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Apie lituanistines
bibliotekas
Kaip šiame krašte surasti lietuviškas knygas

DR. B. JONAITIS

Eksperimentai išeiviui kūrėjui yra tinkamesni 
už standartus

Teko pastebėti šio laikraščio 
1968 m. lapkričio 3 d. nr - y An
tano Kučo straipsnį “Lituanisti
nės bibliotekos”. Klausimas labai 
svarbus. Straipsnis turi gerų min 
čių, tačiau kai kurie pasiūlymai 
dar reikėtų gerokai apgalvoti ir 
pasvarstyti.

Aišku, mums reikalinga gera 
biblioteka, kurioje būtų sutelkta 
kuo daugiausia lietuviško spaus 
dinto žodžio ir knygų apie Lietu
vių ir lietuvius svetimomis kal
bomis. Tačiau nenorėčiau sutik
ti, kad pagal A. Kučo siūlymą 
“į tokią biblioteką reikėtų sutelk
ti lituanistinės srities knygas iš 
dabar esančių įvairiose vietose 
lietuviškų knygynų, kitaip sakant, 
juos sujungti”. Priežasčių yra ne 
viena. Pirmiausia, sujungiant 
dabartines lietuviškas bibliotekas, 
atsirastų labai daug duplikatų, o 
kurgi juos tada dėti? Sunaikinti 
būtų gaila, laikyti — per daug 
vietos užimtų, kurios bibliote
koms visada trūksta. Be to, kai 
ištisi miestų kvartalai lengvai pa 
leidžiami dūmais dėl kokių nie
kų ar sąmoningai iššaukto susi
dūrimo su policija, tai labai rizi
kinga būtų viską sudėti vienoje 
vietoje. Tada galima staiga visko 
netekti. Nedaug trūko, kad taip 
būtų atsitikę su lietuviška biblio
tekėle Marianapolyje gaisro me 
tu. Todėl didmiesčiai, kaip Chi 
caga ar Washingtonas, tokiai bi
bliotekai nėra tinkama vieta. 
Reikėtų parinkti nedidelį univer
sitetinį miestuką prie gero susi
siekimo, kurį ir bombarduoti ra
ketomis nebūtų prasmės. Paga
liau gyvename dideliame krašte, 
tad būtų patogiau turėti lietuviš
kas bibliotekas keliose vietose. Ži
noma, būtų gerai, jei būtų viena 
reprezentacinė biblioteka, pati tur 
tingiausioji, o kitos galėtų būti 
jos skyriai.

Dabar turime šiuos žymesnius 
lietuviškų knygų rinkinius lietu
vių ar jų įstaigų žinioje: Pasaulio 
Lietuvių archyve, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje (A. Rač- 
kaus rinkinys), Kazimieriečių ą- 
kademijoje (jei jos iš ten dar ne
išjungtos) —visos trys Chicągo- 
je. Dar yra “Alkos” muziejaus 
rinkiniai Putname, Conn,, mari
jonų Marianapolyje (Thomp- 
son, Conn.), Lituanistikos insti
tute Marylande, pagaliau visa ei
lė privačių rinkinių, kuriems ank 
sčiau ar vėliau reikės padėti, jei 
nenorime, kad,atsidurtų seno po
pieriaus supirkimo vietose. Tad 
klausimas taip lengvai neišspren i

Siame numery;
.Eksperbnentai išeiviui kūrėjui 
yra tinkamesni už standartus. 
Apie lituanistines biblioteuss. 
Dramaturgas £. I-onesco apie 
komunistinį tironiją 
Teatrinė realybė be blizgučių. 
Vlado Šlaito eilėraštis.
Dariaub Lapinsko muzikines ke 
Ilonos užrašai.
Stepo Sodeikos kūrybos pi- 
minklinis leidus.
Eglė žalčių karalienė Detroito 
centrinėje bibliotekoje.
A. A. Vladas Stanka.
Spygliai ir dygliai. A 

džiamas. Visiška centralizacija 
nebūtų gerai.

Antras A. Kučo iškeltas užda
vinys yra toks: “Paruošti Ameri
kos bibliotekose esančios litua
nistikos katalogą”. Teoretiškai 
atrodo labai gražu, tačiau prak
tiškai toks darbas užtruktų apie 
dešimtį metų ir pareikalautų a- 
pie 100,000 dolerių, net ir pen
sininkus įtraukus į šį darbą, ku
riuos pirmiausia dar reikėtų to
kiam darbui tinkamai paruošti.

Pirmų pirmiausia tenka pa
svarstyti, ar tokio projekto vyk
dymas būtų tikslingas ir ar jis iš 
viso reikalingas? Visokių suvesti
nių katalogų jau yra aibė atspaus 
dinta ir vis dar daugiau spausdi
nama. Paklauskite kurioje dides
nėje mokslinėje bibliotekoje pa
tyrusio “reference librarian”, 
kaip surasti lietuviškas knygas ar 
periodinius leidinius, ir jis jums 
galės greit pasakyti, kaip sužino
ti kurios bibliotekos ir ką turi iš 
lietuviškos literatūros. Tuos šal

P. Osmolskis
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Ex libris

Viena sienų Kankinių koplyčios, statomos Šv. Petro bazilikos kriptoje Ko moję. Projektas yra paruoštas dail. Vyt. Jonyno .Nuotr. Vyt. Maželio *

Romoje statomos koplyčios altoriaus modelis. Projektas dail. Vyt. Jonyno. Nuotr. Vyt. Maželio

tinius aš čia trumpai suminėsiu, ma suminėti nuo 1950 m. leidžia prof. P. Skardžius, o anksčiau ka-
1. Visi lietuviški žurnalai ir pe

riodiniai leidiniai, esą JAV ir
Kanados bibliotekose, yra įtrauk leidinį: Library of Congress Ca-'bus katalogas, kuris Kongreso bi- 
ti šiame leidinyje: Union List oLtalog— Books: Subjects. Jis irgi bliotekos pagrindinių rūmų I auk 
Šeriais in Libraries of the United 
Statės and Canada. 3rd ed., 
New York, Wilson Co., 1965. 5 
tomai. Dėl laikraščių vieno to
kio leidinio nėra, bet biblioteki
ninkas galės nurodyti visą eilę tus? Čia gali iš dalies padėti šie 
Kongreso bibliotekos ir kitų iš
leistų sąrašų, kurie galės pagel
bėti.

2. Naujas lietuviškas knygas 
rasime įtrauktas šiuose kapitali
niuose leidiniuose: The National 
Union Catalog: a Cumulative 
Author List Representing Libra
ry of Congress Printed Cards and 
Titles Reported by other Ame
rican Libraries. Leidžiamas re
guliariai metų ketvirčiais, tada 
duodami metiniai suvestiniai ir 
pagaliau penkmečių suvestiniai 
tomai. Iki šiol išleista dvi su 
vestinės serijos, apimanšios 1958 
— 57 metus ( 28 tomai) ir 
1958-62 metus (54 tomai). Lei
dinys tęsiamas aukščiau nurody
tu būdu. Jį leidžia Kongreso bi
blioteka, kitoms bibliotekoms 
bendradarbiaujant. Be to, šį lei
dinį papildo dar kitas suvestinis 
katalogas: The National Union 
Catalog: 1952 — 1955 Imprints. 
Author List. Išleistas 1961 m., 30 
tomų. Abiejuose veikaluose kny
gos duodamos katalogo kortelių 
forma, alfabetiškai pagal auto
rius. Kiekvienam veikalui naudo 
jant sutrumpinimus yra nurody
tos bibliotekos, kurios jį turi. 
Kaip papildomą priemonę gali-

mą pagal dalykus sutvarkyta ka- talogavo E. Stankaitė. 
taloginių kortelių būdu sudarytą

leidžiamas metų ketvirčiais ir vė
liau suvestiniais tomais.

3. Dabar kyla klausimas: o 
kaipgi su lietuviškom knygom, ku 
rios buvo išleistos prieš 1952 me- 

katalogai: Library of Congress 
Catalog of Printed Cards, 1942- 
48, 167 tomai ir papildymų 42 to 
mai. Jį pratęsia Library of Con
gress Author Catalog, 1948-52, 
24 tomai. Toliau jau atsiremia- 
me į 2 punkte suminėtus katalo
gus.

Tiesa, iki kokių 1945 m. lietu
viškų knygų Kongreso bibliote
koje nedaug tebuvo. Be to, ne vi
sos jos pateko į čia suminėtus LC 
spausdintus katalogus, nes į juos 
nebuvo dedamos nepilnai suka
taloguotos knygos, vadinamos 
“priority 4”, kadangi joms, kaip 
laikomoms nesvarbiomis, nebuvo 
spausdinamos kataloginės korte
lės (laikinos kortelės katalogų 
dėžėse yra). Tokių lietuviškų 
knygų suskaičiau 114 (Main 
bldg., deck D.). Tai daugiausia 
pokario lietuvių tremtinių leidi
niai Vokietijoje. Berods iki 1949 
m., Kongreso biblioteka neturėjo 
nei vieno gerai lietuviškai mo
kančio tarnautojo. Dabar jau vi
sos lietuviškos knygos, kurias 
Kongreso biblioteka laiko, yra 
pilnai sukataloguojamos ir kata
loginės kortelės atspausdinamos. 
Lietuviškas (ir latviškas) knygas 
jau keleri metai kataloguoja

Reikia suminėti dar labai svar 

šte užima didelę salę. Tai apie 
60 milijonų kortelių turįs, taip 
vadinamas, National Union Ca- 
talog. Jame įtrauktos svarbesnės 
knygos, esančios JAV ir Kanados 
didžiosiose bibliotekose, jų įgytos 
prieš 1956 metus. Kas nori suži
noti, kokia biblioteka turi kurią 
lietuvišką knygą, gali parašyti už 
klausimą tiesiog arba per savo 
vietinę biblioteką, adresuotą 
taip; Union Catalog Division, 
The Library of Congress, Wa- 
shington, D.C. 20540. Dėl nau
jesnių leidinių dar reikia pridėti: 
Current Imprints Unit. Į tokius 
užklausimus paprastai visados at
sakoma, nesvarbu, ar klaustų pro 
fesorius, ar pirmametis studentas, 
nors kartais tokio atsakymo gali 
tekti palaukti kelias savaites.

1968 metais pradėtas milijoni
nis projektas: kad nereikėtų va
žinėti ar rašinėti užklausimų į 
Washingtoną, tie milijonai kor
telių bus tinkamai suredaguoti ir 
atspausdinti knygose. Šis milži
niškas veikalas pavadintas taip: 
The National Union Catalog. 
Pre- 1956 Imprints. Darbas bu
vo pradėtas šiais metais, jis iš da
lies dirbamas Kongreso bibliote
koje Washingtone, iš dalies Lon
done, ten ir spausdinamas. Jo 
1968 m. jau išėjo penki dideli to
mai, juose pateko 111, 132 veika
lai, tačiau dar nei raidė A nėra į- 
pusėta. Į šias knygas pateko 

(Nukelta j 3 psl.)
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Sveikintina, kad Laisvės ju
biliejinių metų įkarštyje buvo 
ne tik užsimota, bet ir reali
zuota nemaža naujų kultūrinių 
planų: gausiau pasirodė naujų 
leidinių, brošiūrų (bet ir ne
daug, lyginant su tuo, kiek bu
vo žadėta); gimė net nauja pe
riodika! Tai reiškia, kad sąly
gos išeivijoje yra ne per blo
giausios — ir jei ką jau labai 
norime gausiau ar nepriklau- 
somiškiau išsisakyti, pajėgia
me ne tik seną pakeisti, bet ir 
naują sutverti.

Pagalvojus apie praėjusių 
metų veržlumą ir išradingu
mą, lyg norėtųsi jį dabar per
kelti ir įjungti gal kiek į ki
tokią, jau grynai kultūrinę 
plotmę. Ir tai daryti mūsų iš
radingų, veržlių ir nauju ne- 
priklausomiškumu šnekančių, 
eksperimentuojančių ir “mir
čiai” nepasiduodančių dailiųjų 
menų labui-

Norėtųsi tad trumpai prisi
minti, kas yra nauja, veržlu 
ir kaip pas mus visa tai ran
da atgarsį. Pavyzdžiui, Vakarų 
pasaulyje, po beveik 1800 me
tų vyravusio įvairiaspalvio kla 
siko, staiga pasirodė realiz
mas! šiam naujam judėjimui 
pradžioje buvo nelengva įtikin
ti publiką. Realistiškas, natū
ralistinis, regionalinis ir bio
grafinis raštas tuo metu buvo 
nekenčiamu avangardu! Bet il
gainiui jis tapo priimtas.

Vėliau reakcija realizmui 
prasistūmė į priekį. Tai buvo 
psichologinė, analitinė, neoro- 
mantiška, impresionistiška, eks 
presionistiška ir “vidaus gel
mių” kūryba- Ir ją nauja inte
lektualinė ir idėjų kūryba (su 
nauju liberalizmu, humaniz
mu, reliatyvizmu, egzistencia
lizmu ir kt.) išstūmė nuo sce
nos, o poezijoj tik natūralus 
ar eksperimentiškas eiliavimas 
tapo gražus. Gi Šiandien avan
gardu yra šių dienų avangar
das, kurį nelengva, bet vis dėl
to, gerai pasidairius, atpažinti 
dar galima.

Ir mes po žemaitės realizmo 
juk nesustojom. Ir mes, kad ir 
vis kiek pavėluotai, pakopijuo- 
dami ar ir originailiai (ačiū 
Dievui!) prasistūmėm pro mi
nėtas tradicijas, ir kartais 
(kaip keturvėjininkai ar žemi
ninkai) gan nepriklausomais 
būreliais “kalėm” naujos iš
raiškos pasaulį.

Išeivijoj šiam “kalimui” lai
kiną prieglobstį suteikė neilgai 
gyvavę “Literatūros Lankai” 
ir tik labai, labai atsitiktinai 
vienas kitas, pavienis dalykė
lis, prasistūmęs bendroj perio
dikoj (su paaiškinimais), at
skiru leidiniu, ar kampuotes- 
nio stiliaus straipsniu, ar ne- 
plokščia, sakysim, ketvirtą iš
matavimą turinčia poezija. Bet 
visa tai atsitikdavo retai, tikrai 
per retai.

Šiuo laiku išeivijos kūryba 
yra lyg “persveriama” veika
lais apie tai, kas buvo pasiek
ta, negarantuojant jai didelių 
vilčių ateičiai, ir žiūrima vis at
galios — į paliktą žemę, tikintis, 
kad tik ten būtinai atsiras tie, 
kurie neš lietuviškos kūrybos 
avangardinę vėliavą- Mums, ap
suptiems lengvai prieinamu

Vakarų pasaulio avangardu, 
lyg yra siūlomas poilsis, tradi
cijos tęsimas. Bet, kitaip gal- 
vojantiems, kyla dar viena min
tis: argi ir mūsų kritikai be 
priimtuvo nepajėgia avangar
do suprasti? Juk tokia kritika 
randama laikraščiuose ir žur
naluose; ypač skirta muzikai, 
literatūrai, rečiau dailei. Su 
avangardisto kūryba nemok
šiškai nesiskaitoma, ir jis lie
ka ne tik publikos, bet ir kri
tikos lengvu pajuokos taiki
niu...

Nedovanotina, kai net tokie, 
šiek tiek ovatinio, laužytėlesnio 
sakinio ar neįprasto turinio 
meistrai užkliūva čia (išeivi
joj!), kai tuo tarpu, bent ma
žiausiu šia linkme pasistūmimu 
Lietuvoj džiaugiamasi ir visa 
tai giriama! Argi užmiršome, 
kad mums ant pečių ši atsako
mybė yra uždėta? Kad gautą 
“stipendiją į užsienį” išnaudo
tume ir čia ištryptume kuo 
daugiau naujų pėdsakų mūsų 
dailiojo rašto, muzikos ir dai
lės pasauliui! Sau pasilaikę 
“stipendiją”, džiaukimės ir Tė
vynės tradicija, bet neužmirš
kime ir to, kaip nelengva būda • 
davo kūrėjui patekti į užsie'.į.

Mums, pavyzdžiui, tiesiog 
verkiančiai trūksta grynai li
teratūrinio, dažniau pa sirodan- 
čio žurnaliuko, kai tuo tarpu 
net tokioje materialistiškoje 
Amerikoje avangardinių — 
ąuarterly literary, “Little”žur 
nalų yra daugiau kaip 200! 
(žr. Wrier’s Market ’68). Jų 
dauguma skiriasi tuo, kad pa
geidauja: “no scholarly es- 
says”, nevaržo net “taboo”, bet 
“...prefer experim*ntal work 
rather than the standard 
stuff.” Tokie pageidavimai ver
čia užmiršti standartus ir bū
tinai skatina kurti ką nors nau
jo. Šiais 1969 metais reikėtų 
linkėti, kad ir pas mus dar gim 
tų ar būtų atgaivintas (Litera
tūros Lankai?) nuo niekieno 
nepriklausomas, dažniau pasi
rodantis, 99% literatūrinis lei
dinys. O gal kokia nors jau 
egzistuojanti periodika pasi
skelbtų, kad štai, va, ima ir 
įsiveda panašią grynai litera
tūrinę — nestandartinę skiltį?

P. Min.

A. Tamošaitis Ex libris
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Sukaktuvininko atsiminimų 
spalvinga mozaika
Adomas Varnas pasakoja apie M. ir K. Petrauskus, J. Biliūną, "Baro" almanachą, sa
vo šaržų knygą, Meno mokyklą. Vilkolakį, Vaikų teatrą Vilniuje.

Pa/uMtž,

TEMA LITERATŪROJE NEGALI BŪTI KALTA

JUOZAS PRUNSKIS

Mūsų garbingoje kultūrininkų 
veteranų galerijoje vieną iš pir
mųjų vietų užima Adomas Var
nas. Jis talentingas dailininkas, 
tautinio atgimimo ir valstybės at 
kūrimo veikėjas, Lietuvos pašto 
ženklų ir litų meniško apipavi
dalinimo kūrėjas, atsikūrusios 
Lietuvos menininkų organizator- 
rius, vienas iš Meno mokyklos 
kūrėjų, portretistas ir dekoratyvi

Adomas Varnas Kun. J. Tumas - Vaižgantas Petrapilio Lietuvių
seime 1917 m. Šių metų rugsėjo mėn. 20 d .sueis 100 metų nuo šio 
žymaus mūsų rašytojo, kultūrininko ir visuomenininko Tumo - Vaiž
ganto gimimo

nės tapybos meisteris, pirmųjų 
mūsų kultūros žurnalų iliustrato 
rius ir bendradarbis, daugelio lei 
dinių meniškas apipavidalinto
jas, entuziastingas tautodailės 
rinkėjas ir kryžių fotografuotojas 
bei jų albumų leidėjas, šaržų ta
pytojas ir pirmosios lietuviškų 
šaržų knygos sudarytojas, vienas 
iš Lietuvių kalbos draugijos stei
gėjų ir vienas iš naujųMerminų 
kūrėjų, satyros teatro . Vilkolakio 
vadovybės narys, vienas iš Čiur
lionio galerijos Chicagoje steigė
jų, montesorininkas ir t. t. ir t. t.

Šiame numery
• Teima literatūroje negal būti 

kalta
Dail. Adomui Varnui 90 metų. 
Jurgis Gliaudą vėl laimėjo. 
D. Lapinskas Brazilijoj.
R. Jautokaitės paroda.
Bubuliui ir Dunduliui nudundė
jus.
Kanada susidomėjo mūsų liau
dies menu.
Kai ligonis sau kalba.
Kaip buvo sutikta Maironio 
monografija Lietuvoje.
SSSR menininkai Prokrusto 
lovoj.

• Motery ggventaaa*

Tai didelių kultūrinių nuopel
nų žmogus. Šiemet, sausio 1 d., 
A. Varnas sulaukė 90 m. amž. 
Ir tebėra energingas ir kūrybin
gas. Jo gyvenimas turtingas dar
bais ir gausus atsiminimais. Ei
lėje “Draugo” kultūros priedo 
numerių esame spausdinę jo at
siminimus, dabar, reikšdami y- 
patingą pagarbą mielam mūsų 
sukaktuvininkui, tuos atsimini- 

mus tęsiame.
Vargu, ar kas taip toli į mū

sų kultūrinę praeitį gali siekti, 
kąip dail. prof. Adomas Varnas. 
Profesorius yra tiek pajėgus, kad 
dar įstengia ištisas valandas pra
leisti tapydamas, vasarą dar gali 
mašina žolę pievelėj prie namo 
nuplauti ir dar du-tris kartus sa
vaitėje išeina pavaikščioti po 20 
-30 blokų.

Buvo įdomu pasiteirauti jį a- 
pie eilę mums brangių asmen- 
nų, su kuriais jam teko bendrau
ti. Pradėjome nuo Miko ir Kipro 
Petrauskų.

— Miką Petrauksą pažinau Pe 
trapi ly, pas Kuraičius, kur susi
rinkdavo lietuviai studentai, — 
pasakojo Varnas. Tada Mikas 
lankė konservatoriją. Mėgo bend 
rauti su lietuviais. Vėliau jis vedė 
Stasę Kūraitytę, mano žmonos se 
šerį. Kuraitytės Miką vadindavo 
“BariŠnia, spoite”, nes jis nuolat 
taip paneles prašydavo padai
nuot.

Petrapily tekdavo sutikti ir Ki 
orą Petrauską, kuris ten studija
vo ir kurį labdarių dr-ja pri
jodavo pildyti programą. Jis bu
vo toks plonutis, smailia nosimi. 
Balsas mus žavėjo. Palaikydavo)
ryšį su lietuviais studentais, o y- i Adomas Varnas

pač duodavosi įtraukiamas į dar
bą lietuviškųjų įžymybių: inž. Vi 
leišio, Matulaičio (vėliau Valst. 
kontrolieriaus Lietuvoje) ir kitų. 
Kai 1907 m. išvykau studijuoti į 
Genevą, Mikas Petrauskas Pary
žiuje studijavo dainavimą, muzi 
ką, o jo žmona su savo seserim 
(mano būsima žmona) vasarojo 
Genevoje. Petrauskienė susilaukė 
pirmojo sūnaus ir man teko ją 
pagloboti.

Tada turėjome studentų rate
lį, kurio nariai išsirašydavo lietu 
/išką lietratūrą ir paeiliui viens 
kitam siųsdavome. Prie to rate
lio priklausė ir M. Petrauksas ir 
Ign. Šlapelis, Jurg. Šaulys, Gar- 
nus ir kt.

Atsimenu, Miką susitikau Kau
ne, grįžusį iš Amerikos. Buvo 
šviesiu apsiaustu, apsirengęs a- 
nerikietiškai. Džiaugėsi, kad la
bai stiprus, net pademonstravo 
ankos muskulus. Man buvo keis- 
a, kad jis, kaip boksininkas, ro-. 

dė savo sveikatą. Net darėsi bau
gu, ar jis nebus su pakrikusiais 
nervais.

Vėliau tai pasireiškė dar stip
riau, gydėsi. Nebeteko jo arčiau 
susitikti.

Su Kipru Lietuvoje dažnai su
sitikdavome, ypač kai man teko 
tvarkyti teatro kostiumų reikalus. 
Kuriant operą, K. Petrauskas, Ši
lingas ir aš dažnai aptardavome 
operos problemas. K. Petrauskas 
buvo entuziastas. Mes visada ža
vėjomės Kipru, ne tik kaip meni
ninku, bet ir kaip mokančiu su 
kitais sugyventi, labai draugišk- 
ku.

— Jums, Profesoriau, teko bū
ti Zakopanėje. Ar neturite iš ten 
kokių atsimin mų apie J. Biliū
ną?

— Zakopanė buvo Austro- 
Vengrijos kurortas Tatrų kalnų 
papėdėje. Ten vieną vasarą teko 
vasaroti, o kai 1908 m. baigiau 
Meno akademiją Genevoje, bu
vau dvejiems metams apsigyve
nęs Zakopanėje, kur buvau išsi
nuomavęs lenfcų skulptoriaus So 
pčak studiją. Jis buvo išvykęs tęs
ti studijų į Paryžių. Tai buvo 
mano poakademinio laikotarpio 
didžioji užuomazga. Zakopanėj

1911 m. turėjau savo pirmą indi
vidualią parodą.

Biliūnas jau buvo miręs. Bu
vau ne kartą nuėjęs prie jo ka
po. Kapinės buvo prie pat mies
to. Ant kapo tebuvo pastatytas 
laikinas kryžius. Tuo metu Žako 
panėje dar tebegyveno Julija Ja
nulaitytė - Biliūnienė. Ji buvo 
dantų gydytoja ir sergantį Biliū
ną ji išlaikė, Zakopanėje turėda
ma savo kabinetą. Zakopanėn ji 
persikėlė dirbti, kad galėtų suda
ryti sąlygas džiova sergančiam

Prei< Mykolo Krupavičiaus portretas paliejus J,

Dailininkas Adomas Varnas, kuriam sausio tmėn. L d. suėjo 90 metų
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Biliūnui gydytis. Tuomet, pačioj 
Zakopanėj, iš nuotraukos, gau
tos iš Biliūnienės sudariau pro
jektą J. Biliūno portreto, tokio 
simbolinio, su paukščiu.

—Jums teko dirbti prie litera
tūrinio almanacho “Baro” Vil
niuje?

— Tada susipažinau su Baliu 
Sruoga, jaunučiu studentu, kuris 
drauge su Ląstų buvo įtraukti į 
redakcinę komisiją. Man reikėjo 
nupiešti viršelį; parašiau rašinį 
ryšium su mirtimi Maskvos uni
versiteto docento Bytauto, miru
sio Šveicarijoje. “Baro” iliustraci
joms naudojau lietuviškų kryžių 
motyvus, o viršeliui nupiešiau 
pjovėjus, saulės žėrėjime dalgiais 
beplaunančius.

“Baro” leidimui, bene daugiau 
šia savo lėšų bus panaudojęs Ši- j 
lingas. Žurnalas buvo gana sto
rokas. “Baro” išėjo vienintelis 
numeris — almanachas. Vėliau 

‘ užėjo karas ir nebuvo įmanoma 
to užmojo tęsti. Vėliau, 1925 m., 
tuo pačiu vardu buvo atkurtas 
žurnalas Kaune.

— Kaip sugalvojote paruošti 
politinių šaržų knygą “Ant poli
tikos laktų”?

— Kai kilo pirmasis pasauli
nis karas ir susidarė komitetas lie 
tuviams pabėgėliams šelpti, būda 
vo dažni susirinkimai. Juose daly 
vaudamas, pradėjau piešti šar
žus. Neturėjau tada darbo, gy
venau iš paskolos ir, turėdamas' 
laiko, piešiau šaržus. Iš pradžių 1 
daviau juos laikraščiui, posėdžių | 
aprašymams iliustruoti. Dar te-, 

(Nukelta į 2 pak). i

Jau ne kartą esame rašę, 
kad literatūroje temos pasirin
kimas ne visada gali nusverti 
kūrinio vertę. Be abejo, rašy
tojas ar dailininkas, vaizduo
damas tai, ką jis gerai pažįs
ta, visada turi galimybių su
silaukti didesnio pasisekimo, 
tačiau net ir nuotykinė litera
tūra gali būti gera ir įtikima, 
ne tik vien dėl jos pramoginės 
paskirties. Tai rodo, kad ir 
Verne romanai: beveik visa 
įvyko taip, kaip jis kadaise sa
vo fantastiniuose kūriniuose 
rašė apie keliones į jūrų gel
mes ar mėnulį, žodžiu, dau
giausia čia priklauso nuo au
toriaus sugebėjimo perduoti 
meninę tiesą. Žinoma, nėra 
reikalo, kaip vienas amerikie
tis kritikas sako, literatūroje 
atidengti visas natūralistines 
duobes, nes juk jos ir gatvėje 
yra uždengtos, nepaisant, kad 
kanalizacija visų pripažįstama 
kaip reikalinga, tačiau nėra 
reikalo ir vengti tokių temų, 
kurios mums atrodytų sun
kesnės. Šįmet “Draugo” kon
kurse laimėjusioji premiją J. 
Gliaudos knyga liečianti ir Lie
tuvos kolchozus, tačiau, kaip 
atrodo, jam bus bent pusėtinai 
pavykę apie tai parašyti. Apie 
tai bus galima pakalbėti vė
liau, gi mūsų šio rašinio tiks
las būtų dar kartą priminti, 
kad nėra reikalo autoriaus be
sąlyginiai barti ar girti už pa
sirinktą temą, geriau jau jį 
vertinti, sveriant, kiek temą 
autoriui pavyko kūrybingai 
pavaizduoti ir išspręsti knygos 
puslapiuos.

Neseniai Chicagoj einančių 
“Akiračių” trečiajame nume
ryje Liūtas Mockūnas gana 
kritiškai įvertino J. Jankaus 
dramą “Peilio ašmenimis". Be 
abejo, nebūtų čia ko per daug 
ir aiškintis, jei autorius be
veik iš esmės paneigia nuoty
kio galimumus, teigdamas, kad 
tai “yra kažkas daugiau pana
šaus j lietuviškos Westem Al
mos scenarijų negu į dramą”. 
Mūsų nuomone, nuotykis kaip 
tik labai veikale vertintinas, 
o K. Almeno knyga “Upė į 
rytus, upė į šiaurę” taipgi yra 
nuotykinė, tačiau niekas per 
daug dėl to nesiskundė, nei 
jai išėjus, nei tada, kai ji ga
vo metinę Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją. Nuotykis 
pats savaime nėra blogybė, 
svarbiausia, koks santykis 
tarp nuotykio ir literatūros. 
Prileiskime, kad Jankui būtų 
geriau pavykę, tą medžiagą 
naudojant romanui, o ne dra
mai, sutikime, kad partizani
nės veiklos prieš komunistus 
dramoje sprendimas ne šimta
procentiniai pavyko, tačiau 
mes nesutiktume su dar vienu 
L. Mockūno teigimu, dėl pa
čios tematikos aptarimo. Kri
tikas teigia: “Buvo tikėtasi, 
jog proginio impulso pagauti 
kai kurie mūsų rašytojai pri
rašys ne vieną “Peilio ašme
nimis” pobūdžio knygą. Ta
čiau J. Jankaus knyga yra 
vienintelė. O tai jau kompli
mentas mūsų rašytojams ir 
rodo jų gerą skonį", šie saki
niai ir privertė mus dar kar
tą pasisakyti, kad skonio H0« 

liudija temos pasirinkimas. 
Alg. Landsbergio drama “Pen
ki stulpai turgaus aikštėje” 
taipgi yra iš partizaninės veik 
los, galima net vieną detalę 
atpažinti Daumanto “Partiza
nuose”, tačiau tai netrukdo 
veikalui būti vienam mūsų ge
riausių veikalų, ir tik tenka 
džiaugtis, kad autorius šią te
mą pasirinko, nes veikalas il
giau laikysis už minėjimuose 
per dešimtis metų pasakytas 
kalbas apie mūsų partizano 
pasiryžimus ir auką. Ir anas 
L. Mockūno teiginys, jog tokių 
temų nepasirinkimas liudija 
mūsų rašytojų gerą skonį, šio
je vietoje visai neišlaikytų kri
tikos. Ir suprantama kodėl, 
kadangi tema nėra kalta, jei 
autoriui geriau ar blogiau pa
vyksta, svarbu, ar temą pasi
rinkęs autorius ją apvaldo 
ar ne.

Aplamai mes manome, kad 
naujųjų laikų Pilėnų tema
tika visada svarbi ir reikš
minga, kad partizanų žygiai 
yra neišsemiamas mūsų kūrė
jams temų aruodas. Nėra rei
kalo viename veikale pavaiz
duoti visą dešimtmečio kovą, 
bet svarbu bent keletą deta
lių pasirinkti ir literatūriškai 
jas apvaldyti. Tiek daug tais 
kovų metais buvo aukos ir 
didvyriškumo. Ir jei rašytojai 
nesiima greit apie tai rašyti, 
tai tik todėl, kad jie nepasiti
ki savo jėgomis, nes visa tai 
nėra lengva. Bet jei kuris pa
siryžo, ir dar priedo, kaip 
Landsbergiui, puikiai pavyko, 
tai nėra kokio nors skonio liu
dijimas ar neliudijimas, o tik 
atliktas geras ir mūsų litera
tūrą turtinąs veiksmas.

Kiekvienas autorius pasiren
ka temą, kuri jam labiausiai 
patinka. Tik reikia, kad jis 
mokėtų pasirinktą temą spręs
ti. Be abejo, nereikia norėti 
laisvės, kaip amerikietis tei
gia, atidaryti viešai kanaliza
cijos vamzdžiams, nors visi ir 
žino, kad jie yra. Todėl never
tėtų rašyti tai, kas dėl tam 
tikrų priežasčių tetiktų tik 
eksperimentui. Tačiau jei jau 
autorius pasirinko patriotiką, 
nereikia jos vertinti kaip pasi
rinkimo, tik kaip gerai ar blo
gai literatūriniai įkūnyto už
mojo.

Manytume, kad mūsų meni
ninkų skonio liudytojas yra 
pasirinkimas to, kas jam la
biausia patinka, nes jis už tai 
prieš savo talentą atsakingas, 
tačiau nemanytume, kad jei 
ir netaip būtų pavykę, nerei
kia smerkti autoriaus už pat
riotinę temą. Patriotika nėra 
joks blogis, o tik blogis ta 
prasme, kad labai apsunkina 
autorių, nes labai lengva nu
slysti į politines retorikos ir 
prakalbų sentimentaliais dobi
lėliais išmargintas pievas.

Nors ir niekuo visuomenė 
neprisideda prie menininko au
gimo, tačiau, kol yra kurian
čių, tol suprantamas ir noras 
reikalauti, tačiau reikalaujant, 
reiktų dėmesį daugiau kreipti 
į tikrąją kūrinio vertę, o ne į 
visai kitus šalutinius reikalus.

Myk. MeMnas



<T

ilK||ji unimu
ANTROJI DALIS / 1969 METAI , SAUSIO M E N E S I O 18 D. /JANUAR* 1 8,1969/ PART TWO N R. 15 (3)

» 

Kalbinės problemos, verčiant iš vienos kalbos i 
kita, ypač iš lietuviu kalbos j angly kalba.

Dažnai girdime kalbu moky
tojus tvirtinant, kad reikia skai
tyti svetimos kalbos literatūrin- 
nius kūrinius originaluose, nes 
tik tada, girdi, bus galima juos 
tinkamai suprasti ir įvertinti. Tai 
tiesa, tačiau tik tada, jeigu tai y- 
ra skaitytojo gimtoji kalba, arba 
jeigu skaitytojas beveik taip pat 
gerai yra išmokęs svetimą kalbą, 
kaip savo gimtąją.

Bet pradedančiam svetimos 
kalbos mokytis, net jau ją ir ge
rokai pramokus, labai sunku yra 
gerai suprasti ir įvertinti besimo
komoje kalboje parašytus litera
tūrinius dalykus. Svetimtautis, 
kuris yra šiek tiek pramokęs sve
timos kalbos, dažnai pervertina 
ta kalba parašytą literatūrą. Vie
nas rusų rašytojas yra pasakęs, 
kad poezija ne visiškai pilnai su
prantamoje kalboje skamba daug 
geriau. (Gaila, kad aš nepasižy
mėjau šios nuomonės ir kažkada 
skaityto teksto, ir ligi šios dienos 
negaliu surasti, kas tai yra pasa
kęs. Man atrodo, kad tai buvo 
Puškinas arba Lermontovas, bet 
aš nesu tikras).

Šio pervertinimo priežastis yra 
iš tikrųjų gana aiški. Literatūri
nis veikalas yra reikšmingas ta
da, kai jis smarkiau paliečia žmo 
gaus sąmonę ta prasme, kad lite
ratūrinio kūrinio kalba skiriasi 
nuo paprastos kasdieninės kalbos 
vartosenos. Svetimtautis, ne pil
nai ir ne visiškai išmokęs svetimą 
kalbą, bus nustebintas ir įtaigo
tas paprasčiausio svetimos kalbos 
išsieriškimo kasdieniškiausios 
frazės, jeigu ji skiriasi nuo jo 
gimtosios kalbos išsireiškimų 
struktūros ir įvaizdžių.

Sakysime, žmogui, kurio gim
toji kalba yra anglų kalba, tokie 
išsireiškimai kaip short-cut, if 
worst comes to worst ir in the 
face of difficulties yra eiliniai, 
kasdieniški išsireiškimai. Bet vie
nas mano draugas, kurio gimto-

• Dr. Wi lliam Riegel Schmalstieg 
(g. 1929) yra amer. kalbininkas, 
baltų ir slavų kalbų specialistas. Baig
damas kalbotyros studijas Pennsylvani 
jos universitete 1956 metais, jis net ir 
savo doktorato temai pasirinko lietu
vių kalbos problemas. Rašo baltų ir 
slavų kalbotyros klausimais amerikie
čių ir užsienio šios srities moksli- 
niuos žurnaluos, skirdamas tenai net 
ypatingą dėmesį lietuvių klabai. Šiuo 
metu dr. W. R. Schmalstieg profeso
riauja Pennsylvanijos universitete. Čia 
spausdinamas straipsnis yra jo prane
šimas, skaitytas pirmojoje baltistikoj 
klausimų konferencijoje, įvykusioje 
Marylando universitete 1968 m. lapk
ričio 28 - gruodžio 1 d.

Šiame numery:
• Tarp realybės ir fantazijų.
• Kalbinės problemos, verčiant 

Lš vienos kalbos į kitą, ypač 
iš lietuvių į anglų kalbą.

• Religija lietuvių, latvių ir es
tų mokslininkų suvažiavime.

• V. Žukauskas Chicagoje.
• Mirtis tremtyje: tema ir va

riacijos.
• Kazio Bradūno eilėraščiai.
• Šilkinės stygos ir pragaras 

širdyje.
• Nepagrįsti nuogąstavimai.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Filmų ivairumai
• Akademinės prošvaistės.

B U LIAM R. SCHMALSTIEG*

ji kalba yra rusų kalba, kartą 
man tvirtino, kad short-cut esąs 
labai puikus išsireiškimas. Anot 
jo, tai yra amerikiečių išradingu
mo ir sumanumo įsikūnijimas. 
“Rusų kalboje nieko panašaus 
nėra”, — sakė jis.

Imkime dabar antrąjį pavyz
dį: if vvorst comes to worst Vie
nas čekas man tvirtino, kad tai 
esąs puikus išsireiškimas, kadan
gi jis galįs tai įsivaizduoti kaip 
dvi viena į kitą besiartinančias 
katastrofas. Kiekvieną iš tų kata
strofų jis įsivaizduojąs kaip du 
didžiulius tamsius kamuolius... 
Kai tie kamuoliai pasieks vienas 
kitą, jie susilies, susigers vienas į 
kitą, sudarydami nepermatomos 
baisybės centrą. Kartu su tuo jis 
dar galįs įsivaizduoti (kadangi 
jis taip pat gerai mokėjo vokie
čių kalbą), kad tie du worsts ga
lį būti dešrų pavidalo. Tik įsi
vaizduokime, kaip galėtų tada 
būti suvokiamas išsireiškimas in 
the face of difficulties. Kas nors, 
kam anglų kalba nėra gimtoji 
kalba, ko gero, galėtų įsivaizduo
ti šį išsireiškimą tokiu būdu, tar
si tie sunkumai yra įgavę pikto 
veido pavidalą, ir pati visata yra 
pilna nedraugiškų dvasių, kurios 
pasiruošę visus persekioti. Žmo
gus, kuriam anglų kalba yra jo 
gimtoji kalba, suvokia šiuos ką 
tik minėtus išsireiškimus kaip vi-

Dr. William R.egel Schmalstieg 

siškai eilinius ir paprastus, bet 
svetimtautis juos suvokia kitaip.

Neseniai pasirodžiusiame vei
kale skaitome tokį pareiškimą: 
“Svetimos kalbos mokymasis tei
kia žmogiškos vertės pajautimą 
nuo pat pradžių, kaip kad, saky
sime, atsitinka tada, kai jaunas 
mokinukas supranta ir įsivaiz
duoja skirtumą tarp tikrosios 
*au revoir,’ arba ‘hasta la vista’ 
reikšmės ir stereotipinio bei ar
chaiško anglų kalb. ‘goodby’.** 
Si citata yra labai geras pavyzdys 
pailiustravimui fakto, kaip anglų 
kalba kalbąs žmogus pervertina 
kasdieniškiaus'ą kitos klb. idio
matinį posakį. Faktinai juk nėra 
jokio tikro vaizdinio skirtumo 
tarp au revoir, hasta la vista, su
dieu, goodby. Angliškai kalban
čiam goodby juk jau nebereiškia 
“Dievas tebūnie su jumis” lygiai

** Stephen A. Freeman, “Modern 
Languages for a Changing World,” 
Curricular Change in the Foreign 
Languages: 1963 Colloųium on Cur
ricular Change, Princeton, N.Y., 1963, 
p. 10. 

kaip ir lietuvių kalboje sudieu 
juk jau nesuprantamas kaip “Die 
vas tebūnie su jumis”. Ir lietu
vių ir anglų kalbose šie išsireiš
kimai yra kalbinės formulės, ku
rios yra vartojamos atsisveiki
nant.

Žodis, apskritai, nereiškia tai, 
ką sugestionuoja jo kilmė, nors 
tai ir gali būti labai įdomu, bet 
tai, kaip jis yra vartojamas susi
žinojimui tarp žmonių. Etimolo
gija yra, žinoma, labai įdomi 
kalbos mokslo sritis ir kalbinin
kams ir nekalbininkams, ir ji 
daug padeda suprasti istorinį 
kultūros išsivystymą, bet ji ma
žai ką bendro turi su dabartinio 
kalbos signalo supratimu. Tikrai 
juk įdomu yra žinoti, kad po
pierius ir paper abu yra kilę iš 
graikų žodžio papyros, bet gali
ma drąsiai tvirtinti, kad anglų 
paper ir lietuvių popierius reiš
kia maždaug tą patį dalyką, ir 
kad jie abu maža ką turi bend
ro su graikų papyros reikšme.

Visų rūšių literatūra sukelia 
skaitytojui tam tikrą įtampą, ir 
skaitytojas jaučia malonumą, kai 
jis literatūros veikalą supranta, 
tuo pačiu savyje atpalaiduoda
mas estetinio išgyvenimo įtampą. 
Iš tikrųjų yra lengviau savyje su
kelti šią meninę estetinę įtampą, 
skaitant ką nors svetimoje kalbo
je. Tai štai dėl ko aš pervertinu 
pavasario pavaizdavimą, kai aš 
skaitau:

“Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą

Ir žiemos šaltos triūsus par
griaudama juokės...”

Kodėl taip atsitinka? O todėl, 
kad aš visą laiką lyg ir abejoju, 
ar aš galėsiu suprasti sekantį žo
dį. Kai aš, pasirodo, vis dėlto su
prantu visus vieną po kito ei
nančius žodžius, tai man jau tas 
pats supratimas paaukština este
tinės įtampos atsileidimą tokiu 
būdu, kokio nesukeltų lietuviui. 
Iš kitos pusės man bus sunku su 
prasti tuos dalykus, kurie suke
lia estetinio pasitenkinimo lietu
viui. Aš galėčiau įsivaizduoti, bet 
vien tik intelektualiniu, ne emo
ciniu, keliu, kad mažybinės for
mos saulelė vartojimas reiškia ką 
nors daugiau negu tik paprastai 
saulė, nors aš neturiu tikro tos 
mažybinės formos supratimo 
jausmo. Anglų kalbos atitik
muo ’sunlet’ čia gi visiškai netik
tų. Aš taipgi galėčiau manyti, 
kad žodis svietą greičiausiai su
teikia lyg malonų senoviškumo 
prieskonį, kurio negalima pa
justi žodyje pasaulis, nors žody
ne abu bus verčiami ‘world’. 
Šia proga, palyginimui, galima 
būtų paminėti Roberto Hingleyi 
įdomią pastabą apie Vladimirą) 
Nabokovą: “Nežiūrint daugelio 
ne visai aiškių jo kalbos išraity
mų, Nabokovo anglų kalbos var 
tojimas, galima sakyti, yra meis
triškas gal kaip tik dėl to, kad 
jis savo anglų kalboje vartoja to
kius išraitymus, kurie niekuomet 
neateitų į galvą tam, kurio gim
toji kalba yra anglų kalba”. (The 
New York Times Book Review, 
1967.1.15, p. 16).

Kadangi anglų kalba yra 
mano gimtoji kalba, tai man Ry
tų Europos kalbos atrodo turi tą 
lakonišką išsireiškimo būdą, ku
rio mintis, man regis, galima 
išreikšti mažesniu žodžių skaičiu
mi negu anglų kalboje. Tai yra, 
žinoma, pačioje kalbos esmėje ir 
jokiu būdu nenustebins žmo-

gaus, kalbančio savo gimtąja 
kalba. Kitaip yra su svetimtau
čiu. Imkime sekančius pavyz
džius.

“Linguosiu gluosniu
Prie lygaus kelio...”
“I shall sway likę a willow, 

near the even road”. Si citata y- 
ra iš Kazio Bradūno eilėraščio 
Kad nebūtum viena. Man ypatin 
gai nuostabiai skamba išsireiški
mas linguosiu gluosiniu: čia 
dviem žodžiais pasakoma tai, ką 
angliškai reiktų išreikšti net še
šiais žodžiais: “I shall sway likę 
a willow”. Bet aš abejoju, kad 
tas pats išsireiškimas taip jau la
bai patrauks lietuvio dėmesį, jį 
nustebindamas.

Eisime toliau. Aš nemanau, kad 
kuris nors svetimtautis bet kada 
gali taip suprasti kit. tautos kul 
turą, kaip ją supranta tos tautos 
narys. Aš tuo betgi netvirtinu, 
kad nereikėtu bandyti to pasiek
ti. Taigi, kad ir kiek kartų aš 
skaitysiu apie gyvenimą kokiame 
Pabaltijo kaime, ar ūkyje, aš nie
kuomet negalėsiu tikrai suprasti 
ir pergyventi įvairius to gyveni
mo reiškinius: kėlimąsi labai 
ankstų rytą gegutei kukuojant, 
ėjimą rankomis melžti karvių... 
Aš niekuomet nepajėgsiu pajaus
ti artimos ir jautrios draugystės 
(ar pykimosi) pergyvenimų, ku
rie gali pasitaikyti tokio kaimo 
gyvenime. Tokie išgyvenimai y- 
ra nepasiekiami ir nesuvokiami 
XX-jo amž. amerikiečių mies
tiečiui: neturėdamas čia jokio pa
tyrimo, jis negali to net įsivaiz
duoti. Tuo nenoriu pasakyti, kad 
nereiktų nė mėginti šių dalykų 
suprasti, bet noriu vien pabrėžti, 
kad tokie dalykai galimi tik in
telektualinėje plotmėje, ne emo
cinėje.

Kristijonas Donelaitis (vitražas, 1965)S. Ušinskas

kanti abstrakcija, bet vis tiek tik 
abstrakcija. Panašiai nutinka 
kai kuriems Nevv Yorko miesto 
vaikams, kurie užauga, nematę 
karvės, nors jie kasdien namie ir 
mokykloje geria pieną.

Kitas dar konkretesnis pavyz
dys galima būtų paimti iš Jono 
Aisčio eilėraščio Peizažas. Viena 
jo eilutė skamba taip:

“Tik sukrykš, lyg gervė, svir
tis...”

“And then the vvater-pulley 
will cry likę a erane”. Man yra 
tekę viso labo vieną vienintelį 
kartą matyti tikrą svirtį (ir tai 
dar latvišką, viename Rygos mu
ziejuje!), ir aš niekaip negaliu į- 
sivaizduoti, kokius garsus svirtis 
išleidžia. Taip pat ir gervę 
(erane) man yra tekę matyti tik 
fotografijose, taip pat Washing- 
tono ir Philadelphijos zoologijos 
soduose. Aš neabejoju, kad tai y- 
ra geras eilėraštis, bet man, ne
turinčiam pakankamai patyrimo 
to eilėraščio kultūrinėje - etno
grafinėje aplinkoje, atvirai prisi-

Man labai patiko trumpas ir 
malonus vaizdelis Lietuvos mies
telyje, kurį perskaičiau A. Rin- 
kūno Kregždutėje II d., bet vis 
vien man šis vaizdelis pasiliko 
abstrakcija, tiesa, įdomi ir pamo- J. Liolys Vilnius (lino raižinys, 1965)

TARP REALYBĖS IR FANTAZIJŲ

Fantazijos mums tikrai ne
trūksta. Jeigu taipgi netrūktų 
realybės pajautimo, tai pada
rytume stebuklus. Deja. Daž
nai fantazijose sukasam kal
nus, o realybėje nešiojamės 
delne vos įžiūrimą smiltelę. 
Susirenka oficialieji ir tų ar 
kitų ypatingųjų metų proga 
surašo dvylikai mėnesių nu
veiktinų darbų tvarkaraštį, 
jausdamiesi savo pareigą jau 
atlikę. Atseit, darbas parody
tas, tegu dabar jį kas nors 
padaro. O kai to “kas nors” 
liaudyje neatsiranda, tai dar
bai ir tebelieka tik surašyti 
popieriuje, bet nepajudinti re
alioje gyvenimo eigoje. Ir dar 
blogiau. Profesionalinius pla
nuotojus reikėtų net įtart, jog 
neturima bent mažiausio supra 
timo, ką reiškia to ar kito pla
no įvykdymo konkretybė da
bartinėse mūsų sąlygose, lai
ke ir žmonių pajėgume.

Kad neatrodytų, jog realy
bės ir fantazijų tema taipgi 
yra tik fantazija, galima čia 
suminėti vieną iš šiandienių 
pavyzdžių. Sakysim, praėjusių 
jubiliejinių metų išvakarėse 
mūsų politinių ir visuomeni
nių veiksnių buvo surašyta ir 
viešai paskelbta, kurios istori
nės, dokumentinės ir kitokios 
knygos turės būti parašytos ir 
išleistos 1968 Laisvės kovos 
metais. Praėjo jau jubilieji
niai metai, o kiek ano plano 
lig šiol įvykdyta, tiesiog bai
su paklausti, nes atsakymas

pažinsiu, man šis eilėraštis vis 
vien pasilieka lyg kažkokia ilge
singa abstrakcija, ne tikrovė.

Tokiu būdu galime teigti, kad 
mums reikia daugiau interpreta
cinių vertimų iš lietuvių ir kitų 
baltų kalbų į anglų kalbą. Neno
rėčiau, kad mano šis tvirtinimas 
būtų suprastas lyg ir nuvertini
mas tokių puikių vertimų kaip 
antologijų The Green Linden, 
The Green Oak ir taip pat dau
gelio puikių vertimų, atliktų pro
fesoriaus Sealey ir kitų. Aš noriu 
tik pabrėžti, kad mums reikia to
kių vertimų kur kas daugiau.
Daugely Amerikos universite

tų yra dėstoma rusų literatūra. 
Nemaža šių kursų dalis remiasi 
rusų literatūros vertimais į ang- 

būtų toks, kokio geriau ir ne
girdėti. Tiesiog norisi užmirš
ti, kad kada nors toks planas 
vis dėlto buvo sugalvotas.

Iš visa ko atrodo, kad kny
gų išleidimo reikalus svarstę 
žmonės, neturėjo jokios nuo
vokos, kas tai yra knyga, kaip 
ji pasidaro, kaip ji pasirašo, 
kaip atsispausdina, kiek rei
kia darbo ir laiko, o svarbiau
sia šviesaus žmogaus jos ly
giui išlaikyti. Panašių, stačiai 
benuovokinių, dekoratyviuos 
posėdžiuos suformuluotų, nuo 
gyvenimo ir nuo konkretaus 
darbo atitrūkusių sprendimų 
rastume mūsuose ir daugiau.
Neginčijam, kad visada kūry

biniam, kultūriniam ir apla
mai bet kokiam polėkiui rei
kia fantazijos. Žmonijoje be 
jos nieko nebūtų buvę pasiek
ta. Tačiau didieji žmonijos ge
nijai, talentingieji jos kultūri
nės vagos gilintojai ir platin
tojai buvo kaip tiktai tokie 
žmonės, kurie savo polėkiniuos 
planuos nebuvo praradę ir re
alybės pajautimo, kurie mo
kėjo realybę sufantastinti ir 
fantaziją surealinti.

O šito mums dažnai kaip 
tik ir trūksta. Todėl nuolat 
ir sergame arba grynųjų ir 
bukųjų realistų arba pasakiš
kų fantastų ligomis. O jas pa
gydyti gali tik blaivesnis gal
vojimas, tiesiog kasdieninės 
situacijos paprastas, ūkinin- 
kiškas supratimas. k. brd.

lų kalbą, nes retai kur pasitaiko 
grupė studentų, pajėgių rusų li
teratūrą studijuoti vien tik origi
naluose.

Taigi, norint, kad žinios apie 
baltų tautų kultūras ir literatū
ras daugiau pasklistų, yra būtina 
jas pristatyti anglų kalba — ver
timuose dėl to, jog vidutinis A- 
merikos studentas neturi pakan
kamo kalbos mokėjimo, kad galė 
tų skaityti, sakysime, lietuvių li
teratūrą originale. Kiek man y- 
ra žinoma, beveik visur, kur JAV 
universitetuose yra dėstoma lie
tuvių kalba, jai skiriama tik vie- 
neri metai (nebent UCLA da
bar sudaro išimtį). Savaime su
prantama, vieneri metai neduos 
studentui pakankamai k-bos mo
kėjimo, kad jis lengvai galėtų 
skaityti lietuvių literatūrą lietu
viškai. Dr. Kostas Ostrauskas la
bai puikiai pravedė vieno semest
ro lietuvių literatūros kursą 
Pennsylvania Statė Univeraity 
(Pennsilvanijos valst. u-te) 19 
66 m. pavasario semestre. Jis tu
rėjo labai daug darbo, surankio
damas visus galimus vertimus iš 
lietuvių literatūros.

Trumpai susumuojant: aš esu 
įsitikinęs, kad mums reikia dau
giau gerų interpretacinių verti
mų iš lietuvių ir kitų Pabaltijo 
tautų literatūrų į anglų kalbą.

• Dail. Viktoro Petravičiaus 
grafikos darbų paroda atidaryta 
Vilniuje, kurioje eksponuojami 
dailininko tėvynėje pasilikę 1935 
-1938 m. darbai, jų tarpe šedev- 
rinės iliustracijos pasakoms “Gul 
bė karaliaus pati” ir “Marti iš 
jaujos”.
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Literatūrines kūrybos

išeivijoje svarstymai
TITAS ALGA

Parutės

MIRTIS DEŠIMTMETYJE

LIETUVIŲ LITERATŪRA SVE
TUR 1945 — 1967. Redagavo Ka
zys Bradūnas. Ražo: Antanas Vai
čiulaitis, Kęstutis Keblys, Rimvy
das Šilbajoris, Stasys Santvaras, 
Vladas Kulbokas, Juozas Girnius 
lr Česlovas Grincevičius. Išleido Į 
Laisvę fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti. Dailininkas Vytautas O. 
Virkau. 697 psl. Kaina $10 00. Gau- 
varna ir “Drauge”.

Apie “Lietuvių literatūrą sve
tur” vien šio laikraščio pusla
piuose, dar knygai nepasirodžius, 
buvo prirašyta ir iš jos pricituo- 
ta žymiai daugiau, negu apie bet 
kokį kitą, kad ir vertingą leidi
nį visoje mūsų periodinėje spau
doje. Kalbėti yra apie ką. Juk tai 
mūsų dvidešimties su kaupu me
tų egzilinis literatūrinio judėji
mo veidrodis, mūsų kūrybos svar 
styklės, stora septynių šimtų pus 
lapių knyga, šešių iškilių vertin
tojų, bibliografo ir redaktoriaus 
kelerių ilgų metų darbo vaisius. 
Apie šio laikotarpio kūrybą dar 
niekad niekur nebuvo tiek me
džiagos sutelkta, tiek svarstymų 
daryta. Ir tikriausiai nebus. Tad, 
manau, ja naudosis ne vienas li
teratūros studiozas, ar šiaip 
raštu besidomintis, naudosis kaip 
faktų rinkiniu informacijai pasi
rinkti ar pasitikrinti, naudosis 
svaresnės ir kiek galima objtk- 
tyvesnės nuomonės ieškodamas. 
Visus tuos aiškius ir bendrus tik
slus, manau, turėjo galvoje ir re
daktorius ir jo bendradarbiai, ša
lia daugybės kitokių kriterijų, 
daugiau specifinių ir neišvengia 
mai daugiau subjektyvių. Rezul
tate todėl net nebūtų tikslu kny
goje ieškoti per didelės damos ar 
suglostymo į vieną pusę.

Laikydamasis pačioje knygoje 
vartojamo metodo, bandysiu at
skirai peržvelgti kiekvieno žan
ro analizę.

Proporcijos trukumai poezijoje
Jeigu šiandien bent kiek lite

ratūroj praprususį išeivį užklaus
tom, kokį literatūrinį žanrą kny
goje aptariamame laikotarpyje jis 
laikytų stipriausiu, atsakymas, 
manau, tebūtų vienas: poeziją. 
Su šitokiu atsakymu nedvejoda
mi sutiktų ir literatūros rabinai. 
Su J. Aisčio — B. Brazdžionio 
karta, H. Radausku, žemininkais 
ir pagaliau nužemintųjų genera
cija poezija visada sudarė tąjį, 
sakytum, mūsų literatūros drūt
galį. Ir tai ne vien išeiviškoje 
plotmėje. Krašte poezijoj besi- 
reiškiantys kūrėjai, net ir tebetu
rėdami savo tarpe Salomėją Nė 
rį ar Putiną, bent iki atlydžio,

Šiame numery:
• Mirtis dešimtmetyje.
• Literatūrinės kūrybos išeivi

joje svarstymai.
• Ko lauktina iš “Danos” ope

ros.
Penčo Siavejkov eilėraštis. 
Valpurgijų naktys.
Prasmingas Petro Klimo ke
lias.
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.

• Motery gjroenimaa. 

iki naujosios Justino Marcinkevi
čiaus, Janinos Degutytės, Juditos 
Vaičiūnaitės kartos subrendimo, 
su čionykščiais nė iš tolo nega
lėjo varžytis. Paradoksiškai bet
gi poezijos žanras šioje knygoje 
randa... mažiausiai vietos. Vos 
76 puslapius (romanui skirta 
128, novelei —86, dramai — 94, 
kritikai —116), įskaitant kelių 
puslapių įžangines užuominas a- 
pie Kauną ir “senus gerus lai
kus”, vargu bendrąją mūsų po
ezijos raidą nušviečiančias ir var 
gu iš viso reikalingas, įskaitant 
bent pora puslapių skirtų Juo
zui Baltrušaičiui, kad ir gyvenu
siam Paryžiuje nuo 1939 metų, 
bet 1944 m. mirusiam ir į apra
šomąjį laikotarpį nebetinkan
čiam nė kūrinių datomis, nė jų 
dvasia, įskaitant daugiau kaip 
10 puslapių, skirtų ritėtoms.

Poezijos aptarėjas Antanas Vai 
čiulaitis (apie kritiką rašiusio 
VI. Kulboko priskirtas akademi
nių — estetiškai psichologinių 
kritikų grupei) laikosi maždaug 
chronologinės, autorių amžiaus, 
tvarkos. Apie kiekvieną poetą jis 
rašo šviesiai ir šiltai, aštresniu 
žodžiu mažai kurį teužsipulda- 
mas, gi komplimentų surasdamas 
gana taiklių ir įžvalgių: J. Augus- 
tajtytė— Vaičiūnienė apdova- 
kiojama “mergautiniu lakumu” 
ir “bemaž surrealistiniu išradin
gumu” (15), J. Aistis — “tau
tos misijos sąmone” (30), H. Ra 
dauskas — “neklaidingu artisti
niu instinktu, poetine percepci
ja, išvidine vizija ir pagaliau me
niniu skoniu” (43), K. Grigaity- 
tė — “moterišku švelnumu” ir 
“padykėlišku grakštumu” (47), 
A. Nyka — Niliūnas — “plačia 
kultūra ir erudicija” (57), H. Na 
gys — “mosto didingumu”, “ly
rišku jautrumu” ir “intymumu” 
(61), K. Bradūnas — “apeigine 
rimtimi”, “priemonių santūru
mu” (66), J. Meko “Semeniškių 
idilės” — “monumentalumu”, 
“klasiškumu”, “orginalumu”, 
etc. Visi epitetai nėra kokios tra
faretinės banalybės. Tai išmąs
tytos, taiklios, esminės aptariamų 
jų autorių kūrybos charakteristi
kos.

Vietomis savo straipsnį A. Vai 
čiulaitis paįvairina retai kam te
žinomais faktais, asmeniškų susi
tikimų įspūdžiais, ištraukomis iš 
privačios korespondencijos, ar 
laiškų, rašytų jam, kaip kultū
ros žurnalo “Aidai” redaktoriui. 
Visa tai straipsnį pagyvina, pa
ryškina aptariamųjų poetų por
tretų detales. Girtinas jau miru
sių autorių (K. Jurgelionio, F.1 
Kiršos, J. Tysliavos, J. Baniulio, 
J. Krūmino, A. Mackaus) kūry
bos pilnų rinkinių išleidimo 
klausimo kėlimas. Taip jau pas 
mus yra, kad tik nuolatinis kal
bėjimas ir raginimas reikalą ka
da nors išjudina.

Daugiausia dėmesio tiek tūriu 
(po 5 puslapius) tiek ir svoriu A. 
Vaičiulaitis skiria Henriko Ra
dausko ir Alfonso Nykos — Ni
liūno poezijai. Juos jis neabejoti
nai laiko stipriausiais aptariamo
jo laikotarpio poetais, nors nie
kur to tiesioginiai nepasakyda
mas. Abiejų jų kūrybos aptari
mai yra gana išsamios miniatiū-

ba žymiai stipriau vertintoją vei 
kia ir yra jam artimesnė savo 
“prancūziškosios mokyklos” dva 
šia.

Poeziją aptariant, iliustravi
mas citatomis yra būtinybė. A. 
Vaičiulaitis cituoja keliolika au- 
rių, kartais duodamas vieno kito 
eilėraščio frazę ar posmelį, o 
bent dešimčia atvejų ir visą ei
lėraštį, ar ilgesnio kūrinio iš
trauką. Tai jokiu būdu ne per 
daug. Jų galėtų būti ir kelis kar
tus daugiau. Tai ir yra tie pa
veikslai, pagal amerikiečių patar 
lę, atstojantys tūkstančius žo
džių. Tačiau A. Vaičiulaičio a- 
pimties apžvalgoje bent vieto
mis krinta į akį kai kurių cita
tų nebūdingumas ar per daug

nediskriminatyvus jų pavartoji
mas. Pavyzdžiui, septynių ketu
reilių posmelių ištrauka iš nai
voko ir banalaus Petro Pilkos ei
lėraščio ar didesnėmis dorybėmis
nepasižyminčio Venecijaus Ališo (Dr. S. Aliūną) tik užsimenama, 
sonetas šių antraeilių poetų ap- Vaikams skirtoji poezija (jos šu-

rinės studijos. Kartais susidaro į-1 tarimus išpučia iki trijų pusią- lai — Vytė Nemunėlis, Leonar-1 kad jis iš anksto nusibrėžia žan- 
spūdis, kad šių dviejų poettį kūryj pių, kada, sakysim, Baliui Ruk-idas Žitkevičius, Jonas Minelga^ riniy reikalaviny rėmus ir veik

Juodeikių bažnyčion frontono fragmentas Nuotrauka A. Sutkaus

A. Vaičiulaičio aptarime iš viso 
neranda vietos.

Išleistų knygų pavadinimų su- 
minėjimas A. Vaičiulaičio raši
nyje tėra retas ir atsitiktinis da
lykas. Kad ir sutinkant, jog tai 
bibliografo funkcija, tokie pami
nėjimai (kad ir išnašose), vis 
dėlto yra reikalingi vien jau dėl 
pilnesnio ar tikslesnio vaizdo. Ki
tų kritikų nuomones A. Vaičiu
laitis vartoja gana šykščiai ir tik 
tais atvejais, kada jos sutampa 
su jo paties. Visų tų nuomonių 
šaltinis yra veik išimtinai “Ai
dų” žurnalas.

Skaitant A. Vaičiulaičio apta
rimus, labai ryšku, kad jo entu
ziazmas baigiasi su Jono Meko 
“Semeniškių idilėmis” (1955).

Apie visus antroje aptariamo
jo laikotarpio pusėje iškilusius 
poetus jis kalba kažkaip nenoro
mis, lyg atkištinai. Algimanto 
Mackaus, Liūnės Sutemos, Vita 
lijos Bogutaitės ir kitų jaunesnių 
ar kiek vyresnių poetų gana ane
miški aptarimai ar jų nebuvi
mas rodo, kad šitos kartos kūry
ba A. Vaičiulaitis mažai domėjo- 

' si ir vargiai bandė ją suprasti ar 
išgyventi. Dėl to ir peršasi min
tis: ar nereikėjo redaktoriui straip 
snį pavesti rašyti bent dviem au
toriam, antrajam dešimtmečiui 
pažvelgti pakviečiant amžiu
mi, galvosena ir įsijautimu arti
mesnį vertintoją. Tada ir kieky
binė proporcija žanriniame kon
tekste būtų buvusi tiksliau išba
lansuota.

Knygos viršelis, pieštas Vytauto 
O. Virkau

šai, Eugenijui Gruodžiui ar Bi
rutei Pūkelevičiūtei teskiriamos 
vos kelios eilutės, kada J. Kru- 
minas, Ad. Jasas ar Leonas Šve
das tepaminimi vienu šykščiu 
sakiniu, netgi juos sukergiant su 
keletu kitų vardų. Mano many
mu, bent čia suminėti “nuskriau 
stieji” literatūrinėje skalėje stovė
tų netgi aukščiau už ne vieną 
gana plačiai aptartąjį. Sutikčiau, 
kad pavardės paminėjimo užtek
tų J. Parojui, J. Nevardauskui ar 
N. Rasteniui (jie iš viso nepa
minėti), bet taipgi manyčiau, 
kad ne tik Petro Babicko, Neri- 
mos Narutės, Stasės Šakytės ar 
Marijos Jurgitos Saulaitytės bet 
ir Medardo Bavarsko ar Pauliaus 
Jurkaus poetinė kūryba nusipel
no bent keleto sakinių.

Platesnio paminėjimo nusipel
nė ir aktyviau vien periodinėje 
spaudoje besireiškiantys poetai. 
Eilę jų, tiesa, A. Vaičiulaitis iš
vardina, tačiau kita tiek (ir žy
miai stipresnių) dar būtų galima 
pridėt. Ilgai neieškant, būtų ga
lima suminėti: Vladą Proscevi- 
čiūtę, Danguolę Marcinkutę, A-. 
loyzą Baroną, Jurgį Janavičių, 
Marių Katiliškį, Leoną Lėtą, An
taną Škėmą, Rimą Vėžį, o kiek 
pagalvojus ir daugiau. Ne vienas 
jų keliais periodinėje spaudoje 
paskelbtais eilėraščiais susikūrė 
ryškesnį kūrybinį veidą, negu ke
lių rinkinių kraičiu besididžiuo
ją poetai.

Iš humoristinės — satyrinės 
poezijos kūrėjų kiek plačiau ap
tariami tik Antanas Gustaitis ir 
Leonardas Žitkevičius. Satyrinės 
poemos “Respublika” autorius 
Stasys Laucius vos tik dviem žo
džiais pristatomas, o apie dviejų 
neblogos humoristinės poezijos 
rinkinėlių autorių Aloyzą Baroną

Sąžiningiausias vertintojas viso
je rinktinėje, mano manymu, y- 
ra išeiviškojo romano aptarėjas, 
“naujosios kritikų kartos” (pa
gal VI. Kulboko klasifikaciją) at
stovas Kęstutis Keblys.Sąžinin- 

I giausias didžiąja dalimi dėl to,

Mūsų bendrinės kalbos laik
raštis “Gimtoji Kalba” susilau
kė dvigubos sukakties: išleido 
40 numerių ir jam jau suėjo 
10 gyvavimo metų. Laikraštį 
net pusaštuntų metų, taigi, 
tris ketvirtadalius jo "am
žiaus”, redagavo kalbininkas 
L. Dambriūnas. Pustrečių me
tų laikraštis ėjo redaguojamas 
kalbininko dr. P. Joniko. Be 
suminėtųjų, jo redakcijoje dir
bo tokie mūsų kalbos pirmū
nai kaip prof. Ant. Salys, prof. 
Pr. Skardžius, o taip pat — B. 
Babrauškas, A. Dundulis, J. M. 
Laurinaitis, D. Velička.

Mes tik turime reikšti dėkin
gumą tiems žmonėms, kad jie 
parodė tokį didelį pasišventi
mą, aukodami daug laiko, dirb
dami be atlyginimo vien tik iš 
mūsų kalbos meilės ir tnoro 
prisidėti prie lietuvių kalbos 
gryninimo ir turtinimo išeivi
joje.

Reikia atminti, kad kai ku
riais klausimais, pvz. rašybos 
dalykuose, jų pažiūros nėra 
visiškai vienodos. Ir vis dėlto 
jie rado galimybę nuoširdžiai 
bendradarbiauti, sutilpti vie
name žurnale, tuo duodami ir 
mums pavyzdį, kad, esant nuo
širdžiai lietuviškų dalykų mei
lei, visada galima rasti išei
tį, net ir išryškėjus pažiūrų 
skirtumui, šiems kalbininkams 
pavyko sutelkti net 40 asmenų 
bendradarbiais į “Gimtąją Kal
bą”. Atsimenant, kad retas ku
ris gali jaustis pajėgus rašyti 
aukštesnės kalbos 'kultūros 
žurnale, šį skaičių reikia lai
kyti nemažu. Laikraščio iš vi
so išleista 672 puslapiai. Tai 
jau tikrai gausi kalbinių 
studijų medžiaga.

*
Besidžiaugiant tais dešimt

mečio laimėjimais, tenka su 
apgailestavimu pastebėti pas
kutiniame “Gimtosios Kalbos” 
naujo numerio puslapyje liūd
ną pranešimą apie šio laik
raščio ateitį: “Tokia, kokia 
buvo, GK daugiau nepasiro
dys”. Taigi — šio aukštos ver
tės laikraščio mirtis dešimtme
tyje. Jeigu ligšiolinės “Gimto
sios Kalbos” mirtis būtų dėl 
lėšų stokos, tai tikrai — labai 
gaila. Juk išeivijos lietuviai 
esame jau geriau apsiplunks- 
noję, ir fondus turime besi
stiebiančius į milijoną. Vis dėl
to atrodo, kad čia lemiamą 
smūgį sudavė ne finansiniai 
sumetimai, nes tame pat pa
reiškime sakoma: “Bendradar
bių stoka sudarė didžiausią 
laikraščio vargo dalį”.

*
Dabartinė redakcija vis tiek 

nori laikraštį palaikyti ir siū
lo šį projektą: “Dabar GK tu
rėtų būti leidžiama ne visuo

Romanas Prokrusto lovoje
visur stengiasi jų laikytis.

Pagrindinis K. Keblio reikala
vimas romanui yra “pilnas žmo
gaus atskleidimas ryšium su ti
krove, kurioje jis gyvena,“ (89). 
“Akcentas (...) ant betarpiško, 
subjektyvaus atskleidimo siekian
čio praplėsti žmogaus -skaitytojo 
asmeninės patirties ribas. “(89). 
Romanui reikia (~i individo, at 

menei, o jaunuomenei. Dėl to 
ją turėtų pasiimti savo globon 
čikagiškiai — Pedagoginis Li
tuanistinis Institutas su Aukš
tesniąja Lituanistikos Mokyk
la. GK galėtų tikti kaip pagal
binė mokomoji priemonė — 
gramatikos, žodyno stiliaus ir 
kt. nagrinėjimams”. Bet čia 
vėl problema. Viena, suminė
tų mokyklų vadovaujantieji 
žmonės jau ir taip perkrauti 
darbu, kai kurie patys vaikšto 
kaip “smuikeliai”. Jei mūsų 
kalbos tūzai nusiskundė bend
radarbių trūkumu, iš kur jų 
turės šios mokyklos? Antra, 
tada “Gimtoji Kalba” iš aukš
tųjų kalbos studijų žurnalo 
perkeliama j gimnazistiška., 
studentišką lygį, kuris trem
ties sąlygose nėra aukštas, šis 
mūsų jaunimas gyvena dar tik 
vadovėlinį laikotarpį. Būtų 
gaila ligšiolinį “Gimtosios Kal
bos” lygį taip degraduoti. Pa
galiau, su minėtomis mokyk
lomis dėl tolimesnio “Gimto
sios Kalbos” leidimo nėra su
sitarta, taigi — laikraščio liki
mas yra pakibęs ore.

*
Dar yra vilties iš kitos pu

sės. “Gimtosios Kalbos” pir
mame puslapyje randame pa
žymėta, kad laikraštis yra Lie
tuvių kalbos draugijos orga
nas ir kad jį leidžia JAV LB 
Kultūros fondas. Šios įstaigos 
nėra savo žodžio tarusios. Gal 
bus rasta gera išeitis, pakvie
čiant redaktorių — organiza
torių (manaiging editor), ku
ris energingai telktų bendra
darbius, o anksčiau minėtieji 
kalbininkai, nuėmus nuo jų 
techniškojo organizavimo dar
bą, atliks kalbinę priežiūrą. 
Atrodo, tai būtų įmanoma.

Kaip ten bebūtų, visuome
nės irgi negalima palikti be 
kalbos tobulinimo šaltinio. Jei
gu jau jokiu būdu nebūtų 
įmanoma tęsti ligšiolinė “Gim
toji Kalba”, galėtų būti kalbi
nė medžiaga reguliariai perio
diškai talpinama kituose laik
raščiuose. Pvz. “Draugas” vie
nintelis dabar iš visų lietuviš
kų laikraščių turi reguliarų sa
vaitinį kultūros priedą, einan- 
tj atskiru lanku, kuris visada 
rastų vietos ir mūsų kalbos 
kultūrai.

“Gimtosios Kalbos” mirtis 
dešimtmetyje būtų perdaug 
skaudus nuostolis. Jo niekas 
nenori ir turėkime viltį, kad 
čia mūsų kalbininkai, drauge 
su Lietuvių kalbos draugija 
bei Kultūros fondu, o reikale 
ir su minėtomis mokyklomis 
ras kokią išeitį. Tik norėtųsi, 
kad "Gimtoji Kalba” neliktų 
sugimnazistinta, o kad ji pasi
liktų lietuvių kalbos kultūros 
žurnalas, skirtas platesnei mū
sų visuomenei. J. Pr.

siveriančio ne chemine koncepii- 
ja, bet tikru žmogumi”. (90.—Vi
sur pabraukta cituojant).

Absoliutaus objektyvumo, ži
noma, nė K. Keblys nepasiekia. 
Ir tai suprantama. Juk kritikas, 
kaip ir kiekvienas skaitytojas, tu
ri dar ir savo skonį (tegul ir dau 
giau išprusintą), savo daugiau 

(Nukelta j 2 psl.)
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Pastabos apie 
Lietuvių Enciklopedijos 
penkioliktąjį tomą

VINCAS MACIŪNAS

KODĖL PATRIOTIKA VIS UŽKLIŪVA?

Praeitų metų “Draugo” XII 28 
d. numeryje buvo išspausdintas 
A. Kučo straipsnis apie mano re
daguotąjį LE XV tomą. Straip
snyje nevengiama rimtai kriti
kai, rodos, visai nereikalingų pa
šaipaus atspalvio žodžių ar po
sakių (keisčiausias mišinys, šiu
pinys, skaitytojo gainiojimas ir 
tt), lyg ir rodančių kažkokį au
toriaus kartėlį, kurio priežasčių 
nežinau, kurios betgi niekam ir 
nesvarbios. Neketindamas pana
šiai atsikirtinėti, aš tik noriu 
“Draugo” skaitytojams paaiš
kinti šio LE tomo kilmę, jo san
darą ir kai kuriuos kitus tomus 
liečiančius dalykus, kuriuos kri
tikas bus, mano manymu, netin
kamai supratęs ar net gal ir iškrei 
pęs.

I gana retorišką kritiko klau
simą apie XV tomą — “kokia jo 
ypatinga paskirtis” — .atsaky
čiau, kad jis jokios “ypatingos 
paskirties” neturi, o jo, pasaky
tume, paprasta paskirtis — ben
dro pobūdžio straipsniais apžvelg 
ti Lietuvos kraštą, jos istoriją, 
jos kultūrinio, ekonominio ir ki
tas gyvenimo sritis — yra, man 
rodosi, savaime aiški kiekvie
nam, tomą paskaičiusiam ar bent 
nuodugniau jį pavarčiusiam.

Negalėčiau sutikti su kritiko 
teigimu, kad tomas “nukrypo 
nuo standartinių enciklopedijos 
reikalavimų”. įvairių tautų ben
drinėse enciklopedijose straips
niui apie savo tautą ir valsy- 
bę skiriama kur kas daugiau (ne 
kartą ir labai žymiai daugiau) 
vietos. Štai pvz. nedidelė šešia- 
tome vengrų enciklopedija “Uj 
magyar lexikon” 1961-62) 
Vengrijai skiria 59 psl., italų 
“Grande dizionario enciclopedi- 
co” (1954-62) Italijai — 87 
psl., švedų “Svensk upplagsbok” 
(1947-55) Švedijai - 224 psl., len
kų “Wielka enpyklopedia pows- 
zechna” (tebeleidžiama nuo 19 
62) Lenkijai —225psl., “Ency- 
clopedia Americana” (pastaro
ji laida) JAV-ėms — 292 psl., če
kų “Ottov slovnik naučny” 
(1888-1909) Čekijai — 572 psl. 
ir t.t. Yra taip pat enciklopedijų, 
kurios skiria tam reikalui ne ku
rią didesnę ar mažesnę tomo da
lį, o ištisą tomą, pvz., ispanų 
“Enciclopedia universal ilustra- 
da europeo - americana” (1914- 
30), graikų “Neoteron enkyklo- 
paidikon lexikon” (1948-55; 
Graikijai skirtas tomas turi 1604 
psl. ir yra 400-500 psl. didesnis 
už kitus), sovietinė ukrainie-

Šiame numery;
• Kodėl patriotika vis užkliūva?
• Pastabos apie Lietuvių Enciklo

pedijos penkioliktąjį tomą..
• Literatūrinės kūrybos išeivijoje 

svarstymai.
• Fausto Karšos eilėraščiai.
• Valpurgijos naktys.
• Mirė muzikas Motiejus Budri fi

nas.
• Gertrud von Le Fort — moder

ni ir aktuali kūrėja.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinį kronika.
• Filmų įvairumai
• Spygliai ir dygliai.

U-
yra

čių enciklopedija (1959-65; 
krainos tomas turi 807 psl. ir 
pusantro šimto psl. didesnis už 
kitus). Taigi ir LE leidėjas su 
redakcija, nutarę išleisti specia
lų Lietuvos tomą, visai nenu- 
krypo “nuo standartinių enciklo 
pedijos reikalavimų”.

Ar tą Lietuvos tomą reikėjo at
žymėti eiliniu pagal raidę LE 
numeriu ar dėti enciklopedijos 
galan, ar net išleisti LE prie 
du, kaip norėtų A. Kučas, yra 
visai neesminis dalykas. Tuo at
žvilgiu enciklopedijų praktika į- 
vairuoja. Minėtoje ukrainiečių 
ir didžiojoje Sovietų enciklope
dijose atitinkami tomai yra ga
liniai (vienoje 17-tas, kitoje 50- 
tas), o minėtose graikų ir ispa
nų enciklopedijose jie sunume
ruoti pagal atitinkamų raidžių 
eilę. LE XIV tomą baigus žo
džiu “lietus”, buvo patogu XV 
tomą skirti sekančiam žodžiui
— “Lietuva”. Taip ir padaryta. 
Deja, XV tomo išleidimas nenu
matytai užtruko, nes visa eilė 
bendradarbių dėl įvairių priežas
čių nespėjo laiku parengti pažade 
tų straipsnių. Sakysime, dar 1968 
pavasarį, kai visi kiti straipsniai 
jau buvo spaustuvėje surinkti ir 
pats tomas jau buvo spausdina
mas, kai kurie tomui būtinai 
reikalingi straipsniai tebuvo ra
šomi. Tų mūsų gyvenimo sąly
gų nugalėti neįstengę nei LE. lei 
dejas (nors dėl tomo užgaišimo 
susilaukė ne tik priekaištų, bet 
ir finansinių sunkumų) nei tomo 
redaktorius (nors ir labai norė
jo baigti jį tikrai varginusį dar-

(Nukelta į 2 psl.)

"Ruduo” G. Valiūuieuės nuotrauka spalvotų skaidrių konkurse laimėjusi trečiąją vietą.

K. Daugėlos nuotrauka, spalvotų skaidrių konkurse laimėjusi pirmąją vietą."Spalvos”

Fotografai linkę eksperimentuoti
Lietuvių Foto archyvo skelb

tas spalvotų skaidrių konkursas 
jau yra pasibaigęs ir turi savo 
laimėtojus, kuriuos šia proga pri 
statysime lietuvių visuomenei. 
Tai buvo bene pirmutinis spalvo 
tų skaidrių konkursas lietuvių 
tarpe. Konkursą paskelbus, bu
vo susilaukta įvairių reakcijų iš 
visuomenės tarpo. Daugumoje at 
siliepimai buvo palankūs. Tačiau 
buvo girdėti ir kritikos: girdi, jei 
tai yra lietuvių konkursas, tai 
skaidrės privalėtų turėti tik lie
tuvišką tematiką. Atsakant į šį 
priekaištą, norėtųsi pabrėžti, 
kad šio konkurso tikslas buvo 
pamatyti visapusišką lietuvių 
fotografų pasiektų rezultatų vaiz 
dą, Apsiribojus vien lietuviška

ALGIRDAS GRIGAITIS

tematika, automatiškai būtų iš
jungta didžioji dalyvių daugu
ma bei geriausi konkursui pateik 
ti darbai.

Iš keturių skraidrių tematikos 
grupių — gamtovaizdžio, portre
to, eksperimentinės ir abstrakto 

—daugiausiai pasisekimo, kaip 
ir buvo laukta, susilaukė gamto
vaizdžio grupė. Tačiau įdomu 
pastebėti, kad gausumu po to se
kė jau eksperimentinė grupė. 
Dauguma šių darbų yra labai 
įdomūs savo techniniu priėjimu 
bei kompoziciniu apipavidalini
mu. Iš kitos pusės, portreto gru

pė gavo vos kelis darbus, kurie 
taipgi nepasižymi aukšta fotogra
fine kokybe. Iš to pirštųsi išva
da, kad mūsų fotografai yra 
daugiau linkę eksperimentuoti su 
fotografine alchemija, negu ten
kintis kasdieniškų, standartiniu 
priėjimu prie fotografinės kūry
bos.

Skaidrių atrinkimo jury komi
siją sudarė dail. Zita Sodeikienė, 
dail. Vytautas Virkau, dail. Al
girdas Kurauskas, Algimantas 
Kezys S. J. ir Algirdas Grigaitis. 
Po pirmo skaidrių peržiūrėjimo, 
dauguma jury komisijos narių iš
reiškė malonų nustebimą, kad 
nemaža prisiųstų darbų dalis y- 
ra gana aukšto fotografinio ly
gio. Jury komisija taip pat nus
prendė, kad dėl labai nelygaus 
skaidrių skaičiaus atskirose grupė 
se nepremijuoti atskiras grupes, 
bet iš visų prisiųstų skaidrių skir
ti tris premijas ir aštuonis atžy- 
mėjimus. Pirmai premijai parink 
ti skaidrę nebuvę sunku, nes vi
si vienbalsiai pripažino, kad K. 
Daugėlos “Spalvos” išsiskyrė iš 
visų kitų savo paletinėmis spal
vomis bei savo ritminga linijų 
kompozicija. Tačiau buvo gana 
nelengva atrinkti sekančias dvi 
geriausias skaidres, nes daugelis 
buvo labai vienodo fotografinio 
lygio.

Norėtųsi pastebėti, kad skaity
tojai nevertintų premijuotų skai
drių pagal jų nespalvotas repro
dukcijas spaudoje. Spalvų parin
kimas bei jų derinimas šalia tech 
ninio tobulumo ir kompozicinio 
stiprumo buvo vienas iš svarbiau 
šių skaidrių atrinkimo kriterijų, 
ir todėl, iš spalvotos skaidrės iš
ėmus spalvą, lieka tik skaidrės 
skeletas.

Taigi Lietuvių foto archyvo 
skelbtojo spalvotų skaidrių kon
kurso laimėtojai yra šie:

Pirma premija: K. Daugėla iš 
Bedford, N. H. —“Spalvos”.

Antra premija. J. Maleiška iš 
Cicero, III. “Karvės raudonoj pie 
voj”.

Trečia premija: G. Valiūnie- 
nė iš Toronto, Ont. — “Ruduo”.

Atžymėjimai (alfabetine tvar
ka);

Jei kas autoriui pasakytų: 
parašyk veikalą, kuris kuo 
nors padėtų tavam kraštui su- 

. krėsti visą žmoniją, baigtų ne- 
santaikas, išlaisvintų nekaltus 
kalinius, pakeltų moralę svei
kiems ir ligoniams, pagerintų 
darbo žmonių sąlygas ir t. t., 
tokiu raginimu literatūros me
nas, atrodo, būtų paliekamas 
nuošaly, jis būtų pakeistas so
cialinėm idėjom ir aistrom, ku
rios, kad ir kilnios savo sie
kiamu tikslu, mažai besirūpina 
literatūrinio meno laimėjimu 
bei pasisekimu. Vis dėlto šitaip 
atsitinka, o retkarčiais, net ir 
minėtose tematikose sukuria
ma neblogų veikalų, siekiant 
jau iš anksto užsibrėžtų tikslų.

Bet kaip ir kada lite- 
tūra tampa menu? Argi 
temos yra taip jau ir nesvar
bios literatūrai? Ar literatū
ros menas yra visai nereika
lingas ne tik laisvesnio tema
tinio, bet ir moralinio pagrin
do?

Apie tokią moralę, pavyz
džiui, esama taipgi įvairių te
orijų. Yeats galvojo, kad lite
ratūra turėtų būti “nuodėmės 
atleidėja”. Ir tie, kurie šiai 
minčiai prieštaravo, vis dėlto 
su juo sutiko, kai rašytojas 
piktinosi literatūra, “smerkian
čia nuodėmę”, ar ginančia mo
ralę. Mat, ir kritikai ilgainiui 
pastebėjo, kad visa tai, kas 
gyvenime yra yda, blogas pa
protys ar nuodėmė, literatūroj 
kažkodėl pasidaro menišku 
grožiu. Ir neretai kuo didesnis 
blogio užgriebimas, tuo giliau 
autorius slystelia į literatūrinį 
šulinį ir tuo vis didesnių rezul
tatų susimeškerioja. Pavyzdžių 
čia rastume apsčiai, žvelgdami 
į graikų klasikus, Dantę, Šeks
pyrą, Dostojevskį ir šių dienų 
literatūrą. Palinkimai vien tik 
j dorybių pasaulio vaizdavimą, 
kažkodėl neduoda gerų rezul
tatų.

Taipgi pastebėta, jei rašy
tojo tema veikale gali būti su
vesta tik į vieną, paprastą, vi
siems žinomą sakinį (pvz. "ne
ištikimybė yra blogis”, “tėvy
nės meilė yra gėris”, “kovoto
jas yra drąsus”, “meilė yra 
amžina”), tai rašytojui pri
trūksta tada argumentų ir 
įtampos, jis pats jaučia, kad 
vietoj ilgo romano, jam užtek
tų visą veikalo esmę išreikšti 
vienu, visiems pakankamai 
aiškiu, sakiniu ar straipsniu. 
Panašiai atsitinka, kai veika
lo herojus yra geras, puikus 
žmogus, teisingas, Dievo, o ir 
paties autoriaus taip mėgia
mas, kad pragaro vartai jam 
ne tik kad neprasidaro, bet ir 
neturi jokios progos bent ret
karčiais prasiverti.

Elementari patriotika, atro

1. K. Daugėla iš Bedford, N. 
H. — “Ruduo”.

2. J. Kasakaitis iš Chicago, III. 
— ‘Povo plunksna”.

3. J. Sablauskas iš Kanados — 
“Krikštolo rutulyje”.

4. D. Tyjūnėlis iš Buffalo Gro 
ve, III. — “Gamtovaizdis”.

5. A. Valiūnas iš Toronto, 

do, dažnai ir turi šią natūra
lią tendenciją, ypač jei nuo 
pradžios iki galo nėra abejo
nės dėl veikalo herojaus įsiti
kinimų, jei viskas veikale gali 
būti suvesta į “tėvynės meilė 
yra gėris” frazę, kuri nieko 
naujo nepasako, visiems yra 
žinoma ir dėl to dažnam atro
do, kad ji ilgu veikalu ir ne
turėtų būti diskutuojama.

Kartais įvedus dvasinę abe
jonę ar net ir stipresnį to pa
ties patriotiškumo supratimą, 
sukuriamas bent charakteris, 
veikalas pasidaro kiek įdomes
nis, bet autorius čia jaučia, 
kad jam dar kažko trūksta. 
Kas gi tuomet daroma? Nagi 
alegorijos ir simboliai kabina
mi ant kūrinio, kaip papuoša
lai ant eglutės, ir visas veika
lo frazės elementariškumas 
slepiamas už to simbolių ar 
formos rūbelio, šitoks kūrinys 
tada, iš paviršiaus žiūrint, at
rodo gan vykusiu, bet esmėje 
jis yra triuko padarinys, vei
kalui tokiu atveju kaip tik ir 
trūksta viską vienijančios bend 
ros minties, originalaus, nau
jo "leitmotyvo”, o dažniausiai 
ir būtinos įtampos.

Bet meniškai įtampai neuž
tenka ir veiksmo netikėtos 
komplikacijos. Ir įvykių menui 
neužtenka, yra reikalinga taip
gi įdomesnė dvasinė įtampa 
Tš sekančių frazių, pavyzdžiui, 
ar ne daugiau dvasinės įtam
pos turės paskutinieji? “Hero
jus myli tėvynę”, “herojus 
abejoja, bet vėliau atsiverčia” 
(Kudirka), “herojus piktinasi 
priešo užmačiomis ir stoja į 
kovą” (savanoriai, partizanai), 
“herojus dilba priešui, bet vė
liau įsitikina, kad blogai daro”, 
“herojus įsimyli į vieną prie
šo narį ir savo tautos patrio
tų yra pasmerktas žūti (“Ai
da”, dalinai “Carmen”) ir t 
t. Bet yra ironiška, kad, šito
kiu būdu keliant dvasinę įtam
pą, atitolstama nuo patriotikos, 
prieinama prie “nepatriotikos” 
ir tuo pačiu prie universalu
mo. Ir tada ar neatrodo, kad 
tai, kas gyvenime ir politikoj 
yra gražu, literatūroj, jei no
rime meno, tikro meno — vi
sas patriotinis grožis, kilnūs 
jausmai ir ištikimybė ar ne
atrodo lyg lauktų menininko 
rankų ir jo lakios vaizduotės 
metaforinių stebuklų?

Ir ši menininko “metamor
fozė” tada nebūna nukreipta 
prieš gyvenime mums labai 
svarbią ir racionalią patrioti
nę idėją, bet prieš jos nepa
prastą aiškumą, į kurios tik
renybę, literatūra, stengdama
si įkvėpti menišką formą, daž
nai ir užkliūva.

P. Min.

Ont. — “Svajonės”.
6. A. Valiūnas iš Toronto, 

Ont. — “Gamtos abstraktas”.
7. A. Valiūnas iš Toronto, 

Ont. — “Atoslūgis”
8. G. Valiūnienė iš Toronto, 

Ont — “Ruduo tvenkinyje”.
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Apie aštuonioliktąjį 
Draugo romano 
konkursą
Pašnekesys su jury komisijos pirm. Vytautu Alantu

LIETUVOS ISTORIJOS PROBLEMATIKA

Kaip žinome, aštuonioliktąjį 
“Draugo” romano konkursą yra 
laimėjęs rašytojas Jurgis Gliaudą. 
Jury komisija šj kartą buvo suda
ryta iš detroitiškių: Vytautas A- 
lantas — pirmininkas, L. Rugie- 
nienė — sekretorė ir nariai: V. 
Bogutaitė - Keblienė, L. Gražu- 
lienė ir K. Keblys. Laukdami pre 
mijuotojo romano “Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai” pasirodymo ir 
aštuonioliktosios premijos įteiki
mo, užkalbinome čia komisijos 
pirmininką rašytoją Vytautą A- 
lantą, kad jis pastarojo konkurso 
įspūdžiais ir aplamai mūsų litera
tūrinių problemų rūpesčiais pasi
dalintų ir su Kultūrinio Draugo 
skaitytojais.

— Kaip vertinate aplamai 18- 
jį “Draugo” romano konkursą, į 
kurį šiemet buvo atsiųstas kiekine 
prasme rekordinis rankraščių 
skaičius ——12?

— Rankraščių skaitymas man 
tikrai buvo įdomus patyrimas. 
Dažnai pagalvodavau, kaip tie 
“Draugo” romano konkursų už
kulisiai atrodo? Dalyvaujant ju
ry komisijoje, uždanga prasisklei 
dė tik, deja, negalėčiau pasakyti, 
kad kūrybiniai spinduliai mane 
ir kitus jury komisijos narius bū
tų labai apakinę. Vieni rankraš
čiai švystelėjo šviesiau, kiti tam
siau, o nemaža buvo ir tokių, ku
rie atkakliai bylojo vidutinybės 
ir nuobodybės kalba. Turėčiau 
pasakyti, kad nė vienas iš 12 rank 
raščių nepatraukė jury komisijos 
šimtanuošimtinio dėmesio kaip 
neginčytinų privalumų literatū
ros darbas. Dalyvavo konkurse 
rašytojai, bet dalyvavo ir raštinin 
kai. Teisybė, kad atsiųstų rankraš 
čių skaičius buvo rekordinis, bet 
teisybė ir ta, kad nė vienam au
toriui netrūko geros valios, tik 
gaila, kad skaitmenų rekordai ne 
atitiko kūrybinių rekordų ir kad 
geri norai toli gražu neužpildė tų 
spragų, kurios paprastai atsiran
da tarp geros valios pastangų ir 
kūrybinio nepajėgumo.

— Kokios temos, turinio ir brai 
žo kryptys vyravo šiemetiniame 
konkurse?

— Negalėčiau pasakyti, kad 
18-jo Draugo romano konkurso 
dalyviai būtų ignoravę Lietuvą 
ir lietuvybės problemas: priešin
gai, reikia pažymėti, kad jų 
plunksnos buvo labai “lietuviš
kos”. Vienam romanui tema bu
vo paimta, galima sakyti, istori
nė — iš Lietuvos nepriklausomy-

Šiame numery:
• Lietuvos istorijos problematika,
• Pokalbis su raAj"t».|u Vytautu 

Alantu apie aštuonioliktąjį 
“Draugo” romano konkursą.

• Stasys Pilka rašo apie Antaną 
Sutkų.

• Kęstučio Gaidžiūno eilėraščiai.
• Dviejų nuomonės apie A. Kairio 

veikalą ir jo spektaklį.
• Valpurgijų naktys.
• Paskutinis žvilgsnis į Baltijos 

mokslininkų suvažiavimą.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Motery gyvenimai

bės pradžios: autorius beveik et
nografiškai pavaizdavo Lietuvos 
provincijos miestelio gyvenimą že 
mės reformos metu. Trys roma
nai lietė Lietuvos okupacijų pra
džią — bėgimą iš Lietuvos, par
tizanus ir t. t. Vienas vaizdavo 
kolūkinę Lietuvą — už tą roma
ną buvo paskirta premija. Žo
džiu, penkiuose romanuose buvo 
kalbama tik apie Lietuvą. Tri
juose romanuose veiksmas vyksta 
dalinai Lietuvoje dalinai tremty
je, daugiausia Amerikoje.Dviejuo 
se romanuos buvo kalbama tik a- 
pie Amerikos lietuvius, vienam 
romanui siužetas buvo paimtas iš 
Australijos lietuvių gyvenimo ir 
pagaliau viename dideliame romą 
ne lietuviai visiškai neminimi — 
autorius kalba tik apie ameriko
nus. Taigi, išskyrus vieną, visi kiti 
11 autorių nagrinėja lietuviškas 
temas. Nė vienas autorius nekliu 
dė kokios nors gilesnės socialinės, 
filosofinės ar psichologinės prob
lematikos, gal tik išskyrus premi
ją laimėjusį romaną, kur labiau 
užakcentuojamas intelektualinis 
momentas — šiaipjau visi auto
riai “nušliaužė” realistinio, saky
čiau, “kasdieniško” romano kryp 
timi.

— Kas Jums labiausiai krito a- 
kysna, skaitant rankraščius?

— Trys dalykai: mišrios šei
mos problema, praeities atsimini 
mai ir romanų technika. Reikia 
pasakyti, kad mišrios šeimos pro
blemą autoriai nagrinėjo gan pla 
čiai. Be abejo, tai buvo mūsų vi
suomeninių nuotaikų atbalsis ir 
nemeluotas rašytojų susirūpini
mas jaunosios kartos išlaikymu 
lietuvybės rėmuose. Nepasaky
čiau, kad ši tema būtų buvusi na 
grinėjama, analizuojant gilius, 
tragiškus konfliktus ir stengiantis 
išryškinti tos skaudžios proble
mos psichologiją ar filosofija — 
to nebuvo, bet buvo gerai, kad 
ta problema buvo iš viso kelia
ma, nors gaila, kad literatūriškai 
autoriai neieškojo ir nepasistengė 
surasti “naujų Amerikų”.

Kitas momentas, kuris krito 
man akysna buvo tas, kad, kaip 
matėme, daugelis autorių nukrei 
pė savo žvilgsnį į praeitį. Tie 
rankraščiai man labai priminė at 
siminimus, parašytus lyg ir litera
tūrine forma. Susidarė įspūdis, 
autoriai vaizduoja įvykius, žiūrė
dami į juos iš labai arti. Toks ra- 
šytojavimas pakankamai aiškiai 
išryškino rašytojų “vyresnišku
mą”. Aplamai, nė iš vieno rank
raščio nepadvelkė “jaunystės mai 
štingumas”...

Ir trečias momentas, kuris ma
ne ne tik nustebino, bet, saky- 

' čiau, tiesiog trenkte pritrenkė bu 
vo tas, kad man susidarė labai 
aiškus įspūdis, jog konkurso daly 
viai visai nesusipažinę arba susi
pažinę labai mažai su šių dienų 
amerikiečių romanu. Be abejo, 
dėl to ir mūsų romanistų techni
ka tokia “biedna”. Aš pirmas kel- 
čiau balsą, jei mūsų rašytojai im
tų aklai pamėgdžioti amerikie
čius, bet yra faktas, kad šiandien 
amerikietiškasis romanas yra auk 
štai iškilęs visais požiūriais ir kad 

, susipažinimas su jo technika mū

Aštuonioliktojo “Draugo” romano konkurso jury komisija finaliniame posėdyje Detroite. Iš kairės į de 
šinę: L. Rugienienė — sekretorė, Vitalija Bogutaitė - Keblienė, Vytautas Alantas — pirmininkas, L. Gražu- 
lienė ir Kęstutis Keblys. Nuotr. J. Gaižučio

sų rašytojui, sakyčiau, yra būti
nas, nes ji gali duoti mums teigia 
mų kūrybinių impulsų bei suges
tijų. Nereikėtų vengti įsisavinti 
amerikiečių romano technikos, 
nes jos poveikis, sakau, galėtų pa
stūmėti mūsų romano raidą į 
platesnius akiračius.

— Ar lengva buvo jury komi
sijai prieiti prie galutinio spren
dimo?

. — Turėčiau tuojau pasakyti, 
kad diskusijos buvo gan.ilgos, gy
vos ir vietomis karštokos. Posė-

Rašytojas Vytautas Alantas, aš
tuonioliktojo “Draugo” romano 
konkurso jury komisijos pirminin
kas.

džio pradžioje mums nesunku bu 
vo apsistoti ties keturiais svarsty
tinais veikalais. Po trumpų disku 
sijų dar dviems romanams iškri
tus, beliko tik du. Aš ir dar vie
nas komisijos narys palaikėme ro 
maną iš Australijos lietuvių gyve 
nimo. Romanas humoristinio, sa 
kyčiau, gal net kiek ir satyrinio 
pobūdžio, parašytas lengvu, žais
mingu, grakščiu stiliumi, lengvai, 
nenuobodžiai skaitomas, žodžiu, 
visais požiūriais veikalas atrodė 
patrauklus ir buvo aiškiai maty
ti, kad apdorotas gabios rašytojiš- 
kos plunksnos. Taigi, tarp to vei
kalo ir Gliaudos romano įvyko 
“sandūra”. Diskusijos, kaip sa
kiau, buvo gyvos ir ilgos. Paga
liau balsuojant du balsai buvo 
paduoti už “australiškąjį” rank
raštį ir trys — už “Liepsnos ir

mes “Draugo” konkursą vertin
sime vienaip ar kitaip, mes nega
lime nuneigti to fakto, kad premi 
jos paskyrimas ir jos įteikimas 
kasmet “sujaudina” šiaipjau gan 

, aptingusius tremties literatūros 
vandenis. Tai yra kaip ir akme
nuko sviedimas į ramų ežero pa
viršių. Gal mums kartais nepatin 
ka laureatas ar jo apvainikuotas 
veikalas —galų gale kur rasi au
torių, kuris visiems patiktų? — 
gal kartais premija paskiriama 
ne tam, kam iš tikrųjų reikėtų 
skirti, — juk kas iš mūsų be klai
dų? — bet pats paskyrimo fak
tas kasmet atkreipia skaitytojo ir, 
sakyčiau, plačiosios visuomenės 
dėmesį į literatūros dalykus, po
puliarina mūsų rašliavą ir skati
na literatus nepadėti plunksnos. 
Konkurso įtaka, reikšmė ir svar
ba pareina nuo to, kokie veika
lai konkursui atsiunčiami. Tad 
konkurso dalyviams leisčiau pa
daryti tokią sugestiją: daugiau 
darbo, daugiau rūpesčio kalbai ir 
stiliui, daugiau dėmesio romano 
technikai, žodžiu, daugiau drą
sos, atsidėjimo ir veržlumo kūry
biniuose polėkiuose! Kokių suges
tijų būtų galima pasiūlyti kon-

apmaudo ąsočius”. Tuo būdu bu 
vo paskelbtas draugo romano kon 
kurso 1968 m. laureatas. Visų 
kitų dalyvių vokai buvo sudegin
ti neatidaryti.

— Bent keliais bruožais skai
tytojui jau iš anksto būtų įdomu 
sužinoti, kas yra vaizduojama J. 
Gliaudos romane ir kurie moty
vai lėmė jo išskyrimą iš kitų?

— Premijuotame romane vaiz 
duojamas Lietuvos kolūkis ir 
stengiamasi nupiešti Lietuvos li
teratūrinę ir, sakyčiau, intelektu
alinę panoramą “atoslūgio” me
tu. Tas romanas man iš dalies 
priminė Avyžiaus “Kaimą kryžke 
Įėję”, nors' jo pobūdis ir tikslas y- 
ra kitoks. Tokio romano man sa
vo gyvenime skaityti neteko, nes 
vietomis jis labiau primena lite
ratūros kritiką, kaip kad romaną 
įprastine žodžio prasme. Pvz. au
torius platokai rašo apie dabarti
nius Lietuvos rašytojus, ypačiai 
poetus, minėdamas juos tikrais 
vardais ir kritiškai vertindamas 
jų kūrybą. Taigi, skaitant daik
tais susidaro įspūdis, kad skaitai 
reportažą apie šių dienų Lietuvos 
rašytojus. Autorius stengėsi suda
ryti skaitytojui iliuziją, kad veika 
las parašytas pačioje Lietuvoje ir 
jam tai iš dalies pavyksta, kadan 
gi jis pasistengė įsisavinti dabar 
Lietuvoje vartojamo politinio 
bei literatūrinio žargono žodyną. 
Knyga skaitoma sunkokai dėl ai 
bės retų žodžių vartojimo, o mū
suose ir visai nevartojamų, dėl 
sunkaus stiliaus ir labai aiškios 
tendencijos stebinti skaitytoją 
aukštomis intelektualinėmis spe
kuliacijomis.

— Kaip svertumėte aplamai il
gametį “Draugo” romano kon
kursą, kokių sugestijų turėtumėte 
jo rengėjams ir konkurse dalyvau 
jantiems ir nedalyvaujantiems 
rašytojams?

— Nemanyčiau, kad “Drau
go” romano konkurso instituciją 
reikėtų dėlioti ant svarstyklių ir 
kalbėti už ir prieš: aš niekad ne
abejojau ir šiandien esu tos pa
čios nuomonės, kad “Draugo” ro 
mano konkursai yra teigiamas į- 
našas į mūsų tremties literatūrą 
aplamai ir yra skatinąs veiksnys 
mūsų romano raidai paskirai. Be 
abejo, ne visi premijuotieji roma
nai yra šedevrai — nė vienas jų 
jau nuėjo į užmirštį ir, tur būt, 
niekad “nebeprisikels”, — tačiau 
vienas kitas išliks ir įeis į mūsų Ii 
teratūros istorija. Pagaliau, ar

(Nukelta į 2 psl.)

Romano konkurso laureatui paaiš
kėjus, kitų konkurso dalyvių vokai 
su paslėptomis jų pavardėmis jury 
komisijos akivaizdoje sudeginami. 
Čia tas “apeigas” atlieka jury ko
misijos narys Kęstutis Keblys.

Nuotr. J. Gaižučio

Kiekviena gyva tauta rūpi
nasi savo praeities kuo giles
niu ir kuo tikslesniu pažinimu. 
Jos subrendimą galima matuo
ti savos praeities teisingu įver
tinimu ir istorijos patirties pa
naudojimu, sprendžiant dienos 
klausimus ir darant planus 
valstybės bei tautos ateičiai. 
Viso to būtina sąlyga savoji 
istoriografija. Deja, čia mes 
dar nedaug esame padarę. 
Daukantas, Maironis, Alekna, 
Šapoka, Sruogienė — Štai ir 
viskas, neskaitant okupuotoje 
Lietuvoje Žiugždos redaguo
tos, itin promaskvižkės Lietu
vos istorijos, daugiau istorijos 
vadovėlių nėra Tiesa, turime 
kiek studijų paskirais mūsų is
torijos klausimais. Tačiau, vi
sa tai gali būti vertinama tik 
kaip pradžia.

Mūsų istorijos šaltiniai bu
vo rašyti ir tvarkyti veik išim
tinai svetimųjų. Svetimieji —• 
daugiausia lenkai — pirmieji 
griebėsi kelti viešumon ir mū
sų praeities faktus, pirmučiau
sia, žinoma, nušviesdami juos 
savo interesų spalvomis. Da
bar, spaudos duomenimis, pra
dėta rengti išsami, nauja mū
sų istorija. Susidariusi komisi
ja, pasiskirtyta temomis, pe
riodais ir, esą, rašymas jau 
pradėtas. Tuo reikia tik pasi
džiaugti. Bet to dar nepakan
ka. Juk ir toji komisija vargu 
ar toliau pernagrinėjimo esa
mų veikalų nueis. Ji jokių nau
jų tyrinėjimų nedarys, jokių 
naujų studijų nerašys. Tuo 
tarpu mūsų istoriografijoje 
dar dauig yra klausimų visai 
neišaiškintų, taip pat dar 
daug ko pakankamai neišsaky
ta, daug nevykusių, netikslių 
kai kurių mūsų praeities fak
tų aiškinimo, daug operavimo 
dokumentais, kurie niekad ne
buvo tikrinti jų autentiškumo 
požiūriu ir 1.1. Čia norima pa
teikti tik mažą dalį tokios rū
šies mūsų istorijos Mausimų, 
reikalingų naujų ar papildomų 
studijų, kurios yra būtinos 
tikslesniam istorijos pažini
mui:

1. Lietuvos valstybės (sriti
nės ir pilnos) kūrimasis.

2. Sritinės kunigaikštijos et
nografinės Lietuvos žemėse.

3. 1251, 1386, 1413 m. Lie
tuvos krikštų apimtis, Krikš
čionybės atsiradimas Lietuvos 
žemėse ir jos valdose.

4. Senosios Lietuvos valdan
čiųjų klodai ir jų reikšmės rai
da.

' 5. Lietuvos bei josios sričių
sostinės.

6. Lietuvos valdovo titulavi- 
mosi ir jo raidos klausimas.

7. Senosios Lietuvos valsty
bes dokumentų, kanceliarijos 
kalba.
8. Lietuvos valdovų kelionių 

aprašymai ir dienoraščiai.
9. Lietuvos didikų reikšmė 

XVI—XVII a. DLK gyvenime 
ir valstybės valdyme.

10. Lietuvos kilmingųjų as
mens žymenys, herbai, ant
spaudai.
11. Lietuvos valdovų pa

lyda, dvaras, kanceliarija ir 
jų raida.

12. Dlugošo žinios apie Lie

tuvą — jo šaltinių patikimu
mas, jų patikrinimas.

13. Dui^burgiečio žinių apie 
Lietuvą šaltiniai, jų tikrini
mas.

14. Stryikovskis - Kojelavi
čius - Schleusingeris ir jų Lie
tuvos istorijos.

15 Sūduvių (jotvingių) bei 
Prūsų istorija.

16. Lietuvos totorių bei ka
raimų istorijos.

17. DLK miestai, amatinin
kai ir jų cechai.

18. Nelietuviai Lietuvos mies 
tuose (vokiečiai, žydai, veng
rai ir kiti).

19. Žemaitijos santvarkos 
savitumai, ryšys su “Iura Pru- 
tenorum”.

20. DLK demografija etno
grafinėje Lietuvoje ir Lietuvos 
valdose.

21. Asmeninė priklausomy
bė, baudžiava, vergija DLK 
žemėse.

22. D. Portos, Venecijos do
žų ir totorių agentų praneši
mai apie DLK.

23. Lietuvos • Lenkijos san
tykiai iki XIV a.

24. Volinija ir DLK santy
kiai su Haliču, Vengrija.

25. Lietuvos prekybiniai 
santykiai su kitais kraštais 
iki Vytauto laikų.

26. Vengrijos - Lenkijos tei
siniai santykiai Jogailos vedy
bų metu.

27. Mindaugo - Vytauto veik 
la prieš sritines kunigaikštijas.

28. 1392 m. Astravos sutar
ties apimtis ir padariniai Lie
tuvos valstybei.

29. Lietuvos santykiai su 
Naugardu ir Ryga XIII—XIV 
amž.

30. Vorkslos kautynių įtaka 
Vytauto santykiams su Ordi
nu.

31. Mykolo Žygfanantaičio li
kimas.

32. 1387 metų privilegijos 
autentiškumas.

33. Metropolitas Focijus ir 
vysk. Z. Olesnickis, jų rolė 
bandant spręsti Lietuvos baž
nytinių provincijų steigimą.

34. Lietuvos - Lenkijos san
tykių dokumentacijos patikri
nimas.

35. Lietuvos . Lenkijos sie
nų pasikeitimai.

36. Sofija Vytautaitė ir jos 
veikla Vilniaus - Maskvos san
tykiuose.

37. XVI L. valstybės san
tvarka ir valst. teisės šaltiniai.

38. Senosios Lietuvos pa
protinė teisė — jos apimtis, 
savitumai.

39. 1447 m. Kazimiero pri
vilegijos ryšys su Lietuvos 
Statutu.

40. Lietuvos Statuto įtaka 
kaimynų teisiniams nuosta
tams.

41. Kuopa ir kuopinis teis
mas Lietuvos Statute bei pa
pročiuose.

42. Žygimanto Augusto va- 
lakinės reformos įtaka Liet, 
žemės ūkiui.

43. Karalienės Bonos politi
nė ir ūkinė veikla Lietuvoje.

44. Moterų paveldėjimo tei
sės raida Lietuvos papročiuo
se ir teismuose.

(Nukelta į 2 pel.)
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DVYLIKA 
ir šeši pirmieji
ALGIMANTAS KEZYS, S. J.

Bene pirmasis, kuris iškėlė 
reikalą sukti dokumentinius fil
mus apie lietuviškąją veiklą ir ku 
ris pakalbino Lietuvių foto ar
chyvą užsiimti tuo darbu, buvo 
“Draugo” kultūrinio priedo re
daktorius Kazys Bradūnas. Kar
tą mums besikalbant apie kitus 
LFA užsimojimus, jis įsakmiai 
užsiminė, kad LFA turi rūpintis 
ne tik istorinių nuotraukų rinki 
inu bet sukimu ' dokumenti
nių filmų apie lietuviškąją 
veiklą. Girdi, mūsų apsilei
dimas šioje srityje yra ne
girdėtas — gyvename foto, filmo 
ir televizijos laikais, o štai visa ei 
lė svarbių kultūrinių įvykių ir pa 
čių kultūrininkų amžinai pasi
traukė į istoriją, nepalikę žymės 
šioje visiems prieinamoje vaizdi
nės komunikacijos juostoje. Po sa 
vaitės K. Bradūnas jau kėlė šį rei 
kalą savo “Kertinėje paraštėje”: 
“Gyveno mūsų tarpe, laisva
me pasaulyje, Vincas Krėvė, Ig
nas Šeinius, Jurgis Savickas, Faus
tas Kirša, Antanas Škėma, Julius 
Kaupas, Algimantas Mackus, gy
veno kompozitorius K. V. Banai
tis, regėjome savo tarpe dar gy
vus Nepriklausomybės Akto sig
natarus, lietuvių tautai daug 
nusipelnusius mokslo žmones, 
visuomenininkus, garbingus baž
nyčios hierarchus... Turime pa
galiau pabusti ir atviromis aki
mis įsitikinti, kad gyvename ne 
praėjusio šimtmečio “Litaui- 
sche Littrarische Geselschaft” 
laikus, kada buvo galima džiaug
tis užrašomąja kultūrinio lo
bio ir jo slinkties dokumentacija. 
Šiandien mums, kaip ir kitoms 
tautoms, tam pačiam tikslui vien 
tik plunksnos jau turi nepakakti, 
kai tiesiog po ranka pasiekiama 
ir nuotrauka, ir filmas, ir kalbos 
garso užrašymas juoston... Rei
kia atkreipti dėmesį į dabarties 
mūsų kultūrinio gyvenimo iš
karpų komplektavimą garsinių 
filmų pavidale” (Draugas, 1967 
spalio 14 d.). Straipsnyje buvo 
siūlyta iniciatyvos imtis Lietuvių 
foto archyvui, o jam į talką tu
rėtų ateiti visuomenė ir fondai, 
kurie turėtų padėti įsigyti apara
tus ir medžiagą.

Pirmasis atsiliepė “Paramos” 
savininkas Jurgis Janušaitis, ku
ris savo įprastu entuziazmu ir e- 
nergija surinko iš “Paramos” bi
čiulių daugiau kaip 500 dol. Au
kotojų sąraše buvo ne tik žinomi 
rėmėjai, kaip Kriaučeliūnai, Ber 
šteinai, Stankai, bet ir kiti, kaip 
Namoll, Kuzai, Craelius & 
Co. Antroji savanorė, pati pasi
siūliusi talkininkauti, buvo po-

Šiame numery:
• Ar labai svarbu amžius laisvės 

kovoje ir kūryboje ?
• J. Augustaitytės- Vaičiūnienės 

eilėraštis.
• Dvylika ir šeši pirmieji
• Apie Darių Lapinską Lietuvoje.
• Žvilgis j Lietuvių dailės insti

tutą.
• Valpurgijų naktys.
• Naujas dr. Pr. Skardžiaus vei

kalas.
• Prof. Jono Balčikonio netekus.
• Ką beveikti, visas dainas išdai

navus?
• Akademinės prošvaistės. 

nia Stasė Semėnienė, kuri sutiko 
organizuoti komitetą garsiniam 
filmo aparatui pirkti. Šiuo metu 
komitetas jau pradėjo veikti. Jam 
pirmininkauja p. John Evans. 
Pritariančių ir skatinančių balsų 

. netrūko. Lietuvių foto archyvui 
beliko tik tarti “Amen” ir pradė
ti darbą.

Filmą režisuoti buvo pakvies
ta lietuviško garsinio filmo pra
dininkė B. Pūkelevičiūtė. Pū- 
kelevičiūtei sutikus, filmo sukimo 
ekipa praturtėjo ir režisiere ir 
skripto rašytoja, jau seniai sirgu
sią įvairiais filminiais reikalais. 
Garsą sutiko tvarkyti lietuviškų 
plokštelių gamintojas Jonas Ra
lis. Prie kameros atsistoti teko 
man, į talką pasikviečiau ir Lie
tuvių televizijos vedėją Tolių Šlu 
tą.

Viename iš pirmųjų mūsų po
kalbių apie busimąjį filmą — a- 
pie jo pobūdį, apimtį, turinį — 
Birutė Pūkelevičiūtė išsireiškė, 
kad filmas galėtų būti apie dvy
lika... — Dvylika! — Štai ir pava 
dinimas! Apie dvylika žymiųjų 
mūsų visuomeninio bei kultūri
nio darbo, veikėjų. Jei kiekvie
nam tektų apie 7-8 min. epizo
das, visas filmas išeitų apie pu- 
antros, o gal 2 vai. ilgumo. Kas 
tie Dvylika? Pirmi šeši jau žino
mi. I juos buvo kreiptasi, gautas 
sutikimas, ir darbas jau pradė
tas. Tai poetas kan. Mykolas 
Vaitkus, dail. Adomas Galdikas, 
Vaclovas Sidzikauskas, prof. Juo
zas Žilevičius, Leonardas Šimutis, 
prel. Mykolas Krupavičius. Jie 
visi jau yra pražengę deimantinį 
amžiaus jubiliejų. Pradėjome nuo 
toliau gyvenančiųjų — rodailan- 
diečių ir niujorkiečių — o tik pas 
kui prisiartinome prie Chicagos.

Skriptą rašė B. Pūkelevičiū
tė, kuriai teko sunkus uždavinys 
įsigilinti į kiekvieno asmens bio
grafiją, užčiuopti jos esmę ir nu
rodyti būdingą vaizdą bei žodį. 
I filmą ji įvedė mergaitę, kuri 
bus savotiška ryšininkė tarp vi
sų filmuojamų asmenų. Pas vie
ną ji atsilankys į namus, kitą už
kalbins įstaigoje, trečiam rašys 
laišką ar skambins telefonu. Šios 
mergaitės rolę atliks studentė 
Ramunė Kviklytė.

Patį pirmąjį nufilmavome 
kan. Mykolą Vaitkų. Poeto Vait
kaus filmo fragmentas yra medi
tacinis. Jis savo kalbą “mąsto”. 
Tai buvo padaryta daugiau prak 
tiškais sumetimais — tegalėjo
me paimti tik netiesioginę M. 
Vaitkaus kalbą, ir prie jos, pagal 
išgales, turėjome derinti vaizdus. 
Nors tatai buvo didelis suvaržy
mas, tačiau rezultate filmas išė
jo filmiškesnis negu tuo atveju, 
jeigu būtume galėję paimti kame- 
ron 5 minutes grynos šnekos. 
Taigi mūsų nepriteklius šį kar
tą išėjo į naudą — buvome pri
versti kalbėti vaizdais. Mykolo 
Vaitkaus epizodas prasideda laiš
ku, kurį jam rašo Ramunė: “Ger 
biamas Kanauninke, Jūsų “Nu
švitusi dulkė” — tai vienas jau
triausių poetinių išpažinimų... Ar 
ir dabar tebegalvojate, kad kiek
vieno poeto kūryba yra Amžino
jo Grožio teigimas”? Kamera nu
sikelia į ramųjį Peace Dale kam 
pelį Rhode Island valstijojje. Pro 
vienuolyno vitražus nušvinta

Viktoras Vizgirda šv. Jono gatvė Vilniuje (aliejus)
Iš Lietuvių dailės instituto parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

VILNIUS
J. AUGUSTAITYTE - VAIČIŪNIENE

Su pamatuos suspaustais turtais,
Su požemiuose miegančiais šarvuos kariais, 
Kardais su likimu sudurtais,
Laukiančiais, kada aikštėn išeis;

Su vėliavom, neštom poetų, Skargų 
Per pusnį, vandenį, per nuometus liepsnų, 
Per garbės gaudesį, per angų 
Vėją — spindesį šviesos sparnų.

Dabar, kai legenda kilnioji
Po pelenais sudegintos tiesos gyva,
Tu laisvas, grandines kilnoji, 
Žydėdamas pro sniegą alyva.

Pažinę tavo būdo dydį.
Kryžiuočiai, lenkai, rusai, polovcai, gudai — 
Jie tavęs Lietuvai pavydi,
Nes niekados savęs nepraradai.

Savo krauju maitindamasis,
Grumtynių ištverme į pergalę grįžtąs, 
Tu pelikanas Lietuvos tikrasis —
Ir atidavęs kraują nemirštąs.

į Nereikia jo statyt iš naujo,
Tik pavartyt senus istorijos lapus: 
Iš meno, geležies ir kraujo 
Jo veidas išraiškingai iškalbus...

Epochiniais namais ir bokštais, 
Su kryžiais, su saulutėmis, žalčiais juose, 
Su vyskupų, karalių sostais, 
Vaidilų, kankinių mirtim drąsia.

Su moterim Ievom, Marijom, 
Sutraukusiomis ir surišusioms kelius, 
Kai gimdė laisvėm Ir vergijom — 
Šventuosius dangui, žemei karalius.

Su dienų vieškeliais ilgaisiais, 
Su pokyliais, svaigiom vasarėm naktimis, 
Su Vakarų kultūros vaisiais, 
Pietų gėlėm ir šiaurės žiemomis.

Su mūruose patrankų tūtom — 
Budriom akim, langų langeliais apskritais, 
Su žolinėm, verbom ir rūtom, 
Ir katedrose aukurais šventais.

spindulių pluoštas ir leidžiasi 
ant pačios “nušvitusios dulkės”, 
kuri į tą spindulį buvo įsižiūrėju
si — Mykolo Vaitkaus galva, 
veidas, akys. “Taip, Ramune, 
norėčiau tikėti, kad mano kny
gos buvo Didžiojo Grožio atšvais 
tas”. Kamera seka poetą ir kam
baryje prie darbo stalo ir knygų. 
O čia jo knygų visa krūva: “Lai
mė”, “Šviesūs krislai”, “Brėkšta”, 
“Šerkšno sidabras”... “Visada ieš
kojau širdies giedros ir visada 
džiaugiausi jos sulaukęs” — ran
kos varto knygų lapus. “Redaga

vau,...dėsčiau,... rašiau...” “Ke
liasi nuo stalo, išeina į sodą prie 
tvenkinio ir vandens. Kamera 
rodo aplinką, susitikimą su kai
mynais. “Tu mane klausi, ką aš 
gyvenime dar mylėjau. Mylėjau 
lietuvišką jaunimą... dėsčiau gim 
nazijose, kunigų seminarijoje, me 
no mokykloje... Džiaugiausi, kad 
ir dabar galiu teikti paguodos žo
dį gyvenimo pakeleiviams. Peace 
Dale, Rhode Island — gražus 
gamtos kampelis gėlėms žydėti ir 
paukščiams čiulbėti. Gi aš save 

vadinu... žvirbliu, čiauškančiu 
Dievo palangėj”.
Vacįovą Sidzikauską čikagiškė 

Ramunė nutaria pasiekti telefo
nu. Išsuka numerį. New Yorke 
suskamba telefonas. “Alio, ar ga
lėčiau kalbėti su ponu Sidzikaus
ku”? “Aš kalbu” — prie ragelio 
Sidzikauskas. Atsakinėja į klausi
mus apie dabartį, apie praeitį di
plomatinėj tarnyboj, apie veiklą 
VLIKE. Kamera tuoj krypsta prie 
vaizdų Jungtinėse Tautose, VLI

(Nukelta į 2 psl.)

AR LABAI SVARBU AMŽIUS 
LAISVĖS KOVOJE IR 
KŪRYBOJE?

Kartos bei generacijos mū
suose jau kuris laikas labai 
madoje. Taipgi ir generacijų 
kova. Atrodo, kad kiekvienam, 
vėliau gimusiam, privalu vis
ką nubraukti, kas vyresniųjų 
padaryta, o kiekvienas kiek 
senėlesnis vėl tik atgalia ran
ka numoja j tai, kas jaunik
lių daroma. Ar šitoks “dialo
gas” net ir įvairių dialogų am
žiuje mums kuria nors pras
me yra naudingas, reikėtų la
bai ir dar gerai paabejoti. Blo
giausia, kad tai yra daugumo
je atvejų išsiskyrimo, bet ne 
susitikimo dialogas. Bent Va
sario šešioliktosios proga čia 

dėl tos, mus nelemtai išsiski
riančios metų “naštos” veria 
truputį ir susimąstyti.

Akivaizdžiu ir geru pavyz
džiu paimkime kad ir Vasario 
šešioliktosios akto signatarus. 
Jų buvo dvidešimt. Jau isi tam 
tikro ir netrumpo istorinio 
nuotolio šiandien jie mūsų są
monėje ir vaizduotėje, tur būt, 
sėdi apsupti patriarchų aureo
les, visi patriarchų amžiaus, vi
si baltomis vaidilų barzdomis. 
(Dėl tų barzdų jie gal dar bū
tų priimtini ir dabarties jauni
mui ?!) Šiaip ar taip, mums at
rodo, kad anie žmonės, imda
miesi tokio žygio — Lietuvos 
valstybės atkūrimo deklaraci
jos, jau turėjo būti ilgą savo 
amžių paaukoję tautai, turė
jo būt žinomi, visų gerbiami, 
žodžiu, tokie, kuriems jau ir 
dėl amžiaus nusilenkiama. Tad 
apie stalą, mūsų įsivaizdavimu, 
Nepriklausomybės aktui pasi
rašyti privalėjo rikiuotis veikė
jai maždaug šiandieninio L. 
Šimučio, prel. M. Krupavičiaus 
ar dr. P. Grigaičio amžiaus ir 
rango. Ar iš tikrųjų taip buvo?

Vyriausias iš dvidešimt bu
vo dr. Jonas Basanavičius, bet 
ir tas dar nepasiekęs 70, pasi
rašydamas Nepriklausomybės 
aktą jis buvo 67 metų. Jau
niausias buvo K. Bizauskas, 
turėjęs tada 25 metus. Visa 
kita signatarų amžiaus statis
tika atrodo šitaip: dar nepersi- 
ritusių per 30 metų buvo 3, 
jau peršokusių 30 metų ribą 
buvo 6, o peržengusių per 40 
suskaičiavome taipgi 6, persi
svėrusių per 50 metų tik 4, gi 
perkopusių per 60 vos 1. Aktą 
pasirašiusiųjų bendras am
žiaus vidurkis — 43 metai.

Kaip matome, Nepriklauso
mybės aktą pasirašiusieji var
gu ar Skyrė kokios nors lemia
mos reikšmės kartų ir amžiaus 
problemai. Netrūko pasirašiu
siųjų tarpe ir visai senyvo am
žiaus, bet taipgi lygia teise čia 
savo parašą brėžė nė trisde
šimt metų neturintieji. Apla
mai, pasirašiusių dauguma bu 
vo palyginti gana jauni žmo
nės, kuriems anuo metu pat
riarchališka poza dar būtų la
bai ir labai ankstyva.

Šitai turint prieš akis ir 
grįžtant į mūsų čionykštį gy
venimą, darosi tiesiog ir pikta 
ir graudu, kai senimas rauko

si, jog paskaitininku į Pasau
lio lietuvių seimą pakviečia
mas toks, jų galva dar gelton
snapis, dr. Kęstutis Keblys, 
turintis tik... 36 metus. Iš ant
ros pusės jaunimas purkštau
ja, kad visus mūsų veiksnius 
užgožę vien seneliai. O kas tie 
seneliai? Tai gal Vliko pirmi
ninkas K. Valiūnas — 45 me
tų, gal Alto pirmininkas Eug. 
Bartkus — 44 , arba JAV LB 

•Centro valdybos pirmininkas 
Br. Nainys — 48 metų? Ras
kite jūs pasaulyje tautą, ku
rioje tokio amžiaus žmonės jau 
būtų laikomi seneliais karšin
čiais. i

Gi šita vieni kitų “jaunini
mo” Ir “seninimo” liga jaučia
ma ne vien tik visuomeniniuos 
bei politiniuos laisvės kovos 
baruos, bet ir kultūriniuos bei 
kūrybiniuos sektoriuos. Atsi
randa, sakysim, kritikų, ku
riems Jonas Aistis yra jau nu- 
rašytinas senutėlis, nežiūrint, 
kad daug vyresni poetai (jų 
tarpe ir Putinas) gilioje senat
vėje parašė ne vieną kūrinį, nė 
kiek neblogesnį, net kur kas 
geresnį, už jaunystės metų. Iš 
antros pusės, metuose jau su
situpėjusiems, net ir to paties 
pašaukimo žmonėms dingojasi, 
kad šitaip jauno amžiaus Al
gimantas Mackus dar nieko 
gero negalėjo parašyti. Algi 
būtų jau taip greit užmiršta, 
kad Vytautas Mačernis žuvo 
kur kas net jaunesnis, sulau
kęs vos 24, mūsų literatūrai 
tačiau palikdamas jau nenu
ginčijamo svorio lobį. Arba 
vėl, yra pagyvenusių gudročių, 
kurie ir kompozitorių Darių 
Lapinską vien dėl jo amžiaus 
nelinkę laikyti dėmesio vertu, 
užmirštant, kad kaip tik La
pinsko amžiaus (35 metų) Mo- 
zartas jau numirė.

Kas gi čia tuo norėta pasa
kyti ? Ogi tik tai, kad nei visuo 
meninėje veikloje, nei kūrybi
nėje kultūrinėje plotmėje me
tai ir amžius negali būti verti
nimo bei vienokio ar kitokio 
apsisprendimo kriterijum. Lai
kas, kaip ir jo saikas — me
tai ar aplamai žmogaus am
žius, čia yra labai reliatyvus 
dalykas. O kartų bei genera
cijų dialogas atlieka teigiamą 
rolę tik tada, kai oponentai nė
ra vien trumparegiai, arba, 
geriau pasakius, vien savire- 
giai, kada dialogas vedamas 
ne oponento suniekinimui, bet 
tiesos ieškojimui, kada pokal
bis verčia ir vienus ir antrus 
intelektuališkai ir kūrybiškai 
pasitempti.

Vasario šešioliktos proga 
tad ir verta prisiminti, jog is
torijos eigoje net ir laiko dan
tų neišgraužiamos datos yra 
iškalamos ne vien tik seno ar 
jauno, bet aplamai Žmogaus, 
rašomo didžiąja raide. Nepri
klausomybės aktą pasirašiusių 
santalka yra geras pavyzdys, 
pasektinas ir išeiviškose mūsų 
sąlygose. k. tad.
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Nepalaužtoji 
estų literatūra
Estijos nepriklausomybės 51 metų paskelbimo sukakti

VERTINGOSIOS DOVANOS

vasario 24 d. minint

ANDRIUS BALTINIS

Trijų Baltijos tautų nepriklau
somybė buvo atkurta labai pa
našiose sąlygose ir kovos dėl lais
vės vyko ilgus amžius, pareika- 
laudamos iš kiekvienos tautos 
daug ryžto, ištvermės, jėgų ir ti
kėjimo. Estai kaip tik atgavo sa
vo nepriklausomybę, vedami ne
palaužiamo tikėjimo. Tikėjimo i 
save, i savo tautą, i savo vals
tybę ir į savo ateiti. Estų lais
vės troškimas ir tikėjimas i per
galę ir laisvės atstatymą vaiz
džiai atsispindi ir jų grožinėje li
teratūroje.
Norint suprasti estų literatūros 

ypatingą veidą, reikia atsakyti i 
klausimą, kada estų literatūra ir 
apskritai kultūra pasidarė sava
rankiška ir pastovi. Pastoviai 
kultūrai sukurti, neužtenka liau
dies kūrybos ir vieno kito gero 
rašytojo. Turi būti išbujojusi 
tautinė sąmonė ir savo troškimų 
suvokimas, turi būti įžvelgta tau
tos dvasinė ir medžiaginė padė
tis, nes tik ant skaudžios tikro
vės pagrindų gali būti kuriama 
kultūra.

Estų tautinės kultūros pagrin
dus sudaro 19 šm. antroje pusė
je Friedricho R. Kreutzvvaldo 
sukurtasis tautinis epas — “Ka- 
levipoeg” — “Kalevo sūnus” 
(1851-1861). Visi estų kritikai 
pripažįsta, kad Kreutzwaldas sa
vo epu yra pakėlęs estų kultūri
nę sąmonę aukščiau, negu kuris 
kitas ankstesnis estų rašytojas. 
Kreutzwaldas savo tautinio epo 
fragmentais ir Lidia Koidula sa
vo patriotiniais eilėraščiais susie
jo tautinį idealizmą su realiojo 
tautos gyvenimo tragizmu. Šį 
tragiškąjį laikotarpi išreiškia ki
tas to meto estų rašytojas Juhan 
Liiv: “Varinis dangus viršum 
manęs, žemė buvo skambanti, 
surūdijusi geležis, ir aš vaikščio
jau aplinkui, kaip gyvas, judan
tis kapas”.

Sunku būtų nustatyti, kas yra 
grynai lietuviška ar grynai estiš
ka. Kiekvienos tautos giliausioji 
esmė atsispindi jos literatūroje, 
kokio nors garsaus romano bū
dinguose personažuose, kokio 
norts poeto vaizdų ypatingame 
suderinime, kokio nors dailinin
ko spalvų žėrėjime, arba kokio 
nors kompozitoriaus tautos troš
kimus giliai išreiškiančioje sim
fonijoje.

Estų tautos siekimus ir tautos 
būdą išreiškia šie jų meninin
kai: poetė Maria Under, roma
nų rašytojas Anton Hansen 
Tammsaare, kompozitorius Edu-
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ard Tubin ir dailininkas Eduard 
Wiiralt. Visiems šiems meninin
kams yra būdinga, anot estų kri
tikų, didžioji forma. Poetės Un
der dvylikoje tomų eilėraščių cik
liškai architektoniškoje vienybė
je aprašyti visi žmogaus gyveni
mo tarpsniai ir pergyvenimai. 
Tammsaare penki romanai vaiz
duoja estų kaimo ir miesto gy
venimo skerspiūvį penkiasde
šimt metų laikotarpyje. Tubino 
septynios simfonijos išreiškia gi
liausius tautos sielos virpėjimus 
ir VViiralto paveikslai savo spal
vų ir juoda balta derinimu suda
ro begalinių tolumų įspūdį.

Tammsaare romanai išversti į 
latvių kalbą ir jų turinys apima 
miesto ir kaimo gyvenimą su jų 
revoliucijomis, taika ir karais. Jų 
didžiąją formą sudaro ne jų pus
lapių skaičius, bet vaizduojamų
jų įvykių ir asmenų sielos gel
mės su visuotinai žmogiškai sim
boliška prasme. Romanas baigia
si žodžiais: “Ir pabaigoje susilie
ja tikrovė su pasaka, kasdieniška
sis gyvenimas su poezija”. Šie žo
džiai gerai nusako estų kūrybos 
pagrindinę kryptį bei nuotaiką.

Estų mene ir literatūroje daž
nai vaizduojama realistiškai jų 
tautos tragiškoji praeitis ir da
bartis. Bet estai nepasitenkina 
vien realistišku vaizdavimu, o 
šiuos realistiškuosius vaizdus su 
visais jų targiškais prieštaravi
mais pakelia į simbolišką plot
mę. Wiiralto graviūroje “Pra- 
^aras”matoma tūkstančiai tikro
vės detalių, kurios išauga viena 
iš kitos ir tęsiasi iki begalybės. 
Under eilėraščiuose tikrovė eks- 
presionistiška, bet poetė nepa
meta tikrovės pajautimo.

Oi, šviesa man kaip kraujas 
priešais banguoja, 

Kaip žuvėdra jaučiu aš jau 
sūriąją jūrą.

Kaip angelas leidžias žemyn 
švelnusis vėjelis.

Čia tik probėgšmais apibūdin
ta estų literatūra ir menas, jų 
pagrindinės kryptys tęsiamos to
liau ir išeivijoje. Tai vyksta to
dėl, kad iš Estijos yra pasitrau
kę žymiausieji jų rašytojai, kurie 
daro didelę įtaką ir jauniesiems 
rašytojams. Iš dalies ir todėl, 
kad estų literatūra ir menas iš
reiškia giliausią jų tautos cha
rakterį: šiaurietiškai santūraus 
žmogaus uždarumą, už kurio 
slypi intensyvus mąstymas, galįs 
išsiveržti staiga didelėmis minčių 
ir jausmų srovėmis.

Iš viduriniosios kartos poetų 
išeivijoj pats žymiausias yra Ber- 
nard Kangro. Jo eilėraščiuose at- 
vaizudota gili gamtos, ypač že
mės meilė ir labai gilus įžvelgi
mą į estų senąjį tikėjimą ir jo 
reiškimosi būdus. Šia prasme jis 
labai panašus j mūsų K. Bradū-| 
ną. Tarp jo eilėraščių rinkinių 
tokiu būdu mums artimi: “Apde
gęs medis” ir “Sekmadienis”. Jis 
taip pat yra estų literatūros žur
nalo “Talimuld” redaktorius. Se
nesnės kartos poetas ir kritikas y- 
ra Gustavv Suits, estų modernio
sios poezijos puoselėtojas, kuris 
savo kūryboje skatina estus suei- 
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Praeitą šeštadienį, vasario 15 
d. Čiurlionio galerijoje, Chicago
je, buvo atidaryta Lietuvių dai
lės instituto jubiliejinė paroda 
auksinei Lietuvos nepriklauso-Į 
mybės atgavimo sukakčiai pami
nėti. Joje dalyvauja 19 dailinin
kų, atstovaujančių įvairius sti
lius ir technikas.

Kaip kataloge parašyta, Justi
nas Vienožinskis yra parodos 
garbės dalyvis, kurio vienintelis 
išstatytas paveikslas “Dukters 
portretas” realistiškai atvaizduo
ja mergaitę su lėlyte ir meškiu
ku rudnosiuku.

Toliau, sekant katalogo alfabe
tinį sąrašą, eina Juozas Akstinas, 
parodoje dalyvaująs su trimis pa
veikslais, stipriausiai pasireiškiąs 
su raudonų ir juodų spalvų liūd
na “Joninių naktimi”.

Paulius Augius, vienas iš mū
sų įdomiųjų grafikų, savo spalvo
tais medžio raižiniais ir “Žemai
čių vestuvių” primityviomis lini
jomis mums parodo vestuvių pil
ną gyvumą, linksmumą, šokio 
judesius.

Juozas Bakis yra visos parodos 
vienintelis skulptorius, pristatąs 
mums savo modernios technikos

Talino, Estijos sostinės, vaizdas. Tai grynai vakarietiškai skandinaviško miesto panorama, kurios harmo
niją gadina tik primestinė, rusų kariuomenės garnizonui kadaise pastatyta rytietiškoji cerkvė.

meno parodos
SAULĖ JAUTOKAITE

nūs meno kūriniai yra išraiškūs, 
tačiau jie kažkaip nėra malonūs 
akiai, jie yra datigiau šalti, gal 
labiausiai atitinką šių laikų šal
tą techniką.

Alfonsas Dargis yra paveiksli- 
nis skulptorius. Jo aliejiniai pa
veikslai visi pavadinti kompozi
cijomis yra monumentalūs trijų 
dimensijų meno kūriniai. Šie 
skulptūriniai piešiniai, prime
ną kone indėnų meną, stipriai 
veikia žiūrovo vaizduotę.

Jurgis Daugvila turi išstatęs 
tris stiklo ir plastikos kūrinius - 
jie visi grakštūs, linksmų spalvų, 
abstraktūs ornamentai.

Vytautas Ignas medžio raiži
niais mums parodo savo tipiškus 
igniškus, labai liūdnus žmonių 
veidus. Nors šie veidai visada 
vienodai liūdni, bet labai savo
tiškai įdomūs.

Bronė Jameikienė užima di
džiausią parodos kampą, savo 
stambaus skaidyte stiklo ir kili
mo meno kūriniais. Kaip visada, 
jos stiklo vitražai yra šilti, nuo-

metalo skulptūros darbus. Norsjširdūs, šaunūs, gerai nuteikian- 
šie dailininko metaliniai moder-'tys žiūrovą.

Adolfas Valeika Mano paukščiai
fjb Lietuvių dailės instituto parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj},

Vytauto Kasiulio du meno kū
riniai “Repos” ir, “Gatvės muzi
kantai” pilni grakštumo, žaismo 
ir lengvumo.

Povilas Kaupas šioje parodoje 
parodo savo naują meniškąjį 
veidą, pasikeitusį, lyginant su 
anksčiau matytais realistiškais 
peisažais. Čia mes jį matome ab- 
straktesnį ir gyvesnį.

Petro Kiaulėno matome tris 
kūrinius: linksmą peisažą, por
tretą ir nature morte.

Algirdas Kurauskas stiprus sa
vo grafika, ypač ryškus “Apo- 
kaliptinis sapnas”. Dailininkas 
labai įdomus save penkiais nedi
deliais kolažo paveikslais. Čia jis 
mums parodo, ką meniška ranka 
gali sukurti iš paprasto spalvoto 
popieriaus.

Viktoro Petravičiaus spalvotus 
lino raižinius reikia ilgai pastudi
juoti, norint juos pilnai įvertin
ti ir įžiūrėti jų gilią prasmę. O 
juose tiek daug skausmingosios 
gyvenimo istorijos.

Vaclovo Rato švelnių spalvų 
litografijos, lengvo stiliaus, atro
do, kad ir pievų paukštis toks 
lengvas tartum pūkas.

Adolfo Vaičaičio spalvota lito
grafija įdomiai įkūnyta ant rau-

Vasario šešioliktosios proga 
Chicagoje, Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoj atidaryta 
Lietuvių dailės instituto paro
da, kurioje išstatyta beveik 
aštuoniasdešimt kūrinių. Paro
doje dalyvauja devyniolika 
įvairaus amžiaus ir įvairaus 
žanro menininkų. Plačiau čia 
jų nevertindami, tenorime tik 
pasidžiaugti tikrai prasmingu 
mūsų tautinės šventės pami
nėjimu, kūrybos akcentavimu.

Daug kartų esame rašę, jog 
mūsų paskirtis laisvajame pa
sauly yra šaukti, be atvangos 
liudyti, kad tėvynė yra nelais
vėje. Tai mūsų aukščiausioji 
misija, antraip, mes būtume 
tik eiliniais imigrantais, nu
skendę besikeičiančioje ir ga
lų gale susiliejanšio  je visų kitų 
masėje, šiandieninėje kovoje 
už krašto laisvę mūsų svar
biausias ginklas yra kūryba. 
Tai vienintelė ir patikimiausia 
mažųjų tautų kovos priemonė, 
nes kūrybinės apraiškos nėra 
kovai angažuotos tiesiogine 
prasme, todėl jos amžinos. Kul
tūrinis palikimas tėvynei bus 
lygiai reikšmingas ir toliau, 
kaip jis reikšmingas ir dabar. 
Mūsų kūrėjų kūryba yra ne tik 
mūsų tautos turtas, bet tau
tos kūrybingumo ir tuo pačiu 
teisės į laisvę liudytojas.

Be abejo, mes kasmet mini
me šimtais parengimų Vasa
rio 16-tąją, mes pasakome 
daug gražių žodžių ir nenorim 
čia teigti, kad tie žodžiai ne
reikalingi. Tačiau ir mažesni 
darbai yra svarbesni už dide
lius žodžius, ši dailininkų paro
da yra tikroji dovana, ilgalai
kis kraitis mūsų tautai. Savu 
laiku kun. dr. Jonas Gutaus
kas pasakė: “Sugrius Kūno 
Kultūros rūmai, Laisvės alė
jos asfaltas sudužės, amžių vė
jai gal ir Nemuną išdžiovins, 
tik nemirs lietuvio vardas, nei 
mūsų šalies garbė, jei lietuviš
kojo Fidijaus kaltas mūsų lai
kų granite įkūnys amžinosios 
kūrybos ugnį, jei koncertų sa
lės mūsų muzikos garsais ai
dės”. Pratęsdami tai, galime 
pastebėti, kad nėra tiesa, jog 
šiame raketų amžiuje menas 
atgyveno savo dienas. Ne ma- 

dono popieriaus, naudojant tik 
juodus dažus.

Adolfas Valeška gyvas savo 
spalvų gausumu. Pat gyviausias 
“Prieplaukoj”, kur matome to
kius simpatiškus, tupiančius 
paukščius.

Telesforo Valiaus meniškoji 
ranka mums nupiešė tvirtas, este
tiškas, spalvotas litografijas.

Liudo Vilimo du labai skirtin
gu temų ir spalvų paveikslai, tie
siog nesinori tikėti, kad jie yra 
to paties autoriaus.

Viktoro Vizgirdos meno kūri
niai niūrūs, stambių aliejaus lini
jų, lietuviškų temų, bet kartu la
bai išraiškūs, ypač “Dailinin
kas”, kuriame pilna meniško pesi
mizmo.

Čia trumpai peržvelgus kiekvie
ną parodos dalyvį, galima pada
ryti bendrą išvadą, kad šie daili
ninkai yra autentiški meno kū
rėjai, kurie, atrodo, tiktai tuo 

i menu ir gyvena. Kiekvienas daili- 
ninlfaSj įpm rkaraklorinjii Stilių— 

šiuos varo pasaulį, bet kūrybi
nė mintis, o ir pagaliau fronte 
žmogus miršta ne už automobi
lį, bet už vienokią ar kitokią 
idėją. Iš antros pusės, meną 
šiandien kaip niėkada stengia
si pajungti visos diktatūros, ir 
tai rodo jo reikšmę. Mūsų kū
rėjai, būdami laisvi, atsistoja 
lygion plotmėn su kitais, kur 
mes tik kūryba galime atsilai
kyti prieš piktus antpuolius ir 
neatlaidžius metų dūžius. Ke
letas tos parodos dalyvių yra 
mirę, bet jų darbai ir šiandien 
tebeiiudija lietuvių tautos 'kū
rybinį genijų.

Ši paroda mūsų tautos šven
tės proga yra pati gražiausia 
puokštė prie Lietuvos laisvės 
paminklo, nes reikia tikėtis, 
kad didžioji dalis kūrybinių 
gėlių išsilaikys prieš atšiaurius 
laiko ir sąlygų vėjus. Gyvie
siems dalyviams linkėtina kū
rybinės ugnies, kuri sudegin
tų neviltį, kuri įgalintų kurti, 
kuri kitus uždegtų aukščiau
siai žemėje misijai, bet kokiam 
kūrybiniam darbui, žmogaus ir 
mūsų tėvynės labui.

Dažnai savo šventes minime 
įtik žodžiais, tik išviršine for
ma, ir todėl parodos surengi
mas yra prasmingas, nepai
sant, kad toje parodoje gal ir 
nėra išskirtinai patriotinių te
mų. Geras kūrinys, nepaisant 
tematikos, jau kalba už savo 
kraštą, nes nebūtinai patrioti
nės knygos ir patriotinių temų 
muzikos ar dailės kūriniai su
silaukia pasauly atžymėjimo, 
iškeldami autorių ir jo kraštą. 
Tenka sutikti su dail. A. Va- 
leškos teigimu, kad viena Pas
ternako knyga “Dr. Zivago” 
daugiau pasitarnavo antisovie- 
tinėj propagandoj, negu dau
gybė rusų 'bėglių, dingusių 
įvairiuose kraštuose. Kultūri
nis momentas mūsų nepriklau
somybės švenčių minėjimuose 
turėtų būti pagrindinis akcen
tas, nes juo ne tik išsimušama 
iš šablono, bet ir suteikiama 
išskirtinė reikšmė menui, kuris 
ir yra vienas tikriausių kovo
tojų už mūsų tautos laisvę ir 
neišnykstamumą laiko ir isto
rijos horizontuose.

L. Galinis

mi ir priemonėmis-aliejumi, gra
fika, skulptūra, mozaika, kolažu- 
save ryškiai išsisako. Išstatyti 
parodos meno kūriniai yra pilni 
venimo srove, bet nešokiruoją 
Dailininkų darbai daugumoje 
nauji, nematyti ir einantys su gy
venimo srove, bet nešokieruoją 
ultra-modernizmu, kuriame, a- 
not humoristo Vitalio Žukausko, 
jei nebūtų rėmų, nebūtų nė pa
veikslo. Šie Lietuvių dailės insti
tuto dailininkai yra produktyvūs 
ir vertingi savo kūryboj, įnešę 
daug naujovės ir pažangos į Lie
tuvos ir aplamai lietuvių meną.

Išeinant, dar kartą apžvelgus 
parodą, matyti parodos kruopš
tus ir skoningas sutvarkymas, kiek 
vieno dailininko kūriniai iška
binti vienoje vietoje, kas duoda 
žiūrovui iškart pamatyti to ar ki
to dailininko visą šioje parodoje 
išstatytą kūrybą. Aplamai, šią 
meno parodą galime pagirti tė
vo Bruno Markaičio, S. J. žo-

. (NulMltei 8bbL1 _
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Kaimas linksmina 
miestą
Satyros teatro spektaklių pluoštas Chicagoje

GINKLŲ FONDAS IR 
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

r. JANULIS

Kaip jau ne kartą esame mi
nėję, lietuviai niekada nebuvo 
linkę lengvam žanrui, todėl ir 
tos srities aktorių ar vienetų ne
buvo per daug. Nors lietuviai ir 
mėgsta humorą, tačiau juos pa
liesti irgi reikia gana atsargiai, 
nes daugumas tuoj įsižeidžia, į- 
žiūrėdami visur tik piktą valią. 
Iš antros pusės, lietuviai dažnai 
humorą naudoja savo priešui su
niekinti. Tam tikra prasme hu
moristiniai reikalai šiek tiek yra 
pagerėję, nuolat kalant, kad rei
kia juoko tik dėl juoko, kad šyp
sena turi tarnauti poilsiui, o ne 
kovai su savo priešu.

Nemažą teigiamą darbą ta lin
kme atliko mūsų jaunieji teat
ro mėgėjai, dauguma akademinis 
jaunimas, susispietę į “Antrąjį 
kaimą”. Be abejo, pirmojo anks
tesnio kolektyvo nariai buvo ne 
kartą išbarti dėl vieno ar kito at
vejo, kiti viskuo pasipiktino, kiti 
aplamai nemokėjo juoko priimti. 
Kaip vienas žurnalistas teigė, jog 
“Antrasis kaimas”, nuvažiavęs su 
savo programa kitur pagastroliuo 
ti, kai kuriuos miestuose atrado 
tikrai kaimą, nes žmonės visai 
nemokėjo humoro pagauti. Tie
sa, tai liečia daugiau senąjį An
trąjį kaimą, gi naujasis, dabar 
atsikūręs “Antrasis kaimas”, be
veik su visai naujais aktoriais, 
šiandien yra paėmęs kiek kito
kią kryptį — jis dar labiau pa
suko juokas juokui, šypsena šyp
senai kryptimi.

“Antrojo kaimo” du spektak
liai įvyko praėjusį savaitgalį (ki
ti vyksta šį savaitgalį). Progra
moje ten įrašyta “Mes neglosto
me, o jeigu glostome, tai prieš 
plauką”. Tačiau, programą pa
mačius, neatrodo, kad jaunieji 
kaimininkai būtų labai glostą 
prieš plauką. Kaip minėjome, vi
sa programa yra daugiau poilsi
nė, gerai nuteikianti, nors nebū
tinai jau visada iššaukianti juo
ką ligi ašarų. Taigi nėra nei y- 
patingo priešplaukinio glostymo, 
nei per didelį juoką keliančio hu
moro, yra programa, skirta poil
siui, ir manome, kad to labai pa
kanka.

*

Programa susideda iš dvide
šimt devynių ilgesnių ir trumpes
nių gabaliukų. Vieni jų labai 
skaidrūs, kiti sunkesni ne tik sa
vo priėjimu, bet ir pačia minti
mi. Iš viso žiūrovas turi pats tu
rėti reikiamą kiekį inteligencijos,
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• Kultūrinė kronika.
• Spygliai jr dygliai. 

be kurios programa daugelyje 
vietų gali būti sunkiai pagauna
ma.

Programa pradedama Teat
ro festivalio parodija. Gabalas 
gana neblogas, tačiau spektaklio 
pabaigoje atliktas “Šernas” (pri
menąs “Lokį”) yra gerokai ge
resnis. Jame dar prisimenama ir 
kita opera — “Maras”. Tarp tų 
ilgesnių gabaliukų maišosi trum
pesni, vieni lietuviški, kiti ame
rikietiški, gal pasiskolinti iš pana
šaus teatro vienetų. Vienos tele
vizijos programos parodija yra 
gera, tačiau dantų pastos rekla
mavimas, kažkaip lyg ir rėžia au
sį, galėtų ta reklama būti ir ki
tokio pobūdžio, dabar kiek atsi
duoda vulgarumu. Lygiai taip 
pat beveik pigiu anekdotu nus
kamba “Isūnymo agentūroje”. 
Kiek neskoningas, lietuviams ne 
charakteringas, mažiau įdomus 
gabaliukas “Astronautai”. Be a- 
bejo, nieko ten nėra rėkiančio, 
bet be “Astronautų”, manau, 
programa nebūtų blogesnė. “Ro
mano konkursas” iš esmės geras, 
tačiau pačią pabaigą reikėtų 
spręsti gal kiek kitaip. Pavardės 
yra gera aktualumo priemonė, 
tačiau šioj vietoj ji suskamba lyg 
prasivardžiavimas. Šiaip jau visi 
kiti gabaliukai gana patrauklūs, 
mieli klausyti ir žiūrėti. Kaip mi
nėjome, programai sekti reikia 
tam tikro inteligentiškumo. Jeigu 
nebūsi nei trupučio susipažinęs 
su Hamletu, tai kaukolės nors ir 
aktualus kilnojimas nieko gero 
nesakys, lygiai taip pat nėra reik
šmingas eilėraštis tam, kuris ne
žino Miškinio eilėraščio apie ža
liąjį kaimą. Dar blogiau su ški
cu apie poeziją, kadangi ne tiek 
daug mes jos žinovų turime, ir 
pavaizduotų mūzų įtaka dauge
liui neatrodė taip jau įdomi, kaip 
ji atrodo įdomi poezijos mėgėjui 
ir gerai su ja susipažinusiam. Pui 
kus gabaliukas “Pasaka”, kuris,

šiokiaVytautas Kasiuliį

Vytautas Kasiulis Raitelis
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jei dabar nebūtų nešiojami bal
tinių formos sijonai, gal nebūtų 
toks aktualus. Kiekvienu atveju 
programa gana patraukli, ir pu
santros valandos tikrai malonu 
tokioje nuotaikoje pasėdėti.

Scenoje buvo daugiau aktorių, 
negu jų išvardyta programoje, 
kurioje randama: Elvyra Kava
liūnaitė — Shannon, Lydia Ko- 
klytė, Marytė Mažeikaitė, Rimas 
Cinką, Vytas Marčiukaitis, Virgis 
Smilgys, Romas Stakauskas.

Šviesų efektai ir kitos pagalbi
nės priemonės visur gerai derino 
si, buvo lengvai sprendžiamos, 
nuotaikingos ir spalvingos, kaip 
ir patys teksto gabaliukai. Tačiau 
kai kurie jų yra betiksliai, netu
rį didesnės prasmės, bet tarp dau
gelio ir jie prisideda prie bendros 
giedrios ir skaidrios nuotaikos, 
tikro kultūringo poilsio.

Tam jaunam, šauniam viene
tui, nepabūgusiam darbo, linkė
tina nepavargti, linksminti ir to
liau lietuvį, dažnai nervus gadi
nantį reikalingom ir nereikalin
gom kovom. “Antrasis kaimas” 
vertas visiems pamatyti ir vi
siems parodyti.

Jaunimas tapo 
Schumanno portretą
Muzikinis Lapinsko studijos

Dariaus Lapinsko piano studi
ją Chicagoje lanko daugiau kaip 
30 mokinių, kurių didžioji dalis 
— pradedantieji, maži vaikai. 
Kompozitorius nesitenkina vien 
“atbūti savo valandas”, bet sten
giasi, jungdamas muziką su kito
mis meno šakomis, atverti moki
nio širdžiai ir platesnį, jam su
prantamą, meninį pasaulį, lavin
ti skonį, estetinius jausmus.

Praeito šeštadienio (11.22) va
karas Jaunimo centre buvo skir
tas Robertui Schumanui. Pagrin
diniai vakaro rėmai sudaryti 
iš Schumanno svarbiausių biogra
finių detalių, parašytų sklandžiai 
pulsuojančiu muzikos ritmu. Tek
stą skaito Jaunimo teatro akto
riai: Lucijus Alenskas, Marytė 
Smilgaitė, Jūratė Jakštytė ir Rim
vydas Vasiukevičius. Skaitoma 
be jausminio “kvėpavimo”, bet 
ritminga forma, ir iš skirtingų 
balsų tembro F frazė sužiba plas
tine išraiška.

Iš Schumanno biografinio tek
sto savaime išplaukia muzikinės 
iliustracijos: tai įvairūs fortepijo
nui gabaliukai, kuriuos atlieka 
maži “studentai” ir ornamenti
niai “instrumentalistų” ansam
bliai, kuriuose pasirodė ir Claros 
siluetas (Margarita Momkienė). 
Be to, romantinei egzaltacijai pa
kelti, pasigirsta Schumanno še
šios meilės dainos, kurias atlieka 
lietuvių operos solistas Bronius 
Mačiukevičius, akompanuojant 
Lioretai Plienaitei, Daliai Mačiu
kevičiūtei ir Aušrai Laurušony- 
tei. Stambiausią to vakaro Schu
manno veikalą — “Vienos kar
navalą” paskambino aukštas, lie
sas, ilgų pirštų jaunuolis Algi
mantas Viktorą. Reikia manyti, 
kad jo pianizmas nepasibaigs su 
jo jaunyste.

Darius Lapinskas turi auksinį 
raktą į jaunųjų širdis, mokėda
mas iš jų išgauti savo spektaklio 
idėjai daug variantų. Jis, kaip dai
lininkas, kuria iš įvairių akme
nėlių naują, efektingą spektaklį, 
vienodai ir sąžiningai dirbdamas 
su suaugusiais ir su vaikais. Tam 
jis skilia daug laiko, gal net va- 

vakaras Chicagoje

gia lobį iš savo talento ir išbars
to vienam vakarui. O gal ir ne? 
Gal tik bando, gal tik ieško sa
vo kūrybai idėjų, naujos išraiš
kos kūrybiniam troškuliui?

B. Ch.

• Apie įnirusius J. Balčikoni 
ir Petrą Klimą iš okup. Lietuvos 
rašoma, kad “juodu mirė Vieš
patyje”. Kitame laiške apie Kli
mą rašoma, esą Jis mirė kata-li- 
kiškai” Kaip žinoma, J. Balči
konis visada buvo tikintis, o P. 
Klimas į bažnyčią sugrįžęs kiek 
vėliau.

• “Publishers Weekly" vasa
rio 10 d. numeryje paminėjo Al. 
Barono knygą “The Third Wo- 
man”.

Gatvės muzikantasVytautas Kasiulis

Skaitytojas, tur būt, nus
tebs: kaip čia dabar ginklai 
prie švietimo? O dėl to, kad 
šitoks sugretinimas čia rašan
čiam primena vieną analogiją. 
Jeigu kadaise nepriklausomoje 
Lietuvoje būtų kas nors bent 
kiek rezervuočiau pasisakęs 
dėl Ginklų fondo organizatorių 
įtaigojamos minties, jog tik 
stiprus šios rūšies fondas gali 
apsaugoti ir išgelbėti tautą, į 
tokį žmogų būtų buvę pažiū
rėta kone kaip į valstybės iš
daviką. Pavojus panašaus epi
teto susilaukti, atrodo, yra ir 
dabar kiekvienam, kuris imtų 
ir suabejotų, kad ne vien litu
anistinės mokyklos išlaikymas 
yra pati didžioji mūsų čia bu
vimo prasmė. Dar pavojingiau 
tuo suabejoti šiais Lituanisti
nio švietimo metais, kada įti
kėta jau beveik nediskutuoti
na aksioma, jog net visa pusė 
Lietuvių fondo procentų turi 
nubyrėti švietimui.

Anaiptol niekas čia ir neno
ri tvirtinti, kad lituanistinis 
švietimas mums nereikalingas 
ir neremtinas. Tik, sakytume, 
turi būti saikas ir balansas. O 
mes lietuviai jau tokio būdo: 
neretai pametame saiką, į ką 
įsikabiname, tai nieko kito pa
šalėje ir nebematome, šventai 
įsikalbėdami, jog visos tautos 
prasmė kabo ant to, į ką mes 
patys, pasidavę susikurtam 
ūpui, įsikabinome.

Jau beveik sau įsišnekėjome, 
jog su šeštadieninėmis ir kito
kiomis lituanistinėmis mokyk
lomis ir joms vadovėlių leidi
mu mes čia šiandien atradome 
naujas ir anksčiau niekieno 
nejudintas Amerikas, kad vi
suomeninė ir kultūrinė bendruo 
menės prasmė ir tautinis įna
šas glūdi tik šiose mokyklose, 
visa kita laikant beveik tik 
antraeiliu dalyku.

Neapsigaukime. Laikotarpy
je tarp pirmojo ir antrojo pa
saulinio karo lituanistinės pa
mokos, kaip privalomas daly
kas, buvo beveik visų lietuviš
kų parapijų mokyklose. Vado
vėlių seserys taipgi išleisdavo 
apsčiai. Nemažai jų nei meto
du, nei išorine išvaizda neatsi
liko už tuo metu leidžiamus 
nepriklausamoje Lietuvoje. 
Bet koks viso to rezultatas? 
Ar išaugo iš to laikotarpio 
bent vienas aukštesnio lygio 
čionykštis lietuvis rašytojas, 
menininkas, muzikas, tautinę 
sąmonę nepraradęs pirmaeilis 
mokslininkas, pirmaujantis ir 
daug ką savo tėvų žemei lai
mintis šio krašto sostininkiš- 
kas politikas? Ar mes dabar 
panašiai neapsigausim, ar ne
nueisim tais pačiais keliais, 
kai įsikalbėsime, aukščiau ir 
giliau nesiekdami, jog pra- 
mokymas lietuviškai rašy
ti ir išleidimas elementaraus 
vadovėlio yra kažkoks jau la
bai išskirtinis kultūrinis įvy
kis? Tuo atveju, kiek mes bū
tume kultūrine prasme pažen
gę nuo didžiojo vyskupo Va
lančiaus laikų, kai jis užsimo
jo parapinėse mokyklose išmo
kyti lietuvius gimtosios kalbos 
rašto? Tai buvo milžiniškas ir 
epochinis vyskupo žygis 19-to 
amžiaus vidurio sąlygų ir is
torinės raidos kontekste. Ta
čiau tai būtų anachronizmas 
ir atsilikimas lietuvių tautos 
kultūrinėje raidoje, jeigu mes 
tuo pačiu pasitenkintume ir 
nieko daugiau nereikalautume 
20-to amžiaus pabaigoje.

Tuo tarpu iš tikrų jų mes čia 
daugiausia rūpinamės tik vai
kais ir seneliais: pirmuosius 
pramokydami šiaip taip pasi
rašyti lietuviškai, antruosius 
pagerbdami jų senatvėje. Nie
ko neturėtume prieš, jei būtų 
bent tiek pat dėmesio Skiria
ma tam visokeriopa prasme 
kūrybingiausiam darbui, kuris 
yra žmogaus dirbamas tarp 
vaikystės ir pagarbios senat
vės. Kada vis daugiausia dė
mesio ir lėšų mecenatai ir fon
dai skiria jaunatviškam litua
nistiniam švietimui, o kone vi
sai nesirūpinama iš jaunatviš
ko amžiaus išėjusių mūsų kul
tūrininkų kūrybinio darbo są
lygomis, tai jau nėra gerai. Si
tuacija man primena tokią 
analogiją. Mes čia esame pa
našūs į sėjėją, kuris visada tik 
sėtų ir sėtų, bet visai nesirū
pintų derliaus nuėmimu, palik
damas jį supūti rudenio darga
nose. Kokia tada jo sėjos pras
mė?

Jaunatviškam švietimui da
bar tenka visa pusė fondinių 
lėšų, nesgi reikia apmokėti 
pratimu ir vadovėlių paruoši
mą ir kt. Žinoma, kad reikia, 
tam nonrieštarauiame. Prieš
taraujame tik tokiai padėčiai, 
kai rašvtoiui už romaną, poe
zijos rinkini, ar dramą, kai 
muzikui už kūryba, ar moksli
ninkui už lituanistikos veika
lą, niekas neapmoka arba nu
metamas tik pasigailėjimo tru
pinys. O argi tai nėra sun
kus darbas, gal net labiau 

(Nukelta j 3 psl.)'



I iinuTiu
ANTROJI DALIS / 1969 METAI, KOVO M fi N E S I O 8 D. / M A R C H 8,1969 / PART TWO N R. 5 7 (10)

Juozo Strolios netekus
VLADAS JAKUBĖNAS

Nesustabdomai slenkant laiko 
eigai, mūsų gausi ir stipri “nau
joji” emigracija, atsiradusi čia 
po Antrojo pasaulinio karo, jau 
žymia dalimi nebėra nei nauja, 
nei jauna. Natūralaus, bet nelin
ksmo proceso eigoje mirtis išrau
na iš mūsų tarpo vis daugiau nu
sipelniusių ir pasižymėjusių as
menų.

Prieš porų savaičių savo kuk
liame bute, Chicagos “Westsaidė- 
je”, buvo rastas negyvas muzikas 
Juozas Strolia. Netekome taurios, 
savito, nepriklausomo būdo as
menybės, o kartu ir talentingo, 
ne vienoje srityje pasižymėjusio, 
muzikos veikėjo.

Gyvenimo tėkmė ir kūrybos 
pobūdis

Juozas Strolia išėjo iš lietuviš
ko kaimo, gimęs 1897 m. Utenos 
apskrityje. Pirmą rimtą muzikinį 
išsilavinimą jis gavo Klaipėdos 
konservatorijoje, lankęs ten smui 
ko klasę 1924-1929 m. Šią klasę 
jis baigė kaip diplomuotas smuiki 
ninkas. Tačiau jo tolimesnėje vei
kloje J. Strolią vis labiau sutin
kame kaip pedagogą, chorvedį, 
žurnalistą, o svarbiausia— kaip 
kompozitorių.

Juozo Strolios kūryba yra dau
giausia vokalinė, ji apima apie 
300 kūrinių; jų nemažai yra iš
leista, nemažai liko rankraštyje; 
daugelis įėjo j mūsų chorų ar so
lo dainininkų repertuarą, bet taip 
pat daugelis liko mažai kam žino 
mi.

Juozo Strolios kūryba rodo, 
kad autorius turi neabejotiną kū
rybinę dovaną ir dar kaikurių y- 
patybių, kurios, turint omenyje 
jo Klaipėdoje lankytą smuiko kla
sę, yra mus kiek stebinančios. 
Jau nuo 1927 m. J. Strolia pasiro
dė su nuotaikingomis liaudies sti
liaus ir gražaus melodingumo 
choro dainomis, arba liaudies 
dainų harmonizacijomis. Jo pir
mieji kūrybiniai bandymai yra 
primityvios, nors taisyklingos fak 
tūros, daugiau atatinką smuiki
ninko “šalutinę liniją”. Įdomu, 
kad J. Strolia nesustojo vietoje: 
sekdami jo tolimesnius kūrinius, 
galime konstatuoti vis kylančią 
techniką, ypač polifonijos srity
je. Jis šitai naudojo tai išplėsti
nėse liaudies dainose, tai solo dai
navimui skirtuose kūriniuose. 
Karo audrose, dėka žmonos kil
mės išvaduotas iš bolševikų ka
lėjimo, J. Strolia jau 1941 m. at
sidūrė Vokietijoje, kur iki 1944 m. 
paskelbto totalinio karo dar pil
nai veikė visos muzikinio gyve
nimo institucijos. Čia tiek aplin
kumos, tiek privačių pamokų pas
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vokiečių profesorius dėka, J. 
Strolios kūryboje pasirodo nau
ji elementai: kiek naujoviškesnė 
polifonija ir drąsesnės harmoni
jos. Tačiau J. Strolia pasilieka vis 
dėlto pats savimi: kiek naujoviš- 
kesniu romantiku su stipria poli
fonijos priemaiša. Galime tarti, 
kad visoje vėlesnėje J. Strolios 
kūryboj regim tam tikrą akade
minį atspaudą: kūryba jau visai 
nepanaši į “smuikininko šaluti
nės linijos” darbus. Kai kurias jo 
dainas iš pažiūros galėtume api
būdinti taip, lyg būtų jas rašęs 
konservatorijoje kontrapunktą 
dėstąs profesorius, kuris šalia to 
yra dar apdovanotas jaukia ir 
nuotaikinga melodijos dovana, 
vokalinei muzikai. Galime tar
ti, kad J. Strolios įnašas į lietu
vių muzikos lobyną nėra gabaus 
diletanto “ad hoc” sukurti kūri
niai, bet kad jo ypač vėlesni dar
bai didesniu ar mažesniu ryšku
mu atstovauja profesinio kompo
zitoriaus lygiui.

J. Strolios choro dainų tarpe tu
rime paprastesnių, tinkamų že
mesnio išsilavinimo chorams, 
bet yra ir ilgesnių, painesniu dau
giabalsiu judėjimu paremtų kūri
nių, kurių gali imtis tik išprusę 
chorai. Stambesni J. Strolios kū- 

Juozas Strolia

riniai. kantata “Tvanas” (Putino 
žodžiai) solo balsui, mišriam 
chorui su simfoniniu orkestru 
(neteko girdėti, kad būtų kur 
nors atlikta), “Skubėki” (žo
džiai P. Vaičiūno) 6 balsų cho
rai su deklamacija ir kit.

Solo dainų J. Strolia parašė ne
mažai; jos nėra lengvos įsijausti, 
ypač vėliau parašytos pasižymi 
kondensuota, kiek asketiška a- 
kompanimento technika su gan 
rafinuotomis harmonijomis, su 
polifoniškai vedamais balsais. 
Ne visos jo dainos yra plačiai ži
nomos, mat, dainininkams ne vi
suomet sekdavosi iš jo gauti ran
kraštį. Chicagoje labiau žinomos 
yra šios J. Strolios dainos: “Au
dra”, išleista jau Chicagoje, iš 
ankstyvesnių kūrinių (J. Mikuc- 
kio žodžiai); joje, šalia nuodug
naus kompozicinio darbo, jaučia
si pigesnių akompanimento prie
monių, kaip pamažintų septakor- 
dų oktavos ir panašiai. “Sapnas 
apie šiaurę” (Bradūno žodžiai) 
yra svajingos nuotaikos kūrinys, 
priklausąs prie rafinuotai roman
tinio stiliaus; vidurinėje dalyje 
šalia gražios vokalinės linijos y- 
ra nuostabiai gražiai pravesta a-

kompanimento kontramelodija.
Taip pat K. Bradūno žodžiams 
parašyta “Nakties akimirka” -ly
rinės nuotaikos daina, nelengva 
atlikti, kondensuotos, bet įdomios 
faktūros. “Ilgesys” (Brazdžionio 
žodžiai) po kiek asketiškai vestu 
akompanimentu slepia savyje gi
lų tragizmą. Jau šių pavyzdių 
užtenka, kad vertintume Juozą 
Strolią, kaip profesinio lygio 
kompozitorių, kurio talentas lin
kęs kiek į niūrias lyrines nuotai
kas, savyje susikaupęs, asketiškas.

Juozo Strolios kūryboje vokali
nė muzika užima svarbiausią 
vietą, bet jis yra parašęs ir kūri
nių smuikui su fortepijonu, ku
rie tačiau mažiau žinomi. Jo dai
nos, tidk chorinės, tiek solo, vis 
dėlto bus svarbiausias kompozito
riaus palikimas. .

Muzikos mokytojo keliu

Dar Lietuvoje, J. Strolia aktyviai 
pasireiškė ir kitoje srityje. Bemo- 
kytojaudamas gimnazijoje, jis pa
matė visišką trūkumą lietuviš
kų muzikos vadovėlių, išskyrus 
kun. T. Brazio elemantarinę mu
zikos teoriją. 1935- 1936 m. lai
kotarpyje jis parašė ir išleido 
“Solfedžio”, “Muzikos teoriją” 

ir “Trumpą muzikos istoriją”. 
Šio straipsnio autoriui teko ak
tyviai prisidėti prie šių vadovė
lių pripažinimo tinkamais moky
kloms, kai toks pripažinimas bu
vo svarstomas švietimo ministeri
joje. Ten man, kaip iš konserva
torijos mokytojų sudarytos komi
sijos jaunesniam, bet aktinges- 
niam nariui, pavyko nugalėti sti

prią senesnių muzikų, ypač teo
retiko J. Bendoriaus, opoziciją, 
kuris siūlė vadovėlių nepraleisti, 
bet palaukti, kol kompetentingi 
žmonės parašys. Kadangi, pra
ėjus jau keliolikai metų nuo ne
priklausomybės atkūrimo, “tik
rai kompetentingi asmenys” dar 
jokių vadovėlių nebuvo parašę, 
lai vis dėlto pavyko pravesti nu
tarimą, pripažįstantį J. Strolios 
vadovėlius, kaip tinkamus naudo
ti gimnazijose, mokytojų semina
rijose ir žemesnėse muzikos mo
kyklose. J. Strolios vadovėliai ne
pretendavo į akademinį lygį, 
bet buvo aiškiai ir logiškai išdės
tyti, pritaikyti praktiškam reika
lui. Jie užpildė tuo laiku buvusią 
spragą, buvo plačiai vartojami ir 
susilaukė keleto laidų.

J. Strolios vadovaujami mo-

Paukščiai jau grįžta... 
Nuotrauka Vytauto Maželio

m...

kyklų chorai keletą kartų laimė
jo tarpmokyklines varžybas, ta
da sparčiai ruošiamas Švietimo 
ministerijos.

Karo audrose ir pokario 
rūpesčiuose

J. Strolios išorinės biografijos 
faktai surišti su mokytojavimu ir 
vadovavimu chorams; 1929-36 
Tauragės aukštesnėje komerci
jos mokykloje, 1936 m. Šiaulių 
mokytojų seminarijoje. 1939 m. 
jis pradėjo dirbti ir Šiaulių muzi
kos mokykloje, kur dėstė te
oretinius dalykus, violą ir muzi
kos istoriją.

Karštas patriotas ir drąsus sa
vo nuomonių reiškėjas jis krito į 
akį okupantams, ir buvo vie
nas iš nedaugelio muzikų, atsi
dūrusių kalėjime, iš kurio buvo 
išvaduotas, kaip pusiau fiktyvus 
repatriantas į Vokietiją. Čia jis, 
dar karui einant, grojo orkestre 
viename iš Dresdeno priemies

Vytautas Kasiulis Smuikas ir knyga

čio teatrų (berods ten pat, kur 
dirigento padėjėju, o vėliau ir di
rigentu buvo Aleksandras Kučiū- 
nas); šalia to mokytojavo, dės
tydamas muziką dviejose vokie
čių gimnazijose. Stovyklų laiko
tarpyje jį teko ne kartą aplanky
ti, su dainininkų grupe koncer
tuojant Uchtės stovykloje, Britų 
zonoje, kur tremtiniai gyveno pa
lyginti gerose sąlygose. Uchtėje 
J. Strolia buvo sudaręs gerą cho
rą, dėstė muziką ir uoliai kompo
navo, kartu pats gilindamasis į 
kompozicijos, teoriją. Tada ma
tyti jo kūriniai jau stebino savo 
technišku užbaigtumu ir rimtu
mu.

Atvykęs į Naująjį Pasaulį, Juo
zas Strolia sunkiai pritapo prie 
vienos vietos. Atvykęs 1952 m. į 
Chicagą, vėliau vargonininkavo 
Los Angeles, Bostone, kurį laiką 
Sao Paulo, Brazilijoje, kurį laiką 
į Jungtines Valstybes, jis pabuvęs 

(Nukelta j 2 psl.)

SVETIMŲJŲ BALSAS

me Vaičiulaičio novelių rin-Vargu ar kuris mūsų lais
vajame pasaulyje, o ypač šia
me krašte, gyvename tokiose 
skurdžiose sąlygose, kad ne
pajėgtume nusipirkti tos ar 
kitos lietuviškos 'knygos. Ta
čiau ar jas perkame? Ar nu- 
perkame bent tiek, kad lei
dyklos pajėgtų išsilaikyti, kad 
rašytojui būtų ne vien tik tuš
čias ačiū pasakyta, bet ir mi
nimalus honoraras sumokė
tas? Truputį ar ir visai gerai 
pramokę svetimų kalbų, nesi- 
gėdiname kartais vaidinti 
daug išmanančius, į lietuvių 
grožinę literatūrą žvelgian
čius iš aukšto. Puse akies 
žvilgterėję kitur, savąjį raštą 
imam nuvertinti, lyg palygi
nimas liudytų lietuvių kūry
binio žodžio nenaudai. Ar iš 
tikrųjų lietuvių literatūra dė
mesio neverta?

Jei savų kritikų žodžiu ne
tikime, tai patikėkime ameri
kiečiais, kurie, susipažinę su 
lietuvių grožine literatūra, iš
versta j anglų kalbą, griauja 
visus musų atšiaurumo sava
jai knygai argumentus. Čia 
pateikiame tik keletą greito
siomis sugriebtų pavyzdžių.

Štai ką sako apie aną ty
riausią mūsų tautos poeziją 
— apie mūsų liaudies dainas 
amerikietis rašytojas Robert 
Payne, kai su jomis susipaži
no 1964 m. Voyages Press iš
leistoje lietuvių dainų antolo
gijoje “The Green Linden”:

“Užtikęs jas, nustembi ir 
vos norisi tikėti, kad tokių 
tobulų dainų dar yra. Jos tu
ri grožį ir tyrą, primityvų 
orumą, viršijantį viską, ką aš 
radau Vakarų literatūroje, 
išskyrus ankstyvąsias Graiki
jos salų dainas. Atrodo, kad 
jos buvo parašytos pasaulio 
aušroje, ir kad jos dar tebe- 
rasoja”.

O vėl kitas amerikietis ra
šytojas Clark Mills apie An
tano Vaičiulaičio kūrybą, ra
dęs ją Manyland Books lei
dyklos 1965 metais išleista- 

kinyje Noon at a Country Imi, 
sako:

“Ima pagunda tvirtinti, kad 
ryškiausia Vaičiulaičio veikalų 
savybė yra nuošalumas. Toks 
terminas lyg įtaigotų tarpą 
tarp autoriaus ir jo personažų 
bei jų veiksmų. Tačiau toks 
nuošalumas yra nuolat per
šviestas šiltu kilniadvasišku
mu, nuosaikiu ir neišsekančiu 
prisirišimu prie žmonių, prie 
daiktų ir prie mažiausių žemiš
kųjų tvarinių.

Noon at a Country Inn su
pažindina mus su tikros ver
tės, europietiško lygio rašyto
ju. Skaitytojai anglų kalba, be 
abejonės, godžiai lauks kitų 
šio natūralaus, paprasto ir ste
binančiai įgudusio rašytojo 
naujų vertimų. Su jo ypatybė
mis rašytojų šiandien yra ne
daug”.

Long Beach Press - Tele- 
gram, Calif., recenzentas, pa
minėdamas Aloyzo Barono 
knygą “The Third Women” 
savo vasario 19 d. laidoj, rašo:

“Lietuva gali būti viena iš 
mažesnių valstybių, tačiau ji 
šimtmečiais yra turėjusi litera
tūrą, dėl kurios nereikia rau
donuoti, palyginus ją su daug 
didesnėmis tautomis. Geriau
sia dabarties lietuvių literatū
ra yra rašoma išeivijoje, dau
gelis jos geriausių rašytojų at
vyko į Ameriką po to, kai Ru
sija godžiai prarijo jų tautą.

Aloyzas Baronas yra vienas 
iš tokių rašytojų. Ši giliai hu
maniška, pilna užuojautos is
torija apie bevaikę moterį, ku
ri išsaugojo žydų berniuką nuo 
nacių, kad ilgainiui pati jo ne
tektų, atsiimant jį tikriesiems 
tėvams, yra puikus žingsnis į 
Aloyzo Barono kūrybą”.

Gi prof. Charles Angoff žur
nalo The Literary Review re
daktorius ir Fairleigh Diokin- 
son bei New York universitetų 
profesorius, perskaitęs mūsų 
didžiojo klasiko Vinco Krėvės 
“Skerdžių Lapiną”, sako:

“Kartą perskaityta, ši apy
saka ilgai pasilieka skaitytojo 
sąmonėje. Čia tiek prasmės ir 
įžvalgumo, kad juo daugiau 
skaitai ją, juo gilesnė darosi 
toji prasmė. Tai vidinių per
gyvenimų, nuotaikos ir aplin
kos pavaizdavimo brangakme
nis. Apysakos vertė; prasiver
žia pro visas erdvės užtvaras. 
Jau tas vienas kūrinys išstato 
Vincą Krėvę į pirmąsias mo
derniųjų beletristų eiles”.

šitokių ir panašių atsiliepi
mų apie mūsų literatūrą ame
rikiečių rašto pasaulyje pasta
raisiais metais rastume jau 
gana nemažai. Jei netikime sa
vais. patikėkime kitais. O lie
tuviška knyga skaitytojo visa
da laukia. Ypač dabar, kai yra 
proga pasinaudoti “Draugo” 
knygų išpardavimo mėnesiu..

U brd.
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ir generacijų
klausimu
Vytauto Kavolio "Nužemintųjų generaciją" pasitinkant

KAZYS BRADŪNAS

Vytautas Kavolis, NUŽEMINTŲJŲ 
GENERACIJA. Egzilo pasaulėjau
tos eskizai. Išleido Santara-Šviesa 
Algimanto Mackaus vardo knygų 
leidimo fondo lėšoms 1968 metais. 
Knyga 80 psl., kana $2.00, gauna
ma ir "Drauge”.

“nu-

Mūsų čionykštėje literatūros 
raidoje praėjusieji (1968) metai 
bus atmintini dar ir todėl, kad 
pagaliau ir išeivijoje išleista net 
dvi studijinės knygos, kalbančios 
išimtinai apie laisvojo pasaulio 
lietuvių literatūrą. Ėjo dešimt
mečiai, mūsų rašytojai įvairiuo
se pasviečiuose rašė romanus, no
veles, dramas ir poeziją, tačiau 
atskirų leidinių apie šią literatū
rą taip ir nebuvo, tenkinantis tik 
recenzijomis periodinėje spaudo
je. Ir štai dvi knygos vienu me
tu: didelės apimties, net 23 me
tų laisvojo pasaulio lietuvių gro
žinę literatūrą studijiniu žodžiu 
sveriantis kolektyvinis 7 autorių 
700 psl. veikalas “Lietuvių litera
tūra svetur 1945-1967” ir tegu ir 
nedidukė, bet savotiškai specia
liu žvilgsniu užgriebianti kelių 
jaunosios kartos mūsų rašytojų 
kūrybą Vytauto Kavolio “Nuže
mintųjų generacija”.
Ne “nužemintieji”, 
bet “bežemiai”.

Pirmiausia dėl termino
žemintųjų”. Pastaraisiais metais 
vienur kitur spaudoje ir kal
bose pastebimas noras Mackų ir 
jam giminingus ar bendraam
žius rašytojus vadinti “nužemin
taisiais”. Sąvoka labai netiksli, 
atsiradusi, gal būt, iš nepakan
kamai subtilaus lietuvių kalbos 
žinojimo. Juk nužemintieji mūsų 
kalboje yra tie, kurie stovėjo gar
bės prasme aukštai, bet kieno 
nors kito buvo priversti nulipti 
žemyn, atseit — buvo nužemin
ti, kietesne prasme net suniekin
ti. Švelnesne prasme “nužemin
tieji”, gali turėti aplamai kiek 
menkinamąjį tūrį. Sakysim, anas 
evangeliškasis svečio paprašy- 
mas iš pirmos vietos prie stalo 
slinktis kiek toliau nuo jos sve
čiui kitų akyse jau bus nužemini
mas.

Iš Vytauto Kavolio knygos ne
atrodo, kad minėtos prasmės 
būtų jo suteikiamos nužemintų
jų generacijai. Iš tikrųjų tokiai 
sąvokai vargu ar berastume pa
kankamai svaraus pagrindo. Tar
damas “nužemintieji”, Vytautas 
Kavolis galvoja apie tuos mūsų 
jaunesniuosius rašytojus, ku-

Šiame numery
Kokybės perpratimo jausmas 
ar tik centauro juokas?
Bežemių ir generacijų klau
simu.
Visuomenė ir asmuo. 
Carlos Bousono eilėraščiai.
Pastabos apie Vydūno teat
rą.
Operos “Ponia tarnaitė” pa
siklausius.
Gausus latvių knygų derlius 
išeivijoje.
Gintaro žemės tautos. 
Kultūrinė kronika. 
Nauji leidiniai.
Akademinės prošvaistės.

rie, bręsdami svetimuose pasvie
čiuose, jau neturėjo gimtosios že
mės po savo kojomis, bet kurie 
vis dėlto jaučiasi nei visiškai iš 
jos išrauti, nei čia prigiję, tai tie, 
kurie aplamai neturi jokios žemės 
po savo kojomis. O tas žemės ne
turėjimas ir yra šių rašytojų as
meniškoji tragedija, tačiau ir jų 
kūrybos autentiškojo Aš didybė. 
Rašytojai jokia prasme čia nėra 
nužeminti, o tik bežemiai Tad, 
neiškreipiant visai aiškių mūsų 
kalbos sąvokų, jeigu jau ir sutik
tume su V Kavolio aptariamos 
kartos realybe, turėtume vartoti 
ne “nužemintųjų generacijos”, 
bet “bežemių generacijos” vardą.
Abejonė kartos etikete.

Knygoje autorius norėtų brėž
ti labai ryškią liniją tarp mūsuo
se jau įsipilietinusios žemininkų 
kartos ir kiek vėlesnės ar jaunes
nės bežemių kartos. Vargu ar čia 
yra dvi kartos ne tik amžiaus 
prasme, bet ir idėjine ar kokio 
nors skirtingai angažavimosi po
ezijai prasme. Ar tik iš didesnės 
laiko perspektyvos po pluošto 
metų neatrodys, kad ir “nuže
mintieji”, tiksliau sakant, — be
žemiai yra tik tąsa to mūsų poe
zijos lūžio, kuris prasidėjo su 
“Žemės” antologijos pasirodymu 
ir “Literatūros Lankų” leidimu. 
Juk ir V. Kavolio užtikrintai “nu
žemintieji”, kaip Alg. Mackus, A. 
Škėma ar Jonas Mekas spausdi- 
nosi “Literatūros Lankuose” — 
taigi ne tik kokia likimine, bet ir 
tiesiog raidine prasme yra lanki
ninkai.

Taipgi būtų sunku sutikti su 
Vytauto Kavolio tezėmis, ban
dančiomis įrodyti, kad Mackaus, 
Sutemos, Škėmos ar Meko kūry
binis angažavimasis yra griežtai 
kitoks negu žemininkų. Many
čiau, kad čia galėtų būti kalba tik 
apie daugiau ar mažiau poetinių 
įvaizdžių skirtumus. Vienų ir ki
tų giliausios kūrybos šaknys yra 
tame pačiame praradime, nes iš 
tikrųjų vienų ir kitų dabarties ir 
ateities situacija yra ta pati. Ir 
vienų ir kitų kalba daugiausia su
kasi apie tą patį esmingiausią 
žmogiškosios būties klodą. Skir
tumas tik, kad žemininkai tai iš
sako labiau sąmonėn įsimintu 
tuo ar kitu poetiniu įvaizdžiu, į- 
sirėžusiu dvasion gimtųjų • na
mų ir gimtojo krašto aplinko
je, tuo tarpu bežemiai apie tą pa
čią situaciją kalba, naudodamiesi 
savo brendimo aplinkos įvaiz
džiais.

Bet daugeliu atvejų ir šito ne
galėtume jau taip lengvai įžiūrė
ti, nes ir minėtų dviejų plotmių 
įvaizdžiai neretai tiesiog pinte su
sipina. Paimkime, kad ir A. Mac
kaus “Chapel B” knygą. Ten gre
ta nuogai čionykščių graborinių 
ir1 kontinentų ribas peršokančių 

I afrikietiškųjų įvaizdžių skamba 
ir liaudiškai tautosakinė gaida, 
tokia būdinga kone visiems “se
niesiems” žemininkams. O ką jau 
bekalbėti apie kokius neperžen
giamus filosofinio kūrybos suvo
kimo bei idėjinio būčiai angaža
vimosi griovius. Jų ir nėra, jei 
neskaitysime kiekvienam auto
riui būtino individualumo, be ku
rio ir pats autorius būtų bevertis, i Religijos trūnija; iš chaoso

Jonas Kelečius Stichija
Iš šiandien (kovo 15 d.) 7 vai. vak. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaromos parodos

M

Kai drobė tampa miniatiūrine scena
Jono Kelečiaus parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, proga

Prieš trejetą metų su pirmąja 
paroda čikagiečiams prisistačiusi 
Joną Kelečių vieni pasitiko su 
nuostaba, kiti gi su klaustukais 
veiduose, nebūdami tikri, ko ga
li tikėtis iš debiutuojančio dai
lininko. Bet jo mokytojas Sid- 
ney Borden jau anuomet mums 
pasakė: “Jonas yra pasišventęs 
menininkas, kurio gaivalingu
mas, asmeninis disciplinuotumas 
ir aukštas tikslas primena tikruo
sius menininkus tiek Amerikoje, 
tiek Europoje”.

Pirmuosius dailininko žings
nius pradėjęs dar tremtyje (Ha- 
nau), Vokietijoje, Jonas studijas 
tęsė Institute of Lettering ir Chi
cagos Meno institute, mokyda
masis tapybos pas žinomuosius 
dailininkus — pedagogus: Alan 
Lunak, Richard Keane, 
Paulus, Rudolph Pen, 
MacKinnon, Constantine 
gialis; skulptūros — pas
Weiner; taikomosios dailės—pas 
Sidney Borden ir Vincent Vidri- 
ne. Uoliai studijuodamas eilę 
metų, dailininkas priima savo 
mokytojų metodus, apvaldo kom 
poziciją, ištobulina techniką, ta-( 
čiau nepraranda savo veido, da
bar jau kaip subrendęs tapyto-

BRONE JAME1KIENE ku-

KOKYBĖS PERPRATIMO JAUSMAS AR TIK 
CĖNTAURO JUOKAS?

James 
Isobel
Pou-
Egon

jas—koloristas drąsiai vartojus vi
są spalvų gamą.

Ne kiekvienas tapytojas yra ly
giai jautrus spalvai, o tapytojo 
spalvingumas, betgi, pabrėžia jo 
jautrumą gyvenimui, žmogui ir 
aplinkai. Tokį jautrumą įžvelgia
me Kelečiaus asmenyje, jo dar
buose ir tapyboje, kurioje jisai 
ieško ne nudailintos, rafinuotos 
ir nuo gyvenimo nutolusios tik
rovės, bet varganoj aplinkoj, ap
šepusiuose miesto kvartaluose ar 
kuklios vasarvietės užkampiuose 
slypinčios kasdienybės. Tas jo 
jautrumas prasiveržia didžiu gai
valingumu, kurį dail. Richard 
Kean apibūdina: “Kelečiaus 
kompozicijose jaučiame vykstan
čią kovą tarp kūrėjo ir kūrybos 
objekto. Kelečiaus darbai, tačiau, 
aiškiai rodo triumfuojančią kū
rėjo pergalę”.

Jei ankstyvesnėje Kelečiaus kū
ryboje nesutikome nei raidinio 
realizmo, nei kraštutinio abst
rakto, tai dabartiniuose darbuose 
matome ne tik stiprią formų sti
lizaciją, bet ir aiškų kelią į vi
sišką abstraktą. Ir dabar, tačiau,

Ijis išlieka ištikimas spalvai, 
ri yra jo tapybos raktas.

Pažindami Kelečių ne tik kaip 
dailininką, bet ir kaip kūrybin
gą teatralą, negalime praeiti ne
pastebėję paralelės tarp jo dro
bių ir scenos: drobė jo rankose 
tampa miniatiūrine scena, ku
rioje iškyla ne tik vieną ar ki
tą charakterį interpretuojąs ak
torius, bet jau ir pats režisierius, 
spalvas ir formas teptuku gru
puojąs į darnią mizansceninę 
kompoziciją. Gal ir mes Kele
čiaus vaizdinėje kūryboje giliau 
įžvelgtume dailininko užmačias, 
jei įstengtume arčiau susipažinti 
su jo pažiūra į teatrą, į sceni
nes galimybes bei sceninius rei
kalavimus, į menininko — dai
lininko ir teatralo — misiją ir 
jo tikslus bei uždavinius priva
čiame ir bendruomeniniame gy
venime.

Tačiau ir be to, dailininko vi
zija į mus kalba jautriu ir drau
ge gaivalingu spalvingumu, au
ga, platėja ir turtėja gilėjančia 
pažiūra į gyvenimą, aplinką ir 
žmogų, didėjančia jėga ir įkvė
pimu perduodama žiūrovui tai, 
ką akis pamatė, mintis ištyrė, ir 
širdis pergyveno.

gali rasti' neperšokamo griovio 
tarp Alf. Nykos — Niliūno ir 
Alg. Mackaus vaizdų ir idėjų, kai 
palygini vieno ir kito emigran
tiškos temos niujorkiškus ir an- 
gliakasiškus posmus. Štai Niliū- 
nas.

Grįžęs iš kelionės
Montenegro kalnuose, 
pasimistas kurmis 
Klausosi kas naktį mirusių dainų: 
Malonios ir puikios pakalnės

Dubysos...
E’ natų miez’o mare Michelamma 

e Michelamma...
(Balandžio vigilija, 67-68 psl.)

generacija ir augintiniai, 71 psl.)

Tavo kolosų svaiguly miršta 
tautos — didelės ir mažos, 

Pilko žmogaus nešiotos nekaltos 
mergaitės 

Pavidale: jų simboliai seniai 
augina 

Peanut’s man vaikus. Žmonės iš 
senų valizų 

Meta į gatves gimtosios žemės 
saujas, gautas 

Iš tėviškės ugniavietėj 
tebegyvenančio vaiduoklio, 

Praradę vietą kosmose ir savyje...

O štai ir Mackus:

no ir pats autorius butu bevertis, , Religijos trūnija; iš chaoso 
Sakysime, juk ir norėdamas ne- i Vystosi ir gimsta ciniški dievai.

Atėjo emigrantas paryčiu, kai 
paprastai užteka saulė, 

ir dairėsi kranto, žvalgėsi laivo 
į kaimo ir upės sankryžą. 

Džiaugsmas buvo ir džiaugsmas 
mirė nepasikeitę vietomis.

Apsikabino žvėrys paskutiniam 
patepimui sidabrinių augalų 

aliejais.
Glamonėjamas juodo mėnulio, 

augintinis puolė į tinklą.
Karūnuotai galvai išrišimą suteikė 

hiena, ir vėliau hiena sugrįžo. I 
^Neornamentuotos kalbos}

Kasyklose kasa anglis
Ir užkasa 
plaukus Marija Retėjantis vyrų 

būrys 
sekmadieniais traukia į smuklę 

Užkimę balsai 
dainuoja kaip Nemunas plaukia Ir 

skaito vidurnakčiais laiškus 
iš gimto krašto Marija 
Į vėstančio vakaro lietų 
ji dairos išlyjančio veido 
Liepsnojančios saulės laidoj 
tėvas iš darbo negrįžo 
Kaip Nemunas plaukia dainuoja 

per naktį Marija 
Seno apsiausto sagas 
kelionei siuva Marija
Ir laukia pavargusių žingsnių 
į laiptus duris atsivėrus 
ir laukia pilkoj atvirutėj 
labanankt iš Vilniaus Marija 
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Ar neatrodo, kad geras yra 
tas, kuris laimi konkursą, lenk
tynes, sporto žaidimus? Laik
rodis yra geresnis tas, kuris 
tiksliau už kitus nurodo laiką, 
žmogus — kuris žino daugiau 
kalbų už kitus. Bet kas yra 
tikras menininkas ? Kuo jis ge
resnis už kitus? Ir kaip geres
nį veikalą atskirti nuo kitų? 
Šitai, atrodo, retas žino. Ir gal 
nežinos.

Dėl šito nežinojimo kyla 
įvairių nesusipratimų ne tik 
mūsų spaudoje, bet ir kitur. 
Mūsuose visa tai prasideda 
nuo nekaltai giriančiųjų veika
lo kritikų viename laikraštyje, 
Vėliau jau kiek kitokių įverti
nimų kitame, dar naujesnių 
svarstymų kokiame žurnale, 
kol veikalas galų gale tampa 
visai netikusiu trečiame.

Pasigirsta tada grasinimai, 
sąskaitų suvedimas, ryšių nu
traukimas su kritikais. Pasiro
do vos ne “baironiški” atsaky
mai kritikui spaudoje (Bairo
nas eilėmis jiems atsikirsda
vo). Tada atsakymai kartais 
tampa net literatūriniais per
liukais, o ir kritiko sekantieji 
kontraatsakymai neužsiledižia, 
ir taip gauname įprastą mū
suose “dialektiniai literatūrinį 
srautą” — ginčus dėl meno ar 
teisybės.

Taip yra pas mus, taip yra 
ir kitur. Ir atrodo, kad kriti
kavimas turi savo reliatyvią 
vertę.

Tačiau, žvelgiant iš šono, kai 
kas mūsuose atrodo dar kiek 
ir blogiau. Kodėl? Mums trūks
ta tos Dievo dovanos — to 
švento kuklumo. Mes retai pa- 
galvojam, kaip mūsų veikalai 
pasijustų kokioj nors daug 
reikalaujančioj leidykloj, saky
sime čia, JAV, kur iš “unsolli- 
cited” rankraščių spausdina 
tik vieną kitą iš prisiųstų tūks 
tančių. Net užsakytiems veika
lams prisiųstos santraukos ten 
yra keičiamos ir neperkamos, 
kol leidėjas nėra visiškai pa
tenkintas. Bet ir po to, niekas 
negarantuoja galutinai baigto 
veikalo išleidimo. Mat, leidėjas 
nori būtinai uždirbti, bijo apsi
rikti. O ir išleidęs penkių do
lerių veikalą, jis dar dreba, 
nes nemaža jų vėliau atsiranda 
sumestų krautuvėse į krūvas, 
parduodamų net už 25—60 
centų (su kietais viršeliais). 
Pasiskaitykime, kokios jie ver
tės? Kas juos išleido? G. P. 
Putnam’s, Raudom House ir 
kiti! Jų specialistai apsiriko... 
Kodėl? Kas atsitiko? Veikalai 
netapo ne tik “bestselleriais”, 
bet iš viso liko neperkami. Ar 
šitai nepamoko ir mus kuklu
mo?

Tas pat ir su kritika. Kriti
kai apsirinka. Meno kritikai 
nesutaria, nes turi reikalo su 
dvasine preke. Kokybė — 
Qualitaetsgefuehl” — yra gan 
gerai nustatyta tik praeities 
meno įvertinimams, bet nau
jovėse — retas susigaudo. Re
tas gali pirštu pataikyti į nau
jo veikalo kokybinės vertės 
centrą: jis nuvertins, ar per
vertins. 'bet centran nepatai
kys.

Moderniam veikalui kritikos

gairės dar nenustatytos. Praei
ties grožiniame ar plastiniame 
mene kritikas ieškojo jautru
mo, gyvumo, lauktinumo, leng
vumo, pasitikėjimo, spontaniš
kumo, sugestijos, medžiagos 
kontrolės. Jis stebėjo, ar me
nininkas daro tai, ką nori pa
daryti, ar jis nori tik to, ką 
jis gali padaryti? Ar jis ko
voja su savo medžiaga? Jei 
jo kova per lengva, jis pasida
ro tuštoku virtuozu...

Be to, ar menininkas jaučia 
pusiausvyrą? Ar jis yra turtin
gas junginiuose? Gal jis ne
mokša — kietasprandis? Bet, 
kas svarbiausia, ar jis gracin
gas? Juk vien žmogaus pajė
gos negali sukurti meno kūri
nio. Galvojama, kad tam yra 
reikalinga gracija — dangaus 
dovana.

Tačiau moderniam veikale 
tiesiog verktinai yra reikalin
gas dar originalumas ir išra
dingumas. Šituo kūrinys išsi
skiria, tuo kvėpuoja kaip nau
jas tvarinys. Kartais šis tvari
nys atrodo dar kaip kūdikis 
vystykluose, dar neturi apčiuo 
piamo “svorio”. Ir tada ne 
vienam kyla mintis: ar nege
resnė buvo senesnė kokybės 
tradicija, kuri, kad ir be tos 
paslaptingos dangaus dovanos, 
bent atlikime neprarasdavo 
meistriškumo? (mūsų senieji 
rašytojai).

Kritika? Ar mūsų kritika 
ne perdaug retoriška? Kai 
kritikas vartoja kalbą, jis nau
dojasi retorikos teorijom. Bet 
ar neatrodo kartais, kad ir 
mūsų lietuviškos kritikos kal
bai trūksta tos gracijos. Galų 
gale ar neatrodo, kad pati 
žmogaus kalba yra sutverta 
kitiems tikslams, tik jau ne 
kritikai ?

Pastebėta, kad kūrėjas - 
kritikas aplamai yra kiek at
laidesnis, nes jis žino iš prak
tikos, jog kūryba nėra lengva. 
Nekūrėjas - kritikas mums 
kartais atrodo, lyg koks cini
kas, kuris, nepajėgdamas pats 
nieko sukurti, savo pasąmonėj 
lyg nešioja “pavydo bacilas”, 
leidžia joms laiks nuo laiko 
rėplinėti ant balto popieriaus, 
pačiam žvengiant centauro 
juoku iš ne vienos luošos kū
rėjo pastangos.

Kritiko darbas yra labai at
sakingas. Ar jis todėl neturė
tų autoriui padėti, ar neturėtų 
jį auklėti ir, kaip mokytojas, 
neapakęs nuo kūrybinio karš
čio, vesti, lydėti ir, padavęs 
kūrėjui ranką, padėti kopti kū
rybinių laiptų skalėje?

“How do You kno.w it’s any 
good?” klausia E. H. Gom- 
brich (N. Y. R. of Bks, Febr. 
I, 68), recenzuodamas A. W. 
Mellon knygą “On Quality in 
Art”.

“How do You know it’s so 
bad?”, dažnai ne be priežasties 
klausia mūsų kūrėjai savo kri
tikų, laukdami iš jų kuklesnės 
pozos, daugiau paskato, ma
žiau savigarbos, arogancijos — 
daugiau kelrodžių ir dar kaž
ko, kas sudaro kiekvieno dide
lio ir gero kritiko individualy- 
bg. _ , . . P. Mln. ,
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Kompozitorius ir 
klausytojas
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Kelios mintys prieš operos "Danos" premjerąKelios mintys prieš operos "Danos" premjerą i
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Rašyti apie operą “Daną” jos 
nemačiusiam, manau, yra berei
kalinga ir neįdomu, kada patys 
šios operos kūrėjai kompozito
rius Julius Gaidelis ir libretistas 
poetas Stasys Santvaras yra mū
sų tarpe. Jie vieninteliai savo gy
vu žodžiu gali mums pristatyti 
savo idėjas ir šios operos kūri
mo aplinkybes. Kada operos kū
rėjų nebėra gyvųjų tarpe, tada, 
norint daugiau susipažint su tuo 
ar kitu kūriniu, reikia raustis po 
senas knygas, kūrėjų laiškus, ar 
kitus raštus. O dabar, tiktai po 
operos “Danos” premjeros,
pamatę ir išgirdę, kiekvienas ga
lėsime apie ją pasisakyti ir įver
tinti šią operą bei jos autorių 
kūrybines pastangas ir pasiseki
mus.

Premjerinėse nuotaikose
Geriau, vietoje “Danos”, prieš 

premjerini aprašymą meskime 
žvilgsnį aplamai į kelias girdė
tas nuomones, kurios yra daž
niausiai girdimos ir diskutuoja
mos prieš naujo kūrinio pasiro
dymą. Daugiausia teko nugirsti 
tokias nuomones: Kažin, ar ten 
bus kas gero? Ar apsimokės ei
ti? Man jau geriau tegul karto
ja kokią matytą ir girdėtą kaip 
“La Traviata”. O gal bus labai 
moderni ir dar iš stovyklos gy
venimo? Kažin kodėl į bet kokį 
naują meno kūrinį vis žiūrima 
truputį sker9ai, su tam tikra abe
jone.

Pirmoji mintis, kuri kyla, iš
girdus tokius pasisakymus, yra 
ta: kaip iš viso galima bet kokį 
muzikos kūrinį iškritikuoti, tojo 
kūrinio dar negirdėjus?

Gi juk kiekvienas menas yra 
kuriamas ne sau, o norint juo 
pasidalinti su kitais. Todėl kiek
vienas naujas kūrinys turėtų bū
ti sutiktas ne su abejone, bet su 
išskėstomis rankomis, tikintis, 
kad jisai praturtins mūsų kultū
rinį aruodą.

Aptingusio muzikinio 
gyvenimo judintojai

Knygos “The Art of Spirit” 
autorius Robert Henri sako: “Me
nas, kada jis yra tikrai supras
tas, pasidaro kiekvieno žmogaus 
provincija. Kada menininkas gy
vena asmenyje, nesvarbu kokios 
rūšies meno atstovas jis bebūtų, 
tas asmuo pasidaro išradingas, 
ieškantis, drąsus savo išsisaky-

mu. Jis pasidaro įdomus kitiems 
žmonėms, nes pasaulis be jo su
stingtų, o su juo jis virsta gra
žiu”. Menininkai ir yra to su
stingusio mūsų kultūrinio gyve
nimo išjudintojai. Julius Gaide
lis su savo kantata “Kovotojai”, 
o Darius Lapinskas su savo kan
tatomis “Karalius Mindaugas”, 
“Cantata declamata” 
mis : :Lokys” ir “Maras” nevien 
tik praturtino mūsų taip labai 
negausų naujos muzikos, o ypač 
operos, lobyną, bet taip pat iš
judino aptingusį muzikinį gyve
nimą. Nors šių kompozitorių 
muzika ir būtų gruboka, ne taip 
maloniai klausoma kaip atsivež
tinės liaudies dainos, ar seniau 
girdėta “La Traviata”, bet ne
galima paneigti abiejų muzikos 
ekspresyvumo, gilios minties. Ir, 
kadangi menininkai daug giliau 
pergyvena savo laiką, daug gi
liau įžvelgia į žmogaus tragiką 
ir ją dar stipriau perduoda, to-' 
dėl dažnai atsitinka, kad kūrė
jas atsiskiria nuo savo laiko žmo
gaus, kūrėjo menas pasilieka vie
nišas, nesuprastas, neįvertintas.
Klausytojo pasiruošimas

O kad toks naujas muzikos kū
rinys (čia tinka visiems menams) 
lieka vienišas ir nesuprastas, tai 
nėra kaltas jos kūrėjas, bet klau
sytojas, nors dažniausiai jis pats 
pirmas užpuola kūrėją, į save vi
sai nepažvelgęs. Gi tai atsitinka 
dėl to, kad, anot pianisto Arthur 
Schnabel, klausytojo “priimtu
vas” nėra dar paruoštas tai mu
zikai priimti. Naujo muzikos kū
rinio sutikimas priklausys nuo 
to, kaip klausytojas bus pasiruo
šęs jį sutikti. Kaip muzikos isto
rijoje matome, beveik kiekvienas
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Šiame numery
• Pinigą* ir kultūra.
• Kazio Varnelio laimėj ima*.
• Kompozitorius ir klausytoja*.
• Prof. dr. Pranas Skardžias — 

darbštusis mūsų kalbininkas. 
Vytauto Igno dailės paroda 
Philadelphijoje. 
Pastabos apie Vydūno teatrą. 
Aleksandro Radžiaus eilėraščiai. 
Talento ir atkaklaus darbo 
brandžioji sanlarmė. 
"Gimtosios kalbos" likimo 
klausimu.
Eilėraštis, daina ir sonata. 
Naull leidiniai.
Kultūrinė kronika.
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Kazys Varnelis Ritminės refleksijos
Darbas, kuris šiemetinėje Chicagos Meno instituto bienalėje yra atžymėtas 1000 dolerių premija.
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KAZIO VARNELIO LAIMĖJIMAS
Chicagos Meno institutas, vie

na iš Amerikoj pirmaujančių šios 
rūšies institucijų, — muziejų, kas 
antri metai Instituto centrinėse 
patalpose rengia rinktines Chica
gos ir apylinkės (šimto mylių 
spinduliu) dailininkų parodas — 
bienales. Tikrumoj tos parodos 
vyksta kasmet, tik vienais metais 
tapybos ir skulptūros, kitais —ak
varelės, grafikos, piešinių. Tokiu 
būdu kiekviena iš jų kartojasi 
kas antri metai, todėl ir vadina
mos meno pasauly įprastu termi
nu - bienalėmis.

B

PINIGAS IR KULTŪRAPINIGAS IR KULTŪRA
Lietuvių fondo suvažiavimui artėjantLietuvių fondo suvažiavimui artėjant

I
Kazys Varnelis Variacijos
Iš Chicagos ir apylinkės dailininkų bienales Chicagos Meno institute

Reikia pasakyti, kad Chicagos 
Meno instituto bienalės Jungti
nių Amerikos 
valstijose yra 
ryškiausių šio 
venimo faktų.
metines parodas jury komisijų at
renkami, statant kandidatams la
bai kietus reikalavimus. Tad ne
nuostabu, kad iš tūkstančių dar
bų atrenkama tik šimtinė, o kar
tais dar mažiau. Patekti į tokias 
Chicagos bienales dailininkui y- 
ra išskirtinio prestižo reikalas. 
Tačiau lietuviai dailininkai ne 
vieną kartą į šias parodas jau bu
vo patekę. Tais ar kitais metais 
parodon buvo priimti Vytauto 
O. Virkau, Kęstučio Zapkaus, K. 
Žoromskio ir Viktoro Petravi
čiaus darbai. Petravičius už savo 
grafiką yra net laimėjęs vieną 
iš daugelio premijų.

Premijoms kapitalą sudeda į- 
vairios- institucijos, fondai ar 
šiaip žymieji meno mecenatai. 
Ir tą kapitalą sudaro dešimtys 
tūkstančių dol. Po vieną kitą šim 
tą kiekvienos bienalės atveju pas
kiriama nemažam parodos daly
vių skaičiui. Tačiau tik kokios 
penkios būna paprastai pagrindi
nės premijos. Šiemet viena iš to
kių pagrindinių premijų paskirta 
Chicagoj gyvenančiam ir Chica
go City College meną dėstan
čiam lietuviui dail. Kaziui Varne
liui — jam teko Vielehr vardo 
1000 dolerių premija. Reikia pri
siminti, kad prieš porą metų į- 
vykusioje Chicagos bienalėje taip 
gi buvo išstatytas vienas K. Var
nelio darbas. Šiemetinėje, kuri a- 
tidaroma šiandien (kovo 22 d.) 
Kazio Varnelio išstatyta net trys 
darbai. Paprastai parodos rengi
mo komisijon galima pristatyti 
tik vieną darbą. Šiemet tokių bu
vo pristatyta daugiau kaip tūk
stantis. Iš jų parodon buvo at
rinkta tik 106 darbai. Tarp jų ir 
K. Varnelio tapyba, įvardinta , 

‘Ritmo refleksijos”, jury komisi- I

Valstybių vidurio 
laikomos vienu iš 
regionų meno gy- 
Darbai į šias dvi-

ją sudarė Chicagos Meno insti
tuto kuratorius, Detroito Meno 
muziejaus kuratorius ir niujorkie
tis skulptorius Segal. Žymiausias 
premijas laimėjusiems dailinin
kams, parodą galutinai komplek
tuojant, buvo duota išimtinė tei
sė išstatyti parodon ir daugiau 
savo darbų. Tokiu būdu ir Kazio 
Varnelio parodoje dabar regimas 
ne tik premijuotasis darbas, bet 
dar du priediniai paveikslai. Su
prantama, šitoks mūsiškio Ka
zio Varnelio prasiveržimas į pir
maujančius plataus Amerikos re
giono dailininkus, kiekvieną me
no mėgėją lietuvį džiugina ir 
stiprina jo tautinę ambiciją.

Tenka dar priminti, kad Ka
zys Varnelis yra viduriniosios 
mūsų dailininkų kartos žmogus, 
1941 m. baigęs Kauno Taikomo
sios dailės institutą, vėliau dir-
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Vieniem tai bus, idealistiškai 
žvelgiant, savo esmėje beveik 
nesuderinami dalykai. Kitiems 
atrodys, vienas kitą papildan
tys, vienas kito būtini. Tretieji 
čia tarp jų gal ras vien pono ir 
vergo santykius. Tik vienam 
ponas bus pinigas, o vergas 
kultūra, kitam atvirkščiai — 
ponia bus kultūra, o jos ver
gas pinigas. Mes čia jau iš 
anksto galime pasakyti, kad 
nenorime nuvertinti nei vieno, 
nei antro, juo labiau kurio nors 
sąskaitom Žmogiškam gyveni
mui žemėje ir to gyvenimo iš
sivystymui šiandieninėje rai
doje ir pinigas ir kultūra yra 
reikalingi dalykai. Klausimų 
kyla tik tada, kai to “meilės 
trikampio” (pinigas — kultū
ra — žmogus) reikia nagrinėti 
atskirus atvejus. Tada nereitai 
viskas ir susi mazgo.

*

Kad nereikėtų pamokslinin- 
kauti užsiminsime tik pora gy
venimiškų pavyzdžių, iš kurių 
išvadas pats skaitytojas leng
vai pasidarys. Sakysim, kad 
mums nežinomas ir turtingas 
meno mėgėjas graikas TV amž. 
prieš Kristų užsakė žymiajam 
skulptoriui Praksiteliui nukal
ti jo garsųjį Hermį už tam 
tikrą sumą tuometinės Graiki
jos pinigų. Šiandien, praėjus 
daugiau kaip dviems tūkstan
čiams metų, ko verti Praksite
liui užmokėti pinigai ir ko ver
tas išlikęs skulptoriaus mar
murinis Hermis. Gautos Prak- 
sitelio monetos gal dar ir turi 
šiokią tokią numizmatinę ver
tę, bet už jas šiandien net tų 
pačių senienų krautuvėje tie
siogiai nieko nenupirksi. O 
Praksitelio Hermio net labiau
siai visur pasaulyje imamais 
doleriais nei įkainuosi, nei nu
pirksi, klodamas net astrono
mines pinigo sumas. Hermis 
jokiu pinigu neįkainuojamas.

Kitas, jau istorinis ir visiems 
žinomas literatūros, menų ir 
visokiausios kūrybos rėmė
jas Mecenatas I amž. prieš 
Kristų, globodamas ano meto 
romėnų poetą Vergilijų, saky-

I

I Kazys Varnelis Mėlynasis eksperimentas
Iš bienalės Chicagos Mena institute. (Nuotraukos J. Dovydėno),

sim, moka už kiekvieną tą ar 
kitą rašytojo kūrinį brangio
mis romėniškomis monetomis, 
kad poetas, nesirūpindamas 
žmogiškojo gyvenimo būtinu
mais, galėtų atsidėti vien lite
ratūrai. Nors ir dideles pinigo 
sumas Vergilijus tada būtų 
iš Mecenato gavęs, ko vertos 
jos šiandien? Tur būt, net ir 
numizmatikos krautuvėje, jų 
vertė mažesnė ir už anas 
Praksitelio gautąsias graikiš
kąsias monetas. Tačiau nei do
lerių, nei angliškųjų svarų 
maišais neįkainuosi ir nenu
pirksi, jeigu ibūtų anuomet ne
parašyta, Vergilijaus “Georgi
kų”. Ką reiškia visam Vakarų 
pasauliui Vergilijaus kūryba ir 
kiek šiandien verti už tą kū
rybą poeto gautieji pinigai?

*

Dar pavyzdys iš mūsų lai
kų ir iš mūsų išeiviškosios 
buities. Vis tai šen, tai 
ten nugirstama dejonė, kad 
pastarasis mūsų čionykštis 
Kultūros kongresas pasibaigė 
su piniginiu nuostoliu, kaltę 
dėl to suverčiant naujiems mu
zikiniams pastatymams. Iš ki
tos pusės lyg ir kontra bando
ma džiaugtis, kad Šokių šven
tė išėjo su (tegu dar ir niekur 
nepanaudotu) pelnu. Į plates
nius aiškinimus nesileidžiant, 
čia tik reikėtų nustebti: ar iŠ 
tikrųjų mes kultūrą, kūrybą 
ir aplamai naujus jos užmojus 
ir vaisius sveriame lygiai tais 
pačiais svarsčiais kaip ir gry
nai pinigui sutelkti rengiamą 
vakarienę ar gegužinę? Argi 
mes nematome, kiek aukojama 
iš pašalės kad ir Chicagos Ly- 
ric operai, norint, jog ji mieste 
gyvuotų? Be donacijų neapsi
eina ir kasmetinė lietuviškoji 
opera. Iš kur tad išskirtiniai 
reikalavimai toms mūsų kul
tūrinėms apraiškoms, norint, 
kad jos atneštų dar ir pinigų 
krūvelę?

*

Lietuvių fondas ir fondo va
dovai, atrodo, puikiai supranta 
savo paskirtį. Jie nereikalauja 
pinigų iš kultūros, bet lietu
viškai kultūrai pinigą kloja, 
lygiai kaip anas romėniškasis 
Mecenatas. Visas dėmesys ta
čiau mūsų išeiviškose sąlygo
se turėtų būti sukauptas į tai, 
kaip geriausiai ir vaisingiau
siai turimą pinigą panaudoti, 
labiausiai nepamirštant, kad 
svetimose žemėse mes tiesiog 
lenktyniaujame su laiku, kad 
reikia viską daryti ir kurti da
bar. nes rytoj, jei pinigo ir ne
truks. tai truks ir žmonių ir 
vertybių, kurių už jokį pinigą 
jau nenupirksi.

Išnaudoti esamas ir netikė
tai susidariusias sąlygas yra 
pati atsakingiausia Lietuvių 
fondo vadovų pareiga. Many
čiau. kad susirinkti tik kartą 
per metus ar pusantrų metų 
pelno skirstymo komisijai ne
užtenka. Reikia daugiau lanks
tumo ir susidariusių sąlygų iš
naudojimo.

*

Vėl konkretus pavyzdys. 
Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris

.(Nukelta i 2 psl.I
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Daug pašauktųjų, bet 
maža išrinktųjų,,.

Pasikalbėjimas su "Draugo“ konkursinių romanų 
jury komisijos nariais

kėjų tarpe buvo ir keletas lyg ir 
partizanų. Tačiau šios temati
kos rankraščiai buvo pays bai
siausi (ir ne dėl ten aprašomų 
baisių įvykių), todėl bent man 
jokios kovos dvasios neįkvėpė.

Išrinktasis romanas išsiskyrė 
savo blizgesiu. Jei leisit panaudot 
paties Gliaudos terminą, jo rank
raštis dvelkė polėkiu, mėginimu 
tarti kitokį literatūrinį žodį ir 
tarti kiek kitaip. Romano pava
dinimas — “Liepsnos ir apmau
do ąsočiai” puikiai charakteri
zuoja ir patį veikalą. Sakykim, 
buvo ir kitas romanas, gal neblo
gesnis už laimėjusį. Bet šalia 
Gliaudos “ąsočių” jis atrodė kaž
kaip baisiai pilkas ir neįdomus, 
taip kad man ir nepavyko įtikin
ti likusiųjų keturių narių, jog 
gera literatūra nebūtinai turi bū
ti šmaikšti.

Kęstutis Keblys 

¥

Rašytojo Gliaudos knyga 
man ryškiai išsiskyrė iš kitų sa
vo tema, stiliumi ir mintimis. 
Skaitydama visą laiką abejojau: 
ar ši knyga nerašyta žmogaus, 
gyvenusio dabartinėje Lietuvoje. 
Gal būt, Gliaudos vaizduotėje 
sukurta šių laikų Lietuva ir nė
ra realistinė, tačiau ji yra įdomi 
ir įtikinanti.

Gliaudos charakteriai galvoja, 
tuo tarpu kai kitų konkurse da
lyvavusių romanų herojai tik 
veikia, kartais jų tas veiksmas net 
įkiriai nuobodus, jau daug kar
tų matytas filmuose, skaitytas 
knygose. Pagrindinis Gliaudos ro
manso charakteris — rašytojas, 
kuris yra suvaržytas aplinkos, 
negalįs laisvai reikštis savo kū
ryboje. Jis apie tai nuolat galvo
ja, dėl to sielojasi. Jis nenori gy
venime vien tik būti, egzistuo
ti. Jis nori savo gyvenimą įpras
minti. Aplamai, Gliaudos cha
rakteriai vienas nuo kito nela
bai skiriasi. Pvz., epizode apie 
Vietnamą pagal charakterį ne
gali atskirti kas ką sako, tačiau 
dialogai prasmingi, ir tas susi
koncentravimas padeda išryš
kinti knygos pagrindinę mintį.

Skaitytojui yra įdomu paly
ginti dabartinį žmogaus dvasinį 
gyvenimą Lietuvoje su mūsiškuo
ju, kuriame gali laisvai viską pa
sirinkti. Tada pasijunti kaltas, 
kad taip šios laisvės nevertini.

Gliaudos stilius sunkokas, kar
tais net gerokai dirbtinis, tačiau 
yra momentų, kuriuose Gliaudą 
sušvinta tiesiog “deimančiukais”, 
kaip pvz. “kačiukų skandinimas”.

Konkurse buvo dar keletas 
rankraščių, kurie man taipgi 
buvo įdomūs. Vienas net išskirti
nai. Tai būtų knyga, gyvai para
šyta, pilna gero humoro, tačiau ji 
turėtų būti papildyta ir paryš
kinta savo idėja. Šiame romane 
autorius bando įrodyti, kad civi
lizacija, progresas nebūtinai pa
daro žmogų laimingu, žmogus 
kartais tų pasikeitimų net nenori. 
Jis visai gali būti patenkintas, 
gal net labiau, savo naiviame, į- 
prastame gyvenime. Geroje kny
goje visi epizodai privalo turėti 
savo prasmę ir tikslą, o tai nega
lima būtų pasakyti apie šią kny
gą. Atrodė, kad surašyti prisimi-

Romanų tikrinimo komisijos 
pirm. V. Alantas buvo pasisakęs 
anksčiau, todėl buvo įdomu iš
girsti ir iš kitų komisijos narių 
apie tą didelį darbą — apie 12 
romanų rankraščių nagrinėjimą. 
Komisijos nariams buvo pateikta 
keletas klausimėlių, būtent: ko
kį ispūdį susidarėt, kokias išva
das ir kodėl tai padarėt, į ką ra
šytojai turėtų daugiau dėmesio 
kreipti, ar buvo jaučiama praėju
sių jubiliejinių bei laisvės kovos 
metų dvasia, kuo išsiskyrė išrink
tasis iš kitų romanų?

Įspūdį, kurį susidariau pirmą 
kartą pakliuvęs “Draugo” roma
no konkurso komisijon, galiu iš
reikšti šiuo atsiprašymu: 
atsiprašau visų iki šiol buvusių 
komisijų, jei kada jas piktu žodiu 
įžeidžiau, ar keikiau už jų pada
rytus sprendimus. Savu kailiu pa
tyręs, dabar suprantu jų rūpestį 
ir nerimą, kasantis per šimtus 
varginančių puslapių ir kenčiant 
siaubą, kad premiją netektų skir
ti kokiai košmariškai neliteratū- 
rai. Šių metų komisiją, Dievui dė
kui, išgelbėjo Jurgis Glaiuda, ir 
nervus kiek apramino kiti du jo 
konkurentai. Bet dar net dabar 
šiurpas nupurto pagalvojus, ką 
būtume darę, jei šie trys rašyto
jai konkurse nebūtų dalyvavę?

Išvados — romano konkursuo
se dalyvauja daugumoj ponios ir 
pensininkai. Būtų gera, kad daly
vautų daugiau rašytojų. Mėgia
miausia tema — mišrių šeimų 
problema.

Rašytojus mokyti lyg ir nepa
togu. Jei švelnų patarimą, tai 
tegalėčiau prisijungti prie mūsų 
komisijos pirmininko pastabos — 
lai pasidairo trupučiuką po pa- 
pasaulį, pasižiūri kas naujo ro
mano fronte pas anglosaksus, 
prancūzus. O kitiems rašantiems 
konkursui, patarčiau rašyti kuo 
trumpiau.

Ar buvo jaučiama laisvės ko
vos metų dvasia? Tur būt, kad 
ne. Nors iš tikrųjų ir nežinau, 
kokiu būdu ta dvasia galėjo jaus
tis. Tikėkit, aš tos dvasios dau
giau prisigėriau skaitydamas 
“Naujienų” poęeiminius nume
rius, negu visą tą tuziną romanų. 
Jų tarpe, tiesą, buvo pora pa
triotinės tematikos bandymų. 
Ten biaurybės bolševikai įpras
tai kankino taurius ir kentėt taip 
iškiliai mokančius lietuvius. Vei-

Šiame numery
• Kurti ir darbuotis ne tik už save.
• J. Augustaitytės - Vaičiūnienės 

eilėraštis.
• Daug pašauktųjų, bet maža 

išrinktųjų.
• Amerikiečių ir britų televizija.
• Antano Vanagaičio legenda su 

su sendraugiais ir be jų.
• Lietuvių kultūros lobiai Kana

dos muziejuje.
• Dramaturgo Tennessee Williams 

kelias į katalikybę.
• Lietuvių kelias iki 1569 metų 

Liublino Unijos.
• Įsimylėjusio žmogaus daina.
• Kaim paskirta tūkstančiai.
• Siekime tarptautinio kultūrinio 
, pripažinimą

Nukryžiuotojo veidas Sedos bažnyčioje (Lietuvių liaudies menas.) Nuotrauka A. Sutkaus 1967 m.

VAKARO RŪPESTIS
J. AUGUSTAITYTE - VAIČIŪNIENE

Smilksta dienos gaisai, akiračiuos sugulę, 
Apsemti rūpesčio, kas ją į karstą dės...
Ir kas išaus apsupti didelę drobulę,
Kurioj nebūtų saulės, nė vienos žvaigždės.

O kur jie pirks tiek daug vėsaus gėlių balzamo 
Skausmams raminti ir užgydyti žaizdoms, 
Kai dėl didžios kančios rūsti tyla sušlamo 
Po keturių langų parduotoms vėliavoms.

Kurioje girioj medį kirs tokio aukštumo, 
Kad karstui padirbdint užtektų jo lentų, 
Kai ąžuolai sulyginti iki žilvičio krūmo.
Kas jiems atneš ugnies ir smilkalų šventų,

Kai aviliai išplėšti ir koriai išsekę, 
Skruzdžių kupsteliai sumaišyti su žeme 
Iš ko lies varvančią medumi aukštą žvakę, 
Deguonį skirstančią savo liepsna šlamia.

Kuriame požemyje ras lašelį vyno
Suvilgyt lūpom, kai jos graudžiai sujudės, — 
Tokio, kokį iš vaisių amžiai išraugino, —
Kada namai be pamatų, be pavardės.

Kur gaus garsių varpų prisikėlimui skelbti, 
Kad nuskandinti jie gelmėse vandenų. — 
Kas duos tiek rankų į kuorus varpam sukelti, 
Kad užgiedotų iš širdžių drąsos pilnų.

Iš kur sukvies žmonių minias pripildyt puotai, 
Kai jos sūpuoklėse mėnulio atsibus, 
Nukris, išnykus sapno ištiestajai juostai, 
l lapais užtaršytus kelmus užsimuš.

Balzamas, karstas, didelė drobulė, rankos... — 
Tai žemė, rasos, audros, ošianti giria...
Lelijų taurėse sudegę grynos aukos, 
Sugrįžtančios iš debesų banga žalia.

šešėliais gulusios, atgiję minios rinksis, 
Delnuos ir kaktose sunešdantos žinias.
O vario, ilgai mąsčiusio gelmėse, tvinksnis 
Skaitys ir skleis plačiau, negu iš bokštų, jas.

Nereikia nė trimis dienom rašyto laiko: 
Galingas dundesys kaskart arčiau girdėti
Kai debesys prisirpę liūties neišlaiko,
Ir lyjant nei žvaigždžių, nei saulės neregėt.

Kitokia švinta ji, išmaudyta, nulyta — 
Kaip gulbė šviesmėliuose ežeruos, balta, 
žvaigždžių aštriom skeveldrom buvus aptaškyta, 
Išpurtyta drobulė džiūsta išskalbta.

nimai, nors ir labai įdomūs, ne
bandant jų tampriau sujungti.

Man buvo labai džiugu, kad 
tiek daug rašančiųjų dalyvavo 
konkurse. Turiu vilčių, kad jie 
savo pradėto darbo neužmes. Gai
la, kad laimėtojas gali būti tik 
vienas, tačiau tai dar nereiškia, 
kad konkurse buvo tik viena dė
mesio verta knyga. Aš nuošir
džiai linkiu visiems konkurso da
lyviams geros sėkmės jų sunkia
me rašymo darbe.

Liuda Rugienienė 

¥

Dvylika romanų yra daug 
skaitymo šešių savaičių bėgy. Ir 
gero daikto galima persivalgyti, 
o jei patiekalas dar kiek su trū
kumais...

Neseniai “Draugo” kultūrinio 
priedo “‘Kertinė paraštė” reika
lavo iš kritikų “kuklesnės pozos, 
daugiau paskato, mažiau savigar
bos, arogancijos -daugiau kel

rodžių,,,” (Draugas, kovo 15). 
Būti geru kritiku, kaip ir geru 
romanistu, nėra toks lengvas už
davinys, tačiau aš įsitikinus, kad 
mūsų lietuviai kritikai dažnai 
perdaug “gailestingi” veikalams, 
kuriuos reiktų tikrai gerai pakra
tyti. Mūsų noras knygą išplatin
ti nukreipia viską į panegirikas, 
kurios neleidžia rašytojui kito a- 
kimis į save ir savo darbą objek
tyviai pažiūrėti. To išdava: daž
nai išugdom nepagrįstą savimi 
pasitikėjimą, ir rašantieji atkan
da daugiau nei pajėgia sukram
tyti ar nuryti neužspringus.

Atsiųstuose romanuose apskri
tai pasigedau psichologinio jau
trumo, minties gilumo bei for
mos šviežumo. Ne vienas roma
nas svarstė lietuvybės klausimą 
ryšium su mišriomis vedybomis. 
Tema galėtų būti ir įdomi ir gili, 
tačiau liko įspūdis, kad ji spren
džiama lėkštai ir naiviai. Nepa
jėgiama atskleisti žmogaus gel
mės ir besikertančių vertybių iš

gyvenimo. To nepajėgus, meilės 
istorijos pasidaro gimnazistiškai 
nerimtos, ko autoriai tikriausiai 
toli gražu nenorėjo.

Personaže išvystyti psichologi
nį gylį ir vientisumą yra nepa
prastai sunkus uždavinys. Perso
nažui negana tik rankas laužy
ti ir aimanuoti perdaug dirbti
nai, kaip prasto artisto poza sce
noje. Jo nusakomą išgyvenimą 
turi parodyt kas nors daugiau 
nei jo paties žodžiai. Čia dažnai 
ir suklumpama. Jaučiami auto
rių manevrai: personažų bei si
tuacijų stumdymai užsibrėžtam 
tikslui pasiekti. O gal dar daž
niau, prieš pradėdamas, auto
rius visai neturėjo jokio vaizdo 
ar aiškaus plano, ką jis nori lai
mėti, kodėl ir kokiom priemo
nėm. Per mažai svarstyta, ar pa
sirinktos priemonės tarnauja už
sibrėžtam tikslui bei idėjom pa
gyvinti ar tik dar labiau ją ap
dumia, apsunkina bereikalingu 

(Nukelta j 5 psl.).

KURTI IR DARBUOTIS 
NE TIK UŽ SAVE
“Draugo” moderatoriaus Prano Garšvos žodis premijos 
įteikimo iškilmėje kovo 22 d.

Mūsų visų bendras rūpestis 
— nepaskęsti šio krašto tautų 
mišiny, bet palikti savo pėdsa
kus ateinančioms kartoms. Ir 
ne tik toms kartoms, kurios 
turės užimti mūsų vietą, bet ir 
tautai, kuri, būdama nelaisvė
je, negali laisvai kurti. Sveti
mose žemėse esame tik dėl 
tarptautinės politikos susiklos
tymo, kurio išdava — mūsų 
tautos vergija. Ir tai yra neda
lia ne tik tautos, bet ir Visų 
tų, kurie, kaip išrautas medis, 
turėjo iš naujo leisti šaknis, 
ieškoti geresnio podirvio, kol 
pajėgė sukurti pagrindą nau
jam gyvenimui, kuriame jau 
išaugo ir išsimokslino nauja 
lietuvių karta.

Čia mes esame gyvi ir aki
vaizdūs liudininkai skriaudžia
mos, bet kūrybingos tautos, 
esame liudininkai sunaikintos, 
bet iš naujo atgimusios tautos 
dalies, kuriai šiuo metu reikia 
kalbėti, kurti ir darbuotis ne 
tik už save, bet ir už aną di
desniąją tautos dalį, esančią 
vergijoje.

Mūsų įsigyvenimas ir įsikū
rimas svetimuose kraštuose 
neturėtų aukštesnio tikslo ir 
svaresnio pateisinimo, jeigu 
mes savomis ar jaunosios kar
tos pastangomis nepaliktume 
kultūrinių vertybių, nesukrau
tume dvasinių turtų ir neišau
gintume kūrėjų, savo kūriniais 

- skelbiančių svetur lietuvių tau
tos troškimus ir jos ištvermę, 
siekiant tų troškimų išsipildy
mo. Mūsų visų troškimai ir 
tikslai atsispindi mūsų pastan
gose, jie gilesnę prasmę įgyja 
meninėj kūryboj, pilną meninį 
pavidalą įgauna tais kūriniais, 
kurie padeda mums labiau tau
tiškai susiglaudinti, įžiūrėti 
savyje tautinį charakterį. Jie 
taip pat žmonijai atiduoda kū
rybinę mūsų tautos duoklę ir 
padeda svetimuosius priartinti 
prie mūsų.

Šios aštuonioliktojo “Drau
go” romano premijos iškilmės 
kaip tik dar kartą paliudija 
mūsų sugebėjimus kurti bet 
kokiose sąlygose, remti vie
niems kitus, kad ten, kur vie
no jėgų per maža, atsistotų 
didesnis būrys ir bendromis 
pastangomis skatintų naujos 
kūrybos užmojus, kurių vai
siais galėtume maitintis mes 
patys ir pavergtoji tauta.

Tačiau romano konkursas, 
kurį “Draugas” kasmet orga
nizuoja, į kurį atsiliepia vyres
nieji ir nauji rašytojai, kuriam 
kasmet atsiranda garbingų 
mecenatų, tėra tik lašas toje 
visoje lietuviškoj kūrybinėj 
jūroj, savo bangomis skalau- 
jančioj mūsų poetus, beletris
tus, dailininkus, muzikus ir ki
tus kūrėjus bei gaivinančioj 
mūsų išeiviją. Ir ji jaučia kar
tu su kūrėjais savyje pulsuo
jantį lietuvišką kraują ir ne
šantį gaivinanti gyvybės pa

skatą. Mes tikime, kad ir pre
mijuotasis romanas prisideda 
prie lietuviškos gyvybės išlai
kymo išeivijoje.

Romano premijos įteikimo ir 
dailiojo žodžio iškilmės šian
dien iškelia dar vieną lietuviš
ko kūrybingumo bruožą, bū
tent, kad Detroito lietuviai pa
noro imtis atsakomybę, suren
giant šią šventę ir kartu pasi
džiaugiant nauju kūrybiniu lai
mėjimu. Šis jungtinis dainos, 
muzikos ir žodžio menas šian
dien turi suteikti naujos dvasi
nės energijos Detroito ir jo 
apylinkių lietuviams, o kartu 
palengvinti konkurso organi
zatoriams, jau daugelį metų 
tokias iškilmes ruošusiems 
Chicagoje. Šį vakarą dar kar
tą susijungia mūsų pastangos 
paliudyti lietuviškam kūrybin- 
bėjimui plačiau apjungti kūrė- 
gumui ir organizuotumo gugė
jus, mecenatus, spaudos dar
bininkus ir lietuvių visuome
nę, nes juk visi siekiame to pa
ties tikslo — palikti pilnes- 
nius aruodus savo tautos atei
čiai.

“Draugo” vadovybė nuošir
džiai dėkoja rašytojui Jurgiui 
Gliaudai, praturtinusiam lietu
vių literatūrą nauju kūriniu 
“Liepsnos ir apmaudo ąso
čiais”, ir visiems rašytojams, 
dalyvavusiems romano kon
kurse, nes tik visų susidomė
jimas konkursą padaro bend
ru reikalu. Dėkingi esame me
cenatui kun. Benediktui Sugin- 
tui, didžiajam labdariui ir lie
tuviškos kūrybos rėmėjui. Nuo 
širdi padėka priklauso konkur
so komisijai, — Vytautui 
Alantui, Vitalijai Bogutaitei - 
Keblienei, Lilei Gražulienei, 
Liudai Rugienienei ir dr. Kęs
tučiui Kebliui — kantriai skai
čiusiai ir vertinusiai dvylikos 
romanų deriių. Visų padėka 
priklauso Lietuvių žurnalistų 
sąjungai — V. Alantui, V. 
Mingėlai, A. Nakui, V. Sele
nių!, P. Turūtai, — pasiėmu- 
siems iniciatyvą rengti šią dai
liojo žodžio šventę Detroite. 
Dėkojame visiems, prisidėju- 
siems prie šių iškilmių suren
gimo ir visiems jose dalyvau
jantiems.

Nors kūrėjas kuria tyloje, 
bet jis nori savo kūrybine idė
ja pasidalinti su kitais. Nors 
mes, spaudos žmonės, rašome 
užsidarę, bet norime būti gir
dimi ir kitus išgirsti. Ir šia 
proga kaip tik mes vieni kitus 
girdime, vieni kitais džiaugia
mės ir kartu tai skiriame ge
resnei savo tėvynės ir savo 
tautiečių ateičiai. Vienybė dar
be ir džiaugsme mus jungia 
stipresnei veiklai tautiniams 
savitumams išlaikyti ir pa
vergtos tautos laisvei priar
tinti.
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Kristaus Prisikėlimas: 
įvykis ar prasmuo ?
ANTANAS MACEINA

Prieš mane guli velykinis 
"Vestfalijos žinių (\Vestfaelische 
Nachrichten)” praėjusiųjų metų 
(1968) numeris, kur išspausdin
tas pasikalbėjimas su dviem 
Muensterio universiteto teolo
gais apie Kristaus Prisikėlimą: su 
prof. Joachim Gnilka (kat. teo
logijos fakulteto) ir prof. Willi 
Mancsen (evang. teologijos fa
kulteto). Sį pasikalbėjimą išsikir- 
pau ir pasidėjau todėl, kad jis 
gražiai išreiškia tai, ką dabarti
nė teologija mano apie pagrin
dinę krikščioniškojo tikėjimo tie
są, be kurios mūsų tikėjimas bū
tų tuščias, o jo skelbimas virs
tų apgaule. Šios tiesos problema
tiką galima suimti į vieną vie
nintelį klausimą: kas yra Kris
taus Prisikėlimas — įvykis ar 
prasmuo? Beveik du tūkstančiu 
metų krikščionija neabejojo, kad 
tai tikras įvykis, kad Kristus tik
rai mirė ir tikrai prisikėlė. Bet 
štai, modernioji teologija esą su
radusi kitokią Kristaus Prisikėli
mo sampratą, ir ši samprata kaip 
tik išeina aikštėn minėtame pa
sikalbėjime.

Prof. J. Gnilka kaip katalikų 
egzegetas pasilieka dar įprastuo
se rėmuose. Tiesa, ir jis sutinka, 
kad Prisikėlimas kaip dieviškasis 
veiksmas išsprūsta istoriniam ty
rinėjimui iš rankų ir šia pras
me gali būti vadinamas ‘neisto- 
riniu’. Tačiau jis netapatina is
toriškumo su tikroviškumu ir y- 
ra pasiruošęs pasipriešinti kiek
vienam, kuris teigtų, esą Prisikė
limo iš viso nėra buvę. Visai ki
ta kryptimi mąsto prof. W. Mar- 
xsen. Kiek anksčiau jis yra išlei
dęs knygą, pavadintą “Jėzaus 
Prisikėlimas kaip istorinė ir teo
loginė problema” (Guetersloh 
1965), kuri protestantų ir kata
likų pasaulyje sukėlė didelio su
sidomėjimo, susilaukė aštrios kri
tikos, tačiau kurios idėjos dabar 
vis labiau skverbiasi -ir į katali
kų teologiją. Tokie Vokietijos kat 
teologai, kaip H.R. Schlette ar 
K. Lehmann, beveik pažodžiui 
kartoja Mancseno mintis. Todėl 
mum ir darosi įdomu pažvelgti, 
kur suka naujoji teologija Kris
taus Prisikėlimo atžvilgiu, kaip 
ji pradeda jį aiškinti ir ką ji 
mums siūlo senosios sampratos 
vietoje.

1.
Naujosios teologijos dvasiai su

prasti reikia visados turėti prieš 
akis vieną F. Dostojevskio roma
no “Broliai Karamazovai” sceną, 
literatūros istorijoje žinomą Iva

no Karamazovo haliucinacijos 
vardu. Kas šį romaną yra skai
tęs, lengvai atsimins, kaip Ivanas 
vieną vakarą, grįžęs į savo kam
barį, išvysta ant kanapos sėdin
tį velnią ir pradeda su juo ilgą 
pasikalbėjimą. Velnias prisipažįs
ta kadaise buvęs angelas, bet tai 
buvę jau taip seniai, jog dabar 
jis net negalįs įsivaizduoti, ar tai 
iš tikro buvę. Kartais tačiau ja
me kyląs noras daryti gera. Tai 
atsitikę, sakysime, ir Golgotos 
kalne, mirštant Dievo Žodžiui 
ant kryžiaus. “Aš ten irgi bu
vau”, pasakoja velnias, “ir ma
čiau, kaip ant kryžiaus miręs Žo
dis ėjo į dangų, nešdamasis su 
savimi dešinėje nukryžiuoto gal
važudžio sielą. Girdėjau cheru
binų džiūgavimus, kai šie gie
dojo ‘Hosanna’. O Serafinų 
džiaugsmas aidėjo tarsi griausti
nis, drebinantis dangų ir visą pa
saulio sąstatą. Ir žiūrėk, — pri
siekiu tau visu, kas šventa —, 
aš irgi norėjau įsijungti į šį cho
rą, norėjau šaukti su angelais 
‘Hosanna’. Jau veržėsi šis šūks
nis iš mano krūtinės, jau buvo 
jis man ant pat liežuvio galiu
ko... Tu žinai, aš esu jautrus. 
Bet sveikas protas sulaikė mane 
mano pareigų sąmone. Juk kokių 
pasekmių turės mano ‘Hosanna’, 
pagalvojau. Viskas sustos, nebe
bus jokių įvykių, jokios pažan
gos. Tad susilaikiau, vedamas 
pareigos jausmo, kylančio iš ma
nos socialinės padėties; užgniau
žiau savyje gėrį ir pasilikau biau- 
rus. — Ivanas ilgai klausėsi šio 
plepalo. Galop neiškentęs, sušu
ko: “Yra Dievas ar ne?”

Ivano nerimas yra visiškai su
prantamas. Juk kas gi geriau ga
lėtų žinoti, ar Dievas yra, jei ne 
tasai, kuris mirusį Dievo Žodį 
palydėjo ligi pat dangaus vartų, 
girdėjo angelų himnus ir pergy
veno viso pasaulio džiūgavimą? 
Ivanas kankinosi Dievo buvimu 
visą gyvenimą. Tai buvo jam pa
ti svarbiausia bei pagrindinė pro
blema. Ir štai, galop pasirodo bū
tybė, geriausiai galinti šią prob
lemą išspręsti. Todėl jis neteikia 
jokios reikšmės velnio pasakoji
mo turiniui, o susitelkia aplin
kui aną pagrindinį klausimą: “Y- 
ra Dievas ar ne?” Tačiau velnias 
nustemba, išgirdęs šį primygti
ną Ivano klausimą, tarsi tai bū
tų jam netikėta naujiena, ir at
sako. “Ar tu rimtai klausi? Ba-
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R. Mozoliauskas Prisikėlęs Kristus (St. Louis, Mo.)
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AR MES PAŽĮSTAME 
KRISTŲ?

landėli, to tai nežinau”.
Ši scena yra prasmuo visos te

ologijos, religijos filosofijos, sie
lovados, visų pakaitų bei prisi
taikymų, kurie skelbia bei vykdo 
visa, išskyrus pagrindinį klausi
mą. O kai teologai, filosofai, dva
siškiai esti priremiami prie sie
nos ir neatlaidžiai klausiami, kuo 
gi jie grindžia savas teorijas bei 
praktikas, tai jie atsako: “Balan
dėli, nežinau.” Bet tada mes sa
vo ruožtu klausiame toliau: Ko
kios vertės yra skelbimas antra
eilių dalykų, nieko nežinant a- 
pie pirmaeilius? Kokios prasmės 
turi velnio plepalas apie mirusį 
Dievo Žodį, apie cherubinų bei 
Serafinų himnus, jei jis nežino, 
ar Dievas yra ar ne? Ivanas Ka- 
ramazovas, būdamas nuoseklus, 
užtat ir atkerta velniui: “Ką?

Tu nežinai, ar Dievas yra, ir vis 
dėlto Jį regi? Jei taip, tai tada 
tu pats nesi tikrovė (ty ne sam 
po sebe)”. Tai reiškia: Jei tu Die
vą regi ir apie Jį pasakoji, tai 
turi žinoti, kad Jis yra; o jei tu 
nežinai, ar Jis yra, tai tu pats 
esi ne tikrovė, o įsivaizdavimas 
ir šmėkla. Perkėlus šią Ivano 
mintį į dabarties teologiją, bū
tų galima ją šitaip išreikšti: te
ologija, ar religijos filosofija, ar 
Evangelijos skelbimas virsta 
šmėkliškais, jei jie mums per
ša moralę, kalba apie pareigas, 
kuria etiką, o nežino nieko apie 
būtį, apie ontologiją, apie įvykį. 
Tokiu atveju teorijos, pamokslai, 
pamokymai, prasmens yra ne tie
sa, bet jų autorių haliucinacija 
kaip ir Ivano Karamazovo pasi
kalbėjimas su velniu.

Iš sykio atrodo, kad minėtos 
Dostojevskio romano scenos pri
taikymas naujajai teologijai esąs 
savavališkas. Ką ji turinti bendro 
su Kristaus Prisikėlimu? Toks 
klausimas tylomis kilo ir mano 
klausytojam, kai 1968 m. vasa
ros semestro kurse “Filosofija ir 
tikėjimas” jiem šią sceną atpa
sakojau — irgi ryšium su prof. 
Marxseno idėjomis. Tačiau kaip 
labai jie nustebo, išgirdę, kad 
velnio atsakymas Ivanui žodis žo- 
din yra kartojamas ir naujojoje 
Kristaus Prisikėlimo sampratoje. 
Tada jie šį ryšį suvokė savaime. 
Manau, kad taip bus ir “Drau
go” skaitytojų sąmonėje. Kaip ta
da prašiau savo klausytojus, taip 
dabar prašau savo skaitytojus vi
sados šią sceną prisiminti, kai su
sitinkame su skelbėjais, nežinan-

Aleksandras Marčiulionis

Kartais susidaro įspūdis, 
kad mes labai gerai pažįstame 
Kristų. Mes per 2000 metų esa
me bandę jo mokslą pritaiMn- 
ti gyvenime. Mes esame sukūrę 
daugybę institucijų ant jo pa
grindo. Ant jo pagrindo yra 
susikūrusios ištisos kultūros. 
Dėl to galima būtų sakyti, kad 
mes Kristų jau esame išsėmę; 
esame išnaudoję visas jo gali
mybes. Ir daugelis iš mūsų yra 
linkę manyti, kad mums užten
ka laikytis esamų papročių ir 
įstatymų ir nėra ko naujo ieš
koti Kristuje. Taip mano iš 
mūsų tie, kurie yra labiau kon
servatyvūs.

Kiti, kurie yna labiau revo- 
liucionieriškai nusiteikę, iš to 
padaro priešingą išvadą. Jeigu 
Kristus yra viską atidavęs 
žmonijai, ką jis yra turėjęs, 
tai, kada iškyla naujos prob
lemos, kurias sužadina žmoni
jos pažanga, jau nėra ko ieš
koti pagalbos Kristuje. Jie yra 
linkę ieškoti naujų gelbėtojų 
ir naujų pranašų.

Kuri iš šių dviejų pažiūrų 
yra teisinga? Ar Kristus jau 
yra išsemtas? Ar jo atnešta 
palaima galutinai suformuluo
ta Bažnyčios įstatymuose ir 
papročiuose bei tautų gyveni
me ir jų santvarkose? Ar mes 
turime ieškoti naujų mokytojų 
naujose atominio amžiaus 
problemose?

Neseniai aš skaičiau vieną 
teologinę knygą, kuri man pa
deda ieškoti atsakymo į šį 
klausimą. Tos knygos autorius, 
norėdamas aptarti, kas yra 
teologinių studijų objektas, ra
šo: “Jos objektas yra ne tiek 
koMa tiesų visuma, ne tiek 
tam tikras mokslas ar sistema. 
Juo nėra net tam tikra gyve
nimo filosofija. Jos pirminis ir 
pagrindinis faktas yra tas, kad 
Dievas yra prakalbėjęs žmo
nijos istorijoje” (P. Fransen, 
Divine Grace and Man, 20 
psl.).

Dėl to, jeigu mes turime 
Dievo visagalybės sąmonę, tai 
jo įsijungimas žmonijos istori
jon turi būti toks faktas, kurio 
prasmė yra neišsemiama. Sa
vo reikšme jis prilygsta pasau
lio Sukūrimui.

Ar mūsų istorijos supratime 
Kristus turi tokią didelę vie
tą? Greičiau ne. Jis yra linkęs 
išnykti daugelio kitų įvyMų ir 
reiškinių eilėje. Tačiau savo 
paprasčiausiai suvokta pras-

me, šis įvykis yra toks didelis, 
kad viršija net pasaulio sukū
limą. Pasaulio sukūrimas yra 
padarytas vienašališku Dievo 
aktu. Pasaulio atpirkimas įima 
savin visą laisvų veiksnių san
tykių dinamiką ir tragiką. Ve
lykos su Kristaus kančia ir pri
sikėlimu išreiškia giliau, negu 
mes galime suprasti, priešo ir 
draugo, nusikaltėlio ir teisėjo 
.įtampą ir išlydį.

Paradoksiškai skamba žy
do teologo Martino Buberio 
pasakymas, kad kai kuriuos 
Kristaus aspektus gali su
prasti tik žydas. Tačiau, iš 
kitos pusės, niekur kitur, 
kaip žydijoje, Dievo Sūnaus 
apsireiškimas nesutinka su 
tokiais realiais sunkumais. 
Nes, to paties Buberio žodžiais 
betariant, Senojo Testamento 
didžioji minties linija yra ta, 
kad Dievas nėra žmogus ir kad 
žmogus nėra Dievas. Dėl to 
Buiberiui nuostabus atrodo 
apaštalas Povilas, net ne pil
nai pateisinamas, kad jis suge
bėjo Kristuje įžvelgti Dievą.

Žinoma, suvokti Dievą-žmo- 
gų nėra paprastas, nei savaime 
suprantamas dalykas. Ir nėra 
ko stebėtis, jei žmonija vis iš 
naujo kelia Kristaus prigimties 
Mausimą. Kristaus tragiška 
mirtis ir prisikėlimas yra aki
vaizdus šio nepaprastai gilaus 
Mausimo istorinis simbolis.

Labai įžvalgus Šveicarų teo
logas Hans Urs von Baltasar 
perkelia Kristaus kryžiaus tra
giką į mūsų laikų problemas. 
Jis atkreipia dėmesį į tai, kad 
krikščioniškoji visuomenė į žy
dų tautos kančias ir persekio
jimus, patirtus krikščionijoje 
mūsų laikais, žiūri kaip į pa
prasčiausią Dievo bausmę žy
dų tautai. Jis tačiau kelia Mau
simą, “ar nebūtų labiau krikš
čioniška žiūrėti į tai kaip į 
kančios paslaptį, kurią Bažny
čia kontempliuoja Kryžiuje?” 
Iš tikrųjų, šie dalykai grei
čiausiai siekiasi vienas su Mtu 
labiau, negu mes esame įpratę 
j juos žiūrėti. Juk Kristus mi
rė kaip žydas (toks jis buvo 
jo pasmerkė jų akyse), kad pri- 
sikėltų kaip krikščionis, t. y. 
kaip naujos žmogiškos tvarkos 
Adomas. Mes Kristaus mirtį 
išgyvename vien tik sakramen
tiniu krikšto būdu, kad būtu
me naujos jo palaimos pilni 
dalininkai. V. Bgd.

čiais, kuo jų skelbimas remiasi.

Kaip tad naujoji teologija su
pranta ir mums perteikia Kris
taus Prisikėlimą? Prof. Mancse
nas yra pats vaizdingiausias šios 
naujos sampratos atstovas. Juo 
tad čia ir paseksime taip, kaip 
jis šią sampratą yra perteikęs 
minėtame pasikalbėjime. Čia 
nesvarbu, kad Mancsenas yra 
protestantų teologijos profeso
rius: Prisikėlimas juk ir protes
tantam yra pagrindas. Čia tik 
svarbu, kaip jis Prisikėlimą ‘tiki’; 
čia svarbu, kad šis “tikėjimas”

Paskutinė vakarienė (bronza)pradeda apimti ir katalikų teo-

logus, kuriais sekdami jaunieji 
kunigai paskui aną “tikėjimą” 
skleidžia savais pamokslais ir 
tarp pasauliškių.

Visų pirma prof. Mancsenas 
neigia, kad Kristaus Prsikėlimas 
yra istorinis įvykis, nes “istori
nio įvykio esmė glūdi galimybė
je pasiekti jį istorinėmis priemo
nėmis. O Jėzaus Prisikėlimo at
veju tai aiškiai negalima... To
dėl mano atsakymas skamba: 
Jėzaus prisikėlimas nėra istorinis 
įvykis”. Šis Marxseno teiginys 
reikalingas truputį paaiškinti, 
nes jį, kaip sakyta, užtinkame ir

(Nukelta į 2 pšl.)
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Kriterijai romanui 
vertinti

Perskaičius "Lietuvių literatūrą svetur 1945—1967" AR PAIMSIM IR SKAITYSIM?
DR. J. GRINIUS

LIETUVIU LITERATŪRA SVE
TUR 1945—1967. Redagavo Kazys 
Bradūnas. Rašo: Antanas Vaičiulai
tis, Kęstut s Keblys, Rimvydas Šilba
joris, Stasys Santvaras, Vladas Kul
bokas. Juozas Girnius ir Česlovas 
Grincevičius. Išleido “J Laisvę fon
das lietuviškai kultūrai ugdyti" 1968 
tn. Viršelis Vytauto O. Virkau. Lei- 
d'nys 697 psl., kaina $10.00, gauna
mas ir “Drauge",

*
Praėjusių (1968) metų pabai

goj pasirodžiusi ‘Lietuvių litera
tūra svetur” yra viena įdomiau
sių lietuviškų knygų išeivijoje. 
Todėl apie šį dideli ir kruopščiai 
sukurtą leidinį, kuriame mėgina
mi suregistruoti bei įvertinti lie
tuvių rašytojų darbai 1945-1967 
metais tremty bei išeivijoj, gali
ma kalbėti įvairiai ir ne vieną 
kartą. Pirmiausia aštuoni vyrai, 
kurie parašė bei suredagavo šią 
knygą, yra nusipelnę pavienių į- 
vertinimų, nes ne viena jų stu
dija siekia šimto puslapių. Šitų 
darbų vertinimo nepridera su
plakti krūvon, nes jų autoriai pa
siimtus uždavinius suprato ir at
liko nevienodai.

Šiuo tarpu norėčiau šiek tiek 
plačiau sustoti ties Kęstučio Keb
lio Studija, kurioj autorius lietu
viško romano kūrybą stengiasi 
peržvelgti chronologiškai, mėgin 
damas sudaryti lyg grafinę ro
manų kilimo bei leidimosi krei
vę, nors svarbiausias šitokio ra
šymo tikslas — nepalikti nuoša
ly nė vieno kūrinio, nepasakius 
apie jį bent kelių vertinamųjų 
žodžių.

Kęstutis Keblys ir vertina kū
rinius aiškiau ir griežčiau negu 
kitų skyrių autoriai, kurių vienas 
antras prieina prie rašytojų be
veik su šilkinėmis pirštinėmis, sa
vo neigiamas nuomones tereikš- 
dami kaip momentinio įspūdžio 
pastabas. Tiesa, K. Keblys taip 
pat žino, kad pasiduoda vieno
kiam ar kitokiam įspūdžiui, ta
čiau jis savo nuomonę reiškia 
drąsiai ir gana kategoriškai, nes 
jis turi aiškius savus kriterijus, 
kuriuos jis nori taikyti visiems 
romanams vienodai. Šituo jis at
skleidžia pagirtiną kritikui atvi
rumą, nes skaitytojui, nesutin
kančiam su jo sprendimais, jis 
suteikia progą ginčytis ne tik dėl 
jo subjektyvinių intuicijų, bet ir 
dėl objektyvių vertinamųjų mas
tų. Dėl kriterijų, kuriuos K. Keb
lys išdėstė savo studijos pradžioj, 
čia ir norisi pasisakyti, nes kaip 
tik dėl jų kai kurie romanai
 ,
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“Lietuvių literatūros svetur” kny
goj atrodo per žemai įvertinti, o 
kai kurie per daug iškelti.

Ar žmogaus atskleidimas — 
tik romano kriterijus?

Galima pasidžiaugti, kad, nu
sistatydamas pagrindinį romano 
kaip literatūros žanro kriterijų,
K. Keblys pasirodo kaip huma
nistas, iškeldamas žmogų, nes iš 
tikro dailiojo meno ir literatūros 
istorijoj nežinome tokių didelių 
kūrinių, kurie neatskleistų kokio 
nors žmogiškos būties prasmin
go aspekto. Tačiau būtų klaidin
ga žmogišką prasmingą būtį su
vesti į žmogiškąjį individą, kaip 
turi tendencijos Keblys. Žmogiš
kas individas nėra izoliuotas tik
rovėje. Todėl ir jo prasmė atsi
skleidžia santykiuose su gamta, 
visuomene, dvasinėmis vertybė
mis, Dievu. Galutinėj sąskaitoj 
tik krikščioniškai suprastas Die
vas tepadaro žmogų žemėje aukš
čiausia vertybe, bet tikrovėje tik 
autonomiška, nes įpareigota ir 
susieta su kitomis vertybėmis. To
dėl šiuo atžvilgiu negalima spjau
dyti nė į socialistinį realizmą, kai 
jis pabrėžia reikalą vaizduoti 
žmogaus darbą ir .jo teigiamus 
santykius su kitais žmonėmis (vi
suomene). Tik visa nelaimė, kad 
socialistiniai realistai visuomenę 
padaro tironu, kuris pavergia ir 
sunaikina individualų žmogų. 
Bet nemažesnę klaidą padaro ir 
liberaliniai humanistai — indi
vidualistai, atjungdami žmogų ir 
nuo visuomenės ir nuo Dievo. 
Šituo atveju žmogaus samprata 
tampa tuščia ir atsiduria tuštu
moj.

To kaip ir nenori matyti K. 
Keblys, teigdamas kategoriškai, 
kad “vienintelis grožinės literatū
ros, ir tuo pačiu romano, objek
tas yra žmogus”, arba/‘Romanas 
bus vertingas tiek, kiek tobulai 
jis pajėgs atskleisti žmogų” (89 
psl.). Šituos teigimus perskaitęs, 
pradedi abejoti: ar šitoks kriteri
jus yra specifiškas romanui? ar 
jis nelabiau tinka dramos kūri
niams? Ar tokie pasauliniai au
toriai kaip Sofoklis, Šekspyras, 
Moljeras, Schilleris, 0‘Neillis ne
liudija, kad jų dramoms vidinis 
žmogus labai svarbus? Net atro
do, kad betarpiškas žmogaus at
skleidimas, kurį K. Keblys skiria 
romanui, dramos kūriniams yra 
būtinesnis ir prieinamesnis, nes 
drama yra vadinamojo antrojo 
asmens (‘ tu”) žanras.

Konflikte bekovodami dramos 
partneriai ir pabrėždami “tu” ir 
“aš” asmenis, savaime yra ver
čiami atskleisti save — savo min
tis, jausmus, norus, interesus, ki
taip tariant, savo psichinį “aš”. 
Šito būtinumo nematyti romane, 
kuris įeina į epinį arba “jis-ji” 
žanrą. Tas ‘jis-ji” nebūtinai tu
ri atsiskleisti kaip žmogaus psi
chinė individualybė, nes tuo 
“juo” gali būti ir fizinis žmogus 
su gamta, ir jo kaimynai (drau
gai ir priešai), ir jo socialinė ap
linka (profesinė ir tautinė ben
druomenė), ir jo kultūriniai dar
bai (istorija), ir jo santykiai su 
Dievu (religija). Kokiame gi žan
re begalėtų būti atvaizduoti ši
tie santykiai, nuo kurių pareina 
žmogiško gyvenimo prasmė, jei 
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Cranbrook meno akademijos 
galerijose (Bloomfield Hills, 
Mich.) nuo balandžio mėn. 1 d. 
iki 27 d. vyksta šeštoji tautinė 
religinė meno paroda. Iš viso tūk
stančio atsiųstųjų eksponatų, ju
ry komisija atrinko tik pusantro 
šimto. Kiekvienas dalyvis tegalė
jo eksponuoti tik vieną darbą. 
Lietuviams bus miela patirti, 
kad parodoje išstatytų darbų tar- 
pan pateko ir mūsiškių Bronės 
Jameikienės ir Adolfo Valeškos 
skaldyto stiklo vitražai.

Parodoje reprezentuojamos, 
galima sakyti, visos religijos, 
krikščioniškosios ir nekrikščio
niškosios. Naudota visų rūšių 
technika, aliejus, akvarelė, gua
šas, įvairios medžiagos, drobė, 
plastikas, geležis, bronza, sidab
ras ir kt. Išstatyti paveikslai, kru
cifiksai, vitražai, liturginiai in
dai, priemonės, įvairūs kiti kul
to reikalams skirti reikmenys. 
Rasime iššaukiančio moderniz
mo pavyzdžių, šalia matysime ir 
ramaus klasicizmo kūrinius. Prie 
vienų eksponatų teks susikaup
ti ilgiau, pasigrožėti, prie kitų gal 
nebus verta ilgiau stabtelti. Nors 
ir religinio meno kūriniai, kai 
kurie darbai žėri ryškiomis trykš
tančiomis spalvomis, nepalikda
mi vietos mistikai, kiti žavi sa
vo naujomis formomis, apipavi
dalinimu ir rimtimi. Vieni dar
bai, neabejotinai ras vietos šven- 
tnamių altoriuose, kiti gal tik tų 
pačių šventnamių prieangiuose, 
trečių regis, vieta būtų nebūtinai 
religinėje aplinkoje. Traukia dė

Adolfas Valeška Taikos besiekiant ( (skaldytas stiklas)
Iš Šeštosios religinio meno parodos Cranbrook Meno akademijos galerijoj, Bloomfield Hills, Mich.

Šeštoji religinio meno paroda
AL. GIMANTAS

mesį nemažas skaičius ekspona
tų, besirišančių su izraelitų reli
gine praktika.

B. Jameikienės vitražas (1966 
m. sukurtas darbas) “Veronikos 
skara” (35 prie 31 colių dydžio) 
ir A. Valeškos “Taikos besie
kiant” (1967 m.) (36 prie 32 co
lių), visų parodos eksponatų tar
pe išsiskiria savo originalumu ir 
technišku atlikimu. Jie šioje pa
rodoje tikrai niekieno nepakarto
ti, tokie švieži ir skirtingi, tuoj 
pat atkreipiantys kiekvieno žiūro
vo dėmesį. Jameikienės Kristaus 
veidas, toks įtikinantis, kartu 
dieviškas ir kartu žmogiškas, kal
bąs apie kančią ir meilę! Gi Va
leškos darbas šaukiąs už taiką ir 
jos beieškąs, simboliškas savo 
dienos aktualumu, ir tas jo ba
landis ir alyvų šakelė ir besitie 
siančios aukštyn tos rankos, ran
kos! Nenuostabu, kad teko girdėt 
vieno žiūrovo pastabą, jog šiam 
kūriniui geriausia vieta būtų 
Jungtinės Tautos.

Tai visapusiškai įdomi ir ver
tinga paroda. Religinis menas 
juk toks artimas kiekvieno šir
džiai. Jis, galima sakyti, lydi mus 
visus nuo ankstyvųjų vaikystės 
dienų, kada, dar ir nieko nenusi
manydami apie meną, mes jau jį 
'pradedame stebėti,, lankydami 
savąsias bažnyčias, vadovėliuose 
skaitydami religines pamokas. 
Atseit, su relig. menu lyg auga
me, bręstame. Daugelis turėjo
me progų gėrėtis religinio meno 

šedevrais Europos šventovėse. 
Tas įspūdis, aišku, likosi neišdil
domas iki dabar. Todėl labai pra
vartu lankytis tokioje parodoje, 
kurioje jautiesi žymiai artimesnis 
ir daugiau suprantąs tai, ką pu
santro šimto įvairių kūrėjų no
ri sau ir tau išsakyti. Religinio 
meno parodoje labai mažai me
lo, jei išvis jo čia yra. Todėl, 
paskyręs porą valandų parodos 
aplankymui, junti mielą šilimą 
ir atgaivą.

Salėse kartu patalpinti visų re
ligijų kūriniai gražiai simboli
zuoja dabar vis daugiau ryški
namą ekumeninę dvasią. Norė
tųsi šias pastabas baigti vienu 
teigimu, paimtu iš parodos kata
logo. “The contemporary Ameri
can artists whose works are dis- 
played reaffirm the truth that 
art itself is a form of spiritual 
revelation and a force for unity 
among men”.

• Pirmieji vargonai Lietuvo
je, manoma atsiradę 1408 me
tais, kai juos Kryžiuočių ordino 
magistras Ulrich von Jungingen 
padovanojo Vytauto žmonai O- 
nai. Didžiausi vargonai buvo 
pranciškonų vienuolyne Kretin
goje, įruošti 1619 metais grafo 
Karolio Chodkevičiaus lėšomis. 
Už juos grafas sumokėjęs 17,000 
florinų, ir tai buvo labai didelė 
pinigų suma tais laikais.

Apie mūsų lietuviškosios 
knygos sunkų kelią pas skaity- 
tytojus esame jau daug kartų 
rašę, bet rašome ir vėl. Ir ra- 
rašysime, nes šis kelias kny
gai nėra palengvėjęs. Kai pasi
šneki su dažniausia varganais, 
bet drauge ir dideliais idealis
tais lietuviškos knygos platin
tojais, lyg šių dienų knygne
šiais, kai stebi jų kuklius kny
gomis apkrautus stalus paren
gimų koridoriuose, salėse, prie 
bažnyčios, rūsiuose ar kitur, 
kažkaip darosi liūdna. Nelinks- 
mesnis vaizdas, kai puošniose 
krautuvėse lietuvišką knygą 
tik kur nors tamsiame kampe 
pastebi. Visiškai sugadina nuo 
taiką, kai modernioie ir erd
vioje gerai įsikūrusio lietuvio 
rezidenciioie lietuviškos kny
gos visiškai nepamatysi, ne
bent tamsaus rūsio gale dar 
būtų iš kitur atvežta nedidelė 
spintelė su iš Vokietijos at
vežtais leidiniais. Argi geriau
sioms mūsų dvasios apsireiš
kimams čia vieta?

Šia proga su dideliu pasigė
rėjimu prisimename pabėgėlių 
stovyklas pokario metais Vo
kietijoje, kai mūsų knygos bu
vo spausdinamos dešimt tūks
tantiniu tiražu. Kukliuose ba
rakų ir buv. kareivinių kam
bariuose ar salėse, kur tada 
tūkstančiai tremtinių gyveno, 
trūko daug ko: vietos, maisto, 
drabužių, baldų ir patogumų, 
bet lietuviškų knygų ir laik
raščių būdavo apsčiai. Stovyk
loms keliantis drauge su jų 
gyventojais iš vienos į kitą 
vietą, drauge keliavo ir lietu
viška knyga, netgi tokiu būdu 
užjūri pasiekusi. Praktiškai ta 
da kaip ir niekas algų negau
davo, daiktinės pajamos bū
davo vienų kiek didesnis, kitų 
mažesnės, bet ne šia gradacija 
būdavo perkamos knygos: 
joms įsigyti lėšų surasdavo 
beveik visi. Ekonominis pabė
gėlių skundas ir knyga, rodo
si, lyg būtų nelengvai derina
mi dalykai, bet stovyklose de
rinosi. Tai buvo garbingi lie
tuviškos knygos laikai.

Čia jau kitaip. Ach, pradžio
je ir JAV lietuviškosios kny
gos būdavo spausdinama po 
3 - 4,000 egz. Vėliau šis įkai
čius kasmet krisdavo ir dabar 

,'ne visada tūkstantinę pasie- 
(kia: šimtinėmis tenkinamasi. 
Ir tai visa laimė, kad turime 

’saujelę idealistų, kuriems na
muose (dažniau varginges- 
niuose kaip puošniuose) lietu
viškoji knyga yra mielai lau
kiama viešnia. Išeivį lietuvį ji 
suranda ne tik JAV ir Kana
dos miestuose esančiose lietu
vių kolonijose, bet ir Kanados 
giriose, P. Amerikoje, vokiečių 
švabo pirkioje, JAV ir Kana
dos tolimuose plotuose, kaip, 
sakysim, duona kasdieninė. 
Jos skaitytojai — žmonės, ku
rių dėka mūsų knyga dar šiaip 
taip kvėpuoja, laikosi.

Kas gi yra tie mūsų kultū
ros rėmėjai — palaikytojai? 
Niekas nėra pirkėjų apklausi- 
nėjęs, nesuvesta jų statistika. 
Gal tik vienas kitas pripuola
mas žvilgsnis j juos galėtų tai 

ką pasakyti. Žinoma, ir po
kalbis su tais žmonėmis, kurie 
lietuviškas knygas platina.

Daugiausia tai vyresniosios 
ir net senesniosios kartos at
stovai, kuriems ne vis tiek, 
kas mūsų kultūriniame gyve
nime vyksta. Tarp jų yra daug 
buvusiųjų nepriklausomos Lie
tuvos mokyklų mokytojų, aukš 
tesniųjų ir aukštųjų mokyklų 
dėstytojų, dabar dirbančių li
tuanistinėse mokyklose vyrų 
ir merginų, senų ir naujų kul
tūrininkų, rašytojų, poetų, bu
vusių ir esamų spaudos dar
buotųjų. Knygų pirkėjų tarpe 
kaip ir nematyti senosios emi
gracijos atstovų ir čia gimu
sių jų vaikų: amžius ir viską 
griaunąs laikas iš mūsų tarpo 
juos išskyrė. Užtat džiugu, 
kai matai, kad ir nedideli skai
čių mūsų mokslus jau išėjusio 
ar tebeinančio jaunimo, Lietu
voje ar jau Sa gimusio, ypač 
iš aktyviųjų mūsų organizaci
jų narių eilės.

Pagarbos ir didelio dėmesio 
verti mūsų pensininkai, kurie 
kiekvieną mėnesį iš savo kuk
lios (kartais ir labai mažos) 
pensijos sutaupo keletą dole
rių naujai atsiminimų knygai 
ar naujam romanui.

Kurio žanro knygas mūsų 
skaitytojai labiausia mėgsta? 
Į šį Mausimą taip pat neleng
va tiksliau atsakyti. Bet, išsi
kalbėjus su kai kuriais leidė
jais ir platintojais, aiškėja, 
kad vis dėlto didžiausio pirkė
jų skaičiaus, o tuo pačiu ir ti
ražo, susilaukia atsiminimų 
knygos. Ir tai atsitinka todėl, 
kad dėl juose iškeltų, teisin
gai ar neteisingai atvaiz
duotų faktų spaudoje kylan
čios diskusijos, polemika, kuri 
dar labiau išryškina autorių, 
jo minimus asmenis, aplinką. 
Ta pačia proga vertėtų pridėT 
ti, kad mūsų atsiminimų auto
riai dažniausiai būna perdaug 
subjektyvūs, kažin ar ne per 
daug iškelia save, savo drau
gus ir ar ne per daug nustu
mia savo politinius, ideologi
nius, asmeninius priešus.

Beveik pastoviu ir netaip 
jau menku tiražu leidžiami 
mūsų lituanistinių mokyklų 
vadovėliai, susilaukią net ke
letas laidų. Bet tai jau pritai
komoji literatūra.

Po atsiminimų daugiausia 
mėgstami romanai, apysakos, 
novelių rinkiniai. Jų tiražas pa 
siekia gal tūkstantinį, bet pre
mijuotų ar šiaip jau geresnių 
romanų spausdinama ir kelio
lika šimtų. Pasak knygų par
davėjų, šio žanro knygas dau
giau perkančios moterys kaip 
vyrai.

Mažai perkamos poezijos 
knygos. Jos ir spausdinamos 
bene mažiausiu • tiražu. Tiesa, 
mūsų žmonės gerbia poetus, 
pasiMauso jų kūrinių dekla
macijų, bet poezijos knygų 
kaip ir neperka. Kartais ap
linkybės taip susiklosto, kad 

•poetai (ir ne vien tik grafo
manai) turi knygas ne tik su
kurti — parašyti, beit ir išsi
leisti patvs, apmokėdami gpau- 
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Istrebiteliški 
romanai
JONAS AISTIS

Oi rita, tita, tta — — 
Prienų stribai trys už litą.

Laisvės kovų dainos 314 p.

Pernai gerą pusmetį “Perga
lės" žurnale vyko diskusija pava
dinta “Tęsiame pokalbį apie ro
maną”. Romanai Lietuvoje nū
nai dygsta kaip grybai po lie
taus. Kritika tačiau jaudinasi. Ir 
jaudinasi ne be reikalo. Disku
sija daugiausia lietė romano for
mą, taip vadinamą “sąmonės 
srautą” ir dvasią, kuri, nors ne
buvo aiškiai aptarta, sukosi apie 
dabar populiarią “absurdo dra
mą”. Romano herojai komjau
nuoliai, brendę klasių kovos me
tais, kaip ir patys autoriai. Ir vie
ni ir antri pasimetę. Net, saky
čiau, ne herojai, o kažkokie slie
kai ir driežai, kurie nežinia ko 
ir kur šliaužioja Dievo žeme...

Man visas tas pokalbis primi
nė Teofilio Tilvyčio pasakojimą 
apie savo kaimyną, tarnavusį ca
ro armijos pulko orkestre ir pū
tusi bene tromboną. Tasai trom
bonistas labai nemėgęs kapel- 
meistro, tai imdavo kartais ant 
pykčio ir paimdavo “puse gla- 
so” tai per aukštai, tai per že
mai. Kapelmeistras pasiųsdavo, 
dantimis grieždavo, trypdavo į 
grindis, visą orkestrą skradžiai 
žemę varydavo: žinojo, kad ne
gerai tik nežinojo, kur?

Tasai pokalbis daugiausia su
kosi apie du nelygios vertės ro
manus: Mykolo Sluckio “Adomo 
obuolys” ir Alfonso Bieliausko 
“Kauno romanas”. Abu romanai 
pasirodę 1966 metais. Kritikos 
pasirinkimas taiklus ir būdingas.

Bendrai imant, lietuvių tary
binė literatūra yra neblogose vė
žėse. Taip vadinamas socialisti
nis realizmas tarybinę literatūrą 
išvadavo iš žemėmaitintojiško 
sentimentalizmo. Talentų atei
na apsčiai ir nemažų. Tačiau tie 
talentai turi tendencijos per 
greit išsisemti, blaškytis į šalis, 
vaikytis naujovės žibukų, pasi
mesti. Dažnai skaitant ima ap
maudas, kaip tenai nebrangina
mi talentai, kaip jie sistemingai 
žudomi. Būdinga “tęsiamam po
kalbiui” buvo ir tai, ka jame vi
siškai nedalyvavo akademijos 
autoritetai. Viskas neva palikta 
jaunimui, kitaip sakant saviei
gai: tesirieja savo tarpe, tik te- 
nesikėsina ir nepretenduoja į jų
jų laurus ir sostus. įtarčiau, kad 
garbe ii* nuopelnais pertekę lite
ratūros autoritetai bijo gajaus ir 
rajaus jaunimo konkurencijos, o
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yra ko prisibijoti, ir vadovaujasi 
dėsniu: po mūsų, kad ir visuoti
nis tvanas...

Romano diskusijose buvo daž
nai linksniuojamas “sąmonės 
srautas”. Ir čia gal ir bus viso 
pikto šaknis. 1920-1930 metų gi
mimo karta augo ir brendo va
dinamosios klasių kovos metais. 
Dalis to jaunimo aktyviai daly
vavo liaudies gynėjų arba istre
bitelių eilėse. Klasių kovtf buvo 
brutali ir žiauri iš abiejų pusių. 
Su tuo tiktai skirtumu, kad stri
bams, kaip laikas parodė, didelės 
garbės ta kova nesuteikė ir nie
kas jų šiandien ta garbe atvirai 
nesidangsto ir nesididžiuoja, bet 
drauge jie negali savo jaunystės 
polėkių užmiršti, ir visa karta ’y- 
ra stačiai tos klasių kovos slogu
čio apsėta. Žinoma, ta karta bu
vo per jauna pamatyti ir supras
ti kad ji buvo tiktai marionetė 
ir kad visi klasių kovos siūlai bu
vo demoniškose okupanto ran
kose. Okupanto buvo tikslas iš
rasti ir supiudyti “klases” ir visą 
tautą pastūmėti į brolžudybę, ir 
tuo būdu palaužti tautos atspa
rumą, bei ją pačią praretinti, iš
tisus valsčius ir apskričius pavers
ti dykra. Taip elgiasi visi nuka
riautojai. Taip elgės kryžiuočiai, 
taip elgėsi carai, tai būtų stačiai 
buvę nenormalu, jei kitaip būtų 
elgęsi carų įpėdiniai. Lietuvoje 
buvo ir yra ne paslaptis, kad o- 
kupantas tiekdavo ginklų ir prie
šingai pusei. Tos kartos visi ro
manai ir visi filmai yra gyvas, 
tiktai gal ne visai sąmoninags 
sąžinės balsas.

Kostas Kubilinskas savo auto
biografijoje rašė: “gyventi nesu
gebėjau ir aš, daugelio skaudžių 
klaidų kaltininkas. Į viską pul
davau karštai, spontaniškai, ne
apgalvotai. O kiekvienas neap
galvotas šuolis ir žingsnis skau
džius pėdsakus palieka širdyje ir 
sąžinėje. Kiekvieną sunkią klai
dą dar sunkiau atitaisyti. Tuo me
tu, kai aš per visus klerikalizmo 
ir nacionalizmo raistus bridau į 
tiesą, mano draugai, mano ben
draamžiai, eidami tiesiu keliu, 
nuėjo labai toli. Ir aš likau lyg 
pavėlavęs paukštis, tačiau ne tas 
simbolizmo giesmių paukštis, 
kuris audroje beviltiškai plakasi 
į priekį” (Tarybų Lietuvos rašy
tojai, 114 p.).

Vytautas Petkevičius dar at
viresnis: “Tai nuo keturiolikos 
metų prasidėjo mano komjauni
mo, o paskui ir partijos aktyvis
to gyvenimas: agitavo mane, a- 
gitavau ir aš, vadovavo man, 
vadovavau ir aš kitiems. Ir visur 
mane lydėjo šventi, tada beveik 
malda tapusieji žodžiai: Taip rei
kia!... O pasirodo, daug ko nerei
kėjo. Pasirodo, nemaža man ta
da labai artimų ir brangių žmo
nių žuvo be reikalo” (ten pat, 
494-495 pp.).

Žmonės kalba apie tai, kas 
jiems maudžia. Su laiku ateina 
atvirumas. Pacituotas ištraukas 
skiria visas dešimtmetis. Būdin
ga, kad rašytojai jaučia pareigą 
atlikti viešą išpažintį. Ta žaiz
da pasiliks gyva visą gyvenimą. 
Partijos viršūnėse yra balsų, kad 
jaunimą kiršina užsienio “bur
žuaziniai nacionalistai”. Tai y- 
ra šlykštus šmeižtas ir noras vis
ką administraciniu būdu tvarky-

f Nukelti j 3 ygL);

M. Šileikis
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Riverview Parkas Chicagoje
Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Chicagoj

Miko Šileikio paroda Chicagoj
BRONIUS MURINAS

Mūsų tremties dailės kūrybi
nis gyvenimas yra gyvai pasireiš
kęs ne tik mūsų kultūrinėje veik
loje, bet kai kuriais atvejais yra 
pasiekęs net pirmaujančias ir do
minuojančias vietas amerikiečių 
bei kitų kraštų meno raidoje.

Taip pat galima pasidžiaugti, 
kad ir mūsų jaunieji dailininkai 
ir dar tebestudijuojąs meno mok
slus jaunimas aktyviai dalyvau
ja įvairiose dailės parodose, sėk

Dail. Mikas Šileikis

mingai reikšdamasis naujų sro
vių kūryboje. 

Mokslas ir gyvenimo kelias

Mikas Šileikis dar jaunystėje 
buvo vienas iš pirmųjų ateivių 
lietuvių dailininkų šiame krašte. 
Jo sieloje glūdintis dailės jaus
mas ir veržlumas mene paskati
no jį nuosekliai atsidėti dailės 
studijoms ir būsimai kūrybai. 
Netrukus jis įstojo į Bostono me
no akademiją, o vėliau į Chica
gos Meno institutą, kur po sėk
mingų kelių metų studijas baigė, 
įgydamas diplomuoto dailinin
ko — tapytojo vardą. Studijų 
metu ir jas baigus, Šileikis dar ke
lerius metus tame Institute at
sidėjęs gilino meno istoriją, filo
sofiją bei kūrinių pažinimo ir jų 
vertinimo studijas. Šios gilios ir 
prasmingos Institute studijos Ši- 
leikį subrandino, kaip rimtą kū
rinių vertintoją, kritiką bei re
cenzentu. .Vėliau dailininkas grą-kos, kūrybai. Kitos per eile matų,

ta savo kūrybos buvo įsijungęs į 
visuomeninę veiklą bei literatū
rinį, daaugiausia meną liečiantį 
spaudos darbą. Steigiant Čiur
lionio galeriją (Chicagoje), jis 
buvo jos pirmasis direktorius, ė- 
jęs tas pareigas kelerius metus.

Meno kritikas ir spaudos darbi
ninkas

Jau daugiau kaip 30 metų, net 
iki šios dienos, M. Šileikis veda 
ir redaguoja “Naujienų” kultū
ros ir meno žinių skyrius, kur til
po daug veik jo vieno parašy
tų įvairių meną liečiančių straip
snių, parodų recenzijų bei kito
kių įvairių, dailės klausimus lie
čiančių rašinių.

Sekdamas įvairias mene išky
lančias naujoves, dail. Šileikis nė
ra apleidęs veik nė vienos dailės 
parodos, tiek ruoštos mūsų lietu
vių dailininkų, tiek ir iškilesnių 
amerikiečių, vis paminėdamas ar 
parecenzuodamas savo redaguo 
jamame naujame meno kultūros 
priede ar kitoje mūsų lietuviško
je spaudoje: Aiduose, Dirvoje, 
Drauge, Lietuvių Dienose ir kt. 
M. Šileikis savo kritikos straips
niuose giliai ir jautriai įsigyvena 
į kūrinio visapusiškumą, išsa
miai aptardamas parodų ar pas
kirų kūrinių vertę bei iškelda
mas jų ypatybes. Jis čia visada 
būdavo nuošalus, bet nuošir
dus ir objektyvus.

Kūrybos gausa ir pobūdis
Šileikis, kaip dailininkas, yra 

kūręs veik visą savo gyvenimą, ir 
būtų sunku nustatyti, kad ir jo 
paties užklausus, kokį skaičių 
drobių savo gyvenime yra jis su
kūręs. Daug kūrinių iš jo studi
jos yra “iškeliavę” pas privačius 
asmenis, meno kolekcionierius 
bei valdžios įstaigas, o taip pat 
keletą kūrinių yra įsigijusi ir mū
sų Čiurlionio galerija Chicago
je.

Kaip tapytojas, Mikas Šileikis 
paliko ištikimas savo užgrūdin
tai ir jautriai suprastai realisti
nei, bet impresionistinės nuotai- 

atėjusios ir praėjusios meno sro
vės ir naujovės jo kūrybos nepa
veikė.

Šiaip M. Šileikio kūrybinis žan
ras itin labai įvairus: portretai, 
kurių savo gyvenime yra nema
žą skaičių nutapęs, figūrinės kom 
pozicijos ir peisažai, kuriuos kur
davo tik gamtoj. Visas atostogas ir 
laisvalaikį leisdavo gamtoje prie 
savo drobių. Kartą jis yra išsita
ręs, kad kai kuriais atvejais tek
davo įsibristi net iki kelių sniegan 
ar šlapioje ir vandeningoje dirvo
je išbaigti savo kūrinius. Ta
čiau daugiausia dailininką vilio
jo Michigano ežero smėlėtos ir 
supustytų kopų pakrantės, ku
rios mums primena gintarinio pa
jūrio vaizdus. O gal jo gimtasis 
ežeringas Zarasų kraštas yra įdie
gęs jam kūrybinės meilės ir pali
kęs ilgesį gausiems savojo kraš
to ežerams, kad jis sugebėjo taip 
lengvai, subtiliai ir meistriškai 
sukurti ištisą kopų ciklą.

Jo didelėje kūrinių kolekcijoje 
užtinkami taip pat įvairūs natur- 
moriai, miesto parko skverai su 
gėlynais ir paskirų žydinčių gė
lių kompozicijos. Atrodo, kad ne
mažai įtakojo ir jo gyvenamos 
vietos aplinka, kur per dailinin
ko buto langą iš trečiojo aukš
to matyti miesto parkas su vin-

M. Šileikis
Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj

SENSACIJA, KONTROVERSIJA, ARGUMENTAI 
IR PASKATAI

Pasirodžius naujam roma
nui, naujai operai, naujam 
veikalui, naujai periodikai, 
naujam eilėdaros būdui ar 
naujai minčių krypčiai kad ir 
šioje paraštėje, visas tas nau
jumas, atrodo, laikosi ir daž
nai labai silpnai kabo tik ant 
savo teigiamo šviežumo, ant susėdus prie stalo, visuomet 
vieno ar kelių teigiamų kon
struktyvių idėjų siūlo. Mat, 
žiūrovas ar skaitytojas nėra 
labai linkęs į naują giliau pa
žiūrėti, pavertinti, sustoti ir 
pagalvoti, kas jame yra gero. 
Jis dažnai yra nerangus gal
voti apie tai, kas kuo nors at- 
išoksta nuo įprastinės bėgmės, 
kas jį sukrečia savo prasikišu- 
sia galva virš pilkos, kasdieni
nės plokštumos, kas tampa sa
votišku nusikaltėliu, kurį, dėl 
vienokių ar kitokių minios 
onintijimo psichologinių prie
žasčių kiekvienas jaučia pilie- 

k tinę pareigą bausti, nedova
noti už prasikišimą, išjuok® ir 
galų gale triumfališkai “nuga
lėti”.

Tokiu būdu atsiranda žur
nalistinė sensacija, kurios ob
jektas gal kitur ir kitų būtų 
toleruojamas dalykas, būtų 
viena srovė tarpe kelių sro- 

‘vių, būtų kažkas tarp kitų ar 
kažkas tarp kažko. Mes tuo 
tarpu iš bet kokio, bereikšmio 
<ar ir reikšmingo, paprasto ar 
'bet kokiam progresui būtino 
naujoviškumo sukuriame sen
saciją, kuri ilgainiui tampa 
net aštria kontroversija. Įvai
riais argumentais baudžiame 
visa, kas tik prasikiša, kas 
nauja, kas kiek patriotiškai 
netautiška, kiek kitoniška, vis 
įtartinai miesčioniška, dialek
tiškai superdemokratiška, žur
nalistiškai perraštinga ar kū
rybiškai sofistiška.

Nukrypimas nuo įprastos, 
lyg matematiškai nustatytos, 
kalbos, idėjų, garso, žumaliz- 
mo, spalvos ar eilėdaros preci
zijos užgauna mūsų lėtą bū
dą, lėtą stūmimas) į priekį, už
gauna mūsų nelabai kompli-

giuotomis alėjomis ir gėlynų lys
vėmis. Gal čia jis ir surado sinte
zę tos besikeičiančios gamtos į- 
vairiais metų laikais, stebint tur
tingą jos koloritą ir panaudojant 
ją savoje paletėje.

Spalvine prasme Šileikis yra i- 

kuotą juslę ir nedaug reika
laujantį skonį. “Tebūnie taip, 
kaip buvo”, sakome, “nes nie
ko geresnio po Verdi nesukur
ta”, egzistuojantis spaudos la
pas juk kasdien naujas ir sa
vo dažų kvapu vis šviežias, o 
nostalgiškos bėgimo temos,

yra aktualios, ketureilis, pei
zažas ir mūsų klasikai buvo ir 
tebūnie mūsų kasdienine duo
na.

Bet čia ir užmirštame, kad 
tokiu mūsų naujovininkų ar 
ikitokininkų “baudimu” atlie
kame dalinai ir žalingą darbą, 
nors ne visuomet ir, dėkui 
Dievui, ne šimtu procentų.

Mat, sukeltas triukšmas tu
ri ir savo lazdos antrąjį galą. 
Sukeltas triukšmas veikia ne 
tik prieš kontroversinius kū
rinius, bet ir už juos. Jis mū
sų ir kitų tautų tolimoj ir ne
tolimoj praeityje padėjo kaip 
tik daiktui iškilti, padėjo kū
riniui tapti įvykiu, kuris pa
skatino knygą išpirkti, tiesiog 
išgraibstyti, daugiau ją skai
tyti, ginčytis, dar daugiau do
mėtis; paskatino užsisakyti 
puolamą žurnalą ar išgraibsty
ti bilietus į apkalbamą spek
taklį.

Tas pradžioj sukeltas karš
tis ir triumfališko nugalėjimo 
vilties “lazdos antrasis galas” 
tampa nekenčiamo dalyko pa
skatine jėga, geriausia jo pro
paganda, kurią patys puolėjai 
ugdo, dalyką iškelia, už ką 
puolamieji dažnai yra net dė
kingi.

Žvelgiant istoriškai, ši “ant
ros lazdos galo” teorija gali
ma įvairiopai pritaikinti ne tik 
čia minėtose srityse, bet tik
riausiai ir istorijai, civilizaci
jai, kultūrai, politikai, socio
logijai, lyg tame perdaug ar
šiame naujovininkų atmetime 
tūnotų paslėptas ne tik nuste
bimo, baimės, bet ir žmogui 
įgimtas meilės ir pagarbos 
naujovėms daigas.

P. Mln.

tin turtingas ir visada šviežias 
bei žaismingas. Greta ryškių ir 
žėrinčių raudonų, mėlynų spal
vų (kurias daugiausia jis mėgsta) 
būna pabrėžtos dar centrinės bei 
pagrindinės kompozicinės atspa
ros dėmės, papildytos ir pratur
tintos pilkais, bet žaismingais 
niuansiniais atspalviais.

Dailininko Miko tapyba dau
giausia yra ekstazinė, nuotai
kos: visa kūryba vyksta čia iškart 
“a la prima”. Per ilgų studijų 
ir ypatingo pervargimo ar ilgo 
sėdėjimo prie darbo dailininkas 
nemėgsta. Todėl ir M. Šileikio 
kūrinys nėužkankintas, visada 
šviežias ir nuotaikingas.

Kultūrinės misijos žurnalistas
M. Šileikis ne tik kaip dailinin

kas, bet ir kaip gilios erudicijos 
žurnalistas per savo ilgos veiklos 
metus Amerikoje yra išvaręs gi
lią ir prasmingą vagą lietuvių 
kultūrinėje dirvoje. Didelį po
veikį jis yra padaręs ir mūsų vi
suomenei, ypač, mūsų dailės pa
rodų lankytojams, savo raštais, 
nušvietęs kūrinių vertinimo ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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“Dano,s“ muzikinė bei 
dramaturginė redakcija 
ir operos pastatymas
BALYS CHOMSKIS

LITUANISTIKA CHICAGOS UNIVERSITETE

Kas buvo skaitęs prieš operos 
spektaklius poeto Stasio Santva
ra libretą, galėjo lengvai paste
bėti, kad ne viską, kas yra origi
nale, matė ir girdėjo scenoje. 
Kiekviena nauja partitūra savai
me prašosi redakcijos, dramatur
ginio nušlifavimo ir kartais ne 
vieno paveikslo, stabdančio sce
nos veiksmą, iškritimo. Operos 
istorija duoda mums daug tokių 
pavyzdžių

Dirigentas Aleksandras Ku- 
čiūnas, gavęs kompozitoriaus su
tikimą laisvai tvarkytis, karpo bū
simam operos spektakliui iš kiek
vieno veiksmo po truputį. Ir vis
ką susumavus, atsiranda maž
daug vienos valandos iškarpėlė.

Operos redakcija yra ilga, dis
kusinė tema. Paliekant ją atei
čiai ir dabar nesvarstant kiek di
rigento užsimojimai atnešė o- 
perai naudos ar žalos, aiškumo 
dėlei tik noriu paminėti labai į- 
domų ir svarbų faktą, kaip kar
tais reikia atsisakyti net ištisų 
puslapių geros muzikos, norint 
išgelbėti vidinio scenos veiksmo 

, vientisumą.
Trečio veiksmo baigmėje sce

noje, kuomet Dana iš dviejų vy
rų pasirenka mirtį ir nusišauna, 
užviešpatauja nepaprasta, dra
matinė tyluma, pamažu išsilie
janti į maldą. Choras pradedą a 

- capella pianissimo “Tėve mūsų”, 
parašytą choraline forma, kuri 
logiškai vysto žmonių emocinį 
skausmą. Maždaug po 22 taktų 
staiga kompozitorius ir libretis- 
tas šauna ilgą polifoninį, fina
lui visai svetimą jausmų posmą: 
pakilo Saulėn plaštakėlė. Di
rigentas, išleisdamas tuos polifo
ninius puslapius, laimėjo operai 
didelį, dramatiškai efektingą fi
nalą. Kučiūno nuopelnas, statant 
pirmgimę “Daną”, yra didelis. 
Šį kartą yra jaučiama ypatinga 
drausmė orkestre. Lengvai nuga- 
lėdamas įvairius orkestro kapri
zus, dirigentas išsprendžia ba
lansinę problemą tarp orkestro 
ir vokalo. Ir nežiūrint kai ku
rių muzikinės dramaturgijos, 
pastatymo ir atlikimo trūkumu, 
Gaidelio talento muzikinės savy
bės pasiekė klausytojų širdis.

Stovyklinio gyvenimo siužeto 
turinį vaizdžiai akcentuoja dai
lininkas Algirdas Kurauskas, kur

Šiame numery
• Lituanistika Chicagos universitete
• "Danos” muzikinė bei dramatur

ginė redakcija ir operos pastaty
mas

• Mykolas Vaitkus — 1968 metų 
literatūros laureatas

• Kartų konflikto užmačios
• Alb. Baranausko eilėraščiai
• Svarus Lietuvių katalikų mokslo 

akademijos metraščio ketvirtasis 
tomas

• Agnės Lukšytės novelė
• Seniausias miestas pasauly
• Švėkšnos gimnazijai 50 metų
• Nauji leidiniai
• Kultūrinė kronika
• Moterų gyvenimas 

damas dekoracijų ir rūbų eski
zus, trumpu keliu pasiekdamas 
dėsningo žavingumo. Padedant 
prityrusio apšvietėjo Kazio Cijū- 
nėlio akiai, vaizdinis menas su
tviska spalvomis, kaip dramos 
komentatorius. O kiek daug kar
tų esame matę dekoracijas, kaip 
negyvą krovinį.

*

Labai sunkų ir svarbų vaid
menį turėjo režisierius Petras Ma
želis, išdrįsęs išmėginti savo jė
gas operos režisūroje. Nors jo 
biografijoje randame baleto ir 
operetės pėdsakų, o be to jis 
daug metų vadovauja Clevelan
do mėgėjų teatrui, tačiau įgytas 
patyrimas neužtenkamai jam 
patarnauja, kuriant naujos ope
ros paveikslus. Pirmojo veiksmo 
statiškai operos formai jis nesu
randa jokių pataisų bei komenta
rų, o tik dar labaiu paryškina i 
jos veiksmo trūkumus. Geriau se
kasi antrojo veiksmo kamerinėse 
scenose, kur daugiau yra kontro
liuojama kylanti dramos linija. 
Trečiojo veiksmo pradžioj (iki 
Daumanto pasirodymo) vykstan
čiose buitinėse scenose Maželis 
sugeba išrasti gyvų vaizdų ir net 
puikių detalių. Toliau, kai link
smą ir svaiginančią nuotaiką su
drumsčia nepažįstamasis, režisie
rius vėl pakimba ant išorinio 
dramos vaizdavimo. Jis neatkrei
pia dėmesio į pirmąją, bet į antrą 
ją baleto muziką, išreikštą pa
siutišku šokiu, išliejančiu per 
daug metų susikaupusią meilę, 
kurią puikiai atlįko Jaunutis 
Puodžiūnas ir Violeta Karosaitė. 
Čia jau yra pirmoji Daumanto 
gaida, kurią režisierius nepaga- 
vo. Man rodos, kad ir libretistui 
nerūpėjo apvainikuoti operą pa
triotiniu patosu, bet pastumti 
dramą į galą. Daumanto tikslas 
nėra pasididžiuoti savo žygdar
biais. Jis ieško savo mylimos žmo
nos. O režisierius sako mums at
virkščiai, atitoldamas nuo pa
grindinės dramos linijos. Maže
lio režisūrini darbą būtų galima 
paaiškinti šitaip: jis semia viską 
iš libreto, bet praeina pro šalį 
muzikinės dramaturgijos.

*

Choras operoje turėjo apsčiai 
darbo: reikėjo stovėti, sėdėti ir 
daug dainuoti. Pirmojo veiksmo 
kantatos dalies polifoniją atlieka 
švariai, bet nesušvelnina pačios 
muzikos provokuojančio forsavi
mo. Antrojo veiksmo pradžioje, 
po trumpo orkestrinio įvado, mo
terų choras už scenos dainuoja 
sentimentaliai romantinę dainą, 
“už jūrų, už kalnų”, kurios nuo
taika sukelia Danos širdyje mei
lės ilgesį. Trečiame veiksme cho
ras labiau įsilieja į dramos veik
smą, pabrėždamas stovyklinio 
gyvenimo melancholiją, atlikda
mas ir žaismo bei išdykavimo 
scenas. O dramos finale choras 
išpildo jau ne kartą minėtą “Tė
ve mūsų”, palikdamas ilgesniam 
laikui atmintiną “Danos” pasta
tymo įvykį. Choro savybės: gra
žus tembras, lygumas ir jėga. 
Choro paruošimo darbą atliko 
Alfonsas Gečas ir Alice Ste- 

(Nukelti į 2 psL).

Laisvojo pasaulio mūsų litera
tūros tradicinė ir pati reikšmin- 
giausioji Lietuvių rašytojų draugi
jos 1000 dolerių premija, kurios 
mecenatas yra Lietuvių fondas, 
už geriausiąją 1968 metų groži
nės literatūros knygą paskirta 
šviesiam kultūrininkui veteranui, 
poetui, dramaturgui, romanistui 
ir memuarininkui kanauninkui 
Mykolui Vaitkui, pernai taipgi 
atšventusiam 85 metų savo am
žiaus sukaktį.

Lietuvių rašytojų draugijos pre
mijai skirti šiemetinė jury komi
sija buvo: K. Bradūnas — pirm. 
P. Gaučys — skr., nariai -r- N. 
Jankutė-Užubalienė, dr. A. Šeš- 
plaukis ir dr. P. Kisielius —Lie
tuvių fondo atstovas. Komisija 
balandžio 20 d. posėdžiavo Chi
cagoje, peržvelgdama visas 1968 
metais laisvajame pasaulyje išė
jusias mūsų grožinės literatūros 
knygas. O jų sąrašas šį kartą bu
vo netrumpas —viso 20 knygų. 
Svarstant jų vertę, finaliniam 
sprendimui atrinktos trys: Myko
lo Vaitkaus du tomai atsimini
mų “Nepriklausomybės saulėj”, 
Kazimiero Barėno novelių knyga 
“Atsitiktiniai susitikimai” ir Alo
yzo Barono romanas “Pavasario 
lietus”. Pagaliau premija paskir
ta Mykolui Vaitkui, protokolo žo
džiais tariant, “už du jo atsimi
nimų tomus “Nepriklausomybės 
saulėj”, kuriuose vaizdingu žo
džiu ir sakiniu tapomas spalvin

Kan. Mykolas Vaitkus (Lietuvių foto archyvas)

Mykolas Vaitkus
1968 metų literatūros laureatas

gas, laisvėje bekylančio krašto 
paveikslas, jin įpinant ir to me
to visuomeninio bei kultūrinio 
gyvenimo ryškiųjų žmonių rašy
tojo plunksna meistriškai nupieš
tas portretines apybraižas”.

Geriausios 1968 metų knygos 
laureatas lcan. Mykolas Vaitkus 
netrumpame ir kūrybiniais dar
bais brandžiame gyvenime, kaip 
plunksnos- žmogus, yra reiškęsis 
labai giliai ir labai plačiai. Yra 
išėję šie jo poezijos rinkiniai: 
Margumynas (1911), Šviesūs 
krislai (1913), Liepsnelės(1921), 
Nušvitusi dulkė (1933), Vienat
vėje (1952), Aukso ruduo (1955), 
Nuošaliu taku (1956), Alfa ir O- 
mega (1963), Šerkšno sidabras 
(1965), Dienoraštis (1966). Ra
šydamas apie šią poeziją, Stasys 
Santvaras sako: “Kaip žmogus ir 
poetas, Vaitkus yra kenčianti sie
la, lietuviška siela, o drauge vi
dinio apsisprendimo nuskaidrin
ta siela. Lietuviai, kurie domisi 
mūsų grožinės literatūros kūryba, 
daugiau pažįsta Nušvitusią dul
kę, tą giedrą ir optimistinį Vait
kaus paveikslą. Jis ir yra tas au
torius, kuris dainavo apie šviesius 
krislus ir nušvitusią dulkę” (LE, 
22 t., 507 psl.).

Šalia eilėraščių rikiuojasi ir 
Mykolo Vaitkaus poemų knygos: 
Laimė (1911), Genijus ir meilė 
(1912), Upytė (1914), Brėkšta 
(1919). Dramos: Žvaigždės duk
tė (1924), Vilnius mūsų (1930), 

Žaibas ir mergaitė (1936). Iš be
letristikos veikalų pirmoj eilėje 
minėtini: Auštant (1939), Ryt
mečio žygiai (1944), Tvanas 
(1927). Romano “Tvanas” ant
roji laida išleista dar ir 1954 me
tais, o jo vertimas anglų kaibon 
“The Deluge” Manyland Books 
leidyklos išleistas 1965 m.

Tačiau pastaruoju laiku visų 
skaitytojų dėmesį ypač patraukė 
Mykolo Vaitkaus atsiminimai. 
Lig šiol jų yra pasirodę jau as
tuoni tomai: Su Minija į Balti
ją (1962), Baltijos gražuolė (19- 
63), Šiaurės žvaigždė (1965), 
Mistiniame sode (1959), Keturi 
ganytojai (1960), Per giedrą ir 
audrą (1965) ir 1968 metais iš
ėję du tomai “Nepriklausomybės 
saulėj” už kuriuos autorius ir at
žymėtas LRD premija.

Šie kan. Mykolo Vaitkaus at
siminimai mūsų literatūriniame 
gyvenime yra tikrai išskirtiniai ir 
daugeliu atžvilgių tiesiog uniku- 
miniai. Pasakodamas juose savo 
gyvenimą nuo pat kūdikystės iki 
žilos senatvės, Mykolas Vaitkus 
duoda ne vien monumentalų, 
bet ir detalės subtiliai išeieškotą 
laisvėn besiveržiančios ir jau lais
vėje gyvenančios tautos kai kur 
panoraminį, kai kur šiltai minia
tiūrinį paveikslą. Virtuozišku žo
džiu ir sakiniu, niekur savęs ne- 
iškišdamas, Mykolas Vaitkus čia 
aprašo sutiktų žmonių išorę ir jų

(Nukelta i 2 psl.)

Nedidelei tautai, kaip mū
siškė, yra labai svarbūs pra
siveržimai kultūros pasaulyje. 
Džiaugiamės, kad kaskart di
desnis skaičius mūsiškių jau 
tampa profesūros nariai, gau
siau dalyvauja laisvojo pa
saulio moksliniuose žurnaluo
se ir net pasirodo su atskirais 
moksliniais leidiniais.

Ypač mums svarbios yra li
tuanistinės studijos, ir būtų 
per siaura apsiriboti tik pra
džios mokslu ar gimnaz’sti- 
niais kursais. Mes džiaugia
mės čia labai reikšmingu aukš
tesnio masto Pedagoginiu litu
anistikos institutu, bet čia vis 
daugiau savybės reikalas ir 
mums svarbu šalia to steng
tis pasiekti su lituanistika ir 
pirmaujančius mokslo židinius, 
turinčius tarptautinės reikš
mės, kaip kad jau yra pasiek
ta Pennsylvanijos universitete.

*
( Dabar atsiranda nauja pro
ga — Chicagos universitetas. 
Ši mokslo įstaiga turi gerą 
vardą. Joje dirba ne vienas 
Nobelio premija pagerbtas 
mokslininkas. Lingvistikos sri
tyje čia dirba stiprus kalbinin
kas Edvardas Stankiewicz, da
bar slavistinio skyriaus vedė
jas. Atsilankius jo bute, buvo 
miela patirti, kad šis moksli
ninkas dabar pats pradėjo gi
linti savo lietuvių kalbos žino
jimą. Jis kalbėjo: “Negaliu bū
ti geru siavistu, nestudijavęs 
lietuvių kalbos. Lankiau geras 
mokyklas, bet ten nebuvo dės
toma lietuvių kalba. Buvau 
pradėjęs lietuvių kalbos studi
jas su prof. Sennu, bet jaučiu 
reikalą jas pagilinti ir dabar— 
su dr. T. Buch studijuoju lie
tuvių kalbą”. Profesorius čia 
naudojasi naujai išleistuoju 
veikalu: “Indroduction to Mo- 
dern Lithuanian”.

Kas maloniausia, kad pats 
prof. Stankiewicz yra susirūpi
nęs lietuvių kalbos studijų 
nuolatiniu įvedimu į Chicagos 
universiteto programą Jo dė
ka jau tos studijos pradėtos, 
dėstant dr. Buch. Tuo tarpu 
tai tik laikinas užmojis, bet 
prof. Stankiewįcz pramato ir 
tikras galimybes. Jam jau pa
vyko įvesti lenkų ir čekų kal
bų bei literatūrų studijas į sa
vo vadovaujamą lingvistinių 
studijų skyrių. Čia daug lėmė 
-ir Chicagos lenkų bei čekų pa
rama. Susidarė jų specialios 
draugijos tai paramai organi
zuoti. Įvairiais parengimais ir 
kitais būdais lenkai bei čekai 
įstengė sutelkti po kelis tūks- 
tančus dolerių kasmet dėstyto
jo išlaikymui.

*
Chicagos universitetas yra 

aukšto lygmens, ir čia kviečia
mi tik tarptautinio masto 
mokslininkai. Jų metinis atly
ginimas siekia keliolika ir dau
giau tūkstančių. Universitetas 
nori išlaikyti aukštą standar
tą, ir lituanistines studijas 
įvesti tebus galima, sudarius 
sąlygas dirbti aukštų kvalifi
kacijų mokslininkui. Jeigu pa
tys lietuviai keletą metų šį rei
kalą stipriau paremtų, toliau 
galima būtų tikėtis, kad pats 

universitetas lituanistikai la
biau užsiangažuos, ypač, kad 
ir lingvistikos departamento 
pats vadovas prof. dr. E. 
Hamp puikiai kalba lietuviškai 
ir baltistikos klausimais rašo 
žymiuos kalbotyros žurnaluos.

Jau dabar lietuvių kalbai 
dėstyti universitetas yra pa
kvietęs dr. Tamarą Buch. Ji 
yra gavusi Jeruzalės universi
teto mokslinę stipendiją, o ki
tiems mokslo metams prof. 
Stankiewicz ją užangažavo 
lietuvių k. dėstymui, gavęs 
JAV paramą specialioms kal
binėms studijoms.

•
Dr. T. Buch puikiai moka 

lietuvių kalbą. Ji yra augusi 
Lietuvoje, gyvenusi Kaune, 
Katalikų veikimo centro na
muose. Lankė Vokiečių gim
naziją Kaune, o baigė 10- 
ją gimnaziją. Leningrado uni
versitete gavo doktoratą iš ly
ginamosios germanų kalboty
ros. Grįžusi į Lietuvą, dirbo 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
institute, dalyvavo paruošiant 
Kleino gramatikos laidą. 1956 
m. persikėlė dėstyti į Varšu
vos universitetą, kur dirbo li
tuanistinėse, germanistinėse ir 
kalbotyros studijose ir parašė 
antrą disertaciją — apie Kris
tijono Donelaičio kirčiavimą. 
Varšuvos universiteto siunčia
ma Punsko apylinkėse pravedė 
dialektologinius tyrimus. Dr. 
Buch rinko žemėvardžius, vie
tovardžius, pavardes šalia ki
tų dialektologinių studijų ir 
yra parašiusi eilę studijinių 
straipsnių iš medžiagos, su
rinktos pas Punsko lietuvius.

Gavusi Prancūzų vyriausy
bės stipendiją, ji paruošė Do
nelaičio kalbos fonologinę ir 
morfologinę apybraižą, api
mančią apie 200 psl. Dabar ji 
Chicagos universitete du kar
tu savaitėje dėsto lietuvių kal
bą, po pusantros valandos kiek 
vienu kartu. Kursą klauso po
ra lietuvių studentų ir keli 
amerikiečiai kalbininkai slavis- 
tai, germanistai, keltų kalbos 
studijuotojai, kurie jaučia, 
kad be lietuvių kalbos studijų 
jie negalėtų būti geri kalboty
ros specialistai.

*
Dabartinėse sąlygose vargu 

ar kitur galėtume turėti pa
lankesnes aplinkybes pastoviai 
įvesti lietuvių kalbos dėstymą, 
kaip Chicagos universitete. 
Faktinai, dėstymas jau įves
tas, tik jį bereikia palaikyti ir 
įtvirtinti. Dr. Buch yra tam 
kvalifikuota dėstytoja. Jeigu 
gi ji grįžtų į Jeruzalės univer
sitetą, į šalį, kur yra jos šei
ma, tai tas pats prof. Stankie- 
wicz yra aukštos nuomonės ir 
apie dr. Pr. Skardžių, laikyda
mas jį tarptautinio masto kal
bininku. Jeigu dr. A. Salys 
yra pririštas Pennsylanijos 
universitete, tai mes turime 
dar specialistą dr. P. Joniką, 
dirbantį to paties Chicagos 
universiteto bibliotekoje ir, 
reikale, galintį vesti lietuvių 
kalbos studijas universitete.

Gal susidarytų dar galimy- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Jūratės ir Kastyčio 
nuotaikose
Pokalbis su artėjančio pastatymo kaltininku — 
Darium Lapinsku

Artėjant “Margučio” pastan
gomis rengiamo Juozo Gruodžio 
baleto “Jūratė ir Kastytis” prem
jerai, užkalbinome vieną iš 
pagrindinių baleto pastatymo 
kaltininkų — kreipėmės l Darių 
Lapinską.

— Kodėl pasirinktas baletas 
“Jūratė ir Kastytis” ir tokioje 
daugialypėje pastatymo formoje?

—Puiki ir sklandžiai, nuosai
kiai orkestruota Juozo Gruodžio 
muzika, žavinga ir niekuomet ne
senstanti Maironio poezija vilio
jančiai piršosi totalinio teatro 
sceniniam sprendimui.

— Kokios nuotaikos, besiruo
šiant premjerai?

—Ne per seniai sutikau vieną 
savo pažįstamą, kuris sakėsi, jog 
kadaise matęs “Jūratės ir Kasty
čio” pastatymą Kaune. Jis ypa
tingai gėrėjosi prieškarinio pasta
tymo dekoracijomis. Chicaga tai 
ne Kaunas. Mes tokių dekoracijų 
tikrai neturėsime. Gaila ir ne. 
Mūsų dekoracijas papildys filmas 
ir fotografija. Šios dvi priemonės 
pasitarnaus šokio judesio ir sce
nos pratęsimui erdvėn. Pavyz
džiui, kad ir ši legendos akimir
ka: Kastytis, bangų negyvai už
bučiuotas; Jūratė, blaškoma die
viškų galybių, beviltiškai puola, 
išskėtus rankas, bandydama pa
siekti ir apglėbti viso ekrano 
platumoje meilės dueto judesiuo-

se paskendusį Kastytį ir pačią sa
ve.

— Pastatyme dalyvauja sol. 
Aldona Stempužienė. Kokia jos 
užduotis?

— Homero ‘‘Odisėjoje” undi
nės savo balsais viliojo jūreivius 
į pražūtį. Kaipgi mes savo lietu
višką undinę — Jūratę galėtume 
išleisti į sceną nebyle.

— Kokia rolė pastatyme tenka 
aktoriui Leonui Barauskui?

— Nežinau, kokią legendos 
versiją naudojo kompozitorius J. 
Gruodis, kurdamas muziką “Jū
ratei ir Kastyčiui”. Tačiau man, 
besiklausant jo sukurtos muzikos, 
tuoj pat ausyse ir akyse Maironio 
žavioji baladė. Ją, dramatiniai 
suskaldytą, pateiks akt. Leonas 
Barauskas.

— Dalyvauja ir Jaunimo teat
ras?

.

— Taip, Jaunimo teatras šia-’ 
me pastatyme rašo savo curricu-i tikinimu, pamačius vykstančias 
lum vitae pilna šių žodžių pras-' repeticijas Toronte, išraiškos šo- 
me. Jaunieji aktoriai čia bus kal
bančios dekoracijos ir dekoruotas 
kalbėjimas. Jie bus scenos jude
sys ir judanti scena.

— Kodėl pasirinktas išraiškos 
šokis, o ne klasikinis baletas?

— Šoks Birutės Vaitkūnienės - 
Nagienės vadovaujamas Toronto 
universiteto modernaus šokio 
ansamblis. Pati B. Nagienė atli
ko baleto choreografiją ir pati

Juozo Gruodžio baleto “Jūratė ir Kastytis” įkūnytojai laisvojo pasaulio lietuvių scenoje, iš kairės į dešinę: Algiman
tas Kezys, SJ, Darius Lapinskas, Gerry Gilbert ir Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė; nuotrauka iš Toronte vykdomų pas
kutiniųjų repeticijų ;CIiicagoje, Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje, baletas statomas š. m. gegužės 17 ir 18 d.

(Lietuvių foto archyvas)

KATALIKAS RAŠYTOJAS PO
II VATIKANO SUSIRINKIMO

atliks Jūratės vaidmenį.
Jos manymu ir mano giliu įsi

kiš yra daug tinkamesnis būdas 
įkūnyti Jūratės ir Kastyčio nepa
žabotų jausmų tragiškai raidai, 
įpinant jon ne tik klasikinio ba
leto disciplinuotus, tradicinius e- 
lementus, bet paliekant vietos ir 
naujų atradimų džiaugsmui.

—Kas dar dalyvauja?
— Tas su kuriuo kalbate.

— Bet kas be jūsų?

—Mano diriguojamas simfo
ninis orkestras.

— O Algimantas Kezys, S.J.?
— Jo įnašas (fotografija ir fil

mas) tikiuosi lenktyniaus su Mai
ronio posmais.

— Sėkmės baleto pastatymui.
— Ačiū ir iki malonaus pasi

matymo gegužės 17 arba 18 die
ną Marijos Aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje.

Ar B.

Įdomu yra pažvelgti į kata
liko rašytojo vaidmenį po II 
Vatikano susirinkimo. Ir išsyk 
reikia pasakyti, kad vargiai ar 
katalikas rašytojas galėtų ti
kėtis gyventi patogesniais lai
kais, negu šie.

H Vatikano susirinkimas 
atidarė tiek daug durų į įvai
rias žmogaus gyvenimo sritis, 
kad daugelį jos vilioja į nau
jus nuotykius, į dar neatrastas 
žmogaus pasireiškimo sritis. 
Šia proga ateina galvon Kris
taus žodžiai iš. Šv. Jono Ap
reiškimo knygos: “štai, aš vi
sa darau nauja” (21,5).

Juo labiau šis naujumas yra 
iššaukiantis rašytoją. Jis lei
džia jam pažvelgti į visą eilę 
dalykų iš kitos pusės. Jis kvie
čia jį į naujas, ligi šiol dar ne
atrastas sritis.

Man atrodo, jog teisingai 
rašytoją aptaria Schopenhaue- 
ris, kuris sako, kad rašytojas 
sugeba įvykiuose atpažinti ne
kasdieniškus dalykus. Jis turi 
sugebėjimą atpažinti įvykiuose

Tau, mano protėvių žeme
Muzikui Broniui Budriūnui premijų įteikimo iškilmė Los Angeles mieste

Premijų įteikimas kompozito
riui yra retas įvykis lietuvių išei
vijos gyvenime. Jei kas ligi šiol 
ii priekaištavo, kad mūsų muzi
kai nesusilaukia deramos pagar
bos, tai balandžio 26 d. Los An
geles mieste panašūs priekaištai 
pavirto nereikšmingu mitu. Kom 
pozitorius, reikalui esant, gali 
būti iškilmingai pagerbtas.

Bronius Budriūnas laimėjo dvi 
PLB giesmių konkurso premijas 
už dvi tautines giesmes: “Mūsų 
žemę — Lietuvą” ir “Lietuvio 
giesmę”. Premijas įteikti iš Cleve 
lando atvyko PLB valdybos vi
cepirmininkas dr. Antanas But
kus.

Rašytoja Alė Rūta ilgokame
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Bronius Budriūnas

referate apžvelgė Budriūno gy
venimą ir jo kūrybinį įnašą. 
“Tau, mano protėvių žeme” — 
taip ji apibūdino jo muzikinį ke
lią ir tikslą. Ji iškėlė Budriūno 
veržlumą, neužsidarymą akade
miniame rate, nuolatinį sąlytį su 
tauta. Priminė ir prasmingą pro
fesoriaus J. Žilevičiaus pasaky
mą: Kol dainuojamos lietuviš
kos dainos, tol lietuvybė yra gy
va.”

Dr. Ant. Butkus, įteikdamas 
premijas, žavėjosi Budriūno kū- 
rybine energija, ypač sugebėjimu

suburti apie save tokį didžiulį 
chorą.

Įdomus buvo paties komp. Bud- 
riūno žodis jis nuoširdžiai pra
bilo į svečius, apgailestaudamas, 
kad mūsų kultūrinio gyvenimo 
didžiausias ramstis — Lietuvių 
fondas kažkaip užmiršta muzikų 
reikalus. Muzikai paliekami nuo
šalyje. “O kas daugiausia sutrau
kia lietuvių, jei ne tradicinė Dai
nų šventė. Muzika mūsų gyveni
mui yra labiausiai reikalinga”, 
taip kalbėjo kompozitorius, jaut
riai gindamas savo žanrą. Jo žo
džiais, neturime prieauglio , nes 
nėra sąlygų muzikai augti.

Man, kaip choro dalyviui ir 
laikraščio bendradarbiui, klau
santis kompozitoriaus minčių, ki
lo ir kukli abejonė. Ar iš tiesų 
sąlygų nėra? Aišku, atmosfera 
svetimame krašte tautinei muzi
kai nėra tobuliausia. Bet ekono
minės sąlygos? O ką turėtų pa
sakyti tie rašytojai, kurie rašo 
romanus, dirbdami fabrikuose? 
Aš vis dar puoselėju romantiš
ką įsitikinimą, paveldėtą iš stu
dentavimo laikų, kad menas, 
tiek ir muziką, dažniausiai gims
ta nuolatinėje emocijų, nerimo 
bei rūpesčių įtampoje. Kiek dide
lių menininkų kūrė visiškame 
skurde. Žinoma, kūrėjas trokšta 
išsiveržti iš nepriteklių. Tačiau 
ekonominis elementas, kad ir la
bai svarbus, visuomet lieka nuo
šalyje.

(Nukelta į 2 psl-), Marcelė Katiliūtė (1912-1937) Motina (medžio raižinys)

tą prasmę, kurią jie turi, bet 
kuri ne visiems yra matoma. 
“Genijui tai yra labai nuosta
būs nuotykiai, kai tuo tarpu 
nuobodžiam žmogui jų pras
mę nustelbia kasdienybė” 
(Wisdom of Life, 5 psl.). Skai
tytojas ne kartą pavydi rašy
tojui, kad jam yra atsitikę 
tiek daug nuostabių dalykų. Iš 
tikrųjų, daug nuostabių daly
kų atsitinka kiekvienam žmo
gui, tik ne visi sugeba juos 
kaip tokius priimti. Pasaulis 
atrodo skirtingai skirtingiems 
žmonėms. Vieniems jįs atrodo 
tuščias ir nuobodus, kitiems 
jis atrodo pilnas prasmės ir 
įdomumo.

H Vatikano susirinkimas nu 
griovė keletą tvorų, pravedė 
keletą kelių per ligi šiol buvu
sias nepereinamas sritis ir tuo 
būdu sudarė galimybę naujai 
kūrybai. Kai kas sako, kad 
tuo būdu Bažnyčiai padaryta 
daugiau žalos, negu naudos. 
Negalima sakyti, kad žalos 
nebūtų. Tačiau ta žala nėra 
kokia nauja būtis, tik dabar 
atsiradusi. Ji yra tas negeru
mas, kuris buvo nuo seno, tik 
buvo pasislėpęs tikinčiųjų vi
suomenėje ir gerai užsimas
kavęs už esamų papročių ir 
įstatymų. Kas čia vyksta da
bar, tai nėra naujos blogybės 
atsiradimas, bet tik senų blo
gumų demaskavimas.

Psichoanalitikai mums sako, 
kad kiekviename žmoguje, jo 
asmens gelmėje, glūdi tam tik
ra dykuma ir siaučia chaosas. 
Ir šis chaosas veikia, savo 
tikro veido neparodj damas. 
Jei taip yra atskirame žmo
guje, panašiai yra ir visuome
nėje. Antrasis Vatikano susi
rinkimas paskatino katalikiš
ką visuomenę padaryti sąži
nės sąskaitą. Ir ne tik nenuo
stabu, bet yra labai natūralu, 
kad jos dėka vienas kitas ne
gerumas pasirodo. Jei to ne
būtų, reiktų stebėtis.

Yra keistas ir sunkus Ame
rikos rašytojas Faulkneris. Jis 
yra sunkus net literatūros kri
tikams ir rašytojams. Jis savo 
ronianą pradeda pasakoti nuo 
pabaigos ir eina su jo įvykiais 
prieš laiko srovę. Prancūzų 
kritikė Claude - Edmonde Mag
ny sako, kad “Faulknerio kū
riniuose šventovės neįgauna 
savo šventumo tol, kol jos nė
ra suprofanuotos”. Atrodo, kad 
kažkas panašaus vyksta dabar 
ir katalikiškoje visuomenėje. 
Kai vienas kitas asmuo, kuris 
formaliai turėjo atstovauti 
Bažnyčioje šventumui, savo 
pareigos atsisako, atsiranda 
plataus masto religinio susirū
pinimo visuose visuomenės 
sluoksniuose ir noro autentiš
kai paliudyti ir apginti krikš
čioniškas vertybes.

Cl. - E. Magny apie Faulkne- 
rį sako: “Pasaulietiški Faulk
nerio romanai atrodo prana
šauja Dievo Evangeliją, kuri 
dar tini ateiti". Panašiai ten
ka išsireikšti apie tos visuo
menės vaidmenį, kuri gyvena 
po II Vatikano susirinkimo. 
Kai kurios sintezės, galiojan- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kūrybinis instinktas
Žmogus yra apsuptas savo kū 

rinių. Drabužis, namas, mašina, 
miestas — viskas yra jo min
ties, jo rankų tvarinys. Kur tik 
bebūtume ar bekeliautume, sun
ku rasti žemės plotas, kur žmo
gaus rankos dar neprisiliesta. 
Mūsų planetos veidas nuolatos 
keičiasi. Didžiausias jo keitėjas 
yra žmogus. Kalnai nukasami 
ir nauji supilami. Ežerai per 
trumpą laiką atsiranda, tai vėl 
dingsta. Žemynai suraizgyti be
galiniais vieškelių ir geležinke
lių tinklais. Aplink žemės rutulį 
plaukioja laivai, kurie gali di
doko kaimo gyventojus iš kar
to pervežti, nukelti kur nors ki
tur. Jau projektuojami ir gami
nami “laivai”, kurie, oru lėkda
mi, galės atlikti tą patį. Žmogus 
savo kūrybingumu ir darbais 
jau stebina ir pats save. Jei 
Šiandie žmogus labai kūrybin
gas, tai rytoj jis bus dar kūry
bingesnis. šios dienos išradimai 
bus medžiaga, pagrindas ryto
jaus išradimams ir pažangai.

Viskas, ką aplink save ma
tom, liudija žmogaus veržlumą, 
jo nepastovumą. Jis dar nieko 
iki šiol nepadarė, nesukūrė, ko 
anksčiau ar vėliau nekeistų, ne
tobulintų, nežiūrint, ar tai būtų 
moksle, mene ar sporte.

Kas yra viso šito akstinas? 
Ar tai ne kūrybinis instinktas 
— pati mintis? Atrodo, kad 
žmogus negali būti be kūrybos. 
Kurti yra beveik tas pat, kas 
ir gyventi. Kol širdis plaka, 
mintis skaidri ir nestokoja ener
gijos, žmogus ieško sau naujų 
uždavinių, suranda jiems spren
dimus, nors ir laikinus.

Kas verčia žmogų kurti? Ko
dėl jis nuolatos nerimsta ir sie
kia naujo, nepasitenkina tuo, 
ką turi?

Pažvelkim iš lėktuvo žemyn 
į didelį miestą. Vaizdas primins 
mums skruzdėlyną, kur gatvė
mis ir keliais, tarsi skruzdės, 
skuba, rieda mašinos. Nesibai- 
gianč’os automobilių eilės gal 
primins mums 
gyslose.

Žiūrėk, čia 
mas, o ten jau
ruošiama aukštesniam, naujes- 
niam pastatui. Miesto veidas ir
gi juda, keičiasi.

Visur judesys. Vietoj n’ekas 
nestovi. Niekas. Griaunami ir 
statomi ne tik medžiaginiai, bet 
ir dvasiniai pastatai. Keičiasi 
tradicijos, religijos formos, pa
pročiai. Naujos estetikos supra-

LEONAS URBONAS

sąvokos, dažnai gįnčija- 
išstumia, pakeičia senas,

kraujo apytaką

namas stato- 
ardomas. Vieta

timo 
mos, 
kaip mes sakom, atgyvenusias.

Pats žmogus ne tik dvasiniai, 
bet ir fiziniai nuolatos keičiasi. 
Jis net daugiau keičiasi, negu 
mes įpratę manyti.

Optinės, akustinės iliuzijos ir 
.aiko sąvokos įtakoje susidaro 
savotiškas žmogaus pastovumo 
vaizdas. Mes matom jo pavir
šiaus formą, girdime balsą — 
atpažįstame; sakom — tas pats. 
Tiktai pažvelkime į ėmogų iš 
kito taško ir matysime, kaip il
gai jis “tas pats”? Prileiskim, 
mes įgaunarn akis su mikrosko
po savybėmis, kurios galėtų ste
bėti žmogaus kraujo apytaką. 
Vaizdas gal dalinai primintų 
miesto įspūdį, žiūrint žemyn iš 
lėktuvo. Čia irgi ardoma ir sta
toma tuo pačiu metu. Seni audi
niai ląstelė po ląstelės keičiami 
naujais; čia mirštama ir gimsta
ma tuo pačiu metu. Naikinimas 
ir kūrimas darosi vienu proce
su.

Eikime toliau. Sakykim, stai
ga mūsų akys pajėgia matyti 
elektros srovę ir magneto lau
kus; viską lėtam judesy. Prileis- 
kim, mes matom elektrinius 
pulsavimus žmogaus nervų siste
moj, ypač centre — smegenyse. 
Nieko pastovaus. Sudėtingas 
darbas smegenyse nepalygina
mai tobulesnis už d'delio miesto 
telefono — telegrafo centrinę ir 
tinklą. Šio sudėtingo mechaniz
mo funkcionavimu, šiuo judesiu 
išsilaiko gyvybė ir nuolatos sru 
vena, teka žmogaus savijauta, 
kitaip vadinama sąmonė, kuri 
paviršiuje, atrodo, kiekvienam 
individuali, giliau — kaip okea
nas, apjungta tais pačiais visa
tos dėsniais.

Mūsų sąmonė — savijauta 
nepastovi ir keičiasi su kiekvie
na naujai atėjusia mintimi, ne
svarbu, kokia tos minties prie
žastis bebūtų — išorinė ar vi
dinė.

Nauja mintis turi surasti vie-

tą mūsų savijautoj, atitinkamai 
ją pakeičiant, lygiai, kaip į 
okeano paviršių nukritęs lašas, 
Įsitalpindamas tarp kitų lašų, 
teoretiškai turi pastumti, pakeis
ti visą vandenyno paviršių.

Kiekvieno, nors ir trumpu
čio, pergyvenimo išdavoj min
tis blykstelėja mūsų sąmonės 
paviršiuje ir, įrėžus įrašą sme
genyse, pasitraukia į atminties 
takus pakeliui atitinkamai pa
veikdama ir keisdama ne tik mū 
sų dvas’nę, bet kartu ir fizinę 
struktūrą. Tas kitimas vyksta 
nuolatos; mes augam, senstam.

Vis dėlto ir 'šioj nepastovu
mo vizijoj kažkas yra pasto
vaus, kas intensyviai lydi žmo
gų ir žmoniją: tai kūrybinis 
instinktas. Jis nuolatos formuo
ja žmogų. Jis visada žmoguje. 
O gal žmogus jame?

Šis instinktas lydi žmogų nuo 
pat jo sąžinės aušros. Jo ska
tinamas ir vedamas, žmogus ban 
do pažinti save. Tikriausiai, kū
rybinis instinktas buvo žmogu
je ir prieš sąžinės atbudimą. Jis 
yra visur. Visa gyvybė jame ir 
juo pulsuoja. Šis instinktas sle
piasi reiškiniuose, kurie šian
dien mums gal dar nesupran
tami. Bet gal mokslas ir galvo
jimas vieną dieną atskleisda
mas visuotinai gyvybės paslap
tį, atskleis ir kūrybinio instink
to prigimtį.

Paukščių žinomą lizdų suki
mą, o taipgi žvėrelių mokėji
mą kasti urvus mes priskiria
me gyvuliškam instinktui. Koks 
gi skirtumas? Pagaliau šiam gy
vuliškam instinktui išvystyti tu
ri būti dar vienas instinktas: 
kūrybinis instinktas.

Milijonų metų raidoje, gyvu
liško instinkto vystykluose ištū
nojus, gimė žmogaus sąmonė, 
savęs pajutimas. Žmogus ne 
tik pamatė, bet ir pradėjo pa
žinti pats save ir dalį kūrybi
nio instinkto pradėjo imti į sa
vo rankas. Taip kaip kūdikiui 
ateina laikas išvysti šviesą, pa
gal visatos dėsnius, gilesnis 
žmogaus sąmonės atbudimas 
irgi tapo neišvengiamas. Sąmo
nės užgimimas nėra vien tik

Dail. Lottnad Urbonas savo studijoje Oyster Bay, netoli Sydnejaus, 
Australijoje. Dailininko straipsnį apie kūrybinį instinktą spausdiname 
šiame laikraščio puslapyje. Platesnę infiorimaciją žiūr. {Kultūrinėje 
kronikoje.

įvykęs, bet vis tebevykstantis 
faktas ir, kaip ir kiekvienas už
gimimas, be skausmo ir kraujo 
nepraėjo.

Kūrybinio instinkto priemonė 
mūsų sąmonei išjudinti yra no
ras. Mums reikia, mes norime, 
siekiame ir pagaliau sukuria
me. Kuo stipresnis ir aiškesnis 
noras, tuo didesnės pastangos 
jį seka, didesni ir greitesni dar
bai.

Gyvas padaras palietimu iš
moko pažinti savo aplinką, o 
paskui atėjo reikalas ir noras 
ją pamatyti, šiame nore atsira
do akys. Akys tada atnešė švie
są.

Reikalas ir noras matyti tu
rėjo būti milžiniškas; viso dau-

ARGI NELIKS NĖ ŽENKLO?

Šiame numery
Argi neliks nė ženklo? 
Kūrybinis instinktas. 
Lietuvos kariuomenės prie
saikos 50 metų sukaktis. 
Vlado šlaito eilėraščiai.
Pas lietuvių kalbos profesorę 
Chicagos universitete.
Kur Amerikoje šilta?
Jūratė ir Kastytis mūsų ba
letų raidoje.
Valentinos Kojelienės 
certas Orchestra Hali.
Nauji leidiniai. 
Kultūrinė kronika.
Moterą gyvenimas.

kon-

Rūpinantis lietuvybės išlai
kymu ir jos pratęsimu ateitin, 
neretai mes čia, ypač kultūri
nėje srityje, visiškai užsimer
kiame prieš tai, kas liudija 
čionykštį mūsų žmonių gyvas
tingumą prieš penkiasdešimt 
ar daugiau metų. O tai gi yra 
ne vien tik paminklai, bet ir 
pamatai, ant kurių didžia da
limi pastatyta ir š'andieninė 
čionykštės lietuvybės dabartis.

Tačiau dėl neatleistino mūsų 
neakylumo metai po metų 
daug mūsų tautai, o ypač jos 
išeivijai, svarbios dokumenti
nės medžiagos ir akivaizdžių 
paminklinių objektų dingsta 
'be žinios ir be ženklo. Galima 
/būtų čia suminėti visą eilę kul
tūrinių sektorių, kur ši žala 
ypač krinta akin. Tačiau, min- 

■ tį konkretizuodami, šį kartą 
•norime atkreipti dėmesį į vie
ną išskirtinai apleistą ir labai 
pavojingon situacijon atsidū
rusią sritį, būtent — į senųjų 
mūsų čionykščių bažnyčių fo
tografinės kolekcijos sudary
mą.

Gerai ir puiku, kad mes sta
tome naujas bažnyčias ir rūpi
namės jų lietuviškosios archi
tektūros bruožais, tačiau blo
gai, kai senosios lietuvių para
pijų bažnytėlės paliktos užuo
maršai. Ogi, kadaise jas sta
tant, kiek širdies ir kiek rūpes
čių buvo sukaupta, kiek buvo 
džiaugtasi kiekvienu lietuvišku 
įrašu, kiekvienu donaciniu vit
ražu ar altoriumi, kuris var
ganam emigrantui priminė ir 
atstojo paliktąją tėviškę. Tie
siog gaila, kad visa tai dabar 
net pagreitintai nyksta, kai po 
U Vatikano susirinkimo reikė
jo altorius perkilnoti, bažny
čias perstatyti. Juk pačioje 
Chicagoje buvo pavyzdžių, kai 
neapgalvotai ir perdaug “jau
natviškai” reformuojant, lietu
viškojo skobnio altoriai ir me
diniai koplytstulpių tabernaku
liai buvo net iš visai neseniai 
statytos koplyčios pašalinti. 
Žinoma, tose senosiose bažny
čiose kažin kokių lietuviškųjų 
architektūrų nerasime, bet ir 
ne šiame aspekte glūdi šių pa
statų vertė. Mums reikia jas 
ir jų būdingų kampelių deta- 
Jes nufotografuoti, kad liktų 
aiškus pėdsakas to, ką Veikė, 
ką darė, kaip galvojo, kaip mel
dėsi ir kaip krūvon jungėsi 19 
amž. galo ir 20 amž. pradžios 
čionykščiai lietuviai.

Gal ne vienam gali atrodyti, 
kad tokia fotografijų kolekci
ja, tai kokia čia labai jau 
brangenybė. O vis dėlto kultū
rinė brangenybė ji būtų jau 
ir dabar, o ką bekalbėti apie 
jos vertę po 50 ar 100 metų! 
Tada ji bus tikrai neįkainuoja
mos vertės mokslinė medžiaga 
kiekvienai bibliotekai tiek 
Amerikoje, tiek Lietuvoje, bus 
šaltinis kiekvieanam, tyrinė
jančiam lietuviškąją emigraci
ją ir aplamai renkančiam me
džiagą imigrantų istorijai 
Amerikoje.

Jau net ir šiandieninėje — 
, okupuotoje Lietuvoje panašauk

užmojo reikšmė yra visuotinai 
suprasta. Nufotografuoti se
nąsias Lietuvos bažnyčias su 
visomis jų detalėmis buvo an
gažuotas vienas tenykščių ge
riausių fotografų — A. Sut
kus. Jeigu šito ten ėmėsi ir 
bažnytinė vyriausybė, tai, aiš
ku, ne be ir kitokios val
džios leidimo. Angažuotasis 
fotografas turėjo ne vieną die
ną ir ne vieną mėnesį važinėti 
po giliąją krašto provinciją ir 
kelti saulės švieson pamirštą
sias ir nykstančias mūsų isto
rijos ir mūsų kultūros detales. 
Visa eilė A. Sutkaus padarytų 
nuotraukų yra pasiekusios ir 
šį kraštą. “Draugo” kultūrinis 
priedas pirmuosius savo pus
lapius š. m. sausio 25 d. ir ko
vo 29 d. yra papuošęs kaip tik 
šiomis A. Sutkaus nuotrauko
mis.

Tiesiog būtų gėda ir neat
leistinas apsileidimas, jei mes, 
turėdami kur kas palankesnes 
sąlygas ir neribotą laisvę, čia 
to paties nepadarytume, kas 
užsimota padaryti Lietuvoje. 
Tik, žinoma, čia neužtektų pa
skelbti, kad vietiniai fotogra
fai mėgėjai išfotografuotų sa
vo parapijų bažnyčias ir nuo
traukas prisiųstų, sakysim, 
Pasaulio lietuvių archyvui ar 
kur nors kitur. Tada rezulta
tas būtų bevertis, nemetodiš- 
kas, nemeniškas, net neistoriš
kas, būtų vien chaosas ir dau
giau nieko. Čia reikia būtinai 
vieno ir kūrybingo fotografo, 
kuris įvairiomis senųjų ir nau
jųjų bažnyčių durų, langų, 
įrašų, bokštų ir vitražų, kry
žių ir altorių, architektūrinių 
korpusų ir aplinkos nuotrauko
mis sukurtų ištisą šios temos 
simfoniją. Tokį vient’są nuo
traukų pluoštą paskui jau bū
tų galima išleisti atskiru leidi
niu, kaip išliekančios vertės 
kultūrinį paminklą.

Ir dar labiau šią problemą 
konkretinant, tvirtai saky
čiau, kad reikia šiam darbui 
tuoj pat angažuoti šioje srity
je išmoningą ir kūrybingą Al
gimantą Kezį, SJ. Būtinai 
reikia jį negaištant išsiųsti į 
šių mūsų šventnamių, ypač pa
čių seniausių, Pennsylvanijos 
kalnuos ir kitur užmirštųjų lie
tuvių bažnytėlių fotografavi
mo misiją.

Ir nenorėkime, kad jis šitai 
atliktų lyg ir savo malonumui, 
ko gero net dar savo kaštu. Pi
nigo ir čia reikia. Ir jo turi at
sirasti, kaip atsiranda naujų 
bažnyčių bei koplyčių staty
boms, kurios dabar gal būt net 
lengviau pastatomos, negu 
anos senosios lietuviškos baž
nytėlės, kadaise skiriant joms 
šiame krašte pačius pirmuo
sius, menkus ir sunkius “grino- 
riaus” uždarbius. Tebūna tad 
išsaugotas bei pagerbtas jų ir 
naujesnių mūsų čionykščių 
šventnamių paminklinis paliki
mas lietuvių kultūrai ir šio 
krašto imigrantų istorijai.

k. brd.

neturime .jokių organų. Mes tik 
tai galime spėti, kad jūroj gy
venantis delfinas, turėdamas iš
tobulintą sonaro aparatą sme
genyse, gyvena nepaprastai gra
žiame vaizdų pasaulyje, gal būt, 
iš karto matydamas aplink save 
toli ir arti. Gi mes tik į vieną 
tašką tegalime iš karto žvelgti, 
o atminties dėka dar šiek tiek 
“matom” aplink save.

Nors ir neturėdamas tokių 
jautrių organų aplinkai pajusti 
kaip delfinas, žmogus be galo 
džiaugiasi, jog yra apsuptas pa 
šaulio, kuris pilnas spalvų, gar
sų, kvapų. Retas iš mūsų pagal

vojame, kad aplink mus tebėra 
tik begarsė, bekvapė tamsa, o 
visa grožybė vyksta pačiuose 

> netobulais, 
kartais šlubuojančiais jutimo 
organais, imdami iš aplinkos 
kas mums reikalinga, kiekvie
nas kuriame savo pasaulį. Žino
ti apie tai, ar kartas nuo karto 
giliai to reikšmę pajusti, yra 
skirtingi dalykai, nes tuojau ky
la klausimas: kas yra iliuzija, 
o kas realybė — tikrovė?

Su gimusiu kūdikiu užgimsta 
nauja šviesa, atsiveria naujas 
pasaulis. Kai pavargusios akys 
amžinai užsimerkia, širdis plak
ti' sustoja, visą ligšiolinį mūsų 
pasaulį apgaubia tamsa.

Didelę gyvenimo dalį 
praleidžiame, pasakodami 
nas kitam apie tuos savo 
šaulius. Beveik visi trokštame, 
kad mūsų pasaulis niekada ne
užgestų. Kitaip sakant, norėtu
me amžinai gyventi.

Tai yra didelis noras. Ar jis 
atsiekiamas? Nauji mokslo ati

dengimai, kūno ir dvasios tyri
nėjimai, geresnis jų supratimas 
ar veda žmogų, tą nuolat ne
rimstantį, ieškantį žmogų prie 
begalinio gyvenimo? Kūrybinis 
instinktas išsivystė ir vysto 
žmogų: jis įgavo akis, ausis, 
smegenis, viską. Smegenys jau 
bando pačios save suprasti. Ar 
tik nepriėjom prie to, kad, 
bėgdami aplink medį, bandom 
save prisivyti?
, (Nukelta i 2 psl.)
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gelio milijonų metų raida. Pa-i mumyse. Su savo
našiai, tur būt, įgautos ausys 
sukūrė ir tobulino garsų pasau
lį. Uoslė dar daugiau mus įgali; 
no pasiimti iš aplinkos. Kas ži
no, kiek grožybių yra aplink 
mus, kurioms paimti mes dar

Leouas Urbonas Ramybė ^akrilis),

mes 
vie- 
pa-
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Marijos prasmė 
krikščionybėje
Gegužės mėnesio susimąstymui

ANTANAS MACEINA

I.

Po II Vatikano susirinkimo 
Dievo Motinos padėtis katalikuo
se pasidarė labai savotiška. Tie
sa, pats Susirinkimas tarė apie 
Mariją labai apsvarstytą žodį, ku
ris niekam neužtrenkia durų, 
nieko neižeidžia bei neatstumia, 
yra santūrus, tačiau aiškus ir pri
mygtinas. Iš sykio, kaip žinome, 
buvo norėta paskelbti atskirą pa
reiškimą, plačiai išdėstantį Baž
nyčios mokslą apie Nazareto 
Mergaitę. Vėliau betgi buvo pa
sitenkinta vienu straipsniu dog
minėje konstitucijoje apie Baž
nyčią. Tai buvo padaryta, atro
do, todėl, kad moksle apie Mari
ją esama daugybės klausimų, 
“kurių teologai dar nėra pilnai 
nušvietę” (54), kaip sako pats 
Susirinkimas. O vis dėlto Mari
jos įjungimas į Kristaus ir Baž
nyčios paslaptį turės lemiančios 
reikšmės visam tolimesniam Die
vo Gimdytojos apmąstymui bei 
pergyvenimui. Nes Susirinkimas 
pastatė Mariją prieš mūsų akis 
ne skyrium pačią vieną, bet su
jungtą “glaudžiai ir neatskiria
mai” (53) iš vienos pusės su į- 
sikūnijusiu Žodžiu - Kristumi 
(plg. 54), iš kitos “su visais iš
ganytaisiais žmonėmis” (53). 
Tuo būdu Marija tapo “glau
džiai susieta su Bažnyčia” (63), 
nes Bažnyčia juk ir yra ne kas 
kita, kaip Kristaus įsikūnijimo 
bei Atpirkimo skleidimasis lai
ke bei erdvėje. Ir štai, šio skleidi
mosi vyksme Marija iškyla kaip 
asmuo, kuriame, kaip Susirinki
mas skelbia, “Bažnyčia jau pa
siekė tobulumą” (65). Marija y- 
ra pirmasis ne tik atpirktas, bet 
ir atbaigtas žmogus: siela ir kū
nu esanti garbės būsenoje. Tai 
žmogus, kuriame yra įvykusi mū
sų viltis. Tai laidas, kad ši mūsų 
puoselėjama viltis įvyks ir mu
myse pačiuose. Štai kodėl Susi
rinkimas ir ragina katalikiją “di
džiadvasiškai palaikyti palaimin 
tosios Mergelės kultą, ypač litur
ginį, branginti papročius bei 
maldos būdus, kuriais ji gerbia
ma” (67). Jis ragina taip pat 
“teologus ir Dievo žodžio skelbė
jus” ryškinti “nepaprastą Dievo 
Gimdytojos kilnumą”, vengiant 
“čia bet kokio klaidingo perdėji
mo, čia baimingo dvasios siau
rumo” (t. p.). Susirinkimo min
tis yra aiški: tiek katalikų pa
maldumas, tiek jų teologinis mąs 
tymas Marijos atžvilgiu ne tik ne
turi menkėti, bet augti bei tobu
lėti ryšium “su visos tiesos, to
bulybės ir pagarbos šaltiniu — 
Kristumi” ( t. p.).

Pasižiūrėję betgi arčiau į da
bartines katalikų nuotaikas Ma
rijos atžvilgiu, kaip tik pastebėsi
me iš vienos pusės Susirinkime 
minimą baimingą dvasios siau
rumą, iš kitos klaidingą perdėji
mą, kaip atoveiką anam siauru
mui. Baimingas siaurumas išeir 
na aikštėn tuo, kad, kaip tėve
lis Aug. Steigvila MIC viename 
laiške (š-m. kovo 27} šio straips

nio autoriui teisingai rašo, Mari
jos kultas mėginamas paskelb
ti atgyventu (esąs “jau nurašytas 
į ‘archyvą’ ”), nes naujovinin- 
kai, “sumažindami Marijos kul
tą, norėtų padidinti Dievo kul
tą”, tarsi šie du dalykai stovėtų 
toje pačioje plotmėje ir tarsi II 
Vatikano susirinkimas nebūtų 
pabrėžęs, kad Marijos kultas “iš 
esmės skiriasi nuo garbinimo kul 
to, kuris yra reiškiamas įsikūni
jusiam Žodžiui, o taip pta Tė
vui ir Šventajai Dvasiai” (66). 
Praktiškai šis baimingas siauru
mas pasireiškė ir vis labiau reiš
kiasi Marijos nustūmimu į šalį 
ar net į užkampį, nuimant jos 
statulas nuo altorių, prastinant 
jos šventes, išveisiant jos pamal
das, pamoksluose apie ją nekal
bant ir t. t. Nepaprastai būdinga 
ir tai, kad pastaraisiais metais, 
pasirodžius tiekai veikalų apie 
Bažnyčią, apie Kristų, apie Švent 
raštį, neišėjo nė vieno veikalo iš 
naujųjų teologų rankos, kuris 
svarstytų —tegu ir naujoviškai— 
Marijos klausimą. Kadaise šv. 
Bernardas, tasai didelis Marijos 
gerbėjas, yra pasakęs: “De Maria 
nunųuam satis — apie Marija 
niekad nėra perdaug kalbėti”. 
Atrodo, kad šiandien esame pa
siekę atvirkščią padėtį: de Maria 
semper satis — apie Mariją net 
žodelio jau per daug. Atrodo, 
kad norėtume parodyti, kaip la
bai klydo anoji kukli Nazareto 
Mergaitė, sakydama apie save 
Elžbietai: “Visos kartos vadins 
mane palaiminta” (Luk. 1,48). 
Nes štai bręsta karta, kuri apie ją 
nenori nė girdėti. Ši karta nenori 
sutikti, kad Bažnyčios paslaptyje 
“palaimintoji Mergelė užima pir
mąją vietą, prakilniu ir nepalygi
namu būdu šviesdama tiek mer
gelės, tiek motinos pavyzdžiu”, 
kaip tai skelbia II Vatikano su
sirinkimas (63). Ypač jos nekal
tybe šiandien abejojama, laikant 
ją Juozapo žmona kasdienine 
prasme su visomis šios prasmės 
pasekmėm (apie tai autorius yra 
truputį rašęs “Aiduose”, š. m. nr. 
1, p. 7-9).

Kaip atoveika šiam baimin
gam siaurumui, jungiasi senovi- 
ninkai į įvairius sąjūdžius, ku
riuose pradeda ryškėti anasai 
klaidingas perdėjimas, visados 
lydėjęs Marijos kultą, šiandien 
tačiau įgyjąs apkiplėšiškų būdų ir 
tuo suniekinąs kovą su baimingu 
siaurumu. Juk jei Vokietijos są
jūdžio “Pro Maria —už Mariją” 
šalininkai ruošia prieštaros vaikš 
tynęs Muenehene nešini plaka
tais, kurių įrašai kaltina kardino 
lą J. Doepfnerį, esą šis stojąs klai
datikių pusėn; jeigu italų sąjū
džio “Focolare” mintininkai šū
kį “visa atnaujinti Kristuje” pa
keičia šūkiu “visa atnaujinti per 
Mariją”, tai jie taip pat pamirš
ta II Vatikano įspėjimą vengti 
“tokių žodžių ir darbų, kurie ga
lėtų atsiskyrusiem broliam ar bet 
kuriem kitiem klaidingai atvaiz
duoti tikrąjį Bažnyčios mokslą” 
(67}. Ir vieni ir kiti neatkreipia

2dėmesio į tai, kad tiek mokslas 
apie Bažnyčią (ekleziologi-
ja), tiek mokslas apie Kris
tų (kristologija) baigiasi 
mokslu apie Mariją (mari- 
ologija). Naujovininkai nubrau
kia abiejų šių mokslų užbaigą, 
nutylėdami Mariją arba neteik
dami jai didesnės reikšmės. Seno- 
vininkai tiek pabrėžia šią užbai
gą, kad jos pagrindas — Bažny
čia ir Kristus — virsta tarsi prie
monėmis Marijai, o ne atvirkš
čiai. Naujovininkai pamiršta Ma 
rijos sąvisąmonę, kad “didžių da
lykų” jai padarė Galingasis ir, 
kad todėl ji bus visų kartų vadi
nama palaiminta. Senovininkai 
pamiršta tą pačią Marijos savisą- 
monę, kad ji yra “Viešpaties tar
naitė” (Luk. 1, 38) ir kad tik 
šioje tarnyboje glūdi Marijos di
dybė. Šiuodu kraštutinumu žy
mi šiandieninę katalikų nuotaiką 
Marijos atžvilgiu ir nedaro gar
bės mum visiem.

v
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Todėl gaiviai šiuo atžvilgiu pa
dvelkia paties Susirinkimo nuro
dytas Rytų Bažnyčios pavyzdys. 
Dogminė konstitucija apie Baž
nyčią mini, kad “ir tarp atsisky- 
rusiųjų brolių yra tokių, kurie 
deramai gerbia Viešpaties ir Iš
ganytojo Motiną”, ir čia pat ke
lia aikštėn stačiatikius: “Tai y- 
pač pasakytina apie rytiečius, ku
rie didžiu užsidegimu ir pamal
džia dvasia susirenka gerbti Die
vo Gimdytojos, amžinosios Mer
gelės” (69). Šis Rytų Bažnyčios 
pabrėžimas nėra atsitiktinis. Su
sirinkimo dalyviams buvo, be a- 
bejo, žinoma, kad šios Bažnyčios 
krikščionys apie Mariją mąsto ir 
ją gerbia lygiai taip, kaip II Va
tikano susirinkimas norėtų: jos 
vaidmenį išganymo vyksme nei 
baimingai siaurindami, nei klai
dingai perdėdami. Be abejo, nu
krypimų esama visados ir visur. 
Sakysime, rusų religijos filosofas 
V. Rozanovas skundėsi savo vei
kale “Tamsus veidas” (Temnyj 
lik, 1911), kad rusų tauta tiek 
nusilenkianti Skausmingajai Mo
tinai, jog atrodo, esą čia glūdin
ti visa Krikščionybė. N. Berdia- 
jevas, paaiškindamas šį rusų el
gesį, pastebi, kad rusų liaudis 
pergyvenanti Kristų daugiau 
kaip Karalių bei Teisėją ir todėl 
drebanti Jo teisingumo akivaiz
doje, ieškodama priebėgos bei už
tarimo pas Jo Motiną (plg. jo 
knygą “Rusiškoji idėja”, Pary
žius 1946). Tačiau net ir šis per
dėjimas jau nurodo į aną neat
skiriamą ryšį tarp Kristaus ir Ma
rijos, apie kurį kalba II Vatikano 
susirinkimas ir kurį kaip tik per
gyvena bei vykdo Rytų Bažnyčia 
visa pilnatve. Tai pabrėžė jau 
G. Palamas £14 šimt}, kuriam 

mariologija buvo ne kas kita 
kaip kristologijos dalis arba ypa
tingas šiosios atžvilgis: moksle a- 
pie Mariją ir jos gerbime išeinąs 
aikštėn tiek pilnutinis Kristaus 
dieviškumas, tiek pilnutinis Jo 
žmogiškumas; be Marijos šios dvi 
prigimtys nebūtų galėjusios susi
jungti viename Jėzaus asmenyje 
(plg. J. Meyendorff, Introduc- 
tion a l’etude de G. Palamas, 
Paris 1959, p. 317-18). Tuo bū
du Marijos kultas ne tik kad ne
mažinąs Dievo kulto, bet, prie
šingai, turįs aiškaus kristocentri- 
nio pobūdžio (p. 318), apiman
čio visą išganymo istoriją, nes 
Marijos motinystė, kaip tai mo
ko jau mūsų dienomis kitas di
delis rusų stačiatikių teologas S. 
Bulgakovas, nesanti vienkartinis 
veiksmas, užsibaigęs Kristaus pa
gimdymu Betliejuje ir jo išaugi-1 
nimu Nazarete; tai esanti istori
nė funkcija, perskverbianti visą 
Marijos būtybę ir trunkanti tol, 
kol trunka ir pati išganymo isto
rija (plg. jo veikalą Nesudegan
tis krūmas — Kupina neopali- 
maja, Paris 1927, p. 114). Todėl 
Bulgakovas smarkiai pasisako 
prieš visus tuos, kurie norėtų Ma
riją padaryti keleto vaikų motina 
(plg. naujosios egzegezės aiškini
mą Šventraštyje minimų ‘Kris
taus brolių’), tarsi Marijos pa
šaukimas būti Dievo Sūnaus Mo
tina nebūtų išsisėmęs ir įsiamži
nęs Kristaus pagimdymu; tarsi 
šis gimdymas būtų buvęs grynai 
gamtinis ir todėl reikalingas kar
totis, kad bent kiekybiškai išreikš
tų tai, ko nepajėgia išreikšti ko
kybiškai. Kristaus kaip Dievažmo- 
gio pagimdymas betgi buvo 
aukščiausias gimdymo laipsnis, 
užbaigęs šį veiksmą visa pilnat
ve ir todėl nereikalingas jokio 
kartojimo tolimesniais gimdy-

METAI NEGALI BOTI
TUŠTI

Vienas mūsų akivaizdžios 
kultūrinės veiklos sezonas su 
šio savaitgalio “Jūratės ir 
Kastyčio” baleto premjera 
Chicagoje beveik kaip ir bai
giasi. Netrukus prasidės vasa- 

> ros atostogos, kurios šiemet 
vėlgi praeis be ypatingo įvy- 

• kio, kaip, sakysim, dainų ar 
šokių šventės, be pasaulio lie
tuvių seimų, kultūros ar jau
nimo kongresų, kuriuose kiek
vienu atveju būdavo stipriai 
akcentuojama ir kuitūrinė-kū- 
rybinė sritis. Kai visų anų, 
tartume, masinių susibūrimų 
šiemet nebėra, tai gal ir me
tams tiktų vien tik tuščiųjų 
metų vardas?

Anaiptol! Gali būti net taip, 
kad kultūrinis svoris kaip tik 
pasirodys didesnis- tų metų, 
kuriuose anokio viešo džiūga
vimo buvo mažiausiai. Juk in
dividualus kūrybinis darbas 
vyksta ne aikštėse ar estrado
se, bet susikaupimo vienumoje. 
Taip rašomos knygos, taip ku
riamos operos, moksliniai vei
kalai ir skulptūros.

Pagaliau bendruomenės kul
tūringumą rodo ne vien tik 
kūrėjų gausa, bet ir paskiri tos 
bendruomenės nariai, negalį 
apsieiti be knygos, be geros 
plokštelės, be pokalbio su pa
žįstamu ne vien tik apie nau
jai įsigytą rezidenciją, bet ir 
apie naują knygą, apie šviežią 
spektaklį bei koncertą. O to
kiam nuolatiniam mūsų kul
tūrinio gyvenimo ramsčiui — 
skaitytojui, klausytojui vėlgi 
nereikia didelės viešumos, su
važiavimų ūžesio ir aikščių 
mirgėjimo. Su knyga, su muzi
kos plokštele ir su dailės pa

mais. Religiniu atžvilgiu yra ne
sąmonė aiškinti, esą Marija galė
jusi turėti ir daugiau vaikų ir tuo 
būdu nustoti buvusi Mergelė po 
Kristaus pagimdymo. Motinystė 
ir Mergystė Marijoje yra taip ne
atskiriamai susijusios su pačiu 
Kristumi, kad jų negalima per
skirti nė vieną istorijos akimirką. 
Tas pat regėti ir liturgijoje. Tik 
pora pavyzdžių. Kat. Bažnyčia 
skiria antrąją Kalėdų dieną šv. 
Steponui, kaip pirmajam kanki
niui. Tuo tarpu Rytų Bažnyčia 
šią dieną švenčia Dievo Gimdy
tojos (Theotokos) šventę, jos 
himnuose apgiedodama Įsikūni
jimo paslaptį ir tuo būdu ankš
tą Marijos ryšį su įsikūnijusiu 
Žodžiu (plg. J. Tyciak, Das Her- 
renmysterium im byzantinisch- 
en Kirchenjahr, Freiburg-Br 19- 
61, p. 103-4). Pridurkime dar, 
kad kiekvienas liturginis Rytų 
Bažnyčios himnas baigiasi pos
mu Dievo Gimdytojos garbei 
(theotokion), ir turėsime bent 
menką nuovoką, kaip ši Bažny
čia Mariją neperskiriamai sieja 
su Kristumi.

Tas pat pasakytina ir apie ki
tą II Vatikano susirinkimo kelia
mą Marijos savybę, būtent, jos į- 
jungimą į Bažnyčios paslaptį. Ir 
čia Rytų Bažnyčia yra užbėgusi 
mums už akių arba mažiausiai 
šią tiesą giliau bei sąmoningiau 
pergyvenusi negu mes. Šiandien, 
sakysime, labai daug kalbama

veikslu jis jaučia didelę savo 
dvasios pilnatvę ir privačioj 
nudšalumoj. Ir juo daugiau ši
tokių pavienių ir nuolatinių,' 
tuščios viešumos nemėgstančių 
mūsų kultūros vartotojų, tuo 
labiau pačiai kultūrai po kojų 
tvirtesni pagrindai. Suvažiavi
mai, šventės ir kongresai, ži
noma, irgi savo atlieka, subliz
gėdami ir vėl užgesdami. Dau
guma jų dalyvių po to vėl at
vėsta, vėl paskęsta tik gerokai 
lėkštoje kasdienybėje. Gi išti
kimiausia visokiausiai kūrybai 
atrama yra kaip tik tie pavie
niai (o, kad jų būtų dešimtys 
tūkstančių!), kurie žiemą ir 
pavasarį, savoj ar nuomotoj 
pastogėj, vasaros atostogose 
ar rudenio vakaro prietemoje 
negali nė valandos išsiversti 
be knygos, be muzikos, be bi
čiuliško pašnekesio apie tai, 
kuo žmogus panašėja į Amži
nąjį Kūrėją.

Tad ir šie metai, nors nepa
sipuošę jokių išskirtinių jubi
liejų aureolėmis, kultūrinės 
kūrybos ir kultūrinio intereso 
prasme negali būti tušti. At
virkščiai, kai nėra pašalėje 
išorinio ir gyvenimo raidos pa
kišto paskato, juo labiau turė
tume susikaupti ties individua
lios kūrybos versmėmis, kiek
vienas savo dvasios troškulį 
malšindamas gaiviaisiais jos 
vandenais. Tebūna tad šie me
tai individualios kūrybos me
tais, ne kokia oficialia ir vie
šąja prasme, o mūsų kūrėjų ir 
kultūrinių vertybių vartotojų 
bendrąja ir individualia pa
stanga kultūrinį lobį didinti ir 
naudotis juo kasdien.

k. brd.

(naujoje teologijoje) apie Bažny
čią kaip keleivę žemėje, einančią 
atbaigimo linkui; todėl aistringai 
kuriama vad. ‘vilties teologija’, 
sudarant įspūdžio, tarsi niekas iš 
žmonių nebūtų dar baigmės pa
siekęs. Į tai , atsako V. Losskis 
(garsaus rusų filosofo Losskio sū
nus): “Kas šitaip galvotų, praei
tų pro šalį vienos iš slėpinin
giausių Bažnyčios paslapčių, tie
siog pro šalį jos centro bei šir
dies, nes toksai žmogus nepaste
bėtų, kad Bažnyčia viename žmo 
giškajame asmenyje jau atbaigta, 
būtent, viename asmenyje, ku
ris dar prieš prisikėlimą bei teis
mą jau visiškai sujungtas su Die
vu. Šis asmuo yra Marija, Dievo 
Motina” (Die mystische Theolo- 
gie der morgenlaendischen Kir- 
che, Wien 1961, p. 246). Vadi
nasi, tikslas, kurio Bažnyčia kaip 
keleivė žemėje siekia, Marijos as
menyje jau pasiektas ir kaip tik 
todėl visiem kitiem žmonėms 
tikras. “Bažnyčia ir visa visata”, 
sako tas pat Losskis, “jau yra pa
siekę atbaigos asmeninio (Mari
jos) išsiskleidimo lytimi ir todėl 
atidariusi kelią kiekvieno kūrinio 
sudievinimui” (p. 247). Štai ko
dėl, pasak Losskio, “Bažnyčios 
paslaptis apsireiškia dviejuose at
baigtuose asmenyse: dieviškaja
me Asmenyje — Kristuje ir žmo
giškajame asmenyje — Marijoje” 
(p. 249). Nuosekliai tad vilties

(Nukelta į 2 paL)
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Gruodžio baletas
Lapinsko fantazijos 
audime 30,000 VIENU VAKARU!

BALYS CHOMSKIS

Baleto “Jūratės ir Kastyčio’ 
pastatymas praeitą savaitgalį 
(gegužės 17 ir 18 d.) Marijos 
aukštesn. mokyklos auditorijoje, 
Chicagoje, yra įdomus ir reikš- 
migas įvykis mūsų teatro gyve
nime. įdomus yra ir D. Lapins
ko fantastinis baleto įscenizavi- 
mas, kuriame tiek nuostabaus 
aiškumo, nieko jėga įbrukto, jog 
teikia žiūrovui džiaugsmą ir este
tinį pasigėrėjimą. O reikšminga 
visa tai dar ir dėl to, kad pirmą 
kartą Amerikoje plačiau suskam
bėjo Gruodžio kūryba, kėlusi ka
daise nerimą ir ne vienam dras
kiusi širdį savo dideliu modernu
mu. O šiandien net ir saldžiosios 
ausys šito jau nepastebi.

Nors Gruodžio muzikinis paliki
mas nėra platus, bet jo kūryba 
pastūmėjo lietuvišką muziką di
deliu šuoliu pirmyn, išpurenda
ma dirvą jos tolimesniam 
augimui. Be to, Gruodis išauklė
jo visą naują lietuvių kompozi
torių generaciją, kurios vaisius 
yra ir prieš mėnesį girdėta Gai
delio opera “Dana”.

Ištrūkęs iš konservatorijos di
rektoriaus pareigų, Gruodis sa
kydavo: dabar pradėsiu eiti savo 
pašaukimo keliu. Deja, karas, o- 
kupacijos ir jų baisūs žiaurumai 
pakirto kūrybinę potenciją, o ir 
sveikatą. Daug planų ir svajonių 
likimas išmetė kaip Kastyčio ne
gyvą kūną Baltijos pakrantėje.

Spektaklių metu iškilo vienas, 
įdomus prisiminimas, kaip Gruo
dis, vartydamas “Jūratės ir Kasty
čio” partitūrą, svarstė perkurti 
baletą, kad jo vieno užtektų vi
sam vakarui. Po ilgo tylėjimo 
jo pečiai nerviškai krūptelėdavo, 
kompozitorius susimąstydavo ir 
vėl knygą užvoždavo.

Darius Lapinskas čia susiduria 
su ta pačia problema. Baleto lai
krodis išmuša tik vieną valandą, 
o rutiniškam vakarui tai būtų 
per trumpas džiaugsmas. Ir ką 
gi daro Lapinskas?

Čia jam ateina į pagalbą, jo va 
dinamas, totalinis teatrąsį La
pinskas belete atskleidžia dar ir 
Maironio baladės “Jūratė ir Kas
tytis” poezijos posmus, kur juos 
tam tikrais momentais dėklą-

Šiame numery
• 30.000 vienu vakaru!
• Juozo Gruodžio baletas “Jū

ratė ir Kastytis” Lapinsko 
fantazijos audime.

• šiemetinė “Dailės” grupės 
duoklė.

• Liūdna pasaka apie tai, kaip 
formavosi vienas tarybinis 
rašytojas.

• Negrįžo į šalį, kuriai gyveni
mą skyrė.

• Kur Amerikoj šilta.
• 1569 metų seimo darbų pra

džia.
• Lietuvių katalikų mokslo a- 

kademija išleidžia vertingų 
veikalų.

• Koks jis menininkas?
• S. Šimoliūno išpuolis prieš 

save.
• Motery gyvenbnatk

I muoja Leonas Barauskas, vaiz
džiai iškeldamas dramatinius ba
leto akimirksnius. Lapinskas įve
da į baletą ir solistę Aldoną 
Sempužienę. Suprantama, daini
ninkė čia nekoncertuoja. Jos dai
navimas - dekoratyvinis: garsas 
šviesa, spalvos, mylinčių šir
džių aimanos ir artėjanti likimo 
grėsmė. Stempužienė ir Baraus
kas yra pasidarę Lapinsko instru- 
metais, kuriais jis visada virtuo- 
zizkai groja. Nuotrupos iš dai
nos “Visur tyla”, Gruodžio para
šytos pačioje jaunatvėje, balete 
skamba gana svetimai, ir jos rei
kėtų atsisakyti.

Dabar klausimas, kada ir ko
kiu metu tie du menininkai at
lieka savo rolę? Daugiausia tais 
momentais, kada Lapinskas už- 
šaldo baleto figūras vienoje po
zoje. Ir taip, niekur nekeisdamas 
Gruodžio muzikos, Lapinskas re
žisūriniai praplečia baleto erdvę, 
laimėdams spektakliui visai nor
malų laiką.

“Jūratės ir Kastyčio” vaizdinis 
sprendimas yra komplikuotas, 
bet kartu žavus ir paprastas, tu
rintis gerokai čiurlioniško ele
mento.

Algimanto Kezio fotografijos 
ir filmas gausiais variantais ats
kleidžia legendos simboliką, Jau
nimo teatro aktoriai — jūros 
dugno gyvūnai ir vaizdai kalba, 
juda, nužerti gelmių migla. O 
Perkūnui siaučiant, visų rūmų 
puošmenos ir kolonos pamažu 
taip įtikinančiai griūva, subirda
mas į dulkių krūvą, kad žiūrovas 
įspūdžio būna tiesiog apstulbin
tas.

Dariaus Lapinsko talentas 
vaizdinio meno srityje yra retas, 
bet daug sakantis pavyzdys tea
tro istorijoje. Jo kūrybinė asme
nybė — tai intelektualinė kom
binacija: kultūra, poezija ir gy
va vaizduotė. Jis baletui pats ir 
dirigavo.

Baleto šokį atliko Birutės Na- 
gienės vad. Toronto universiteto 
modernaus šokio ansamblis: Jū- 
ratė-Nagienė, Kastytis - Gerry 
Gilbert, motina - Vera Davis. Ne 
mano kompetencija kalbėti apie 
Nagienės choreografiją. Kaip žiū
rovui, man atrodo, kad tai yra 
gerai paruoštas juodraštis, kuria
me dar trūksta aiškumo, detali
zuotų momentų ir tuščio muzi
kos erdvės užpildymo. Be to, tur 
būt, yra įmanoma J. Gruodžio 
muzikoje liaudies folkloro at
spindžius perkelti ir į sceną. Ba
letas “Jūratė ir Kastytis” duoda 
geros medžiagos suklestėti išraiš
kos šokiui.

Prie spektaklio pasisekimo 
daug prisidėjo ir kiti, šiam reika
lui užsidegę: šviesas tvarkė Sta
sys Gasiūnas ir Janina Liškevi- 
čiūtė, dekoracijas parengė Bro
nius Mačiukevičius, plaukų šu
kuosenas — Irena Miecevičienė, 
pastatymo priežiūra — Dalios 
Bylaitienės.

Margutis daug rizikavo, bet ir 
daug laimėjo. Sekančiais metais 
galima drąsiai “Jūratę ir Kasty
tį” vėl pakartoti.

K. Bogdanas (g. 1926) Kompozitorius Juozas Gruodis (1884-1948)

Šiemetinė Dailės grupės duoklė
Įspūdžiai iš parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

Kaip eilėje pastarųjų metų, 
taip ir šiemet Čikagiečių dailinin
kų grupė, pasivadinusi “Dailės” 
vardu (anksčiau besišaukusi Jau 
nųjų dailininkų klubu) gegužės 
18 d. atidarė savo darbų parodą 
Čiurlionio galerijoje. Reikia pa
stebėti, kad ši paroda visų meno 
mėgėjų buvo labai laukiama, 
nes šiemet ypač tikėtasi nema
žo skaičiaus lietuviškoj aplinkoj 
dar nesirodžiusių jaunųjų mūsų 
dailininkų, bestudijuojančių į- 
vairiose Chicagos ir jos apylin
kės mokyklose. Ir iš tikrųjų, 
“Dailės” grupės paroda šiemet 
šių jaunųjų dailininkų darbais 

RIMVYDAS ZAILSKAS

pristatė žiūrovui naujausią Ame
rikos mokyklų kūrybinę kryptį, 
ypač regimą šios parodos skulp
tūroje.
Tapyba

Tokį kūrybos naujumą ir jos 
įvairumą publika yra sutikusi la
bai palankiai. Tačiau buvo ir su
sirūpinusių, kad parodos ryškes
nei atmosferai lyg ir trūko spal
vingumo, spalvų lyg ir buvo 
mažiau, negu tikimasi normalio
je parodoje, tapyba atrodė lyg

Magdalena Stankūnienė Gegužės mėnuo Lietuvoje (medžio raižinys)
Iš “Dailės” grupės meno parodos Čiurlionio galerijoje. Raižinys, Chicagos miesto kolegijų meno fastivalyje laimėjęs 
pirmąja premija.

ir pasinešusi nublukiman, gana 
stipriai monochromiška. Betgi čia 
per daug į šitokius priekaištus 
nereikėtų kreipti dėmesio, nes 
jeigu Čiurlionio galerija turėtų 
geresnį paveikslų apšvietimą, to
kie spalvų įvairumo menkniekiai 
gal visai ir nekristų akin. Tačiau 
ir tokiose sąlygose Alvydo Bičiū
no “Protestas”, labai subtiliai lie
čiąs šių laikų brutalumus, rėkia 
linksmom, kontrastuojančiom 
spalvom. Proteste aiškiai rodo
mi ir kelių pažįstamų portretai, 
kurių tačiau perkėlimas ton pa- 
čion drobėn neduoda žiūrovui 
pakankamai laisvės surasti giles-

Šią savaitę mūsų spaudoje 
trenkė žinia: Lietuvių fondo 
vakarienėje New Yorke Fondui 
surinkta 30,000 (trisdešimt 
tūkstančių!) dolerių. Vargu 
ar kuriam kitam reikalui vi
suos pokario dešimtmečiuos 
mūsuose vienu sykiu ir vienoj 
vietoj tiek pinigo buvo sutelk
ta. Ir ką visa tai reiškia? Gi 
tai, kad pinigo lietuviuose jau 
yra, ir kad žmonės jo ima ne
sigailėti, kada regimas aiškus, 
konkretus ir pozityvus reika- 

■ las. Dargi visa tai liudija, kad 
Lietuvių fondas laimi mūsų vi
suomenės pasitikėjimą, kad 
aplamai visa organizacinė ir 
pinigų telkimo “mašinerija” 
Lietuvių fondo vadovybės yra 
įstatyta į geras vėžes.

Lietuvių fondo vakarienė 
Chicagoje įvyksta Jaunimo 
centre šį sekmadienį (gegužės 
25 d.) 3 vai. popiet. Niekieno 
nepralenktas laimėjimas New 
Yorke yra tikras iššūkis Chi- 
cagai! Ar įstengs Chicaga pra
lenkti New Yorką? Juk Chica
gos lietuvių kolonija patetiškai 
mėgsta apsišaukti pasaulio 
lietuvių sostine. Argi sostinė 

.pasiduos provincijai? Pagaliau 
būtų net netikėtina, kad sos- 
tapilyje gyvenančių kišenės 
būtų tuštesnės. Gerai pinigin
gų įvairių profesionalų — ban
kininkų, biznierių, fabrikantų, 
inžinierių, įmonininkų, plačios 
apimties verslininkų šiaip tar
nautojų ir sugebančių šimtu 
kitokių būdų pinigą sukaupti 
— Chicagoje tikrai turime 
daugiau negu New Yorke. Ar 
jie visi dabar atsilaikys prieš 
New Yorką, su kuriuo galinė- 
tis Chicagai yra jau tiesiog 
garbės klausimas?

Bet tai linksmoji (nors ir 
pakankamai rimta) varžytini- 
nė reikalo pusė. Ir kaip žmo
gus nebūsi geram ūpe ir nesi
džiaugsi, kai pinigo telkimo ir 
Lietuvių fondo supratimo min
tis žmonėse atranda tokį vai
singą atgarsį. Bet tik jau pini
gą turint, sakytume, praside
da pati svarbiausioji Lietuvių 
fondo egzistavimo fazė — pi
nigo nukreipimas ten, kur jis 
labiausiai mūsų kultūrai ir kū

nę paveikslo ineterpretaciją.
Z. Sodeikienės tapyba ypač pa

traukė parodos lankytojų dėmesį. 
Atsirado net jos metafizinių 
drobių garbintojų tiek jaunųjų, 
tiek vyresniųjų tarpe, kurių eks
tazės čia buvo visai suprantamos 
ir pateisinamos. Sodeikienės me
tafizinės išraiškos "Kompozicija” 
čia nulipdo kažką panašaus į pei
zažą, o tamsių ir šviesių spalvų 
išdėstymas sudaro tokią erdvę, 
kad tiesiog kyla noras jon įdėti 
savąją ranką Ši dailininkės dar
bų metafizinė kalba yra paro
doje pelnytai atžymėta pirmąja 
premija už tapybą. Sodeikienės 
kūrybą drobėje turi retą stipru
mą,rodo dailininkės teptuko grie
žtą kontrolę formų išbaigime ir 
duoda jos tapybai malonų sklan- 
-dumą.

Antroji tapybos premija teko 
Onai Baužienei, kurios “Kompo
zicija” su savo švelniom, paste
linėm spalvom taipgi patraukė 
parodos lankytojų dėmesį. O to
kio švelnumo netrūko ii kitų ga-

rodos dailininkų darbuose, net 
pasigendant juose spalvinio kie
tumo. Daugelio darbai buvo gan 
malonūs, kruopščiai atlikti. Stip
rų įspūdį paliko Vai. Ramonio 
“Mėnulio peisažas”. Ir ne dėl to, 
kad jis atrodė labai mėnuliškas, 
bet kad visiems priminė metalo 
gargažą, įmontuotą plokštėje, 
o iš tikrųjų tai buvo tik akrilika 
dažyta sintetinė kempinė.

Skulptūra

Parodos skulptūra ryškiai žy
mėjo šio dešimtmečio kūrybinę 
kryptį, kuri nori, kad parodų lan
kytojai patys dalyvautų kūrybi
niame momente. Petro Alek
sos “Sąžinės fragmentas” galėjo 
būti lankytojų apeitas ir nepas
tebėtas, nes šios skulptūros for
ma iš paviršiaus yra gana pa
prasta ir niekuo nepasižyminti. 
Tačiau, tik įžengę į skulptūros 
vidų, mes pamatom intymų ir 
net jautrų jos vaidmenį — mus 
pačius, tokius, kokius mes patys

{Nukelta į 2 pel.)

rybai čia yra reikalingas, kur 
jis brandintų geriausią kultū
rinį derlių. O tai nėra jau taip 
siauras, vien tik formalus pro
centų skirstymo reikalas. Ką 
ligi šiol viena pati procentų 
skirstymo komisija pusėtinai 
atliko, toliau vargu ar galės 
tiksliausiai savo sprendimais 
pataikyti be atskirų kultūros 
sričių specialistų nuomonės bei 
talkos. Iškils Fonde ir didesnio 
lankstumo klausimas, nenorint 
Pasitaikančių progų pramiego
ti, pinigus skirstant tiktai kar
tą per metus. O tai vėl siejasi 
su pinigo atpalaidavimu, kai 
tik atsiranda neatidėliotina ir 
nepasikartojanti proga sumą 
mūsų kultūros labui panaudo
ti. Sprendimus darant, taipgi 
linkėtina Fondo žmonėms ne
pasimesti smulkmenose dėl 
vienos ar kitos asmeniškos 
nuomonės, o žiūrėti vien pla
taus ir bendro reikalo laisvos 
tautos ir laisvo žmogaus aspi
racijų plotmėje.

Lietuvių fondo tikslų sie
kiant, taipgi jokiu būdu nerei
kėtų išleisti iš akių fakto, jog 
būtina ko daugiausia pasiekti 
dabartyje. Neabejojam, kad 
pinigo bus ateityje dar dau
giau. Bet ar bus pakankamai 
pajėgių žmonių, kurie pajėgs 
pinigo vertą kūrybinį darbą 
atlikti? Štai akivaizdus pavyz
dys: dar taip neseniai visi 
džiaugėmės geografijos moks
lą liečiančiais raštais, išėju
siais iš po prof. K. Pakšto, 
prof. Stp. Kolupailos, A. Ben- 
doriaus plunksnos. Šiandien jų 
jau nebėra. Ir kiek dar tokių 
geografų savo tarpe čia turi
me? Panašiai yra arba greit 
bus ir kitose srityse: politi
niuos moksluos, grožinėj 'lite
ratūroj, istorijoj, filosofijoj, 
muzikoj, švietime ir kitur. Ir 
tai nėra kokio nors nepagrįsto 
pesimizmo skleidimas, bet tik
tai realių, visai neromantiškų, 
faktų konstatavimas.

O Lietuvių fondas gi turi 
būti gyvas ne vien tik savo 
procentų augime, bet ir ug
dyme viso to, kas nežūsta net 
ir pinigui pasaulinių krizių at
veju žuvus. k. brd.
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Giedri ir graudi 
optimistinio žmogaus 

istorija
Pusmečiui po Benedikto Babrausko mirties praėjus

ALOYZAS BARONAS

Pusmetis tikrai nedidelis laiko 
tarpas, kad žmogų tą ar kitą už
mirštum, tačiau ir pakankamai 
ilgas laikas, kad susigyventum su 
mintimi, jog vieno kurio pažįsta
mo asmens nebėra, kad jo nie
kada daugiau nebus, kad amži
no praradimo jausmas, kartais 
daugiau kartais mažiau prislėgda 
mas, vieną kartą turės iki mini- 

' mumo sumažėti. Ir tačiau vis tiek 
ateis momentų, kada mirusio pa- 
sigesime, jei ne sentimentine, tai 
nepakeičiamumo prasme, nes 
niekas negalės to ar kito uždavi
nio atlikti, kaip velionis, o juk ir 
gailimės jo dėl tų nepakeičia
mumo savybių, kada šiaip juk vi 
si žinome, kad mirtis yra gyve
nimo aksioma.

Laimėjimų nuotaikomis

Ben. Babrauskas mirė 1968 m. 
gruodžio 13 d. Ir jau po to kaž
kas įvykusiame Teatro festivalio 
vertinime pasigedo Babrausuko, 
ne todėl, kad jis būtų ką nors 
apgynęs ar suniekinęs, bet jo kri
tiško ir tačiau optimistinio žo
džio, nes nors ir ne visais festiva 
lio pastatymais velionis džiaugė
si, bet džiaugėsi pačiu sumany
mu, pačiu neįprastu, o tačiau į- 
gyvendintu projektu. B. Babraus
kas net labiau kaip kas kitas, ži
nojo, kas yra menas, jis buvo 
perskaitęs šimtus geriausių įvai
riomis kalbomis knygų, jis pui
kiai žinojo, kas yra kritika, mo
kėdavo kandžiai pasisakyti ir po
lemikoje sunkiai buvo įveikia- 

I mas, dėl savo pastabumo, tačiau 
velionis buvo ir atlaidus. Jis bu
vo atlaidus ten, kur matė, kad 
tai yra kas nors naujo, kad tai 
ateityje gali būti reikšminga ir 

'■p vertinga. Prisimenu, kaip 1951 
m. išėjo Algimanto Mackaus A. 
Pagėgio vardu elėraščių rinki
nys “Elegijos”. Vienas iš dabar
tinių “Metmenų” šulų knygą la
bai, gal net kiek per piktai, 
spaudoje nupeikė. B. Babrauskas 
gi tuo tarpu Tremtinių namų sa
lėje Chicagoje, paėmęs knygą, 
viešai pasakė, kad tol, kol Ameri
koje lietuvis jaunuolis savo san
taupas naudoja knygos išleidi
mui, o ne automobilio pirkimui,

tol yra vilčių, kad mūsų literatū
ra bus gyva. Jis puikiai suprato, 
kad anie Mackaus debiutiniai ei
lėraščiai nėra tobuli, tačiau jis 
tikėjo Mackumi ir neapsivylė. 
Tiesa, vėliau nei pats velionis 
Mackus ant ano recenzento nepy
ko, priešingai net su juo bendra
vo, tačiau Mackus, nors gal ir su 
kai kuo nesutikdamas, įvertino 
Babrausko žinojimą, mokslinį pa
siruošimą ir jo optimistinį požiū
rį. Kada Mackus ūgtelėjo, tada, 
tai puikiai prisimenu, B. Babraus
kas Mackui patarė mesti Pagė- 
lio slapyvardį ir rašyti Al. Mac
kaus pavarde. Šis tuoj pat ir pa
klausė, tačiau iškilo ir nemalonu
mų, nes tuometinis “Draugo” 
kultūrinio priedo redaktorius ku
nigas dr. J. Prunskis nelabai no
rėjo vardą keisti. Jam žurnalistiš
kai atrodė geriau žinomas Pagė- 
gis negu nežinomas Mackus, ir 
prie eilėraščių pridėjo seną sla
pyvardį. Be abejo, Mackus ne
buvo patenkintas, jį rėmė Bab
rauskas, ir pagaliau buvo įpilie- 
tinta ir tikroji Mackaus pavar
dė. Taigi, susižavėjęs Pagėgių ir 
vėliau pamatęs, kad Mackus pa
augo, liepė to kadais pagirto Pa- 
gėgio išsižadėti. Atlaidžiai šypso-

Nuotr. V.'MaželioLietuvių parapijos Maspeth, N Y. bažnyčia — archit. Jonas Mulokas.

Nobelio premijos laureatui John 
Steinbeckui, kritikas Ed Sheehan 
savo atsiminimuose rašo, kad kai 
1962 m. buvo paskirta Steinbe
ckui premija, kai kurie amerikie
čiai kritikai išreiškė nepasitenki
ną. Tai kritiką užpykdę, ir jis 
pasiuntęs Steinbeckui laišką, ku 
riame rašo, kad džiaugiasi premi
ja, lyg jis pats būtų ją gavęs. 
Atsakydamas į tai, Steinbeckas 
parašė, kad jis kadais irgi džiau
gėsi, lyg pats būtų gavęs premiją, 
kai Nobelio premija buvo apdo
vanotas Hemingway. Panašiai ir

! ne būtų turėjęs būti. Tai gali pa
liudyti daugumas premijas gavu
siųjų, kuriem jis suruošė premi
jų įteikimus, būdamas LRD pir
mininku, gali paliudyti “Drau
go” ar kitų konkursų laimėtojai, 
su kuriais B. Babrauskas vienaip 
ai kitaip buvo daugiau surištas, 
t y. tuos konkursus organizavo 
ar dalyvavo jury komisijose. Kiek
vienas literatūrinis pajudėjimas 
buvo velioniui kaip šventė, ir jis 
gyveno kitų laimėjimų nuotai
komis, lyg tai jį patį tiesiogiai 
liestų.
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ŽENKLAS LIKS, TIK KOKSP

Šiame numery

• Ženklas liks, tik koks?
• Giedri ir graudi optimist'nio 

žmogaus istorija.
• K laisvas kovų prieš 50 metų.
• Danguolės Sadūnaitės eilė

raščiai.
• Stasio Santvara Danos libre

tas literatūrinės vertės klaus
tuke.

• Laikrodis, Numeris 1722 (no
velė).

• Dar vieną Istoriką j amžiny
bę palydėjus.

• Lituanistiniai turtai Švedijo
je.

• Antrą kartą j Antrą kaimą.
• Nauji leidiniai.

Sėjėjas(g. 1903)B. Bučas

Pokalbininkas ir prakalbininkas

Rašytojams iš Vokietijos atvy
kus į Ameriką, daugelyje vietų į- 
sisteigė įvairūs rašto ar kultūros 
klubai, kurių kai kurie ir šian
dien gal net kitais vardais tebe
gyvuoja. Atvykus į Chicagą, ti
kriau į Cicero miestą, B. Bab- 
rauską tepažinojau tik iš maty
mo, atvirai sakant, ne per daug 
buvau susipažinęs su jo kritika, 
vadovėliais, periodikoj skelbtais 
raštais. Kai Bern. Brazdžionis 
jam pasiūlė suorganizuoti Chica- 
goj literatūros mėgėjų klubą, su
abejojau ar pavyks. Tačiau B. 
Babrauskas buvo neabejotinai 
puikus organizatorius. Nors ir 
dirbdamas lituanistinėje mokyk 
loję ir ALRK federacijoje, suge
bėjo suorganizuoti ne vieną pa
skaitą ar literatūrinę popietę su- 
ruošusį klubą, kuris šalia LR dr- 
jos apjungė daugumą plunksnos 
žmonių. Tuose klubo suruoštuo
se parengimuose dalyvavo ne vie-

nas Chicagos literatų, tarp jų ir 
Lietuvon išvykęs ir ten jau mi
ręs Albinas Morkus. Jis vis kaž
ką, matyt, ir jau tada galvojo, 
nelabai mėgo ir pirmininkaujan
čio Babrausko, tačiau kartą pasa
kė, kad Babrausko kalba vis dėl
to turi spalvą, kad šiaip ar taip 
jis kalbėti labai mokąs. Išvykęs į 
Lietuvą, Morkus prirašė keistų is
torijų apie mūsų veiksnius, dau
giausia apie Altą, tačiau šių klu
bų, nei pagaliau paties Babraus
ko, nei kitų literatų nelietė.

Morkų mes užsiminėme čia ne 
tiek dėl to, kad jis, kaip nemėgs
tąs Babrausko, vis tiek liudijo jo 
iškalbingumą, bet ir dėl to, kad 
viename Babrausko vadovauja
me klubo susirinkime taip pat į 
Lietuvą išvykęs dr. Margeris vie
šai atskleidė, kad jo pasiųstu į 
Lietuvą rankraščiu pasinaudojo 
P. Cvirka ir parašė “Frank 
Kruk” romaną.

Visuose tuose ir kituose susi
rinkimuose B. Babrauskas gerai 
ir gaiviai kalbėjo, ne retai iškel
damas vieną ar kitą įdomesnį 
momentą. Tenka pasakyti, kad 
visokiuose pusiau oficialiuose su
ėjimuose visi laukdavome, kada 
ateis eilė kalbėti Babrauskui. Ta
čiau šalia puikaus, ugningo, są
mojingo ir spalvingo kalbėtojo, 
B. Babrauskas buvo puikus ir pri
vatus pokalbininkas. Po oficialių
jų parengimų ne retai būrelis pa
silikdavome privatiems pokal
biams ar ginčams, ir buvo malo
nu klausyti puikiai atmenančio 
ir puikiai ankstyvesniuosius mū
sų literatūros metus pažįstančio

“Draugo’’ kultūriniame prie 
de š. m. gegužės 10 d. Kerti
nėj paraštėj “Argi neliks nė 
ženklo?” rašąs k. br. (ma
nau, kad tai pats redaktorius 
K. Bradūnas) iškelia labai 
reikšmingą sumanymą — nu
fotografuoti senas lietuvių 
bažnyčias Jungtinių Ameri
kos Valstybių miestuose ir 
miesteliuose ir sudaryti leidi
nį, kaip išliekančios vertės 
kultūrinį paminklą. Panašias 
užuominas prieš kelerius me
tus man buvo aiškinęs archi
tektas Jonas Mulokas. Tai 
tikrai gražus ir būtinai įvyk- 
dytinas projektas, dėl kurio 
nebereiktų lūkuriuoti. O įvyk 
dyti tokį projektą tikrai gali
ma, tik reikia greito organi
zavimo. Sakyčiau, kad ne tik 
seniausias Pennsylvanijoj, bet 
visas be išimties lietuvių baž
nyčias reikia fotografuoti. 
Juk ne tik prieš 50 ar dau- 

’giau metų statytos bažnyčios 
turi brangių lietuviškų moty
vų tiek statyboje, tiek papuo
šimuose, bet dar daugiau vi
so to randame dabartinėse 
naujesniosiose. Būtų pilnesnis 
ir aiškesnis mūsų kultūrinių 
vertybių pavaizdavimas, pa
rodant visas šiame krašte 
esančias, lietuvių statytas 
bažnyčias. Ir paties projekto 
įvykdymas būtų praktiškes
nis, fotografuojant visokias lie 
tuvių bažnyčias. Kai kuriuose 
miestuose yra ne viena tokia 
bažnyčia. Tuo pačiu nuvyki
mu specialistas fotografas 
galėtų nufotografuoti visas 
ten esančias lietuvių bažny
čias. Šitaip fotografuojant 
bažnyčias, lengviau išsispręs- 

■ tų ir to projekto finansavi
mas, kai prisidėtų ir naujų 
didelių bažnyčių bei parapijų 
parama.

(Žinoma, apie tokį visų lie
tuviškų bažnyčių nufotografa- 
vimą rašė minėtoje Kertinėj 
paraštėj ir k. brd„ sakydamas: 
“Tebūna tad išsaugotas bei pa
gerbtas jų ir naujesnių mūsų 
čionykščių šventnamių pamink 
linis palikimas lietuvių kultū
rai ir šio krašto imigrantų is-

torijai”. Anoje Paraštėje senų
jų bažnyčių nufotografavimo 
pirmumas ir skuba buvo užak
centuota tik dėl to, kad joms 
šiandien labiausiai ir graso de
šimtmečiais suformuoto ir nuo
traukoj neužfiksuoto veido 
praradimas dabartiniuos atsi
naujinimo pavojuos. Red.)

Lieka klausimas, kas tą iš
moningą ir kūrybingą fotogra
fą kun. Algimantą Kezį išsiųs 
į tokią fotografavimo misiją? 
Manyčiau, kad čia daug gali 
pagelbėti Kunigų Vienybė, ku
ri galėtų paprašyti visus lietu
vius kunigus tą mieląjį foto
grafą priimti, pagloboti ir vi
są tą projektą paremti. Reik
tų susitarti su kun. Keziu, kad 
jis sudarytų savo misijos biu
džetą ir pristatytų Kunigų 
Vienybės seimui liepos 1—2 d. 
Reikia manyti, kad Kunigų 
Vienybės valdyba noriai leis 
tokį projektą savo suvažiavi
me pasvarstyti. Galima būtų 
nustatyti ir kiekvienai parapi
jai maždaug pageidaujamos 
duotinos paramos minimumas.

Kiek žinome, Kunigų Vieny
bės pavedimu mūsų istorikai 
rengia JAV lietuvių katalikų 
Bažnyčios istoriją. Atrodytų, 
kad čia keliamas projektas ga
lėtų daug pasitarnauti ir mū
sų istorikams. Teko girdėti 
mūsų istorikų nusiskundimus, 
kad iš kai kurių vietų jie ne
gauna reikiamos medžiagos. 
Minimas fotografas galėtų 
jiems čia ateiti pagalbon, jei 
ne istorinėmis žiniomis, tai 
nors fotografijomis. O gal ir 
išleidimas to leidinio su bažny
čių fotografijomis galėtų įsiri
kiuoti į anos bažnytinės istori
jos išleidimo rėmus. Dalykai 
svarstytini.

Sveikintinas Bradūnas už 
tos minties viešą pristatymą. 
Belieka tik dalyką pilniau ap
tarti, suplanuoti ir kas ir kaip 
galima neatidėliojant vykdyti, 
kad tų istorinių lietuvių tau
tos paminklų ženklas liktų ne 
bet koks, o vertas mūsų su
pratimo ir pastangų.

Titas Narbutas

Babrauskas 
naujieną,

priėmė 
kiekvie- 
nuošir- 

jeigu ne

damasis B. 
kiekvieną 
ną premijuotą veikalą 
džiai džiaugdamasis, 
todėl, kad tai būtų labai išskirti
na, bet todėl, kad buvo ženklas 
mūsų literatūrinės gyvybės, kad 
buvo ženklas, jog mes bent rodo
me pastangų net ir tokiose ne
palankiose literatūrai sąlygose.

Mirus amerikiečiui rašytojui

B. Babrauskas džiaugės premijo
mis, lyg jis pats jas būtų gavęs. 
Kiekvienas literatūros atžymėji- 
mas, kiekvienas “Draugo” roma
no konkursas, LR d-jos ar paga
liau kokia kita premija buvo taip 
pat ir jo asmeniška šventė, lyg jis 
pats būtų premija apdovanotas. 
Jis tada sveikino, kalbėjo, rašė 
ir tuo atveju, jei manė, kad pasky 
rimas nėra toks, koks jo nuomo-

Babrausko. Jis kalbėjo apie Juo
delį ir Aistį, Brazdžionį ir P. Mor
kūną. Binkį ir raganių Herba- 
čiauską, ir visa to buvo malonu 
klausyti, nes Babrausko žodis bu
vo autentiškas.

Be abejo, kartais ir kas gera,

Gausus mūsų rašytojų būrys vienais iš pirmųjų įmetu Chicagoje. Sėdi iš kairės j dešinę: Sofija Pipiraitė - 
Tomarienč, Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė, Kleofas Jurgelionis, Vytautas Alantas, Lietuvos konsulas dr. 
P. Daužvardis, Vincas Ramonas ir Povilas Gaučys. Stovi iš kairės j dešinę: Stasys Tamulaitis, Gražina 
Tulauskaitė - Babrauskienė, Ben. Babrauskas, Juozas Švaistas - Balčiūnas, Marius Katiliškis, Petronėlė 
Orintaitė, Juozas Tarutis - Petrėnas ir Aloyzas Baronas.

bet užtęsta, gali truputį praiilgti, 
kaip yra kartą atsitikę per P. 
Andriušiui premijos įteikimą 
Chicagoje. Autorius buvo Austra
lijoje, taigi už premijuoto veika
lo “Sudiev, kvietkeli” autorių, ir 
už rengėją, ir už pagrindinį pra- 
kalbininką, ir LRD pirmininką 
reikėjo atkalbėti B. Babrauskui. 
Žodis tikrai buvo ilgokas, nors ir 
spalvingas, prelegentas buvo bi
čiulių nubartas, ir todėl kitos kal
bos buvo jau moderuotos, pats 
Babrauskas prašydavo įspėti, kad 
neužtęstų. Prieš kelioliką metų 
važiavome į Detroitą literatūros 
vakaran. Programoj dalyvavo de- 
troitiškiai rašytojai ir mudu, sve
čiai iš Chicagos. Žodį tarė B. 
Babrauskas. Buvau jį pažadėjęs 
ženklu įspėti iš salės, kur sėdė
jau kartu su visais. Babrauskas 
pats buvo mokytojas, daug dir
bęs mokyklose, tačiau negailėda
vo pikto sakinio tiems mokyto
jams, kurie buvo įsitraukę tik į 
savo specialybę, nesidomėjo me
nu ir literatūra. Savo kalboj Det- 

(Nukelta j 2 psL)
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Česlovo Sasnausko
Reguiem mišios
Jų atlikimo Chicagoje birželio 14 d. proga

J. ŽILEVIČIUS

noma čia visko smulkiai išvar
dyti. Duosiu Mišių aprašą tik la
bai suglausta forma.

“Reąuiem” mišios parašytos 
ryškioje programinės muzikos 
nuotakoje, teksto turinį vaizduo
jant garsų spalvomis, ritmais, a- 
kordais... aplamai — visomis mu
zikinėmis priemonėmis. Pagrin
das — gedulinga nuotaika. Mi
šios prasideda 12 taktų preliudi
ja, po kurios tylutėliai pasigirs
ta tribalsis vyrų choras be var
gonų palydo “Reąuiem” (Amži
ną atilsį) ir nuo “Et lux” įstoja 
moterų balsai. Tenoras solo gie
da “Te decet” (Tau, Dieve, pri
dera). Kiek ten verksmingumo, 
liūdesio ir maldavimo pačioje 
melodijoje, ypatingai kylant bal
sui aukštyn, kartojama imitacinė 
frazė “Exaudi, exaudi” (Išklau
syk, išklausyk mano maldą), gir
dėti kaip gedulingu balsu iš gi
lumos širdies meldžia nelaimin
gasis pasigailėjimo/ Baigus šiuos 
trumpus psalmės posmus, mote
rų choras karoja “Reąuiem” Tas 
nepaprastai gražus vargonų bal
sais pritarimas lyg liudija, kad po 
šauksmo “Išklausyk, išklausyk” 
aukštybėse atsiliepia “Et lux per-! 
petua” (O šviesybė amžina tegul, 
jiems šviečia).

“Kyrie” vyrai pradeda be pa
lydo, greit viens po kito įsijungia 
altai, sopranai ir visas choras. 
Palaipsniui, stipriau ir greičiau 
giedama “Christe”, o pasiekus 
viršūnę, aprimstama. Ramiai ir 
prakilniai skambančia harmo
nija pradedamas “Kyrie”, perei
damas į tykų vyrų keturbalsį.

“Graduale” savyje nieko ypa
tingo neparodo, išskyrus gražią

Prasmingai šiemet Chicagoje 
didieji birželiniai lietuvių trėmi
mai į Sibirą ir visi žuvusieji už 
laisvę minimi Česlovo Sasnausko 
gedulingų “Reąuiem” mišių kon
certu Marąuette Parko lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Mišias su 
šios parapijos bažnytiniu choru ir 
solistais parengė muz. Vladas 
Baltrušaitis; jis bažnytiniame 
koncerte birželio 14 d. jas ir diri
guos.

Aplenkdami kompozitoriaus 
Česlovo Sasnausko biografiją ir 
jo šakotos muzikinės kūrybos na-' 
grinėjimą (šitai galima rasti ir 
Lietuvių Enciklopedijoje) pla
čiau čia apsistosime tik ties ne
trukus išgirsimomis ir plačiai pa
garsėjusiomis jo gedulingomis 
“Reąuiem” mišiomis.

Kaip žinome, 1867 m. gimusio 
ir 1916 m. Petrapilyje mirusio 
šio žymaus mūsų kompozitoriaus 
kūryba yra gana įvairi, palikusi 
apsčiai pirmaeilių pavyzdžių tiek 
bažnytinėje, tiek pasaulietinėje 
muzikoje. Tiesa bažnytinės mu
zikos jis parašė kur kas mažiau 
negu kitokios, tačiau vien tik su 
savo gedulingomis “Reąuiem’' 
mišiomis jis mūsų muzikos isto
rijoje iškyla tikru milžinu.

Č. Sasnausko bažnytinės mu
zikos veikalai buvo išleisti tik 
1915 m., pačiame I pasaulinio 
karo įkarštyje. Tie veikalai dėl 
karo maišaties nepasiekė Vakarų 
Europos, o, suliepsnojus revoliu
cijai, sudegė knygų parduotuvės 
gaisre. Tik labai mažas eg
zempliorių skaičius išliko, iš ku
rių vos keli pateko Lietuvon.

Buvo išleista “O salutaris Hos- 
tia”, “Tantum Ergo”, “Salve 
Regina” ir “Aspirationes S. Ig- 
natii” (šis V. Europos nepasie
kė) ir garsusis jo “Reąuiem”.

Pirmą kartą apsilankęs pas Č. 
Sasnauską 1911 metais, labai ma
loniai buvau sutiktas ir pasikalbė
jimo metu kompozitorius pade
monstravo kai kuriuos savo kū
rinius. Pats jis, skambindamas ir 
dainuodamas kantatą “Broliai”, 
paaiškino visą eilę dalykų, ku
rie gaidomis neužrašyti ir šiaip 
niekur nekomentuoti. Ta pačia 
proga panašiai buvo prieita ir 
prie gedulingų mišių “Reąuiem” 
rankraščio.

Ką man Sasnauskas skambin
damas ir giedodamas tas Mišias 
aiškino, dėl vietos stokos neįma-

Šiame numery

Ieškant meno ir literatūros 
vertinimo bei aplamai kūry
bos kriterijų.
Cesl. Sasnausko “Reguiem” 
mišios.
Iš laisvės kovų prieš 50 metų. 
Sukilimai Sibiro vergų sto
vyklose.
Vinco Mykolaičio - Putino ei
lėraščiai.
Amerikiečių profesorius, pa
milęs lietuvių literatūrą.
Architektūra, jos šiandieni
niai siekiai ir mes.
Baltų ir slavų kalbų ryšiai. 
Nauji leidiniai.
Spygliai ir dygliai.

harmoniją ir be palydo choro 
damų skambesį. Po šios trumpu
tės dalies seka “Tractus”, iki pu
sės be palydo. Nuo pusės įstoja 
vargonai, ir išvystomas palydas 
iki nepaprastai spalvingos ir švel
nių balsų harmonijos, kas suda
ro lyg įžangą į triukšmingą ir 
svarbiausią, muzikiniai labiau
siai išvystytą dalį “Dies irae”. 
Si giesmė parašyta Tomo Cela-

Česlovas Sasnauskas

Jan van Eyck (flamas, 1380 - 1441) Grojantys ir giedantys angelai (detalė)
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mečio, pranciškono, 1260 m. 
Sasnauskas nemažai laiko pa
šventė, bestudijuodamas šios gies
mės atsiradimo aplinkybes. Jis 
priėjęs išvados, kad ši giesmė su
kurta poveikyje tada Europą nu
siaubusio maro. Žmonės, nebeži
nodami kas bedaryti, tada šaukę 
“Dies irae, dies illa”, manydami, 
jog atėjusi pranašų skelbtoji Teis
mo diena. Sasnauskas, susipaži
nęs su anais istoriniais faktais 
ryžosi tą baisų įvykį šioje dalyje 
ir pavaizduoti.

Ir štai, kaip sakyta, “Tractus” 
yra lyg įžanga į šią audringą da
lį. Taip ir yra: po 8 taktų laiko
mo boso (Orgel puncto), trum
pai sustojama vienam taktui, lyg 
ir atsikvėpimui. Staiga vargonai 
stipriai duoda padidinta kvinta 
I-mo laipsnio gana erzlų, diso
nansinį, šiurpą sukeliantį vien- 
taktį akordą. Ūmai vienbalsiai 
choras sušunka “Dies irae” ir lyg 
nusigandęs sustoja. Vieni vargo
nai vėl kartoja tą patį erzlų akor
dą kitokioje atmainoje. Choras, 
vėl sušukęs “Dies illa”, sustoja, 
nedrįsdamas toliau tęsti giesmės. 
Tretį kartą vargonų paragintas, 
choras vienu balsu traukia 
vet saeclum” posmą iki 
(Diena rūsčio ir teisimo 
nais vers sutvėrimą). Toks 
mus ir neaiškus giesmės pradėji
mas sukelia klausytojuose iš kar
to nerimą. Antrą posmą “(puan
tus tremor” pradeda bosai, papa
sakodami “Kokia baimė ims 
kiekvieną, kai Teisėjas teis tą die
ną nusidėjėlius ik vieno”. Ne
ramūs, moduliaciniai akordai 
čia kelia susirūpinimo nuotaiką.

Tik staiga nepaprastai skar-

“Sal- 
galo 

pele- 
nera-

džiai vargonai suskamba trimi
tų, trombonų ir fanfarų balsais, 
o choras vienu balsu ir visa jėga 
didingai šaukia “Tūba mirum” 
(Atsilieps baisus trimitas ir mi
nias nesuskaitytas ves, kur sostas 
pastatytas). Toj vietoj išgauna
mas nepaprastas įspūdis, tarsi bū
tų atėjusi diena rūsčio, diena teis
mo: visas pasaulis šaukia, kly- 
kia, angelai trimitų balsais ke
lia numirėlius. (Nukelta j 2 psl .)

Marąuette Parko lietuvių parapijos Chicagoje bažnytinis choras, diriguojamas Vlado Baltrušaičio, repe
tuoja rengi*"™™ birželio 14 dienos koncertui garsiąsias Česlovo Sasnausko “Reąuiem” mišias.

Nuotr. Z. Degučio

Po to, kiek apsiraminus, mote
rų balsai, pasikeisdami su vyrų 
balsais, palaipsniui stiprėdami ir 
greitėdami, išvysto didžiausią jė
gą, priblokšdami klausytojus 
“Mors stupebit” (Ims mirtis, 
gamta drebėti ir numirėliai kru
tėti, 
Tai 
likti

Teisiančiam atsakinėti...), 
chaotingiausia ir chorui at- 
sudėtingiausia vieta — tri

PaAjcu&s
IEŠKANT MENO IR LITERATŪROS VERTINIMO 
BEI APLAMAI KŪRYBOS KRITERIJŲ

Menai nėra nei tikslieji 
mokslai, nei jų šaka, nežiūrint 
įvairių žmogaus pastangų juos 
tuo padaryti. Ir todėl įvairūs 
merio vertinimo metodai dažnai 
negali būti ne tik jokiais 
moksliškais pagrindais apgina
mi, bet ir moksliškai puolami 
dėl meno efemeriškumo, ne
lengvos klasifikacijos ir verti
nimo terminų reliatyvumo. At
rodo, daug svarbiau yra, kad 
kiekviena, nors ir maža pažan
ga ir kiekvienas senų metodų 
pakeitimas naujais beveik vi
suomet buvo laukiamas iš
skėstomis rankomis, o priim
tas, tapdavo dar viena konven
cija, dar vienu instrumentu 
ir taip jau dideliame kūrybi
niame “ansamblyje”. Taipgi 
vertinimuose nereikėtų užmirš
ti, kad dar daug klausimų me
nuose yra neišspręstų ir neat
rodo, kad į viską greitu laiku 
rasime atsakymus, ūkanose 
tikriausiai teks dar ilgai klai
džioti, nes nei šių dienų psi
chologinės, nei fizinės, nei 
cheminės įžvalgos dar pilnai 
neapšvietė žmogaus, jo žmo
giškos prigimties, nei pasaulio, 
kuriame jis gyvena.

Priešingai, darosi vis sun
kiau ir sunkiau pasiekti žmo
gų ir jo kuriamosios galios 
dugne glūdinčių paslapčių ir 
potencialo. Savaime aišku, ei
name iš nežinojimo į žinoji
mą, bet progresas čia vis dėl
to yra lėtas ir nerangus, kad 
dažnai ne vienas, atsisukęs at
gal, randa ten tiek brandžių 
kūrybinių turtų, jog šių dienų 
kūrėjo tuščias ir pavargęs 
žvilgsnis į priekį atrodo bergž 
džias ir be vilties. Užtenka čia 
prisiminti klasikų, romantikų, 
realizmo, surrealizmo ir psi
chologinių srovių meistrišku
mą ir jų imitaciją dar šian
dien.

Daug (k® ir įvairaus šian

dien matome menuose. Bet vi
sa yra tik mėginimai. Abstrak 
tusis menas, galime sakyti, 
yra dar tik savo pradžioje (ar 
vidury?), disonansai ir kiti 
naujumai muzikoje yra tole
ruojami tik žinovų, net roma
nas ilgoje literatūros istorijo
je yra dar palyginti nauja 
forma, dar nepasiekęs savo 
galutinio pavidalo; gal ir ne
pasieks, gal net pasikeis į ką 
nors kitą.

Čia ir kyla klausimas, ar 
vertinant tai, kas dar vystosi, 
vertinant bei priešpastatant iš 
praeities tai, kas kažkada bu
vo didingo, bet šiandien jau 
Inepakartojamo, nepramatant 
klystkelių, galimybių ir nepri
leidžiant, kad vienaip pavadin
ta meno forma gali turėti sa
vyje revoliucinį transformaci
jos grūdą, ir kyla klausimas, 
argi tokie vertinimai visuomet 
turės susidurti su tuo meno 
formų negriežtumu, nediscipli
nuotumu, nemoksliškai nusta
tytom kategorijom, kriterijais 
ar net iš viso tobulais rūšiavi
mais? Juk “abstraktus”, “mo
dernus”, “romanas”, “eksperi
mentas” yra tik terminai, žmo
gaus užkabinti menams vien 
dėl patogumo.

Jie nėra absoliutai, kurie ne
galėtų keistis ir reikšti kartais 
“kitokius abstraktus’’, “kitokį 
modemiškumą’’, “kitokį roma
ną” ar net “kitokį eksperimen
tą”. Operuojant tokiais netiks
liais terminais ir ieškant verti
nimo metodų ar kriterijų dar 
vis formaliai besikeičiančiam 
abstrakčiam menui, naujai mu
zikai, besiformuojančiam ro
manui, nėra ko stebėtis, kad 
prieinama kartais prie kelių 
priešingų nuomonių, kurios 
(keista) ypač, jei labai giliai 
išgvildentos, atrodo dvi nepa
mainomos tiesos.

*
Ieškant ko nors tikro, gal ko 

nors neklystančio, čia lyg no
rėtųsi užsiminti kelis pagrin
dinius meno bruožus.

Pirmiausia atsimintina tai, 
kad menas visada pasiliks ati
traukta tikrove (ar ištraukta 
tikrove). Tikrove, ar gyva bū
tybe, jis niekad nepasidarys, 
nes tai ne jo užduotis, ir ji 
(tikrovė)) yra perdaugkompli 
kuota. Be to, menininkas vis 
ieškos naujų formų. Tai yra 
tikra. Jis eksperimentuos. Dėl 
to nėra abejonės. Kitaip menas 
neprogresuos. Eksperimentai, 
žinoma, kartais bus vien tuš
tokos eksperimentinės formos. 
Bet kartais eksperimentai taps 
veikalais ar kūriniais (juk vi
si d’dieji kūriniai buvo savotiš
ki eksperimentai).

Antra: Vakarų pasaulis
mėgsta daugiau eksperimen
tuoti. nors ir ne visada pasiek
damas geriausių rezultatų. 
Karta’S Vidurio ar Rytų Euro
pa įsijungia su brandžiais, net 
brandesniais rezultatais (Kaf- 
ka, Rachmaninovas, Dostojevs
kis, Čiurlionis), bet tokie da
lykai dažnai atsitinka, kai mo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tautinė heroika ir kiekvieno 
asmeninė rizika
Keletas minčių, gerbiant mūsų žuvusius

* STASYS YLA

Prieš 23 metus Politinių ka
linių sąjunga įkūrė Tautinės 
martirologijos skyrių rinkti me
džiagai apie kentėjusius ir žu
vusius kacetuose bei kalėjimuose, 
ištremtuosius bei išvežtuosius 
lietuvius. Šis darbas buvo patikę- ‘ likim mirusius bei žuvusius žu- 
tas vienam jaunam vyriui, bu
vusiam kaliniui. Tūkstančiai var
dų, neįrašytų jokiuose mirties 
metrikuose, neatžymėtų antka
piuose, atsidūrė Tautinės marti
rologijos sąrašuose. Tie sąrašai at
rodė nepilni ir žinios apie atski
rus žuvusius nepakankamai tiks
lios. Taip ši medžiaga neskubėta 
skelbti viešumai, o pastaruoju 
laiku jos tolimesnis rinkimas bei 
tikslinimas visai nutrūko.

Tuo tarpu kitos tautos tokią 
medžiagą renka ir dalimis skel
bia sau ir pasauliui. Turiu gal
voj ypač vieną tautą, kuri pra
lenkia kitas ir sugeba sukurti į- 
spūdĮ, tarsi ii viena būtu buvusi 
persekiojama, kankinama ir ne- ti gyvybės, pakelti aukų ir kan- 
gailestingai žudoma. Kas dar bū- čios? Ar iš tikro tautinių ir asme- 
dinga, kad tarp savo kankintojų ninių vertybių gradacijoje hero- 
ir žudytojų ši tauta įskaito ir ika nėra aukščiausia viršūnė? 
mus, procentualiai nemažiau žu- Ar viršūnėn iškyla tautinė veik- 
dytus tų pačių ir naujų priešų.

Ar mes turim teisę tylėti, kai 
kiti netyli, — tylėti, kai mūsų

KULTŪRINIS LIETUVOS 
GENOCIDAS

Šiame numery
• Kultūrinis Lietuvos genoci

das.
Tautinė heroika ir asmeninė 
rizika.
Algirdo Grigaičio nuotraukų 
paroda.
Atsilankymas pas rašytoją 
A. Solženiciną.

• Petro Vaičiūno eilėraščiai.
• Jausmingas pašnekesys, drau 

gavimus prisimenant. 
A. Solženicino novelė. 
Jaunimo centro praplėtimo 
projektas.
Ką reiškia nuoširdumas poe
zijoj.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas. 

Siaubo naktis Nuotrauka Algirdo Grigaičio
Iš A. Grigaičio nuotraukų parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje..

žuvusieji nekalba? Ar galim nu
rašyti heroiką tų mūsų brolių, 
kurie savo krauju ir mirtimi liu
dijo tautinę ištikimybę ir laisvės 
teisę?

Dalis mūsų galvoja kitaip. Pa- 

vusiems. Tai jų pasaulis, ir tai 
yra praeitis. Kam šiandien beį- 
domu, kas buvo ir žuvo prieš 25 
-27 metus?. Neapsunkinkim da
barties niūriais prisiminimais.
Pagaliau žūti kovoje nėra aukš
čiausia tautinė dorybė — ir ne- 
suveskim heroikos tik j mirtį. 
Heroikos reikalauja darbas ir kū
ryba, mokyklos ir stovyklos, ope
ros ir festivaliai.

Gyventi darbingai, reikštis kū
rybiškai, vesti tautinę kovą yra 
nemažiau svarbu, negu mirti ko
voj, kalėjime, ištrėmime.

Kas gi iš tikro yra heroika — 
asmeninė, visuomeninė, tautinė? 
Koks jos santykis su rizika netek- 

la, kultūrinė dinamika ir politi
nė kova su savo dramatinėm į- 
tampom ir nemažom asmeni
nėm aukom? Kas pagaliau mus 
veikdina ir dinamina tautiniuos, 
visuomeniniuos, kultūriniuos ir 
politiniuos baruos, ar noras būti 
herojais, tiktai herojais?

Galvojant apie heroiką ir di
namiką, ieškant jų ryšio, iškyla 
trečias klausimas: kas gi įkvepia 
dinamiką ir heroiką, kas jas aks
tiną, kas joms duoda prasmę? Ir 
man regis, yra vienas dalykas, 
pats pirminis, kuriam tačiau ap
tarti nėra vieno žodžio. Yra kele
tas sinonimų, kaip įkvėpimas, 
pašaukimas ,vizija, arba misija, 
paskirtis, vaidmuo, arba reikšmė 
bei prasmė, kurią žmogus turi 
praregėti, pajusti, atrasti, suvokti, 
įtikėti. Tik praregėjęs ir įtikėjęs, 
jis ima veikti, mobilizuoti savo 
jėgas, prisiminti riziką, nebijoti 
aukų ir kančios, o jei reikia ir 
pačios mirties.

Taigi, yra du dalykai — dina-

mika ir rizika, kurie veda į tre
čiąjį — heroiką, bet visi trys pri
klauso nuo vieno ir to paties, bū
tent — praregėtos prasmės, pas
kirties, vaidmens, sakykim, tam 
tikro idealo save realizuoti ben
druomenėje ir tautoje. Sis ketvir
tasis dalykas apjungia pirmuo
sius tris ir juos sąlygoja, ir jiems 
duoda tikrąją vertę. Tik tas ket
virtasis dalykas parodo, kuo ski
riasi dinamika, atremta į aklus 
instinktus ar stiprią, aklą ambici
ją, — nuo dinamikos, motyvuo
tos idealu bei prasme. Rizika ly
di bet kurią dinamiką, tačiau 
matysi ir atskirsi, kuri rizika 
vengia asmeninės aukos ir 
kančios, o kuri prisiima, kuri nie
kad neužmiršta savo asmens ir 
savų interesų, o kuri jų visai ne
paiso.

—Taip mums kalba kunigas, 
« Nukelia i i nal •

..............................

Algirdo Grigaičio nuotraukų paroda
Algirdo Grigaičio foto nuotrau

kų parodoje, kuri vyksta Balze
ko Lietuvių kultūros muziejuje, 
4012 Archer Avė., Chicagoje, yra 
išstatyta 80 darbų. Tai dviejų pa
skutiniųjų metų derlius. Spren
džiant iš išstatytų fotografijų, Gri
gaičio nueitų kelią galima būtų 
apibūdinti posakiu: “nuo realiz
mo, per abstrakciją iki išradin
gumo fotografinėje technikoje”. 
Parodoj yra keletas gamtos vaiz
dų bei portretų. Vienoje galerijos 
sienoje išdėstytos anksčiau maty
tos juoda-balta abstrakcijos. Nau
jasis Grigaičio veidas sušvyti tre-JU.S1S vrugaiciu veiuas susvyli irę- . *
čiojo pobūdžio nuotraukose, ku-1 . ,rto pastebi, kad šių pa-
rių bendras vardiklis yra įvairūs 
foto technikos efektai bei keiste
nybės. Šios pastarosios nuotrau
kos labiausiai ir patraukia žiūro
vų akį. Tai laboratorijoje sukur
ti vaizdai. Tokiai nuotraukai gy
venimas arba gamta tarnauja tik 
kaip užuomazga arba žaliava, o 
laboratorijos įrankiai tą gyvenimą

. ui
Prometėjo kančia Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuj, Chicagoj

A. KEZYS, S.J.

pakeičia, apverčia ir taip sudoro- 
ja, kad užbaigtoje nuotraukoje 
jau ne vien vaizdas, o kartu ir 
technika taria savo žodį.

Kaip Grigaičiui sekasi sujung
ti techniką su kūryba? Nors kai 
kam gali atrodyti, kad toks foto 
menas, kuriame pernelyg daug 
remiamasi chemija, turėtų dvel
kti dirbtinumu ar stačiai fabri
kacija, bet, pažvelgus į Grigai
čio darbą, tokie priekaištai atpuo- 

veikslų laboratorinė technika ne
užgožia dvasios, ir kad pro rūgš
čių nuėstą emulsiją švyti techni
kos pažabojimas, kultūra ir įsi
jautimas. Portretai, kurie pradi
nėje — realistinėje — stadijoje 
galėjo būti tik šiaip sau portretu- 
kai, perėję per šio meistro ran
kas, tampa gyvi ir tipingi. Nie
kuo nepasižymintys gamtos vaiz
deliai virsta pasakiškais ir paslap
tingais. O čia jau reikia kalbėti 
apie kūrybą, kuri gimsta iš įsiti
kinimo ir jautrumo. Grigaičio 
technika nėra šalta, bedvasė bū
tybė. Ji žėri, alsuoja ir žavi. Ga
lima būtų tvirtinti, kad Grigai
tis pasirinko šį fotografijos žan
rą ne dėl to, kad jis būtų norė
jęs iš kitų fotografų išsiskirti ko
kiu naujoviškumu, o dėl to, kad 
toks buvo jo kūrybinis impulsas.

Fotografams, be abejo, bus į- 
domu susipažinti su metodais, ku
riais šios foto nuotraukos buvo 
pagamintos. Vieną iš jų Grigaitis 
vadina “linijiniu” būdu. Tai li
nijų išrašymas filme sudedant ir 
suklijuojant negatyvą su vienodo 
dydžio pozityvu taip, kad vieno 
tamsios vietos dengia kito šviesią
sias; apačioj pritvirtinamas ne
apšviestas filmas, viskas dedama 
ant patefono disko ir patefonas 
paleidžiamas suktis. Tada filmas 
apšviečiamas siauru šviesos spin
duliu, maždaug 30 laipsnių kam
pu su statmena. Kur sudėtuose 
filmuose yra staigus perėjimas iš 
tamsios vietos į šviesią, ten į ne

apšviestą filmą įsirašo juoda lini
ja, apvesdama portreto, namo ar 
kokio kito daikto kontūrus. Pvz., 
“Daivutė”, “Varpinės eskizas”.

“Kristalizavimo” būdas — fil
mo emulsija susikristalizuoja, lai
kant ją karštame (40-50 laips
nių C) šarmo skiedinyje (trys ar- 
batin. šaukštukai monohydrated 
sodium carbonate ir astuonios 
uncijos vandens). Kristalizavimas 
didėja, jei iš karšto šarmo filmas 
dedamas į šaltą vandenį, ir kei
čia savo formas, jei fiksaže kie- 
tintojo yra daugiau negu reikia. 
Pvz., “Gatvės vienuma”, “Dva- 
siainiai”, “Čiabuviai”.

“Soliarizavimas” — visai išryš
kinta nuotrauka apšviečiama ke
lias sekundes ir ryškinama to- 

(Nukelta į 4 osl.)

lietuvio vyskupo Antano Deksnio, paskirto Europos lietuviųNaujo
reikalams, vyskupiškasis herbas, sukurtas dail. V. K. Jonyno. Herbo 
centre — Aušros Vartų Marija, kairėje — Gedimino stulpai, dešinėje 
— šventojo Liudviko lelija su Vyčio kryžiumi, herbo ašis — lietuviš
kasis kryžius. Apačioje lotyniškai įrašytas vyskupo pasirinktas' šūkis, 
kuris byloja, jog meilė niekada negęsta, neapvilia, neklysta... Naujasis 
vyskupas yra konsekruojamas birželio 15 d. (rytoj) Belleville, III. 
katedroj.

VIZITAS ^YCIDIT

Amžiams į lietuvių tautos 
atmintį įsirėžė liūdnosios 1941 
m. birželio dienos, kada ke
liasdešimt tūkstančių lietuvių, 
jų tarpe daug intelektualų, bu
vo aziatiška prievarta išrauti 
iš savo tėvynės ir nublokšti į 
tolimiausius kito kontinento 
plotus. Tų nelaimingųjų tarpe 
gausiai buvo rašytojų, daili
ninkų, profesorių, mokytojų, 
gydytojų, teisininkų, ekonomis 
tų ir kitų mums mielų kūry
bingų žmonių. Dalis pakelėse 
nužudyta, kaip tai buvo ties 
Červene. Dalis išmarinta Sibi
ro šiaurėje ar Vorkutos ka
syklų gelmėse.

Jeigu į Vakarus nublokštie
ji lietuviai tremtiniai galėjo 
susikurti daugybę pradžios mo 
kyklų, eilę gimnazijų, gausybę 
laikraščių, galėjo išleisti krū
vas knygų, organizuoti 
samblius ir kurti teatrus, 
Sovietų gilumon išvežtieji 
turėjo jokios galimybės 
vienu iš suminėtų darbų pasi
reikšti. Jie buvo žiauresnėse 
sąlygose, negu Muravjovo ko
riko išvežtieji. Sovietai planin
gai vykdė Lietuvos kultūrinį 
genocidą.

an- 
tai 
ne- 
nei

*

gyvesnėse išeivijos 
minima ta liūdnoji

Visose 
kolonijose 
mūsų kultūrinio genocido su
kaktis. Būtų per mažas tos 
tragedijos paminėjimas, jeigu 
tebūtų koncentruojamasi tik į 
prisiminimą to, kas įvyko. Ge
riausiai tautos kankiniai prisi
menami, kada išryškinamas 
tas ryžtas, su kuriuo jie sava
jai tautai dirbo, kada atnauji
namas ištikimumas tiems ide
alams, dėl kurių jie mirė. Tai
gi ir šio kūrybinio Lietuvių 
tautos genocido minėjimas tu
ri sužadinti ne tik skausmo 
atodūsius, bet ir naujus lietu
viško kūrybingumo polėkius.

Pati ta didžioji tautos tra- 

gėdija savo prigimtimi turi 
būti dabarties ir ateities lietu
viams kančių zenito išskeltoji 
kūrybinio paskato kibirkšt's, 
kaip pvz. Pilėnų herojų tragiš
kas žuvimas mums yra buvęs 
ir per šimtmečius pasiliks nau
jo ryžto ir naujo kūrybinio 
užsidegimo šaltinis. Juk tokia 
nemari kūryba, kaip Jono Auk
saburnio, Dantės, Dostojevs
kio ir daugybės kitų daug ug
nies yra gavusi iš tremties ir 
pergyventų tragedijų. Stiprias 
asmenybes jų pačių ar jų pa
miltos tautos pergyventos kru
vinų kančių dienos ne žlugdo, 
o uždega nauju kūrybos ir 
veiklos ryžtu.

Neseniai čekų rašytojas Pa- 
vel Lieko, nugalėdamas dau
gybę raudonosios biurokratijos 
daromų kliūčių, aplankė sovie
tinės tironijos kankinį ■— kū
rėją Aleksandrą Solženiciną jo 
namuose. (Jo novelę spausdi
name šios dienos atkarpoje.) 
Ilgesniame. pasikulLėjiua. Sol
ženicinas pažymėjo, kad jis 
nedaug tesitiki iš Vakarų lite
ratūros, nes Vakarai paskuti
niu metu nepergyveno jokio 
kataklizmo, gyvenimas buvo 
perdaug ištaigingas, ramus, o 
toks nepagimdo didžios litera
tūros. “Geriausioji literatūra, 
kalbėjo Solženicinas, kyla iš 
kančios”.

Iš žydų tautos intelektualų 
teko išgirsti, kad jiems, ypač 
dabarties kietų kovų dienose, 
ar tik nedaugiau stiprybės ir 
įkvėpimo duoda tragiškas ir 
herojiškas Masados gynėjų 
žuvimas, negu Saliamono ar 
Dovydo epochos spindesys. Ir 
mes galime prisiminti, kaip 
daugelio įvairių Vakarus pa
siekusių asmenų atsiminimų 
knygose yra suminimi lietu
viai, su kuriais drauge kruvi
ną vargą kentė Vorkutoje, Si
bire ir kurie ten įstengė taip 
kompaktiškai laikytis, juo
džiausi ame skurde dar ki
tiems padėti, kurie turėjo ryž
to darbo stovyklose organizuo
ti pamaldas, kad jos net liko 
įamžintos šimtų tūkstančių tu
ristų dėmesį atkreipiančioje 
Washingtono šventovės lietu
vių koplyčioje.

¥
Prisiminkime ir daugiau 

mūsų tautos išgyventų tragiš
kųjų momentų, kad ir tą sun
kųjį pokario laikotarpį, kada, 
pačiame krašte siaučiant par
tizaninėms kovoms, iš Kara
liaučiaus, iš Rytprūsių, kur 
taipgi buvo vykdoma raudonų
jų genocido programa, bėgo 
Lietuvon išbadėję vokiečiai, 
ten jie ;š gyventojų gaudavo 
maisto, buvo jų slepiami, sau
gojami, patiems lietuviams dėl 
to daug kuo rizikuojant. Ir tik 
šitokiose vargo dienose išryš
kėjo tauri, mūsų tautos na
riuose glūdinti artimo meilė. 
Todėl tiek daug šiltų žodžių 
lietuviai susilaukė įvairiuose 
memuaruose, atsiminimuose iš 
tų, kurių gyvybė panašiais bū
dais buvo išgelbėta.

Kai tikintis žmogus ir liki- 
minėje dienų slinktyje įžvelgia
... . (Nukelti į 2 psl.)
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Kolchozinis skurdas ir kūrybine nelaisve

DR. J. GRINIUS

Apie Jurgio Gliaudos premijuotąjį romaną "Liepsnos ir apmaudo ąsočius"

* a

Jurgis Gliaudą, LIEPSNOS IR 
APMAUDO ĄSOČIAI. “Draugo’ 
aštuonioliktąjį romano konkursą 
laimėjusi knyga. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas, 1969 m. Ap
lanką piešė P. Jurkus. Knyga 304 
psl., kaina $4,00, gaunam “Drau
ge”.

*
Kiekvienas rašytojas iš prigim

ties jaučia ir žino, kad viešumon 
paleidžiamas jo kūrinys turi bū
ti naujas, ty. nevalia kartoti to, 
ką yra vaizdavę ar pasakę kiti 
autoriai arba jis pats savo anks
tesniais kūriniais. Tik šitam rei
kalavimui įvykdyti neužtenka jį 
žinoti: reikia talento ir pastangų 
bei darbo. Tačiau, iš kitos pusės, 
kad ir kaip rašytojas bebūtų ta
lentingas ir originalus, jis visada 
lieka ribotas individas, kuris ne
gali pabėgti nuo savęs. Todėl to 
paties rašytojo įvairūs kūriniai 
būna tarp savęs tokie giminingi, 
kad juos galima lengvai atpažin 
ti kaip brolius ir sėseris.

Tai suprasdami, normalūs ra
šytojai nesistengia nei nuo savęs 
pabėgti, nei save išskirtinai de
monstruoti: nauja tema, naujas 
siužetas, nauja problema kūriny 
savaime pareikalauja iš rašytojo 
naujų vaizdų, atitinkamo vaizda
vimo būdo ir net kitokio stiliaus 
negu buvo jo ankstybesnieji kū
riniai. Šiais laikais to naujumo 
kai kurie rašytojai siekia net dirb
tinai, nes vadinamo modernišku- 
mo bei madingumo dabar reika
lauja, komersantų dilginami, gel
tonsnapiai snobai. Nors tikri kū
rėjai žino, kad dirbtinis madin- 
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Studentų maišto priežastys, 
Rašytojas Baronas pas šatri- 
jiečius,
Maskvos kankinio rašytojo 
Danielių knyga,
Firmoatoa kregždės Dainavoje.

gumas yra nenaudingas jų kūri
nių amžiui, nes mada praeina su 
tirpstančiu sniegu, tačiau neego- 
centriški jautresnieji rašytojai kar
tais vis tiek nusilenkia dienos Šu
kiams ir mados spaudimams. To 
galima pastebėti J. Gliaudos, A. 
Barono, A. Rūtos, A. Kairio, Al. 
Landsbergio ir kitų raštuose. To 
noro būti a la page, man rodos, 
yra ir šiemetiniame J. Gliaudos 
romane “Liepsnose ir apmaudo 
ąsočiuose”.
Temos ir problemų aktualumas

Kur yra šio romano autoriaus 
duoklė mūsų dienoms, teks pasa
kyti vėliau. Šiuo tarpu reikia pa
sidžiaugti, kad šis pastarasis J. 
Gliaudos kūrinys yra naujas ge
rąja (išliekamąja) prasme, nes 
to rašytojas “Liepsnose ir apmau
do ąsočiuose” tegalėjo pasiekti il
gu pasiruošimu, renkant me
džiagą, informuojantis apie oku
puotosios Lietuvos gyvenimą iš 
laikraščių bei knygų, kalbantis 
su vienu antru tautiečiu, kuris 
Lietuvos sovietinį gyvenimą paži
no tiesiog, kartais gal pasinaudo
jant kitokiais rašytojui težino
maisiais šaltiniais. Trumpai ta
riant, dabartinės Lietuvos kad ir 
daliniam pavaizdavimui “Lieps
nose ir apmaudo ąsočiuose”, J. 
Gliaudą yra atlikęs ilgą pasiruo
šimo procesą, kuris tačiau mums 
nedaug tebūtų davęs, jei rašyto
jas neturėtu įžvalgios intuicijos 
ir kūrybines vaizduotės, kokios 
jis ne kartą yra parodęs savo ank- 
stybesniuose kūriniuose.

Intuicijos ir kūrybinės vaiz
duotės gal čia nereiktų nė pa
brėžti, jei “Liepsnose ir apmaudo 
ąsočiuose” nebūtų vaizduojamas 
toks gyvenimas, kuris tiesiogi
niam rašytojo stebėjimui nepri
einamas dėl įvairių priežasčių. 
Tiesa, kad visi tie, kurie mylime 
Lietuvą ir sielojamės savo tėvy
nės vargais, gaudome kiekvieną 
žinelę, padedančią geriau pažin
ti socialinį, psichologinį ir mora
linį Lietuvos veidą, tačiau čia tu
rėtume prisipažinti, kad J. Gliau
dą mus visus tikriausiai pralen
kia dviejose srityse — kolchozi
nio kaimo kasdienybėj ir rašyto
jų psichiniame stovy. Lietuvos 
kolchozinio kaimo rūpesčiai bei 
vargai komunistų centralistinio 
biurokratizmo pinklėse ir sunkiai 
pastebimos pastangos nepasiduo 
ti komunistę sukurtam dvasinio

skurdo slogučiui “Liepsnų ir ap
maudo ąsočių” romane kažin 
kaip sutampa su rašytojų (ypač 
senųjų) oportunisriniu konfor
mizmu, prieš kurį nori sukilti 
jaunieji, negalėdami pakęsti dva
sinės nelaisvės, kuri gimdo uni
formuotą, sovietiniu odekolonu 
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Koncertas žuvusiems pagerbti
Česlovo Sasnausko "Reguiem” Chicagoje nuskambėjus

Praėjusį šeštadienį, birželio 14 
a., Chicagoje įvyko išskirtinis 
tautos kankinių pagerbimas — 
religinis koncertas Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar 
ųuette Parke. Šio neeilinio kon
certo atlikėjai buvo: parapijos 
choras, vadovaujamas Vlado Bal
trušaičio, Marija Mondeikaitė— 
vargonininkė, Alė Kalvaitytė — 
kontraaltas, Stasys Baranauskas 
— tenoras, jonas Vąznelis — bo
sas ir Povilas Matiukas — smui
kininkas. Pagrindinis koncerto 
veikalas buvo Česlovo Sasnausko 
“Reųuiem”. Bet prieš išpildant

angelu koncertas _Guldo Reni Italas, 1575 — 16422

ko didžiausias ir svarbiausias baž
nytinės muzikos kūrinys yra jo 
gedulingos mišios — Missa Re
ųuiem — parašytos mišriam cho
rui su vargonų pritarimu. Šios 
mišios buvo pirmą kartą pagie
dotos dar priešrevoliuciniame 
Petrapilyje, minint mirusį kom
pozitorių ir tapytoją Konstanti
ną M. Čiurlionį. Vlado Baltru
šaičio vedamas choras šias “Re- 

I ųuiem” mišias dabar pirmą kartą 
išpildė Chicagoje. Ta proga rei
kia prisiminti, kad apie 1935 m. 
minimos Sasnausko mišios buvo 
pagiedotos ne lotyniškai, bet lie
tuviškai Elizabeth'e, N.J. Prof. 
Juozas Žilevičius jas detaliai ap
rašė “Drauge” š.m. birželio 7 d. 
Apie jas daug kalbama ir prof. 
J. Žilevičiaus parašytoje knygoje 
“Česlovas Sasnauskas” (Kaunas, 
1936 m.).

Aplamai, mišios yra melodin- 
| gos, gražios, paliekančios įsirė- 
ižiautį įspūdį jos parašytos mo«J

kančiai ir gerai. Mišios daugiau 
homofoninio negu polifoninio 
stiliaus. Solo partijos trumpos, 
kai kur tessitura buvo gan žema 
solistams. Apskritai, Švč. Merge
lės Marijos Gimimo bažnyčios 
choras skambėjo darniai ir vie
ningai harmonijų, dinamikos ir 
tembrų prasme. Su Vlado Baltru
šaičio grįžimu Chicagon choras 
yra išaugęs į didingą ir galingą 
vienetą.

Reikia tačiau paminėti, kad 
bažnyčios rezonansas buvo toks, 
jog choro baisai vietomis skam
bėjo susiliedami. Solistams ir cho
rui taipgi būtų išėję naudon di
desnis vargonų registrų paįvairi
nimas.

Vis dėlto tenka pabrėžti, jog 
koncertas buvo ne tik įspūdin
gas žuvusiųjų pagerbimas, bet ir 
mūsuose gana reta bažnytinės 
muzikos šventė. O bent Chica
goje tokių galėtų būti ir daž
niau. ... ..____________ ,

pakvipintą literatūrą.
Tas dvi sritis — kolchoziško 

kaimo kadieniiįką mizeriją ir ra
šytojų kūrybinį dusimą nelaisvė
je — J. Glaiuda darniai romane 
sujungia centriniu herojum, ne
akivaizdiniu studentu ir komjau
nuoliu Jonu Survila, kuris dėl 

PROF. L. ŠIMUTIS, Jr.

šias mišias, visi solistai ir choras 
atskirai dar atliko po vieną kū
rinį. Visam koncertui dirigavo 
Vladas Baltrušaitis.

Koncertas pradėtas choro ga
lingai pagiedota Antano Vana
gaičio “Malda”. Veikalas gra
žiai ir efektingai atliktas, bet kai 
kur vyrų balsai buvo daug stip
resni už moterų. Povilas Mariu
kas švariu tonu ir gera interpre
tacija pagrojo F. Bacho “Grave”.

pasitikėjimo “atodrėkio” iliuzi
joms yra priverstas provincijos 
užkampy dirbti kolchozo skaityk
los vedėju, nors savo interesais 
ir pašaukimu jis yra rašytojas. 
Kaip kolchozo tarnautojas, Sur
vila gerai pažįsta kaimo biurok
ratiją, jo gyventojų interesus, 
pats dalyvauja dusinančios kol
chozo rutinos paįvairinime, bet 
kaip dvasinių polėkių asmuo ir 
jaunas rašytojas kenčia šitoj ru
tinoj, nors čia su meile, čia su 
apmaudu skaitydamas naująsias 
knygas, bent sau vertindamas jas 
ir jų autorius kritiškai ir nenu
traukdamas ryšių su Kaune vei
kiančiu Giordano Bruno būreliu, 
kurio nariai labiau domisi lite
ratūrinės kūrybos ir laisvės prob
lemomis negu įkyrėjusiu ateiz
mu. Todėl Survila greit suartėja 
su kunigu Jatuliu, atvykusiu dirb
ti į kochozą mechaniku (sovieti 
nė anomalija) ir anksčiau buvo 
susidraugavęs su senu buchalte- 
riu, izraelitu Šapira, kuris per vo
kiečių nacių okupaciją žiūrėjo 
mirčiai akis Kauno IX-me for
te. Šio žmogaus kraštutines eg
zistencines patirtis Survila ypač 
brangina, intuityviai jausdamas, 
kad Šapira, Jatulis ir jis pats yra 
gyvieji žmonės kolchoziniame 
merdėjime (tikintis brigadinin
kas Dareika su žmona jam tėra 
buržuazinės atgyvenos).

Negalėdamas prisiversti rašyti 
taip, kad jo raštai praeitų pro soą 
vietinę, cenzūrą ir įtiktų..spaudai., u'ję esantį Amerikiečių kultūrinį
Survila vis dėlto nepajėgia užslo
pinti savo vidaus karščio, savo 
dvasinių liepsnų. Todėl, apmau-

(Nukelti į 2 psl.)

Iš Dubois oratorijos “Septyni 
Kristaus žodžiai” Ketvirtąjį žodį 
pagiedojo bosas Jonas Vąznelis, 
o J. Dambrausko “Domine De- 
us” — kontraaltas Alė Kalvaity
tė ir G. Verdi “Ingemisco” iš jo 
garsiųjų Reųuiem mišių — teno- 
noras Stasys Baranauskas — Ba
ras. Čia rašančiam vis malonu 
yra išgirsti Joną Vaznelį ir Sta
sį Baranauską kaip operoje, taip 
ir koncertuose. Tur būt, pirmą 
kartą išgirdau ir Alę Kalvaity
tę. Ji turi gražų, išlavintą, pla
taus diapazono balsą.

Kaip žinome, Česlovo Sasnaus-

Visi laukiam vasaros, lau
kiam atostogų, laukiam tikro, 
o gal tik įsivaizduoto, tegu ir 
trumpo poilsio. Bet kas yra tas 
poilsis? Ir ne vieno mūsuose 
anas yra suprantamas kaip 
nieko neveikimas, visko užmir
šimas, beveik nugrimzdimas 
budiškojon nirvanom Ar ištik- 
rųjų visur ir visų vasaros se
zonas šitaip yra suprantamas 
ir tokiam nuliniam reikalui 
aukojamas?

Kur jau kur, bet kultūrinia
me gyvenime jokio siūlo nukir- 
pimo čia negali būti. Kultūri
nio gyvenimo tęstinumas turi 
neišblėsti ir vasaros mėnesiais. 
Iš tikrųjų, visur aplink mus 
taip ir yra. O regimi pavyzdžiai 
galėtų ir mums būti dideliu pa
skatinimu jokiuos vasaros 
karščiuos kultūriniuose porei
kiuose neapleisti, ypač kai ir 
tuos karščiuos nei vėsintuvų, 
nei aplinkos vėsiųjų vandenų 
netrūksta. •

Pažvelkime į čia pat pašonė- 

gyvenimą vasaroje. Kiek čia ir 
po grynu dangum ir po stogu 
vyksta įvairiausių koncertų, 
kiek pirmaeilių vaidinimų, mu
zikos festivalių, uždarų ir vie
šų studijinių suvažiavimų. Ne 
kartą visa tai klostosi puikioje 
ir gyvoje gamtoje, kur kūrybi
nė mintis ir žodis, vaizdas ir 
garsas, spalva ir daina tampa 
dar žavingesni, spindintys tie
siog pirmapradžio rojaus rasa. 
Kultūrinis gyvenimas vasarą 
alsuoja ir kituose žemynuose, 
ypač Europoje. Ir ne vien dėl 
to, kad juo būtų galima dau
giau turistų prisivilioti, bet 
kad pats kultūringas žmogus 
negali pakęsti apmirusios tuš
tumos.

Tad argi dabar mes, lietu
viai, galėtume būti lyg akivaiz
dus argumentas, kam nors įro
dinėjant, jog vasarą drąsiai 
įmanoma nusižmoginti ir bet 
kokius kultūrinius savo pri
gimties poreikius visai pamirš
ti. Iš tikrųjų, taip mūsuose ir 
nėra. Juk mes jau turme gra
žią tradiciją vasaros mėnesiais 
ir čia ir Europoj rengti įvairias 
studijų savaites, įvairių or

ganizacijų bei jaunimo stovyk
las, kurių darbotvarkėse ne
trūksta kultūrinių temų, sim
poziumų, koncertų, literatūros 
vakarų, nuotaikingų laužo pro
gramų ir pan. Reikia iš pasku
tiniųjų ir toliau palaikyti šią 
tradiciją ir žiūrėti, kad ji me
tai po metų nepradėtų blėsti.

Tačiau atostogų savaites ne 
visi praleidžia organizuotose 
stovyklose bei poilsinėse studi
jų dienose. Dauguma vis dėlto 
pabyra laisvai paežerėse ir pa
giriuose. Tačiau lietuviai, ir 
šiuo būdu atostogaudami, mėgs 
ta tegu ir neorganizuotai susi- 
Durti tam tikrose vietovėse Juk 
ne vienam mūsų yra puikiai ži
nomos šitokos lietuviškos va
sarvietės kaip Union Pier prie 
Chicagos, Vasaga — ne per to
liausia nuo Toronto, ar Kenne
bunkport — rytiniame Ameri
kos pakraštyje. Panašių vietų 
yra ir kitų lietuvių kolonijų pa
šonėse. Kodėl šitokiuos, tegu 
ir neorganizuotuos, didesniuos 
mūsų vasarotojų telkiniuos 
atostogų savaitėmis negalėtų 
įvykti ne vien tik nuotaikingos 
laužų programos, bet ir vienos, 
kitos aktualios temos pašneke
siai, kodėl nebūt galima vaka
rais pasikviesti vieną ar kitą ra 
šytoją ir prie židinio ar laužo 
liepsnos išgirsti jo gyvąjį žodį, 
kodėl nepagalvoti ir apie vasa
riškąjį koncertą ar bent plokš
telių vakarą su atitinkamais, 
akiratį praplečiančiais komen
tarais. Atostogų dienoms šitai 
duotų kur kas gilesnės pras
mės ir dvasinės naudos, dienos 

ir vakarai vasarotojui nenu- 
bostų, turint rankoje ne vien 
bičiulę knygą, bet ir mezgant 
ryšį su gyvaisiais kultūros 
žmonėmis..

Visa tai eilėje pastarųjų me
tų, kiek spaudoje teko pastebė
ti, jau vykdoma lietuvių pran
ciškonų vasarvietėj Kennebunk 
porte: literatūros vakarai ir 
instrumentinės muzikos koncer 
tai ten jau virtę įprasta tradi
cija. Kodėl tad ji negalėtų per
simesti ir į kitus vasarinius 
lietuvių spiečius?

k. br.
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Prieš lietuvių grafiką 
reikia nusiimti kepurę
Pašnekesys su dailininku Romu Viesulu

Ponia Jūrą ir Romą Viesulus 
užklupome jau besipakuojančius 
kelionėn apie pasaulį, kurios ga
le — Romos miestas. Nenorėda
mi ilgiau trukdyti, be jokių įžan
gų, žymiajam grafikui tuoj pat ir 
metame klausimą.

— Kaip amerikiečių spauda 
skelbia, trečią kartą Jums “Gug- 
genheim Fellowship” paskirta už 
užsibrėžtą sukurti grafikos seriją, 
aptariamą žodžiais: “intermedia 
aspects of image and sounds re- 
lationships.” Mūsų skaitytojams 
būtų įdomu plačiau ir detaliau 
sužinoti, kas tai būtų per tema, 
kokias ji estetines bei kitok'as 
problemas keltų ir kokia grafiki- 
ne technika visa tai būtų įkūni
jama?

Šitame amerikiečių spaudos 
aptarime lygiai kaip ir ketinama
me darbe, čia aptariamas dau
giau darbo pobūdis kūrybinių iš
raiškų savybės, negu tema, tikra 
ta žodžio prasme. Taip ir Gug
genheimo Fondacijai temos ne
sakiau, o tik daviau gan detalią 
apybraižą, kokio pobūdžio baig
tasis darbas turėtų būti ir kokius 
techniškus aspektus jis turėtų ap
jungti. Žinoma, kad temą aš tu
riu, ir jos aspektai gali keistis 
kūrybos procese, bet techniškai, 
bent man, intencijos yra aiškios. 
Noriu sukurti ciklą grafikos prie
monėm, kuris irgi apjungtų ir 
garso elementus. Galimas daly
kas, kad ir tridimensinę struktū
rą, galimas dalykas ir judesį. 
Štai čia turime apie ketvertą ele
mentų tam pačiam maiše. Kokį 
zuikį pavyks iš to maišo ištrauk
ti, kokią galutiną formą baigtasis 
darbas įgaus, šiuo momentu dar 
sunku pasakyti. Dar tik užuomi
nos mano galvoj. Kartais darbo ei 
goj dalykai keičiasi radikaliai. Aš 
Jų nevaržau ir leidžiu jiems keis
tis, jei tai išsako tą pačią mintį 
kita priemone ar kitu vaizdu.

— Ar tai nebūtų paliečiama 
ta pati problema prie kurios, 
kaip kai kurie tvirtina, kamavosi 
ir M. K. Čiurlionis, būtent — 
spalvų bei aplamai meno paver
timas muzika ir atvirkščiai?

— Ne. Čia neketinu ko nors pa
versti į ką nors kitą. Panašių 
bandymų yra buvę ir tikriausiai 
jų bus. Mano uždavinys —vie
ną priemonę papildyti kita tam 
pačiam kūrybinės išraiškos tiks
lui, nes kelios išraiškos priemo
nės skirtingais būdais gali ban-

Šiame numery
Mokslo ir kūrybos dienas pla
nuojant.
Prieš lietuvių grafiką reikia 
nusiimti kepurę.
Partijos kanceliarija kultūri
ninkų suvažiavime.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Ar reikalinga remonto Sant- 
varo Dana?
Jorge Luis Borges novelė. 
Drobė, bronza ir daina Los 
Angeles mieste.
Universitetas Įsigijo lietuvių 
periodikos rinkinį.
Kultūrinė kronika .

r • Motery gyvenimas.

dyti reikšti tą patį. Tuo bent ti
kimasi “stipresnės”, gal net dau
giau efektyvios kūrybinės komu
nikacijos su žiūrovu. Žinoma, 
čia yra viena iš pažiūrų, kuriai 
nebūtinai visi turi tikėti.

— Kodėl Jūs savo projektui į- 
kūnyti pasirinkote Romą? Kas 
ten Jus traukia? Kiek laiko ten 
pasiliksite? Ar visą laiką ten gy
vensite, ar pasikilnosite po Euro
pą ir kitur?

— Roma yra daugiau sutapimas, 
nei pasirinkimas. Mūsų universi
tetas turi ten savo meno mokyk
los skyrių, į kur buvau siunčia
mas dvejiems metams dėstyti. 
Ten būčiau vykęs ir visai nepri
klausomai nuo Guggenheimo 
premijos. Kartą ten įsikūrus, gal 
normalu būtų tikėtis praleisti 
tenai ir kūrybinį metą. Šiaip Ro
mą, savo skoniu, vadinčiau vie
nu iš patraukliausių Vakarų Eu
ropos miestų. Nors šitai yra dau
giau meno istorija, negu šių die
nų vitališkas miestas. Būnant Eu
ropoj, daugiau laiko žadame pra
leisti vis dėlto pačioje Romoje, 
nes ten būsiu jau įsirengęs studi
ją savo darbams, o žmona žada 
tęsti savąsias studijas. Žinoma, 
dar liks ilgos itališkos vasaros, 
per kurias žadame, įsigiję kokią 
kalamaškę, pavažinėti po Italiją 
ir kitur. Abu tikimės, kad tam 
bus progų. 

— Pasakykite, kas čia yra su 
mūsų žmonėmis? Vos tik kas 
gauna kokią subsidiją, tai tuoj 
vyksta į užsienį. Negi šitame 
krašte trūksta pieštukų ar rašalo?

— Mano galvojimu, priežastys 
yra dvejopos. Pirma, parankiai 
pasitaikiusi suma duoda galimy
bių pakeisti aplinką ir bent ko
kiems metams ar daugiau pabėg
ti nuo kasdieninės rutinos; o ant
ra, yra grynai praktiškų motyvų. 
Tas pats pinigas, pasiliekant šia
me krašte, dvigubai greičiau iš
slystų, nieko nemačius ir niekur 
nekeliavus. Toms vadinamoms 
“inspiracijoms” aš turiu ribotą 
tikėjimą — jei jų turi, tai turėsi, 
ir baloj sėdėdamas, gi jei jų nė
ra, tai nubėgimas į kokias Balea- 
rų salas ar į Grenadą mažai ką 
padės- Žinoma, nėra abejonės, 
kad kiekviena kelionė yra pamo
ka arba informacija, jei taip no
rėtumėt sakyti. Gal būt, kad žmo
gus tuo ir užsikreti. Pasėdėjus 
metą kitą ramiai, ima nieštėti 
padai.

— Kaip aplamai žiūrite į gra
fikos situaciją šiandieninio meno 
raidoje? Kokia įmatote grafikos 
ateitį ir kur ir kokie, Jūsų many
mu, yra dar nepaliestieji jos plo
tai?
— Grafikos pozicija dabartiniam 

meno gyvenime, gal būt, ir pa
sauliniu mastu, yra gana kon
servatyvi. Kaip tapyba ir skulp
tūra yra pridariusi geroką pus
šimtį salto mortale kilpų, yra iš- 
sivarčiusi į visus papievius ir iš
laužiusi kone visus pakelės me
dukus, tai tuo tarpu grafika pa
lyginti laikėsi gan ramiai, ir, tur 
būt, galima ją pavadinti “geruo
ju” meno šeimos vaiku. Didžiau
si abstraktinio ekspresionizmo, 
optinio meno ir “pop” sūkuriai 
ją vargiai yra palietę. Jei ir taip, 
tai žgmiu vis dėlto yra labai ue-

daug. O tų visų krypčių atspin
dys grafikoj yra palyginti mažas. 
Tam reiškiniui yra daug gerų 
privalumų. Grafikoje meno ver
tybės per paskutinių kelių de
šimtmečių bėgį pasirodė esančios 
daugiau pastovios. Sakoma, kad 
tapyboje tapytojas yra tik to ver
tas (arba tik tiek “geras”), kiek 
paskutinis jo paveikslas... Skam
ba kaip paradoksas, bet tai yra 
gana žiauri tiesa. Pavyzdžiui, iš 
neseniai prasiautusio abstrakti
nio ekspresionizmo yra užsilikę 
“malonės” stovyje vos keli daili
ninkai, kuriais rimtai domimasi; 
visi kiti, nors fiziškai gyvi, bet, 
taip vadinamame, meno katile 
yra vaikščiojantys lavonai. Ne
maža jų, vėjams pasikeitus, šoko 
kabintis ir desperatiškai keistis į 
naujas kryptis. Labai nedauge
liui tai pavyko. Yra keistas šio 
krašto meno gyvenimas: senų vil
kų nieks nenori. Grafikoj situaci
ja yra visai kita. Ji neturėjo to
kių staigių pražydimų, kaip, pa
vyzdžiui, tapybos kryptis, bet ne
turėjo ir tokių nuosmukių. Per 
paskutinius dešimt metų yra 
tėjęs visai naujas prieauglis, 
šitam miške matyti daug ir 
nų vilkų.

a- 
bet 
se-

Kituose pasaulio kraštuose 
tuacija gal nebūtų visai ta pati, 
ir reikia manyti, kad tos atmai
nos ten yra mažiau impulsyvios 
ir staigios- Nors mano įspūdžiu, 
yra tiesa, kad JAV meno gyveni
mo įtaka yra gana užkrečian
ti ir kitiems. Tos seismografi- 
nės bangos pasiekia tik kitus kraš 
tus vėliau. Čia man prisimena 
Pulgio Andriušio posakis: Kai 
tikrenybėj amerikiečiai yra jau 
seniai išvaryti iš Šiaurinio Viet
namo, pagal Australijoj gautus 
laikraščius, jie dar vis žygiuoja

tarpis, kuriame mes dabar gyve
name, turi daug talentų. Šis yra 
mokslininkų etapas. Pradžios 
šimtmečio meno galiūnai bai
gia išmirti ir turim būrių būrius 
ir samčių samčius nykštukų, špil-
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Klausiate, kokia grafikos atei
tis ir jos dar nepaliestieji plotai? 
J šitą klausimą reiktų atsakyti ki
tu klausimu: Kokia aplamai yra 

a"' meno ateitis? Ogi dievai žino. 
Viena, kas yra aišku, ir labai aiš
ku, kad stovime prieš absoliu
čiai neribotų galimybių periodą. 
Tur būt, nėra nei tos minties, 
nei to techniško aspekto kas me
nui būtų negalima arba “nelie
čiama”. Galimybės yra fantastiš
kos. Aš nemanau, kad šis laiko- 

tarp atskirų technikų, kaip ta
pybos, skulptūros, grafikos ir iš
pildomų menų (vienkartinių 
menų — estrados, scenos, kon
certo) tolygiai nyks ir šalia gry
nų meno formų, tradicine pras
me, bus daugybė daugiaformių 
meno išraiškų.

žmonės, mano galvosena, yra 
daugiau ieškotojai nei kūrėjai. O 
galimas dalykas į šimtmečio galą 
turėsime keletą genijų, kurie, tas 
pačias atrastas priemones paė
mę, sudrebins, pasaulį- Bet aš ta
da, tur būt, turėsiu astmą, lum
bago ir būsiu sunkaus girdėjimo. 
Bet mūsų būsima karta jau galė
tų būt liudininkė didelių įvykių 
plastiniame mene, gal būt, ir 
muzikoj. Dar vienas aspektas a- 
pie menų ateitį: apibrėžtos ribos

— Kaip vertintumėte mūsų 
lietuviškosios grafikos kelią pra
eityje ir dabar? Kur randate jos 
stiprybę ir silpnybę? Ar galima 
būtų priskirti jai kokį specifiškai 
lietuviškąjį bruožą? Kokia apskri
tai dabartinė jos situacija laisva
jame pasauly ir nūdieninėje Lie
tuvoje?

— Apie lietuvišką grafiką, kaipo 
grupę ar kryptį, mano manymu, 
galima tik kalbėti apie Lietuvoj 
esančią grafiką. Čia svetur mes 
esam daugiau pavieniai, paskiri 
meno individai, negu grupė ko
kia nors prasme. Kiek tų bend
rų bruožų buvo, jie ištirpo, mums 
augant paskiruose svieto kampuo 
se. Ir esam daugiau “grafikai lie
tuviai” negu “lietuvių grafikai”. 
Čia skamba kaip žodžių žaidimas, 
bet jame yra daug tiesos. Mes vi
si išlikom sąmoningi lietuviai, 
bet kiek mūsuose to ypatingo lie
tuviško bruožo yra, tai jau ki
tas klausimas.

Grafika Lietuvoj, manyčiau, 
turi savo dar užsilaikiusį bruožą. 
Gal jis nėra absoliučiai išskirti
nis ir vienkartinis, nes toj grafi
koj atsispindi geografiniai-etno- 
grafinis aspektas: Šiaurės Rytų 
Europa. Bet ji yra nors konser
vatyvi, bet kietai, beveik užsispy
rusiai sava: prisirišusi prie savo 
žemės, jos miestų, jos legendų. 
Kaip tapyba Lietuvoj bando bū- 
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MOKSLO IR KŪRYBOS 
DIENAS PLANUOJANT

Stebint šiandieninę lietuviš
kos išeivijos raidą, matomas 
džiugus reiškinys: vis daugiau 
ir daugiau mūsiškių, ypač čia 
išsimokslinusios jaunosios kar
tos, pasiekia gana aukštas 
mokslo, švietimo ir kitokio kul 
tūrinio klodo pozicijas. Ne vie
no lietuvio reiškimasis šiose 
srityse toli prašoka lietuviško
sios bendruomenės ribas. Ta
čiau ne vienam jų, savo specia
lybėje dirbančiam, reikia gy
venti, grynai geografine pras
me, atokiai nuo kompaktiškų 
lietuvių kolonijų. Pagaliau ir 
organizuotai bendruomenei ak
centuojant savo gyvatoje la
biau visuomeninę veiklą, moks
linių bei kūrybinių sričių spe
cialistui nėra jau pirmos eilės 
interesas reikšta kaip visuome 
nininkui. Ir tai yra savaime su
prantama, nedarant čia kam 
nors kokių priekaištų. Bet tai 
drauge yra ir pavojus intelek
tualui atkristi nuo savo etniš
kojo kamieno.

Vis dėlto, turint nemažą ir 
vis didėjantį skaičių čionykščių 
lietuvių intelektualų, būtų klai
da bendruomenei prieš juos už
simerkti, būtų taipgi skaudu, 
jei intelektualai nuo savo lietu
viškųjų pagrindų visai atšoktų. 
Atvirkščiai, mums dabar kaip 
tik yra ir gal tokia vienintelė 
proga sukurti šakotą lietuviš
kąją išeiviją, kurios specifinis 
bruožas nebūtų vien tik neįta
kingo paprasto darbininko, bet 
ir plačiai pripažinto intelektua
lo, mokslininko, kūrėjo tipas. 
Pagaliau būtina jau kiekvie
nam įsisąmoninti, kad moder
niuos laikuos lietuvių tauta pa
saulinį pripažinimą išsikovojo 
it gali dar stipriau išalkovot 

ne ginklu ir ne milijoniniu savo 
gausumu, o tik intelektualiniu 
ir kūrybiniu pajėgumu.

Reikia atsiminti, kad šitai 
kažkaip intuityviai suvokė jau 
nuo 19-to amžaus Vidurio pa
prastas lietuvis žemdirbys, vi
somis išgalėmis siųsdamas sa
vo vaikus į mokslą, be kurių 
vargu ar būtų pabudęs mūsų 
tautinis atgimimas ir nepri
klausomoji Lietuva.

Negalėtume pasakyti, kad 
mokslui ir kultūrai yra abejin
ga ir šiandieninė laisvoji mūsų 
išeivija. Ne kartą šviesiai tai 
liudija pavienės ir organizuotos 
visuomenės šios krypties ap
raiškos. Tai liudija ir laika nuo 
laiko šaukiami Kultūros kon
gresai. Tačiau Kultūros kon
gresai vyksta gana atokiais 
tarpais. Todėl jau ne kartą bu
vo ir spaudoje keliamos min
tys, kad tarpus tarp Kultūros 
kongresų reikia užpildyti ko
kiomis nors mokslo ir kūrybos 
dienomis bei šiaip intelektuali
nių pajėgų susibėgimu vienon 
vieton pastudijuoti ir pasvars
tyti kultūrinės mūsų situacijos, 
susitikti, susipažinti, pasikeisti 
nuomonėms, pasijusti vienos 
tautos vaikais, apsijungti ir ry
šio nenutraukti.

Ir atrodo, kad tai šiemet jau 
bus ir įkūnyta. Spaudoje pasi
rodė žinia, jog tokios Mokslo 
ir kūrybos dienos, iniciato
riams palaikant ryšį su JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdyba, šiemet lapkričio 26— 
30 dienomis įvyks Chcagoje. 
Kaip informacija skelbia, pa
grindiniai šių Mokslo ir kūry
bos dienų tikslai yra keturi: 
“Pirma, sudaryti sąlygas moks-
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