano, kad 
laisvo indogermaniško kirčio 
praradimas vokiečių kalboje 
bus įvykęs antroje pirmojo 
tūkstantmečio pr. Kr. pusėje. 
(II tomas, 227—8 psl.) To pa
sėkoje įvyko ir galūnės nutru- 
pėjimas.

Žinoma, mes čia ne vokiečių 
kalbą studijuojame, dėl to pa
liekame nuošaly tolimesnius, 
nors ir įdomius, tų svarstymų 
išvedžiojimus. Mums čia svar
bu yra pastebėti ryšys tarp 
praradimo kintamo muzikinio 
akcento ir galūnės nutrupėji- 
mo, o taipgi ir šių abiejų reiš
kinių svetimumas indogerma
nų kalbos dvasiai. Šių reiški
nių negalima nepastebėti že
maičių kalboje. Dėl to žemai
čių kalbą tenka laikyti toliau 
pažengusia suprastėjimo rai
doje negu aukštaičių kalbas. 
Ir medžiaginė bei apskritai et
nografinė žemaičių kultūra 
yra pažangesnė už aukštaičių. 
Neminint visos eilės galimų 
iškelti faktų, reikia paminėti 
tik šį. Kai Saulės kautynėse 
Mindaugo aukštaičiai kovojo 
mediniais ginklais, tai žemai
čių karių rikiuotė Durbės kau
tynėse, pasak Eiliuotosios kro
nikos, žibėjo kaip stiklas. 
(Nauburas, Taut. Praeit 2 
nr. 210 psl.) Tarp šių dviejų 
kautynių yra tik 24 metų lai
ko tarpas.

Visa tai turint prieš akis, 
kyla klausimas, kaip galėjo 
atsitikti, kad jaunesnių formų 
kultūra (žemaičiai) galėjo at
sirasti apsupta bent iš dviejų 
pusių (iš trečios yra jūra, o 
su šiaurėje gyvenančiomis tar
mėmis žemaičiai turi nemažai 
bendro) senesnės (aukštaitiš
kos) kalbos kultūros? Tai yra 
klausimas, kurį verta patyri
nėti. Ir negalima būtų sakyti, 
kad lietuvių tautos ir kalbos 
proistorės problema yra pasta
tyta ant sprendimui įmanomo 
pagrindo, kol į šį klausimą nė
ra atitinkamai atsižvelgta.

V. Bgd.
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Krikščionišką kultūrą puoselėjant
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADE MIJOS VI SUVAŽIAVIMAS

Š. m. rugsėjo 4, 5, 6 dieno
mis New Yorke, Fordhamo uni
versitete, bus LKM Akademijos 
suvažiavimas. Šio suvažiavimo 
organizacinis darbas yra paves
tas LKM New Yorko židiniui, 
kuriam vadovauja pirm. kun. 
prof. Vladas Jaskievičius, S. J., 
tėvas dr. Viktoras Gidžiūnas ir 
prof. Antanas Vasys. Kaip ži
nome, gausus dalyviais ir reikš
mingas savo akcentais penkta
sis LKM Akademijos suvažiavi
mas buvo 1961 m. Chicagoje. 
Tikimasi, kad ir šiemetinis su
važiavimas New Yorke bus ne
eilinis įvykis laisvojo pasaulio 
lietuvių kultūrinėje ir mokslinė
je veikloje. Šia proga ir kreipė
mės į organizacinio židinio val
dybą, pateikdami jai keletą 
klausmių.

— Koks reikalas buvo atkur
ti išeivijoje LKM Akademiją?

— LKMA buvo įkurta Lietu
voje 1922 m. Ji atliko didelį 
darbą tiek katalikų mokslinių 
jėgų telkime, tiek jaunųjų moks
lininkų paruošime, tiek puoselė
jime krikščioniškos kultūros 
Lietuvoje. Išeivijoje mūsų tiks
las ir uždaviniai tampa dar sva
resni. Juk krikščioniškoji kul
tūra pavergtoje Lietuvoje ne
gailestingai naikinama; griau
nama visa tai, kas buvo am
žiais sukurta. Todėl mums, gy
venantiems laisvajame pasau
lyje, tenka svarbi pareiga — 
puoselėti krikščionišką kultūrą 
lietuvių tautoje.

— Ar neskaldome mes savos 
lietuviškos inteligentijos, atkur
dami LKMA?

— Anaiptol ne. Mes neatstu
miame nei vieno lietuvio inte
lektualo, kuriam brangi yra 
krikščioniškoji kultūra. Atkur
dami LKftfA, mes stengiamės 
tęsti tas tradicijas, kuriomis 
lietuvių tauta amžiais gyveno, 
kurios taip našiai buvo sukles
tėjusios nepriklausomoje Lietu
voje. Į savo susirinkimus ir su
važiavimus mes kviečiame ne 
vien LKMA narius, bet visus 
lietuvius intelektualus. Mes no
rime nuoširdžiai bendradarbiau
ti su visais lietuviais. LKMA 
suvažiavime New Yorke mes 
laukiame visų.

— Ar į suvažiavimą bus kvie-
*

v

Siame numery:
• Krikščionišką kultūrą puose
lėjant.

• Religinio meno esmė.
• Iš laisvųjų estų poezijos.-
• Tikroviškoji lietuvio skulpto
riaus legenda Paryžiuje.
• Apčiuopiama laisvųjų įtaka.
• Jausmai ir tikėjimas ligi pa
ties Dievo.
• Pasisekimas atėjo per vieną 
dieną.
• Dailininkai apie dailininkę ir 
dailininkė apie save.
• Matų ir svorio sistemos kei
timas.
• Moterų sąjungos jubiliejus.

• Lietuvė prie elektroninio mik
roskopo.

• Nauji leidiniai.

čiami ir intelektualai nelietu
viai?

■— Į paskaitas jie nebus kvie
čiami, nes visos paskaitos bus 
lietuvių kalba. Į iškilmingąją 
dalį — banketą kviečiame ir ne
lietuvius. Ypač norime kviesti 
įvairių universitetų profesorius 
ir jų vadovybę. Tačiau turėtu
me ir patys gausiai dalyvauti 
paskaitose ir bankete. Parody
kime, kad lietuviai ne vien ang- 
.iakasiai, bet kad yra ir gausus 
inteligentijos būrys, kuris ne 
vien tik rūpinasi savo tautine 
kultūra, bet aktyviai dalyvauja 
ir šio krašto kultūros ugdyme.

— Kodėl šis VI LKMA suva
žiavimas šaukiamas New Yor
ke?

— Penktasis suvažiavimas 
prieš trejus metus buvo Chica
goje. Dabar LKMA Centro val
dyba (Romoje) pavedė New 
Yorko židiniui suorganizuoti VI 
suvažiavimą. Kaip jau žinoma, 
suvažiavimas bus Fordhamo 
universitete, Bronxe, N. Y. Pats 
faktas, kad suvažiavimas įvyks 
universiteto sienose, priduoda 
suvažiavimui akademinio atspal
vio. Fardhame dėsto keli lietu
viai profesoriai, ir todėl uni
versiteto vadovybė, jų prašoma, 
sutiko užleisti suvažiavimui uni
versiteto patalpas. Čia pat uni
versitete bus visi posėdžiai, pa
skaitos, pamaldos ir iškilmingo
ji dalis — banketas. Net ir nak

Kristjan Raud (estas) Estų tautinio epo “Kalevipoego” iliustracija
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IŠ LAISVŲJŲ ESTŲ POEZIJOS
Estijos nepriklausomybės dieną — vasario 24-tą — minint

MARIE UND.ER

PRISIMINIMAS IR PRIESAIKA

Sustokime, palenkę vienplaukes galvas, 
Prisiminkim, kas liko, kas mirė.

Tai, ko netekom, ir mirties dalanti siena 
Teikia mums nieko nebijančią galią.

Mūs tėvynės dalia padrąsins kantrybę, 
Ginkim jąją visi, jauni ir seni.

Nuo širdies širdin žemės meilė pereina, 
Mūsų mirusių žemė, kurioj turime dalį.

Daug visko žuvo, vienok dar nemirė 
Rūstybė ir garbė: stovėkim pakėlę galvas.

Ne be savųjų namų;
Ten buvo tada kambarys, nuo šėlstančio 
Vėjo užuovėja, namas priglausti tave.

Apniko mus baugūs laikai,
Laikai kartumų ir išbandymų;
Lubos plyšo ir aiženomis krito, 
Kaminai griuvinėjo lyg ledų gabalai, 
Liepsnojančios grindys spragsėjo baisingai: 
Dar ir čionai yra smilkstančių širdžių. 
Ir tai yra teisybė. Viesulai taršė tavo 

plaukus 
Bet karštis niekada nebuvo jau karštesnis 
Nuo to laiko, kai palikai namus.

GUSTAV SUITS

BENAMIS

Pažinojai tą dieną; daug esi matęs. 
Ne be pastogės esi ten gyvenęs,

EPITAFIJA

vynes iš anksto galima užsisa
kyti čia pat universitete. Banke
tas bus puikioje iškilmių salė
je.

— Kaip vyksta suvažiavimo 
organizavimas?

— Pragrama — paskaitomis 
rūpinasi pati Centro valdyba, o 
New Yorko židiniui pavesta tik 
organizaciniai reikalai. Į suva
žiavimą atvyksta keli paskaiti
ninkai iš Europso: prof. A. Ma
ceina, prof. Z. Ivinskis, LKMA 
pirmininkas kun. prof. Liuima 
ir kun. dr. Krasauskas. Jiems 
reikalinga finansinė parama. Ki
taip jie nepajėgtų atvykti. Su
važiavimo organizavimas suriš
tas su nemažomis išlaidomis. 
Stambiausia išlaidų pozicija yra 
išleidimas suvažiavimo darbų.

Finansams telkti sudaryta Fi
nansų komisija, kuriai pirminin
kauja prel. Jonas Balkūnas. 
Jam talkininkauja dr. P. Bag- 
das, kun. St. Raila ir p. Bolevi- 
čius. Organizacinis komitetas 
nuoširdžiai prašo visų lietuvių 
paremti savo auka šį svarbų 
lietuvių kultūrinį darbą.

— Kokios sekcijos numato
mos šiame suvažiavime?

— Organizuojamos devynios 
sekcijos: Teologijos, kuriai va
dovauja prof. dr. Liuima, S. J.; 
Filosofijos — dr. J. Girnius; 
Teisės ir ekonominių mokslų — 
prof. dr. Br. Kasias; Istorijos 
— prof. dr. Z. Ivinskis; Medi
cinos — dr. D. Jasaitis; Tiks

liųjų mokslų ir gamtos — dr. 
A. Damušis: Politinių ir socia
linių — prof. dr. V. Vardys; Pe
dagogikos ir psichologijos — 
prof. dr. V. Bieliauskas; Lite
ratūros ir kalbos — kun. dr. L. 
Andriekus, OFM.

R. Moz.oliiULskas Madona
Iš Chicagoj rengiamos lietuvių religinio meno parodos

— Ar jau žinomi sekcijų pa
skaitininkai?

— Sekcijų paskaitininkai dar 
ne visi mums žinomi. Įžanginę 
bendrą paskaitą skaitys prof. dr. 
A. Maceina. Suvažiavimą bai
giant, bus paminėta 100 metų 
nuo spaudos draudimo, šia te
ma paskaitą skaitys prof. S. Su
žiedėlis.

— Ar suvažiavime dalyvaus 
kas nors iš pirmųjų LKMA or
ganizatorių ?

— 1922 m. pirmąją LKMA 
valdybą sudarė: pirm. vysk. J. 
Skvireckas, prof. Pr. Dovydai
tis, prof. St. Šalkauskis, kun. dr.
M. Reinys, adv. L. Noreika ir 
prof. dr. A. Sennas. Iš gyvųjų 
tarpo atsiskyrė visi, išskyrus 
prof. A. Senną, kuris dar pilnas 
jaunatviškos energijos ir pro
fesoriauja Pennsylvanijos uni
versitete. Jį pamatysime ir iš
girsime ir šiame LKMA VI su
važiavime. (k. p.)

JUHAN LIIV

IMČIAU GELIŲ VAINIKĄ

Imčiau gėlių vainiką, 
Įpinčiau tave jo džiaugsman, 
Apsupčiau jo kvapsnimis, 
Našlaite, .Estijos žeme.

Imčiau dangaus mėlynę, 
Skaidrumą šviesios iškilios, 
Aušros ir saulėleidžio varsas, 
Visiems matant, tave vainikuoti.

Imčiau ir meilės saitus, 
Pagarbos ir ištikimybės, 
Apglėbčiau tave jų paguodoj, 
Nutildyčiau tavo lcamčias.

Imčiau ir pašvęstą kraują, 
Drąsios širdies kiekvieną ląstelę, 
Paremčiau tave jų narsa, 
Nelaimingoji tėvyne.

VILLEM RIDALA

Gyvenimui priklauso laiko nuoma; jį pragyvena narsūs žygiai, 
Ištikimi, su tėvynės meile, kuri tyliai nueina miriop. 
Drąsos atminimas belaikis, degąs kaip liepsna tamsybėj. 
Žiūrėk, iš likimo nakties šviečia tolimas deglas garbės.

Išvertė A. Ndž.

RELIGINIO MENO ESME
Lietuvių religinio meno parodai artėjant

Religinis menas, kaip menas, 
yra bendrojo meno savita ša
ka. Todėl, kalbant apie religinį 
meną, reikia laikytis bendrojo 
meno sampratos, ribojantis 
specifiniu religijos srities bū- 
dingumu.

Būtis plačiausia parsme reiš
kiasi trejopoj plotmėj: ontolo
ginėj, etinėj ir estetinėj. Pir
moji atskleidžiai pažįstančia
jam protui tiesos pavidalu, 
antroji apsisprendžiančiajam 
protui — valiai — gėrio pavi
dalu ir pastaroji atsiskleidžia 
mūsų išgyvenančiai sielai gro
žio pavidalu. Menas tuo būdu 
yra žmogaus sielos estetinio iš
gyvenimo išraiška.

Sielos išgyvenimai, kuriuos 
mes vadiname emocijomis — 
jausmais, yra įvairūs, ir dėl 
to meno pasaulis atitinkamai 
yra labai įvairuojantis. Dar 
niekas iki šiol nėra išsėmęs vi
sų meno galimybių. Be to, ir 
tų pačių jausmų gali būti įvai
rių išreiškimo būdų: šviesos 
- šešėlio, spalvos, judesių, gar
so. Pagal skirtingus išraiškos 
būdus atitinkamai yra skirtin
gos ir meno sritys. Reiškiant 
sielos jausminį išgyvenimą 
šviesos - šešėlio būdu, susida
ro paišyba; spalvos būdu — 
tapyba; garso būdu — muzi
ka ir dainavimas; judesio — 
plastika: architektūra, skulp
tūra, grafika, baletas, vaidyba. 
Kartais būna keletas išreiški
mo būdų, arba meno sričių, 
sujungtų kartu, pavyzdžiui: 
keramika (plastika ir spalva), 
scenos menas (plastika, spal
va ir garsas).

Kaip bendrai meno pagrin
dą sudaro jausminis, arba emo
cinis, sielos išgyvenimas, taip 
lygiai ir religinio meno pagrin
das yra religinis nusiteikimas, 
arba religinis išgyvenimas. 
Kas pajėgia tą religinį jausmą 
išreikšti bet kuriuo anksčiau 
minėtu būdu, tas sukuria reli
ginį meno kūrinį. Religinė nuo
taika, išreikšta garsu, sudaro 
religinį muzikos kūrinį (pasi
jos, traktai, sekvencijos, cho
ralai, preliudai, bažnytinis gie
dojimas). Religinis jausmas, 
išreikštas spalva, sudaro reli
ginius paveikslus, bažnyčių de
koracijas. Religinis pergyveni
mas, išreikštas plastika, suda
ro bažnytinę architektūrą, 
skulptūrą, liturginius rakan
dus.

Tuo būdu religinis menas nė- 
ra kažkas naujo šalia bendro
jo meno, bet tam tikra meno 
rūšis, pagrįsta religine nuotai
ka. Kaip bendrai menas yra 
daugialypis, taip atitinkamai 
ir religinis menas yra daugia- 
riopas, besireiškiąs visose me
no srityse, pradedant skulptū
ra, einant į tapybą, mozaiką,

Ados Korsakaitės piešinys

vitražus iki baleto ir vaidybos 
bažnytinėse misterijose, proce
sijose.

Bažnytinis menas gali būti 
reiškiamas ne tiktai įvairiose 
meno srityse, kaip minėta, bet 
taip pat ir įvairiais meno sti
liais: realistiniu, impresionis
tiniu, ekspresionistiniu ir net 
abstraktiniu. Bažnytinis menas 
nesiriboja viena kuria mokyk
la arba vienu stiliumi. Kiek
vienas stilius turi savitą dva
sios išraišką, ir to savitumo 
įtakoje gali būti išreikštas taip 
pat ir religinis įsijautimas. 
Kiekvienas meno laikotarpis 
paveldi tam laikotarpiui vy
raujančių būdingų kūrinių įvai
riose meno srityse. Taip pat 
ir religinėje kūryboje. Mūsų 
gyvenamuoju laikotarpiu jau 
turime visą eilę religinių kūri
nių ekspresionistinio ir abst
raktinio stiliaus tiek skulptū
rų, tiek paveikslų, tiek vitražų, 
tiek grafikos ar keramikos pa
vidaluos.

Bažnytiniame mene esminis 
dalykus yra ne tai, kurios sri
ties ir kuriame stiliuje yra re
liginiai kūriniai kuriami, bet 
ar jie turi savyje religinio 
jausmo įkūnijimą, ar ne. Tei
giamu atveju bus religinis me
nas, o neigiamu atveju nebuB 
jokio religinio meno kūrinio. 
Įėjęs bažnyčion, turi pajusti 
religinę nuotaiką. Ją turi suža
dinti visa bažnyčios aplinka: 
tiek bažnyčios architektūra, 
tiek skulptūra, tiek tapyba, 
tiek dekoracija ar grafika. 
Bažnyčios yra skiriamos žmo
gaus religiniam pasireiškimui. 
Visokios rūšies religinis me
nas turi veikti žmogaus sielą 
religinio išgyvenimo sužadini
mo kryptimi. Jeigu bažnytinis 
menas šito savo uždavinio ne
atlieka, su juo jau yra kaž
kas negero. Jeigu žmogus, 
įėjęs bažnyčion, neturi trauki
mo Dievop, jeigu nekyla joje 
jausmas susitelkti ir garbinti 
Dievą, tai reikia suabejoti jau 
ir tos bažnyčios religinio me
no verte. Tikras ir stiprus baž
nytinis menas žavi kiekvieną 
lankytoją. Jeigu bažnytinis 
menas žmogų tik išblaško ir 
neigiamai nuteikia — reikia 
manyti, kad jis tėra tik taria
masis bažnytinis menas.

Bažnyčion įėjus, turi kilti 
noras melstis, o ne pykti, ar 
šokti.

Taigi bažnytinis menas yra 
kūrėjo religinio jausmo išraiš
ka, ir jo paskirtis yra sužadin
ti atitinkamą religinį nusiteiki
mą žiūrovų sielose, nežiūrint, 
kokiomis išraiškos priemonė
mis šis menas bylotų ir kokio
mis meno raidos srovėmis te
kėtų. Dr. P. C.
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Tai ne laisvalaikio darbas
Dr. Jonas Balys apie Lituanistikos instituto veiklos projektus, sutinkamas kliū
tis, apie lituanistikos situaciją okupuotoje Lietuvoje, kitataučių mokslininkų dar

bus ir savuosius užmojus.

nuo betarpiškų ir tie- 
lituanistinio mokslo 

šimtmečiais kauptų, 
ir pražydėjusių lietu-

Tarp visos eilės prasmingų 
kultūrinių institucijų, sukurtų 
laivojo pasaulio lietuvių, la
biausiai išliekančios vertės be
ne turi tos, kurios ypač rūpina
si lituanistikos mokslo palaiky
mu ir jo plėtimu. Iš kitos pusės 
žinome, kaip yra čia be galo 
sunkus, kartais veik neįmano
mas lituanisto mokslininko dar
bas toli 
stoginių 
objektų, 
augusių
viškoje žemėje. Bet kartais, gal 
būt, dar yra tragiškiau tiems 
lituanistams, kurie šiandieninė
je tėvynėje, nors būdami arti 
gaivinančių šaltinių, tačiau ri
kiuojami svetimo atėjūno, nega
li, kiek nori ir kaip nori, iš jų 
versmės semtis objektyviosios 
mokslo tiesos.

Šitokioje situacijoje kiekvie
na rimta lituanistikos mokslo 
pastanga yra ypač sveikintina 
ir palaikytina laisvajame pasau
lyje.

Neseniai pasikeitus Lituanis
tikos instituto vadovybei, yra 
įdomu ir aktualu patirti, kokie 
yra instituto užmojai dabarty
je ir kokia yra visa šios moks
lo srities kontekstinė situacija.

Kreipėmės tad į patį naująjį 
Lituanistikos instituto preziden
tą, žymųjį mūsų tautosakininką, 
visos eilės reikšmingų šios sri
ties knygų lietuvių ir svetimo
mis kalbomis autorių dr. Joną 
Balį.

— Kokį palikimą (darbų ir 
planų prasme) <>sate perėmę iš 
ankstesnės Lituanistikos insti
tuto vadovybės?

— Žymiausias buvusios vado
vybės užsimojimas buvo išleisti 
Vaclovo Biržiškos ir jo brolio 
Mykolo sukompiliuotą Alek- 
sandryną (tai veikalas apie mū
sų senuosius rašytojus), kurį 
jai ir pavyko ištesėti, nes tre
čias ir paskutinis tomas jau 
baigtas spausdinti. To leidinio 
administravimas ir visos paja
mos bei išlaidos priklauso pagal 
sutartį Kultūros fondui.

— Ką iš senųjų planų numa
tote pirmoj eilėj vykdyti, ir ku
rie nauji veiklos projektai gali 
tikėtis realizavimo?

— Kitas sumanymas, apie ku
rį buvo kalbama jau eilė metų, 
dar lieka įvykdyti, tai instituto 
metraščio išleidimas. Toks lei-

Siame numery:
• Pokalbis hu Lituanistikos in
stituto prezidentu <lr. Jonu Ba
liu.
• Realusis jaunimas ir senimo 
svajonės.
• Atsisveikinimas su aktoriumi 
Petru Kubertavičium.
• Poezija tarp vynuogių ir kak
tusų.
• Vitalijos Bogutaitės eilėraš
čiai.
• Absurdo teatro šaknys ir vir
šūnės.
• Kodėl oktetas nesijuokia?
• Manigirdo Motekaičio kon
certas.
• Religinio meno labirintuos.

dinys būtinai reikalingas, kaip 
instituto gyvastingumo pasireiš
kimas. Tokius leidinius turi ir 
kitos panašių tikslų išeivių ins
titucijos. Pavyzdžiui; estai lei
džia Yearbook of the Estonlan 
Learned Society in Amertca 
(New Yorke nuo 1951 m.); lat
vių centralinis archyvas Austra
lijoje leidžia savo Rakštų kra- 
jums (Sidnėjuje nuo 1960 m.), 
tai raštų rinkinys, paskirtas 
menui ir humanitariniams moks 
lams. Stambią seriją leidžia uk- 

Dr. Jonas Balys

rainiečiai: The Annals of the 
Ukrainian Academy of Arts and 
Sciences in the U. S. (New Yor
ke nuo 1951 m.) Mes tuo tarpu 
nieko panašaus neturime. Be to, 
reikia dar nepamiršti ir išeivių 
bibliografijos, kuria niekas ki
tas nepasirūpins. Užtat institu
tas nori perimti Knygų Lenty
nos leidimą, kuri jau nebeturi 
leidėjo ir turėtų sustoti.

Gerų projektų netrūksta. Tas 
pats Kultūros fondas, kuris fi
nansavo Aleksandryno išleidi
mą, atsiklausė instituto vado
vybės, ar būtų tikslu ir galima 
paruošti poros ar trejeto tomų 
Lietuvių kultūros istoriją, ku
rią fondas pasistengtų išleisti. 
Tai didelio masto darbas. Prie 
ankstyvesnės instituto organiza
cijos toks darbas buvo neįmano
mas atlikti. Dabar bus iš nau
jo svarstomi galimumai tokį

Lietuvos aktoriaus mirtis 
sustabdo dėmesį: ties iš
tverme ir kūrybingumo plo

tais.
Pirmą, rods, kartą tarptauti

niu mastu atžymėtas lietuvių 
aktoriaus iš gyvenimo pasitrau- 

darbą suorganizuoti. Reikia pa-I kimas; plačiausiai skaitomo 
brėžti, kad išleidimas yra antra-' “The New York Times” Mask-

Petras Kubertavičius Šarūno vaidmenyje

eilio sunkumo uždavinys. Pats 
sunkiausias dalykas yra tokį 
veikalą paruošti. Reikia suda
ryti planas, surasti autoriai, ku
rie galėtų ir sutiktų parašyti 
pasiimtas temas, paskum višką 
atitinkamai suredaguoti. Nėra 
prasmės spausdinti silpnus ar 
vidutinius darbus, visokius mė
gėjų bandymus, kaip tai daro 
kai kurie skambaus vardo lei
diniai. O gerų darbų bus gali
ma tikėtis tik tada, kai auto
riams bus galima užtikrinti pa
dorus atlyginimas. Mokslo vei
kalas tai ne romanas, kuriam 
parašyti užtenka įkvėpimo ar 
įgimto talento ir pakenčiamo 
kalbos mokėjimo, .čia reikia dar 
daug daugiau: reikia laiko ir 
pastangų medžiagai surinkti, 
jai apdoroti, kritiškai įvertinti 
ir padaryti giliai apgalvotas iš
vadas. Tai ne laisvalaikio pra
leidimo darbas.

— Kuri yra didžiausia pla
tesnės Lietuanistikos instituto 
veiklos kliūtis: mokslininkų ir 
jų lituanistinių - studijinių vei
kalų stoka, ar veikalams leisti 
lėšų trūkumas?

— Jau prigyvenome tokius 
laikus, kai sunkiausias dalykas 
yra gerų lituanistinių veikalų 
paruošimas. Ką buvome atsive
žę iš Lietuvos ar padarėme gy
vendami Vokietijoje (DP sto
vyklose dažnai trūko maisto,

Atsisveikinimas su scenos ąžuolu
Petro Kubertavičiaus pergalei

Ir

...Kodėl kiekvienas medis po 
daugybės vasarų ant že
mės griūna

miršta begaliniam džiags- 
mui jį išauginusios gam
tos.

A. Nyka - Niliūnas, 
VH-oji elegija.

Zita Sodeikienė Po išsižadėjimo
Iš Chicagoje rengiamos lietuvių religinio meno parodos

bet buvo daug laiko), tai jau 
viena ar kita forma yra pa
skelbta. Kiekvienas tikrasis 
srituto narys yra paskelbęs 
keletą studijų, jei ne knygų, 
straipsnių pavidalu, savoje
kitakalbėj spaudoje. Tad aruo-

in- 
po 
tai 
ir

ST. MERINGIS

voje reziduojąs atstovas - laik
raštininkas Amerikos skaityto
jams pranešė, jog Vilniuje mi
rė Petras Kubertavičius, nepri
klausomos Lietuvos laikotarpiu 
iškilęs aktorius, karjeros metu 
suvaidinęs daugiau kaip 5,000 
spektaklių, Šekspyro charakte
rių kūrėjas ir t. t.

Petro Kubertavičiaus vardas 
su teatru rišamas maždaug ke
turiasdešimt penkerių metų lai
kotarpyje. Buvo lietuviškos sce
nos veteranas. Ir dar reikėtų 
pabrėžti: lietuvių profesinio te
atro pradininkas - kūrėjas. Su
vaidintų spektaklių kiekiu, bei 
pirmaeilių vaidmenų skaičiumi 
niekieno dar mūsuose nepra
lenktas. Netgi tarptautiniu 
žvilgsniu vertinant, buvo feno
menas, nes kiek gi aktorių gali 
pasigirti taip prasiplėtusiu (ve
damų vaidmenų!) repertuaru ir 
panašiai (vadinamoje “reper- 
tuarinėje” sistemoje) suvaidin
tų spektaklių gausa?! .

Jei anksčiau minėtą skaitmenį 
panorėtumėm įsivaizduoti tikro
viškiau, matysime, jog Kuber
tavičius sceniniame darbe kas
dien, diena iš dienos, yra vaidi
nęs ištisus 12 metų! Kone kas 
ketvirtą savosios teatrinės kar
jeros dieną: retas pajėgumo 
efektas.

Po sunkios ir ilgos plaučių 
vėžio ligos išėjo iš neramios, 
šiurpios, krauju ir ašaromis per
sunktos būties scenos. Į anapu
sinius užkulisius pasitraukė fi-

to v
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dai yra jau gerokai išsisėmę. 
Antra vertus, yra planų, ku
riems įvykdyti reikėtų skirti 
per porą metų jei ne visą, tai 
bent pusę laiko. Tačiau gerai,

(Nukelta į 8 psl.)

žiniai sunykęs, baltagalvis, pri- 
sikentėjęs, bet palikdamas tė
viškėje padavimą, pavyzdį bei 
šviesiausią prisiminimą.

Gimęs 1897 m. birželio 22 d. 
Mariampolės apskrities, Kros
nos valsčiaus ūkininkų šeimoje, 
kurį laiką mokėsi Veiverių mo
kytojų seminarijoje, Voronežo 
mokytojų seminarijoje, Petro
grado aukštesnioje hidrotechni
kos mokykloje.

Tik nuo 1916 metų pradžios 
ima lankyti Juozo Vaičkaus lie
tuvišką teatro studiją (kartu 
su dviem kitais hidrotechnikos 
mokyklos jaunuoliais Viktoru 
Dineika ir Jonu Dikiniu). Sce
nos kelias atrodė persunkus, no
rėjo iš jo pasitraukti, betgi, po
eto Petro Vaičiūno ir J. Vaič
kaus prikalbintas, įsijungia į 
užsimezgusį Skrajojančio teat
ro sambūrį. Pirmuosius nedrą
sius žingsnius, vaidindamas 
“Genovaitėje” Sigitą, scenoje 
žengė 1918 metais Petrograde. 
Tais pačiais metais pasiekia Vil
nių. Mieste siaučia nedatekliai, 
badas, okupacija. O varganoje 
kasdienybėje įvyksta stebuklas: 
lietuviško teatro užuomazga!

Lenkams Vilnių užgrobus, 
Juozo Vaičkaus mokiniai, dau
guma jų Kauną pėsčiomis pa
siekę, jau 1919 m. birželio mėn. 
Miesto teatro mediniame pasta
te pradeda Skrajojančio Vaič
kaus teatro antrąjį sezoną. Re
pertuare vyrauja anuometinė 
lietuvių bei skandinavų drama
turgija. Šiuo laikotarpiu stiprė
ja Petro Kubertavičiaus įgim
tas talentas.

(Nukelta j 8 psl.)

REALUSIS JAUNIMAS IR 
SENIMO SVAJONĖS

Gausiai liejame ašaras ir ra
šalą dėl savo jaunimo. Gal 
daugiausia rašalą, nes tada 
jaučiamės jau šį tą nuveikę, ir 
nereikia tokių didelių sąžinės 
graužimų. O faktas lieka fak
tu ir duria į akis kiekvieną 
dieną, kai su savo jaunimu jau 
nebesusišnekame. Kažkur ne
pataikome, kažkaip ne taip 
prakalbame į šito kitur ir ki
taip augančio žmogaus širdį. 
Nėra rezonanso, ir mums te
lieka jiems priekaištauti. Aiš
ku, jiems, ne patiems sau.

Ir taip rašo mieli vidutinio 
amžiaus amžininkai apie sen
timentus ir nostalgiją, pasi
guosdami, jog vis dėlto saviš
kiui mieliau žiūrėti kad ir la
bai nevykusio lietuviško spek
taklio, negu gabiai ir veržliai 
parengto svetimojo. Sutinkant, 
kad tokioje kalboje yra daug 
ir teisybės, nejučiomis ateina 
mintis ir apie šitos nostalgijos 
pavojų.

Gal šiandien nereikėtų mums 
taip pykti ant jaunimų ir jį 
kaltinti, jei atidžiau pasižiūrė
tume į save ir į akivaizdžią re
alybę. Nustokime ruošę vaidi
nimus, minėjimus vien iške
liaujantiems, viską atidavu- 
siems ir sentimentuose skęs- 
tantiems tiems mieliems ir gar
bingiems anų laikų veikėjams 
ir įvairių grupių vairuotojams, 
kurie jau yra tarę savo žodį, 
padarę savo darbą — ir daž
nai užsiauginę vaikus, su ku
riais nebegali susikalbėti. Su
klijuojame pobūvių programas 
tik tokiam jaunimui, kokį mes 
jį norėtume matyti, verčiame 
domėtis tuo, kuo mūsų many
mu ir išmanymu jie privalėtų 
domėtis; kaimu ir garbingų 
generolų atsiminimais, kara
liais ir kunigaikščiais bei sto
vyklų intrigų literatūra. Ne

R. Mozoliauskas Veidas

Iš Chicagoje rengiamos lietuvių religinio meno parodos

klausiame jų nuomonės, nekal
bame su jais kaip su karta, 
ateinančia stoti į mūsų vietą 
visai kitame krašte ir kitokio
se sąlygose, atsisakome žiūrė
ti į ateitį jų akimis. Kaip jau
čiasi dabarties lūžiuose jaunas 
žmogus, atitrūkęs nuo senojo 
kamieno ir nepritapęs nauja
me krašte? Ar tikrai jį domi
na tik mūsų garbinga praeitis, 
tautiniai šokiai ir rūbai? Iš
klausykime ir jų nuomonės 
apie šių dienų pasaulio kultū
rinę raidą, Ameriką ir Europą, 
džiaukimės, jei iškyla kuris, 
kaip raketa, “tarptautiniuose 
vandenyse”, skirkime daugiau 
dėmesio jų jaunai, šiandieninei 
kūrybai, jų galvosenai, bendra
darbiaukime ir duokime pro
gos parodyti jauną dailę, muzi
ką ir žodį saviškiams. Jie pa
jus pasididžiavimą, kad turi 
savo veidą ir vietą senosios 
kartos eilėse. Taip mes nenu
trauksime to plono siūlo, ku
ris juos teberiša prie savosios 
tautos kamieno, ir perduosime 
jiems nedirbtinai tą lietuvišku
mo tęstinumą, kurio svarbą 
mes, išeinantieji, taip skaus
mingai juntame.

Gi vien dejavimu nedaug pa
darysime, jeigu, kaip sena te
atro primadona, tvirtai užda
rysime duris norintiems prista
tyti savo asmenybę kitokiais 
žodžiais, kokius esame įpratę 
girdėti. Taip, neikime nei į ge
rus teatrus, nei geras parodas, 
nei neskaitykime kitų parašy
tų knygų, — ir išvažiuokime į 
kazimierines, nepalikę subren
dusių įpėdinių, nenutiesę tilto 
per tą didžiulį tarpeklį, kuris 
mus tebeskiria ir kurio var
das nesupratimas. Nostalgi
ja yra išeinančios kartos žy
mė, mums reikia jauno krauja.

R. K. V.
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Tapybiškieji ir skulptūriškieji 1863 metų fragmentai
4

Sukiliminės temos dailės konkurso proga

PRANAS ČEPĖNAS

VIENO VYRO DIVIZIJA

Visų pirma noriu pasidžiaugti 
menininkų susidomėjimu 1863
m. įvykiais. Tie įvykiai mūsų 
tautai buvo gyvybinės reikšmės. 
Kaip dabar, taip tada, tauta, 
kovodama dėl savo laisvės, pa
rodė didelio pasiryžimo ir pasi
aukojimo, kovojant tą kovą. Bet 
ar buvo kada neaktuali laisvės 
kovų tema meno kūryboje? Ma
no manymu, ji buvo aktuali ir 
visada aktuali paliks.
Ne tik senovės Romos imperi

joj, Spartako vadovaujamų, 
vergų kovos dėl laisvės liko įam
žintos įvairia meno kūryba. Ne
paliko be atgarsio Byrono ar 
Garibaldžio laisvės kovos meni
ninkų sieloje ir jas jie panaudo
jo savo kūrybos temoms.

Istorinė tema, mano many
mu, negalėtų būti kliūtimi kur
ti meno veikalą. Atvirkščiai, is
torines temas laikyčiau dargi 
dideliu paskatų kūrybai.

Niekas nenuvertino dėl temų 
pasirinkimo nei Tolstojaus vei
kalo Karas ir taika, nei Stepono 
Zweigo Marijos Antuanetės, 
Schillerio Wilhelmo Tellio ar 
H. Manno Henriko IV ir t. t.

Tas pat reikalas ir su mūsiš
kiais kūrėjais; B. Sruogos — 
Radvila Perkūnas, Milžino Pa- 
unksmė, Mykolaičio Putino — 
Sukilėliai, Čiurlionienės Aušros 
Sūnūs, Grušo — Herkus Montė. 
Toliau sektų V. Krėvė, Maironis, 
M. šiaulėniškis ir t. t.

Veikiausia veikalo vertė bu
vo nustatoma ne pagal pasirink
tąją temą, bet pagal kūrybinius 
rezultatus. Vakarų laisvajame 
pasaulyje niekas meno veika
lams nesukerpa modelių, niekas 
nenustato temų bei jų realizavi
mo būdų. Plačia žodžio prasme, 
laisvas menininkas - kūrėjas 
renkasi temas ir darbo meto
dus ir, anot Camus, paskui su 
savąja kūryba atlieka išpažintį 
visuomenei, parodo jai skausmą 
ir išgyvena džiaugsmą realizuo
tame meno kūrinyje.

Menininkai, kuriems 1863 me
tų įvykiai, vienu ar kitu būdu, 
bus įskėlę kūrybinę kibirkštį ir 
kuri juose galės suliepsnoti iš
kiliu meno kūriniu, galės nu
džiuginti visuomenę ir suteikti 
jai šventiško džiaugsmo bei pa
sigėrėjimo.

v

Siame numery:
• Tapybiškieji ir skulptūriškieji 
sukilimo fragmentai.
• Julių Kaupą atsisveikinant.
• Vieno vyro divizija.
• Romano “Lūžiai” recenzija.
• Apie skaitytoją ir poeziją.
• O. V. Milašiaus eilėraštis.
• V. Grigaitienę prisimenant
• Ar gali popiežius būti klai
datikiu?
• Amerikiečiai apie A. Valeš- 
kos religinio meno studijos dar
bus.
• Spygliai ir dygliai.
• P. Brazausko, A. Petrikonio,
E. Daugvilienės, G. Žumbakie- 
nės, J. Daugvilos, J. Bakio, A. 
Korsakaitės ir J. Paukštienės 
dailės darbų nuotraukos.

Ir savosios istorijos pažinimo 
reikalui arba savąja istorija su
sidomėti kartais gali greičiau 
žmogui duoti impulso meno kū
rinys, negu nuobodūs istoriko 
išvedžiojimai, nors jie būtų ir 
paremti pirmaisiais šaltiniais.

♦ * ♦
1861 metų įvykiai turėjo pro- 

loginio tipo įvykių, kuriuos sun
ku atsieti nuo 1863 m. sukilimo 
įvykių, kadangi jie beveik visų 
istorikų pinami vienon grandi
nėm Čia turiu galvoje nuo 1861 
metų prasidėjusias religinio ir 
patriotinio atspalvio manifesta
cijas, kurios vyko ne tik didžiuo
se Lietuvos miestuose, bet ir 
miesteliuose. 1861 m. vasario 
19 d. (arba kovo 3 d.) buvo Ru
sijos imperijoje panaikinta bau
džiava, tačiau dar baudžiaunin
kai turėjo ją atlikinėti iki 1863 
m. gegužės mėn. Faktiškai vals
tiečių išsilaisvinimą pagreitino 
prasidėję 1963 m. įvykiai. Mani
festacijos buvo rengiamos įvai
riausiomis progomis: unijoms 
priminti, Kosciuškos mirties su
kaktuvių proga ir t. t.

Apie Lietuvoje vykusias ma
nifestacijas, pasinaudojęs vysk.
M. Valančiaus archyvu, yra pa
rašęs kan. A. Alekna. Aš jums 
čia pateiksiu 1861 m. liepos 
mėn. 31 d. manifestacijos apra
šymą, stebėtojo pik. Savickio 
(šiauliškis). Jis rašo taip: Esą, 
buvę pasklidę gandų, kad į ma
nifestantus rusai šaudysią. Nie
kas nepaisęs tų gandų ir rengę- 
si jai. Procesija, su bažnytiniais 
altorėliais ir vėliavomis, turėjo 
eiti per Kauno miestą ir per Ne
muno tiltą į Aleksotą ir susitik
ti su “Kunigaikštijos”, t. y. Už-

Dr. Julius Kaupas Nuotrauka P. Petručio

Pijus Brazauskas Atpirkimas
Iš lietuvių religinio meno parodos Chicagoje

nemunės - Suvalkijos, procesi
ja ir “atnaujinti” uniją. Toliau 
pik. Savickis rašo, kad lietuvio 
būdas ramus, nesikarščiuojąs, 
bet pastovus ir ryžtingas, nepa- 
siduodąs gąsdinimams, žmonės,

Kai sunku žodi parašyti
Julių Kaupą amžinai atsisveikinant

— Tėti, iš Detroito skambi
no tas tavo draugas, kur parašė 
Daktarą Kripštuką. Jis sakė, 
kad penktadienį atvažiuos į Chi- 
cagą, — šitaip vasario paskuti
nės savaitės viduryje, vieną va- 

besiruošią į manifestaciją, ėję 
išpažinčių, taikęsi su asmeni- 
niniais priešais ir blogiausiu 
atveju rengęsi“ mirčiai. Skirtą
ją dieną minios žmonių nuo Du
bysos, Neries, Nevėžio plūdo į 

karą man grįžus iš miesto, at
pasakojo žinią dukra. Labai ap
sidžiaugiau. Juliaus nebuvau su
tikęs nuo praėjusios vasaros li
teratūros vakaro ateitininkų 
sendraugių stovykloje, Daina
voje. O susitikimai su Julium 
visada būna malonūs. Valandos, 
praleistos su juo, man būdavo 
vis tikras poilsis, tikras visokios 
įtampos, skubėjimo ir rūpesčių 
pamiršimas, matant prieš save 
tokį ramų, besišypsantį veidą 
ir žmogų, net ir Amerikoje nie
kur neskubantį, kalbantį lėtai, 
ir net karščiausiose diskusijose 
išliekantį tiesiog nesuprantamai 
šiltai šaltu.

O šį kartą ir konkretūs rū
pesčiai vertė mudu susitikti, nes 
laiškais tokie dalykai sunkiau 
ir aptariami. Julius buvo pasi
žadėjęs tremties literatūros dvi- 
dešimčio proga leidžiamai studi
jinei knygai parašyti straipsnį, 
apžvelgiantį laisvojo pasaulio 
lietuvių literatūros romano po
zicijas. Buvau sutikęs tą kolek
tyvinę knygą redaguoti, ir su 
Julium jo įsipareigojimo reika
lais retkarčiais pasikeisdavome 
laiškais. Tą jo rašomą mūsų 
romano studiją turėjau gauti 
šių metų liepos pabaigoje. Dar
bą Julius buvo jau visomis jė
gomis užgulęs. Tad jo atvyki
mas į Chicagą turėjo būti ir šio 
dalyko visų aspektų galutinis 
aptarimas.

Ir, iš tikrųjų, penktadienio 
vakare Julius jau Chicagoje. 
Paskambina man. Sutariame, 
kad šeštadienį prieš pietus jis 
užeis į “Draugą”, o iš ten jau 
parvyksime mano pastogėn. Ta- 
čiau šeštadienį vienuoliktą va
landą ryte vėl jis paskambina 

Kauną. Moterys daugiausia dė
vėjo baltas sukneles, mergaitės, 
nešę altorėlius, buvo galvas pa
sipuošusios lelijų vainikais. Pro
cesija turėjo eiti pro miesto ro- 

(Nukelta į 2 psl.) 

į “Draugą”. Lyg ir pasiskun
džia, kad kažkaip nesveikuojąs, 
tad atvažiuosiąs apie 1 vai. tie
siog į namus. Julius buvo Chi
cagoje apsistojęs pas Algiman
tą Mackų, tad kviečiau abudu 
šia proga mane aplankyti. Sve
čiai sutartu laiku atėjo. Apšne
kėjome visus literatūrinius rei
kalus, Julius pasirinko jam 
trūkstamų rašomai temai kny
gų ir buvo, kaip visada, ramiai 
besišypsantis.

Ir štai sekančią dieną, sekma
dienį, apie 8 vai. vak. vėl tele
fonas. Girdžiu Algimanto Mac
kaus balsą... Rodos nesapnuoju, 
bet netikiu... Prieš valandą čia 
pat Chicagoje mirė Julius...

Ir čia norėčiau baigti... Ir to
liau man baisiai sunku rašyti, 
kai žinau, kad Juliaus jau ne
bėra, kad jis jau nesišypsos, ne
išklausys kito reiškiamos nuo
monės ir įsiliepsnojusias drau
gų literatų diskusijas neatvė
sins, flegmatiškai įsiterpdamas: 
“Palaukit, palaukit — kam čia 
dabar taip karštai...”

Tačiau baigti negaliu, nes 
akyse man Julius prieš 25 me
tus, mūsų kariūnų aspirantų 
kuopoje bežengiąs pirmoje 
aukštaūgių gretoje. Tada dar 
jis, tur būt, nieko nerašė. Arba 
bent nespausdino. Tačiau kariš
kų mokslų pertraukose, susime
tus krūvon literatams, Julius 
būdavo vis mūsų tarpe. Jo pa
stabas, jo kritišką žodį ir jo li
teratūrinį akiratį sverdavome 
visada kaip tikrą pinigą. O tų 
“literatūrinių kareivių” anų 
1938 ir 1939 metų sąvartoje mū
sų kuopoje Karo mokykloje bu
vo apsčiai: Pranas Kozulis, Eu- 

(Nukelta j 3 psl.)

Kadaise Br. Raila, rašyda
mas apie literatūrines premi
jas, įtaigojo, jog Lietuvių ra
šytojų d-jos premija turi ati
tekti Stepui Zobarskui už tai, 
kad jis į angliškąjį pasaulį iš
vedė mūsų pasakas Lithu- 
anian Folk Talės, lietuvius 
rašytojus antologijoj Selected 
Lithuanian Short Stories, o da
bar atskirais leidiniais supažin
dino angliškąjį pasaulį su pa
vieniais rašytojais, kaip V. Ku
dirka, Ignu šeiniu ir kitais. 
Niekas, žinoma, neskyrė jam 
premijos ir jokie fondai nepa
dėjo, išskyrus gal vieną kitą 
paskirą asmenį, šiemet turėjo 
būti paskirta 2,000 dol. LB 
Kultūros tarybos premija, bet 
apie ją negirdėti, o jei ir būtų 
girdėti, tai pagaliau nebus ofi
cialių paragrafų, pagal kuriuos 
būtų galima įteikti šiam Lie
tuvą garsinančiam rašytojui 
parama. O vienokios ar kito
kios paramos vertas, nes vie-, 
nas, be fondų, be informacijos 
vedėjų, be jokių organizacijų 
sugebėjo lietuvių tautai ir kul
tūrai padaryti tiek gero, ko 
neįstengė dešimtmečius vei
kiančios organizacijos ir įstai
gos.

Mes nuolat kalbame apie rei
kalą informuoti amerikiečius, 
bet visa tai dažniausiai palieka 
pasikalbėjimais savo tarpe. 
Informuoti amerikiečius arba 
įsiveržti į anglosaksiškąją li
teratūrą nėra labai lengva ne 
tik dėl finansinių trūkumų, bet 
reikia pažinčių ir dar svarbiau, 
reikia vertėjų ir kalbos lygin
tojų, kuriais tegali būti tik 
amerikiečiai rašytojai, stilistai 
specialistai, anglų kalbos pro
fesoriai. Visa tai yra milžiniš
kas darbas, nekalbant jau apie 
išteklius. Ne vienas mano, kad 
leidykla yra privatus St. Zo- 
barsko reikalas. Ne, jis repre
zentuoja lietuvius ir vien už 
tai, ką jis atliko, jau vertas 
didžiausios pagarbos ir para
mos. Atminkime, kad ameri
kietiškos leidyklos vien savo 
knygų reklamai per metus iš
leidžia arti ketvirčio milijono 
dolerių. Nors dešimtą procen
tą turint tų pinigų, kas išlei
džiama, jau būtų galima šį tą 
nuveikti be jokių talkų iš ša
lies.

Lietuviai, nors ir kovojo už 
savo spaudą caro metais, nors 
tenka ir dabar už ją kovoti 
pavergtoj Lietuvoj, nėra dide
li spaudos entuziastai. "Mes 
lengviau sudėsime kokiam 
nors pastatui šimtus tūkstan* 
čių arba net ir sportininkams 
pasiųsti į kitą kraštą įstengsi
me sudėti sumas, tačiau, kai 
reikia rūpintis vertybėmis, ku
rios gali daug lemti Lietuvos 
vardo nuolatiniam kėlimui, ku
rios veržiasi į redakcijas, 
miestų ir universitetų biblio
tekas, mes manome, kad tai 
yra biznio reikalas.

Angliškų knygų gerą vardą 
turinti leidykla yra neįkaino
jamas turtas. Mes galime pa
skleisti šalia beleristikos dar 
ir mokslinių knygų, kurių be

veik jokia amerikietiška, net 
ir milijonus turinti leidykla 
be primokėjimo nenori leisti, 
nes niekas nenori rizikos. St. 
Zobarsko vadovaujama leidyk
la Manyland Books turi išsiko
voti ir vardą. Ir tai šalia pi
nigų yra sunkus ir kietas dar
bas. Be abejo, kada nors gali
ma bus pagalvoti ir apie pelną, 
bet pačioj pradžioj kelias nė
ra pieno milteliais pabarsty
tas. Mums yra didelis rašyto
jas V. Krėvė, tačiau nereikia 
manyti, kad, išleidus jį ameri
kiečiams, tuoj jis pasidarytų 
“bestseleriu” ir neštų leidyk
lai milijonus. Pagaliau čia ir 
mūsų tautinės ambicijos reika
las. O V. Krėvę galima būtų 
išleisti, jei atsirastų, kas pri
deda vieną kitą tūkstantį, jei 
atsirastų, koks asmuo ar klu
bas, kurie norėtų įamžinti sa
vo vardą ne tik nuotrauka, bet 
ir ilgus metus gyvenančioj 
knygoj. Argi nebėra V. Krė
vės mokinių, kurie galėtų pa
remti jo raštų išėjimą anglų 
kalba, kurie liudytų, kad lie
tuviai nėra vien tik lenčiūgėlį 
temokanti šokti tauta, šiandien 
nieko nebepajėgianti sukurti. 
Be abejo, ne tik Krėvė, bet ir 
kiti mūsų senieji ir pripažinti 
rašytojai galėtų išeiti į plates
nį pasaulį ir skelbti Lietuvos 
vardą, lygiai taip pat galėtų 
išeiti ir kitokių knygų, istori
jos ar atsiminimų. Net ir Do
nelaičio monografija.

Visokie agentai skleidžia 
brošiūras, kad lietuviai prisi
dėjo prie naciško okupanto, o 
tuo tarpu mes turime knygų, 
įrodančių, kad lietuviai sėdėjo 
vokiškuose ir sovietiškuose ka
lėjimuose. Visa tai būtų gali
ma, jeigu ir ne taip masiškai, 
su skoniu ir tinkama proga pa
rodyti, bet reikia nors šiokios 
tokios paramos St. Zobarskui, 
daugiau padarančiam, negu iš
kilmingai savo darbus popie
riuose skaičiuojąs ne vienas 
visuomeninis ar draugijinis 
vienetas, ši vieno vyro divizi
ja daug padarė lietuvių kul
tūros labui ir dabar tebedirba, 
tik jai reikia paramos.

Nereikia manyti, kad ameri
kiečiai, vertindami lietuvių 
knygas, deda recenzijas, kny
gų neskaitę. Tokių recenzijų 
nėra lengva sulaukti, nes jie 
daugiausia recenzuoja tokias 
knygas, kurios duoda didelius 
skelbimus. Bet lietuvių kny
gos dešimtis kartų buvo recen
zuotos be jokių skelbimų. “Sa- 
turday Review”, gavusi recen
ziją apie lietuvių beletristų 
knygą, pasiuntė telegramą lei
dyklai ir paprašė knygos. Ir 
tik, kai redaktoriai susipažino 
su knyga, tada išspausdino ir 
palankią recenziją. Kiekvienas 
toks amerikiečių draugų ieško
jimas ir veržimasis į amerikie
čių kultūringąją visuomenę 
nėra lengvas, tačiau didžiai 
vertingas, ir todėl nereikia už
merkti akių ir palikti didžiuo
siuos ir vertinguosiuos kovos 
laukuos kautis vieno vyro di
vizijai, konkrečiai St. Zobars
kui. P. Svilius
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Paprotininkai ir naujybininkai
Francois Mauriac apie "priešus" Bažnyčios viduje

“Vieningumas ir įvairumas 
Bažnyčioje’’ — tokia tema buvo 
gvildenama Prancūzijos Katali
kų intelektualų XIV studijų sa
vaitėje, įvykusioje Paryžiuje 
1962 m. lapkričio mėn. 8—14 
dienomis. Maurice kardinolas 
Feltin, Paryžiaus arkivyskupas, 
pradėjo eilę paskaitų, analizuoda 
mas plačiais mostais veiksnius, 
kurie skiria ir vienija katalikus 
Bažnyčioje. Kardinolas pareiš
kė: Aš sąmoningai atvaizdavau 
jums tas apjungiančias ir išski
riančias jėgas. Jas išryškinda
mas, aš iškėliau vyskupo susi
rūpinimą. Nors jo paskirtis yra 
vienyti, bet jis negali pasakyti, 
kad jis sutelkia visas vienijan
čias jėgas ir naudos jas kovai 
prieš visas išskiriančias jėgas. 
Tai perdaug paprastas sprendi
mas, nes, beveik visais laikais, 
išskiriančios jėgos yra neišven
giama pasekmė įvairumo, kuris 
kartais yra reikšmingos vertės 
ir būtų nelaimė tai paaukoti! 
vienybės labui.

“Tad problema įgauna aštrias 
apybraižas; įvairumas, kuris ge
ras yra, vertingas, bet savo pa
sekmėmis graso vienybei, kuri 
irgi gera. Iš čia išplaukia jūsų 
susirinkimo tikslas ir jūsų dar
bų svarba — išryškinti tikrą 
santykį tarp vienybės ir įvairu
mo. Jūsų uždavinys yra skru
pulingai užtikrinti, kad tos dvi 
priešingos sąvokos nebūtų pa
liktos prieštaravime viena kitai, 
bet parodyti filosofiniais, istori
niais ir teologiniais svarstymais, 
kaip viena įtakoja kitą ir kaip 
jos gali drauge gyventi”.

Konferencijos kalbėtojų tarpe 
buvo Francois Mauriac, žino
mas prancūzų rašytojas ir No
belio premijos laureatas. Čia 
pateikiame jo kalbos vertimą, 
atspausdintą The Catholic Mes- 
senger, Davenport, Io, I. 11. 
1962 m., nes ir po metų Mau
riac mintys neprarado savo ak
tualumo, priešingai, vykstančio 
Bažnyčios suvažiavimo fone žė
ruoja dar didesniu karštumu.

¥

Klausimas, kurį aš turėjau 
svarstyti, pradžioje mane nu
gąsdino. Ne aš jį pasirinkau. 
Susidūręs su tais tradicininkais, 
kurių savitarpinis prieštaringu
mas, tariamai, ardo Bažnyčios 
vieningumą, aš jaučiausi kaip 
gerokai sunervintas egzaminų 
kandidatas, visiškai nesusivo
kiąs svarstytiname klausime. 
Kas yra tie naujybininkai? Aš 
savęs klausiu. Kas tie paproti-

Siame numery:
• Francois Mauriac' apie 

“priešus” Bažnyčios vidu- 
je.

• Dvi religinio meno kryptys.
• Religinė ar pamaldi poezi

ja?
• Giovanni Papini eilėraščiai.
• Apybraiža apie Havajus.
• Baltai iki Elbės.
• A. Butkus apie V. Grigai

tienę.

• Nauja knyga vaikams.

• Moterų gyvenimas. 

ninkai? Pirmiausia mano sąmo
nė užkliuvo už artėjančios san- 
tarybos dalyvių teologų dviejų 
pažiūrų į vienybę. Ir kadangi 
niekas už mane nėra svetimes
nis teologiniams ginčams, aš 
dar giliau įklimpau į paniką. 
Bet čia mane greitai nuramino. 
Patyrinėjęs, aš sužinojau, kad 
mano tema turi apimti visuomet 
buvusią Bažnyčioje opoziciją 
tarp dviejų skirtingų, bet nebū
tinai nesutaikomų mintijimo mo 
kyklų.

Tos dvi pažiūros telpa su
trauktai į du sakiniu: yra Baž
nyčios saugojamas tikėjimo tu

Francois Mauriac

rinio turtas (depositum fidei) 
ir yra apreiškimas. Yra atskleis
ta teisybė, išreikšta Credo ir iš
sakyta dogmose, kurias Bažny
čia saugo, ir yra “gera naujie
na” skelbtina visoms tautoms. 
Mes visi tai žinome. Kiekvienas 
mūsų, jei esame krikščionis ir 
priklausome Romos katalikiškai 
ir apaštališkai Bažnyčiai, yra 
palinkęs daugiau ar mažiau į 
vieną ar kitą krypsnį. Yra tik
ra, kad kraštutinėje dešinėje 
yra nelankstūs veržlios tiesati- 
kystės (ortodoksijos) teologai, 
kurie linkę laikyti Apreiškimo 
tiesą standžiai uždarytame in
de, norėdami kad jiems būtų 
leista perduoti ją tokią, kokią 
jie gavo, ir saugoti ją nuo bet 
kokių bedieviško marksizmo 
amžiaus užteršų. Yra teisybė, 
kad tokie iš prigimties įtarūs 
ir priešiški viskam, ką bando 
daryti kita srovė, kuri yra ma
žiau įtakojama tikėjimo turinio 
turto idėjos, nei geros naujienos 
skleidimu. Srovė, kuri neteikia 
išimtinos reikšmės definicijoms 
(apibrėžtims), padavimams, pa
pročiams, kuriuos laikas padarė 
gerbtinais, bet kuri tiki, kad 
kiekvienas amžius, ir mūsiškis 
gal daugiau nei kiti, laukia ge
ros naujienos, tiesiog jos ilgisi. 
Jie tiki, kad ir po 1900 metų 
tikroji revoliucinė ir sprogdi
nanti Evangelijos galia paliko 
ta pati, kad ir marksistai tai 
nujaučia ir, net komunistinėje 
Rusijoje, jie tęsia bergždžią ko
vą prieš amžinai gyvą Kristų. 
Bažnyčios viduje tikėjimo turi
nio turto (depositum fidei) at
stovai yra daugiau ar mažiau 
opozicijoje geros naujienos 
skleidimo šalininkams.

Vienok aš netikiu, kad tasai 
prieštaravimas sudaro tikrą 
problemą ar graso Bažnyčios 
vienybei. Nes abidvi pažiūros 
yra lygiai teisėtos ir abidvi ati
tinka regimos Bažnyčios pašau
kimą. Gal nesuklysiu pasakyda
mas, kad kai kuriais atvejais 
Apreiškimas buvo paaukotas ti
kėjimo turinio turto indėlio nau
dai. Taip pat yra teisinga, kad 
kai kuriose sąlygose Bažnyčios 
autoritetas pasireiškė, gal būt, 
platesnėje apimtyje, nei tikėjo
si dabarties apaštalai, stabdžių 
jėga, kuri užspaudžia jų ener
giją-

Bet vis tiek ikž šiol Bažynčios 
gyvybė su savo dvejopu poelgiu 
— plėtra išorėn ir susitelkimu 
vidun — pagrįsta Tikiu ir dog
momis. Mes turime prisiminti 
palyginimo sėjiką: jis pirma 
laikė sėjamą grūdą sugniauž
toje kumštyje. Aš nematau jo
kios priešginybės tarp atdaros 
rankos deramame laike ir ran
kos, kuri vėl pavydžiai su
gniaužia tą begaliniai brangią 
sėklą.

Kas liečia mane, tai aš gerai 
žinau, kuriai pusei priklausau, 
kurią dvasią aš remiu. Mano vi
sa širdis su tais, kurie suprato, 
ką Kristus galvojo, sakydamas, 
kad Žmogaus Sūnus atėjo at
nešti šviesą į pasaulį, su tais, 
kurie trokšta, kaip ir Jis, kad 
ta šviesa spindėtų visur. Bet 
aš nemažiau įsitikinęs, jei mū
sų Viešpaties žodžiai pasiekė 
mus per 2000 metų nepakeisti 
(aš nekalbu apie raidinį kiti
mą), prikrauti galios ir veiks
mingumo, tai tik dėl to, jog Baž
nyčia buvo nepajudinama at
žvilgiu tikėjimo turinio turto, 
pavesto Jos globai. Jei sakra
mentinio gyvenimo du esminiai 
sakiniai: “Tavo nuodėmės tau 
atleidžiamos” ir “Tai yra Mano 
Kūnas, paaukotas už tave” ga
li ir dabar (ir taip bus iki laiko 
pabaigos) įvykdyti mums pasi
gailėjimo ir meilės stebuklą, tai 
tik dėl to, kad žodžio saugoto
jai niekad neleido jo keisti. Tuo 
būdu aš sutaikau tas dvi pakrai
pas, kaip jos yra suderinamos 
visuose ugninguose katalikuose. 
Toje plotmėje man nepavyksta 
surasti realių sunkumų. Tad 
kurgi yra problema? Nes ji tik

Iš religinio meno parodos
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Regina Jautakaitė Trys karaliai
Iš lietuvių religinio meno parodos Chicagoje

rai yra, ir aš nelinkęs bandyti 
jos išvesti.

Taip, mes turime atsisukti 
veidu į iškeliamą pozicijos prob
lemą, — neperžengiamą prie
šiškumą, kuris nustato vieną 
prieš kitą. Aš nekalbu čia apie 
įvairių religijų krikščionis, bet 
apie tuos, kurie yra mūsų Baž
nyčioje ;' katalikai prieš katali
kus.

Aš kalbėsiu jums ne kaip teo
logas, nes jūs žinote, kad aš ne
su teologas. Taip pat aš nekal
bu apie ginčus tarp teologų 
(gal tik jų politinis aspektas 
man rūpi), nes visi teologiniai 
išankstiniai nusiteikimai talpina 
savyje politinį aspektą.

Bet užtikrinu jus: aš apsiri
bosiu asmeniškais patyrimais 
žmogaus, seno žmogaus, seno 
katalikiško žurnalisto patyri
mais, kuriais noriu pasidalinti 
su jumis. Pirmiausia aš darau 
prielaidą, kad visa tai, ką aš 
jums pasakysiu, saisto tik ma
ne patį. Gal būt, jūs pasakysite, 
kad mano sunkumai atskleidžia 
tik manąsias silpnybes. Aš to 
nepaneigiu. Bet, gal būt, atsi
ras tarp jūsų tokių, kurie turės 
naudos, pamatydami, kaip Baž
nyčios vienybės ir įvairumo 

problemos atrodo literatūros 
žmogui, tokiam, koks aš esu. 
Štai pirmas įžvilgis, kuris susi
darė manyje, besvarstant tą 
klausimą: aš dažnai jaučiuosi 
artesnis tikinčiam geragarbiui 
žmogui, juo jis labiau atsisky
ręs nuo mano Bažnyčios. Bet 
tai tik tariamas paradoksas.

Akivaizdoje mahometono ar 
žydo, jei jie yra dievobaimingi, 
aš žinau iš anksto, prieš jiems 
atveriant lūpas, kas skiria mane 
nuo jų. Bedugnė, esanti tarp 
mūsų, iki tam tikro laipsnio ži
noma. Čia neiškyla jokių staig
menų. Bet kas yra man nežino
ma, kas labiausiai mane užbu
ria, kuomet aš tai surandu, yra 
tas tikėjimo žodis, kurį aš pažįs
tu, ta malda, kuri sprogdina 
mano širdį, ta meilė Tėvui, ku
ris yra Danguje, ir — retkar
čiais net tarp kai kurių žydų — 
tas linkimas į Kristų.

Aš prisimenu, kad vieną die
ną pasitaikė sėdėti prie stalo 
su jauna žyde moterimi. Mes 
kalbėjome kaip tik apie tą prob
lemą. Ji pasakė, kad nepajėgian
ti tikėti į Kristaus dieviškumą. 
Ir staiga, visai kitokiu, prislo
pintu balsu, lyg norėdama kaž- 
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Piešiniai Valentino Ramonio

DVI RELIGINIO MENO 
KRYPTYS

Kai stebime šiandien religi
nį meną ne tik nūdieninėje lie
tuvių parodoje, bet ir apskri
tai mūsų laiko apraiškose, su
sitinkame su vienu bruožu, ku
ris šio pobūdžio dailėje yra ne 
tik labai ryškus, bet ir vyrau
jantis. Tas bruožas yra vadi
namas įvairiais modernaus me
no vardais, bet, išreiškiant 
tradiciniu krikščionišku termi
nu, mes jį norėtume pava
dinti asketizmu.

Modernus menas yra visai 
susitapatinęs su religinio ken
tėjimo idėja. Jis yra artimai 
susijęs su visiško išsižadėjimo, 
net savęs paniekinimo idėja. 
Kai plačiu žvilgsniu apžvelgia
me modernias religinio meno 
apraiškas ir klausiame savęs, 
kokią religinio gyvenimo sam
pratą turi jo kūrėjas, tai ne
abejotinai turi atsakyti, kad 
jis atstovauja tokią dvasios 
kryptį, kurioje religija yra su
sitapatinusi su savęs išsiža
dėjimu, atgaila ir. apsimarini
mo dvasia. Tiesa, šios išraiš
kos menas yra pasiekęs ne tiek 
sąmoningai, norėdamas būti 
atgailos dvasios reiškėju, kiek 
pasiduodamas apskritai moder
niojo meno krypčiai, ieškančiai 
primityvumo, paprastumo, sa
vęs suvedimo į vieną jausmą, 
į vieną šauksmą. Tokiu būdu 
norima prieiti būties vienybės 
ir išnykti Dievo akivaizdoje. 
Šiai meno krypčiai vadovau
jančios reikšmės turi idealisti
nė vokiečių filosofija, eidama 
žmogaus galių nusavinimo, ar
ba alienacijos keliu.

Jeigu dabar nukreiptume sa
vo žvilgsnį nuo krikščioniško 
meno apraiškų ir atkreiptume 
dėmesį į krikščioniškojo reli
gijos praktikavimo apraiškas, 
tai mes pamatytume visai prie
šingą kryptį. Modernus tikintis 
krikščionis jokiu būdu nenori 
savo religinio gyvenimo suvok
ti vien kaip asketizmo, išsiža
dėjimo ar apsimarinimo. Jis 
nori būti ne tiek miręs kartu 
su Kristumi, kiek prisikėlęs su 
Juo naujam gyvenimui. Krikš
čioniškojo gyvenimo suprati
mas be prisikėlimo teologijos, 
praktikuojamos krikščionių tar 
pe, šiandien darosi vis labiau 
netoleruojamas. Aštriausioje 
formoje šį netoleriavimą yra 
išreiškęs praėjusio šimtmečio 
filosofas Nitsche. Jis buvo gi
liai pasipiktinęs tokia mora
liškai religine asketika, kurio
je nesimato išganymo arba iš
laisvinimo dvasios. Jis tada 
praktikuojančiai krikščioniškai 
visuomenei iškėlė garsų reika
lavimą: Jūs turėtumėte atro
dyti labiau atpirkti, jei norė
tumėte mane laimėti krikščio
niškajai religijai.

Kai mes žiūrime šiandien į 
krikščioniškojo meno kūrinius, 
mes juose nerandame nei pri
sikėlusio Kristaus, nei atpirk
to žmogaus atvaizdo. Mes ran
dame tik atgailos nusiaubto 
žmogaus atvaizdą. Nereikia 
nei sakyti, kad tai nėra auten
tiška ir pilnutė krikščionybė.

Norėdami šią problemą ap
žvelgti vispusiškai, nukreipki
me savo žvilgsnį į kitą meda
lio pusę: į tokį meną, kuris 
kuomažiausiai domėjosi asketi- 

kos dvasia ir žmogaus nusavi
nimo filosofija, bet kuris buvo 
persunktas prisikėlimo, atpir
kimo ir žmogaus išlaisvinimo 
dvasios. Nukreipkime savo 
žvilgsnį į tas žavias ponias, 
kurias Rafaelis vaizduoja ma
donomis. Prisiminkime Mykolo 
Angelo Dovydą ir jo neramiai 
ir nekantriai prisikėlimo lau
kiančias Mediči antkapių figū
ras. Pagaliau prie to prijunki
me visą barokinio meno epopė
jai iki šv. Petro ir Povilo baž
nyčios Vilniuje ir klauskime 
savęs, kas turi autentiškesnį 
krikščioniškojo gyvenimo at
vaizdą ? Kaip susivokti šioje 
krikščioniškosios vizijos prob
lemoje? Diskusijoms, žinoma, 
nebūtų galo. Be abejo, mes vi
si žinome tą rezervą, kurio yra 
susilaukęs renesanso - baroko 
menas. Mes negalime nesutik
ti, kad tas m epas yra išstaty
tas, taip vadinamam, supasau- 
lėj’m > pavoj’J. Mykolo Ange
lo žmogus jau stovi ant ribos 
n .+iePi visai be atpirkimo ir 
be tikėjimo. Jo Dievo kuriamas 
žmogus Siksto koplyčioje, ro
dos, jau tik malonę daro Die
vui, kad leidžiasi kuriamas. O 
ką jau bekalbėti, kad jis jaus
tų atpirkimo reikalą.

Taigi, mes turime prieš akis 
dvi krikščioniškojo meno kryp
tis. Tačiau šios kryptys nėra 
vien meno kryptys. Jos kartu 
yra ir dvi mistikos kryptys, 
kurios lydi žmonijos kontemp
liaciją nuo neatmenamų laikų. 
Nėra lengva jas suderinti. 
Lengviau yra kontempliuoti 
amžinąjį gėrį ir ilgainiui pra
rasti rūpestį šiuo gyvenimu. 
Arba, priešingai, nesunku yra 
atsidėti šio gyvenimo reika
lams ir, tik jiems tarpininkau
jant, palaikyti ryšį su Dievu. 
Vienas mūsų laikų mistikas 
Urs von Baltasar mano, kad 
šių dviejų krypčių derinimas 
yra esminis dalykas krikščio
niškajai kontempliacijai. Jis 
net sako, kad, kol to nėra, nė
ra ir krikščioniškos kontemp
liacijos. Tą dvigubą mistinį ke
lią akivaizdžiai mums prieš 
akis pastato krikšto sakramen
tas. Jame mes mirštame sena
jam žmogui, bet prisikeliame 
kartu su Kristumi. Ne tik mis
tinė mirtis, bet ir prisikėlimas 
yra krikščioniškosios kontemp
liacijos bruožai. Prisikėlimo 
dvasia yra taip reikšminga 
šiai kontempliacijai, kad apaš
talas Povilas ją laiko pagrin
dine krikščioniškojo gyvenimo 
atrama. Jei nėra prisikėlimo, 
pasak jo, tai tuščias yra mū
sų skelbimas ir tuščias jūsų 
tikėjimas.

Keldami ne tik asketiškai 
mirštančio, bet ir atpirkto 
krikščionio bei prisikėlusio 
Kristaus atvaizdo reikalingu
mą krikščioniškame mene, kaip 
krikščioniškos kontempliacijos 
išraiškoje, mes neskatiname 
grįžti nei į renesanso, nei į ba
roko meno tradicijas. Verčiau 
mes norėtume linkėti paieškoti 
naujos krikščioniškos visumos 
kurioje pasirodytų krikščioniš
kas veidas, išgyvenęs visa tai, 
kas buvo išgyventa nuo baro
ko iki mūsų laikų. O čia bu-

(Nukelta į 2 psl.)
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Tautos gabumas ir vitališkumas
Aldona Augustinavičienč apie literatūrinę situaciją ir "Draugo" konkursus

Rytoj “Draugo” literatūrinių 
premijų įteikimo koncerte ir aka 
demijoje apie Dievą ir tautą 
Gliaudos, Pūkelevičiūtės ir Kra- 
likausko kūryboje kalbės pasta
rojo “Draugo’’ romano konkur
so jury komisijos narė Aldona 
Augustinavičienė. Vakaro vieš
nia mums yra pažįstama iš vi
sos eilės literatūrinių paskaitų, 
yra baigusi aukštuosius litera
tūros mokslus Lietuvoje ir Ame
rikoje ir šiuo metu dėsto lite
ratūrą šio krašto aukštojoje 
mokykloje. Literatūros vakaro 
ir premijų įteikimo išvakarėse 
artėjančios iškilmių dienos vieš
niai pateikėme keletą klausimų, 
į kuriuos atsakymai, tikimės, 
bus smalsūs visiems.

— Sakykite, Ponia, kokį Jums 
įspūdį [atdarė pastarasis “Drau
go” romano konkursas?

— Pastarasis “Draugo” ro
mano konkursas man padarė 
ypatingai gerą įspūdį. Daugu
mas kūrinių tikrai turėjo litera
tūrinę vertę. Tematikos atžvil
giu jie buvo labai įvairūs ir ma
loniai skaitomi. Aš asmeniškai 
labai dažnai stebiuosi, kad ne
žiūrint to, jog “Draugas” kas
met skelbia literatūrinį konkur
są, beveik visada jame atsiran
da vertingų kūrinių. Tai nepa
prastas mūsų tautos gabumas 
ir jos vitališkumas.

— Ar “Mindaugo nužudymo” 
išskyrimą nelėmė didžia dalimi
stiprus mūsų sentimentas savo ratūros reikalavimų. “Draugo’ 
tautos praeičiai, ypač kai per
nai dargi buvo minima 700 
metų nno Mindaugo mirties su
kaktis?

— Visiškai ne. Ta prasme ko
misija minėto kūrinio net nedis
kutavo. Sunku man būtų pasa
kyti, kas dėjosi kiekvieno komi
sijos nario širdyj, skaitant šį 
romaną. Tačiau man “Mindaugo 
nužudymas” yra didelės litera
tūrinės jėgos kūrinys, sugebė
jęs atkurti Lietuvos senovę ne 
tiktai labai naujai ir originaliai, 
bet ir įtikinamai. Tai meninės 
tikrovės jėga. Be to, tas kūrinys 
davė tam tikrą giliausios lietu
viškumo egzotikos esmės supra
timą. Šitaip suprastas tautišku
mas paprastai darosi ir tarptau
tiniai įdomus.

— Kaip vertinate “Draugo” 
literatūrinių konkursų tradiciją 
ir ko jai ateityje linkėtumėte?

— “Draugo” literatūrinę tra
diciją vertinu ypatingai gerai. 
Metų metais kultūringos tautos 
skelbia literatūros konkursus ir 
skiria tradicines premijas kūrė
jui paskatinti. To tipo literatu-

Siame numery:
• Pokalbis su A. Augustinavi- 
čiene literatūrinėmis temomis.
• St. Sodeiką atsisveikinant.
• Milžino Donelaičio paunks- 
mėje.
• Franeois Mauriac apie “prie
šus” Bažnyčios viduje.
• Tas pats ir po 25 metų.
• Religinio meno parodos verti
nimas.
• laiškų Lietuviams koncertas.
• Atviras dr. J. Girniaus laiš
kas.
• Atsiliepiant j J. Strolios re
cenziją.
• Laisvės Varpo dešimtmečiui.
• Akademinės prošvaistės.

rinis judėjimas įtraukia dauge
lį rašytojų į konkretesnį bei in
tensyvesnį literatūrinį darbą. 
Tiktai manyčiau, kad nebūtinai 
kiekvienais metais geriausias iš 
atsiųstųjų romanų jau turėtų 
būti ir premijuotas. Premija ga
lėtų būti ir visai nepaskirta, jei
gu nė vieno iškilesnio kūrinio 
nebūtų, jeigu prisiųstieji neati
tiktų griežtesnių estetinių lite- 
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Aldona Augustinavičienė

laimė-

laimė- 
dideli.

premijuotas romanas privalėtų 
turėti daugiau panašią ir griež
čiau nustatytą literatūrinę ver
tę.

— Kurie, Jūsų manymu, yra 
reikšmingiausi pokario laisvo
sios lietuvių literatūros 
jimai ?

— Mūsų literatūriniai 
jimai išeivijoje yra labai
Esu tikra, kad ateityje jie suvai
dins didžiulį vaidmenį mūsų li
teratūros istorijoje, ir tai bus 
didžiausia išeivijos kultūrinė do
vana lietuvių tautai. Ryškiausių 
laimėjimų išeivijoje, skaityčiau, 
yra pasiekusi mūsų poezija, po 
jos eitų romanas, gi dramos 
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RADONAS

SIDABRINĖS- 
k. KAKANOS

Premijuoto poezijos rinkinio viršelis V. Petravičiaus lino raižinys
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žanras reikalautų didesnio pa
skatinimo bei akcentuoto dėme
sio.

— Kaip vertinate lietuviškos 
knygos skaitytoją, jo skonį ir 
jo dėmesį savai literatūrai? . .

— Lietuviškos knygos skaity
tojai, jeigu ir nėra jų labai gau
su, daugumoj yra literatūriniai 
išprusę ir sąmoningi. Tačiau yra 
ir tokių, kurie lietuviškų knygų 
neskaito, nors domisi ir žino, 
kas maždaug dedasi lietuvių li
teratūriniam pasauly. Nūnai no
rėčiau kiek nukrypti nuo tiesio
ginio klausimo. Stebint lietuviš
ką visuomenę, dažnai tenka ja 
didžiuotis, gana didelė mūsų 
visuomenės dalis (čia nekalbu 
apie jaunimą) kultūriniai auga, 
bręsta ir progresuoja. Gyven
dami tame krašte, kur norin
čiam kultūrinių vertybių nepa
prastai gausu, mūsų visuome
nė įgyja platesnį kultūrinio ver
tinimo horizontą ir tuo pačiu 
su gilesniu vertinimu prieina ir 
prie savo pačių kultūrinių ver
tybių.

Tačiau iš viso savai literatū
rai norėtųsi daug gausesnio ir 
vispusiškesnio dėmesio. Nega
lima užmiršti, kad yra amžinas 
ir labai mistinis ryšys tarp vi
suomenės ir kūrėjų. Savo šal
tumu visuomenė gali atbaidyti 
rašytoją kurti, lygiai ji gali iš
šaukti kūrėjo entuziazmą ir

Aš jau ne besugrįš!u pas jus
St. Sodeika, jo dienos ir dainos, nuėjusios j amžinuosius tolius

Žinia apie muz. Stepo Sodei
kos mirtį kovo 15 d. vakare 
Chicagos lietuviams nebuvo 
trenkianti ar nelaukta. Baises
nis buvo sekmadienis prieš tai, 
kovo 8 d., kada Stepas Sodeika, 
paguldytas šv. Kryžiaus ligoni
nėje, neteko sąmonės ir tyrimo 
rezultatai rodė, jog sveikatos 
stovis katastrofiškas, ir nebėra 
vilties jo gyvybę išgelbėti.

!

Premijuoto romano knygos viršelis V. Petravičiaus lino raižinys

veržlumą. Dėl to lietuviai rašy
tojai, iešką didesnės erudicijos, 
pasirinks sau patys jiems arti
mesnę filosofiją ir literatūrines 
formas.

— Be abejo,* artimai sekate 
anglosaksiškosios ir aplamai pa
saulinės literatūros raidą. Saky
kite, ar mūsoji literatūra su

Prieš penkis mėnesius, 1963 
m. spalio mėn. 12 d. vakare, St. 
Catherine mieste, Kanadoje, tik 
pasibaigus ten gastroliuojančio 
Chicagos “Dainavos“ ansamblio 
koncertui, dar plojimams salė
je nenutilus, mudu su svečiu iš 
Montrealio, poetu Henriku Na- 
giu nuėjome į užkulisį pasvei
kinti dirigento muz. Stepo So
deikos. St. Sodeika, apsikabinęs 
poetą, labai draugiškai ir nuo
širdžiai prašė, kad jis parašytų 
scenai pritaikytą baladę, tada 
kuris iš kompozitorių baladei 
sukurtų muziką, o “Dainavos” 
ansamblis ateičiai turėtų gerą 
muzikinį veikalą, kokius publi
ka mėgsta. Taip, dar prieš pen
kis mėnesius muz. St. Sodeika 
tikėjo į gyvenimą, į kūrybingą 
savo ir jo numylėto “Dainavos” 
ansamblio ateitį. Jis juto savo, 
dirigento ir muziko stiprybę lie
tuviškuose liaudiniuose muziki
niuose veikaluose. Žinojo taip 
pat, kad mirus jo didžiajam bi
čiuliui rež. G. Veličkai, pritrū
ko žmonių, kas parašytų tokius 
muzikinius veikalus. Todėl jo 
svajota pagalba iš poetų “že
mininkų” tarpo buvo labai vil
tinga.

Ar galėjo kam galvon ateiti 
mintis, kad muz. S. Sodeika taip 
anksti paliks mus? Tas didis, 
ne tik lietuviškos tautinės dai
nos, bet ir gamtos, o ypač žve
jojimo entuziastas.

Menu, kaip 1962 m. birželio 
mėn. pabaigoje įvyko “Daina
vos” ansamblio koncertas J. Ba- 
čiūno Tabor Farmoje. Prožek
torių nušviestame žaliame sode 
sustojo apie 70 tautiniais rūbais 

spėja eiti su pirmyn riedančiu 
gyvenimu, naujomis literatūros 
kryptimis bei formomis, kiek ji 
joms pasiduoda, kiek yra pajėgi 
būti šalia jų originali, kiek to
kioj situacijoj laimima ir kiek 
pralaimima?

(Nukelta į 4 psl.)

Stepas Sodeika

pasipuošusių ansambliečių, o jų 
lietuviško koncerto klausėsi be
veik išimtinai amerikietiškoji 
publika, atostogaujanti Tabor 
Farmoje ir susirinkusi iš viso 
Michigan platumos. Koncertas 
gerai pavyko, amerikiečiai sve
čiai ilgai plojo ansambliui ir jo 
dirigentui muz. S. Sodeikai. Po 
to liepsnojo laužas, nusitęsęs 
iki vidurnakčio. Kai svečiai ir 
ansambliečiai po 12 vai. nakties 
skirstėsi poilsio, muz. Š. Sodei
ka su savo keliais draugais, pa
siėmę meškeres, išėjo žvejoti į 
Šv. Juozapo upę. Kai mes kėlė
mės pusryčių, jis grįžo su žuvi
mis po sėkmingos žvejybos. Kai 
sekantį vakarą sugrįžom į Chi- 
cagą, S. Sodeika nebuvo akių 
sumerkęs. Tiesiog stebėjomės 
jo sveikata ir ištverme...

(Nukelta j 6 psl.)

DONELAIČIO PAUNKSMĖJE

Kai anais Vytauto Didžiojo 
metais Balys Sruoga parašė 
ryškiąją savo dramą “Milžino 
paunksmė”, to milžino — Vy
tauto šešėlyje sukosi ne tik 
Sruogos veikale vaizduojami 
tolimos praeities įvykiai, bet ir 
visas anų, 1930 metų mūsų ne
priklausomos tautos valstybi
nis, iš dalies ir kultūrinis gy
venimas, atžymimas minėji
mais, kone apeiginėmis Vytau
to paveikslo kelionėmis po Lie
tuvą, atitinkamų paminklų sta
tyba ir kit.

Laikydami savo gimtąjį 
kraštą, himno žodžiais tariant, 
didvyrių - milžinų žeme, mes 
tuos milžinus vaizdavomės (o 
gal ir dabar tebevaizduoja- 
mės?) vis labiau tik su politi
nių ir karinių laimėjimų lau
rais.

Bet kai šios rūšies milžinų 
kardas lūžo, kai jie patys nu
ėjo tarnauti svetimiesiems, 
tautai gyvybę ir jos išlikimą 
nelemtuose šimtmečiuose laida
vo ne fizinė kardo jėga, bet 
dvasinė - kultūrinė sveikojo 
tautos kamieno pastanga. At
sirado tada ir naujieji tautos 
milžinai - kultūrininkai. Bet ir 
ligi šiol jaučiama, kad mes 
dažnų savo susibūrimų progo
mis vis paslankiau renkamės 
ten, kur labiau guodžiamas! 
blizgančiais kunigaikščių šar
vais ir politikų kalbomis, negu 
ten, kur reikia pagerbti plunks 
ną, paletę, muziką ar moksli
ninką. O, rodos, jau taip aki
vaizdu, kad šiandien mes savo 
tautos, o progai atėjus ir vals
tybės ateitį galime ir galėsime 
užtikrinti ne viduramžine pra
eities jėga, bet gyva šių dienų 
kultūrine veikla laisvajame pa
saulyje ir rezistencinėmis kul
tūrinėmis pastangomis pasili
kusių tėvynėje.

¥
Šitokiame situacijos kon

tekste šiais metais ir iškyla 
prieš akis mūsuose vis pakan
kamai neįvertinto naujos rū
šies milžino siluetas, milžino, 
nedėvinčio blizgančiais šarvais, 
bet vilkinčio, gal būt, pilka 
būro miline, siluetas milžino, 
gimusio prieš 250 metų, silue
tas Didžiojo Donelaičio.

Jeigu anais 1930 metais vi
sos mūsų tautos gyvenimo ap
raiškos riedėjo to politinio mil
žino paunksmėje, tai dar di
desnis akcentas šių dienų si
tuacijoje reikėtų skirti Done
laičiui. Visi šių metų ir politi
niai ir juo labiau kultūriniai 
mūsų susitelkimai turėtų ne
praeiti be ryškios dalies, skir
tos Donelaičiui. O ar taip yra? 
Graudu buvo klausytis šių me
tų Vasario šešioliktosios kalbų 
ir iškilmių, kuriose nė vienu 
žodžiu nebuvo prisimintas Do
nelaitis, kur meninėse dienūs 
programose Donelaičio žodžiui 
net kelių minučių buvo pagai
lėta. Kai net žodis neištaria
mas, vargu ar galima tikėtis, 
kad Donelaičio metai bus įam
žinti ir kokiu, ilgiau išliekan
čiu, konkrečiu darbu. Metų 
pradžioje ir spaudoje buvo iš
kelta įvairių realių projektų 
bei sugestijų. Štai jau ketvir
tis metų praėjo. Tik nieko ne
girdėti, kad kas nors rimtes
nio būtų daroma. Baiminamės, 

kad net ir tas Donelaičio po
ezijos parodymas, rodos, jau 
taip neperdaug sunkiai išlei
džiamose plokštelėse nebūtų 
kur nors užkliuvęs ir atidėtas. 
Bent išleistoji plokštelė būtų 
jau tokia vienintelė ir ilgaam
žė, būtina ir mokyklai ir kiek
vienai gyvojo lietuvio šeimai, 
net ir šio ar kito kurio krašto 
filologinei katedrai bei pana
šiai institucijai.

¥
Visas šių metų mūsų kultū

rinis gyvenimas Donelaičio pa
unksmėje turėtų įgauti nau
jos jėgos ir naujo paskato. 
Kai dažnai kultūrinio gyveni
mo organizuotojai ir patys kū
lėjai rūsčioje išeivijos aplin
koje bando nuleisti rankas, 
tardamiesi, kad prieš srovę ne
paplauksi, kad viskas lyg ir 
netenka prasmės, tai vertėtų 
prisiminti Donelaičio gyveni
mo aplinką. Argi jo akyse anų 
laikų lietuvybė nebuvo dau
giau ar mažiau taipgi uždary
ta tik šeimoje, bažnyčioje. Ar 
visas viešasis ir oficialusis Ma
žosios Lietuvos kultūrinis ir 
visuomeninis portretas nebuvo 
vokiškas, grubiai užgožęs ir 
užtemdęs visus lietuviškuosius 
bruožus. O vis dėlto Donelai
tis kūrė, o vis dėlto jis rašė 
lietuviškai, nors ir tokioje, at
rodo, ateičiai beviltiškoje si
tuacijoje. Jis ir mirė nežino
mas, net pats neišvydęs savo 
didžiosios poemos knygoje. Gi 
jeigu jis būtų rezignavęs, taip 
kaip jau vienas kitas bando 
rezignuoti panašioje šių laikų 
situacijoje, ar mes būtume tu
rėję mūsų grožinės literatūros 
pradininką, klasiką Donelaitį, 
šiandien išverstą į dešimtis 
svetimųjų kalbų, žinomą ir ne
mirtingą.

¥
Iš kitos pusės tačiau ir šių 

metų milžino paunksmėje kul
tūrinių pastangų, tegu tiesio
giai ir nesusietų su didžiojo 
rašytojo jubiliejumi, netrūks
ta. Dailės parodos, koncertai, 
spektakliai rieda savo įprasti
ne vaga. Išeina naujai parašo
mos knygos. Ieškoma naujų 
kultūrinės veiklos formų. Pa
laikomos, tačiau nesusendina- 
mos, ir per eilę metų jau savo 
veidą bei kryptį įgijusios tra
dicijos.

Šį sekmadienį Jaunimo Cent
re, Chicagoje, ir vėl įteikiamos 
“Draugo” konkursų premijos: 
už romaną — tryliktąjį kartą, 
už poeziją — antrąjį kartą. Ši 
“Draugo” literatūros šventė, 
nors jau per eilę metų virtusi 
tradicine, kasmet vis įneša ką 
nors naujo ir šviežio tiek savo 
akademinėje, tiek koncertinėje 
— literatūrinėje dalyje. Nau
jumų laukiama ir šiemet. Me
cenatai ir kūrėjai, kiek jų jė
gos ir talentai leido, savo pa
reigą atliko. Belieka dabar į 
jų pastangas šiltai ir jautriai 
atsiliepti gyvajai ir lietuviška
jai visuomenei, kad milžino 
Donelaičio paunksmėje vyks
tanti šių metų “Draugo” lite
ratūrinė šventė būtų tikra mū
sų kultūros jubiliejinių metų, 
mūsų kultūrinių pastangų ir 
toms pastangoms plataus pri
tarimo džiuginanti demonstra
cija. a. p.
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Ką reiškia kairioji garsiosios Pietos ranka?
Viena tema, Mykolui Angelui į Naująjį Pasaulį atvykstant kun, Vytautas bagdanavičius, mic

1. Ką reiškia kairės Marijos 
rankos mostas?

Ką reiškia ta atmesta kairio
ji Marijos ranka Mykolo An
gelo Pietoje? Dešiniąja ranka 
Marija laiko Kristaus kūną, 
nuimtą nuo kryžiaus, o kairią
ja ji daro kažkokį gestą. Tas 
gestas atrodo nesiderinantis su 
visa kompozicijos dvasia ir 
kažką kito reiškiantis. Tai nė
ra nusiminimą reiškiantis mos
tas. Tai nėra skausmo mostas. 
Tai yra tvirtas mostas, reiš
kiantis greičiau pasipiktinimą. 
Su juo galima jungti žodžius: 
“Žiūrėkite, ką padarėte! Kokia 
begėdyste!”

Šis Marijos mostas nekristų 
taip akysna, jei nežinotume 
mistinio jos vaidmens po kry
žiumi ir jos kelio Bažnyčios is
torijoje iki Viduramžių pabai
gos. Marijos rankų laikysena 
krikščioniškoje ikonografijoje 
turi savo istoriją. Ankstybaja
me Viduramžyje Marija pa
prastai laiko Jėzų abiem ran
kom tiesiai prieš save, tarsi ku
nigas konsekruotą ostiją. To
kiu būdu yra atvaizduota 
Chartre ir Paryžiaus katedrų 
madona. Rytų Bažnyčios tapy
boje vaizduojama Marija ne su 
kūdikiu rankose, bet su minia- 
tūriniu suaugusiu žmogumi. To 
žmogaus bruožai, be abejo, 
vaizdavo kurį nors to laiko re- 
ligininką. Šitokio Marijos su 
Kristumi vaizdavimo pavyzdį 
turime ir Chicagos meno mu
ziejuje.

Mykolo Angelo Pietoje Ma
rijos mostas yra visai naujas 
Vakarų ikonografijos istorijo
je. Marijos rankos čia nelaiko 
Kristaus centrinėje liturginėje 
pozicijoje, kaip Viduramžiais. 
Jos čia ir rankos nėra ramiai 
sukryžiuotos, nuo darbo pa
vargusios, ar kaip Leonardo 
da Vinci Monos Lizos. Marijos 
ranka čia yra maištingas mos
tas, rodąs naują kelią Vakarų 
civilizacijai. Gal tai yra mos
tas liuteranizmo, kuris, pasi
piktinęs Bažnyčios negerovė
mis, nusigręžė nuo jos? Gal 
būt jis vaizduoja tradicinių ka
talikiškų sluoksnių per didelį 
susinervinimą šios kritikos aki
vaizdoje? O gal tai yra rene
sansinės kultūros mostas, pra
dedąs bodėtis Kristaus kančios 
paslaptimi ir rodąs į šalį?

Kiekvienu atveju sis mostas 
nėra svetimas Mykolui Ange
lui. Prisiminkime tik šalin at
mestą Adomo ranką, kai jis 
yra Dievo kuriamas Siksto 
koplyčioje. Ten yra tas pat pa
slaptingas mostas, nereiškiąs 
Dievui nei priklausomybės, nei 
pagarbos. Tai yra Dievo nepai
santis mostas, tai mostas to
kios rankos, kuri gali greičiau 
stvertis ginklo, negu ko kito.

ir

Siame numery:
• Ką reiškia Mykolo Angelo 

Pietos kairioji ranka?
• V. Mariūnas apie mūsų li

teratūros situaciją.
• Laureato J. Kralikausko 

žodis.
• Pokalbis su režisierium J. 

Kelečium.
• Mecenatas J. Evans-Eva- 

nauskas apie literatūros 
galią.

• J. Strolia muzikinėmis te
momis.
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Mykolas Angelas

Visa tai liudija, kad kažkokio 
tragiško posūkio filosofija yra 
radusi išraišką Mykolo Ange
lo kūryboje.

2. Pietos sukūrimo istorija
Kai Mykolas Angelas kūrė 

Pietą 1498 m., jis buvo tik 23 
metų jaunuolis. Pieta buvo už
sakyta senajai Šv. Petro bazili
kai, nes dabartinę pastatė po 
kelių dešimčių pats Mykolas 
Angelas. Pietą užsakė Prancū
zijos kardinolas įrengti Pran
cūzijos karalių koplyčiai bazi
likoje.

Skulptorius, prieš pradėda
mas darbą ir suvokdamas savo 
temą, išstudijavo erdvę, kurio
je skulptūrai teks stovėti. Ta 
erdvė buvo ankštoka. Marija, 
laikanti nuimtą nuo kryžiaus 
Kristaus kūną, buvo žinoma te
ma skulptoriams ir dailinin
kams ir prieš Mykolą Angelą. 
Tik šią grupę paprastai suda
rydavo daugiau asmenų. Čia 
dar būdavo vaizduojami: Jo
nas, moterys ir kiti. Mykolas 
Angelas pasiliko tik prie cent
rinių figūrų: Dievo Motinos ir 
Kristaus.

Vaizduodamas Mariją, 'sako
ma, skulptorius turėjęs prieš 
akis savo motiną, kuri buvo 
jau mirusi. Jis nenorėjo jos 
vaizduoji nei apsivylusios, nei 
sužlugusios. Jo vizijoje šitoji Šių metų vasario mpn. 18 d.

^Freskos Siksto koplyčioje detalė)Mykolas Angelas Dievas kuria Adomą

Pieta

Marija turėjo visada likti skais
čios išvaizdos. Suvokiant kom
poziciją, iškilo klausimas, kaip 
liekna moteris gali išlaikyti sa
vo glėbyje mirusio vyro kūną. 
Norėdamas šią problemą iš
spręsti, skulptorius padarė Ma
doną truputį didesnę už jos 
Sūnų. Ją dar padidina jos gal
vos nuometas ir plačios drabu
žių raukšlės apie kojas. Prie 
šios skulptūros Mykolas Ange
las dirbo keturis mėnesius nuo 
ankstybo ryto iki vėlaus va
karo. Kardinolas skulptorių 
skatino skubintis, norėdamas 
prieš mirtį pats ją dedikuoti, 
tačiau, nesulaukęs pabaigos, 
numirė.

Bazilikoje pastatyta skulp
tūra tuoj pat sukėlė didelį vi
sų susidomėjimą. Būriai žmo
nių prie jos sustodavo, spėlio
dami, kas jos autorius. Pats 
Mykolas Angelas mėgdavo, įsi
maišęs į žmones, paklausyti, 
ką jie apie ją kalba. Kai ilgai
niui pradėjo sklisti gandas, 
kad jos kūrėju yra kažkoks mi
lanietis, Mykolas Angelas su
sierzinęs atėjo nakčia bazilikon 
ir Marijos krūtinės juostoje iš
kalė žodžius: “Tai padarė My
kolas Angeles iš Florencijos”.
3. Ar ne per vėlai miręs skulp
torius? 

sukako keturi šimtai metų nuo 
Mykolo Angelo mirties.

Gana keista, kad didelis rene
sanso meno žinovas B. Beren- 
son kelia mintį, kad Mykolas 
Angelas mirė per vėlai. Beren- 
son yra didelis renesanso me
no žinovas. Jis yra gimęs Lie
tuvoje. Paskutiniame savo vei
kale, savo dienoraštyje, apra
šančiame karo išgyvenimus Ita
lijoje, jis drįsta šitaip išsireikš
ti apie didįjį skulptorių: “Kal
bant apie Mykolą Angelą, kas 
žino, nuo ko mes būtume buvę 
apsaugoti, jei jis būtų pasitrau
kęs, užbaigęs darbus Siksto 
koplyčioje. Tiesa, mes tada ne
būtume turėję žavių Mediči 
antkapio sapnų, bet nuo kiek 
iškreiptų ir išaukštintų gra- 
mozdiškumų mes būtume buvę 
apsaugoti, kuriuos iki šios die
nos padarė ne tiek jis pats, 
kiek jo sekėjai architektai, 
skulptoriai ir dailininkai” (246 
psl.).

Žinoma, už šią pažiūrą yra 
gerokai atsakinga Berenson te
orija, kad tik jaunų kūrėjų 
darbai yra genialūs. Tačiau 
Mykolo Angelo jis nemėgsta 
dėl per didelio jėgos pabrėžime? 
jo kūriniuose. Jau 1948 m. iš
leistoj savo knygoj — Estetika 
ir istorija — rašė: “...My
kolas Angelas gyveno tam, kad 
pieštų nevirškinamus, persitre-

Julija Švabaite

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Suklupęs angelas laukia 
Viešpaties Prisikėlimo. 
Devynios liepsnos žvakidėj, 
Sunkūs, variniai sparnai...

Angelo rankos nusvirę... 
Ir mano rankos nusvirę, 
Prisikėlimo šviesai 
Neištiesia delnų.

Kasdien aš savo angelą 
Aplankau ir jo klausiu, 
Ar tikėti tavim, o angele, 
Ar tikėti žmogum?

Šiandien Didysis šeštadienis. 
Ir mano angelas laukia, 
Tiesdamas sunkią žvakidę 
Mano delnan.

niravusius, vagneriškus “Pas
kutinio Teismo” atletus ir pom
pastiškai herojiškas Pauliaus 
koplyčios figūras”. (204 psl.)

Nėra abejones, kad Mykolas 
Angelas yra ne tik didelis me
nininkas, bet ir didelis krikš
čionis. Jis Šv. Petro ir Povilo 
bazilikos statybai vadovavo, at
sisakydamas net sau priklau
sančio honoraro. Jis tai darė 
“iš pagarbos Dievui ir Apašta

Adolfas Valeška Prisikėlęs Kristus (Skaldyto stiklo vitražas šv. Patriko bažnyčioj,
Canutillo, Texas. Klebonas — kun. Jonas Juodeika). Nuotrauka Schube - Soucek

lų kunigaikščiui”. Tačiau kiek
vienas žmogus lieka tik ribo
tu žmogumi. Jis neatstoja nei 
Dievo, nei visos žmonijos, ša
lia to, jam daug įtakos daro 
gyvenamojo laikotarpio nuotai
kos ir pažiūros. Dėl to, konsta
tuojant didelio žmogaus trūku
mus, nedaroma jam esminės 
negarbės. Taip, atrodo, reiktų 
žiūrėti į Berenson priekaištus 
Mykolui Angelui.
4. Apsivylimo jėga

Jeigu norime suprasti plates
nę šių priekaištų prasmę ir jų 
ryšį su kairiąja Pietos ranka, 
atkreipkime dėmesį į Nitschę. 
Jis padės mums suprasti, koks 
yra ryšys tarp Marijos nepasi
tenkinimo mosto ir Mykolo An
gelo jėgos apraiškų.

Nitschė prikiša krikščiony
bei, kad ji yra kilusi iš nepasi
tenkinimo. Budizmas, jo many
mu, nėra kilęs iš nepasitenki
nimo. Nepasitenkinimas yra 
tas šaltinis, kuris sukelia ir iš
ugdo jėgą, kaip pagrindinį gy
venimo veiksnį. Nitsche tik 
džiaugiasi, kad ši pesimistinė 
jėga Europos kultūroje dar nė
ra pasiekusi tokio laipsnio, ko
kio ji yra pasiekusi Indijos kul
tūroje (The will to power I, 
27 psl.).

Ši dvasios kryptis slepia sa
vyje įvairius apsivylimus: reli
ginius, dorinius, politinius ir 
estetinius (22 psl.). Iš jų kyla 
vad. stipriųjų protų ir valių 
žmonių veikla. Kai ši jėga pra
deda reikštis, tai žmogus, jos 
pagautas, aukoja jai viską, net 
žmones (23 psl.). ši jėga vei
kia su mokslinio aparato ak
lumu (24 psl.). Ji yra dėl jos 
pačios. Šiai jėgai yra būdinga, 
kad ji neturi tikslo ir negali 
jo turėti, Ji kyla iš apsivylimo 
ligšioliniais savo įsitikinimais. 
Stebėdamas šios jėgos reiški
nius Europos kultūroje, Nitschė 
mano, kad ji čia reiškiasi, kaip 
neigimas tiek dieviškos, tiek 
pasaulinės būties (17 psl.). Dėl 

(Nukelta į 2 psl.)

ŽODŽIAI IR ŽYGIAI RYTOJAUS 
LIETUVAI

Viktoro Mariūno, “Draugo” romano konkurso jury komisi
jos pirmininko, žodis šiemetinėse premijų {teikimo iškilmėse.

Romano jury komisijos var
du sveikinu laureatus Kazį 
Bradūną ir Juozą Kralikaus- 
ką. Tikime, kad jų premijuo
toji kūryba padarys šį vakarą 
išskirtiniu įvykiu visame mū
sų kultūriniame judėjime.

Su nuostaba, pagarba ir lin
kėjimais sutinkame ir palydi
me Draugo, jo bendradarbių 
ir mecenatų trylikos metų iš- 

' tvermę ir pasiryžimus.
Kai širdis veda į ieškojimus 

ir verčia džiaugtis radiniais, 
visoks darbas darosi įdomus 
ir lengvas. Tokiu tikėjimu ir 
jausmais pasiėmė ir įvykdė 
savo pareigą Draugo trylikto
jo romano konkurso jury ko
misija Clevelande. Čia su pa
dėka prisimenu jos stropų 
sekretorių Vacį Rociūną ir 
kompetentingus narius: Aldo

ną Augustinavičienę, Petrą 
Balčiūną ir Vacį Kavaliūną. 
Buvo tikrai džiugu dirbti su 
žmonėmis, kurie rodė tiek ge
ros nuotaikos ieškojimams ir 
tiek žinoviško vertinimo radi
niams.

Ši šventė yra kviesta liudy
ti, kad Draugas į savo kon
kursinės akcijos keturioliktuo
sius metus gali eiti ryškiau ir 
garsiau skambančiu žingsniu. 
Jo bendradarbiai ir mecenatai 
nepavargę, jo dėmesio akira
čiai prasiplėtę. šviesa vis ryš
kiau krinta į dramos ir jauni
mo literatūros plotus.

Prietema yra atslinkusi į 
skaitytojo pasaulį. Rašytojas 
tebekuria, leidėjas be jokio 
lūkesčio būti atlygintu atiduo
da knygą rinkai, bet iš ten ji 
taip iš lėto randa kelią į trem
tinio lietuvio namus.

Mes vis dar gera dalimi 
esame išsaugoję jausmus isto- 
riškajai Lietuvai, bet be gė
dos ir be gedulo išsiskiriam su 
istoriniais pačiais savimis. 
Mes vis tebetikime į įvykių 
apsisukimą ratu, o istorija nie
kad nesikartoja. Niekad tom 

pačiom sąlygom, tuo pačiu 
vaizdu, tais pačiais vaisiais. 
Kiekvienai kartai yra skirta 
istorinį vyksmą perimti ties- 
siu keliu ir perduoti kitai kar
tai. Mes esame pasmerkti šios 
dienos sąlygomis kurti ryto
jaus istoriją ir likti už ją at
sakingais visus amžius. Čia 
glūdi mūsų likimo tragikos ir 
garbės galimybės.

Čia ir dabar mes galinie^ir 
privalome ieškoti atsakymo, 
kurie mūsų veiksmai ir kurios 
aukos kuria mūsų istorinį li
kimą.

Noriu tik priminti, kad šią 
vasarą sueis 20 metų, kai bol
ševikinė grėsmė išstūmė mus 
į tremtinių kelią visuos pa
saulio plotuos. Dangus mums 
davė, kur sustoti, ir kur išlik
ti. Bet ką šita tremtinystė 
vieną dieną parveš į namus, 
ko bus daugiau, negu palikta, 
negu priešo galia sugriovė ir 
išniekino?

Ruoškimės parvežti laisvą 
žodį lūpose, knygose, laikraš
čiuose ir žurnaluos. Ir būsime 
sukūrę savo kartos istoriją 
rytojui ir amžiams.

Prieš ketverius metus po 
mano pranešimo viename su
važiavime labai jaunas akade
mikas klausė: kodėl mes turi
me palaikyti savo knygą? Kur 
mūsų Šekspyras ir Dostojevs
kis? Kas mūsų rašo, kaip Er- 
nest Hemingway ir Albert Ca- 
mus?

Taip. Mes dar, prileiskim, be 
Šekspyrų ir Dostojevskių. Gal 
mūsų dar niekas nerašo, kaip 
Hemingway ir Camus. Bet dėl 
to, ir kaip tik dėl to, mūsų 
skaitytojui atviras kelias į is
torinę misiją. Kai bus jis visa 
širdim saviškių Bradūno ir 
Kralikausko, Aisčio, Nagio ir 
Niliūno, Landsbergio, Barono 
ir Katiliškio kūrybos skatin
tojas ir rėmėjas, kai bus jo 
namuos pirmuoju pasididžia
vimu turtingas knygynas, jis 
bus radęs, kuo pradžiuginti 
save ir savo tautą ir kuo nu
liūdinti savo ir jos priešus. 
Čia dabar mes ir esame kvie
čiami ne tik būti su istorija, 
bet ir istorijai.

Su meile ir pasididžiavimu 
statykime rašto ir granito pa
minklus praeities žodžiams ir 
žygiams, bet būkime susirūpi
nę palikti taipgi savo žodžius 
ir darbus, kad rytojaus Lietu
va turėtų kuo gyventi, kuo 
didžiuotis ir ką geru žodžiu 
prisiminti.
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Mažlietuvių dėmesys prūsams
Pokalbis su Vydūno vardo premijos laimėtoju dr. Martynu Anysu

Kai laisvojo pasaulio lietu
vių kultūriniame gyvenime li
teratūrinės premijos ir litera
tūros konkursai jau pasidarė 
kasmetine tradicija, tai litua
nistinio mokslo veikalams tokio 
akcento labai ir labai pasigen
dame. Vienintelės ir tik kas 
antri metai skiriamos “Aidų” 
žurnalo premijos už mokslo vei
kalus toli gražu nepakanka, no
rint atsverti rusiškojo okupan
to prievartinį lituanistinio moks 
lo klastojimą.

Šitokioje situacijoje tad ir 
yra didžiai sveikintinas Mažo
sios Lietuvos bičiulių draugijos 
bičiulių 1,000 dolerių sutelki
mas ir Vydūno vardo premijos 
paskyrimas dr. Martynui Any- 
sui už jo kol kas dar tik rank
raštyje esamą veikalą — isto
rinę studiją “Senprūsių giminių 
kovos su vokiečių ordinu nuo 
1230 ligi 1283 metų”. Premija, 
kaip žinome, veikalo autoriui 
buvo įteikta kovo mėn. 21 d. 
Montrealyje, Kanadoje, iškil
mingoje akademijoj, Donelaičio 
minėjime bei koncerte.

Laureatas Martynas Anysas 
yra pats mažlietuvis, gimęs 
1895 m. Kintuose, Šilutės apsk
rityje. Teisės mokslus ėjo Ber
lyno ir Hamburgo universite
tuose, įsigydamas teisių dakta
ro laipsnį. Buvo Lietuvos pa
siuntinybės Berlyne attache, Lie 
tuvos konsulas Hamburge, gu- 
bernatūros patarėjas Klaipėdoj, 
Klaipėdos krašto direktorijos 
narys, Prekybos instituto do
centas. Yra išspausdinęs Der 
Litauische - polnische Streit um 
das Wilnagebiet (1934 m., di
sertacija), Klaipėdos krašto 
konvencija ir statutas, einant 
Nuolatinio tarptautinio teismo 
sprendimu iš 1932. VIII. II 
1935, plačiai rašęs ekonomi
niais, teisiniais, politiniais bei 
kultūriniais klausimais periodi
nėje spaudoje, šiuo metu dr. 
Martynas Anysas gyvena Ka
nadoje.

Vydūno vardo premijos lai
mėjimo proga pateikėme Dak
tarui eilę klausimų, liečiančių 
jo veikalo senprūsių bei kitų 
artimų temų problemas.

— Rašydamas apie senprū- 
damas apie senprūsių gimines? 
sius, rašau apie to krašto se
nuosius gyventojus - autochto
nus, kuriuos vokiečiai vadina 
Altpreussen arba Urpreussen. 
Juos reikia griežtai skirti nuo 
prūsų — Prussen ir Preussen,

Šiame numery:

• Mažlietuvių dėmesys prū
sams.

• Epopėja dailininkų kūri
niuose.

• Pataikavimas ir vidutiniš
kumas.

• Taupykime mūsų rašyto
jus,

• Griaunama atominė teori
ja-

• Donelaičio gyvenimo nuo
trupa.

• Trijų paroda Detroite.
• Vlado Šlaito eilėraščiai.
• A. Rūkštelė religinės paro

dos temomis.
• Dailiųjų menų klubas Los 

Angeles.
• Spygliai ir dygliai. 

kurių vardais pasivadino to 
krašto užkariautojai — vokie
čiai, kolonizuodami jį vokie
čiais.

Pvz. istorikas S. Grunau sa
vo dideliame veikale visus vadi
na Prūssen, Preussen, autochto
nus bei vokiečius - kolonistus, 
jog nežinoma, kur pasibaigia 
autochtonai, o kur prasideda ko
lonistai vokiečiai.

— Sakykite, Daktare, koks 
buvo pirmasis paskatinimas pa
rašyti tą senprūsių epopėjos is
toriją ?

Dr. Martynas Anysas

— Apie senprūsių giminių 
(die altpreussischen Staeme) 
kovas su Vokiečių riterių ordi
nu mus gana mokė Kintų mo
kykloje jos pirmasis mokytojas 
ir precentorius Fuellhase, gerai 
pažįstąs visas Ordino kovas su 
senprūsiais ir žinąs vėlesnę to 
krašto istoriją iki naujausių lai
kų. Jis tuomet parašė ir Šilu
tės apskrities istoriją (Geschich 
te dės Kreises Heydekrug). Ma
no studijų metuose ir vėlesniais 
laikais daug buvodavau istori
niuose seminaruose, ieškodamas 
seniausių žinių apie senprūsius 
ir lietuvius.

Vėliausias akstinas šiam vei
kalui parašyti buvo Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 

Partizano mirtisLiudas Vilimas
Iš sukilimų parados Čiurlionio galerijoje
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1955 m. liepos mėn. 2—3 d. su
važiavimo Toronte paskelbtas 
raginimas užsiimti istoriniais 
darbais, kurie atskleistų buvu
sios Rytų Prūsijos — Mažosios 
Lietuvos praeitį. Tuomet atidė
jau mano ruošiamą Vytauto - 
Aleksandro monografiją ir pra
dėjau rašyti apie senprūsius. Iš
dava — premijuotas veikalas.

— Be abejo, buvo nelengvas 
darbas šiame žemyne rašyti to
kį mokslinį veikalą, kurio visa 
šaltinių medžiaga yra anapus 
vandenyno, gal net didžia dali
mi anapus geležinės uždangos, 
įdomu, kaip šią problemą iš- 
sprendėte?

— Medžiagą rinkau senprū- 
siams, Vytauto monografijai ir 
žymioms lietuvėms moterims 
jau Antro pasaulinio karo me
tu ir po jo, kol iš Vakarų Vokie
tijos išvykau, šaltinių vokiečių 
universitetai turi pakankamai. 
Atvykus Kanadon, reikėjo pir
moje eilėje jų ieškoti JAV bib
liotekose. Svarbiausieji veikalai 
senprūsių klausimu randami ir 
čia, bet dažniausiai bibliotekose 
yra jų tik po vieną egzemplio
rių, leidžiamą naudotis tik pa
čioje bibliotekoje. Reikėjo kar
tais ten važiuoti, gaišti laiką, o 
tai negalint, užsakyti fotokopi
jas, filmus, bet daugiausia mik
rofilmus. Svarbiausia medžiaga 
yra lotynų ir senvokiečių kal
bose. Daug literatūros senprū
sių reikalais seniau buvo Kara-

Epopėja dailininkų kuriniuose
Sukilimų temos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Šiandien 7 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, atidaroma 
savita būrio lietuvių dailininkų 
paroda, skirta lietuvių tautos 
sukilimams ir partizanams pa
minėti. Tai tarsi įžanga į didįjį 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę mi
nėjimą, kurį rengia Lietuvių o-

J. Pautienius 1863 metų sukilėliai puola kazokus
Iš sukilimų parodos Čiurlionio galerijoje

liaučiaus archyvuose. Žymia da
lis yra išvežta į Vakarų Vokie
tiją, atrodo, kad ir Karaliau
čiuje jos liko pakankamai, kaip 
tai matyti iš prof. Pakarklio 
knygos “Kryžiuočių valstybės 
santvarkos bruožai”.

— Kas Jūsų darbe iškelta 
naujo, ko dar ' ^.i autorių dar
buose nebuvo arba buvo nu
šviesta kitaip?

— Nagrinėjau klausimą, kaip 
tirštai buvo apgyventi senprū
sių kraštai, kryžiuočiams atsi- 

pera Chicagoje 1965 m., staty
dama Verdi “Reąuiem”.

Šią parodą ruošti užmojį da
vė pereiti metai, kada suėjo 100 
metų nuo 1863 m. sukilimo. Pa
čią mintį iškėlė dail. J. Pautie- 
nius, o įvykdyti pasiryžo ko
misija, sudaryta iš Chicagos 

kraustant, kiek senprūsių buvo 
sunaikinta ir kuriose srityse gy
veno lietuvių giminės. Priėjau 
išvados, kad kraštai, priešingai 
vokiečių aiškinimui, buvo tirš
tai apgyventi ir kad kovose su 
vokiečiais šios žemės neteko 
dviejų trečdalių savo gyvento
ju-

— Ar savajame veikale laiko
tės įprastinio mūsų istorijos vei
kalų pobūdžio, aprašydami tik

(Nukelta į 2 psl.)

Menininkų klubo ir Čiurlionio 
galerijos vadovybės atstovų, į 
kurią įėjo: dail. V. Petravičius, 
P. Gaučys ir Br. Macevičius.

Praėjusį pirmadienį parodos 
kūriniai (nors dar nevisi) jau 
buvo Čiurlionio galerijoje, kur 
juos tikrino ir vertino jury ko
misija. Sukilimai ir partizanai 
— tai pavojinga tema kiekvie
nam menininkui, ar jis būtų ra
šytojas, dailininkas, dramatur
gas ar muzikas. Greit galima 
nukrypti į sentimentalumą, pa
tosą, nužudant tikrojo meno po
lėkius.

Todėl į šią parodą tebuvo at
rinkti tik 24 tapybos darbai ir 
kelios skulptūros (jų tarpe gal 
net vienas kitas kūrinys pra
smukęs pro jury komisijos “pa
sigailėjimo” sentimentą...), at
stovaujantieji šiuos dailininkus 
ir skulptorius: D. Buračą, J. 
Dagį, R. Ingelevičienę, J. Pau
tienių, A. Rūkštelę, St. Smalins- 
kienę, I. Totilaitę, V. Vaikšnorą, 
VI. Vaitiekūną, A. Marčiulionį, 
R. Mozeliauską, J. Monkutę - 
Marks, L. Vilimą, K. Žilinską ir 
dar vieną kitą.

Įdomiausia, kad sukilimų te
ma beveik trijuose ketvirtada
liuose parodai atrinktų kūrinių 
persimetusi į Lietuvos partizanų 
epochą. Tiesioginę 1863 m. su
kilimo akciją pavaizduoja tik 
dail. J. Pautieniaus paveikslas, 
kur lietuviai sukilėliai puola ru
sų kazokus. Tuo tarpu J. Mon- 
kutės-Marks “Partizanas”, L. 
Vilimo “Partizano mirtis”, R. 
Ingelevičienės “Partizano moti-

PATAIKAVIMAS IR VIDUTINIŠKUMAS

Tremtyje gyvendami, turime 
būti sau griežtesni, turime iš 
savęs daugiau reikalauti ir 
stengtis, nes mes gyvename 
ne paprastą, bet kovos laiko
tarpį. Sunku mums kurti kul
tūrines vertybes neįprastose 
sąlygose, tačiau mes privalo
me tai daryti, nes to reikalau
ja iš mūsų tauta, kuri, nors 
turėdama laiko atžvilgiu ge
resnes sąlygas, negali visu sa
vo pajėgumu pasireikšti. Ji 
yra pririšta prie kompartijos 
ir kūrybiškai tegali tiek siek
ti, kiek leidžia tos kompartijos 
virvės nuotoliai. Tačiau mus 
čia puola kita bėda. Turėdami 
pakankamai pinigų, mes nori
me ir pakankamai garso, ne
paisant, kokia sąskaita.

Be abejo, nėra lengva susi
burti jaunimui ir vykti į repe
ticijas, nėra lengva rašytojui 
atsižadėti laisvalaikio ir pa
rašyti žurnalui novelę, neleng
va pavargusiam nuo kasdie
nos darbo žurnalistui parašyti 
apie vienokį ar kitokį parengi
mą, sunku solistui, dailininkui 
ir paskaitininkui. Bet šis sun
kumas neatpalaiduoja nuo at
sakomybės, šis sunkumas ne
suteikia teisės, visa, kas atlikta 
vidutiniškai arba žemiaų_ vi
dutiniškumo ribos, liaupsinti 
vien todėl, kad poetas ar ki
toks kūrėjas aukojos. Daug 
kartų jau esame kartoję, kad 
menas yra negailestingas. Ne
svarbu, ar rašei naktį ar dieną, 
ar buvai išsimiegojęs ar ne, 
ar turėjai laiko repeticijoms 
ar neturėjai, visa tai yra tik 
antraeilis reikalas. Pirmoj ei
lėj yra ne šalutinės sąlygos, 
bet kūrybinio darbo vertė.

Gaila, kad šiandien trem
ties sąlygomis stengiamasi pa
teisinti kiekvieną nesugebėji
mą, kiekvieną nenorą stengtis 
bei nepajėgumą. Visa tai ve
da į vidutiniškumą ir kritikos 
baimę. Vidutiniškumas ir nuo
laidos veda į mūsų visų kul
tūrinių atsiekimų menkinimą 
ir regresą. Be nuolatinių pa
stangų, be aukos, be atsiža
dėjimo, bb kartėlio ir nusivy
limo nėra galima jokia kū
ryba, ir kas to bijo, tam be
veik neįmanoma dalyvauti 

na”, J. Dagio skulptūra “Sukilė
lio malda prieš egzekuciją”, R. 
Mozeliausko “Auka”, J. Pautie
niaus “Daumantas veržiasi per 
Romintos upę” ir dar keletas ne 
tik nemažos meninės vertės, bet 
šiurpą keliantieji ir ašaras iš- 
spaudžią kūriniai. Vien dėl jų 
būtinai reikia parodą pamatyti. 
Juk kiekvienas turim giminų ir 
net prosenelių, kurie dalyvavo 
lietuvių tautos laisvės kovose 
ar 1863 m. ar 1941 m. sukili
muose, ar Lietuvos partizanų 
žygiuose 1944-1953 m. laikotar
pyje. Pirmą kartą visa ta didi 
epocha įamžinta lietuvių daili
ninkų kūriniuose jų bendroje pa
rodoje.

Tiesa, daug žymių vardų iš 
mūsų dailininkų tarpo nesimato 
šioje parodoje. Tadgi parodoje 
nebus ir sensacingų, stebinan
čių kūrinių. Bet, anot parodos 
rengėjų, nebus ir blogų. Atrink
ta ir išstatyta tai, kas geriau
sio buvo atsiųsta. 

mūsų kūrybinėj kovoj. Blo
giausia, jei kada išdrįstama 
pasisakyti prieš vidutinišku
mą, gi, kaip žinoma, tas vi
dutiniškumas baido nuo lietu
viškos kultūros mūsų akade
minį jaunimą, tuojau susilau
kiama priekaištų. Argi tikrai 
mūsų visi solistai yra kylan
čios ar iškilusios žvaigždės, 
argi tikrai mūsų rašytojai ir 
dailininkai yra pasaulinio mas
to genijai, argi tikrai mūsų 
kvartetai, oktetai ir chorai 
yra nuostabaus dainavimo pa
vyzdžiai, argi tikrai mūsų kal
bėtojai yra garsiai kalbą iš- 
n.iuHes knygos. Laba’ ga’la 
bet visų tų minėtų tarpe yra 
daugiau ar mažiau vidutiniš
kumo, kas, savaime supranta
ma, ir nėra joks nusikalti
mas. Blogiausia, kad tie vidu
tiniški ir nevidutiniški atsieki- 
mai reikia vertinti lygiai, šian
dien suplakami gerieji su dile
tantais taikos ir standartinio 
teigimo “tremties sąlygos” 
vardan. Mažiau negu viduti
niškas koks kūrinys, vaidini
mas, solo pasirodymas ar ko
kio prakalbininko aptarimas, 
kaip jau įprasta turi būti vi
sada išgirsta ir į padanges iš
kelta. Kad kur nors kas oiw 
ne visai gerai, nė nebandM| 
pasakyti. Daug kam laikras^ 
čiai ir kritikai šiandien turėtų 
eiti tik padų kasytojų parei
gas. O toks besąlyginis gyri
mas veda į išlepimą, toks pa
taikavimas smukdo ne tik kul
tūrą, bet ir asmenybę, gi mes 
šiandien besąlyginėj kovoj už 
tautos išlaisvinimą turime bū
ti ne tik kūrybingi, bet ir ryž
tingi. Didieji menininkai nėra 
bailiai, didelio kūrėjo nenu
skandins vienas ar kitas žo
dis, bet maži kūrėjai bijo, kad 
jų kūryba nemirtų šiandien 
nuo vieno ar kito pasakymo, 
užmiršdami, kad ji turi išlai
kyti amžius. Kritika yra verti
nimas, o ne namų šeimininkei 
komplimentas už pietus. Ne
reikia niekinti ir plūsti, bet 
vertinti reikia, nes tai yra pa
grindinė sąlyga, kad mes ne
pavirstume turgumi, nevirs tu
me visuomene, praradusia ver
tybių pajautimą ir skonį.

L. Galinis

Parodos tematika kiekvienam 
lietuviui įdomi ir intriguojanti. 
Ir, anot dail. J. Pautieniaus, ku
ris parodė atsiųstus parodai ir 
jury komisijos atrinktus kūri
nius, “J. Daumanto ‘Partizanai’ 
yra mūsų tautos epopėja ir to
dėl nenuostabu, kad dailininkai 
partizanų tema tiek vertingų 
kūrinių sukūrė...”

Kaip dailininkams pavyko pa
gerbti ir kūryboje įamžinti Lie
tuvos partizanus ir sukilėlius, 
kiekvienas pamatysime atvykę į 
parodą. Bet įdomus akcentas ta
me — kaip J. Daumantas su bū
reliu partizanų veržėsi per isto
rinę Romintos upę su žiniomis 
į laisvuosius Vakarus, taip ir 
lietuvis dailininkas Vakaruose 
su kūrybine ugnimi veržiasi 
aukštyn į menines platumas. Tai 
pastebėjome eilėje parodų, reng
tų toje pačioje Čiurlionio gale
rijoje.

VI. Rmj.
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Blogio triumfas ir galutinis jo žlugimas
Prof. dr. A. Maceina po ke- 

lerių metų tylėjimo vėl praby
la j lietuvių visuomenę nauju 
veikalu — “Niekšybės paslap
tis”. Šios knygos krikštavardis 
imtas iš šv. Pauliaus antrojo 
laiško tesalonikiečiams 2,7.: 
“Nes niekšybės paslaptis jau 
veikia” (naudotasi vokišku ver
timu P. C.). Tačiau pats veika
las yra skirtas V. Solovjovo le
gendos: Pasakojimas apie anti
kristą, interpretacijai, kurioje 
yra atskleidžiama blogio kil
mė ir esmė. "Niekšybės paslap
tis” savo esme galima gretinti 
su prof. dr. A. Maceinos kitu 
veikalu — “Didysis inkvizito
rius”. Abu šie veikalai inter
pretuoja dviejų rusų tautos fi
losofų — F. Dostojevskio ir V. 
Solovjovo — sukurtas legen
das: Didysis inkvizitorius ir 
Pasakojimas apie antikristą. 
Abu minėti didieji rytietiškos 
pasaulėžiūros atstovai sprendė 
žmogaus santykį su Dievu isto
rijos eigoje. Tik F. Dostojevs
kis žvelgė daugiau istorijos fi
losofo akimis, kai tuo tarpu V. 
Solovjovas ėmės istorijos teolo
go požiūrio.

Vizija ir blogio personifikacijos 
prasmuo

Pati legenda apie antikristą 
nėra sudėtinga. Tačiau A. Ma
ceina joje įžvelgia gilią pras
mę. V. Solovjovas turėjęs ga
lios regėti ateitį ir spėti, kuo 
baigsis Kristaus įkurtos Baž
nyčios istorija. Pagal jo viziją 
visos didžiosios krikščioniškos 
religijos, spaudžiamos ir perse
kiojamos bendro priešo, galuti
nai susijungs į vieną tikinčiųjų 
Bažnyčią, subordinuotą pasku
tinio popiežiaus Petro autorite
tui.

Antikristas legendoje vaiz
duojamas istorinio asmens, pa
saulio imperatoriaus pavidalu. 
Tačiau interpretacijoje antikris
tas yra tiktai tikrovėje veikian
čiojo Liuciferio jėgos simbo
lis. Nors šėtoniškoji jėga pas 
V. Solovjovą pavaizduota žmo
nijos istorijos pabaigoje viena
me istoriniame imperatoriaus 
asmenyje, bet iš tikrųjų ji vei
kia nuo pasaulio sukūrimo iki 
žmonijos istorijos pabaigos. To
dėl ir antikristas suprastinąs 
ne kaip istorinė imperatoriaus 
figūra, bet kaip blogio perso
nifikacijos prasmuo. Jis yra 
bendrasis blogio istorijos var
diklis, todėl ir rašomas mažą
ja raide.

Kristaus darbai per žmones
Esmėje antikristas yra prieš- 

statomas Kristui, kaip įsikūni
jusiam Dievo Logos, kuris pri-

Šiame numery:

• Dr. A. Maceinos naujoji 
knyga.

• Vienuolių pėdos kultūroje.
• Sukilėlių parodos įspūdžiai.
• Kauno vardo beieškant.
• Vaikų literatūros reikalu.
• Interview su Kostu Ostraus 

ku.
• Octavio I’az eilėraščiai.
• E. Kepalaitės skulptūros 

paroda.
• Įspūdžiai iš “Toscos" pa

ruošos.
• V. Vizgirda atsiliepia A. 

Rakštelei.
• Moterų gyvenimas.

Naują dr. Antano Maceinos veikalą sutinkant

DR. P. CELIEŠIUS

siėmęs žmogiškos prigimties kū
ną, kentėjęs, miręs ant Golgo
tos, atsikėlęs iš numirusių ir 
įžengęs į dangų. Jis vėl ateisiąs 
pasaulio pabaigoje žmonijos 
teisti. Kristaus asmenyje jun

Knygos viršelis, pieštas Pauliaus 
I Jurkaus

ANTANAS 
MACEIKA

giasi Dievas ir žmogus. Tai 
reiškia — jis yra transcenden
cinės (anapus) ir žemiškos 
(šiapus) tikrovės jungtis. Šie
du skirtingų prigimčių momen
tai turi būti visados, kalbant 
apie Kristų, turimi sąmonėje ir 
nei vieno iš jų, neprasilenkiant 
su tiesa, neleista paneigti, ar 
bent sąmoningai nutylėti.

A. Marčiulionis Prieš aušrą
Skulptūra, sukilimų parodoje laimėjusi antrąją premija.

Nors Kristus, kaip žmogus, 
gimė tam tikrame istoriniame 
laike, bet, kaip Dievas, jis yra 
visoj istorinėj raidoj artimai 
susijęs su žmonija. Senajam 
pasauliui jis buvo tikrovinis 
Mesijo laukime ir pagal tą idė
ją istoriniam atskleidime. Vidu
riniam istorijos tarpsnyje Kris
tus yra tikrovinis savo istori
niam Dievo Logos žmogaus pri
gimtyje gimimu, Kalvarijos kal
no auka ir nuo Taboro kalno 
dangun žengimu. Trečiajame is
torijos tarpsnyje Kristus Die
vas yra mums tikrovinis savo 
egzistenciniu pasilikimu jo įkur
toje Bažnyčioje, kuri tęsis iki 
paskutinio teismo momento. 
Tuo būdu istoriją galima vadin
ti, kaip žmogiškumo ir dieviš
kumo jų tarpusavio santykiuo
se pasireiškimą (28 psl.). “Is
torija yra gesta Christi per ho- 

AKCENTUOTAS RŪPINTOJĖLIS, PAMIRŠTAS VYTIS
Lietuvos sukilimams pavaizduoti meno parodos įspūdžiai

1863—1941—1950 m. Lietu-
vos ginkluotiems sukilimams 
pagerbti Lietuvių menininkų 
klubo iniciatyva praeitais me
tais buvo paskelbtas meno kū

minės’’ (37 psl.) — Kristaus 
darbai per žmoneB.

žmogiškoji laisvė, dieviškoji 
Apvaizda ir velnio pastangos

Dievas, kurdamas žmogų, su
teikė jam nelygstamą laisvo 
veikimo ir apsisprendimo dova
ną. Nors žmogus ontologiškai 
visada priklauso nuo Dievo, bet 
psichologiškai jis gali apsispręs
ti už arba prieš Dievą. Jis gali, 
kaip asmuo, atsakyti į Dievo 
kvietimą teigiamai ir tuo būdu 
bendradarbiauti su Dievu. Tada 
istorinis vyksmas krikščionybės 
šviesoje yra bendras žmogiško
sios laisvės ir dieviškosios Ap
vaizdos aktas (42 psl.).

Su žmogaus įžengimu pasau
lin prasideda ir šėtono darbai 
žmonių istorijoje. Velnias pa
naudoja žmogaus laisvės gali
mybę apsispręsti prieš Dievą 
ir žengia greta Žmogaus, kad 
nukreiptų jo darbus prieš Die
vą. Ypač jo veikla suintensyvė
ja, Kristui žengiant per istori
ją jo įkurtosios Bažnyčios pa
vidalu. Istorija tada virsta įsi-

• . j' !
J. DAINAUSKAS

rinių konkursas, šito išdavoje 
š. m. balandžio 4 d. vakare ir 
buvo Jaunimo Centro patalpo
se, Chicagoje, atidaryta paro
da, kurioje yra išstatyti 18 dai
lininkų 25 kūriniai. Tai iš viso 
pirmoji tokios rūšies, o ypač 
tokios tematikos paroda. Tad 
savaime supraitama, kad jos 
laukta su nekantrumu. Deja, 
per trumpas buvo laikas, kad 
joje galėtų pasireikšti didesnis 
skaičius mūsų menininkų. Nora 
iš kitos pusės tokios rūšies pa
roda, o ypač tokia meno kūri
nių tematika, tai reikalas lie
čiantis visus laisvajame pasau
lyje gyvenančius lietuvius me
nininkus, apdovanotus galia 
sukurti mums mūsų tautos he
rojiškos praeities iškarpas.

Buvo laukta dinamikos
Sukilimų kovose buvo skau

džių, sunkių, liūdnų, bet drau
ge ir didingų, herojiškų mo
mentų, kurie gali būti ne vien 
tik patetiškų, bet ir didingų 
kūrinių tema. Sukilimas — tai 
visų pirma veiksmas, kova, už
sidegimas, iniciatyva, kur pilna 
pasišventimo, ryžto, ugnies, 
veržlumo. 1863 m. sukilimas, 
lygiai kaip ir lietuvių kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, ar 
tai 1918—20 metais, ar tai 1941 
ir po 1944 metų, vien iš sausų, 
neretai nepilnų aprašymų, pra
nešimų, turi tiek didingų mo
mentų, jog čia siužetų pakak
tų ir šimtams dailininkų. Prisi
minus vien dailininko Artūro 
Grotgerio paveikslų ciklą “Li- 
tuania”, reikėjo manyti, kad 
ir mūsų dailininkai duos taipgi 
gražių Lietuvos laisvės kovų 
epizodų. O kur J. Daumanto 
“Partizanai už geležinės uždan
gos” ir įvairių tų kovų dalyvių 
raportai, pasakojimai, prisimi
nimai.

Kas krito j akį
Jury komisija pirmos pre

mijos nepaskyrė niekam. II-ją

Dr. Antanas Maceina

kūnijimo lauku ne tik Kristui, 
bet ir antikristui (123 psl.).

Velnias Dievo buvimo paneig
ti negali. Jis tiki Dievą esimu. 
Tačiau jis gali kenkti Dievo 
kūriniams, ypač žmogui.

Laicistinė dvasia ir bendras 
religijos vardiklis

Kristus, Dievo Logos, jung
damas antgamtybę su mūsų gy
venama realybe, tampa velniui 
gera proga — pasiūlyti žmogui 

(Nukelta į 2 psl.)

— gavo dailininkas Aleksand
ras Marčiulionis už skulptūrą 
“Prieš aušrą”, gi III-ją dailinin
kas Liudas Vilimas už paveiks
lą “Partizano mirtis”. Iš kitų 
parodoje išstatytų kūrinių la
biau krenta į akį J. Dagio “Su
kilėlio malda’’ ir “Nukankintas 
partizanas”, lygiai kaip ir Ra
mojaus Mozoliausko “Sūnus”, 
kur motinos veidas pilnas skaus 
mo išraiškos, gi visa skulptūra 
turinti Pieta skulptūrų pobūdį. 
Gana įdomus yra Irenos Pace- 
vičiūtės paveikslas “Į tremtį”, 
vaizduojantis 1863 m. sukilėlių 
su šeimomis tremties kelią į 
Sibirą. Jei tas paveikslas būtų 
kitaip apšviestas, jis dar la
biau trauktų dėmesį į save. Pil
nas išraiškos ir dinamikos yra 
Juozo Pautieniaus “1863 m. su
kilėliai puola kazokus”, vaiz
duojantis žūtbūtinės kovos mo
mentą. Antano Rūkštelės “Mi
nutė prieš puolimą”, nors ir ne
turi veiklos momentų, pavaiz
duoja partizanų ryžtą pulti 
priešą, nepaisant jo milžiniškos 
ginklų persvaros. Vlado Vaitie
kūno “Sukilimas’’ ir Kazimiero 
Žilinsko “Sukilėlių vadas Sie
rakauskas”, nors kiekvienas 
skirtingai, irgi patraukia žiū
rovų dėmesį. Reginos Matuzo- 
nytės - Ingelevičienės "Parti
zano malda” pavaizduota kata
loge, bet dar įdomesnis yra jo
sios paveikslas “Už laisvę”.

Esame ne tik Rūpintojėlio, bet 
ir Vyčio tauta

Pagaliau mes, berods, esame 
“Rūpintojėlių tauta” ir labiau 
linkstame literatūroje ir vaiz
duojamame mene parodyti mū
sų skausmus, vargą, nelaimes, 
o ne mūsų didvyrių kovas, ryž
tą kovoti ir laimėti, pergalės 
momentus, kurie gali būti pa
vyzdžiu kitiems. Tas skausminis 
ir statiškasis bruožas būdingas 
daugumai ir šios parodos dar
bų, lygiai kaip ir abiems pre
mijuotiems kūriniams. Lekian
čio Vyties dinamikos parodoje 
galėjo būti kur kas daugiau.

VIENUOLIŲ PĖDOS 
KULTŪROJE

Neseniai Chicagoje rengtoje 
pašaukimų savaitėje buvo kal
bama ir tokiomis temomis, 
kaip Vienuolynai ir mokslas, 
Vienuolynai ir menas, rodos, 
su tobulo vienuolio šventumu 
maža ką bendro turinčiomis 
sritimis. Tiesa, kad vienuoly
nų ir vienuolių pagrindinis 
tikslas nebuvo ir nėra pirmo
je eilėje tik kultūrinė veikla. 
Tačiau ilgi praeities amžįai 
ir šios dienos akivaizdi dabar
tis rodo, kad ypač vakarietiš
kų kraštų vienuolynai niekada 
jokia geležine uždanga nuo 
gyvenimo nebuvo užsisklendę. 
Storos vienuolynų sienos ne 
vienu atveju ne tik saugojo 
ateičiai tai, kas žmogaus dva
sios, to Dievo paveikslo čia 
žemėje, buvo sukurta, bet ir 
savo užuovėjoje ugdė tai, kas 
pačią sūkuringą gyvenimo va
gą kreipė kūrybos ir į Dievą 
artėjimo kryptimi.

Būtų klaidinga manyti, kad 
vienuolynai kūrė kultūrą ar
ba bent iš kultūrinės raidos 
neišsijungė tik viduramžiais, 
kada visos sritys daugiau ar 
mažiau buvo puoselėjamos di
desnei Dievo garbei. Visais 
naujaisiais amžiais rastume 
taipgi apsčiai pavyzdžių, kur 
vienuolynų ir vienuolių kultū
rinis įnašas, ir norint, nebe
gali būti nuslepiamas. Šitai 
yra pakankamai ryšku ir mū
sų dienose. Tik profaniškai 
reklaminis moderniųjų laikų 
triukšmas dažnai nustelbia 
vienuolynų tyloje kaupiamą 
ir realizuojamą kūrybinę min
tį. Kasdieniškoji gatvė šito 
gali ir nepastebėti, bet ir šių 
laikų vienuolynų kultūrinį svo
rį dažnai giliai atidengia ir 
įvertina plačiau mąstą dabar
ties protai.

Vienuolynų varoma kultūri
nė vaga dažnai nepastebima 
dar ir dėl to, kad patys vie
nuoliai vienuoliškam kuklume 
savo kultūriniam darbui neiš
kabina kiekviename kampe 
akis badančios reklamos. O 
gyvename jau tokioje situaci
joje, kad kalbame tik apie tai 
ir pagaliau imame tikėti tik 
tuo, kas visu balsu šaukiama 
didžiosios spaudos, televizijos 
ir pakelės plakatų.

Kitu atveju vėl, jeigu kul
tūrinis ir tiesiog savęs išsiža
dėjimu užantspauduotas didvy
riškas darbas atliekamas ko
kio nors pasauliečio, tai tas 
faktas ir jo herojiškumas ap
rašomas plačiai tam skirtose 
knygose, nuolat randamas pe
riodinės spaudos puslapiuose 
ir pan. Sakysim, begalinis dr. 
A. Schvveitzerio pasiaukojimas 
Afrikos džiunglėse ir spaudoje 
ir aplamai viso pasaulio viešu
moje yra susilaukęs kur kas

Ados Korsakaitės piešinys

didesnio dėmesio, negu tūks
tančių vienuolių ir tai gene
racija po generacijos varomas 
didžios artimo meilės ir ano 
žemyno kultūrinimo darbas.

Gi pastarųjų dešimtmečių 
pasaulio kultūrinei raidai pa
sukus kone kraštutine moder
niškų formų kryptimi, neretai 
galvojama, kad vienuoliai ir 
vienuolynai ir jų kultūrinis 
reiškimasis čia atstovauja tik 
praeities tradiciją, lyg ir atsi
ribojimą nuo viso to, kas šių 
dienų gyvenime yra avangar- 
diškai nauja. Tačiau, dar kar
tą pabrėžiant, kad vienuolinio 
gyvenimo tikslas ir nėra kur
ti kultūrą, išrasti ir akcentuo
ti naujas jos formas, turime 
ir šiame krašte labai ryškių 
ir akivaizdžių pavyzdžių, kur 
kūrėjas vienuolis neatsilieka 
nuo savo brolio kultūrininko 
pasauliečio ir modernia forma, 
ir minties naujumu, ir moder
nios dvasios atliepimu bei jos 
neprieštaravimu krikščioniš
kajam kūrybos pamušalui. 
Kaip tik šitokia dvasia alsuo
ja ir ne vien tik katalikų šia
me krašte didžiai vertinami 
trapisto Tomo Mertono pro
zos bei eiliuotieji raštai arba, 
sakysim, domininkono Brolio 
Antonino, to šių dienų krikš
čioniškojo “bytniko”, poezija.

Vienuolių pėdas kultūros 
raidoje pasekant, negalima pa
galiau praeiti tylomis ir pro 
Lietuvoje veikusių vienuolijų 
ir dabar plačiajame pasaulyje 
lietuvių vienuolių varomą pas
toracinę ir greta jos taipgi 
kultūrinę darbo vagą. Ypač 
šitai reikia užakcentuoti, tė
vams marijonams minint 50 
metų jubiliejų nuo tos dienos, 
kai pirmieji marijonai atsikė
lė į šį tolimąjį užjūrio kraš
tą. Šiandien greta marijonų 
Dievo garbei ir savo tautos la
bui sėkmingai plačiuose reli
ginio ir kultūrinio darbo ba
ruose reiškiasi ir kiti lietuvių 
bei lietuvaičių vienuolynai. 
Šių mūsų vienuolynų kultūrinė 
veikla, besitęsianti čia jau de
šimtmečiais, ypač jų ugdomas 
periodinės spaudos bei knygų 
leidimo darbas būtų jau rei
kalingi ne tik trumpo laikraš
tinio vedamojo, bet ištisos ir 
šimtapuslapinės studijos. Taip
gi neretai mūsų vienuolynų 
koplyčios, pačių vienuolynų 
bei jų vedamų institucijų pa
talpos yra virtusios brangio
mis lietuvių dailininkų meno 
kolekcijomis. Ir ne vienu at
veju visa tai rodo tokį įvairų 
ir tokį svarų mūsų vienuolijų 
indėlį į šios dienos lietuvių 
kultūrinę veiklą, toli gražu ne
atsietą nuo visos moderniųjų 
laikų kultūrinės raidos.

k. b.
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Laivininkui mirties upe amžinybėn išplaukus
KAD ĮSUKTŲ GYVA

Pasilikusio draugo ir bendradarbio atsisveikinimas

ST. DIRMANTAS

Nelengva ramiai rašyti gre
ta karste gulinčio prof. Stepo
no Kolupailos, vienintelio trem
tyje studentiškų laikų kolegos, 
su kuriuo vienu ar kitu būdu 
teko draugauti ir bendradar
biauti daugiau kaip penkiasde
šimt metų. Gerais ir sunkiais 
laikais.

Pirmasis susitikimas

Buvome susitikę ne Lietuvos 
mokyklose, bet toli — Maskvo
je. Ten abu siekėme to paties 
aukštojo mokslo. Tada tai buvo 
beveik vienintelis būdas lietu
viui šiek tiek iš vargo išsimušti, 
aukščiau iškilti.

Aš jau buvau gyvenimo vėty
tas ir mėtytas. Mokiniu būda
mas, pergyvenau ir pats kiek 
dalyvavau rimtame 1905 metų 
Varšuvos sukilime. Teko pabu
voti keliose mokyklose, kol pa
galiau Vilniuje įgijau teisę siek
ti aukštojo mokslo. Atlikęs ka
rinę prievolę ir išlaikęs konkur
sinius egzaminus, buvau priim
tas į Konstantinovo geodezinių 
matavimų institutą. Po kelerių 
metų ten pradėjo studijuoti, tie
siai iš Mintaujos gimnazijos at
vykęs, medalistas “Stepan Ko- 
lupailo”. Nebuvo garsus tas 
mūsų pasirinktas institutas. 
Pasižymėjo tik savo senumu. 
Daug prašmatnesne karjera ma
sino - viliojo naujesni — Tech
nologijos, Civilių inžinierių ins
titutai, o ypač garsėjo keistai 
pavadintas “Susisiekimo Kelių” 
institutas. Lyg būtų kur keliai, 
skirti kam kitam, o ne susisie
kimui. Neišsikalbėjau su kole
ga, kuriais motyvais jis pasi
rinko geodeziją. Spėju, tais pa
čiais, kaip ir aš.

Abu nebuvom pratę gyventi 
didmiesčiuose. Man Varšuva 
atrodė pragaru. Buvom pratę 
prie Lietuvos erdvių laukų, miš
kų, gražios gamtos ir, svarbiau
sia, prie savų žmonių. Tada 
jau nekenčiau fabrikų triukš
mo, nešvaros ir bet kokio mies
to kvapo. Neviliojo nei chemiko, 
nei mechaniko karjera. Ir tų 
pačių įmonių tada Lietuvoje bu
vo nedaug, o ir tos pačios žydų 
ar vokiečių rankose. Sunku lie
tuviui įsiskverbti. O Rusijoje, 
o ypač intensyviai Lietuvoje ir
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Ukrainoje, tada plačiu mastu 
buvo vykdoma t. v. Stolypino 
žemės reforma — kaimų skirs
tymas viensėdijomis. Buvo vil
tis, baigus institutą, gauti dar
bo Lietuvoje, nes tarp kitko 
čia sėkmingesniam darbui bu
vo naudinga mokėti ir vietinių 
ūkininkų kalbą. Čia jau dirbo 
agr. J. Tūbelis, matininkas Vai
čiūnas ir kiti lietuviai. Nesino
rėjo vykti dirbti ruskiams, kal
mukams ar dar toliau į Turkes
taną...

Bajoras grįžta prie tautos 
kamieno

Taigi susitikome. Bet ne
greit bent kiek suartėjome. Aš 
jau buvau žymiai vyresniame 
kurse. Mano studentų iš Lietu
vos ratelyje, tarp St. Nagins- 
kio, Z. Gružausko, A. Mostaus- 
ko, Kolačkovskio, Dovgialos ir 
kitų, Stepo neprisimenu. Juo la
biau jo nebuvo bendroje visų 
Maskvos aukštųjų mokyklų Lie
tuvių studentų draugijoje, kur 
prisimenu kolegas St. ar R. By-

Prof. Steponas Kolupaila

tautą, St. Šilingą, Dovydaitį ir 
daug kitų. Vėliau mus karas 
ketveriems metams visai išsky
rė. Aš kariavau, o kolega Ste
ponas studijavo, ruošėsi profe
sūrai. Vėl suėjome ir suartėjo
me jau Lietuvoje, jam iš Dot
nuvos persikėlus Kaunan ir pra
dėjus dirbti universitete.

Didž. Lietuvos Kunigaikštijos 
bajorai Kolupailos, kaip man 
jis pasakojo, buvo Zigmanto 
Augusto aprūpinti žeme į rytus 
nuo Vilniaus, palei Ašmeną. 
Jaunas Stepas išaugo gerokai 
sulenkėjusioje šeimoje, jau ne 
dvarininko, o geležinkelio tar
nautojo, Latgaloje. (Ten, į šiau
rę nuo Daugpilio yra upė, var
du Kolupa.) Kiti jo broliai taip 
ir liko lenkiškosios orientacijos. 
Greičiausiai Mintaujoje, kaip 
vėliau ir Maskvoje, velionis dar 
nesidėjo prie tada jau ten vei
kusio lietuvių moksleivių pat
riotų būrelio. Bet ir karštu len
ku niekuomet nėra buvęs. Gim
nazijoje ir institute buvo atsi
dėjęs vien mokslui. Aukštai ver
tino inžinerijos - gamtos moks
lus ir pabrėždavo mokslų tarp- 
tautiškumą. Savo gimtuoju 
kraštu ir aplamai istorija pa-

inai nesidomėjo.
Žinau du atveju, kada velio-

neatšauktinai pasviro lietu
vių link. Pirmas — kai 1921 m.

Br. Murinas Formų variacija (akvarelė)
Iš Clevėlande balandžio 26 d. atidaromos Br. Murino kūrinių parodos

anksčiau grįžusių kolegų prikal
bėtas (ęia J. Stanišauskio nuo
pelnas) metė sėkmingai pradė
tą Maskvoje profesoriavimo 
karjerą ir su išbadėjusia šeima 
ryžosi vykti, kaip pats Dotnu
vos Almanache rašė, “nežinion”. 
Vyko be jokio tarnybos pasiū
lymo, nemokėdamas kalbos, 
karų nualintą naujagimę res
publiką, kurioje tada dar nebu
vo nei universiteto, nei kitokios 
aukštos mokyklos, o vien tik 
visokie improvizuoti “kursai”. 
Taigi — jokių “realių” perspek

Bandymas išsiplėsti iš rutinos
Įspūdžiai ir nuomonės 

po spektaklių

J. VIDUGIRIS

Lietuvių teatras “Atžalynas” 
balandžio 11—12 dienomis Chi
cagos lietuviams parodė dvi 
vienaveiksmes Kosto Ostrausko 
dramas “Pypkę ir “Žaliojoj lan- 
kelėj”. Malonu pastebėti, kad 
spektakliais susidomėjimas bu
vo didelis, žiūrovų nestigo, nors 
sekmadieniniam pastatyme ga
lėjo būti ir daugiau.

Drąsus žingsnis

Dviejų veikalų spektaklis, 
bent mūsuose, yra retas, įdo
mus ir sveikintinas! Juo la
biau, kad abiejų dramų charak
teris naujas, šviežias ir moder
nus, o jų problematika nepri- 
mestinė, ne proginė. Ji giliai 
žmogiška ir pakankamai (nors 
ir ne be kai kurių trūkumų) su
lydyta į meninę dramos visu
mą. šis pasirinkimas yra ne
abejotinai drąsus žingsnis. Jis 
liudija mūsų teatralų sąmonin
gumą, bandymą išsiplėšt! iš nu- 
vaidintų veikalų rutinos ir tei
kia vilčių ateičiai.

Šios šventės neeilinį pobūdį 
kėlė I). Bylaitienės ir J. Kele- 
čiaus režisūrinis debiutas.

Uždangai pasikėlus, maloniai 
nustebino Vytauto O. Virkau 

tyvų. Dotnuvoj greit apsiprato; 
bematant išmoko kalbą; pasi
juto dirbąs savam kraštui nau
dingą darbą; suartėjo su kole
gomis; pamilo, unimą. Žmona 
— muzikė. Ji rado darbo. Tai
gi greit visa šeima suaugo su 
Lietuva, jos žmonėmis, o jau
nas mokslininkas ypač pamilo 
Lietuvos vandenis.

Antras atvejis ypatingai pa
brėžia tą jo suaugimą su Lietu
va. 1964 m. jau apsirgęs/ ir jaus
damas artėjančią gyvenimo pa
baigą, prašo žmonos palaidoti 

V. Juodka (kairėje) ir A. Kurauskas K. Ostrausko “Pypkėje” 
Nuotrauka P. Petručio

dekoratyvinis sprendimas. Tiek 
spalviniu, tiek plokštumų su
laužymo atžvilgiu abu sceno
vaizdžiai (jei reikėtų rinktis, 
favorizuotume "Pypkę”) buvo 
labai įdomūs, kūrybingi — ver
ti tikro teatro scenos.

“Pypkės” aktoriai režisūra 
ir kita

Pirmoji — “Pypkė”. Režisavo 
D. Bylaitienė, talkinama J. Ble- 
kaičio. čia vėl maloni staigme
na! Tai A. Kurausko grįžimas 
sccnon. Jo Z buvo šiltas, san

ne tarp svetimųjų amerikonų 
(nors pilietybę buvo priverstas 
priimti), ne South Bendo lygioj 
pievoje, o Chicagos Kazimieri- 
nėse, tarp savųjų. Ypatingai 
velionis sutartėjo ir gyvai pasi
darbavo mūsų visuomenei pri
verstinio ekzodo UNRRA sto
vyklose Kemptene laiku.

Darbų darbai Lietuvoje

Velionis buvo nepaprastai ga
bus. o drauge neišpasakytai 
darbštus. Laiko veltui neleido, 

(Nukelta į 2 psl.) 

tūrus ir tikras. A. Kurauskas 
turi teatrinę kultūrą, tik dar 
per daug kamerinis, nepajėgiąs 
apvaldyti gausesnės auditorijos. 
Jo judesiai lyg persmulkūs, per
daug jau nervingi, čia neabe
jotinai ryškėja treningo stoka. 
Gal būt, dėl to, gal dėl 
balsinio ribotumo pradinis Z 
monologas praskambėjo blan
kiai — neįstengė nusivesti žiū
rovo paskui save. Salėje vis ko
sėjo, ir buvo labai gaila...

(Nukelta į 5 psl.)

Be didelių sumų, bet nuošir
džiu kelių pasišventėlių darbu 
stumiasi mūsų kultūrinis gy
venimas tolyn ir, pažvelgus 
atgal, daug kuo galima pasi
džiaugti. Mūsų meno, muzikos 
literatūros ir mokslo atstovai 
sukūrė eilę vertingų meno kū
rinių ar mokslo darbų, kuriems 
įamžinti reikėjo įvairiopos tal
kos. Įvairūs organizaciniai vie
netai, Lietuviškos knygos klu
bas, Karvelis, Civinskas ir dar 
viena kita leidykla padėjo iš
vysti šviesą ne vienam lietu
vio darbui. Pažvelgus į tų lei
dyklų leidinius, pasidaro gera, 
nes šalia daugiau ar mažiau 
reikšmingų visuomeninių ir po
litinių darbų, šis tas liks ir iš 
kūrybinės pasogos mūsų tau
tai. Rodos nuolat ginčijamės 
ir pasibarame dėl vienų ar kitų 
postų, dėl vienos ar kitos 
krypties, visi norėdami gero 
lietuvių tautai ir kultūrai, ta
čiau ryškiausia išlieka ne gin
čai ir projektai, bet darbai. Ir 
štai, Anglijoje veikianti Nidos 
leidykla baigia sulaukti gana 
įdomios ir, palyginti, neilgam 
tremties gyvenimui būdingos, 
sukakties, artėdama prie 50-jo 
knygos leidinio. Nes jau iš
leista 47 knygos ir tai pakan
kamai didele biblioteka, kad 
nebūtų verta didžiuotis.

Šį mėnesį buvo Amerikos 
bibliotekų savaitė. Tos savai
tės proga buvo išskirtinai siū
lyta papildyti savo namų bib
liotekas. Net beisbolo žaidėjai, 
šiaip jau reklamuoją ką nors 
žemiško, turėjo progos pasiū
lyti knygą. Mums lietuviams 
tokia savaitė gana įdomi tuo, 
kad mes, prasigyvendami ma
terialiai, sukrovėme ir lietuviš
kų knygų bibliotekas.

Kalbant apie Nidą, tenka pa
žymėti, kad ji nepervertino sa
vo jėgų, ji nešoko leisti nei 
puošnių, nei didžiulių tomų, ji 
užsimojo nedaug — leisti ir 
ištesėti. Ir kai žvelgi dabar į 
tą beveik pusšimtį tomelių, ne
gali nesidžiaugti, nes juose, 
kad ir nepuošniuose, slepiasi 

KETURIOLIKTASIS 
ROMANO KONKURSAS

1. Dienraštis Draugas skelbia dailiosios prozos (romano, apysakos) ketu
rioliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti paskutinė data yra 1964 m. 
lapkričio mėn. 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama tūkstančio dolerių premija.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi būti parašytas 
mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio formato puslapių.

4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso komisijai. 
Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti slapyvardžiu, 
o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten 
pat įrašant kūrinio antraštę ir pasirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai 
išrinkus premijuotiną kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. 
Premijos nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir Draugo atstovo akivaizdoje 
sudeginami.

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo honoraro pir
mosios laidos teisę perleidžia Draugui, įskaitant teisę spausdinti dienraštyje 
ir išleisti atskiru leidiniu arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai 
spausdinmo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

7. Konkurso jury komisija bus paskelbta netrukus.

didesni ir mažesni mūsų kū
rybos lobiai. Juk vargu ar bū
tume sulaukę kad ir vieno pas
kutiniųjų kūrinių — J. Krūmi
ne įdomaus romano šeštojo 
medžio ar Myk. Vaitkaus pui
kių atsiminimų. Nesvarbu, kad 
šios knygos kuklesnės (nors 
dalis jų įrišama, kas pageidau
ja, gauna jas už pusdolerį prie
do kietais viršeliais), bet turi
nys jau nedings amžiams. Ta
da, kai lietuvis gyvens savo 
žemėje, kuri jam duos stipry
bės nebūti šykščiam, galės tas 
knygas, kurios bus daugiau 
ar mažiau vertos, pakartoti 
geresniame popieriuje, puoš
nesnio įrišimo ir išleidimo. Tik 
vienos leidyklos pusšimtis kny
gų liudija, kad po truputį mes 
krauname savo dvasinį kapita
lą, kuris yra stipresnis už šim
tatūkstantines vilas, ir jis il
giau laikys už visas tas puoš
nias rezidencijas, kuriose įvy
ko kokie nors šaunūs baliai. 
Viską laikas nusineš, o tos 
kuklios Nidos išleistos knygu
tės stovės, atstovaudamos mū
sų lietuvių tremtį.

Kreipdamos! į visuomenę, 
Nida sako; "Trokšdami, kad 
lietuviška knyga išliktų gy
va, mes kaip tik ir kviečiame 
paremti gerą ir pigią knygą”1- 
Ta nepretenzinga, kukli, nuc 
latinių knygos prenumerati 
rių remiama leidykla galėt 
geriau pasireikšti, jeigu atsi
rastų daugiau tokių, kurie no
ri už dolerį knygos, arba tie, 
kurie prenumeruoja, nedelstų 
už knygas apsimokėti. Tačiau, 
kad ir su tokiais sunkumais, 
Nida egzistuoja, ir miela, ame
rikiečių bibliotekos savaitės 
proga, žvelgti į vienos leidyk
los pusšimtį lietuviškų tome
lių. Dyla mūrai ir nyksta jų 
savininkai, didėja kapinių gy
ventojai, o tačiau malonu, kad 
lietuvių kultūrinis lobis diena 
dienon vis auga ir auga, ir tai 
padaro mūsų tremtinių ir emi
grantų dienas prasmingom.

L. Augštys
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Šimtmečiais plaka nemarioji teatro širdis

William'o Shakespeare’o 400 metų gimimo sukakčiai

BEATRIČE KLEIZA ITE - KERBELIENE

Apie Shakespeare’o pirmuo
sius ryšius su teatru bei jo pa
ties asmenį nedaug tikslių žinių 
turima. Pagal parapijos regist
raciją Stratford - upon - Avon 
filius Johannes Shakspere bu
vo pakrikštytas 1564 m. balan
džio mėn. 26 d. šv. Jurgio šven
tėje. Tiksli gimimo diena neži
noma, bet sekant tuolaikiniu 
papročiu, kūdikiai po gimimo 
greitai būdavo krikštijami, maž
daug 3-jų dienų tarpe, tad ir 
poetui yra prisikiriama tradici
nė data balandžio 23 d., kuri 
sutampa ir su jo mirties diena 
1616 metais.

Jaunystė ir pasisekimas 
Londone

Shakespeare teturėjo 18 me
tų, žengdamas rimto vyro žings
nį į vedybas. Daug yra spėlio
jimų bei įtarimų, katro iniciaty
va, gal suvedžiojimu, tai įvyko, 
bet pateikus faktus, išvadą ge
riausiai palikti susidaryti pa
čiam skaitytojui, kuris iš jų 
kaltesnis dėl šių skubių vedy
bų. Shakespere’o sužadėtinė bu
vo Anne Hathavvay, kaimyninio 
ūkininko duktė, 8 metais už jį 
vyresnė. Pas VVorcester vysku
pą yra draugų pasirašytas pa
reiškimas gauti leidimui Sha
kespeare’o ir Anne vedyboms 
anksčiau nustatyto laiko, nes, 
laukiant ilgiau, būtų atėjęs ad
ventas, kurio metu vedybos bu
vo draudžiamos iki sausio mėn. 
vidurio. Gi jų atlikimas buvo 
nedelstinas. Vyskupas leidimą
davęs, bet jaunieji susituokė ne 
Stratford’e, tik kitur, nežino
moje, spėjama katalikų bažny
čioje. šešiems mėnesiams pra
ėjus, gimė pirmoji dukra Su- 
sanna, netrukus ir dvynukai 
Hamnet ir Judith. Po to duo
menys apie Shakespeare’ą Strat
ford’e nutrūksta. Jis, palikęs 
šeimą, išvyksta į Londoną, ku
riame išgyvena maždaug 25 me
tus, ir tada vėl grįžta savo gim
tinėn, kur netrukus miršta. Šie 
faktai nerodo, kad jo vedybinis 
gyvenimas būtų buvęs malonus, 
atvirkščiai, tai kalba apie sku
botas jungtuves, trumpą drau
ge gyvenimą, ilgą persiskyri
mą ir vėlyvame amžiuje grįži
mą ir draugišką sutarimą. To
liau mums visai nėra reikalo 
gilintis.

Shakespeare’as Londonan at
vyko apie 1587—88 m. ir tenai
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pragyveno visą savo darbingą
jį gyvenimo laiką. Londono gy
venimas, jo gyventojų užsiėmi
mai ir malonumai darė įtakos 
Shakespeare’ui ir nuspalvino vi
są jo ateitį ir visus jo darbus. 
Londoniečiams jis rašė savo 
eiles ir teatro veikalus. Kai
mo jaunuolis prisitaikė prie 
didmiesčio gyvenimo, įsiliejo į 
jo bangą ir leidosi srovės neša
mas.

Jis turėjo laimę savo teatri
nio darbo sąlygose, visą gyveni
mą tedirbo tik su viena teatro 
grupe, tuo laiku garsiausia Lon
done, jai vienai terašė, jo vei
kalai buvo gerai pastatomi ir 
publikos mėgiami, todėl ir pini
giniu atžvilgiu jis vertėsi ge
riau, negu kuris kitas tų dienų 
rašytojas. R. Greene pavydžia- 
me puolime randame vertingos 
informacijos, kur matome, jog 
jau 1592 Shakespere’o pasiseki
mas, kaip dramaturgo, buvo 
pakankamai didelis, kad keltų 
pavydą vienam tuo laiku taipgi 
didelį pasisekimą turėjusiam 
varžovui; antra, tai rodo, jog 
Shakespeare’as jau buvo pui
kus aktorius; ir trečia, kad 
Shakespeare’as turėjo draugų 
įžymių žmonių tarpe. Venus ir 
Adonis 1593 ir Lucrece 1594 
išleidimas jo, kaip rašytojo, 
vardą dar aukščiau iškėlė. Gi 
eilių dedikacija jaunam gra
fui iš Southampton patvirtina, 
kad Shakespeare’as tikrai tu

Vienas iš

Dr. Albertas Tarulis

Dr Alberto Tarulio mirtis 
(balandžio mėn. 3 d.) mūsų 
tautai yra vienas iš tų negailes
tingų likimo smūgių, kurie pas
taraisiais mėnesiais ypač ištin
ka. laisvojo pasaulio lietuvius. 
O Albertas Tarulis buvo vienas 
iš tų mums taip reikalingų ir 
palyginti retų žmonių, kurie 
gyvenimą tremtyje sugeba iš
naudoti iki aukščiausio laipsnio 
naudingam Lietuvai darbui. Jis 
dirbo 8 valandas įstaigoj kaip 
ir daugumas, taigi laisvo laiko 
daugiau už kitus neturėjo. Ta
čiau jis dar pajėgė kas keli me
tai parašyti po knygą — ne 
šiaip kokią apysaką, kurią įgu
dęs rašytojas gali parašyti per 
metus ar ir greičiau, bet veika
lą, kuriam paruošti reikia la-

M’illiam’as Shakespeare’as

rėjo įžymių draugų. Kiek vė
liau jo vardą užtinkame drauge 
su garsiųjų aktorių Kemp ir 
Burbage vardais Lordo Cham- 
berlain’o vyrų trupėje, vaidinu
sioje karalienei Kalėdų šventė
se 1594. Shakespeare’as tebuvo 
30 metų, ir aiškiai matyti, kad 
jo karjeros kelias Londone bu
vo nuostabus.

tų mums taip reikalingų žmonių
Dr. Alberto Tarulio perdaug anksti netekus

bai daug laiko sugaišti įvai
riuose archyvuose, nekalbant 
jau apie patį parašymą. Taru
lio knyga apie Sovietų politiką 
Baltijos kraštų atžvilgiu 1918— 
1940 metų laikotarpy (Soviet 
Policy Toward the Baltic Sta
tės 1918—1940) yra pirmo rei
kalingumo veikalas mūsų da
bartiniame gyvenime. Tai poli
tinės srities mokslo darbas ir 
kartu geriausia propagandinė 
priemonė. Jis laikomas įvairiuo
se Amerikos informacijos cent
ruose užsieny ir tuo būdu pri
einamas pasaulio skaitytojams.

Būdinga mūsų gyvenime yra 
tai, kad vienas asmuo kartais 
padaro daugiau, nei keliolika 
organizacijų. Juk turime kelis 
veiksnius ir keliolika politinių 
partijų, bet kur jų tos srities 
politiniai darbai? Juk tos rū
šies veikalai turėtų būti jų vie
nu iš svarbiausių rūpesčių. Be 
abejo, bus įdomi ir antroji A. 
Tarulio knyga apie Amerikos 
ir Baltijos valstybių santykius 
1918—1922 metais, kurią šio
mis dienomis išleidžia Katalikų 
universitetas Washingtone. šią 
knygą baigęs praėjusiais me
tais, Tarulis ėmėsi darbo prie 
trečiosios knygos ir jau buvo 
gavęs jai leidėją — Notre Da- 
me universiteto leidyklą, kuri 
išleido ir jo pirmąją knygą.

Tokie išsamūs tos srities dar
bai tiesiog daugelį stebino, nes

Buvo tuo, kuo pats nežinojo
Shakespeare’as yra pripažin

tas pasaulyje geriausiu dramų 
rašytoju. Jo sukurtieji vyrai ir 
moterys tebegyvena mūsų at
mintyje: Othello ir Desdemo- 
na, Romeo ir Julieta, Mackbeth’- 
as, Hamlet’as, Marcus Brutus 
ar Karalius Lear’as yra gyves
ni, negu da.guma žmonių, 

tam iš tikrųjų reikia ir laiko, 
ir geros sveikatos. Tik tie, kurie 
panašius darbus dirba, gali su
prasti, kiek mokslo veikalui pa
rašyti reikia energijos ir atsi

Br. Murinas Gėlės (akvarelė)
Iš šiuo įmetu Clevelande, Čiurlionio ansamblio namuose, vykstančios 
dailininko darbų parodos

vaikščiojančių, gyvenančių ir 
kasdien sutinkamų gatvėje.Sha- 
kespeare’as pasako apie žmogų 
nepalyginamai daugiau, negu 
kuris kitas rašytojas. Jis at
skleidžia žmogaus gyvenimą 
visokiose apraiškose, parodo jo 
nuotaikas, jausmus ir aistras, 
parodo žmogų džiaugsme ir 
kančioje, pavyde ir keršte, mei
lėj ir beprotystėj. Shakespea- 
re’o mintys, kaip lanka, pilna 
puikių žiedų, kuriuos mums vi
siems leista skintis ir grožėtis. 
Jisai mokėjo taip sukurti ne
mirštamą dramą, kad ji pergy
ventų stiliaus bei teatro madų 
pasikeitimus, jo veikalai ir šian
dien gyvi, jie yra ne tik univer
salūs, bet ir belaikiai.

Kuo Shakespeare’as nėra? Jis 
nebuvo apgalvojus, apsvarstąs 
bei sąmoningas rašto žmogus, 
jis nekūrė tam, kad prisidėtų 
prie pasaulio literatūros lobyno, 
jis nepuoselėjo minties, kad jo 
darbai būtų skirti amžiams. Iš
skyrus tai, kad jis savo jaunys
tėje yra parašęs eilių ir so
netų, Shakespeare’as, atrodo, 
visai nesidomėjo rašytojo gar
be. Jis buvo aktorius, teatro 
dalininkas ir dramaturgas, ma
ža dėmesio kreipiąs j tai, kas 
iš jo veikalų pasidarysią, jam 
numirus. Shakespeare’as nebu
vo rašytojas be priekaištų, jo 
raštuos gausu gramatikos klai
dų. Ir tai dalinai dėl to, kad jo 
išsilavinimas nebuvo aukšto ly
gio, gi iš dalies ir dėl to, kad 
jis rašydavo paskubomis. Jis 
rašė savo veikalus scenai, bet 
ne skaitymui. Shakespeare’as 
taipgi nebuvo originalių siužetų 
išradėjas. Ką šiandien mes lai
kome plagiatu ir literatūrine 
vagyste, negarbinigu dalyku,

(Nukelta į 2 psl.)

William Shakespeare

SONETAI

davimo. Ta proga norisi at
skleisti ir vieną paslaptį: Taru
lis pats vienas, būdamas ne per 
stiprios sveikatos, gal būtų to 

(Nukelta į 4 psl.)

* * *

Tu neliūdėk, jei pasiimtų sykį
Mane be užstato skaudus likimas; 
Kuo gyvenau, šioj knygoj bus išlikę,
Ir“ ji tesie tau mano atminimas.
Jei tu kada tą knygą atsiskleis!, 
Didesnę dalį jos sau skirtą rasi.
| mano kūną žemė turi teisių,
Bet ne į tavo kilnią dalį — dvasią.
Neteko tas, kas kūną jau paliko, 
Gyvenimo mielių, to menko gero
Vien kirminams ar gal bailiam žudikui, — 
Ar tokį lobį tau minėti dera?
Tik knygos tūris duoda knygai jėgą; 
Tai mano aš, ir su tavimi jis lieka.

* * *

Kai žmonės ir likimas plėšo širdį,
Kai niekinamam nėr kam pasiskųsti, 
Kai vienas vėl imu likimą plūsti, 
Kai šauksmo, rodos, nė dangus negirdi,

Norėčiau būti tuo draugu, kurs gali 
Vilties, garbės, draugų turėti gausiai,
Turėti vieno meną, kito galią, 
Tuo, ką turiu patenkintas mažiausiai.
Tada, beveik ir pats save paniekęs, 
Staiga aš mintimi tavim nuklystu: 
Kaip vyturėlis, virš laukų išlėkęs, 
Vos auštant pas dangaus vartus pragysta.
Mane brangioji tavo meilė gali 
Laimingesnių paversti už karalių.

Vertė A. Tyruolls

# * *
Kaip scenoje artistas nerangus, 
Kuris užmiršta rolę išmėgintą. 
Ar kaip koksai pablūdėlis klaikus,
Kuris nuo pykčio pats bejėgis krinta, —
Taip lygiai aš svyruoju ir blaškaus, 
Išlieti noriu meilę tau kas dieną, 
Bet, lyg prislėgtas kvaitulio sunkaus,
Clmiai sustoju ir tyliu kaip siena...

Todėl, nors vien tik laurai ir nauda 
Terūpi jums, nebylios mano eilės, — 
Gyvenkite ir būkit visada
Ištikimi šaukliai .manosios meilės!
O tu skaityk — ir stenkis akimi 
Girdėt, ką šaukia siela nerami.

* * #

Bijau aš apie meilę prasitarti, 
Nors vis labiau kasdien ilgiuos tavęs.
Tasai gėdingai smukdo meilės vertę, 
Kas ją lyg prekę neša į gatves.
Aš daug sukūriau tau dainų visokių 
Tada, kai meilė buvo mums nauja: 
Lakštingala, nakties dievaitė, suokia 
Tik vasaros džiaugsmingos pradžioje.
Ji žino, kad žmogus priprastų greitai 
Prie žavesio jos muzikos liūdnos, 
Todėl jinai nutildo savo fleitą, 
Aldėjusią iš medžių tankumos.
Taip lygiai aš pritlldau savo dainą, 
Nujausdamas, kad jau ruduo ateina...

* * *
Kai laikrodis man skelbia, jog diena 
Nejučiomis nakties bedugnėn rieda, 
Kai juodus plaukus nuberia šerkšna
Ir bąla žavesys žibutės žiedo:
Kai krinta lapai tuopų išdidžių, 
Kurių pavėsy kaimenė ilsėjos, 
Ir svyra barzdos kertamų kviečių, 
Ir vasarą jau laidoja rugsėjis, —
Apie jaunystę tavo aš mąstau
Ir apie tai, kad ji pranyks kaip rūkas,
Kad naujos gėlės atsiskleis netrukus, 
Kad lemta neilgai žydėti tau.
Lai tavo grožis vaikuose atgyja, 
Atremdamas Likimo kalaviją! !

* * *
Mirties šaukiuosi širdžia nukamuota, — 
Aš pavargau žiūrėt, kaip Menkysta 
Ant karžygio lavono kelią puotą. 
Kaip, niekinama priesaika šventa,
Kaip drabstoma purvais Garbė auksinė,
Kaip velka jungą Laisvė išdidi,
Kaip mėtos Gėda dvokiančiam šiukšlyne,
Kaip kilnūs ryžtai smaugiami širdy,
Kaip laižo kojas talentas tironui, 
Kaip mulkis spardo dieviškus menus,
Kaip pataikauja Gėris nebylus 
Išpuikusiam Niekšybės kapitonui...
Aš mirt geidžiu, aš neturiu jėgų, — 
Tiktai tave palikti man baugu.

Vertė A. Churginas
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LAIMĖJIMO NUOTAIKOSE
Romas Viesulas apie "'Guggenheimą'' ir moderniąją grafiką

Žinia, kad mūsų ryškusis gra
fikas Romas Viesulas vėl pa
kartotinai gauna menininkų pa
saulyje taip labai vertinamą 
“Guggenheim Fellovvship” dau
gelio lietuvių širdis užtvindė 
nuoširdžiu džiaugsmu ir pasidi
džiavimu. Pirmąjį kartą R. 
Viesulas šią subsidiją buvo ga
vęs 1958 metais. Tada anas lai
mėjimas įgalino menininką pa
daryti ciklą litografijų lietuvių 
liaudies dainų temomis, šiemet 
laimėtosios subsidijos suma yra 
$4,500.00.

Romas Viesulas, kaip grafi
kas, yra plačiai žinomas ir ver
tinamas ne vien tik šiame kraš
te. Jo darbų galima rasti įvai
riuose pasaulio muziejuose. Dau
geliu atvejų yra laimėjęs aps
čiai dėmesio vertų premijų ir 
kitokių atžymėjimų. Kai užsie
niuose Amerikai reikia rodytis 
su geriausia savąja grafika, 
reprezentacinėse parodose ne
apsieinama ir be mūsiškio Ro
mo Viesulo darbų.

Užkalbiname patį R. Viesulą.
nesidžiaugiančiai Jūsų lai

mėjimu lietuviškajai visuome
nei, manytume, būtų įdomu su
žinoti, kaip, už ką ir kokia pro
cedūra yra paskiriama “Gug
genheim FeHowship”: ar rei
kia pačiam dailininkui savo dar
bų pavyzdžius pristatyti, ar da
romi sprendimai iš surengtųjų 
parodų, ar kaip nors kitaip?

— “Guggenheim Fellovvship” 
įsteigė buvęs senatorius iš Co- 
lorado — Simon Guggenheim 
1925 metais, kada jo sūnus, tik 
ką įstojęs į Harvardo universi
tetą, staiga mirė. Vadovaujan
tis ta mintimi, šios subsidijos 
skiriamos kas metai mokslo ir 
meno srityse.

Subsidijai gauti reikia kreip
tis į pačią fundaciją. Pačiam 
prašymui statoma sąlyga, kad 
asmuo jau turėtų pripažinimą 
savo srityje, ar tai būtų mokslo 
šakos ar menai — raštas, muzi
ka, choreografija, dailė. Pra
šančiojo amžius pageidaujamas 
ne jaunesnis kaip 30 metų ir iki 
40; viršutinėj riboj galimos 
išimtys.

Fundacijai pristatoma išsami 
informacija apie mokslininko ar 
menininko veiklą bei atsieki- 
mus. Reikalaujamos detalės bū
na labai skrupulingos. Priedas 
— eilė rekomendacijų iš atitin
kamos srities atstovų.

Mokslininkai pristato taip pat 
detalų planą savo užmanytom 
studijom. Dailininkai čia turi 
didesnę laisvę, nes kaipgi suka- 
tegorizuosi kūrybą detaliai. Čia

Siame numery:
• Pokalbis su R. Viesulu.
• Operos akordams nuskam

bėjus.
• Realybės akivaizdoje.
• Matematika ir medicina.
• Anatolijaus Kairio eilėraš

tis.
• Kodėl Šiluva, ne Aušros 

Vartai?
• l ietuvio įnašas į JAV pro

gresą.
• Pulgis Andriušis krepšinin

kų išvykos proga.
• D. Brazytės knygos recen

zija,
• Amerikos lietuvių studijų 

savaitė.
• Spygliai ir dygliai.

pasitenkinama dažniausiai tik 
apybraiža.

Pirmą atranką daro komisi
jos, pagal pateiktą medžiagą. 
Antroje atrankoje mokslo ko
misijos svarsto pateikto plano 
vertę, meno komisijos vertina 
pačius darbus, kuriuos dailinin
kas yra prašomas fundacijai 
pristatyti vėliau. Pristatomas 
nedidelis skaičius darbų paties 
dailininko nuožiūra.

Kas iš tikro nulemia teigia
mą ar neigiamą sprendimą, nė
ra žinoma. Galimas dalykas, 
kad dailininko praeitis, galimas 
dalykas, kad pateikti darbai, o 
gal ir ateities planai. Taipgi nė

Komas Viesulas
(Nuotr. G. Peniko)

ra žinoma, kas sudaro jury ko
misiją. Jury komisijos sąstatas 
paskelbiamas tik po “Guggen
heim Fellovvship” paskyrimų.

Nepaisant tokios gan vargi

Paskutiniam operos akordui nuskambėjus
Dramatiškoji "Tosca" pasaulyje ir lietuvi akuosiuos pastatymuos Chicagoje

Operos menas mūsų tremties 
ir kraustymosi laikais nebuvo 
ir nėra įprastinis dalykas. To
dėl Chicagos Lietuvių operos 
kolektyvo kasmet paruošiamieji 
operos spektakliai visuomet su
traukia daug lietuviškos publi
kos ir dalį kitataučių.

Šiemetinės operos pobūdis
Operos vadovybė, ligi šiol pub 

likai davusi daugiausia Verdi 
melodines operas, šį sykį mums 
pateikė skirtingo žanro kūrinį 
— italų kompozitoriaus Puccini 
operą “Tosca”. Šioje operoje nė
ra uvertiūros, nėra baleto ir be
veik nėra chorų (išskyrus 1-jo 
veiksmo užbaigai įterptąjį him
ną "Te Deum”), o arijose nėra 
teksto kartojimų, būdingų Bel- 
lini, Donizetti, Mozarto ir kitų 
ankstybesnės epochos kompozi
torių operoms.

Nors ši opera turi ir melodin
gų arijų, tačiau ji nevadinama 
melodine opera. Savo turiniu 
"Tosca” yra veristinės krypties 
muzikinė drama, artima Wag- 
nerio operoms su būdingais leit
motyvais ir perkrauta polifoni
ja. Taigi, šios rūšies operose 
svarbiausia vieta tenka ne vien 
visus kitus operos elementus 
į antrąjį planą nustūmusiai mu
zikai, bet lygiagrečiai ir drama
tiniam veiksmui.

Žvilgsnis operų raidon
Paminėjus operos veristinę 

kryptį, dėl aiškumo tenka su- 

nančios procedūros, prašymų 
kasmet suplaukia tūkstančiai 
visų universitetų visame kraš
te, taip pat iš menininkų, nesu
rištų su jokia įstaiga. Taip, pa
vyzdžiui, šįmet grafikoje “FeL 
lowship” paskirta po viena į 
Yale, Iową, Temple universite
tus ir Rhode Island “School of 
Design”.

Skaitytojas gali paklausti, 
kam čia tokia kamšatis prie tos 
Guggenheim fundacijos? Viena, 
tai nemaža suma, kuri skiriama, 
kuri gali mokslininką ar meni
ninką įgalinti apie metus gyven
ti ir atsiduoti tik savo darbui. 
Antra, fundacija šią sumą labai 
sunkiai skiria, bet paskyrus, jo
kios atskaitomybės iš asmens 
nereikalaujama. Subsidija yra 
dovana. Ir ją gavęs asmuo gali 
pinigus sunaudoti, kaip išmano 
geriausiai savo pašaukimui.

Yra buvę atvejų, kai dailinin
kas, gavęs “Felowship”, nubėgo 
ir paliko visą sumą “morgičiui”. 
Na, ką gi, jei tai būtina jo ger
būviui ar kūrybai, kodėl ne?..

Trečias motyvas — tai pripa
žinimas, kurį “Fellovvship” im
plikuoja. Tarp menininkų vaikš
to gandas, kad žinomas ameri
kiečių dailininkas Stuart Davis 
“Fellowship” yra prašęs 10 me
tų iš eilės, kol jam buvo pini
gas paskirtas 1952 metais. Ar 
tai tiesa, gali ir jo žmona neži
noti, o ką čia bekalbėti apie 
gandonešius.

— Kiek atsimename, pirmąjį 
laimėtą Guggenheimą Jūs su
naudojote padaryti puikiąsias 
litografijas lietuvių liaudies dai
nų temomis, šia antrąja Gug- 
genheimo parama žadate reali

JIJOZAS STROLIA

stoti ties šiuo klaustuku. XVI- 
jo amžiaus pabaigoje Florenci
joje gimusi opera ilgus laikus

Prudencija Bičkienč ir Stasys Baras “Toscoje”
Nuotrauka V. Juknevičiaus

Romas Viesulas Šile gegė kukavo, 
Gražiai galvą šukavo:

Graži mano galvelė, 
Kaip vasaros dienelė.

zuoti ciklą kūrinių viduramžių 
manuskriptų dvasioje, rišda
mas vaizdą su muzika. Smalsu 
būtų sužinoti detaliau apie šitą 
Jūsų užmojį: kokia grafikos 
technika planuojate jį įkūnyti 
ir kokia būtų jo pagrindinė te
ma bei nuotaika?

— Labai sunku kalbėti apie 
tai, ką ketini daryti. Didžiaus- 
sią "išsipasakojimą” reikia pa-1 

vaizdavo Olimpo dievus ir ki
tus graikų mitologijos asmenis, 
o vėliau — karalius, pasakų 

likti pačiam darbui, nes jei 
daug investuosi energijos debe
siui sukurti, lietui jos gali likti 
labai mažai...

Viena, ką galima pasakyti, 
tai bus vėl serijos litografijoje. 
Vengiant nesusipratimų, jau 
pradžioje reiktų pasakyti, kad, 
kaip Jūs sakot, “rišimas vaizdo 
su muzika”, tai nėra noras at-

(Nukelta į 2 psl.)

didvyrius bei nykštukus. Nau
jos XVIII-jo amžiaus politinių 
ir socialinių laisvių idėjos rado 
savo atgarsį ir operos mene. 
Visuomenei sudemokratėjus, šal 
tas klasicizmas, istorinės aris
tokratinės temos ir romantinės 
fantazijos pradėjo nustoti savo 
reikšmės ir turėjo užleisti vie
tą kitai, gyvenimui artimesnei, 
operos krypčiai, vadinamai ve- 
rizmu (iš lotynų veritas — tei
sybė, tikrovė). Šios krypties 
operose Olimpo dievus, kara
lius, aristokratiją, jų rūmų iš
taigingumą ir romantinį lyriz
mą pamažu pakeitė tikri, nepa
gražinti kasdieninio gyvenimo 
vaizdai su jų paprasta, o kar
tais net labai skurdžia aplinku
ma ir pan.

Žiūrovų įspūdžiui sustiprinti 
šios krypties operų kūrėjai ėmė 
vartoti sutirštintas muzikos 
priemones. Tačiau nemanykime, 
kad šias naujos krypties operas 
visuomenė sutiko su laurais? 
Anaiptol! Konservatyvi to me
to kritika sutiko jas su keiks
mažodžiais, o operų lankytojai 
palydėjo jas švilpimu. Taip bu
vo nušvilpta Bizet opera “Car- 
men” Paryžiuje, Puccini opera 
“Madame Butterfly” Romoje ir 
kitos. O Barcelonos teatre į ope
ros spektaklį buvo mesta bom
ba, užmušusi keletą žmonių ir 
nutraukusi operos spektaklį. 
Tai įvyko prieš pat pirmąjį

(Nukelta į 2 psl.)

SKAUDŽIOS REALYBĖS 
AKIVAIZDOJE

Trečdalis jubiliejinių Done
laičio metų jau praeityje. Se
nu papročiu reikėtų pasi
džiaugti keturių mėnesių kul
tūrinės ir visuomeninės veiklos 
laimėjimais, gal būt, net pri
mygtinai jų ieškant, jų reikš
mę ir jų kokybę patempiant ir 
pagražinant. Žinoma, šiuose 
mėnesiuose rastume vieną kitą 
faktą, kuris, ir pabrėžtinai ne
ieškant, krinta akysna ir džiu
gina širdį.

Tačiau dienai po dienos, mė
nesiams ir metams praeinant 
ir pelną bei nuostolį seikėjant, 
mus jau ima gąsdinti kaip tik 
nuostolio svoris, nuostolio, ku
rio sumažinimas ar padidini
mas dažnu atveju ir geroka 
dalimi yra jau ne mūsų valioj.

Taigi šiandien mintis kryps
ta į tai, apie ką žydinčio ir 
saulėn besiveržiančio gegužio 
dienomis, rodos, turėtume ma
žiausiai kalbėti. Tačiau kont
rastų sustatymas greta, gal 
būt, tik dar labiau pabrėš mū
sų nūdieninės realybės baisu
mą ir būtiną reikalą į visa tai 
žiūrėti atviromis akimis ir da
ryti atitinkamas išvadas.

Gi tas baisusis pastarųjų ke
turių mėnesių mūsų tautinei 
gyvybei ir mūsų kultūrinei bei 
visuomeninei veiklai likimo 
primestas nuostolis yra visos 
virtinės neeilinių žmonių mir
tis. Juk tik nuo praėjusių Ka
lėdų lig šiandien laisvojo pa
saulio lietuviai netekome šių 
mūsų tautinės bendruomenės 
pulsui būtinai reikalingų žmo
nių : Kazimiero V. Banaičio, 
Fausto Kiršos, Kleopo Jurge- 
lionio, Juliaus Kaupo, Viktoro 
Biržiškos, Antano Trimako, 
Stepono Sodeikos, Stepono Ko
lupailos, Alberto Tarulio. Ir 
toks praradimas tik keturių 
mėnesių laikotarpyje. Tauta 
žaibiškai neteko asmenybių, 
kurių darbu bei kūrybinėmis 
pastangomis didžiavosi, palai
kydama jų pavyzdžiais ne tik 
savo tautinę gyvybę, bet jų 
pėdsakais pati kopdama į kū
rybines aukštumas.

Toks staigus jų netekimas 
dabar ne vienam jausminges- 
niam tiesiog kelia siaubą, stu
mia dvasią nusiminiman, ne- 
pasitikėjiman savo jėgomis ir 
savo pastangomis. Vargu ar 
susidarytų šitokia psichologinė 
nuotaika, jei gyventume savo 
žemėje, normaliose laisvos tau
tos sąlygose. Juk mirtis yra 
natūrali ir neišvengiama rea
lybė. Lietuvos padangėje ir po 
tokio, sakytume, masinio vy
resniųjų atsiskyrimo, nejaus
tume bauginančios tuštumos, 
nes ją užpildytų į savo tautos 
problemas visomis šaknimis 
įaugusi, gyveniman ir kūrybon 
besiveržianti jaunesnioji kar
ta. >

Tačiau išeivijos sąlygose 
yra kitaip. Dažnu mirties at
veju skaudžiai jaučiame, kad 
nuostoliui padengti pakaitalo 
trūksta, kad jaunojoje karto
je per maža subręsta asmeny

bių, kurios galėtų stoti pasi
traukusiųjų vieton. Ir šitokia
me kontekste gimsta priekaiš
tai jaunimui, priekaištai, kurie 
padėties ne tik nepagerina, bet 
neretu atveju dar ją pablogi
na.

Vis dėlto šitoje čionykštėje 
situacijoje yra geroka dalis 
ir vyresniųjų kaltės. Tam tik
ros mūsų jaunimo dalies nuby
rėjimą ir jos susitelkimą tik 
ties asmeniškais savo reikalais 
mes linkę prisegti visam mū
sų jaunimui. O ir nepriklau
somybės laikais argi visu šim
tu procentų mūsų jaunimas 
buvo idealistinio nusiteikimo 
savo tautos reikalų ir pasiau
kojimo jiems atžvilgiu. Nebū
kime naivūs praeities ideali- 
zuotojai ir nesakykime, kad 
tenai nebuvo tokių, kuriems 
pirmoje eilėje rūpėjo tik sa
vas, asmeniškas reikalas, pro
fesinė ar valdininkiškoji kar
jera. O ką jau bekalbėti da
bar, kai sąlygos ir visa aplin
ka pasikeitė, pasvirdamos dar 
blogesnėn pusėn. j

Tačiau antra vertus, ir čia, 
ir šitose sąlygose, intelektua
liam ir visuomeniškam darbui 
pajėgaus jaunimo dar apsčiai 
turime. Tik ar vyresnieji pa
kankamai tą jaunimą supran
ta, ar jį kontaktuoja, ar drįs
ta jam patikėti pirmaeilės 
reikšmės darbų? Gi plačiau 
aplink pasižvalgius, atrodo, 
kad jaunų žmonių, gražiai už
sirekomendavusių ir literatū
roje, ir mene bei muzikoje, ir 
moksle bei visuomeninėje veik
loje dar su žiburiu ieškoti ne
reikia. Tik mes linkę juos pri
laikyti antraeilės veiklos pako
pose, lyg jie vis dar būtų vai
kai ir pasitenkintų jiems vy
resniųjų pakišamu saldainiu, 
o nebūtų pribrendę lietuviš
kojo raugo suraugintam duo
nos kepalui vyriškai riekti. 
Mūsuose lyg ir susidarė lietu
vybės ateičiai kenksmingas 
minčių kompleksas žiūrėti kar
tais į 30—45 metų žmogų dar 
kaip į nepatikimą jaunuolį, vi
sai užmirštant, kad šitokio 
amžiaus žmonės (taipgi sveti
mų mokyklų auklėtiniai) dide
le dalimi buvo Lietuvos nepri
klausomybės akto signatarai, 
kad ir milžiniškoji Amerika 
45 metų prezidentui buvo pa
tikėjusi valstybės ir, galima 
sakyti, viso pasaulio vairą.

Iš viso to išvados mūsų lie
tuviškuoju reikalu galėtų būti 
tokios: ir padažnėjusių šerme
nų atveju mažiau baugiai skai
tykime, kiek dar liko veteranų 
ir vyresniųjų ir ne pagal tą li
kutį lemkime čionykštės lietu
vybės amžių, bet su padvigu
bintu dėmesiu gręžkimės j jau
nąją kartą, labiau pasitikėda
mi ja, kad vyresniųjų mirtiB 
nebūtų lietuvybės fakelo užge
simas, o tik jo perdavimas į 
jaunas, darbui ir kūrybai pa
siruošusias rankas.

k. b.
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Vilniaus vidaus istoriją skaitant
Dr. Adolfo Šapokos paminklinis veikalas

Kai 1939 m. spalio 10 d. ra
dijas pranešė mums apie Vil
niaus grąžinimą Lietuvai, 
džiugsmo banga nuaidėjo kraš
te. Džiugesys nustūmė bent lai
kinai į šalį kitas sunkinančias 
aplinkybes ir čia pat vykstan
čio karo grėsmę. Vilniaus grą
žinimo įspūdžio paveikti mes 
lyg nesupratome lemiamų pa
sėkų, kurias nešė sovietinių 
įgulų įsibrovimas į mūsų kraš
tą. Tiesa, nedavė mūsų visuo
menei progos to suprasti ir tuo
metinė vyriausybė, kuri oficia
liais pranešimais "švelnino” su
sitarimą dėl sovietinių įgulų. 
Tat spontaniškos — o ne prie
vartinės, kaip kartais rašoma 

demonstracijos įvyko Kaune 
spalio 13 d. Karo muziejuje 
ir prie Prezidentūros. Ir minios 
džiaugsmas tikrai buvo nuošir
dus. Tik demonstracijas lydėjęs 
komunistinių gaivalų išsišoki
mas ir po jų vykusios jų išdai
gos temdė mūsų vilnietišką 
nuotaiką ir ženklino tamsią 
ateitį.

Vilniaus grįžimo nuotaikose
Po to nekantriai laukėme 

dienos įžengti į savo sostinę ir 
pradėti joje šeimininkauti. O 
sulaukę tos dienos, susirūpino
me ir kultūriniu žygiu į ją pir
moje eilėje mūsų Alma Mater 
įsteigimu joje. Vietoje buv. len
kiško Stepono Batoro universi
teto pradėjo veikti mūsų keli 
iš Kauno perkelti fakultetai, 
tarp jų ir humanitarinis.

Humanitarinių mokslų dėsty
tojams, pagautiems lietuviškos 
Vilniaus nuotaikos, rūpėjo skai
tyti kursai, susieti su mūsų 
sostine. Tuo būdu, pvz., M. Bir
žiška skaitė apie senąjį Vilniaus 
universitetą ir iš paskaitų kilo 
veikaliukas: Senasis Vilniaus 
universitetas (1940). Ta pačia 
nuotaika vedinas atsidėjo Vil
niaus praeičiai ir A. Šapoka, 
ėmęs rinkti medžiagą plačiai
užsimotai, net kelių tomų, isto
rijai. O kiek vėliau, po pirmo 
bolševikmečio grįžęs į universi
tetą, pradėjo skaityti ir epizo
dinį Vilniaus istorijos kursą. Iš 
surinktos medžiagos bei išsi
vežtų paskaitų užrašų ir suda
rytas veikalas “Senasis Vil
nius”, su antrine antrašte: Vil
niaus miesto istorijos bruožai 
iki XVII a. pabaigos.

Miesto pradžios problema
Čia minimas Šapokos veika

las yra Vilniaus vidaus istorija, 
atseit, skirtas miesto pradžiai, 
augimui ir jo vidaus buičiai 
amžių slinktyje pavaizduoti. 
Tik pirmosios dvi dalys, kai-

Šiame numery:
• A. Šapokos “Senasis Vil

nius.”
• Lituanistikos instituto su

važiavimas.
• K. Donelaičio kūrybos pa

laikai.
• “Hamleto” ištraukos.
• Amerikietis apie V. Krėvę.
• Ar J. Šliūpas nebuvo lais

vamanis?
• Jonas Aistis atsako A. J. 

Greimui.
• Jaunosios kartos kultūri

nės pastangos.
• Moterų gyvenimas.

J. JAKŠTAS

bančios apie istorines aplinky
bes, iš kurių išaugo miestas, 
yra daugiau išlaukinės istori
jos pobūdžio. Pirmiausia auto
rius sutraukia įvairius spėlioji
mus apie Mindaugo sostinę ir 
daro pagrįstą išvadą, kad Min
daugo valdžios centras turėjo 
būti srityje Volinės metraščio 
pavadintoje “Lietuva” (Litva). 
Bene pirmas bus Vilniaus isto
rikas Lowmianskis laikęs ją 

I)r. Adolfas Šapoka

ypatinga sritimi, kurią Šapoka 
lokalizuoja pietų vakarų Aukš
taičiuose, t. y. paneriuose bei 
vėlyvesniame Vilniaus krašte. 
Tuo būdu Vilniaus žemė buvu
si Lietuvos valstybės užuomaz
ga.

Apie pačius Vilniaus prad
menis kalbėdamas, autorius 
daug dėmesio skiria M. Lima- 
nowskio teorijai, kildinančiai 
Vilnių iš ekonominių bei geo
grafinių sąlygų. Reikia pažy

KRISTIJONAS DONELAITIS

V. Jurkūno medžio raižinys

mėti, kad gan rimtus ir pagrįs
tus Limanowskio išvedžiojimus 
perėmė ir V. T. Pašuto, Vil
niaus pradžią aiškindamas. 
(Žiūr. jo Orazovanie Lit. Go- 
sudarstva, 1959, 266 psl.) Ta
čiau A. Šapoka koreguoja kiek 
Limanowskio samprotavimus ir 
teigia, kad dėl patogių gynimo
si sąlygų pirmiausia buvo 
įkurta pilis, ir paskui aplink ją 
išaugo miestas. Mūsų moksli
ninko prielaida iš tikrųjų ver-1 
ta rimto dėmesio. Ji atitinka 
dabar vakaruose vyraujančią 
pažiūrą, atstovautą, pvz., žy
maus belgų istoriko H. Pirenne, 
pagal kurią daugiausia pilys 
(burgi) davusios miestams pra
džią. Šią teoriją ypač remia 
angliškas miesto vardas town 
“užtvara”, plg. vok. Zaun ir 
slavišką gorod.

Vilniaus pilių klausimas
Tikra Vilniaus vidaus istori

ja prasideda nuo III dalies, kur 
aprašomos pilys ir ryšium su 
jomis kovos su kryžiuočiais. 
Šiuo atveju turima reikalo su 
trimis pilimis — dviem pačia
me Gedimino kalne: Aukštuti
ne ir Žemutine, ir trečiąja kaž
kur kitur. Puzinas ir Pašuto 
spėja, kad trečioji pilis galėjo 
būti Trijų Kryžių, Bekešo (ar 
Stalo) kalne. Bet Šapoka linkęs 
manyti trečiąją pilį buvus “čia 
pat prie Aukštutinės pilies” (59 
psl.). Vadinasi, buvusi trilypė 
Vilniaus pilis, kuri sudariusi 
vieną gynimosi sistemą. Atro
do, daugiau priimtinesni Puzi- 
no ir Pašutos spėliojimai, kad 
trečioji pilis buvusi atskirta 
upės nuo likusių dviejų. Mat, 
vokiečių kronikininkai, Posilgė 
ir Vygandas, kalba, kad kry
žiuočiai 1390 m. paėmė pirma 
pilį su miestu, paskui peržengė 
upę per pastatytą tiltą ir puo- 

(Nukelta į 2 psl.)

Kristijono Donelaičio kūrybi
nį palikimą, kaip daugeliui jau 
žinoma, sudaro šešios pasakė
čios ir jo garsioji keturių dalių 
poema “Metai”. Visi šie kūri
niai yra eiliuotiniai, parašyti še- 
šiapėdžiu ritmu, arba hegza
metru. Šiokiu ritmu, kaip žino
me, rašė graikų Homeras, ro
mėnų Virgilijus, Horacijus ir 
kiti antikinės literatūros poetai. 
Kadangi šiokia forma antikinės 
literatūros poetų buvo rašomi 
karžyginio epo veikalai, tai ir 
toji eiliavimo forma imta va
dinti verstis heroicus, t. y. he
rojinė poezija.

Literatūros istorikų tvirtini
mas, jog su antikinėmis poemo
mis Donelaitis buvo pakanka
mai susipažinęs, šiandien nebe
kelia jokios abejonės. Gerai 
mokėdamas graikų ir lotynų 
kalbas, jis be tarpininkų galė
jo skaityti tiek Homerą, tiek 
Virgilijų, apie kuriuos ir pats 
viename savo laiške su pagarba 
užmena. Tačiau mūsiškis Done
laitis, tasai Tolminkiemio Ho
meras nei antikiniu karžygiu

PARTIZANO MOTINA

Ramojaus Mozoliausko skulptūra

Kristijono Donelaičio 
kūrybos palaikai

Šiandien sukaktuvinis vakaras Jaunimo centre

Odisėjumi, nei Enėjumi, kaip 
matome, nesižavėjo. Nors rašė 
homerinės formos schema, bet 
savo herojais pasirinko ne odi- 
sėjinio tipo vyrus, o tokius nie
kam literatūriniam pasauly dar 
nežinomus Vyžlaukio baudžiau
ninkus, kaip Slunkių, Dočį ar 
Pelėdą. Ir savo poemą, kaip ži
nome, rašė tokiu metu, kada vi
soje Europoje klasicizmo sro
vės rašytojai tebesigardžiavo 
senąja graikų ir romėnų litera
tūra, o beįsigalinčio sentimen
talizmo romanai, kaip Samuelio 
Ričardsono “Clarissa” su salio- 
niniais personažais, Anglijoje 
kone iš proto varė ne tik mo
teris, bet ir vyrus. O tuo tarpu 
gi mūsiškis epikas Donelaitis 
vieton grafų ir damų, vieton 
sentimentalių džentelmenų į li
teratūrinę sceną įveda kaimietį 
baudžiauninką su natūraliu jo 
elgesiu ir liaudiška jo kalba, ku
ri vietomis dar šiandien mums 
atrodo net obsceniška.

(Nukelta į 3 psl.)

LITUANISTIKOS RĖMAMS IR 
UŽMOJAMS PLATĖJANT
Lituanistikos Instituto suvažiavimas VVashingtone

Gegužės 2—3 dienomis Wa- 
shingtone Dupont Plaza vieš
butyje įvyko pirmasis Litua
nistikos Instituto suvažiavi
mas, svarstęs tolimesnės savo 
veiklos planus. Jame dalyva
vo 21 narys. Pažymėtinas dve
jopas suvažiavimo aspektas — 
viešoji dalis, t. y. moksliniai 
pranešimai, kurių klausėsi ne 
tik Instituto nariai, bet ir visi, 
kas tik norėjo, ir tik Instituto 
narių posėdžiai, kuriuose buvo 
svarstomi organizaciniai reika
lai.

Paskaitų buvo trys: dr. Vin
co Maciūno “Naujoji medžia
ga apie Strazdą”, dr. Jurgio 
Gimbuto “Mažosios Lietuvos 
antkapiniai paminklai (krikš
tai)” ir dr. Juozo Jakšto “Nau
joviškas V. T. Pašutos Lietu
vos valstybės pradžios aiškini
mas”. Kadangi paskaitininkai 
buvo savo srities specialistai, 
tai, suprantama, ir paskaitos 
buvo moksliškai dalykinės, ta
čiau ir nespecialistams leng
vai suprantamos ir įdomios 
Dėl to jų pasiklausyti buvo 
atėję nemaža ir svečių. Pažy
mėtinas vienas sutapimas. Tuo 
metu Washingtone viešėjo ir 
Sovietų istorikas Pašuta, ku
rio veikalas “Lietuvos valsty
bės sukūrimas” kaip tik ir bu
vo vertinamas suvažiavime. 
Pašuta, iš kažkur nugirdęs 
apie tą suvažiavimą, per ame
rikiečių įstaigas pareiškęs no
ro jame dalyvauti. Instituto 
nariai pasirodė tuo klausimu 
nevienos nuomonės: kai drą
sesnieji norėjo atsakyti wel- 
come, tai bailesnieji pasakė 
no, ir Pašuta susirinkime ne
dalyvavo. O jis čia būtų išgir
dęs įdomių dalykų. Pažymėti
na, kad nors Pašutos veikalo 
metodas yra marksistinis, ta
čiau Marksą savo veikale jis 
mini tris kartus, o mūsų isto
riką daktarą K. Avižonį per 
penkiasdešimt kartų ir labai 
plačiai naudojosi Avižonio di
sertacija, kuri liečia taip pat 
Lietuvos valstybės kūrimosi 
laikus. Pašuta panaudojo ir ki
tų “buržuazinių” lietuvių isto
rikų darbus ir visus juos sužy
mi bibliografijoj, tuo būdu pa
rodydamas ir mūsų “tarybi
niams’’ istorikams, kad nėra 
ko bijoti pasinaudoti bei pa
cituoti ir “netarybinius” isto
rikus.

Pirmos suvažiavimo dienos 
vakare buvo bendra vakarie
nė, kurioje dalyvavo Instituto 
nariai ir svečiai. Tuo metu įvy
ko ir literatūros vakaras, ku
riame savo kūrybos paskaitė 
Instituto nariai Jonas Aistis, 
Kostas Ostrauskas ir Antanas 
Vaičiulaitis.

Tarp Instituto organizacinių 
reikalų, kurie buvo svarstomi 
suvažiavime, buvo statuto pa
pildymas bei patikslinimas. 
Vykdomiesiems organams ša
lia prezidento, kuriuo šiuo me
tu yra dr. Jonas Balys, nutar
ta dar išrinkti viceprezidentą 
ir sekretorių. Tačiau bene 
svarbiausia naujiena tai Insti
tuto rėmų išplėtimas, nutarus 
sudaryti keletą naujų skyrių, 
tarp kurių pažymėti Lietuvių 

spaudos istorijos ir bibliografi
jos ir Lietuvos teisės bei so
cialinių mokslų skyriai. Šio 
pastarojo skyriaus siūlytojai 
savo nusistatymą motyvavo 
tuo, kad a) lituanistika su
prastina plačiau, apimant ne 
tik kalbą, literatūrą, istoriją, 
etnografiją, bet ir tokius su 
lietuvių tautos gyvenimu su
sijusius dalykus, kaip teisė, fi
losofija, socialiniai mokslai ir 
kt., ir b) LI turėtų suburti 
kuo daugiausia intelektualinių 
pajėgų bendram organizuo
tam darbui, nes kitos panašios 
organizacijos ar institucijos 
išeivijoje neturime. Iki šiol 
buvo taip, kad kai kuriems 
Instituto nariams ar gali
miems nariams nebuvo sky
riaus, kuriame jiems būtų tin
kama vieta. Pvz. prieš suva
žiavimą Instituto nariais buvo 
priimti dr. T. Remeikis ir dr. 
V. Kavolis ir įjungti istorijos 
skyriun, kur vargu jie pagal 
savo specialybę tinka, Apla
mai buvo reiškiamas nusista
tymas, kad Institute palaiky
tini ar steigtini tokie skyriai, 
kuriems esama pakankamo 
skaičiaus darbininkų. Tuo tar
pu naujam Lietuvos teisės bei 
socialinių mokslų skyriui kan
didatų buvo minima bene dau
giausia. Ir dar pažymėtina, 
kad tuo būdu atidaromas ke
lias Institutan įsijungti jauna
jai mūsų akademikų kartai, 
kas yra juk svarbu kiekvienai 
institucijai, norinčiai kiek il
giau egzistuoti.

Suvažiavime sudaryti ir nau
jų skyrių branduoliai (iš trijų 
asmenų), kurie vėliau pateiks 
savo skyrių kandidatų sąra
šus LI tarybai patvirtinti. Be 
aštuonių naujų narių, kurie bu
vo priimti prieš pat suvažiavi
mą ir jau paskelbti spaudoj, 
pačiame suvažiavime Instituto 
nariais išrinkti dar St. Barz- 
dukas, Alf. Cipkus, J. Damaus
kas, K. Karpius, D. Krivickas, 
Br. Kviklys, V. Liulevičius, 
kun. J. Prunskis ir A. Ružan- 
covas. Tuo būdu šiuo metu 
tikrųjų Instituto narių yra 
apie 40. Suvažiavime sudary
tos dar dvi komisijos — viena 
Instituto metraščiui redaguo
ti ir antra koordinuoti mono
grafiniams leidiniams, kaip 
Lietuvių tautos kultūros isto
rija ir pan.

Instituto leidiniams lėšų pa- 
rūpinimas yra darbas Iždo Ta
rybos, kurios pirmininku šiuo 
metu yra Adolfas Baliūnas. 
Suvažiavime buvo perskaitytas 
ii jo pranešimas.

Suprantama, kad svarbiau
sias Instituto dalykas yra ne 
skyrių ar narių skaičiaus pa
didinimas, komisijų sudary
mas, nutarimų bei rezoliucijų 
skelbimas, bet darbai, kurie 
bus dirbami prie rašomojo sta
lo. Tik jie parodys, kiek toB 
rūšies institucija yra pajėgi 
ir naudinga.

Beje, dar vienas mažmožis. 
Suvažiavime paskleistas tik ką 
iš Chicagos atėjęs informacinis 
lapelis apie LI tikslus, nariuB 
ir kt. Lapelis nespėjo ateiti, o 

(Nukelta į 2 psl.)
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Veiksmas vyksta mūsų sąžinėse
Anatolijus Kairys apie premijuotąją ko mediją, modernųjį teatrą ir mūsiškius 

sceninius rūpesčius

Anatolijus Kairys

Pastaruoju metu net keliems 
teatriniams mūsų sambūriams 
pastačius Anatolijaus Kairio 
komediją “Diagnozė” ir jai su 
neblogu pasisekimu riedant mū
sų išeivijos scenomis, gerai pa- 
ruošton dirvon nukrito ir nauja 
žinia, kad dramaturgas laimė
jo ir Scenos darbuotojų sąjun
gos skelbtąjį konkursą. Apie šį 
įvykį ir jo proga apie teatrą 
aplamai pasikalbėkime su pačiu 
autoriumi.

— Baisiai smalsu, kokio po
būdžio yra Jūsų konkursą lai
mėjusi komedija* ką ji vaizduo
ja ir kurias problemas spren
džia?

— Sunku nusakyti šios ko
medijos pobūdį, pačiam ją ra
šius. Tai palieku daryti kitiems. 
“Viščiukų ūkis” plačiąja pras
me vaizduoja dabartinio žmo
gaus dvasinį skilimą, pasimeti
mą žodžiuose ir jų sąvokose, 
ieškojimą ir baimę, ar kryptis, 
kuria jis eina yra pati geriau
sia; siaurąja gi prasme — mū
sų pačių atsidūrimas įdėjinėj 
kryžkelėj — kur dabar? Tai 
koegzistencijos tarp Vakarų ir 
Rytų, bendradarbiavimo su oku
puotu kraštu problema, perkel
ta į simbolinę plotmę, kur nėra 
nei vietoB, nei laiko ribų, kur 
daiktai nevadinami tikraisiais 
vardais, ir kur veiksmas vyks
ta "mūsų sąžinėse”. Labai ap
gailestauju, kad šiuo laiku ne
su laisvas atidengti daugiau 
šiame 90 psl. dydžio veikale 
svarstomų klausimų, kuriuos 
sprendžia septyni veikėjai (2 
vyresni ir 5 jaunuoliai), patekę 
į nekasdienišką sitiuaciją.

— Kaip gimė idėja “Viščiukų 
ūkiui” ir koks buvo konkretus 
paskatas komedijai parašyti?

— 1949 metais vienas žino
mas žmogus mane pavadino pa
mišusiu, nes aš prie šv. Jur
gio bažnyčios sekmadieniais 
pardavinėdavau “Naujosios Auš

v

Siame numery:
• Apie premijuotąją komedi

ją ir kitas teatro proble
mas.

• V. Petravičiaus paroda.
• Lietuvių fondo suvažiavi

mo proga.
• Lietuviškasis Vatikano pa

viljonas.
• Kaip žiūrėti j Skiemonių 

Apsireiškimą?
• Naujas J. Kačinsko veika

las.
• Spaudos atgavimo sukak

tis.
• Krepšininkų išvykos Aust

ralijon temos. 

ros” žurnalą, kurį, kaip žinote, 
pats ir redagavau. Man, tik ką 
atvykusiam iš Europos, tai at
rodė idealu ir visai natūralu, 
bet vietiniams — pamišimas. 
Taip gimė Petras Naujokaitis, 
o su juo ir visa “Diagnozės” 
idėja. Ją rašiau lengvai, nes 
buvau taip išgyvenęs, kaip iš
gyvena ūkininkas sodrų pava
sario lietų, užkluptas viduryje 
laukų vienmarškinis.

Nėra abejonės, kad tokį ar 
panašų paskatą turiu ir “Viš
čiukų ūkiui”, bet kada pats vei
kalas dar tebėra “vystykluose”, 
nenorėčiau konkrečiau nurody
ti. Šiai komedijai pirmas 
“draft” buvo padarytas angliš
kai 1957 m. gale ir sekančių 
pradžioje, kai aš Urbanoje, Illi- 
nois universiteto bibliotekoj gi
linau savo dramaturgines žinias. 
1961 metais ją parašiau lietu
viškai ir pritaikiau mūsų padė
čiai. Buvau nusistatęs jokios 
naujos komedijos nebeleisti, iki 
“Diagnozė” nebus įsipilietinusi, 
ir kantriai laukiau 7 metus. Pa
galiau jos Chicagoje pastaty
mas, nelauktas pasisekimas ir 
mano konkretus tame pastaty
me dalyvavimas iš teorijos ir 
vaizduotės pasaulio nukėlė ma
ne į sceninės praktikos sritį, 
kur pamačiau, kaip negyvas, ro
dos, žodis tampa gyvu, o vaiz
das — kūnu ir gyvenimu. Nau
jai įgytos patirties veikiamas 
nutariau “Viščiukų ūkį” dar 
kartą perdirbti ir pasiųsti tuo 
laiku paskelbtam Scenos dar
buotojų sąjungos komedijos 
konkursui. Siunčiau daugiau 
scenos pažangai išbandyti, negu 
premijai gauti, nes “Diagnozę” 
ir “Viščiukų ūkį” skiria lygiai 
10-ties metų kūrybinė branda.

— Pastaruoju metu įsisma
ginote j komedijas, bet ar ne
galvojate “surimtėti” ir pereiti 
j dramą ar tragediją?

— Komedija man yra labai 
rimtas darbas, ir aš nežinau, 
kaip aš turėčiau “surimtėti” 
prie dramos ar tragedijos. Gy
venimas yra “praaugęs” klasi
kinę tragediją — ji šiandien eg
zistuoja tik kaip teatro meno 
ar istorijos studija. Jau anais 
antikiniais laikais skirtumas 
tarp komedijos ir tragedijos bu
vo daugiau interpretacijos klau
simas, dabargi tragediją pilnai 
išsako drama ir komedija, žiū
rinti į tragiškus įvykius pro 
“šviesius akinius”. Žmogus ne
mėgsta truputį iškreipto veido 
nes gali būti panašus į jo paties. 
Tačiau jis juokiasi iš labai iš
kreipto, manydamas, kad tai ki
to. šiandien daug garsių komedi 
jų iš tikrųjų yra šiurpios trage
dijos, bet mes jas labiau paken
čiau! gal todėl, kad jose jau taip 
aiškiai atsispindi dabartinio žmo 
gaus tragizmas, nepajėgumas 
gyventi kitaip. Ir mano kome
dijose tragikos nestinga...

Su drama padėtis geresnė, 
bet ir ji diena iš dienos užlei
džia pozicijas komedijai arba, 
kaip dabar įprasta vadinti, vai
dinimams. Tačiau mūsų padė
tis labai skirtinga nuo vietinės 
— normalios, esančios aplink 
mus. Esame tremtyje, kur vis
ko trūksta, įskaitant ir norą 
dirbti. Dėl šitos priežasties mū
sų teatras, neišskiriant nei te
atrinės literatūros, išseko ir su
stingo. Jį išjudinti, pažadinti iš 

apatijos, miego ar totališko de-| 
fetizmo ’ nebeužtenka paprastos 
injekcijos ar triukšmo — reikia 
smūgio. Smūgio į pačią širdį ir 
smegenis! O tokį smūgį gali 
suduoti tik komedija, taip bent 
aš manau. Kai visi pabus ir at
gis, kada mūsų teatro vande
nys bus sujudinti ne tik iš pa
viršiaus, bet gelmėse — tada 
bus galima kalbėti apie dramą.

— Kaip žiūrite aplamai į te
atrinę situaciją šiuose moder
niuos laikuos ir mūsiškėje vi
suomenėje?

— Moderniųjų laikų teatras 
mums nėra joks pavyzdys. Mes 
privalome jį stebėti ir kartais 
pasimokyti, bet ne sekti. Ten
ka stebėtis, kaip filmas, išvys
tytas iki tokio meninio lygio, 
nenustelbė teatro. Tai, manau, 
įvyko dėl to, kad teatras savo 
turiniu ir forma prisiartino 
prie filmo. Kitaip sakant, teat
ras, kaip ir filmas, liko pramo
ga — antraip tokio teatro pasi
sekimo negalima aiškinti. Ka
da žmogus ekonomiškai yra so
tus, bet jo dvasia alkana, jis 
ieško savęs; nes jam kažko 
trūksta — čia ateina beidėjiš- 
kumas teatre ir užpildo tą il
gesį savęs. Tenka pastebėti, kad 
ir mūsų visuomenė, ypač jauni

mas, dalinai yra užsikrėtusi to
kio beidėjinio teatro tendenci
jomis — ieško pramogų, džiaugs 
mo, užsimiršimo, pasitraukimo 
iš kasdienybės. Kadangi į šitą 
tendenciją nebuvo atkreiptas 
laiku dėmesys, tai mūsų visuo
menė ir atšalo nuo lietuviško 
teatro, kuriame per ilgą laiko
tarpį nieko nebuvo duota pa
trauklaus, kas mūsų žmogų pri
rištų prie savo veikalo, prie sa
vos lietuviškos temos, grynai 
lietuviškos idėjos. Kad mūsų 
teatras įėjo į akligatvį, nėra 
kalta visuomenė ar tiesiogiai 
žiūrovas. Daugiau kalti vadai, 
organizatoriai, ypač rašytojai - 
dramaturgai, nesupratę padėties 
ir neradę laimingos sintezės 
pramogai ir pasiuntinybei iš
reikšti.

Jeigu visuomenė, atėjusi pa
sižiūrėti vaidinimo, randa sve
timą jai pasaulį, nesupranta
mus rūpesčius, o neretai įžei
dinėjimus, vulgarizmą ar pasi
tyčiojimą iš jos kilnaus nusi
teikimo teatro atžvilgiu — kaip 
ilgai ji gali tokį teatrą toleruo
ti? Važinėdamas po “Diagnozės” 
premjeras ir stebėdamas publi
kos reakciją, aš įsitikinau, kad 
mes turime auksinę žiūrovų au
ditoriją, kokios niekas niekada

Ritmingai pulsuojančios spalvos
Viktoro Petravičiaus kūrybos vingiai ir įspūdžiai iš parodos

Viktoras Petravičius Kompozicija
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

Viktoras Petravičius
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Nesibaigiantys kalnai

neturėjo ir kurią pagimdė išim
tinai tremtis. Ji gaudo, supran
ta ir noriai pasisavina kiekvie
ną jai artimą sugestiją, idėją 
ar ano brangaus krašto prisimi
nimą kad ir mažiausiu niuansu. 
Visuomenę, kurios gyvenimas, 
netekus savo tėvynės, bazuoja
si dvasine kančia ir skausmu, 
gali sužavėti ir uždegti tik vei
kalais, artimais jos tyliam 
šauksmui, kur kartu pramoga

(Nukelta į 2 psl.)

KAZYS BRADONAS

Yra dailininkų, kurie žiūrovą 
pagauna intelektualiai šaltu, 
matematišku, tiesiog inžinieriš- 
kai konstruktyviu savo kūrybos 
pobūdžiu. Yra taipgi dailininkų, 
drobėse, litografijose ir raiži
niuos išsiliejančių intuityviu 
savo jausmu ir savo pasąmonės 
pasauliu. Ir vienuose ir antruose 
rasime didelių menininkų, žy
mių vardų, tiek mūsų, tiek pa
saulinio meno vingiuose. Kad 
konkrečiau suvoktume, apie ko
kius pobūdžių skirtumus eina 
kalba, manytume, jog mūsuose 
šitai galima pailiustruoti V. K. 
Jonyno ir Viktoro Petravičiaus 
kūrybos .pavyzdžiais. Kiek pir
majame regime beveik braižy- 
tojišką preciziją, linijos ir for
mos griežtumą bei aiškumą, 
tiek antrajame žavimės tiesiog 
nesąmoningu, tiesiog kūdikišku, 
intuityviu būties pagavimu, ro
dos be ypatingų pastangų be
veik kaimietiškąjį paprastumą 
perkeliant į rafinuotą, individu
alią kūrybą. Ir vienam ir kitam 
iš jų stengtis daryti kitaip, 
reikštų prarasti save. O kūrybi
ne prasme menininkui šitai bū
tų mirtis.

Viktoras Petravičius mūsų 
meno raidon įsipynė visų pirma 
kaip grafikas. Medžio raižinys 
ilgu laikotarpiu buvo kone vie
nintelė jo stichija. Ir kada vė
liau parodose ėmė rastis ir Vik
toro Petravičiaus tapybos dar
bų, ne vieną žiūrovą kankinda
vo taipgi abejonė: ar Petravi-

ŠALTINĮ DIDINANT
Vienoje savo novelėje Pearl 

Buck rašo, kaip senis kinas 
ūkininkas beveik miršta badu, 
tačiau neišleidžia paskutinių 
pinigų, nes jie reikalingi sėk
lai. Panašiai yra ir su mūsų 
Lietuvių fondu, kurio kapita
las yra nelyginant ta sėkla, 
kuri pastoviai neša sumas, taip 
reikalingas mūsų kultūrinei 
veiklai gyvinti ir puoselėti. Tie 
kurie šaukė, kad reikia visa 
tai panaudoti dabar, yra kaip 
tie, kurie suvalgytų sėklai skir
tus grūdus. Juo labiau, kad lai
ko tėkmėje, silpstant mūsų 
tremties veiklai ir mažėjant 
aukotojams, mūsų kultūriniams 
reikalams vis bus lėšų. Šitas 
šaltinio neišsenkamumas ir yra 
pati svarbiausioji fondo reikš
mė.

Prieš kiek laiko buvo pa
skirstyta praėjusių metų pro
centai. Kai kur spaudoj užsi
minta, kad negerai, jog buvo 
paskirta leidiniams. Mūsų gi 
nuomone tikrai gerai padaryta, 
kad skirta ne kam kitam, o 
kaip tik vadovėliams ir vaikų 
literatūrai. Balfui vykdomi va
jai, politiniams uždaviniams 
surenkamos lėšos tautos šven
tės proga, tik mūsų kultūri
niams reikalams mažiausia ski
riama lėšų. Visi kultūriniai pa
siekimai dažniausiai yra vyk
domi partizaniniu keliu. Net ir 
tokios dr. V. Vardžio paruoš
tos kapitalinės knygos apie 
Lietuvą tesusilaukia tik paski
rų asmenų paramos, gi jei bū
tų stipresnis Lietuvių fondas 
ir tokiam reikalui pagalbos tik 
rai būtų galima laukti. Nerei
kia manyti, kad leidyklos, nors 
ir gana turtingos, tuoj griebia 
leisti tegu ir mokslinio turinio 
knygas. Juo labiau jos nesiima 
rizikos, jeigu knygos daugiau 
ar mažiau yra tam tikra pras
me propagandinio atspalvio. 
Rusas amerikietis Vladimiras 

čius čia yra savo dirvoje ir sa
vo prigimtyje?

Ir iš tikrųjų dailininkui tok
sai persilaužimas tapybon (ži
noma, kartu neužleidžiant ir 
grafikos) bent pradžioje neat
rodė yra lengvas. Ankstyvesnė

Nabokovas sulaukė tikrai dide
lio pasisekimo savo romanu 
Lolita, tačiau skelbiama, kad 
netrukus išeina jo verstas Puš
kino Eugenijus Oneginas, kurį 
leidžia Bollingen Foundation. 
Net ir tokio pasisekimo turįs 
autorius, išvertęs taip pat ge
rai pasauly žinomo poeto kūri
nį, nesusilaukia tų anksčiau jo 
knygas leidusių leidyklų talkos, 
o jį turi išleisti fondas. Juo 
labiau nereikia tikėtis, kad ko
kia nors leidykla išleistų be 
paramos Donelaičio Metus ar 
kokią Lietuvos literatūros ar 
kultūros apžvalgą.

Šį šeštadienį susirenka Lie
tuvių fondo nariai ir būtų ge
ra, kad jie savo pokalbiuose 
aiškiau ir stipriau akcentuotų, 
jog to šaltinio didžioji dalis 
eitų kaip tik mūsų kultūros 
reikalams, kurie yra amžines
ni ir ne kartą yra gražiai re
prezentavę Lietuvą. Mūsų 
mokslininkų, muzikų, mūsų ra
šytojų ir dailininkų darbai ne 
kartą daugiau ar mažiau iškė
lė Lietuvos vardą, todėl jeigu 
jie susilauktų paramos ir iš 
to pastovaus ekonominio šalti
nio, dar būtų galima daugiau 
susilaukti laimėjimų. Susirin
kę fondo nariai, bekalbėdami 
apie priemones, kaip tą pasto
vų šaltinį padidinti, turėtų at
minti, kad fondo paskirtis yra 
padėti suktis mūsų kultūri
niam vežimui. Fondui akivaiz
džiai augant, net ir tie, kurie 
į ji žiūrėjo skeptiškai, pradės 
kreiptis paramos, todėl vis kas
kart bus sunkiau paskirstyti 
procentus, kad nesusilauktų ne
pasitenkinimo. Bet jei vieni 
bus užmiršti šiais, tai gal bus 
atminti kitais metais, gi, lai
kui bėgant, tas nuolatinis šal
tinis nemažės, o augs. Tai čia 
ir yra pats didžiausias laimė
jimas. P. Janulis 

se parodose, net ir pernykštėje, 
lyg ir buvo jaučiamas Petravi
čiui neįprastas konstruktyvu
mas, lyg nenuoširdus prisiver
timas reikštis ir tapyboje. Vie
name kitame darbe, nors tapy- 

(Nukelta į 2 psl.)
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DRAMATIŠKAS POSŪKIS
Keturis šimtmečius nuo Galileo Galilei gimimo minint

Prieš 400 metų (1564. II. 15) 
gimė didelis mokslo vyras — 
Galileo Galilei. Šitas vyras yra 
tariamo nesutikimo tarp moks
lo ir tikėjimo simbolis; prie jo 
vardo yra rišamas “didysis 
krikščionybės skandalas”.

Galileo Galilei paskutinius 
savo gyvenimo metus praleido 
prie Florencijos, Arcetri kaime. 
Tas namas ir dabar tebestovi. 
Sodas, kuriame Galilei priim
davo aukštas asmenybes, šiais 
laikais priaugęs piktžolių. Ga
lilei name gyvena visai norma
lus nuomininkas. Namas jokių 
praeities ženklų nerodo. Nuo 
gatvės jį skiria stora masyvinė 
akmenų siena. Prie sienos yra 
Galileo Galilei paminklinė len
ta ir biustas.

Tariamasis “krikščionybės 
skandalas” |uri istorinį pagrin
dą. Prieš 400 metų renesenso 
laikų Europoje vyravo dvi pa
saulėžiūrinės srovės: tikėjimo 
ir proto šalininkai. Legenda Ga
lileo Galilei padarė mokslo kan
kiniu. Popiežius Urbonas VIII 
yra rodomas Galileo Galilei 
naujo mokslo priešas. Legenda- 
rinis ginčas tarp Bažnyčios ir 
Galileo Galilei sudarė vėlyves
nių tragedijų siužetą. Tas gin
čas yra tik skirtingų tempera
mentų susidūrimas. Viską pa
aštrindavo nelaimingi atsitikti
numai. Tik anų laikų pasaulė
vaizdžio atkėlimas į mūsų lai
kus prisidės prie padėties su
pratimo ir išaiškinimo.

šaknys antikiniame 
pasaulyje
prieš Galileo Galilei

Problemų

Mokslas
laikus bent pora tūkstančių me
tų žemę laikė visatos centru. 
Saulė, planetos ir žvaigždės, pa
gal tą mokslą, sukasi aplink 
žemę. Šitas mokslas rėmėsi 
Aristoteliu, o jo pagrindus iš
vystė astronomas Ptolomėjus 
(II šimt. po Kr.). Bet šitam 
mokslui prieštaravo senesnė Pi
tagoro mokykla. Pitagoro mo
kyklos klestėjimo laikas yra 
5—3 šimt. prie, Kr. Pitagoras 
skelbė: žemė sukasi aplink ašį. 
Aristarchos iš Samos, Pitago
ro mokyklos auklėtinis, paskel
bė per ankstyvą dėsnį: žemė 
skrenda aplink saulę. Ne tik 
žemė, bet ir 5 anais laikais ži
nomos planetos lekia aplink 
saulę. Tuo būdu saulė, bet ne 
žemė yra visatos centras.

Geocentrinė Aristotelio ir 
Ptolomėjaus sistema vis dėlto 
įveikė Aristarchą ir išsilaikė li
gi Koperniko laikų. Bet Pitago-

Šiame numery:
• Galileo Galilei minint.
• “Mindaugo nužudymo” re

cenzija.
• Julių Kaupų prisimenant.
• Henriko Nagio eilėraštis.
• Aloyzo Barono novelė.
• Knyga apie Vytautą Di

dįjį.
• J. Paukštienės paroda.
• Dėmesio mokslui Ir lietu

viui mokslininkui.
• Newtonas ir transporto 

raketos.
• Nauji leidiniai.
• Moterį} gyvenimas.

B R. VLADISLOVAS LITAS

ro mokyklos heliocentrinė sis
tema protarpiais vis iškildavo 
į paviršių. Kopernikas pagaliau 
šitai teorijai davė tvirtą pagrin
dą.

Kopernikas ir Bažnyčia

Bet Kopernikas mirė 20 me
tų prieš Galilei gimimą. Pagrin
dinis jo veikalas “šešios knygos 
apie dangaus kūnų judėjimą” 
po Koperniko mirties beveik 50 
metų nesukėlė didesnio susido
mėjimo. Koperniko veikalas bu
vo “skirtas matematikams”: 
sunki kalba ir tariami priešta
ravimai neprisidėjo prie veika
lo populiarumo.

Tarp mokslininkų vyravo 
skepticizmas arba net priešta
ravimas. Kopernikas, bijodamas 
išjuokimo, veikalo skelbimą vis 
delsė iki paskutinių savo gyve
nimo metų. Kopernikas rado 
padrąsinimą Katalikų Bažny
čioje: popiežius Klemensas VII 
į Koperniko mokslą atkreipė 
rimtą dėmesį. Kardinolas Schoen 
berg, trijų iš eilės popiežių pa
tarėjas, rodė Kopernikui visiš
ką pritarimą, kad saulė užima 
centrinę poziciją. Schoenbergas 
jam šitaip rašė: “Kilnusis moks
lo vyre, padaryk savo atradimą 

Galileo Galilei

visam mokslo pasauliui prieina
mą”. Kopernikas kardinolo laiš
ką paskelbė savo veikalo įvade. 
Katalikų Bažnyčia iš pat pra
džių rėmė Koperniko mokslą. 
Tik Bažnyčios padrąsinimas ir 
net reikalavimas leido Koper
niko veikalams išvysti pasaulio 
šviesą. Vėlyvesnis Bažnyčios 
nusistatymas per 80 metų nie
ko nepakeitė. 

Dramatiškas Galilei posūkis
Koperniko mokslo populiaru

mas kilo. Galileo Galilei, būda
mas 20 metų, Koperniko siste
mą laikė tiesa. Bet šitą įsitiki
nimą jis slėpė beveik ligi 50 me
tų amžiaus. Studentams jis dės
tė Ptolomėjaus astronomiją. Ga
lilei tą astronomiją rėmė ar
gumentais, kurie jam pačiam 
atrodė klaidingi. Kodėl jis dės
tė Ptolomėjaus astronomiją, ne
skelbdamas, kad ji klaidinga? 
Galileo Galilei kaip ir Koperni
kas bijojosi būti kolegų išjuo
kiamas. 1610 metais — Galilei 
buvo 46 metų amžiaus Padua 
universiteto profesorius — Ga
lilei gyvenime įvyko dramatiš
kas posūkis. Vienas olandas iš
rado teleskopą. Galileo Galilei 
pasistatė teleskopą dar dides-

nio galingumo. Po kurio laiko 
jis išleido knygutę “Siderius 
Nuncius” (žvaigždės Pasiunti
nys). Galilei aprašo kalnuotą 
mėnulio paviršių, Paukščių Ta
ką ir Jupiterio mėnulius. Gali
lei per naktį pasidarė garseny
be. šitas veikaliukas sukrėtė 
ortodoksinį anų laikų mokslą, 
kuris žemę laikė pasaulio cent
ru. Teleskopas anų laikų astro- 
nonams, kurie laikėsi ortodok
sinio mokslo, kirto lemiamą 
smūgį. Kai kurie astronomai, 
tarp jų ir garsusis Cremonini, 
vengė net žiūrėti per teleskopą. 
Daug astronomų, kuriems nepri
trūko drąsos žiūrėti per teles
kopo vamzdį, viską laikė tik op
tiniu reiškiniu. Tačiau žymiausi 
jėzuitų astronomai iš įvairių 
Europos šalių Galileo Galilei 
mokslą rėmė, papildydami nau
jais duomenimis.

Ginčas teologhiėje plotmėje
Dėstymo ir įsitikinimo dvily

pumas po kurio laiko atnešė 
tam tikrų išdavų. Galileo Gali
lei dvidešimtį metų tikėjo Ko
perniko sistema, bet dėstė prie
šingai. Po didelių laimėjimų Ga
lileo Galilei pagaliau išeina į 
viešumą. Galileo Galilei kiekvie
ną Koperniko sistemos priešą 
pradeda vadinti “dvasiniu pig- 
mėjumi”. Bet prieš Galileo Ga
lilei išeina kita silpnybė: Ko
perniko sistemai paremti jis ne
turi argumentų, šita silpnybė 
yra visos Galilei dramos pagrin
das. Jupiterio mėnuliai ir kiti 
fenomenai rodo Aristotelio 
mokslo klaidingumą. Bet Jupi
terio mėnuliai nėra nė Koper
niko sistemos parama.

Šitą padėtį gerai suprato Ga-

Skaitytojas dar nepasotintas
Įspūdžiai "Draugo" premijuotąjį romaną perskaičius

Naujas romanas šiuo vardu 
yra naujas literatūrinis bandy
mas praskleisti tą reikšmingą 
mūsų istorijos tarpsnį, kada vy
ko politinis ir dvasinis Lietuvos 
persilaužimas — iš genčių bei 
sričių valdymo į vienijamos 
valstybės formą, iš pagonybės 
(natūralinės religijos) į krikš
čionybę. Toks persilaužimas tu
rėjo būti pernelyg komplikuo
tas vidinėmis ir asmeninėmis 
įtampomis, interesų bei pažiūrų 
sankryžomis.

Toks mūsų istorijos tarpsnis 
galėjo maginti ne vieną stiprų 
rašytoją - dramaturgą. Tuo tar
pu skaitytojai gavo į rankas 
dramatinį romaną. Tiek drama
turgas, tiek ir beletristas šiai 
temai turi didelių problemų su 
asmenų pasirinkimu ir intrigos 
objektų sutelkimu į kiek gali
ma mažesnę apimtį.
Subrendusios įtampos tematika

Juozas Kralikauskas apribojo 
savo tematiką pasirengimu nu
žudyti vyriausiąjį Lietuvos val
dovą. Pasirinkęs sąmokslinę 
personažų grupę, autorius iš 
anksto prileidžia jau subrendu
sias 
čias 
tiek 
tik

įtampas bei keršto užma- 
tiek iš krašto rikių pusės, 
iš krivių bei žynių. Kaip 

tas prileidžiamasis tautos 
nusivylimas savo valdovu, sa
kytume, pagreitina reikalą veik
ti sąmokslininkams, o tuo pačiu 
palengvina autoriui užmegzti

Skulptūra Pasaulinėje parodoje New Yorke, simbolizuojanti žmo
gaus veržimąsi į erdves. Nuotrauka Vytauto Maželio

lileo Galilei. Bet taip pat ir jo 
priešai. Ginčai persikėlė į teo
loginę plotmę. ‘Pavyzdys štai 
kaip atrodo; Jozuė, kovodamas 
prieš filistinus, sušuko: “Sau
le, sustok!” šitas posakis rodo

STASYS YLA

intrigą. Romanas prasideda ty
kojimu - kėslu žemaičių atsto
vo Girdelio, besislapstančio Ker
navės apylinkėse, kur Mindau
gas laikėsi.

Ieškodamas artimesnių są
mokslo priežasčių, autorius pa
sirenka du istorijoje menamus 
faktus. Vienas — tai Mindaugo 
pasirengimas vainikuoti savo 
sūnų karališkuoju įpėdiniu ir 
užtikrinti vienijamos valstybės 
tęstinumą, šis motyvas turėjo 
skatinti žudikiškam aktui ypač 
Žemaičių rikį Treiniotą, nes 
toks Mindaugo užmojis turėjo 
reikšti paskutinio savito sriti
nio valdovo galą. Antras — tai 
tariamas Daumantienės, Nal- 
šios rikio žmonos, pasilaikymas 
Mindaugo pilyje — po Mindau
gienės mirties. Ši priežastis tu
rėjo keršto ugnim paliesti Min
daugo svainį Daumantą.

Personažų bruožai

Šiuos du Mindaugo priešus ir 
faktiškuosius jo žudikus nauja
sis romanas kaip tik pasirinko 
centriniais personažais. Istori
nės medžiagos autorius vargiai 
galėjo apie juos rasti. Jų cha
rakterius turėjo “gimdyti’’ vaiz
duotė, ir ji pristato mums abu 
šiurkščius, grubius, karingus ir 

saulės judėjimą. Žemė yra cent
ras.

Nei už, nei prieš
Galileo Galilei žvaigždė ėmė 

kristi. Mokslinių ginčų jis da
bar vengė. Bet Koperniko sis- 

(Nukelta į 2 psl.) 

ini- 
Dau- 
išėjo 
psi-

klastingus. Sąmoksliškoji 
ciatyva perleista daugiau 
mantui, ir jis romane 
veiksmiškesnis, ryškesnis, 
chologiškai labiau pagrįstas. 
Treiniotos charakteriui atskleis
ti lyg ir pritrūko konkretesnių 
situacijų.

Pats karalius Mindaugas, kaip 
ir pirmajame to paties auto
riaus mindauginiame romane 
“Titnago ugnis”, neišvedamas 
tiesiogiai į priekį. Tačiau jo di-
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Nuotrauka Vytauto MaželioPavasaris

DĖMESIO MOKSLUI IR 
LIETUVIUI MOKSLININKUI

Laisvojo pasaulio lietuvių 
kultūrine veikla gali nesi
džiaugti tik Lietuvos okupan
tas. Ir iš tikrųjų jis tuo ir ne
sidžiaugia. Kiekviena nauja 
grožinės literatūros knyga, 
kiekviena suruošta dailės pa
roda, koncertas, išleistoji mu
zikos ar literatūros plokštelė, 
konkursai, premijos, mokslo 
knygos bei mokslo institucijų 
suvažiavimai okupantui yra 
daugiau nei rakštis. Jau tiek 
metų, kai komunistinė spauda 
ir jai parsidavusieji skelbia, 
kad mes čia esame tik nudžiū
vusi šaka, kuri neturėtų nešti 
jokių vaisių. O tuo tarpu toji 
šaka ne tik leidžia jaunuosius 
ūgius, ne tik žydi, bet ir bran
dina vaisius, kurie kada nors, 
visai ne iš okupantų malonės, 
grįš į savo tautos bendrąjį kū
rybinių lobių aruodą, kaip liu
dytojai nepalaužiamos kultū
rinės rezistencijos prieš jėga 
tautai primestą ir jai visai 
svetimą stepių dvasią.

Todėl laisvojo pasaulio lie
tuvių kultūrine veikla ir tos 
veiklos kūrybiniais rezultatais 
viešai čionykštėje spaudoje 
bei žodiniuos pokalbiuos džiau
giasi kiekvienas geros valios 
lietuvis, džiaugiasi bent širdy
je ir pavergtasis tautos ka
mienas. Tačiau tas mūsų 
džiaugsmas privalo būti pro
tingai blaivus, ne vien tik im
pulsinio jausmo ar šiaip paša
linės nuotaikos išdava. Blai
vus džiaugsmas dažnai yra 
privalus tam tikrų rezervų, 
tam tikros kritikos ir santū
resnio svarstymo apie visa 
tai, kas gimsta rašytojo po
pieriuje, muziko melodijoje, 
dailininko drobėje ar moksli
ninko knygoje. Todėl ir kritiš
kas mūsų kultūrinio gyveni
mo apraiškų vertinimas turė
tų būti suprastas ne kokia 
nors piktybine kam nors ken
kimo prasme, o atvirkščiai — 
tik noru, kad ta visa mūsų 
kultūrinio gyvenimo raida ne
iškryptų iš būtino kultūrinių 
vertybių ir kultūrinių pastan
gų sveiko balanso ir nesileistų 
žemyn iš kietomis kūrybinė
mis pastangomis pasiektojo 
aukščio.

Tad šį kartą norėtume čia 
atkreipti dėmesį į tokio balan
so stoką tarp įvairių mūsų 

kultūrinės veiklos sektorių. 
Balanso stoka ne kokia kūry
binio pajėgumo prasme, o dau
giau visuomenės skiriamo sek
toriams dėmesio prasme.

*
Kalbant ir rašant apie mū

sų čionykštį kultūrinį gyveni
mą, daugiausia prirašyta ir 
prikalbėta apie literatūrą, dai
lę, muziką. Mokslas, pabrėžti
nai lituanistinis mokslas, vis 
pasilieka lyg ir dėmesio paša
lėje, vis lyg nustumiamas į 
antrąjį planą. Kodėl taip yra?

Nemanytume, kad šitokia 
situacija yra dėl to, kad lie
tuviai mokslininkai būtų ma
žiau kūrybingi, negu rašyto
jai ar menininkai. Atvirkščiai 
— pastaruoju metu lietuvis 
mokslininkas laisvajame pa
saulyje rodo net didesnio or
ganizuotumo ir dinamiškumo 
negu jo kolega, kurios nors 
kitos srities kultūrininkas. Sa
kysim, kadaise tokie gausūs 
ir aktualūs mūsų rašytojų su
važiavimai šiame krašte kaž
kaip “išėjo iš mados”, ir sun
ku tikėti, kad jie vėl susiorga
nizuotų. Tuo tarpu mūsų 
mokslininkų sulėkimai ir de
gančių problemų svarstymai 
yra gyvoji šios dienos realy
bė. Neseniai juk VVashingtone 
buvo Lituanistikos instituto 
suvažiavimas, rugsėjo pradžio
je New Yorke bus net kelis 
kontinentus apjungiąs Lietu
vių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimas, šakotas sa
vo sekcijomis ir jose svarsty
simų problemų apimtimi. Tai
gi lietuvis mokslininkas nėra 
apsnūdęs ir 
rybingas už 
rininkus.

Bet jeigu 
gaunamoje laiko tėkmėje jis 
lieka vis lyg šalia dėmesį su
kaupiančio centro, tai kaltas 
ne pats lietuvis mokslininkas, 
bet pati lietuviškoji visuome
nė, skirianti per maža širdies 
ir lėšų mūsiškių mokslinei 
veiklai ir jų kūrybai. Juk, sa
kysim, išleisti grožinės litera
tūros knygą, surengti parodą 
ai' koncertą nėra jau taip di
delė problema, o tuo tarpu at
spausdinti net ir grynai litu
anistinio turto mokslinę kny
gą reiškia kovą beveik su ne- 
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nėra mažiau kū- 
kitų sričių kultū-

akiai greitai pa-
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Lietuvis rinktinėje
Paryžiaus paletėje

Prancūzų spauda apie Vytauto Kasiulio parodą

IŠKILMIŲ IR VIEŠUMOS 
KULTŪRA

Paryžiuje, tikriausiai kelių 
šimtų meno galerijų sienose, 
veik nuolatos vyksta parodos, 
kurių didžioji dalis, ir tai net 
ne visuomet, meno spaudos pa
minima vien kronikoje. Nežiū
rint, kad Paryžiuje yra kelias
dešimt laikraščių bei žurnalų, 
rašančių tik meno, meno kūri
nių kritikos klausimais, recen
zijų, platesnių įvertinimų susi
laukia tik stipresni menininkai, 
kurie savo kūryba jau pajėgė 
prasimušti virš “vidurkio”, pa
jėgė sudominti meno kritikus. 
Dar sunkiau yra menininkui 
susilaukti įvertinimo didesniuo
se meno kritikos laikraščiuose. 
Užtat, jei pvz. kurio menininko 
darbų įvertinimas pasirodo 
nors ir "Arts” skiltyse, tai tą 
recenziją reikia laikyti dideliu 
to menininko laimėjimu, jo kū
rinių aukštu įvertinimu, nes 
“Arts” yra veik “centrinis” Pa
ryžiaus meno kritikos savait
raštis, kuriame bendradarbiau
ja vieni stipriausių meno žino
vų ir kritikų.

Čia pateikiamos kelios ištrau
kos iš Paryžiaus meno spaudos 
apie paskutinę V. Kasiulio dar
bų parodą, kurių jis, iki šiol, 
yra surengęs jau arti trisde
šimties. Kritikų aptariamoji 
paroda vyko Paryžiuje “Galerie 
dės Beaux Arts” patalpose visą 
gegužės mėnesį.

“Arts" 1964. V. 13 d. 762 nr. 
rašo: "Naujųjų Kasiulio kūri
nių paroda, atidaryta Beaux - 
Arts galerijoje, iš naujo sudo
mina ypatingai vaizdžiais kūri
niais to tapytojo lietuvio, Pa
ryžiaus mokyklos neabejotinai 
vieno originaliausio atstovo, 
kuris sugebėjo visiems savo kū
riniams suteikti stiprų indivi
dualumo požymį.

Jo, kaip ir daugelio kitų me
nininkų, imigravusių į Prancū
ziją, gyvenimas yra pilnas įvai
riausių kraštutinių vingių. Pa
saulį jis išvydo 1918 m. Simne. 
Tapytojo sūnus, ir užtat galima 
sakyti, kad jaunas Vytautas 
Kasiulis išmoko operuoti tep
tukais bei dažais drauge su sa
vo vaikystės žaidimais. Priim
tas 1937 m. į Kauno meno mo
kyklą, 1941 m. gavo aukščiau
sio pažymio jos baigimo diplo
mą, drauge pateikdamas ypa
tingos meninės vertės kūrinį, 
kuris jam suteikė galimybę dar

Šiame numery:
• Prancūzai apie Vytautą 

Kasiulį.
• Pokalbis lingvistinėmis te

momis su dr. Antanu Kli
mu.

• Iškilmių ir viešumos kul
tūra.

• Žvilgsnis į Vytauto Alanto 
veikalus.

• Prof. V. Jungferj prisime
nant.

• Aloyzo Barono novelė.
• Emily Dlckinson eilėraš

čiai.
• Vienaveiksmiai vaidinimai 

“Giedros” išvykoje.
• Karosaitės ir Puodžiūno 

klasikinis baletas.
• Baimės psichozė. 

tais pačiais metais tapti tos pa
čios mokyklos profesoriumi. 
Ten jis mokytojavo iki 1944 
m., per tą laiką laimėdamas pir
mąją valstybinę premiją, o 1943 
m. Kauno valstybinio meno mu
ziejaus kviečiamas surengė ja
me savo pirmąją parodą, išsta- 
tydamas visą šimtinę darbų.

Po karo Kasiulis savo kūri
nius išstatė keliuose vokiečių 
miestuose, o 1946 m. jis buvo 
paskirtas Freiburgo meno insti
tuto profesoriumi. Atvykęs į 
prancūzų sostinę 1948 m., kad 
pragyventų, turėjo tenkintis 
skurdžia nakties sargo alga, bet 
tai neatėmė jam vilties. Toji 
sunki kova už būvį tik sustip
rino jame pasiryžimą bet kuria 
kaina sekti savo pašaukimo ke
liu. Greitai jis buvo pripažintas 
kritikos ir paremtas paveikslų 
prekybininko Stiebelio, kuris 
kelerių metų laikotarpyje savo 
galerijoje suorganizavo jam vi
są virtinę parodų, atidaryda
mas Kasiuliui kelią į kitas pa
rodas Prancūzijoje ir užsieny, 
kur po to jo kūriniai buvo įsi
gyti muziejų bei žymių kolekcio
nierių.

Ištikimas pats sau, Kasiulis, 
kuris jau seniai buvo susiradęs 
savitą stilių, nenustojo tęsti ty
rinėjimų tikrame meno kelyje. 
Nutapydamas juodą plokštumą, 
kuri jam tarnauja kaip fonas 
ir kaip pagrindas, jis kuria sa
vo guvias formas, nesiekdamas 
vienok pilnumoje atskleisti nak
ties spalvos, leisdamas jai vien 
apgalvotais protarpiais tik pra
siskverbti. Užtat jo aštrios ir 
drauge labai subtilios būtybės 
pilnumoje išreiškia savo buvi
mą. Toji technika jam padėjo 
susirasti naujas ir originalias 
formas, kurias jis sugebėjo iš
skirti iš pagrindinių spalvų bei 
formų. Kiekvienas Kasiulio tep
tuko brūkšnys išreiškia aliuzi-

(Nukelta į 2 psl.)

Klounas (pastelė)Vytautas Kasiulis

Vytautas Kasiulis Modernioji tapyba

Lingvistinių problemų rūpesčiuose
Dr. Antanas Klimas apie rengiamą angli škąją lietuvių kalbos gramatiką, 

kalbotyrą ir apie humanitarinius mokslus aplamai

Kaip jau anksčiau trumpai 
mūsų laikraštyje buvo skelbta, 
trijų kalbininkų kolektyviniu 
darbu yra pasišauta parašyti 
ir išleisti lietuvių kalbos gra
matiką anglų kalba, nes lig šiol 
tokios gramatikos buvo dažnai 
pasigendama. Norėdami plačiau 
išsikalbėti šia ir kitomis pana
šiomis temomis, kreipėmės eile 
klausimų į patį jauniausią anos 
kolektyvinės gramatikos auto
rių dr. Antaną Klimą, šiuo me
tu profesoriaujantį Rochesterio 
universitete ir ten dėstantį ger
manistiką, indoeuropiečių kal
botyrą, o taipgi įvadą į baltų ir 
slavų kalbotyrą.

— Koks ypatingesnis reika
las ir koks pirminis paskatas 
buvo ryžtis parengti lietuvių 
kalbos gramatiką anglų kalba?

— Jau prieš keliolika metų, 
kai dar studijavau Pennsylva- 
nijos universitete, pastebėjau, 
kad nėra nė vienos modernes
nės lietuvių kalbos gramatikos 
anglų kalba. Tuomet šiek tiek

dalyvavau ir Lietuvos Vyčių 
kuopos veikloje. Vyčiai irgi nu
siskųsdavo, kad nėra gero lie
tuvių kalbos vadovėlio, parašy
to anglų kalba 'Juo metu taip 
pat atvyko į Pennsylvanijos 
universitetą vienas iš dabarti
nių gramatikos autorių, Willia- 
inas Schmalstiegas, studijuoti 
rusų kalbos, slavistikos ir kal
botyros. Jis labai susidomėjo 
ir lietuvių kalba bei apskritai 
baltistika. Jau prieš oficialiai 
pradėdamas klausyti lietuvių 
kalbos kurso, jis ėmė mokytis 
lietuvių kalbos. Pennsylvanijos 
universiteto bibliotekoje buvo 
visa eilė lietuv škų knygų, ku
riomis jis naudojosi, tačiau ne
buvo nė vienos pilnos, moder
nios gramatikos anglų kalba. 
Tai ir paskatino vėliau jį patį 
tokią gramatiką paruošti.

Jau tuomet buvau kelis 
kartus sutikęs kun. kleb. J. 
A. Karalių (Shenandoah, Pa.). 
Jis taip pat kelis kartus išsita
rė, jog labai reikėtų lietuvių 
kalbos gramatikos anglų kalba. 
Kun. J. A. Karalius jau ir tuo
met minėjo, kad jis pats prisi
dėtų finansiškai prie tokios 
knygos išleidimo.

Pagaliau prieš kelerius metus 
Lietuvos Vyčiai kreipėsi į mus, 
klausdami, ar negalėtume mes 
tokios gramatikos paruošti.

— Kaip susiformavo šitokia 
autorių trijulė? Kaip pasidalin
ta darbu?

— Dr. Schmalstiegas ir aš 
dar kartais studijų metais kal
bėdavome apie tokios gramati
kos reikalingumą. Vėliau pra
dėjome susirašinėti (jis jau bu
vo Kentucky, o aš — Roches- 
teryje). Paaiškėjo, kad dr. 
Schmalstiegas pats, nesulauk
damas savo lietuvių kolegų, bu
vo jau pradėjęs tokią gramati
ką rengti. Buvo jau sumetęs 
net kelias pamokas. Aš savo 
ruožtu irgi jau buvau pradėjęs 
planuoti ir buvau irgi parašęs 
kelias pamokas. Tada mes su
tikome dirbti kartu, viską dar 
sykį perplanavome, sutarėme 
dėl knygos paskirties, dėl pa
mokų formato ir t. t. Truputį 
vėliau prisijungė prie mūsų L. 
Dambriūnas, dabartinis “Gim
tosios Kalbos” redaktorius, jau 
prieš daugelį metų dėstęs lietu

uni-

universite- 
prižiūrėti 

jam, kaip 
supranta-

vių kalbos kursus Kauno 
versitete. (Aš pats buvau jo 
studentas.) Mes buvome labai 
patenkinti, kad L. Dambriūnas, 
nors ir apsikrovęs kitokiais 
svarbiais darbais, sutiko kartu 
su mumis dirbti.

Labai griežto pasidalinimo 
darbu mes nesilaikėme: dirbome 
visi, kas reikėjo. Galima tik pa
sakyti, kad dr. Schmalstiegui, 
kuris jau kelinti metai dėsto 
rusų bei kitus kalbos ir kalbo
tyros kursus JAV 
tuose, tenka ypač 
angliškąją dalį, nes 
amerikiečiui, geriau 
ma, kas lietuvių kalboje sun
kiausia ir kaip geriausia tuos 
sunkius dalykus dėstyti. L. 
Dambriūnas ypač kreipia dė
mesį į lietuvių kalbos tikslumą, 
taisyklingumą, kirčiavimą ir kt. 
Tačiau visi trys autoriai turi 
tas pačias teises ir visi trys 
vienodai atsako už visą darbą.

— Kiek visas užmojis jau 
pastūmėtas priekin, kada gali
ma tikėtis gramatikos išleidimo, 
kas ją leidžia?

— Visos pagrindinės pamo
kos — o jų bus 40 — jau bai
giamos. Kitos dalys, kaip gra
matikos santrauka, žodynėliai, 
skaitymai, irgi jau rengiamos. 
Šią vasarą norime užbaigti. 
Knyga bus nemaža, gal daugiau 
kaip 400 puslapių. Mūsų leidė
jai yra pasiruošę pradėti kny
gą rinkti, kai tik mes ją 
baigsime.

Šią mūsų gramatiką leis 
vai pranciškonai. Kadangi 
dinys aiškiai nepelningas, buvo 
kreiptasi į žymų lietuviškos kul
tūrinės spaudos mecenatą, gerb. 
kun. kleb. J. A. Karalių (She
nandoah, Pa.). Jis yra pažadė
jęs knygos išleidimą stipriai 
paremti. Savaime suprantama, 
nė vienas autorius jokio atlygi
nimo negaus: mes būsime labai 
patenkinti, jeigu mūsų knyga 
išvys pasaulį.

Teisybė, buvo ir viena ame
rikiečių leidykla gramatika kiek 
susidomėjusi, tačiau jie statė 
tokius reikalavimus, kurie 
mums buvo visiškai nepriimtini.

— Ar tai bus grynai prakti- 
kinė gramatika, ar labiau moks
linė - kalbotyrinė?

(Nukelta į 2 psl.)

už-

tė- 
lei-

Yra įprasta kalbėti apie kul
tūringą ar nekultūringą žmo
gų. Ir kultūringumo ar nekul
tūringumo sąvoka visais at
vejais populiarioje šnektoje 
daugiau siejama su atskiro in
divido vienokiu ar kitokiu nu
siteikimu, jo kūrybiniu pajė
gumu bei kultūrinių apraiškų 
imlumu. O tai savaime supran
tama, nes, šiaip ar taip, kiek
vienos kultūrinės pastangos 
šaknys ir būsimas jos vaisius 
savo pirmapradėje užuomaz
goje glūdi paskiro individo 
dvasios gelmėse.

Tačiau kada vienokių ar ki
tokių kultūrinių - kūrybinių 
pastangų vaisius užsimezga, 
užauga ir pribręsta grožinės 
literatūros, paveikslo, muzikos 
ar mokslo veikalo pavidalu, jis 
nukrinta į viešąją savo visuo
menės dirvą. Tada kultūrinių 
pastangų rezultatas lyg ir 
tampa visuomenės ar bend
ruomenės nuosavybe. O čia da
bar ir iškyla klausimas, kiek 
pati bendruomenė yra kultūri
niai subrendusi savų kūrėjų 
ir kultūrininkų pastangas ir 
tų pastangų įsikūnijimą su
prasti, priimti ir be jo neap
sieiti kiekvienoje bendruome
ninėje apraiškoje. Va, šitokia
me bendruomenės ir anų kū
rybinių apraiškų santykyje 
jau kalbame ir apie visos bend
ruomenės kultūringumą ar ne
kultūringumą.

Šitokia prasme vargu ar ga
lėsime kalbėti teigiamai apie 
tokią visuomenę, kuri gyvena 
(gal tiksliau vegetuoja), užsi
sklendusi nuo visos šių dienų 
kultūrinės raidos, stagnacijoj, 
atmesdama viską, kam priimti 
reikia parodyti ir pačiai ne
mažų ūgtelėjimo pastangų. Gi 
akivaizdžiausią visuomenės kul 
tūrinio subrendimo laipsnį 
dažniausiai galime pamatyti 
kaip tik viešųjų iškilmių ir 
įvairiopų susibūrimų progo
mis. Nevienu tokiu atveju 
lengva pajusti: ar visuomenei 
pakanka tik lėkštės su kopūs
tais, ar jau reikia jai ir rim
tos kultūrinės dalies. Pagaliau 
lengva pastebėti, kaip toji kul
tūrinė dalis yra traktuojama: 
ar tik kaip trečiasis patieka
las po pietų, ar kaip lygiaver
tė, ar net pirmaeilė dalis ša
lia viso kito. Taipgi gali pasi
taikyti atvejai, kada net gry
nai kultūrinio anonso, pačios 
visuomenės rengtoji iškilmė 
apipavidalinama taip, kad da
rosi net gėda dėl visam rei
kalui prisegtos kultūrinio už
mojo etiketės. Ir negalėtume 
pasakyti, ranką ramiai ant 
širdies padėję, kad šitokių 
nuodėmių mūsų visuomenėje 
nėra. Jų yra ir bus. Tačiau jų 
galėtų ir turėtų būti kiek ga
lima mažiau, kad su pasidi

Piešinys Ados Korsakaitės

džiavimu galėtume kalbėti 
apie kultūringąją mūsų visuo
menę. O tam reikia nelengvų 
pastangų ir mūsų visuomenės 
darbuotojų šviesesnio ir, sa
kytume, modernesnio žvilgs
nio į visos čionykštės lietuvy
bės kultūrinio drabužio sukir
pimą.

*

Džiugu konstatuoti, kad 
pastarųjų savaičių laikotarpy
je čia pat savo akimis matė
me porą tikrai vertų dėmesio 
ūgtelėjimų, kas jau liudija 
bendras mūsų pastangas pasi
tempti, nesitenkinti pigumu ir 
įsigyvenusiu trafaretu.

Pirmoje eilėje čia turime 
galvoje Pedagoginio lituanis
tikos instituto surengtą Kris
tijono Donelaičio 250 metų gi
mimo sukakties minėjimą. Vi
sa, kas tą vakarą žiūrovui ir 
klausytojui buvo pateikta, ne
buvo tai tik vieno ar dviejų 
aktorių solo numeriai, bet tai 
buvo visos institucijos bei dau
gelio jai talkinusių pastangos, 
ir todėl šio minėjimo atveju ir 
galime kalbėti apie bendras 
visuomenines pastangas šok
telėti aukštyn. Visos detalės 
šiame vakare buvo kūrybingai 
apgalvotos, niekur nebuvo jau
čiama improvizuoto pripuola- 
mumo, viskas buvo rūpestin
gai ir kultūringai išbaigta. 
Ypač reikia užakcentuoti išra
dingai inscenizuotus Donelai
čio “Žiemos rūpesčius”, kur 
toli gražu nepasitenkinta tik 
įprastiniu teksto paskaitymu, 
bet lygiai buvo atkreiptas dė
mesys ir į scenoje pasirodan
čių drabužius, į teksto žodinį 
btįi vaidybinį perteikimą, į 

šviesų efektus ir į dekoraty
vinį scenos apipavidalinimą. 
Tai buvo tikrai kūrybingųjų 
mūsų žmonių ir bendruomeni
nio intereso sintezė, liudijan
ti prasiveržusį mūsų visuome
nės kultūringumo žybtelėjimą.

Antruoju atveju pabrėžtinas 
ateitininkių “Giedros” korpo
racijos pavasarinio baliaus 
programoje suorganizuotas ka 
merinis duetinis dramos spek
taklis. Ir vaidinamų dalykų 
pasirinkimas ir aktorių pasi
ruošimas buvo didelė staigme
na, tiesiog ledų pralaužimas 
į naują, panašiomis progomis 
mūsuose rodomą programą. 
(2iūr. atskirą spektaklio re
cenziją šiame Kultūrinio Drau
go numeryje.)

Šios dvi prošvaistės lyg ir 
bylotų, kad mūsų visuomenė
je jau imama pasigesti iškil
mių ir viešumos kultūros. O 
tai kaip tik liudija kylantį 
bendruomenės kultūringumo 
laipsnį. Linkėtina, kad palėkė- 
jimas būtų tikrai nuolatinis 
skridimas aukštyn.

K. A.



IK A <J <- W S

UNUTlU
ANTROJI DALIS / 1964 — DONELAIČIO — METAI, BIRŽELIO 6 / J U N E 6 , 1 9 64 / PART TWO (NR. 133)

Savinžvalgos vaidmuo
auklėjime

KAIP TĖVŲ EMOCINIAI NEGALAVIMAI 
ATSILIEPIA VAIKUOSE

I)R. A. LIAUGMINAS

LAUKIANT NAUJO VĖJO

Nuo žymiojo Sokrato laikų 
savęs pažinimas yra laikomas 
išminties pradžia. Tai gili 
tiesa viBais atžvilgiais. Iš tik
rųjų, žmogus, stebėdamas sa
ve, gali pamatyti savo klaidas. 
Prasiskverbdamas pro materia
linių bei kūno reiškinių dangą 
j sielos gelmes, gali atidengti 
tą nemirštamą kibirkštėlę savy
je, kurioje atsispindi paties Kū
rėjo paveikslas ir kuri todėl ver
žiasi prie absoliutaus gėrio ir 
grožio. Tik, deja, šis giliai sly
pįs žmogiškosios prigimties pra
das, kai paskęsta kasdienybėje, 
negali pilnai švytėti savo pri
gimties šviesa. Tai nelyginant 
aukso krislas, apneštas pakelės 
dulkėmis. Apvalyk jį, ir pama
tysi tikrąją šio brangmetalo 
prigimtį. Taip esti ir su žmo
gaus sielos gelmėmis.

Per savęs pažinimą žmogus 
išvysta ir savo kaip dalinai 
dvasinės būtybės tikslą ir pa
reigas. Bet šiuo atveju turime 
reikalo labiau su mūsų racio- 
naline prigimtimi; o josios at
skleidimo kelias bei metodas 
yra metafizinis arba net teolo
ginis. Todėl šią temą paliksime 
filosofams, o patys šiuosyk kon- 
centruosimės į pasąmoninę, tą 
tamsiąją žmogaus prigimties 
pusę, kuri nemažiau apspren
džia mūsų veiksmus ir turi di
delės reikšmės auklėjime.

Kiek žmogus besigilintų į sa
ve, vien savo jėgomis vargu jis 
toliau šios racionalinės prigim
ties benueis. Protavimu mes pri
einame tam tikrų racionalinių 
išvadų ,ir jos socialiniuose veiks
muose bei poelgiuose mūsų pa
sirinktiems dydžiams bus teisin
gos, bet mes nežinome, kodėl 
pasirinkom šiuos dydžius ar ar
gumentus, o ne kitus, savo elg
senos gairėms nustatyti ir su
sidariusiom problemon spręsti. 
Juk, pavyzdžiui, kas stoja į vie
nuolyną, randa, kad tai yra ge
riausias kelias jo, kaip žmo
gaus, pilnam idealui įgyvendin
ti. Kas eina į kunigų seminari
ją, tiki, kad tuo būdu jis dau
giausia savo artimui galės pa
dėti. Bet tas, kurs neina nei į 
vieną, nei į antrą šių instituci
jų, o pasirenka sau kurią kitą 
profesiją, motyvuoja tuo, kad 
geriau būti geru piliečiu negu 
blogu kunigu ar vienuoliu. Taip 
esti ir su kitom profesijom, taip 
esti ir su mūsų kasdiene elgse
na. Čia protavimas prilygsta
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• Ateina moderni mergaitė.
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• Spygliai ir dygliai. 

lygčių sprendimui, į kurias tam 
pačiam nežinomajam surasti 
duomenis pateikia kažkas kitas, 
jau nebe protas! O kas gi tai 
būtų ? Kiekvienas atsakys: 
jausmai. Taip. Ir dar kažkas, 
kas ir po jais yra pasirausęs. 
Tai visai tamsios, proto švie
sa neapšviestos ir jam net sun
kiai teprieinamos jėgos, bent 
kiek jos liečia to paties individo 
veiksmus. Todėl, norint pažinti 
savo elgsenos ne tik motyvus, 
bet ir tų motyvų motyvus (t. 
y. irracionalines jėgas, apspren
džiančias protinių motyvų pasi
rinkimą), reikalinga be savęs 
pažinimo tradicine bei filosofi
ne prasme dar ir savinžvalgos 
(plg. įžvelgimas į save patį) gi
liausia prasme.

Tatai yra ypatingai aktualu 
auklėjime, nes auklėtojo ir auk
lėtinio santykis yra labiau ira
cionalus negu racionalus. Kas 
svarbiausia: auklėtinis visuomet 
pajunta šalia tariamai objekty- 
vinių ir asmeninius savo auk
lėtojo įsakymų motyvus. Jei šie 
nėra tyri, nors ir į gražiausias 
frazes būtų įvilkti ir logiškai 
pamatuoti, patys įsakymai ne
padarys laukiamos įtakos! Štai 
kodėl dažnai girdime tėvus nu- 
siskundžiant: rodos, viską da
rėm savo vaikų labui ir didžiau
sias pastangas dejom jų išauk
lėjimui, bet nieko iš to neišėjo. 
0 kiti vėl sako: mes, rodos, nie
ko ypatingo nedarėm ir sąlygų 
tam neturėjom, o, dėkui Dievui, 
savo vaikais nusiskųsti negali
me; jie puikiai tvarkosi gyve
nime, su visais sugyvena ir mū
sų senių nepamiršta. Visa ta
tai priklauso, kaip pamatysime 
vėliau, ne nuo to, ką mes jiems 
kalbame, ko iš jų reikalaujame, 
bet nuo to, kiek intymiai su 
jais bendraujame ir kiek savęs 
jiems nesuinteresuotai aukoja
me.

Kartais mūsų įsakymai vai
kams mums patiems atrodo la
bai logiški, socialiai ir moraliai 
visai be priekaištų, bet kažko
dėl jie vaikų nėra paisomi, ir 
mes patys, užuot įsigiję vaikuo
se autoritetą, jo visai netenka
me. Maža to: dažnai net tuo 
yra iššaukiama vaikų sieloj ne 
tik pasipriešinimas, bet tiesiog 
neapykanta tėvams. O tada jau 
jokie pamokymai nebegalioja: 
darys vis vien viską atbulai.

Romualdas Bukauskas Užburta pilis

Romualdas Bukauskas Neištirti labirintai
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

dargi net priešingi tam, ko sieKas gi belieka šiokiu atveju 
tėvams daryt? Jie turi kokiu 
nors būdu — savo jėgomis ar
ba kreipdamiesi į psichologą, — 
pasirausti po savo “racionali
nių” reikalavimų motyvais, ku
rių jie patys nepajunta, o

Ateina moderni mergaite

Mekaitė
Seniai mums reikalingą knygą sutinkant

ALDONA AUGUSTINAVIČIENR

Knygos viršelis, pieštas Nijolės 
Vedegytės - Palubinskienės

Po Marijos Pečkauskaitės, 
mūsų ypatingos ir neužmiršta
mos pedagogės “Rimties valan
dėlės” (dalinai pakartotos trem
tyje “Mergaitės pasaulis” var
du) mes beveik nieko neturėjo
me pasiūlyti šių laikų lietuvai
tėms, kas joms ne tik padėtų 
susiorientuoti svetimame kraš
te, nugalėti pereinamo amžiaus 
sunkumus, laimingomis jaustis 
šeimoje, bet ir iš esmės spręs- 

vaikai juos intuityviai lyg iš 
knygos skaito.

Analizuodami tėvų ir vaikų 
santykius, randame daugybę 
priežasčių, glūdinčių pačiuose 
tėvuose, dėl kurių auklėjimo re
zultatai yra ne tik nuliniai, bet 

ti jų trapių sielų daugelį prob
lemų. Dėl to su ypatingu 
džiaugsmu reikia sveikinti kun. 
Stasio Ylos tik ką pasirodžiusią 
knygą “Moderni mergaitė”.

Nūnai, ją pc. skaičius, atrodo, 
kad tai yra ne vien tik pedago
ginis kūrinys jaunoms, arba 
tam tikro amžiaus sulauku
sioms mergaitėms, bet knyga 
skaitytina taipgi visoms mote
rims, o ypatingai motinoms, 
kad jos geriau galėtų suprasti 
ne tik savo dukteris, bet ir pa
čios save. Kunigo Ylos pedago
ginės idėjos, skirtos šių laikų 
mergaitei, yra labai universali
nio pobūdžio. Jose atsispindi 
Goethės kūryboje išreikštas am
žinasis moteriškumas (das ewig 
weibliche), kuris yra visada tas 
pats kiekvienoje moteryje ir 
mergaitėje, ar ji gyventų nor
maliame laike, ar laikų nera
mybėje.

Rašant tokį kūrinį, turintį gi
lią ir tiesioginę pedagoginę 
prasmę, kuriame glūdi, be kita 
ko, ir tiesioginis didaktišku- 
mas, yra pavojus pasidaryti 
siauru, šaltu, o kartais net ne
simpatingu pamokslininku, šito 
pavojaus autorius kaip tik iš
vengė.

Nuo mergaitės ankstyvo 12 
metų amžiaus, autorius gyvena 
su ja, jis pažįsta ją, jos naujų 
laikų aplinką ir jaučia jos sie
lą. Jis nėra nei teisėjas, nei 
žiaurus mokytojas, bet labai in
tymus jos draugas. Iš visos 
knygos dvelkia didelis grožis 
ir šiluma, emocionaliniai priėji
mai, o žavus lyrizmas taip pa
vergia skaitytoją, kad jis ne
gali vien tik galvoti, bet pri
valo ir jausti.

Eilė literatūrinių ir istorinių 
pavyzdžių, pritaikintų šių die
nų mergaitei, daro kūrinį gyvai 
literatūrinį.

kiama. Peržvelkime kai kurias 
šių priežasčių pavieniai.

1. Auklėjimo griežtumu iš- 
veikdinama neapykanta vaikui.

Turime tūkstančius pavyz-
(Nukelta į 2 psl.)
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Tačiau pačios modernios mer
gaitės supratimo esmėje glūdi 
tas sujungimas- modernios lie
tuvaitės su universalia visų tau
tų ir visų laikų mergaite; o 
jos amžinos problemos, atseit 
esminė mergaitės siela, tėra 
perkelta į dabarties laikmetį. 
Šitai visą kūrinį ypatingai pa
gilina ir duoda jam filiosofinės 
prasmės.

Iš kūrinio dvelkia mergaitės 
individualumas, grindžiamas pa
grindiniais humanizmo princi
pais. Dėl to prieš mus atsisto
ja ne vien tik idealas mergaitės 
ir moters, bet tai idealas žmo
gaus, glūdinčio mergaitėje ir 
moteriškėje.

Mergaitės žmogiškumas yra 
kuriamas tauriausiais humaniz
mo principais. Tais principais 
ji kuria taipgi savo gyvenimą 
ir daro jame svarbiausius spren 
dimus. Dėl to ji Dievo tarnaitė, 
pasiaukojanti savo tautai ir sa
vo šeimai ir tampanti dvasine 
motina kiekvieno už save silp
nesnio.

Knyga skaitoma labai mielai, 
palieka jautrų ir gilų įspūdį.

Reikia džiaugtis taip turinin
gu įnašu mūsų dar labai neiš- 
plėston pedagoginėn literatūron.

Ypač užgirtinas estetinis kny
gos apipavidalinimas ir švari 
bei rūpestingai atlikta spauda. 
O N. Vedegytės - Palubinskie
nės piešiniai iš karto pagauna 
akį subtiliu ir meistriškai praves 
tu trapių linijų ir šešėlio žais
mu.

¥

Stasys Yla, MODERNI MER
GAITE. Iliustravo ir knygos 
aplanką bei viršelį piešė N. Ve- 
degytė - Palubinskienė. Išleido 
ir spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn. Leidinys 290 
psl., kaina $2.50.

«
Visuomenėje susikuria tam 

tikri stiliaus bei tono mazgai, 
kurių vertė pačiai visuomenei 
ne visuomet būna aiški. Išky
la tų mazgų vertės klausimas 
tik progomis, kai kas nors jų 
prisiliečia aštresniu peiliu ar 
kontrastiniu pavyzdžiu.

Kultūros sritis yra šakota 
ir supinta. Galime kalbėti 
aukštom kultūros temom, ir 
kartais reikia. Bet yra regimo
ji, gyvenimiškoji kultūra, kuri 
atsiremia į skonį ir toną. Im
kime tokią parengimų sritį. 
Parengimams ruošti rodoma 
neblogos iniciatyvos. Bet sko
nis, tonas, pajautimas tiek jau 
užkonservuotas ir užrištas 
mazgu, jog sunku tikėtis grei
tų ir sėkmingų atmainų. Dau
gumoj tebedvelkia kaimas, ne
žiūrint, kaip jį vadinsim — pir
muoju ar antruoju. Kaimas 
tebedvelkia antroj ir trečioj 
miesčionių kartoj. Ir, tur būt, 
dar teks laukti ilgokai, kol 
prabils visuotiniau tikroji 
miestinė skonio skalė.

Parengimai yra vieša repre
zentacija. Subuvimai taip pat 
turi viešumos pobūdį, nors yra 
uždaresni. Jei pirmuosiuose 
pasigendam organizatorių kul
tūros mosto, tai antruosiuose 
— vargiai kas laukia iš viso 
kokios nors organizacijos. Pa
dedamas valgis ir gėrimas ant 
stalų — sotinkitės ir žinoki
tės! Pavalgę žmonės savaime 
nori kalbėtis ir kalbės. Norės 
pasibūti ir neskubės, užsimir
šę laiką. Ir pasidaro iš to kaip 
kaime gerų atlaidų progomis.

Mūsuose dar nekyla salionų 
stiliaus problema, šeimininkės 
dar nežino savo didžiojo vaid
mens, kaip priimti, atrinkti, 
paskirstyti, sudominti svečius, 
pasotinti juos ne tik valgiu, 
bet ir išprovokuotom temom, 
surežisuotom muzikinėm ar li
teratūrinėm įtarpom. šis nuo
stabus menas turi būti ugdo

O valtys jau laukia vasarotojų... Nuotrauka V. Maželio

mas, ir jau nūnai turėtų būti 
šitai bandoma bent pas rinkti- 
nesnius inteligentus.

Kas nūnai savaime įprasta 
ir įsisenėjimu priimta, turės 
būt sąmoningai perkuriama. 
Kas nors privalėtų pozityviai 
imtis iniciatyvos kurti naują 
toną, nes kritika, Spyglių - 
dyglių taktika ar Antrojo kai
mo šaržas nebeveikia. Naujai 
kultūros pakopai reikia pavyz
džių, nes tik jie su laiku kei
čia gyvenimo stiliaus lygį.

Praktinė kultūra yra mies
čionių kūrybos sritis. O mes 
vis daugiau daromės vidurine 
klase. Kaimas pasiliko už mū
sų, nors mes jį dar stipriai 
tempiame su savimi. Miestp 
darbininkijos klasėn, tur būt, 
neketiname taikyti, nors esa
me jos iš visų pusių apsupti. 
Intelektualų ir turtuolių — pi
nigo aristokratų klasėn gali
me žvalgytis, bet tai būtų 
bergždžia net ir išskirti
niams prasišovėliams. Mums 
tenka susirūpinti tikru, sveiku 
vidurinės klasės stiliaus puose
lėjimu daugelyje sričių.

Čia paminėjome pora daly
kų, kurie susiliečia su socia
liniu bendravimu ir reprezen- 
tavimu. Bet pirmon eilėn mies
čionio — vidurinės klasės žmo
gaus kultūra atsispindi jo bu
te — kaip jis įrengtas, kaip 
apstatytas. Kultūros skonis ir 
tonas pirmiausia kuriamas sa
vo namuose. Namai yra židi
nys ir atspindys žmogaus dva
sinio lygio, norime ar ne.

Galime atvangai susimesti į 
viešbučius ir save aprengti bei 
parengti jų stiliui. Bet tai 
klausimo neišsprendžia. Gal 
net nudelsia reikalą labiau at
sigręžti į savus namus ar sa
vas sales. Mes esame jų šei
mininkai ir nuo mūsų priklau
so jiems duoti truputį kitą vei
dą. s. y.
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Negalima pavargti, nei nuskęsti nerūpestingume
■Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas dr. Adolfas Darnusis apie ateitininkijos religines bei tautines 

problemas Visuotinio Bažnyčios suvažiavimo ir išeiviškos aplinkos akivaizdoje.
KANČIA IR AUKA

Moksleivių, studentų ir sen
draugių ateitininkų religinė, 
kultūrinė bei visuomeninė veik
la laisvojo pasaulio mūsų išei- 
viškoje bendruomenėje ir kaip 
organizacijos ir kaip pavienių 
sąmoningų jos narių yra stip
riai jaučiama visose srityse. Ki
taip ir būti negali, turint prieš 
akis ateitininkų obalsį: “Visa 
atnaujinti Kristuje”. Tačiau sa
vęs tobulinimo, kūrybinio užmo
jo ir visuomeninės veiklos re
zultatai pasiekiami ir čia tik
tai kietu darbu ir gyvu religiniu 
bei tautiniu rūpesčiu, šitai liu
dija ateitininkijos šaukiami 
kongresai, konferencijos, orga
nizuojamos studijų dienos, va
saros stovyklos, gyva veikla 
sąjungose, stiprus kūrybinis 
reiškimasis moksle, spaudoje, 
literatūroje bei kituose menuo
se, o taipgi paskirų ateitininkų 
angažavimasis bendrinėse vi
suomenės organizacijose. Dar
bą ii- kūrybinį bei idėjinį bud
rumą liudija ir neseniai Chica- 
goje įvykę Federacijos tarybos 
posėdžiai, kuriuose degančių 
problemų svarstyti buvo susi
rinkę: dr. Juozas Girnius, dr. 
Adolfas Darnusis, Stasys Barz- 
dukas, kun. Yla, kun. Vytau
tas Bagdanavičius, Alina Skrups 
kelienė, dr. Petras Kisielius, Jo
nas Šoliūnas, kun. Kęstutis Tri
makas, kun. Petras Patlaba, Jo
nas Račkauskas ir Aušrelė Skir- 
mantaitė.

Šia proga teko užkalbinti ei
le klausimų Federacijos tarybos 
pirm. dr. Adolfą Damušį.

— Kuris reikalas bei paska
tas buvo pagrindinė priežastis 
susirinkti Ateitininkų Federaci
jos Tarybai gegužės mėn. pas
kutiniame savaitgalyje posė
džiams Chicago je?

— Susirinkome todėl, kad 
jaučiame atsakomybės dėl savo 
tautinės bendruomenės likimo. 
Kol mūsų tarpe bus meilės ide
alams, tol būsime gyvi. Tuo pa
grindu ateitininkija, kaip idea
listinė organizacija, yra labai 
reikšmingas mūsų tautinės eg
zistencijos veiksnys. Jos reika
lų svarstyti ir susirinkome Chi- 
cagoje.

Dienotvarkėje turėjome kelis 
klausimus, kaip pvz. kitais me
tais organizuojamo Ateitininkų 
kongreso linkmė ir šūkis, Ne
paprastos konferencijos nutari
mų apžvalga, jų pagrindu at
siekti rezultatai bei ateities dar
bai. O be to, kaip paprastai, 
einamuose reikaluose iškilo vi-

Šiame numery:

• Pokalbis su dr. Adolfu Da- 
mušiu.

• Kančia ir auka.
• Julijos Švabaltes eilėraš

čiai.
• Bioinžinerija ir biologijos 

Imm medicinos mokslas.
• Donelaičio charakteris gy

venime ir dailėje.
• Kritikos etika.
• Atsisveikinimas su Vikto

ru Jungferiu.
• Amerikietis studijuoja lie

tuvius.
• Moterų gyvenimas. 

sa eilė klausimų, kuriais taipgi 
reikėjo pasisakyti.

— Kaip į visas problemas 
buvo pažiūrėta tarybos narių ir 
kokių sprendimų buvo prieita?

— Posėdžio dalyviai konsta
tavo, kad centro valdybų bei 
jaunimo globėjų įdėtas darbas, 
vykdant Konferencijos nutari
mus, buvo konkretus ir naudin
gas: suruoštas globėjų suvažia
vimas, aplankytos kuopos, su
organizuotos studijų savaitės, 
kursai ir rekolekcijos.

Tačiau neigiamoji aplinkos 
įtaka dar pagauna daug lietu
viškojo jaunimo. Ji kreipia jau
nimą vien į žaismą, vengia kel
ti problemas, nors jų yra labai 
daug.

Todėl posėdžio dalyvių sutar
ta veiklą jaunimo tarpe laikyti 

Viktoras Petravičius Nakties vizija

PARODOS ĮSPŪDŽIŲ FRAGMENTAI

TIK TRUPUTIS RAUDONO

Tik truputis raudonu
Brūkšnio danguje ir mano 
Rankoje.
Akys užmerktos ...
Kas neužmigs gegužyje, 
Gyvens per amžius!

Tik truputis raudono,
Jau blykštančio saulėlydžio ...
Palik man,
Palik jį, Viešpatie! 
šešėlis — mano antrasis kūnas — 
Meldžiasi,
Nusilenkdamas nakčiai.

O aš ragauju paskutinį
Raudono vyno lašą,
Akių švelnumą, 
Saulės ramybę.

NEPASIBAIGIU KALNAI

Dulkės yra mano kalnai. 
Ir smėlis 
Yra mano kalnai.
Aš sustatysiu juos savo rankomis, 
{rėšiu
Gilius tarpeklius,
Neperžengdama
Savojo pasmerkimo ...

Nes Tu sakei;
Kabiai yra akmenys,
Aštrūs akmenys — ūžianti upė,

Kalnai — akmenys gyvi
Upėje
Keliauja sau dainuodami
Be pabaigos
Ir melsdamiesi
Ir atgailodami...

Ak, ar nesu aš upė, 
Akmeninga, ūžianti npė?..

pagrindiniu sendraugių uždavi
niu. Tas darbas vykdomas obal- 
siu: idėjinis gilumas ir sąmo
ningumas per praktines veik
los formas.

Dalyvavimą studijų dienose, 
uždarose rekolekcijose nutarta 
įvesti kaip privalomą sąlygą pa
kėlimui į aukštesnį laipsnį.

Aptarta eilė darbų, kurie pa
trauktų jaunimo dėmesį ir ug
dytų aukos dvasią.

Patariama praktikuoti jauni
mo pokalbius idėjiniais klausi
mais bei gyvenimo problemų 
klausimais mažesniais būreliais 
šeimose. Tuose pokalbiuose yra 
svarbu nagrinėti tokias proble
mas kaip ekumeninio susirinki
mo reformos religinėje srityje, 
krikščionių vienybės klausimai,

Julija Švabaitė 

pavergtų tautų laisvės kovos, 
geresnio pasaulio vizija.

Rekomenduojama suintensy
vinti praktinių jaunimo veiklos 
formų įvedimą; jaunimo šven
tes, apygardinius susitikimus, 
išvykas, draugovių laikraštėlių 
leidimą, sportines pratybas.

Svarstant Kongreso reikalus, 
nutarta jo metu paskelbti atei- 
tininkišką Credo išeivijos są
lygoms.

Pasisakyta dėl lietuvių kal
bos vartojimo, įvykdant litur
ginę reformą. Dvasios vadas 
kun. St. Yla paprašytas imtis 
reikiamos iniciatyvos tuo klau
simu.

— Jau j antrą pusšimtį metų 
persiritusioje savo veikloje atei
tininkija vis sugebėdavo užak
centuoti tai, kas gyvenamaja-

UŽMIRŠTA SODYBA

Aš tavęs ieškojau — vargšas vaikas — 
Mėlynoj nakties angoj,
Žalioj svajonėj,
Pro apskritą ir liūdną
Langą.
Pilkas peizažas mano džiaugsmą 
Mėlyna, balta ir žalia 
Siena užstojo ...

Karštos popietės soduose
Aš — vienišasis atsigausiu, 
Daugybėje prisiminimų 
Tave
Atradęs, mano džiaugsme.

Todėl sudėjau viską
Tau po kojų,
Mano meile,
Kad tik daugiau neverktum ...

TŪKSTANTIS AKIŲ

Kokias akis davei man, Dieve, 
Kad negaliu aš suvaldyti
Savojo žvilgsnio...
Kurčia ir nebylė
Mano siela.

Praregėjo
Tūkstančiais akių
Ir spalvų ...

Matau tiesą mele,
Ir meluoju tikėdama,
Skirstau džiaugsmą verkdama, 
Juokiuosi,
Nes jie neverkia,
Nes jie iš tikrųjų neverkia...

Todėl neatimk man
Mano akių — mano žvaigždžių. 
Tamsoj
Barstysiu Tavo dovanas —
Pasaulio šviesą.

Dr. Adolfas Darnusis
Nuotr. A. Kezio, S.J.

■ne laikotarpy buvo aktualiau
sia religine bei tautine prasme. 
Sakykite, kokie yra šios die
nos pagrindiniai ateitininkijos 
veiklos akcentai ir kokiais me
todais bei kokiomis veiklos prie
monėmis realizuojami jie pa
čioje gyvenimo tikrovėje?

— Stovime prieš klausimą 
būti ar nebūti. Tokiu atveju 
buvimas turi būti itin prasmin
gas. Todėl religinio ir tautinio 
pradų glaudumas pasidaro bū
tinybė. Tautinėje bendruomenė
je, esančioje tokiose lemtingo
se aplinkybėse kaip kad yra 
mūsiškė, reikia gilaus tikėjimo 
pačiais aukščiausiais gyvenimo 
tikslais. Tada pagrindas ir veik
lai ir kovai dėl laisvės bus pras
mingas.

Religinis pradas iškelia tau
tinio prado vertingumą, o tau
tinis pradas religinio aktualu
mą. Tuo atžvilgiu ateitininkijos 
buvimas tautoje yra likiminis 
ir prasmingas.

Priemonės tiems siekiams re
alizuoti gyvenimo tikrovėje yra 
sistemingas ir nuolatinis aukos 
darbas, kurį dirbant, negalima 
nei pavargti, nei nuskęsti ne
rūpestingume.

— Kai visuomenėje mėgsta
ma kalbėti apie kartų proble
mas, jų nuomonių susikirtimus 
bei išsiskyrimus, įdomu, kokia 
situacija šia prasme yra Atei
tininkų Federacijoje, kurios tri
jose šakose nariai yra nuo mo
kyklinio amžiaus iki žilo plau
ko? Ar nėra sunkumų visa tai 
suderinti ateitininkų veikloje, 
ar neatsiranda sunkumų, deri
nant veiklos metodus prie naujų 
laikų, ir ką laikytumėt pagrin
diniu visos ateitininkijos apsi- 
jungimo veiksniu?

— Išpūsta kartų problema 
yra būdinga Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms. Savo laiku ji 
buvo dirbtinai iššaukiama at
skirti vaikams nuo tėvų, šis ne
vykęs padaras dar yra užsili
kęs iki mūsų laikų, šiaip gi, 
sveikoje bendruomenėje turi bū
ti išlaikytas šeimos vieningu
mas, o tarp kartų tęstinumas.

Ateitininkija jaunuosius į or
ganizacijos vadovavimą intensy
viai įveda ir tiki, kad tie jau
nieji natūraliai kartų proble
mas išspręs.

Idėja ir siekiamos tiesos mei
lė yra visų ateitininkijos kartų 
apsijungimo veiksnys.

— Pastarasis Bažnyčios su
važiavimas ir popiežių Jono 
XXIII ir Pauliaus VI veikla pa
pūtė lyg ir nauju vėju katalikiš
kame pasaulyje. Kaip visą tai 
sutinka ateitininkai, kokios įta
kos turi anos lyg ir naujos ar 
naujai pasakytos mintys šių 
dienų ateitininkų veiklai, jų 
tarpusavio santykiams ir san
tykiams su kitomis organizaci-

(Nukelta į 3 psl.)

Kančia yra nuolatinė žmo
gaus gyvenimo palydovė. Su 
ja žmogus gimsta, su ja daž
nai keliauja šio gyvenimo ke
liais, su ja paprastai baigia 
šio gyvenimo dienas. Bet kan
čia dažnai sukelia ir kūrybi
nes žmogaus galias, kančios 
neretai reikia kūrybai apsi
reikšti dailiosiomis formomis. 
Kančioje užgrūdinamos asme
nybės, kančia išryškina did
vyrius. Pagaliau pačios die
viškosios kančios reikėjo pa
sauliui atpirkti.

Bet ne kančiai žmogus yra 
gimęs, ir ne vien kančiai jis 
nori gyventi. Nors kančia ir 
yra dažna gyvenimo palydovė, 
bet ji nėra nei gyvenimo tiks
las, nei siekiamoji būklė. Nuo 
pačių seniausių laikų žmonija 
siekia savo gerovę kelti ir sa
vo kančias mažinti. Įvairūs 
tikslieji mokslai, o ypač me
dicina, stengiasi mažinti žmo
gaus fizines kančias. Įvairūs 
dvasiniai mokslai, o ypatingai 
religija, stengiasi mažinti jo 
dvasines kančias.

Todėl ir visos valstybinės 
bei tautinės bendruomenės ir 
įvairios grupinės organizacijos 
turi tarnauti žmogaus gerbū
vio kėlimui, o tuo pačiu ir kan
čių sumažinimui. Jos turi pa
lengvinti gyvenimą ir padėti 
siekti bendrųjų tikslų. Visuo
meninis junginys, kuris netar
nauja jokiems pozityviems 
tikslams, neturi prasmės, o 
junginys, kurio tikslas griau
ti bendrąjį gėrį ir pozityvią 
tvarką, praktiškai didinant 
žmonių kančias, yra ir žmo
nių ir tautų priešas.

Tokiu priešu Lietuvon atė
jo komunizmas. Jis atnešė lie
tuviams nesuskaitomų kančių, 
jis griauna jų bendruomeninio 
gyvenimo foriAas, jis pamynė 
jų turėtą ir dabar siekiamąjį 

Dagys Besišaukiąs pagalbos pr<> užtvaras

nepriklausomybės tikslą. Tos 
lietuvių kančios nenutrūksta
ma srove jau plaukia dešimt
mečiais, tačiau jų koncentruo
ta pradžia yra buvus anuos 
birželio trėmimuos. Masiniai 
areštai ir prievartiniai trėmi
mai tebėra tikriausiu įrody
mu, kad sistema, kuri naudo
jasi tokiomis priemonėmis 
ateina ne “išlaisvinti”, o pa
vergti. Ateina ne žmogaus 
kančių sumažinti, o jas padi
dinti, ateina ne kaip draugas, 
o kaip priešas.

Faktas, kad sovietinio ko
munizmo nuskriaustas ir pa
vergtas lietuvis visokeriopai 
kenčia ir kad jis reikalingas 
visokeriopos nuolatinės pagal
bos, rusiškuosius okupantus 
nepaprastai erzina. Nežmoniš
kų muitų užtvara pavergėjas 
stabdo siuntinių pagalbos efek
tyvumą, informacijos kontrole 
ir melų skleidimu klastoja jų 
valią, o neįsileisdamas laisvo
jo pasaulio lietuviškųjų kny
gų bei žurnalų, stabdo netūra- 
lią tautos kūrybinę raidą.

Vienu iš daugelio tokios 
klastos pavyzdžių galima pa
minėti Lietuvoje sufabrikuotą 
bylą prieš Balfo reikalų vedė
ją kunigą Lionginą Jankų. 
Balfo direktorių suvažiavimo, 
neseniai įvykusio Philadelphi- 
joje, vienbalsiai priimtoji re
zoliucija sako, kad kaltinimus 
ir sprendimus prieš Balfo rei
kalų vedėją kun. Lionginą 
Jankų suvažiavimas laiko Lie
tuvos okupanto pikta propa
ganda, neturinčia jokio pa
grindo tikrovėje ir padaryta, 
siekiant tik vieno — sukomp
romituoti Balfo reikalų vedėją 
kun. L. Jankų, kaip efekty
vios šalpos vykdytoją.

Mūsų atsakymas gali būti 
geriausiai pareikštas dviem bū- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ar kuris kitas buvo tiek vanotas?
Pokalbis si? Aloyzu Baronu apie beisbolą, premijas, kritiką ir nuosmukius

Aloyzas Baronas
Kiekvienais metais susilau- 

kiam eilės naujų grožinės lite
ratūros knygų. Ir nenustem- 
bam, nes knygos byloja dar vis 
negęstančią išeivijoje atsidūru
sių lietuvių rašytojų kūrybinę 
dvasią. Nustebtumėm, jei geres
nių knygų nebepasirodytų. Tai 
sutiktumėm kaip žinią, kad lie
tuvis kūrėjas jau guli laidotu
vių koplyčioje...

Skaitytojams pristatant tik 
ką “Nidos” leidyklos Anglijoje 
išleistą šešioliktąją Aloyzo Ba
rono knygą, šį kartą novelių 
rinkinį “Saulės grįžimas”, kiek
vienas be galo maloniai nustem- 
bam: tai šešioliktoji knyga 
žmogaus, kuris iškilo ir pripa
žinimo susilaukė jau už Lietu
vos ribų, gyvenant skaudžioje 
tremtyje ir dvasiniai nedėkin
goje išeivijoje.

Tai tarsi šauklys, kad kūrė
jas dar gali egzistuoti ir ištver
ti be savosios žemės po kojo
mis, be savosios valstybės, ku
ri jį globotų, leistų jo raštus 
bei rikiuotų juos į valstybės
skirstomų literatūrinių premijų 
kandidatų sąrašus.

šešioliktoji knyga, dar auto
riui esant pačiame amžiaus žy
dėjime ir kūrybiniame brandu
me. Tai lyg ir plytos, kurias 
krovė rašytojo tėvas,, kietas ir 
ištvermingas mūrininkas, ana
me, į Vabalos krantus atsirė- 
musiame, mažame miestelyje, 
kur, apeigiškai begurkšnojant 
tradicinį vabalninkėnų žemės 
skystį — naminį alutį, dainuo
ti pradėjo Balys Sruoga, Vincas 
Stonis, Leonardas Žitkevičius 
ir gretimųjų apylinkių kaimy
nai: Kazys Binkis, Bernardas 
Brazdžionis, Eugenijus Matuze- 
vičius ir eilė kitų.

Aloyzo Barono knygos, ku
rių pirmoji “žvaigždės ir vėjai” 
buvo išleista 1951 m., sparčiai 
skynėsi kelią į skaitytojus, jis 
laimėjo ir kelias premijas. Bet 
kažin ar kuris kitas rašytojas 
buvo tiek vanotas kritikų, kaip 
Aloyzas Baronas, nuo vaikys-

Šiame numery:
• Pokalbis su Aloyzu Baro

nu. •
• Br. Kviklio “Mūsų Lietu

vos” recenzija.
• Atostogų saulėje.
• Kristijonas Donelaitis ru

sų imperializmo tarnyboje.
• Protestantų pastorius gė

risi šv. Tomu.
• L. Tolstojaus ir R. Rollan- 

do giminiškumas.
• Mokslas neteko Juliaus 

Bartels’o.
• Filmų įvairumai.
• Akademinės prošvaistės. 

tės dienų augęs varge ir nepri
tekliuos.

šešioliktajai Barono knygai 
pasirodžius, susitikome su ra
šytoju gaivaus poilsio vietoje 
— Chicago White Sox parke 
ir, stebint beisbolo rungtynes, 
užsimezgė pokalbis:

— Kaip žiūrite į mūsų litera
tūrinę bei kitokią kritiką?

— Rašymas yra sunkus dar
bas. Kas nerašo, gal tas mano 
kitaip. Juo labiau sunkus dar
bas yra kritika, kuri reikalau
ja ne tik laiko ją parašyti, bet 
ir žinojimo. Kai kurie, kritiš
kiau įvertinti, ieško nekilnoja
mo turto pardavėjų, inžinierių, 
daktarų ar likerštorininkų už
tarimo ir kritiko pasmerkimo, 
atsisako net laikraščio prenu
meratos. Bet, jei aš atsisaky
čiau laikraščių, kurie mane mu
šė, tai likčiau be lietuviškos 
spaudos. Ne visada vertintojai, 
kaip ir daug kas žemėje, yra 
neklaidingi, bet be vertinimo 
nėra ir negali būti jokios pažan
gos. Didelis choras garbinančių 
užmuša, kartais rašytojo pa
stangas išgirsti, kad ir ne tokį 
liaupsinantį žodį. Manyčiau, kad 
jei batsiuvys negirta blogo ba
to ir stalius blogo baldo, tai 
rašytojas ir kritikas turi lai
kytis bent batsiuvio moralės.

— Ka manote apie atsaky
mus kritikams spaudoje?

— Manyčiau, kad spaudoje 
ginti savo kūrinį nebėra pras
mės. Tai naivus darbas, nes jei 
neapgynei savęs poros šimtų 
puslapių knyga, paveikslu ar

Po Vilniaus kraštą, po rytų Aukštaitiją
MŲSįJ LIETUVA. Krašto vieto

vių istoriniai, geografiniai, etno
grafiniai bruožai. I tomas. Paruo
šė Bronius Kviklys. Leidėjas Juo
zas Kapočius — Lietuvių Encik
lopedijos leidykla. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuve, 1964 m. 
Leidinys didelio formato, 752 psl.

¥

Imuosi supažindinti skaity
toją su nepaprasta, neeiline kny
ga, kuri tiek savo išorine išvaiz
da, tiek puikia spauda ir ilius
tracijomis, tiek pagaunančiu ir 
didelės vertės turiniu toli pra
lenkia visa, kas ligi šiol buvo 
parašyta ir išleista apie Lietu
vą pasiskaitymui ir pasigrožė
jimui savo kraštu. 

Ignalinos ežerai Švenčionių apskrityje (Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos”)

kitokiu kūriniu, kaip beapginsi 
keliolika eilučių. Kritikos la
biausiai bijo silpnieji, kurie ma
no, jog jų kūryba neliestina, 
kad ji nei dega, nei skęsta.

— Tremtyje tebetęsiamos ne
priklausomos Lietuvos tradici
jos ir skiriama įvairių literatū
rinių premijų. Kaip vertinate 
tą tradiciją?

— Premijos sugyvina litera
tūrinį gyvenimą, tačiau rašyto
jų nepadaro nei geresniais, nei 
blogesniais. Premijų paskyri
mas dažnai priklauso nuo įvai
rių šalutinių dalykų, nuo komi
sijų sudėčių, jų skonio ir demo
kratijos, kada trys balsavimu 
gali nugalėti kitus du. Geriau
sias balsavimas buvo praktikuo
jamas tada, kai balsavo visi 
rašytojai, nes šimtinė negali 
nei susitarti, nei jos galima su
agituoti, jeigu mes tikime, kad 
rašytojai dar šį tą apie litera
tūrą išmano.

Šiaip jau premijų yra gavę 
įvairių susidėstymų dėka ir tie, 
kas neverti, ir negavo patys di
dieji mūsų rašytojai. Juk jokių, 
arba didesnių, premijų negavo 
nei Maironis, nei Donelaitis, nei 
Krėvė, nei Sruoga ir pagaliau 
net Vaitkus, o pastarasis, jei 
ne už poeziją, tai bent už lite
ratūrinius atsiminimus turėjo 
gauti. Bet, jei jie ir būtų pre
mijuoti, vargu ar kitaip būtų 
rašę, lygiai kaip blogiau nepra
dėjo rašyti tie, kurie premijų 
apsčiai prisirinko. Laikas yra

(Nukelta į 2 psl.)

Broniaus Kviklio "Mūsų Lietuvos" pirmasis tomas

A. BENDORIUS

“Mūsų Lietuva” yra tikrai di
delė knyga: 752 didelio (26x18 
cm) formato puslapiai. Ji iš
leista į pasaulį stipirai įrišta į 
skoningai padarytus kietus ap
darus. Knygos nugara, kuri len
tynoj sudaro jos veidą, yra pa
traukli. Taigi, ir savo dydžiu 
ir apipavidalinimu ji tikrai im
pozantiška. Jos popierius geros 
rūšies, baltas kaip sniegas. Dėl 
to jis puikiai tinka iliustraci
joms, bet, skaitant ilgesnį lai

ką, kai šviesa krenta į knygą 
ne iš priešakio, atspindžiai gali 
varginti akis.

ILIUSTRACIJOS
“Mūsų Lietuva” savo iliust

racijų gausumu, geru jų atrin
kimu ir technišku lygiu yra mū
sų knygų pasaulyj tikra žalioji 
varna, atseit — retenybė. Lig 
šiol mes buvom susilaukę bent 
porą didelių knygų apie Lietu
vą, bet jų iliustracijos buvo

A. Skirutytė Neringa ir Naglis (lino raižinys)

vertos tik pasigailėjimo. Tai 
sakydamas, aš neturiu galvoj 
Vyt. Augustino puikių nuotrau
kų leidinio. “Mūsų Lietuvą” 
puošia ir turtina 956 iliustraci
jos, iš kurių 55 yra žemėlapiai 
ir planai. Fotografines ir dailės 
darbų reprodukcines iliustraci
jas galima suskirstyti šiomis 
grupėmis: 186 vaizduoja kraš
to gamtą ir žemėvaizdžius, 120 
miestus, miestelius ir kitas vie
toves, 44 istorinio pobūdžio, 53 
archeologinės, 44 etnografinės, 
180 architektūros ir statybos 
(įskaitant bažnyčias), 10 reli
ginės ( pvz. stebuklingi paveiks
lai), 132 pavieniai asmens ir jų 
grupės (daugiausia mokyklos 
ir draugijos) ir 79 įvairios ki
tos. Kaip matome, jos parink
tos iš įvairių gyvenimo sričių 
ir krašto gamtos. Jų dauguma 
yra gerai atrinktos ir puikiai 
techniškai padarytos, bet pa
sitaiko ir tokių, kurios neprisi
deda nei prie veikalo papuoši
mo, nei prie jo praturtinimo. 
Buvo galima lengviau išsivers
ti be jų. Tokios, mano suprati
mu, nereikalingos iliustracijos 
yra pvz. 47 psl. (pavyzdingo 
kolchozo trobesiai, kurie gali 
sudaryti klaidingą iliuziją apie 
kolchozinės vergijos tikrovę), 
70, 91, 261, 305, 346, 607, 612, 
614, 635 psl. ir dar viena kita, 
kurios arba techniškai nevyku
sios, arba bereikšmės. Nerei
kėjo ir Kirdeikių bažnyčiai dvie
jų fotografijų, nes užtenka vie
nos, labai geros (733 psl.). Ir 
Salako bažnyčiai per daug 4

PoajM&s

ATOSTOGŲ SAULĖJE
Prieš gerą savaitę sutinku 

Chicagoje vieną plunksnos bi
čiulį ir kaip paprastai klau
siu:

— Ką beveiki, kaip laikaisi?
— Važiuoju atostogų, — at

sako.
— Į kurį šoną?
— Į Montrealį.
— Kuriomis piremonėmis? 

Automobiliu, traukiniu, lėk
tuvu?

— Dviračiu, — atšauna.
— Dviračiu? — nustembu.

— Toks nuotolis, tiek mylių!
— O kodėl ne. Kas iš to, 

jeigu aš prazvimbsiu greitke
liu ar pralėksiu oru. Visa tai 
bus tik kasdieninė rutina, jo
kių šviežių įspūdžių, jokios at
gaivos, jokios naujos aplinkos. 
O dviračiu — man bus visai 
naujas pasaulis mano paties 
pasirinktuos maršrutuos ir 
tvarkaraščiuos...

Šitą mudviejų pokalbį aš 
čia prisimenu ne dėl to, kad 
norėčiau visiems įpiršti pana
šias susisiekimo primones ir 
panašų atostogavimo būdą. 
Pokalbio pavyzdžiu tik norė
jau atkreipti dėmesį į atėjusių 
ar artėjančių atostogų šviežes- 
nj ir įvairiais atžvilgiais net 
prasmingesnį planavimą.

Atostogas dažnu atveju mes 
jau trafaretiškai suprantame 
kaip nieko neveikimą ir vien 
tik gulėjimą prie vandenų sau
lėje. Vien tik tuo pasitenki
nant, atostogos maža kuo ski
riasi nuo įprastinio ir kasdie
ninio mūsų poilsio, parėjus iš 
fabriko, įstaigos ar įmonės, 
kada pavakarieniavus nukrin- 
tama minkštasuolin ir gaivina- 
masi nieko neveikimu. Fiziš
kai atsigaunama. Bet ar tuo 
atgaivinama ir dvasia?

Tad vasaros pradžios pro
ga būtų gera, kad mūsuose 
kiltų ir šviežesnių, prasmin
gesnių ir kultūringesnių atos
togų ilgesys, nepavirstant vien 
tik saulės kepinamu “steiku” 
smėlėtoje pakrantės keptuvė
je-

Kai didelis procentas ame
rikiečių atostogas supranta 
daugiau vagabundiška pras
me, stengiantis nukeliauti į 
nuošaliausius, romantiškus ir 
egzotiškus šio krašto kampus, 
aplankyti šio krašto kultūros 
centrus, dailės galerijas, isto
rines vietoves, meno ir muzi
kos festivalius, tai mes lietu
viai dažnai šitokiam atostogi
niam judrumui esame labai 
nepaslankūs. Jeigu dar kur iš- 
siruošiam, tai tik giminių ap
lankyti. O juos pasiekę, vėl 
bendrai susėdam į minkšta
suolius pasivaišinti ir pasikal
bėti. Po to vėl tais pačiais ke
liais grįžtame atgal. Gi atos

fotografijų, kai viena jų 619 
psl. atstoja kitas tris. Atren
kant iliustracijas, reikia žiūrėti 
tik jų reikšmės ir estetinio tin
kamumo, o ne skaičiaus. Jeigu 
nėra geros iliustracijos, tai ge
riau visai nedėti jokios. Šitai 
turėtų rūpėti, ruošiant likusius 
veikalo tomus. Pakliuvo kelios 
iliustracijos ir su klaidingais 
užrašais, pvz. 431 psl. tariamas 
Merkinės vaizdas iš lėktuvo 
yra visai ne tos vietos, o 417 

toginė išvyka ir poilsis būtų 
visokeriopai prasmingesni ir 
dvasią labiau gaivinantys, jei 
bičiulių lankymo progomis bū
tų pasidomėta ir pravažiuo
jamų ar pasiektų kultūros 
centrų bei istorinių vietų lan
kymu. Ir ne vien tik nuo lie
tuviško reikalo atsieta prasme. 
Sakysim, skrodžiant senąją 
Pensilvaniją ir užsukant į se
nuosius angliakasių miestelius, 
atrandi tiesiog kone pamirštą 
pasaulį, kuriame kadaise užsi
žiebė pirmieji lietuviškos veik
los žiburiai šiame krašte. Tos 
senos lietuviškos bažnytėlės, 
pakiliuose kalneliuose kapinės 
su archaiškais lietuviškais įra
šais kapų paminkluose, tie se
nosios kartos užsikonservavę 
lietuviai angliakasiai, kokių 
niekur kitur negali užtikti...

Pagaliau ši vasara duoda 
progų ne vien savo akimis 
pažvelgti ir į plačiuosius, pa
saulinius kultūros lobius, lan
kantis Lietuvių kongreso die
nose Washingtone ar Pasauli
nėje parodoje New Yorke, 
kurioje bus ir lietuviams skir
ta diena. Juk ir ta pasaulinė 
paroda nėra vien tik mugė, 
kaip ją kai kas vaizduojasi. 
Norint, šitoje parodoje vienoje 
vietoje galima akivaizdžiai pa
matyti tokių reprezentacinių 
kultūros lobių, jog kitu atve
ju juos pasiekti reikėtų skros
ti kontinentus ir vandenynus. 
Tad ši vasara mūsų atostoginį 
judrumą ir mūsų kultūrinį in
teresą ir mūsų atostogų tra
fareto sulaužymą tiesiog pro
vokuoja.

Tačiau ir nepaslankieji ir 
ramaus pagulėjimo prie van
denų šalininkai gali savas 
atostogas naudingai ir pras
mingai atsišviežinti, pažadinti 
dvasioje kultūrinio intereso il
gesį tokiu lengvai įsigyjamu 
daiktu kaip lietuviškoji kny
ga. Jeigu, važiuojant poilsiau
ti, randama vietos automobi
liuose šaldytuvams ir kitoms 
civilizacijos siūlomiems pato
gumo reikmenims, kodėl taip 
dažnai mūsuose vis dėlto pa
mirštama knyga? Knygų šiai 
vasarai tikrai netrūksta. Čia 
pat premijuotosios “Draugo” 
konkurso knygos, tik ką “Ni
dos” išleistos Aloyzo Barono 
novelės, kitų leidyklų naujie
nos, Broniaus Kviklio kapita
linė “Mūsų Lietuva”, kurią 
perskaitęs, nors ir vasaroda
mas vienoje vietoje, kiekvie
nas jausis apkeliavęs kone pu
sę Lietuvos.

Tad kiekvienam šios vasa
ros atostogos tebūna nekas- 
dienškos, prasmingos, ne vien 
fizinė, bet ir dvasinė atgaiva.

(k. p.)

psl. Gilio vardu pavadintas ne 
Varėnos apylinkės ež. (tokiu 
vardu ežero iš viso nėra; tik 
Daugų apylinkėj yra mažas 
ežerėlis Gylys), bet vienas r. 
Lietuvos ežeras. Ir 488 psl. Dar
sūniškiu pavadintas Kruonis 
(žr. 485 psl.). Nežiūrint šių ke
lių paklaidų ir netikslumų, kny
gos iliustravimas yra daugiau 
negu puikus.

(Nukelta į 3 psl.)
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LIETUVIU TAUTA ATEITIES PERSPEKTYVOJE
Paskaita, skaityta Amerikos lietuvių kongrese, Washingtone, birželio mėn. 27 d.

KUN. VYTAUTAS B AGDANAVICIUS, MIC

1. Pranašiška tema

Kun. V. Bagdanaviėius, MIC

Ši tema yra pranašiška. Rei
kia turėti pranašiškų sugebėji
mų, kad būtų galima ką pasa
kyti apie lietuvių tautos ateitį. 
Tačiau pranašo vaidmuo dažnai 
yra per siaurai suprantamas. Iš 
jo laukiama vien ateities vizi
jos ir tai tik šviesios vizijos. 
Vis dėlto tai nėra pilnas prana
šiškos pareigos supratimas. Tik
ri, grynai žmogiškieji “prana
šai” giliai įžvelgia įvairias atei
ties pasekmes dabarties esa
muose daviniuose. Dėl to auten
tiški pranašai yra ne tiek atei
nančių įvykių istorikai, kiek sa j 
vo visuomenės perspėjėjai. Atei
ties vizija, kurią jie atidengia, 
yra tik jų duodamo perspėjimo 
visuomenei dalis. Senovės Izrae
lio pranašai paprastai sako: 
ateitis bus šitokia, jei jūs laiky
sitės mano perspėjimo, ir atei
tis bus kitokia, jei jūs jo nesi
laikysite.

Taigi, /jeigu mes šiandien no
rime būti savo tautos ateities 
pranašai, o ne kokie pigūs vi
liotojai ar apgaudinėtojai ar be
viltiški gąsdintojai, tai turime 
dideliu rūpestingumu suvokti 
esamus tautos ateities davinius, 
įvertinti jų istorinę jėgą, suvok
ti jų metafizinę prasmę ir iš to 
bandyti ką nors sakyti apie mū
sų tautos ateitį. Suprantama dėl 
to, kad ir mūsų šis uždavinys 
negali būti laisvas nuo perspė
jimo bruožo. Ir mes, jei norime, 
nors tik grynai žmogiškai 
galvoti, turime drįsti pasisaky
ti sau patiems, kas mums žada 
ateitį ir kas jos nežada.

2. Lietuvių tautos 
santykiavimo problema

Pagrindinį teigimą, kurį mes 
siūlome šių svarstymų pradžiai, 
kaip jų išeities tašką, aš norė
čiau išreikšti šitaip.

Lietuvių tautos ateitis pri
klausys nuo to, kaip lietuvis 
žmogus jausis lietuviškoje vi
suomenėje ir kaip jis jausis vi
sos žmonijos visuomenėje. Jei
gu jis vienur ir kitur jausis ge
rai, savo vietoje, mums rūpin
tis lietuvių tautos likimu nerei
kia. Mes negalime pasakyti, ko
kiomis formomis tas lietuviš
kumas bus pašauktas reikštis 
įvairiose gyvenimo srityse ir 
aplinkybėse. Tačiau jo reiški
masis bus žymus ir, turėkime 
vilties, pozityvus.

Jeigu vienoje ar kitoje santy
kiavimo srityje lietuvis savo

Šiame numery:
Lietuvių tauta ateities per
spektyvoje.
V. šlaito knygos recenzija. 
Gyvoji Lietuva, bet ne re
zervatas.
Br. Kviklio “Mūsų Lietu
va”.
K. Donelaitis rusų imperia
lizmo tarnyboje.
V. Šlaito eilėraščiai.
Filmų įvairumai.
Prof. J. Brazaitis apie Do
nelaičio lyriškumą.
Krepšininkus Australijon 
palydint. 

vaidmens neatliks, yra pagrin
do rūpintis lietuvių tautos atei
timi. Jei lietuvis nebus išmokęs 
ir įpratęs gerai santykiauti sa
vo tarpe, jis nutaus. Jei jis ne
bus išmokęs gerai įsijungti į 
žmonijos problemas, jis pasida
rys bereikšmė ir niekam nenau
dinga mažuma.

Šios abi kryptys yra labai 
pavojingos ir nėra tikra, kuri 
iš jų yra pavojingesnė. Yra tik
ra, kad kuri nors viena tauti
nio gelbėjimosi kryptis išgelbė
jimo neneša. Jį gali atnešti tik 
abiejų krypčių derinys.

Brandi antrosios puses pradžia
Vladas Šlaitas, ANTROJE PU

SĖJE. Išleido Šaltinis, 1964 m. Rin
kinys 48 psl. Kaina 1 dol. Gauna
ma “Drauge”.

Poezija ir metai

Kartais tenka girdėti ar pa
skaityti nuomones, kad geriau
sioji poezija būna parašoma tik 
jaunystės kūrybingaisiais me
tais. Gi, persiritus per keturias
dešimt, žmogus tampa šitam 
darbui jau nelabai tinkamas. 
Jeigu vis dėlto ir tokiame am
žiuje dar rašoma, tai raštas to
li gražu neprilygstąs buvusiam 
jaunatviškam įkvėpimui. Man 
gi atrodo, kad aplamai, svars
tant šitokį klausimą, negalima 
nustatyti nei kokios taisyklės, 
nei kokių išimčių, nei suvesti 
krūvon kokių nors poetinės ver
tės statistikų. Greičiausiai čia 
visas reikalas yra toks, kaip 
aname posakyje: vienam tenka 
ateinant, kitam išeinant, o tre
čiam per visą kelionę.

Nuotrauka Juozo MažeikosPirmieji audros lašai...

3. Santykiavimo problema 
šiandien

Kad geriau suvoktume san
tykiavimo reikšmingumą tau
tos išlaikymui ir jos klestėji
mui, atkreipkime dėmesį į san
tykiavimo realybę kaip tokią. 
Pastebėkime, kad ši tema yra 
iš vienos pusės apleista tema, iš 
kitos — ji yra grasinanti tema.

Apleista tema
Santykiavimo realybė šian

dien yra reali tema ypač dėl to, 
kad ji paskutiniais šimtmečiais 
buvo apleista ir pakankamai ne
įvertinta. Tačiau šiandien ji iš
kyla jau kaip politinė grėsmė. 
Pirmąjį teigimą sakydami, mes 
čia turime galvoje visą indivi
dualistišką Vakarų kultūrą, ku
rioje santykiavimas naujaisiais 
amžiais pradėjo sirgti skleroze. 
Jis pasidarė sunkus, varžomas 
įvairiausių senų teisių, formų ir 
privilegijų. Žmogui su žmogumi 
susisiekti atsirado neperžengia
mų sienų. Dvasiškai tą santy
kiavimo trūkumą išreiškė ima- 
nentistinė filosofija ir indivi
dualistinė literatūra.

Grasinanti tema
Iš kitos pusės, kaip reakcija 

prieš santykiavimo nepakanka-
(Nukelta į 3 psl.)
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Vlado Šlaito ketvirtoji poezijos knyga

KAZYS BRADCNAS

Vladas šlaitas

Antroje 
pusėje

« A I, T t .X > »

Knygos viršelis

Vlado šlaito ketvirtoji poezi
jos knyga užsimintą tikrą ar 
tik įsivaizduojamą problemą lie
čia ta prasme, kad ji parašyta 
žmogaus, jau atsisveikinusio su ir pokario laisvojo pasaulio lie-

Pasaulis v< Skulptūra Pasaulinėje parodoje, New 
Yorke. (Nuotr. V. Maželio)

gyvenimo pirmąja puse, tad ir 
knygos vardas “Antroje pusėje” 
yra prasmingas ir neatsitikti
nis. Nenorėčiau čia primygtinai 
Šlaitą šia proga naudoti kaip 
argumentą tik ką užsimintų 
svarstymų vienokiam ar kito
kiam sprendimui, bet, kad jo 
ir pastaroji knyga pasilieka mū
sų nūdieninės poezijos aukštu
mose, nebegalima abejoti. Juo 
labiau, kad rinkinyje apstu ir 
tam tikrų naujumų, kas lig šiol 
eitąjį poeto kelią tik paįvairina 
naujais minties ir formos pra
siveržimais, rodančiais neblės
tančią poeto kūrybinę jėgą.

Jonas Aistis ir Vladas šlaitas
Kartais, mintimis nuklystant 

į nepriklausomybės laikotarpio 

tuviškosios poezijos plotus, man 
vis kažkaip greta vienas kito 
atsistoja Aistis ir šlaitas. Man 
vis neatsikratomai lenda min
tis, jog kaip anuo laikotarpiu 
tokia graudulingai elegiška ir 
džiaugsminga pro ašaras lietu
vio siela išsiliejo Aisčio poezi
joje, taip pastaruoju dvidešimt
mečiu ji yra įsikūnijusi šlaito 
posmuose. Žinoma, čia negali 
būti kalbos apie nusižiūrėjimą 
į vienas kitą bei forminį pana
šumą. Bet kad šių dviejų mūsų 
poetų sielos vieno ir kito nepa
kartojamu intymiuoju išsisaky
mu yra giminingos, iš karto 
pajunti, pasklaidęs vieno ir ant
ro knygas.

Net tam tikra prasme vieno 
ir antro kūrybos raida yra ga
na analogiška, analogiška savo
tišku lūžtviniu momentu. Maž
daug ligi keturiasdešimties me
tų Aistis mums buvo daugiau 
tik intymiojo, lyriškojo savojo 
sielos pasaulio išsakytojas, tie
siog kontrastas draugui Miški
niui, neapsieinančiam be socia
linių, patriotinių ir kitų aplin
kinių temų sriauto. Tačiau, Ais
čiui žengiant į antrąją (para
frazuojant šlaitą) gyvenimo pu
sę, staiga jo intymioji temati
ka ima ir praplatėja likiminių 
tautos klausimų sąskaiton. Be
veik tokiuose pat savuose me
tuose kažkas panašaus atsitin
ka ir su Šlaitu. Ligšiolinis poe
to pokalbis vien su savim išsi
plečia į metafizinį rūpestį, ligšio 
linis monologas virsta dialogu 
tvarinio su savo Kūrėju, virs
ta poeto atsiskleidimu kitai, 
anapusinei būčiai, kurią lie
čiant, intymusis poeto žodis 
įgauna jau labai plačių ir bend
rinių dimensijų. Trumpai kal
bant, kaip Aisčio viduramžiu

GYVOJI LIETUVA, BET NE 
REZERVATAS

Šiomis dienomis Amerikos 
lietuvių kongresas Washingto- 
ne kalba čionykštės sąmonin
gosios mūsų išeivijos vardu, 
jausdamasis, kad jis tuo pa
čiu išsako visų laisvojo pasau
lio lietuvių ir pavergtojo pa
grindinio tautos kamieno lū
kesčius, pademonstruodamas 
tautos pastangas būti laisva 
savoje žemėje. Bet būti laisva 
savoje žemėje ne vien tik po
litine prasme, o taipgi ir kul
tūriniu aspektu. Nesgi aišku 
kaip dieną, kad ir politinės ne
priklausomybės idėja mirtų 
neprikeliamai, jeigu tautoje 
išblėstų savos tradicijos ir sa
vojo gyvenimo būdo ilgesys, 
jeigu tautos dvasioje išsektų 
savų minčių ir savų išraiškos 
formų šaltiniai. Žodžiu, ir po
litinės nepriklausomybės viltis 
būtų palaidota, jeigu tauta už
mirštų savo kultūrinę praeitį, 
pasimestų dabarties kūrybinia
me įsipareigojime ir ateities 
kūrybinio tęstinumo bei jo at
naujinimo būtinybėje. Nuėjusi 
tokiu keliu, tauta prarastų gy
vąją savisąmonę, kurį laiką 
dar vegetuotų, kaip mirčiai 
pasmerktas rezervatas, kol pa
galiau jos dvasioje nuvystų ir 
paskutinis žaliasis ūgis.

Šitą konsekventišką raidą, 
atrodo, Lietuvos okupantas 
supranta labiau, negu mes pa
tys, kuriems kūrybinis lietu
viškosios kultūros sektorius 
dažnu atveju būna tevertas 
tik antraeilio dėmesio. Oku
pantas tokią situaciją supran
ta ne kokiame tos lietuviškos 
kultūros puoselėjime, o kaip 
tik jos žalojime, jos temdyme 
ir jos galutiname suniveliavi- 
me bei užgesinime. Okupantas 
yra tikras, kad tautos kūry
binei savisąmonei užtemus, 
bus išspręstas lietuvių tautos 
ne tik politinis, bet ir kaip gy
vo organizmo klausimas.

Tačiau atėjūnui tikrai trūk
tų rytietiškos klastos ir bude
liško mandagumo, jeigu jis 
užsibrėžtų viso to pasiekti vie
na akimirka, atvirai, aukos 
nepaglostant ir su ja dar kurį 
laiką nepažaidžiant. O šis bu
deliškas okupanto žaidimas su 
lietuvių tauta laisvąjį pasaulį 
vienu kitu atveju gali net klai
dinti, vienas kitas okupanto 
suktas gestas gali minkštinti 
kartais ir mūsų pačių širdis. 
Šiaip ar taip, šiandien Lietu
voje juk leidžiamos lietuviško
sios knygos, lietuviškoji kūry
ba skamba koncertų salėse, 
minima tokios sukaktys kaip 
Donelaičio, išleidžiant jam pa
gerbti net pašto ženklus ir t. 
t. Taip, dar visa tai yra daro

buvo padaryta metamorfozė 
patriotinės poezijos link, taip 
Šlaito atitinkamuos metuose 
užsiangažuota religinių temų 
poetu.

Atsinaujinęs, bet nuo savęs 
nepabėgęs

Žinoma, dar būtų per anksti 
sumuoti ir sverti vieno ir kito 
po to pasiektąjį rezultatą gry
nai literatūriniais svarsčiais. 
Juo labiau šlaito atveju, kai 

ma. Čia pabrėžiame žodį dar, 
nes tuoj po Pirmo pasaulinio 
karo rusų pasigrobtuos kraš
tuos viso to šitokiame laips
nyje toli gražu jau nerandame. 
Pagaliau, ką reiškia ir Done
laičio prisiminimas okupanto 
diktuojamoje spaudoje, kai 
poeto gimtasis kraštas jau ap
šauktas nuo amžių slaviška 
žeme.

Tačiau jeigu Lietuvoje dar 
lig šiol vis dėlto lietuviškoji 
sąmonė tebėra gyva ir dauge
lyje sričių kūrybinga, tai ne 
dėl kokios nors pavergėjo ma
lonės. Tai nepalaužtos visos 
tautos rezistencinės nuotai
kos rezultatas. Tauta intuity
viai jaučia ir akivaizdžiai ma
to, kad okupantas užplanavęs 
Lietuvą padaryti tik kadaise 
buvusios, bet dabar jau be 
globos negalinčios gyventi tau
tos rezervatu, kur dar leidžia
ma šiek tiek pasidžiaugti įdo
miomis senienomis, net ir tu
ristams jas parodant. Kas iš 
to, jeigu pati esmė, pati tau
tos dvasia nuolat ir nuolat 
trukdoma prakalbėti savu 
nauju balsu, kad ji nuolat ir 
nuolat turi derintis prie jai 
svetimų ir atneštinių minčių 
ir formų. Kas iš to, jeigu oku
pantas lietuvio profilį iškaltų 
ir savuos piniguos (čia prisi
mena JAV moneta su indėno 
galva), jeigu tačiau visa tau
ta bus pasmerkta tik šerme
ninei rezervato buičiai. Juk 
ar ne rezervatu slaviškoje jū
roje tampa lietuviškoji žemė, 
ka? ji nuo laisvojo pasaulio ir 
vakarietiškos kultūros atitve
riama ne tik geležine uždanga, 
bet ir svetima rusų tautos ma
se, ja apgyvendinant (kokia 
ironija, Donelaitį “gerbiant”!) 
visą Mažąją Lietuvą.

Ačiū Dievui, kad kol kas 
tautoje dar jokios rezervati- 
nės, likimui pasiduodančios 
nuotaikos nėra. Pati tauta dar 
nesijaučia mirštanti. Besiverž- 
dama į politinę nepriklauso
mybę, ji esamose sąlygose iš
naudoja kiekvieną pasitaikiu
sią progą pareikšti savo kul
tūriniam bei kūrybiniam sa
vitumui, kurį išlaikant ir ug
dant, niekada negalės žūti ir 
politinės nepriklausomybės vil
tis.

Okupanto pučiama rezerva- 
tinės malonės migla perdaug 
jau begėdiškai aiški. Tačiau 
kol kultūrinė ir kūrybinė tau
tos sąmonė yra budri, elgetos 
duona tauta niekada nebus pa
tenkinta. Gyvoji Lietuva ver
žiasi būti pati savo likimo lė
mėja, visai nesiruošdama at
sigulti rezervato karstan.

k. b.

dar ir “Antroje pusėje” rinki
nys yra gana negausus savo 
kiekiu — vos keturiolika eilė
raščių. Tačiau ir tuo operuojant, 
kas šiuo rinkiniu poeto yra pa
teikta, jau galime kalbėti apie 
atsinaujinusį šlaitą. Tiesa, Šlai
tas, kaip ir kiekvienas auten
tiškas kūrėjas, nuo savęs visiš
kai pabėgti negali. Tad ir čia 
poetas yra tuoj pat atpažįsta-
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