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Dėmesio kultūrinei dabarčiai
Naujuose

Yra istorijos mokslas, liečiantis 
praeiti, yra ir tikėtinos ar neti
kėtinos pranašystės, liečiančios 
ateitj. Kuria tad kryptimi turėtų 
eiti' visas mūsų išeivijos kultūri
nio gyvenimo rūpestis: praeitin, 
ar ateitin? Atsakymas trumpas: 
nei viena, nei kita užsimintąja 
kryptimi. Reikia labiausia rūpin
tis, kad iki maksimumo būtų iš
naudota dabartis, visas dar turi
mas kūrybinis dabarties poten
cialas. Jį vaisingai išnaudojus, ir 
istorijai bus palikta faktų, apie 
kuriuos ji mielai kalbės, ir atei
čiai bus pastatyti pamatai, ant 
kurių ji vėl galės tvirtai kaupti 
savosios dienos duoklę.

O naujųjų ir senųjų metų są
vartoje apie šitai pamąstyti la
biausiai ir tiktų. Ir ne tik čia 
laikraštyje, bet ir bendruomeni
niuos įvairių valdybų posėdžiuos, 
ir fondų pelno skirstymo komi
sijose, ir kultūrinių įvykių pla
nuotojų pašnekesiuos, ir pavienių 
šviesuolių mecenatiškuos apmąs
tymuos.

Temos išeities tašku tebūna tik 
ką pasibaigusių 1970 metų kul- 
tūrinio-kūrybinio darbo rezulta
tai. Daugeliu atžvilgių tai nebu
vo metai, dėl kurių kultūrinio 
derliaus mes turėtume nusimin
ti. Atvirkščiai, tai buvo metai, 
kuriuose mūsų čionykštis kultū
rinis gajumas dar nė vienu laip
tu nesmuktelėjo žemyn. O saky
sim, knygų leidyboje 1970-tieji ir 
kokybe ir kiekybe bus prašokę 
net visą eilę praėjusių. Ypač rei
kia džiaugtis tuo, kad periodinė
je spaudoje dažniau ėmė rodytis 
pačių jauniausiųjų literatų 
plunksnos. Laikytasi maždaug 
toje pat aukštumoje ir kitose kul
tūrinio gyvenimo srityse, vis dėl
to ne tik planuotų, bet ir parti
zaniškų šoktelėjimų aukštyn pa- 
sigendant. O tokių šviesių ir pui-

Metuose

kiai pavykusių rezultatų, kaip, 
sakysim, Čiurlionio “Jūros” pa
statymas ateitininkijos jubilieji
niame kongrese, galėjo būti ir 
daugiau, turint minty tegu ir mū
sų teatrinių pastangų jau kone 
t’adicinį snūduriavimą net jubi
liejiniuos lietuviškos scenos "me
tuose.

Čia pat kyla klausimas: ar ga
lima aplamai išeiviškose kultūri
nio gyvenimo sąlygose dar tikė
tis kokio nors švystelėjančio pa
gerėjimo? Manytume, kad gali
ma, nors ir ne kokia nepertrau
kiamo, nuolatinio kilimo pras
me. Svarbiausia būti dabarties re
alistais, neįklimpstant neišlipa
mai į praeitį ir neužsiplėšiant iki 
sparnų nudegimo ateities saulėn.

Tad pagrindinis išeivijos kul
tūrinio gyvenimo planavimas tu
rėtų kaip tik remtis dabartimi. 
Reikėtų visiems žinoti, kad išei
vijos kūrybinis potencialas dabar 
mūsuose yra aukščiausiame laip
snyje, kol dar karšinčiais neta
po visi gausūs 35-65 metų mūsų 
rašytojai, muzikai ir įvairių litu
anistinių sričių mokslininkai. 
Nors ir labai skaudama širdimi, 
bet vis tiek turime sutikti, kad 
ateityje išeivijos lietuviškojo pa
mušalo kultūrinė-kūrybinė galia 
mažės, kad čia gimstančios ir a- 
teinančios kartos ( neapgaudinė- 
kime savęs!) jau neturės tiek to 
parako, kuris dar pakankamai 
stipriai sprogsta ir liepsnoja da
bartyje.

Tiesa, politinėje laisvės kovų 
srityje (o be kultūrinio užnuga
rio ir jų nelaimėsime) jaunosios 
ir dar būsiančios čionykštės lie
tuvi jos kartos sugebės reikštis gal 
net geriau už įvairius šiandieni
nius veiksnius: jaunieji šio kraš
to aplinkoje visur jausis kaip žu
vys vandenyje, jiems bus daug
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Arnoldas Toynbee yra viena 
žymiausių ir spalvingiausių dvide
šimtojo amžiaus amenybių. Gimė 
1889 Londone. Universitetinius 

[mokslus išėjo Oksforde. Po to il
gesnį laiką profesoriavo Londono 
universitete, dėstydamas graikų 
kalbą, literatūrą bei istoriją. La
bai gerai mokėdamas lotynų ir 
graikų kalbas, jis yra kūręs tomis 
kalbomis net eilėraščių. Jis negali 
būti be knygų skaitymo. Nuolat 

' nešiojasi su savimi Goethės 
“Faustą”. Nemėgsta televizijos, 
nes ji daranti žmonėms daugiau 
blogo negu gero.

Toynbee pasidarė garsus visairie 
pasauly, kai tarp 1934 ir 1954 me
tų pasirodė jo knyga “Study of 
History”, susidedanti iš dešimties 
tomų. Kiek vėliau ji buvo papil
dyta dar dviem tomais. Siame vei
kale jis bandė atskleisti dėsnius, 
lemiančius kultūrų bei civilizaci
jų augimą ir žlugimą. Beveik 
prieš penkiasdešimt metų tą pačią 
temą (tik žymiai siauriau) yra 
gvildenęs ir vokiečių istoriogra- 
fas Osvaldas Spengleris, kurio 
knyga “Vakarų žlugimas” iki šiol 
tebėra reikšminga.

Arnoldas Toynbee yra nepa
prastas eruditas humanitariniuo
se, visuomeniniuose bei istorijos 
moksluose. Tai bene pats kritiš
kiausias šių laikų protas: tai rodo 
vėliau parašytos jo knygos, o ypač 
“A Dialogue across a Genera- 
tion”, kuriame jis veda pokalbį su 
savo sūnumi Pilypu Toynbee, gi
musiu 1916. Pastarasis yra litera
tūros kritikas ir romanistas. Že
miau duodame ištraukų, subjek
tyviai parinktų iš minėto dialogo.

Pilypas: Ar tikite Dievą?
Arnoldas! Aš tikiu Dievą, jei

gu į šį tikėjimą Dievu įjungiami 
indų ir kinų tikėjimai. Bet ma
nau, kad dauguma krikščionių, 
žydų bei mohametonų su tuo 
negalėtų sutikti ir sakytų, kad tai 
netikras tikėjimas. Aš labai tvir
tai tikiu, kad žmogiškosios bū- 
.ybės nėra aukščiausia būties for-

Istorikas Arnoldas Toynbee

Adomas Galdikas Kelias j Naujuosius Metus (Iš ruošiamos monografijos) Nuotrauka V. Maželio

griežtai seksualinės moralės pras
me... Supratimo, kas gera ir kas 
bloga, yra daug variacijų, bet aŠ 
manau, kad pagrindinė sąvoka 
o, kas gera ir kas bloga, yra es

minis dalykas žmogaus buvimui 
ir pripažinimui, kad kas nors ki
tas irgi yra žmogus... Visuose 
žmonių santykiuose slypi morali
nis aspektas. Seksualiniuose san
tykiuose, kaip ir bet kuriuose ki
tuose, mes darome antrajai pu
sei arba žalą, arba gerą. Tai es
mingiausias dalykas visokiuose 
žmogaus santykiuose. O kur daro
ma bloga ar gera, ten būtinai tu
rima reikalo su morale. Todėl 
seksualiniai santykiai negali būti 
už moralės ribų...

Pilypas: Aš esu bandęs suda
ryti mirtinųjų nuodėmių sąrašą, 
koks buvo nustatytas Viduriniais 
Amžiais. Ką užrašiau, buvo: tin
ginystė, smaguriavimas, pyktis, 
pavydas, geismas, arba aistra.

Arnoldas: Jūs vieną praleidote. 
Pilypas: Praleidau puikybę, ku

ri, sakoma, pati didžiausia iš jų.
Arnoldas: Krikščionys sako, 

kad iš visų nuodėmių puikybė 
yra pati blogiausia, nes... ji užda
ro duris atgailai... Puikybė — tai 
galvojimas, kad jūs esate visatos 
centras, kad viskas apie jus suka
si; o taip galvoti visiškai klaidin
ga tiek intelektualiniu, tiek mo
raliniu atžvilgiais.

Pilypas: O dabar tinginystė... 
Aš manau, kad tinginystė iš tik
ro reiškia tam tikrą nusivylimą 
gyvenimu; blogiausiu atveju, ji 
reiškia smalsumo trūkumą, geis
mo trūkumą.

Arnoldas: Aš dažnai priešinau
si smalsumo trūkumui... Visi ži
nome, kad kūryba, ypač rašy
mas, intelektualine prasme, yra 
skausmingas vyksmas ir labai 
sunkus darbas. Ir aš manau, kad 
kai kurie eruditai... niekad nega
lį prisėsti prie rašymo, iš tikro y- 
a kalti tinginyste, nors jie prie

ma visatoje ir kad mes nesame 
kūrinijos viešpačiai... Aš tikiu į 
aukštesnę už žmogų būtį visato
je. ' .

Pilypas: Kokiame tikėjime jūs 
buvote išauklėtas?

Arnoldas: Anglikonų Bažny
čioje, atseit protestantiškoje 
krikščionybėje.

Pilypas: Atsimenu, kad jūs 
daugiau ar mažiau buvote agnos
tikas, kai aš buvau dar vaikas.

Arnoldas: Iš tikro, aš niekad 
nebuvau karingas agnostikas.

Pilypas: Ar tada jūs melsdavo
tės?

Arnoldas: Taip. Kartais ir da
bar vis dar meldžiuos.

Pilypas: Ar buvo toks laikas, 
kada galvojote pasidaryti katali
kų Bažnyčios nariu?

Arnoldas: Taip. Po to, kašta
vo motina perėjo į katalikų Baž
nyčią.

Pilypas: Na, o kas jus nuo to 
sulaikė?

Arnoldas: Mane nuo to atbai
dė dogma...

Pilypas: Jeigu jums reikėtų pa
sirinkti vieną knygą iš S. Testa
mento,- tad kurią labiausiai ver
tintumėte? Ar Jobo?

Arnoldas: Ne. Manau, kad pa
sirinkčiau Izają.

Pilypas: O kokią ypatingą ver
tę jai priskiriate?

Arnoldas: Kentėjimo vertę, po
zityvią kentėjimo vertę...

•

Pilypas: Ar jūsų moralinis nu
sistatymas yra labai pakitęs gy
venimo bėgy?

Arnoldas: Pasiliko toks pat. 
Manau, kad mano moraliniai 
principai yra daugiau ar mažiau 
tradiciniai, tokie, kuriuose mes e- 
same gimę.

Pilypas: Ar jūs buvote griežtai 
auklėtas moralės srityje?

Arnoldas: Taip, buvau. Ypači 

to ir neprisipažįsta. Aš randu, 
kad tai morališkai ir intelektua- 
liškai yra negarbinga. Esu paži
nęs eruditų, kurie nusinešė į ka
pus didelį žinių bagažą; kaip tik 
iš tinginystės ar bailumo jie ati
dėliojo rašymą iki mirties, kol 
pasirodė, kad tai jau per vėlu.

Pilypas: Ką jūs galvojate apie 
smaguriavimą?

Arnoldas: Daugely kraštų, 
kur yra alkanų žmonių, pastebė
jau, kad kai kas... valgo labai 
daug ir kelia net puotas... Tokio
je visuomenėje smaguriavimas y- 
ra yda.

Pilypas: O pyktis?
Arnoldas: Jaučiu, kad jis yra 

nuodėmė. Iš tikro aš negaliu ge
rai jaustis prieš visatą ir Dievą 
tol, kol manyje yra priešiškumas 
kitam asmeniui...

Pilypas: O pavydas?
Arnoldas: Iš tikrųjų aš nesu 

gundomas pavydo... Kam švaisty
ti laiką pavydui, jei aš noriu at
likti tą ar kitą dalyką ir jei ma
nau, kad tie dalykai vertingi...

Pilypas: Mes abu esame labai 
laimingi, nes daugiau ar mažiau 
turėjome tokius darbus, kokių no
rėjome... Devyniasdešimt pro
centų žmonių laiko savo darbą 
tik našta, kurią reikia nusimes
ti; tuo tarpu mudviejų darbas... 
yra drauge ir poilsis bei pramo
ga.

Arnoldas: Negalėčiau įsivaiz
duoti esąs kitokioje padėtyje.

Pilypas: Su geismu daugiau ar 
mažiau susidūrėme, kalbėdami 
apie seksualinę moralę.

Arnoldas: Stebėdamas nuosa
vybės ar savasties kaupimo aist
rą, aš jaučiuosi truputį jos įžeis
tas. Neseniai buvau nuvežtas pa
sižiūrėti vienų ekskaraliaus rūmų 
Egipte. Šlykštus sukaupimas sa
vasties ir daiktų, kai visame kraš
te viešpatavo toks neturtas, bu
vo tiesiog įžeidžiantis... Toks geis-
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STASYS BARZDUKAS

Ką tau kas skirs — ar peiks, ar girs,. išimties nė lietuvių tauta. Tik šis 
Tu nieko nežiūrėki

Į žmones eik, jiems laimę teik,
Jausk ir mylėki..

A. Jakštas

“Didi mano dalis gyvens
per amžius”

Romėnų Horacijus savo "Pamink- 
e” kalba apie kūrėjo nemirtingu

mą — “ne visas mirsiu, didi ma- 
10 dalis gyvens per amžius”. Tai 
inka ir kitiems. Tad mūsų Vydū
nas norėjo, kad per gyvenimą ei
kime ne šešėliais, bet šviestume 

amžinybės spinduliais. Jakštas tokį 
kelią sukonkretino — dirbk žmonių 
labui ir nežiūrėk, ar tave kas už 
ai peikia ar giria.
Žinoma, Apvaizda ne visiems ski

ria skraidyti padangių ereliais. Ne 
visi turi dvasinių duomenų, ne vi
siems taip pat susidaro ir sąlygos.

faktas lietuvių tautai juo jautres
nis, kad jos išeivija palyginti su ki
tomis tautomis neproporcingai dide
lė. Niekas ligi šiol netvarkė lietu
vių išeivijos statistikos, neturime 
tikslesnių duomenų, bet, tur būt, 
arti tiesos, kad svetur yra ne ma
žiau kaip trečdalis lietuvių tau
tos. Kiekviena išeivija yra pasmerk
ta savo tautai žūti. Ir čia lietuvių 
išeivija taip pat nesudaro išimties. 
Girdime pvz. apie gyvastingas tauti
nes žydų, airių, kinų, lenkų ir kt. 
tautų bendruomenes. Tautiniu pa
grindu svetur organizavosi ir lie
tuvių tautos išeiviai. Laisvę atga
vusi nepriklausoma Lietuva taip pat 
ėmė rūpintis savo išeivijos tautiniu 
išlikimu. Kaune 1932 įsisteigė Drau
gija Užsienio Lietuviams Remti (D 
ULR). Šios draugijos rūpesčiu bei 
pastangomis taip pat Kaune 1935 
buvo sušauktas pasaulio lietuvių

pasaulio lietuvių uždavinys. Tai jė
gai suorganizuoti Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas yra 
sudaręs Vykdomosios Tarybos Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybą, kurios 
svarbiausias uždavinys sudarydinti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizaciją”. Ši organizacija atei
nanti ne esamų lietuvių draugijų 
naikinti ar pakeisti, bet tik jų veik
los paremti, papildyti ir apvainikuo
ti bendra visų lietuvių organiza
cija ,— iš palaidų lietuviškų ply
tų pastatyti lietuvybės tvirtovę.

__ .......... „„.„I
Ne visos taip pat ISliks ir 1970'pirmasis kongresas, įsteigtą Pašau-

Krupavičius tais pokario metais, kada jo vadovaujamasMykolas
Vilkas paskelbė Lietuvių Chartą ir laikinuosius Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės nuostatus.

Paslaptingos mirtys ir gaisrai 
okupuotoje Lietuvoje

Simo Kudirkos tragedija riu- nos istorijai bei kultūrai rinki- 
kreipė mūsų dėmesį nuo visos ei- niais. Pasirodo, kad nebuvo ap- 
lės tragedijų, vykstančių okupuo- lenktas ir Vilnius. Praėjusiais mė
toje Lietuvoje. Per paskutinius tais, ryšium su Vilniaus univer- 
kejis mėnesius ten mirė net penki siteto bibliotekos 400 metų sukak- 
žymūs lietuviai mokslininkai. Pir- timi, Z. Petrauskienė paruošė apie 
miausia sužinojome, kad mirė ją knygą. Knygą recenzuodamas,

Du PLB tikslai

Juos nurodo Lietuvių Charta, 
juos taip pat ryškina M. Krupavi
čius savo komentaruose “Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės keliu”. Tai 
lietuvybė ir Lietuvos laisvė. Lietu
vybė yra gimtoji mūsų kalba, tau
tinė mūsų kultūra ir savitas gyve
nimo būdas — tautinės mūsų są
monės turinys, Lietuvos laisvė — 
tai ta būtinoji sąlyga, kuri laiduo
ja tautinį išlikimą bei kultūrinį ki
limą. Dėl to, pasak chartos, “lietu
vis lieka lietuviu visur ir visada”, 
savo tėvų išlaikytą gyvybę perduo
da “ateities kartoms, kad amžinai 
gyventume”, ir darbu, mokslu, tur
tu bei pasiaukojimu gina nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Šie abu tiks
lai yra glaudžiai tarp savęs sutapę: 
be gyvos tautinės sąmonės yra ne
galimas sąmoningas valstybingu
mas, be tokio valstybingumo būtų 
taip pat sužalota pati tautinė są
monė. Šitą tautinės sąmonės ir vals
tybingumo tarpusavio sąsają Myk. 
Krupavičius taip pat ryškina ir ki-- 
tame savo leidiny — 1959 pasiro-

(Nukelta j 2 psl.)

lio Lietuvių Sąjungą. Žodžiu, kiek 
sistemingiau bei planingiau buvo 
pradėta domėtis problema, kurią 
“Lietuvių tautoj ir jos ugdyme' 
1933 kėlė prof. Stasys Šalkauskis; 
“Nesirūpinimas emigracijos reika- 

| lais reiškia nenaudingą išmėtymą, 
didelio tautinio turto, kuris, gerai 
sunaudotas, gali ir privalo suvaidin
ti tautos gyvenime svarbią rolę”.

gruodžio 4 miręs Mykolas Krupavi
čius, nors ilgame savo gyvenime dir
bo daug ir įvairių darbų. Jis buvo 
pradinės mokyklos mokytojas. Buvo 
kunigas. Buvo visuomenininkas, po
litikas, valstybininkas. Buvo geras 
kalbėtojas ir daug parašė. Buvojo 
provincijos užkampiuose ir stovėjo 

I vadovaujamuose postuose. Dar jau
nas buvo pasmerktas mirti, bet iš
liko gyvas ir susilaukė žilos senat
vės. Visokių ligų varginamas, bu
vo darbingas iki savo mirties. Žo
džiu, vetionies biografija ilga ir su-

gyvas tais savo darbais, kurie yra 
glaudžiai susiję su jos stiprėjimu, ki
limu, su jos gyvybe ir ateitimi.

Vertinamąjį savo žodį tars istori
ja, kaip jau yra tarusi apie Dau
kantą, Valančių, Basanavičių, Ku
dirką, Tumą-Vaižgantą, Baranaus
ką, Maironį ir kitus savo tautai am
žinybės spinduliais švietusius. Šia 
proga mums a.a. M. Krupavičius 
reikšmingas kaip Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kūrėjas, palikęs lie
tuvių išeivijos gyvenime neištrina
mai įspaustus pėdsakus.

imtas ministro pirmininko J. Tūbe
lio, bet “šio vyro galvojimas jau

' juvo toks suvargęs, kad Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos reikalu nei tei
giamo, nei neigiamo atsakymo ne
galėjo suformuluoti”. 1938 j Tūbe
lio vietą atėjo kun. V. Mironas, bet
“jis Pasaulio Lietuvių Sąjungos | stabdyti reikalinga suorganizuoti ga- 
klausimo nesprendė be Tautininkų lingą ir vieningą jėgą. Tai visų

nurodo ir šio Vliko žygio tikslą: 
“Lietuvybė naikinama negailestin
gai: Lietuvoj — žiauraus okupan
to bolševiko, tremtyje ir emigraci
joj — gyvenamosios aplinkos. Tau
tai daromi nepaprastai skaudūs 
nuostoliai. Tautos naikinimui su-

Jurgis Lebedys, 57 metų amžiaus, bibliografas Vladas Žukas taip pa-,dėtin'a yaįjau savo tautoje išliks
per atostogas žuvaudamas (?) ga- rašė žurnale “Kultūros Barai”, 
vęs plaučių uždegimą. Šiandien 1970 m., nr. 9, psl. 67: “Atrodo, 
mirtis plaučių uždegimu yra retas neteisingai pasielgta, visai nutylė- 
dalykas, bent JAV, kur yra gera jus du didelius pokario metų gais- 
medicinos pagalba. Tada mirė rus bibliotekoje ir jų padarytus 
net trys kalbininkai lituanistai, nuostolius. Kad ir kaip jie skau- 
kurių du visai patikimomis ži- dūs, bet neminėti jų negalima, 
niomis buvo okupanto nužudyti, nes istoriją sudaro ne vien laimė- 
panaudojant klastingas priemo- jimai ir pasisekimai.” Apie tuos 
nes, Jonas Kazlauskas ir Kazys gaisrus iki šiol nieko nežinojome. 
Umbrasas. Trečio kalbininko, Taip ir darosi baugu, kai reikia 
Juozo Senkaus, mirties aplinkybės klausti, ne tik kuris mokslinin- 
dar neaiškios. Penktasis panašiu kas, bet ir kuri biblioteka, mu- 
mirtininko keliu nuėjo meno isto- ziejus ar archyvas bus jau gal 
rikas Stasys Budrys.

Reikia manyti, kad dabar Lie
tuvoje mūsų mokslininkai, ypač 
pasižymėję lituanistinių mokslų 
srityse, susirūpinę klausia: kuris 
bus sekantis? Mat, tokios “epide
mijos” sovietinėje santvarkoje nė
ra naujiena. Atsiminkime, kad po 
pasikėsinimo prie Kremliaus neva 
į astronautus per kelis mėnesius 
mirė net keliolika sovietų gene
rolų. Stalino laikais būdavo ki
taip. Tada būdavo valymai ir 
teismai. Tačiau Gudų Mokslo 
akademijos Minske žymiausius at
stovus ir tada panašiai sulikvida- 
vo, kaip dabar likviduojami mū
sų mokslininkai Lietuvoje. Pir
miausia duodama jiems pasireikš
ti, o tada “pakviečiamą”' mirtis.

Kita šėtoniška okupanto prie
monė pave"gtoms tautoms dusinti 
yra mokslinių bibliotekų paslap
tingi gaisrai. Prieš kelerius metus 
sudegė kelios žymios ukrainiečių 
mokslinės bibliotekos su nepakei- * 
čiamaįs ir neįkainojamais Ukrai- Glij Mitina

planuojamos paslaptingos mirties 
ir nuslepiamo gaisro auka? Ne
sistebėkime, jei netrukus išgirsi
me, kad mirė žymus bibliografas 
Vladas Žukas...

Smūgis pačiai tautai: 
jos nauja okupacija

Deja, problemos aktualumui sun
ku buvo pramušti rutinos ir iner
cijos kiautą. Rutina įsikibusi laiko
si turimų įpročių, inercijai sunku 
išsiveržt iš nerangumo bei neveik
lumo. DULR teturėjo vos 14 sky
rių su nepilnu tūkstančiu narių. 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos idėja 
taip pat buvo sutikta abejingai. Są
junga buvo įsteigta, bet iš kongre
so grįžę jo atstovai nedaug ką te
darė šiam sąjūdžiui išpopuliarinti 
bei prigydyti. Nepriklausomos Lie
tuvos ano meto vyriausybė niekaip 
negalėjo apsispręsti pritarti sąjun
gos idėjai ir jos vykdymą palaimin
ti, o gal geriau nuslopinti. Instink
tyviai bijota ateinančio “konkuren
to”. Sąjungos valdyba pavedė pirm. 
R. Skipičiui aiškintis, ir jis nesėk
mingai tai darė. Tik 1937 buvo pri-

Sąjungos pritarimo. Tokio pritari
mo nebuvo, tad buvo užkirstas ke
lias ir Pasaulio Lietuvių Sąjungai 
veikti” (Pasaulio Lietuvis, 1964 nr. 
6). Pagaliau 1939 prasidėjęs II-sis 
pasaulinis karas bet kokį darbą nu
traukė. 1940 Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos slaptas sąmokslas palaido
jo ir pačią Lietuvos nepriklausomy
bę: Lietuva buvo Sovietų Sąjungos 
okupuota.

Lietuvybės tvirtovės statymas 
svetur

Nenaudingas išmėtymas didelio 
tautinio turto

Nėra pasauly tautos, neturinčios 
išeivių kituose kraštuose. Nesudaro

I

Neaptinkame M. Krupavičiaus 
vardo nei DULR, nei Pasaulio Lie
tuvių Sąjungos veikloje. Tačiau vi
sa savo asmenybės jėga jis jų dar
bą jau po karo tęsia svetur. Jo pir
mininkaujamas Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas-Vlikas 
sukuria.ir 1949 birželio 14 paskel
bia Lietuvių Chartą ir Laikinuo
sius Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
nės-PLB santvarkos nuostatus. M. 
Krupavičius, kaip Vliko Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnybos valdytojas, tuo
jau pat savo vardu skelbia chartos 
ir nuostatų komentarus “Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės keliu”, kur 
paaiškina, kad “Lietuvių Charta—1 
tai lyg įpareigojimai kiekvieno lie
tuvio sąžinei, lyg kelio rodyklė pla
čiuose pasaulio keliuose išblašky
tiesiems broliams rodanti vieninte
liai teisingą kryptį į 
į savo tėvų, į savo 
židinį”, o “Laikinieji 
tuvių Bendruomenės
nuostatai — tai lyg pamatas kiek
vieno krašto lietuviams pasistatyti 
savosios bendruomenės pastatui, sa
vosios bendruomenės organams su
daryti”. M. Krupavičius čia taip pa t Sniego ir ledo skulptūros

savo senolių, 
pačių tautinį 
Pasaulio Lie- 

san tvarkos

Nuotrauka Vytauto Maželio Nuotrauka Vytauto Maželiu



Šiame numery

BENDRAM LIETUVIŲ KULTŪROS LABUI 
VEIKALAS APIE 1863 METŲ SUKILIMĄ 
LIETUVOJE.
POLITINIAI KALINIAI SOVIETŲ BE
PROTNAMYJE
BRASUS BALIO SRUOGOS EKSPERI
MENTAS.
PRANO VISVYDO BALADĖ.
KETURIŲ RAŠYTOJŲ REČITALIS 
PLOKŠTELĖJE.
LIETUVOS VALSTYBINIS BALETAS. 
LAIŠKAS IŠ VIENAMO.
NAUJI LEIDINIAI.
FILMŲ ĮVAIRUMAI. 
KULTŪRINĖ KRONIKA.
AKADEMINĖS PROŠVAISTĖ.

Bendram lietuvių kultūros labui

VEIKALAS APIE 1863 M. SUKILIMĄ LIETUVOJ

atras buvo jau tikrai profesiona
linio lygio. Jame dirbo brangiai 
apmokamos, geriausios Lietuvos 
teatro jėgos. Repertuaras, dekora
cijos, rūbai ir efektai, vaidybinis 
menas prilygo geriausiems Vaka
rų Europos teatrams. Lietuvos 
vyriausybė kasmet skirdavo iš 
valstybės iždo teatro išlaikymui 
dideles pinigų sumas. Aktorius 
laisvėje ir savo žemėje ruošė uni
versitetas, dramos studijos ir 
pats teatras.

O ką turime išeivijoje? Čia dir
bama iš pasiaukojimo, idealiz
mo, be atlyginimo, veik neįmano
mose teatro darbui sąlygose. J 
sceną kviečiamas bet kas, norįs 
vaidinti, neklausiant jo kvalifika
cijų. Profesionalų nėra. Mūsų ak
toriai ateina ne iš universitetų 
ar dramos studijų, bet iš pilko
sios kasdienybės. Mūsų dramos 
sambūrių nei Lietuvių Bendruo
menė, nei jokia kita institucija 
nėra sušelpusi aplamai, ar sub
sidijavusi kokį stambesnį pasta
tymą konkrečiai.

Negalime todėl lygintis ir var
gu ar galime skelbtis, kad esame 
ano Lietuvos laisvojo dramos te
atro tradicijų tęsėjai, jų paveldė
tojai — esame fiziškai per men
ki. Betgi turime pareigą prisimin
ti ir pagerbti scenos pionierius, 
Lietuvos profesinio dramos teat
ro kūrėjus.

Nežiūrint mūsų fizinio silp
numo, išeivijos scena ir jos va
dovai turi vieną bendrą bruožą, 
kuris ir jungia visus lietuviškojo 
teatro menininkus į vieną šeimą, 
toji ypatybė yra idealizmas, tikė
jimas tautine kultūra, besąlyginis 
pasiaukojimas scenai.

Kaip pirmuosius Lietuvos tea- 
ro kūrėjus, taip ir išeivijos teatro 
reprezentantus lydi nepaprasta 
darbo ir ryžto dvasia. Ir tejungia 
ji scenos menininkus abiejose At
lanto pusėse bendram lietuvių 
kultūros labui dabar ir ateityje.

«k

Maždaug prieš mėnesi laiko 
(1970—12—19) suėjo lygiai 50 
metų Lietuvos profesiniam dra
mos teatrui. Ta diena neliko ne
pastebėta ir išeivijoje: Los Ange
les Dramos sambūris šią sukaktį 
atžymėjo Anatolijaus Kairio 3 v. 
komedija “Ku—kū”, ją suvaidin
damas kaip tik 1970 m. gruodžio 
19 dieną.

Dabar šią garbingą sukaktį 
prisimena ir Chicaga: LB Jauni
mo teatras, veikiąs LB Kultūros 
fondo globoje, šiandien Jauni
mo centre stato Kazio Binkio 5 v. 
pjesę ATŽALYNĄ. Sveikindami 
Chicagos LB Jaunimo teatrą, ti
kimės, kad ir kitos, bent dides
nės mūsų kolonijos, prisimins ir 
pagerbs šią auksinę sceninės veik
los sukaktį nors viena panašia 
arba dar iškilesne teatro švente. 
Lietuvos dramos teatro sukaktu
viniai metai bus apvainikuoti 
Il-ju Teatro festivaliu Chicagoje 
lapkričio mėn. gale.

Lietuvos dramos teatro sukak
ties proga pabrėžtini du momen
tai: garbingas ir liūdnas. Garbin
gas, nes prisimenama Nepriklau
somos Lietuvos laisva, tradicinė, 
aukšto meninio lygio kultūrinė 
institucija, vertai reprezentavusi 
Lietuvos teatro laimėjimus net 
už jos ribų. Liūdna ta prasme, 
kad anas nepriklausomos Lietu
vos valstybinis dramos teatras, 
kaip toks, šiandien jau nebeeg
zistuoja. Dabartinis okupuotos 
Lietuvos teatras laisvos tautinės 
kultūros funkcijų nebeatlieka, 
nors taurių pasišventėlių net o- 
kupaciniuose varžtuose pastango
mis ne kartą reikia gėrėtis. Gi 
išeivijos teatras, dėl kita prasme 
darbui nepalankių sąlygų, taipgi 
nė iš tolo neprilygsta anam savo 
pirmatakui laisvoje tėvynėje. Skir 
tumas tarp laisvosios Lietuvos ir 
dabartinio išeivijos teatro yra 
taip didelis, kad net paralelės ne
drįstame čia išvesti.

Lietuvos valstybinis dramos te

Stambų dr. K. R. Jurgėlos 

veikalą pasitinkant

VINCAS TRUMPA

Dr. Kcstas R. Jurgėla, LIETU
VOS SUKILIMAS 1962-1864 ME
TAIS. Sukilimo šimtmečio sukak- 

' čiai pagelti. Išleido Juozas Ka
počius 1970 .m. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvė Bostone, 
Veikalas 720 psl., kaina $10.00, 
gaunamas ir “Drauge”.

♦

i Keista, kad sukilimas, kuris bu
vo taip prastai organizuotas ir 
taip niekingai užbaigtas, susilau
kė tokio didelio istorikų dėmesio. 
Ypač pastaraisiais laikais. Tur 
būt, apie retą kurį kitą Lietuvos 
istorijos klausimą yra tiek daug 
paskelbta dokumentinės medžia
gos ir prirašyta, kaip apie 1863- 
64 metų sukilimą. 1963 metais, 
švenčiant šio sukilimo šimtmeti
nę sukaktį, toji medžiaga ir tieji 
rašymai pasipylė, kaip iš gausy
bės rago. Buvo paskelbta ir kele
tas labai vertingų leidinių, kaip, 
pavyzdžiui, dokumentų rinkinys 
“1863 metų sukilimas Lietuvoje 
ir Gudijoje” (1965 m. rusų kal
ba) ir prof. A.F. Smirnovo bei S. 
Lazutkos veikalai (rusų kalba). 
Ir po anos sukakties susidomėji
mas šiuo sukilimu nepranyko. 
1969 m. pasirodė puiki O. Maksi
maitienės monografija “Lietuvos 
sukilėlių kovos 1963—1864 m.” 
(293 psl.) Pagaliau šiais (1970 
m.) išėjo ir dr. Kosto R. Jurgėlos 
veikalas “Lietuvos sukilimas 18- 
62—1864 metais.” Tas veikalas, 
berods, taip pat buvo rašytas 
šimtmetinei sukakčiai, bet dėl lei
dybinių sunkumų galėjo pasiro
dyti tik dabar. Jo išleidimą parė
mė p. Rudžiai, be kurių finansi
nės paramos, kažin ar šis veika
las iš viso būtų galėjęs pasirodyti.

Dr. K.R. Jurgėlos veikalas a- 
pie šį sukilimą yra vienas stam
biausių veikalų mūsų istorinėje 
literatūroje, su kurio didumu ga
li lygintis tik Augustino Janu
laičio “Lietuvos bajorai ir jų sei
meliai 19 amžiuje” (1937) ir dr. 
Konstantino Avižonio “Bajorai 
valstybiniame Lietuvos gyveni
me Vazų laikais” (1940). Prisi
menu, kaip prof. Janulaitis 
su tam tikru pasididžiavimu sa
kydavo: “Nemažas tai veikaliu- 
kas, a ha!” Aišku, ne taip sunku 
parašyti didelį veikalą, kaip — 
gerą.

Dr. K. R. Jurgėla su savo 720 
puslapių nemažo formato veika
lu muša visus kitus. Ir tai nėra 
kokia lengvo pasiskaitymo knyga, 
ką liudija beveik tūkstanatis iš
našų ir šaltinių nuorodų. Jeigu 
autorius savo veikalą būtų aprū
pinęs asmenvardžių ir vietovar
džių rodyklėmis, kurios tokiame 
veikale yra beveik būtinos, ir pa
naudotos ir nepanaudotos litera
tūros ir šaltinių sąrašu, jo apim
tis būtų pasiekusi maždaug 800 
puslapių. Tikrai daug darbo dr. 
K. Jurgėla įdėjo į šį veikalą ir už
tai jis yra vertas pagarbos. Niekas 
ligi šiol nėra sukaupęs tiek daug 
medžiagos apie aną sukilimą Lie
tuvoje.

Skaitant šį veikalą kyla visa ei-

I. Bakis Detalė iš Lituanicos paminklo Beverly Shores Lituanicos parke, netoli Chicagos
Skulptorius J. Bakis atlieka paskutinį patikrinimą savo skulptūros, kuri padaryta iš metalo ir turi 28 
pėdas aukščio

Suprantama, kad daug didės- su dviem istorikais, lietuviu L. 
nio susidomėjimo šiuo sukilimu 
imta rodyti po II pasaulinio karo, 
bandant jį įjungti į bendrąsias 
rusų, lenkų, lietuvių ir kitų tau
tų revoliucinies tradicijas. Net 
rašytojai ir kompozitoriai griebė
si šio sukilimo, kaip siužeto savo 
kūrybai, Atrodo, ypač buvo svar
bu atsekti tam tikrą bendradar
biavimą ano meto rusų revoliu- 
cininkų su Lenkijos ir Lietuvos 
revoliucininkais prieš bendrą

lė klausimų. Pirmasis ir pats di
dysis klausimas, ar vertėjo tiek 
daug laiko ir energijos pašvęsti 
būtent šiam sukilimui nušviesti. 
Žinia, ligi pastarųjų laikų Lie
tuvos istorikai didelio susidomė
jimo šiam sukilimui nerodė, lai
kydami jį lyg ne savo vaiku, lyg 
kokiu pamestinuku, kuris nela
bai derinosi į mūsų tautos praei
tį. To sukilimo vienalaikiai liu
dininkai, o ir žmonės, rašę ir kal
bėję apie jį vėliau, vadino jį vie
nu iš lenkmečių Lietuvoje, o ma- priešą, vadinamą carinę autokra- 
rijampoliškis Mikalojus Akelaitis tiją, arba “patvaldystę.” Šį visiš- 
tiesiog kalbėjo apie jį, kaip apie:kai nevykusį kalbinį hibridą be 
“lenkų vainą su maskoliais.” reikalo savinasi dr. K. Jurgėla, 
Lenkai ir pūtė tam sukilimui į dū- nors jo vengia rimtesni Lietuvos 
dą. Savo laiku mūsiškis Augusti- ■ kalbininkai (plg. Dabartinės lie- 
nas Janulaitis, lyg atsiliepdamas 
į tą lenkų dūdavimą, paskelbė po
rą brošiūrų (lietuviškai ir lenkiš-: 
kai) apie šį sukilimą. Gi Murav
jovo politiką Lietuvoje, jau ne 
kaip pamestinuką, bet kaip tikrą 
Lietuvos problemą, ėmė nuodug
niau nagrinėti Petras Klimas ir 
Povilas Šležas, pastarasis deja, 
per anksti miręs rimtas istorikas. 
Gaila, Jurgėla nei vienu nei kitu 
nepasinaudojo. 1933 m. Minske 
išleistas St. Matulaičio to sukili
mo nagrinėjimo pirmasis tomas 
tebuvo tik įvadas į tą sukilimą. 
Vertėjo ir juo pasinaudoti, ypač 
rašant gana plačią įžanga į šį su
kilimą.

Bičkausku - Gentvila ir rusu 
ar gudu prof. A.F. Smirnovu. Tik 
poroje vietų jis prisimena J. Žiug
ždą, ir gal dar vieną kitą, rašiu
sį apie šį sukilimą. Dėl Bičkaus
ko — Gentvilos reikia tuojau 

> pat pasakyti, kad jo “1863 m.
sukilimas Lietuvoje” yra neblo
gas pavyzdys, kaip nereikia rašy
ti istorinio veikalo. Ir tai ne dėl 
kokios nors tendencijos. Nors ir 
turėdamas ne tik Lietuvos, bet 
ir Rusijos archyvus po ranka ir 
jais gausiai naudodamasis, jis vi- 

: siškai neapvaldė savo medžiagos 
ir parašė veikalą, kurio beveik vi- 

; siškai neįmanoma skaityti. Klys
ta kiekvienas istorikas, kuris ma
no, kad stiliaus ir formos reika- 

; lai istoriniam veikalui nesvarbu.
Be reikalo dr. K. Jurgėla skyrė 
jam tiek daug vietos. Tai tėra vi
siškai nesuvirškinta medžiaga, ir 

; į tą veikalą tik taip ir tegalima 
žiūrėti. Nenuostabu, kad ir Lietu- 

i voje Bičkauskas — Gentvila ne
padarė didesnės akademinės kar
jeros.

Tuo tarp prof. Smirnovo vei
kalas yra vienas geriausių, koks 
ligi šiol pasirodė apie 1863 m. 
sukilimą Lietuvoje ir Gudijoje. 
Galima su vienu kitu jo teiginiu 
nesutikti, bet jokiu būdu jo ne- 

, galima vadinti “istoriku saugu- 
. miečiu.” Nesistebime, kad ir Ju’r-

tuvių kalbos žodyną, Vilnius, 19- 
54). Kaip tik dėl šios akivaizdžios 
tendencijos labai įsižeidė dr. K. 
Jurgėla ir ryžosi ją sugriauti. Sa
vo veikalo įžangoje jis labai tem
peramentingai rašo, kad “nors 
Lietuvoje esama šauniai kvalifi
kuotų istorikų, ano sukilimo 
klausimais rašyti buvo pavesta 
gryniems profanams ir rusų sau
gumiečiams”. Tiesos ieškoda
mas, mūsų autorius ir ryžosi ati
taisyti anų iškraipymus.

Ar pasisekė šis uždavinys ir ar 
jam reikėjo tiek daug rašalo iš
lieti kovai su tais tariamais “sau
gumiečiais istorikais.” Iš tikrųjų, 
K. Jurgėla atsiskaito beveik tik 

gėla jo veikalu taip nešykščiai 
naudojosi, tarpais cituodamas be
veik ištisus puslapius. Gaila, kad 
mūsų autoriui buvo neprieina
mi D. Fainhauzo, V. Merkio ir 
ypač Onos Maksimaitienės dar
bai, kuriuos traktuoti, kaip ko
kių saugumiečių, arba tarybinių 
istorikų kabutėse darbus būtų tik 
visiškai nereikalingas ir visiškai 
neužpelnytas įžeidimas. Aplamai, 
kai kur prasiveržiąs poleminis 
dn K. Jurgėlos veikalo aspektas 
yra mažiausiai simpatingas šiaip 
jau vertingo jo darbo bruožas.

•

Kalbant aplamai apie dr. K. 
Jurgėlos veikalą reikia pasakyti, 
kad jis sukaupė ir pateikė be ga
lo daug medžiagos sukilimui nu
šviesti. Tiesa, toji medžiaga nė
ra nauja, ji semiama ne iš archy- 
vynių, bet iš antraeilių, jau spaus
dintų šaltinių, tačiau jos surin
kimas į vieną vietą ir jos pateiki
mas lietuviui skaitytojui jau yra 
didelis autoriaus nuopelnas. Di
džioji dalis tų šaltinių rašyta len
kų , gudų ir rusų kalba. Jurgėla 
pateikė jų lietuviškus vertimus. 
Nors tie vertimai nėra be prie
kaištų (kodėl Herceną versti 
Giercenu?), tačiau kaip tik dėl 
šių dokumentų vertimo (ypač 
Mužikų praudos ir kai kurių ki
tų), rašančiam apie 1683—4 m. 
sukilimą Lietuvoje Jurgėlos vei
kalas bus baisiai naudingas. Rei
kia atminti, kad istorinius šalti
nius versti nėra labai lengvas 
darbas.

•
Laikraštinėje recenzijoje būtų 

neįmanoma apžvelgti visas prob
lemas ir visus neaiškumus, kurie 
kyla, skaitant monumentalų dr. 
K. Jurgėlos veikalą. Pasitenkinsi
me čia tik keliomis daugiau kri
tiškomis pastabomis, kurios, tiki
mės, bus naudingos busimie
siems istorijų rašytojams.

Visi, kurie pažįsta Jurgėlą, ži
no, kad jis yra geras pasakotojas. 
Istorija savo pirmine prasme ir 
yra pasakojimas apie būtus įvy
kius ir dalykus. Kai kurie istori
kai kaip tik ntisipelnė didelės 
šlovės, būdami tokiais pasakoto
jais. Toks buvo istorikų tėvas grai 
kas Herodotas, toks buvo romė
nas Livijus, tokie buvo daugu
mas viduramžio ir ankstybųjų 
naujųjų amžių istorikai. Jie at
pasakodavo didvyrių gyvenimus 
ir jų kalbas, cituodami jas pažo
džiui, nors tikriausiai tų jų kal
bų neturėjo po ranka. Ir niekas 
dėl to jų negali pulti. Svarbu, 
kad jie mokėjo pagauti apipasa- 
kojamo laiko dvasią. Tai yra is
torija. Daug tokios medžiagos pa
teikia ir Jurgėla, ar tai cituoda
mas dešimtimis puslapių iš Geiš
toro atsiminimų, ar pateikdamas 
ištisus mužikiškos teisybės verti
mus, įvairius sukiliminius atsi
šaukimus ir panašią medžiagą. 
Savo laiku toks rašymas buvo va
dinamas silva rerum, arba lie
tuviškai sakant, šipšynu, kur vis
ko gali rasti. Jeigu tik Jurgėla bū
tų prie to pridėjęs truputį hu
moro ir istorinių niekniekių bei 
anekdotų, būtų buvęs labai ma
lonus ir naudingas pasiskaity
mas.

Blogiau, kai autorius bando ei
ti prie šaltinių, arba prie kitų is-

(Nukelta j 2 pąl.)
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ir dušimtajam 
gimtadieniui 

piaė.us

SAULĖ JAUTOKATTĖ

APIE TYLINTĮ POTENCIALĄ
Yra žmonių, kurie daug laiko 

sueikvoja, trokšdami šventos ra
mybės. Vaižgantas “Pragiedru
liuose” apie ramybę ir neramy
bę taip rašo: “Neramybė... Ją 
peikia ir koneveikia; ramybės lau
kia kaip laimės, o nenumano, 
jog ramybė — mirties, bent sus
tingimo šešėlis”. Triukšminga
me 20 amžiuje surasti ramų kam- vykos”. Atseit, matai, koks aš 
pelį nelengva. Turint atliekamą 
žaliukų krūvelę, galima pasi
traukti į atokią saulėtą salą ir kas
dien, atsisėdus ant surūdijusio 
inkaro, stebėti žvejų bruzdėjimą 
uoste. Bet kas tokiam žygiui gali 
ryžtis, ir kiek ilgai tas inkaras ir 
žuvų kvapas bus pakeliami? Žy
miai lengviau dar nesenam žmo
gui, su gera algele, užsidaryti 
jaukiame šeimos ratelyje, gyven
ti prisiminimais, kurie nieko ne
kainuoja, auginti vaikus, prižiū
rėti daržą — žodžiu, daryti vis
ką, ką milijonai pensininkų da
ro visame pasulyje. Žinoma, ir 
taip gyvenant, veikliam žmogui 
nuobodžiauti nebus kada.

Mums, be išimties, visi atsi
skyrėliai tautiečiai yra brangūs. 
Ardyti jų salų, prisiminimų, dar
žų, užuovėjų nenorime. Tegul 
jie džiaugiasi savo ramybe. Mum 
labiau rūpi toji kifltūrininkų ka
tegorija, kuri dar negyvena nei 
salose, nei miškų trobelėse, bet 
pluša čia pat, didmiestyje ar jo 
pašonėje. Jeigu jie domisi kultū
ros dvelksmu, jie visuomet yra 
laukiami. Jeigu jie turi potencia
lą mokslui ir menui, mes rezer
vuojame jiems vietą. Jeigu jie ti
ki į kultūrinio darbo reikalingu
mą, jie yra tie, kurių mes nuo
lat ieškome. Nekartą girdėjome 
apie jų erudiciją, įžvalgumą, su
gebėjimą taikliai analizuoti po
litinius bei kultūrinius įvykius. 
Girdėjome apie jų muzikalumą 
ir gerą balsą, apie jų organizaci- das — ogi senoji “deus ex machi- 
nį talentą ir mokėjimą šmaikš- na”, dieviškoji galia, kuri iškre- 
Čiai parašyti neblogą korespon- čia žmonėms nelauktą pokštą, 
dentijų. M Sudėjome, Juta

Tačiau, laikui bėgant, jie vis 
kruta kitur, bet ne lietuvių tar
pe. Jei atsitiktinai sutinki tokį 
“atskalūną” Vasario 16 d. minė
jime ar ypatingame baliuje ii 
paklausi: “Tai kaip čia dabar? 
Kodėl niekur nesirodai?”, sulau
ki standartinį atsakymą: “Dar
bas. Antvalandžiai. Pareigos. Iš-

i.

Idiliškos Vienos užmiesčių apy.likės Beethoveno laikais, kuriose be vaikštinėjant kompozitoriui brendo 
Beitosios — “Pastoralines” simfonijos idėjos

Praėjusieji metai muzikos 
' šaulyje buvo Beethoveno metai: 
Į gruodžio 16 d. suėjo 200 metų 
'nuo didžiojo kompozitoriaus gi- 
i mimo. Ta proga padvigubintu in- 
I tensyvumu visur skambėjo ir 

skamba jo simfonijos, koncertai, 
sonatos, mišios, kvartetai, dainos 
ir jo vienintelė opera “Fidelio”. 
O 1970 m. birželio mėn. Vienoje 
įvyko net visas Beethoveno kon
gresas. Kaip vienas amerikietis, 
rašydamas savo įspūdžius iš ano 
kongeso pastebėjo, kad visi pa- 

i skaitininkai, suvažiavę iš įvairių 
valstybių, nagrinėjo Beethoveno 

I gyvenimą ir kūrybą, vengdami 
bet kokio herojiško garbinimo, 
perdėto gyrimo, nereikalingo 
liaupsinimo, nes visiems buvo ir 
taip aišku, apie ką yra kalbama. 
Kad ir mes čia to išvengtumėm, 
dar neišblėsusios sukakties proga, 
pažiūrėkime į jį kaip į žmogų ir 
kompozitorių tokį, kokį jis pats 
save atskleidė savo raštuose.

Kadangi Beethovenas (1770- 
1827) anksti savo gyvenime pra
dėjo netekti klausos, o gyvenimo 
pabaigoje ir visiškai apkurto, to
dėl jis su kitais žmonėmis palai
kė ryšį daugiausia raštu. Jo tie raš
tai yra įvairūs užklausimai, at
sakymai, užrašai, laiškai ir dieno- 
“aštis. Beethoveno raštai yra įdo- , . . - , __
mūs tuo, kad jis nerašė, kaip ki-' riai jis dėkojo, kurią jis apgynė, 
ti kompozitoriai savo autobiogra
fijos ateičiai. Beethoveno visi pa
sisakymai yra staigūs, iššaukti gy
venimo aplinkos. Todėl jie nėra 
pilni, kartais tiktai atskiros fra
zės. Dažnai mes nežinome; koks 
buvo užklausimas, net į ką jis at
sako. Ir kadangi komp. Beethove
no viešosios mokyklos lankymas 
užsibaigė su jo 10-toju gimtadie
niu, todėl jis nesilaiko tikslių gra
matikos taisyklių. Žodžius, kurie 
jam atrodė svarbūs, jis juos pa
rašo didžiąja raide ir dar pabrau
kia. Užrašuose ir dienoraštyje pil
na citatų kitų garsių žmonių, ku
rių mintys, atrodo, jam buvo pra
smingos, kartais paguodžiančios, 

I suteikiančios jam stiprybės gyve- 
' nimo sunkumuose.

Kompozitorius Beethovenas bu
vo ne tiktai tragiška figūra mu
zikos istorijoje, bet taip pat daug 
kam prieštaraujanti. Pvz. į jo pa- 

; gyrimą, Beethovenas atsako: “Ne-

pa
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svarbus. Gerai dar, jei kuris jų 
mus paguodžia: “Sekantį rudenį 
būtinai prisidėsiu”.

Ak, tie rudenys, tie rytojai! 
Kas jų nepažįsta. Mylime juos 
labiau už pavasarį, už šią dieną 
ir savo didžiausius planus atide
dame ateičiai. Pasaulis žymiai 
pagerėtų, jeigu galima būtų žmo
nes atpratinti nuo tos per didelės 
meilės rytojui. Bet tam reikia y- 
patingos terapijos, įgudusio sales- 
manship. Dažnai reikia ir kant
raus įrodinėjimo, kad iš guolio 
neiškepsi raguolio, kad iš atei
ties nebus vilties, kol darbas ne
bus pradėtas dabar iš peties. Bet! 
palikime patarles nuošaly ir grįž-i 
kime prie tų kultūrininkų, kurie Į 
kruta kitur, bet ne mūsų tarpe. I 
Raginkime juos kultūrinei veik
lai!

Ne mes vieni raginimais užsi-, 
imame Amerikiečiai tai daro.ga-1 
na plačiai. Girdime per radiją vainik [auraj jklau.
kai miesto atstovas kreipiasi į , 
jaunimą, prašydamas įsijungti į 
muzikinius kolektyvus ir daly
vauti varžybose. Nuėję į vietinės 
kolegijos teatrą, skaitome progra
moje, kad visokio amžiaus žmo
nės yra kviečiami prisidėti prie 
scenos darbo. Bibliotekos skelbi
mų lentoje sužinome apie būsi
mus nemokamus parengimus, a- 
pie dailės festivalius, kur daly
vauti kviečiamas kiekvienas me
no mėgėjas. j

Pasitaiko ir kitas raginimo bū-

so jiems, dar ne man.” O kitoje

■■■■■■•■■■■■■

kis, dalykai apsiverčia aukštyn 
kojom, sudreba žemė, subanguo- 
guoja žmonių emocijos, ir, žiū
rėk, veidai, reti mūsų kultūrinėje 
veikloje kaip dvidešimties dole
rių banknotai pensininko kišenė
je, pasirodo su plakatais prie fe
deralinio pastato. Juokiasi. Foto
grafuojasi. Džiaugsmas ima, ma
tant jų entuziazmą ir idealizmą. 
O taip norėtųsi, kad jie su tais 
plakatais ateitų ir į kultūrinius 
parengimus. Ir kuo dažniau.

Pr. V.

vietoje jo parašyta: “Kunigaikšti, net drįso pasakyti: “Aš nekenčiu man čia netrukdo.Gamtoje, man 
tai, kuo Jūs esate, esate tik gimi-1 pasaulio, kuris nejaučia, jog mu- atrodo, kiekvienas medis sako: 
mo atsitiktinumu, kas esu aš, esulzika yra aukštesnė apraiška už vi-j Šventas! Šventas! Kas gali išreikš

davo pastangomis. Kunigaikščių1 są išmintį ir filosofiją”. Jis skun- ti miškų ekstazę. O maloni miškų 
yra ir dar bus tūkstančiai, o Bee-j dėsi: “Menas? Kas jį supranta? tyluma! Koks laimingas aš esu, 
thovenas tik vienas.” Su kuo aš galiu pasitarti dėl šios.kada galiu vaikščioti tarp krūmų

didžios deivės? Jai esu aš skolin-lir augalų, tarp medžių ir uolų, 
niekas kitas negali taip mylėti 
gamtos kaip aš. Medžiai ir uolos 
atsiunčia tokius aidus, kurių 
trokšta žmogus. Jis taip pat, visą 
laiką gyvendamas Vienoje, pasi
ilgdavo savo gimtojo krašto Bon- 
nos ir Rheino: “Tėvynė mano, 
nuostabus kraštas, Kuriame išvy
dau aš pasaulio šviesą, ji man 
vis tokia pat graži, vis taip pat 

I aš aiškiai ją regiu, kaip tą die
ną, kada ją palikau.”

Apie savo muzikos rašymą 
Nors kompozitorius Beethove- |

Beethovenas, menas ir gamta

Kompozitoriaus Beethoveno 
santykis su menu ir gamta buvo 
labai asmeniškas. Menas jam bu
vo deivė, kurią jis maldavo, ku-

gas, kad neužbaigiau savo gyve- 
nitno savižudybe.’’

Kaip menas, taip ir gamta 
nuolatos buvo Beethoveno min
tyse. Būdamas nepaprastas gam
tos mylėtojas, gamtą laikė savo 
meno įkvėpėja. Joje rasdavo mo
tyvų ir temų savo kūrybai: upe
lis, paukščiai, medžiai jam tie-

Ji jam buvo išganytoja jo nusi
minimo valandose; ji buvo jo 
draugė, kada jis vaikščiojo po 
laukus ir miškus; ji buvo dalinin- siog dainavo. Klausai silpnėjant, 
kė jo tylios vienatvės. Jam tiktai jis vis labiau ir labiau traukėsi 
menas ir mokslas galėjo kelti nuo žmonių, vis išeidamas į gam- 
žmogų arčiau prie Dievybės. Jis tą. “Mano žiaurusis apkurtimas

V. K. Jonynas

į*1
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nas buvo geras ir pasižymėjęs pia
nistas, tačiau jis nebuvo geras 

i muzikos teorijos mokinys. Neil- 
; gai jis ištvėrė pas savo mokytoją 
i Haydną, nepakęsdamas teorijos 
' mokymosi, ypatingai fugos. Fuga 
jam buvo ta, kuri labiausiai už
čiaupia visus jausmus. Jis vis nuo
latos pabrėžia sielą, jausmus, tie- 

I sioginį gyvenimą, kurie yra būti
ni meno kūriniui. “Muzika turi 
išskelti ugnį iš žmogaus širdies”— 
buvo jo kūrybos šūkis. Todėl nė
ra ko stebėtis, kad Beethovenas 

'nekreipė didelio dėmesio į nusta
tytas sonatos ir simfonijos for
mas, visur pab’ėždamas kūrybo
je laisvę. Štai ką Jis sako apie sa
vo kūrybos būdą: “Aš visada tu
riu paveikslą savo mintyse, kai 
rašau muziką, ir seku jo linijas. 
Aš gyvenu tiktai tarp savo gaidų, 
vieną kūrybos užmojų dar ne
baigęs, pradedu rašyti kitą. Da
bar aš dažnai rašau tris, keturis 
kūrinius iš karto. Niekada nera
šau savo kūrinių ištisai, be per
traukos, bet visada kelis kartu. 
Aš nešiojuos savo mintis ilgą lai
ką ,kol jas užrašau. Mano atmin
tis yra tokia ištikima, kad aš nie- 
kada nepamirštu, net per kele
rius metus, tos temos, kuri jau 
kartą buvo mano mintyse. Pa
grindinė idėja pradeda vystytis į- 
vairiais būdais. Ji kyla, auga, ma
tau ir girdžiu visą paveikslą, iš
siliejantį į visas puses, man be
lieka tiktai visa tai užrašyti. Nie
kada nesumaišau vieno kūrinio 
su kitu. Jūs klausiate, iš kur aš 
gaunu idėjas. Šito aš negaliu tik
rai pasakyti. Jos ateina neprašy
tos, tiesiogiai, galiu jas kone su
gauti rankomis ore, miškuose be
vaikščiojant, nakties tyloje ir 
anksti rytą. Nuotaikos paveiktas, 
šias idėjas poetas paverčia 
žodžiais, o aš jas paverčiu tonų 
garsais, kurie apie mane siautėja, 
ir daužosi tol, kol aš juos para
šau gaidomis.”

Kad Beethovenas turėjo gerą 
atmintį, puikiai pavaizduoja jo 
vieno piano koncerto premjera, 
kuri įvyko Vienoje, pačiam kom
pozitoriui skambinant. Jo gaidų 
knygos vertėjas po koncerto rašė: 
“Nieko kito nemačiau, tiktai tuš
čius lapus. Daugiausia kas ten bu
vo, tai vien šen ir ten keli egip- 
tietiški hieroglifai, visiškai man 
nesuprantami, pasirašyti tik sau 
pačiam. Jis skambino visas pia
no solo partijas mintinai. Kaip 
dažnai su juo atsitinka, jis netu
rėjo laiko jas surašyti gaidose. 
Kai jis pasiekdavo “nematomo
jo” gaidų lapo pabaigą, man duo
davo ženklą linktelėjimu. Jis juo
kėsi iš mano susirūpinimo, kad 
nepraleisčiau šitą lemtingą lapo 
atvertimo momentą.”

, Beethovenas, rašydamas muzi
kos veikalą, visada užrakindavo 
savo piano, kad neturėtų pagun
dos paskambinti detales, neuž
baigęs viso kūrinio. Nors jis pia
no laikė labai nepatenkinamu 
instrumentu muzikos kūrybai, ta
čiau vis dėlto parašė 32 piano 
sonatas, kurioms vietą rasdavo 
tarp Missa Solemnis (Iškilmingų
jų mišių) ir 9-tosios simfonijos, 
geriausiųjų savo kūrinių.

Beethovenas buvo užsimojęs 
parašyti tris muzikos kūrinius, ku
rių dar niekas nebuvo parašęs to- 

Ikio lygio. Tie trys darbai būtų
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Blizgesys, nuolaika ir ekonomija
Bevartant vlena3 gražiau, ki

tas prasčiau išleistąsias naujas 
mūsų k yy. s, prisimena ir po
kario metai Vck cčijos lageriuo- 

Tenykštei mūsij spaudai ta
da tikrai trūko blizgesio. Bet 
rašto nepritrūko. Spaudą turė
jome net gausesnę, gyvą ir jud
resnę, leistą tada net rotato
rinis, šapirografais, rankraščių 
tęsėm, prastam popieriuje ar 
sieniniuose lapuose. Kam tada 
rūpėjo blizgesys? Svarbi buvo 
b dra laisvos spaudos nuotai
ka kū"yba, judėjimas, o gal tik 
idealas ?

Atrodo, lyg tada jau suprato
me, kad prieš Gutenbergą buvo 
dar sunkiau. Juk kiekvienas su
kurtas rašto lapas — jo kopija 
3eniau turėjo būti ranka perra
šyta. Sofoklis, Aristotelis, Eu- 
ripidas, Horacijus, net Petrar
ka, Dan'ė ir šv. Raštas (kaip 
šiandieninė pogrindžio spauda) 
dailyraštininkų buvo su prakai
tu dauginami. Spauda tada tik
rai kainavo. Tik turtuoliai ir la
bai ja suinteresuoti galėjo ir 
stengėsi įsigyti perrašytą kū
rybą.

Šiandien gi ar neatrodo, kad 
mes vėl gr žtame j tuos senuo
sius brangios spardos laikus? 
Tiesiog lyg į “papyruso” laikus, 
j atrink ą šaunesnį raidyną, im
ponuojantį popierių, komplikuo
tą ir brangų spausdinimo pro
cesą, išdirbtus- kietus viršelius, 
atitinkančius mūsų jau nelage- 
rinių salonų atmosferą. Kai tuo 
tarpu žurnalai, guarterly’s, kny
gos ir laikraščiai ne tik brangs
ta, bet viduramžiškai vėluoja 
puslapių ir prenumeratorių skai 
čirmi plonėja, leidinių materia
linė pusė nusimeta lyg svori, 
ųuarterly s pasirodo kartą į me
tus. metraščiai tampa trimet- 
raščiais, o kai kurie net premi
juoti veikaliukai pasirodo, kai 
kūrėjas jiatįį juos ąj

r.et atsisveikina su šiuo pasau
liu. Ir ar nesusi venkia tada de
besys, ar nerūgsta stovintis 
vanduo ir ar nea.tsira da savo
tiška ir mūsiškė kartais apmau
dinga, s' alč'ų ir ąsočių, praban
gumo liga, ar net rankos nu- 
mojimas?

Kitaip buvo tuoj po šio karo 
Europoj, kai visko;trūko. Tada 
ne tik mūsų leidiniai, bet net ir 
upiversite o profesorių paskaitų 
užrašai visur dailyraščiu rota 
to • ų lapa’s buvo pigiai leidžia
mi. Šiandien Amerikoj atsirado 
“pu'p” vadinami pigūs metodai, 
o teks N. Y. Review of Book's 
stebuklus padarė savo pigumu 
kokybe ir kiekybe, nulipdamas 
ant paprasto laikraštinio popie
riaus. Čia net universitetų žur
naliukai, knygos, atmušami ro
tatorium, xerex ir kt. pigiom 
priemonėm, nesustoja, bet vis 
išeina. O mūsuose tokios pana
šios spaudos geru pavyzdžiu 
yra, nors ir retokai pasiredąs,,
studentų ateitininkų leidžiamas'. 
“Gaudeamus”.

Bet gul vis dėlto reikia ir mo
numentalumo ? Kartais repre
zentacijos. Negi lengvai žengsi 
vieną ar du laiptus žemiau, O 
gal kai a ir nuotaika? Juk tik 
senovėje žodis buvo daug brau- j 
gestis už spaudos meną?

Bet gal dar ir nuotaika pasi
kels? Gal idealas ir judėjimas 
nuo jos dar atgis, kurie, prisi
menant pokarinius laikus, vis 
dėlto buvo kur kas gyvesni, 
žiūrint į juo3 šiandien pro iš- 
taig ngų rezidencijų langus.

O kaip su impoza-tiškais vir
šeliais, kai kurie klausia? Ar jų ' 
taipgi atsisakome? Teko girdė
ti, kad čia yra net sienų su nu
paišytais netikrais knygų vir
šeliais. Ateina min'in net ame
rikiečio rašytojo Fitzgerald 
“Great Gatsby” herojus su jo

LIETUVOS VALSTYBINĖ OPERA,
kaip muzikinio gyvenimo

veiksnys neprikfeusomoįe
Lietuvoje

VLADAS JAKUBĖNAS

Lietuvos Valstybinės operos premjera 1920 m. gruodžio 31 d. Kaune— G. Verdi “Traviata”: Violeta — Adelė Galauaienė ir Alfredas — 
K'prari Petrauskas.

i Šio straipsnio p’adžioj reikalin
ga kiek pasiaiškinti: jis yra rašy

bas asmens, kuris nebuvo surištas 
įsu Valstybine opera nei tarnyba, 
'nei kūryba; kuris savo publicisti
nės ir visuomeninės veiklos lai- 
jkotarpiuose nebuvo fanatišku o- 
peros gerbėju ir net savo straips- 

'niuose yra kartais pasisakęs kiek 
priešinga kryptimi.

Truputį autobiografijos. 1920- 
21 m. mokslo metais man tekt 
persikelti iš Biržų į Kauno “Auš 
ros” gimnazijos VI klasę, karti 
įstojant į tada dar J. Naujalio 
bet netrukus suvalstybintą, muz' 
kos mokyklą.

Kaunas tada gyveno sunkiu, 
kiek romantišku, bet primityvii 
vos susikūrusios valstybės laikino
sios sostinės gyvenimu. Gimnazi 
joje žymi mokinių dalis buvo kiek 
vyresnio amžiaus, dalyvavę kovo
se su bolševikais ar be’montinin- 
kais. Visi lietuviško policinio ir 
kultūrinio gyvenimo reiškiniai 
buvo nauji, įdomūs ir mieli. Mu
zikinis gyvenimas irgi buvo itin 
gyvas: gausu buvo koncertų, vi
suomet pilna publikos. Garsėjo 
vos susikūręs, bet jau puikiai 
skambąs J. Štarkos choras, gau
siai pasirodydavo iš Rusijos sugrį
žę dainininkai ir. keletas instru
mentalistų. Jų tarpe prasikišo ba- __  ________
tritonas Bieliūnos, tada dar mezzo darė tikrais herojais. “Pakelsim, 
sopranu dainavusi VI. Grigaitis- pakelsim mes taurę linksmybės!”, 
nė, tenoras J. Byra; netrukus, j “Užmiršai tėvų kapus” skambėjo 
kaip meteoras sužibo Kipras Pet- visu": moksleivių, valdininkų, net 
rauskas, koncertavęs kareivio - sa- jr lenkiškai kalbančių vežikų lū- 
vanorio uniforma. Apie ruošiamą 
operą daug neteko girdėti.

Vėlai rudenį beveik visi klasės 
vyrai išvyko į pafrontę kaip šau
lių būriai apsaugai nuo lenkų par 
tizanų. Kalėdų atostogas teko pra
leisti Biržuose. Sugrįžus 1920 m. 
sausio mėn. į Kauną, kultūrinė 
atmosfera buvo gerokai pasikeitu
si mieste; visi tekalbėjo apie nau- x I ___________
ai gimusią operą. Netrukus teko j ėjusi M. Petrausko “Birutė” ir di-: metais. Ilgai nebuvus krašte, įs- 
šgirsti berods antrą “Traviatos” džiai pasisekusi - “Rigoletto”. | pūdžiai buvo nauji ir, po užšie-
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spektaklį. Įspūdžio būta didelio. Kiek prisimenu, jau tada ope- 
Blankioje provinciališko miesto ros sąskaiton buvo pradėjęs ma- 
aplinkojo sužibo kažkas, kas pri-1 žėti koncertinis miesto gyvenimas, 
minė stambiuosius didmiesčius. Puikusis J. Smarkos choras buvo 
Kip as Petrauskas, A. Nezabitaus- 'visas įjungtas į operą.

1 ' ' ' ’ Persikėlus sekančiais metais į 
Biržus, o vėliau ilgesnį laiką stu
dijuojant muziką užsienyje, pra
džioje Rygoj, vėliau Berlyno Vals
tybinėje muzikos akademijoje, 
mūsų operos plėtotę teko stebėti 
tik apsilankymuos, pravažiuojant 
atostogoms iš Be~lyno. Tačiau tik
ro mūsų muzikinio gyvenimo privačią latvišką operą, turėjo se- 
vaizdo nebuvo progos patirti.

Sugrįžus 1932 m. į Kauną ir 
įėjus, nors pradžioje kukliomis są
lygomis, į Kauno Konservatorijos 
mokytojų personalą, teko pradžio
je plačiai pasinerti žurnalistinėje 
ir kultūrinėje-visuomeninėje veik-

kai'ė - Galaunienė(Violeta), tada į 
turėjusi gražų, deja greitai praras
tą, koloratūrinį sopraną, J. Bieliū
nas (Žermonas - tėvas) — pasi-

nio studijų, buvo su kuo juos pa
lyginti.

Su Ryga, irgi naujos valstybės 
— Latvijos sostine, buvo tekę ge
rai susipažinti. Sis miestas turė
jo gan senas vokiškas, o taipgi ir 
latviškas kultūrinio gyvenimo tra
dicijas; ten nebuvo viskas kuria
ma iš naujo; at’odė, kad viskas 
tik toliau tęsiama naujose, geres
nėse sąlygose. Latviai nebuvo per
gyvenę spaudos draudimo; dar 
carui valdant, jie 1912 m. įkūrė

posc. Lietuvių kalba, kaip kad 
anksčiau Europoje italų — Kau
ne pasidarė operos ir dainavimo 
kalba.

Prabuvus Kaune dar vienerius
1921-1922 mokslo metus, opero-lloje. Jaunos valstybės sostinės at- 
je buvo pastatytas A. Rubinstei- mosfera tuo metu jau mažai te- 
no“Demonas”, be pasisekimo pra- turėjo bendro su vargingais 1920

šgirsti berods antrą “Traviatos” džiai pasisekusi - “Rigoletto”.

Lietuvos Valstybinis teatras Kauno nepriklausomybės laikais, šiuose rūmuose prieš 50 metų — 1920 m. 
*4 ’k-T’ yiriiiilįUit. G .

čiau visuomenės akyse chorinis 
dainavimas nebeturėjo didelio 
prestižo. Naujai išaugusiai lietu
viškai visuomenei, gausiai lan
kančiai operą, tuo metu buvo sve
tima idėja, kad gali būti vien or
kestro koncertas be dainininkų 
scenoj, arba vienas dainininkas 
gali užpildyti viso vakaro progra
mą. Simfoniniai koncertai su už
sienio dirigentais buvo kartais ir
gi rengiami, tačiau šiaip jiems 
ruošti sąlygos nebuvo palankios: 
operos orkestrui, nors jis nebuvo 
perkrautas darbu, operas statant 
du ar triskart savaitėje, bet ma
žame teatre nebuvo patalpų repe
ticijoms. Bandymai konservatori
jos iniciatyva ruošti kamerinius 
koncertus neišsilaikydavo dėl ma
žo publikos lankymosi. Buvo pio
nierių solistų — pirmon eilėn 
Vincė Jonuškaitė —ruošusių kar
tais dainų rečitalius; atsilankyda-

nokų tradicijų turinčių chorų, 
'pasižymėjusių rečitalistų daini
ninkų, keletą smuikininkų ir pia
nistų. 1919 m. įsteigtoji Latvijos 
Valstybinė opera buvo aukšto ly
gio, bet ir šalia jos Rygos mu
zikos gyvenimas buvo gyvas ir į- 
vairus.

Priešhitlerinis Weimaro respub
likos laikų Berlynas buvo tada 
pats didžiausias muzikos centras Ivo tik mažas muzikų ir pažįsta- 
Europoje. Garsioji Filharmonija mų būrelis. Ir kukliausiomis sąly- 
su dirigentais Furtwaengleriu ir 
Bruno Walteriu, trys (vėliau tik 
H”) operos teatrai; viena garsiau
sių muzikos akademijų su dauge
liu pasaulinio garso profesorių, 
kaip pvz. pianistas, Beethoveno 
interpretatorius, Athur Schnabel, 
arba kompozitorius Paul Hinde- 
mith. nepaprasta daugybė įvai
riausių koncertų — visa tai trauk
te traukė į Berlyną studentus ir 
menininkus iš Europos ir Ameri
kos.

Kaune teko susidurti su savo
tiška, specifine atmosfera. Muzi
kos gyvenimas čia išaugo visai 
naujai, nesant ankstyvesnių tra
dicijų nei Kauno mieste, nei mū
sų visuomenėje. Muzikinis gyve
nimas pasidarė absoliučiai domi-; tu muzikos reikalu susidurdavo su 
nuojamas Valstybės teatro, kuria-1stereotipiniu atsakymu: “Mes rė
mė tilpo opera, baletas ir dra-|iniame meną (t.y. Valstybės te
ma. Visos kitos muzikos šakos bu- atrą) stambiomis sumomis. Ki- 
vo neaktualios ir daugiau ar ma-! tiems reikalams numatytų lėšų 
žiau merdėjo. Gyvavo keletas ne-, nėra”. Nemalonu, bet tuo metu 
blogo lygio chorų: Saulių sąjųn- nenoromis piršosi palyginimas 
Sotu uucjiAfc ii kit., ų-i-^ —. (Nukelta, j 2 p§l.) .------

gomis mažoje Konservatorijos sa
lėje suruošti koncertai, sumokėjus 
valstybės mokesčius, buvo surišti 
su nuostoliais. Latvijoje ir Estijo
je Kultūros fondų skiriamomis 
sumomis buvo kasmet reguliariai 
leidžiami savų kompozitorių kū
riniai. Lietuvoje, valstybei įsikū
rus, “Švyturio” bendrovės ir poros 
privačių leidėjų išleisti J. Gruo
džio, St. Šimkaus, J. Kačanausko 
kūriniai davė nuostolių; daugiau 
tuo reikalu niekas nesirūpino. 
Stambesni kūriniai — K. V. Ba
naičio “Sutemų giesmės ir vizi
jos” fortepijonui buvo išleistos pri
vačiomis lėšomis.

Bandymai gauti kokią nors pa
ramą iš vyriausybės vienu ar ki-
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Kultūrine reprezentacija

Nuotr. V. Maželio

KULTOBINĖ REPREZENTACIJA.
RAŠYTOJAS ANTANAS VAIČIULAITIS APIE 
KONKURSĄ LAIMĖJUSĮ ROMANĄ 
PIRMĄJĮ LIETUVIŲ RAŠYTŲJŲ SUVAŽIA
VIMĄ UŽSIENYJE PRISIMENANT. 
APIE PALINKUSIAS ŠAKAS IR 
“INTELEKTUALUS”.
ŽIVILĖS BILAIŠYTĖS EILĖRAŠČIAI. 
J. TINIMO ROMANAS “DAILININKO 
ŽMONA”.
DAUMANTO CIBO APYBRAIŽA. 
ENCIKLOPEDINIAI DALYKAI.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA. 
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

Visai neseniai Dirva savo veda- tus, tai buvo tokių, kurie manė, 
majame paskelbė, kad Lietuvių kad tai visai bereikalinga, 
enciklopedija angliškai bus pir- Mums vis sunku labai suprasti, 
masis šaltinis mus pažinti. Ligi kad tautinė reprezentacija reika- 
šiol kiti mus tegalėjo pažinti tik linga pinigų, kad ir knygai, ne 
per šalutinius kelius, tik per tar- tik šokiui ar dainai, reikia lėšų, 
pininkus. Privati leidėjo iniciaty- Gerai, kad važiuoja į užsienius 
va padės padidinti langą, pro ku- sportininkai, šokėjai ir daininin- 
rį kitataučiai galės pažvelgti į kai, niekas dėl to, kas šiam tikslui 
lietuviškąjį pasaulį, į jo kūrybi- aukojo, nenukentės, bet nereikia 
nius, ekonominius ir visuomeni- užmiršti, kad reikia ir pastoves
nius laimėjimus. Tačiau tai ne niam lietuvių reprezentavimui — 
mūsų organizuotųjų vienetų nuo- knygai taip pat išteklių. Ir juo 
pelnas, o mūsų privataus, puikios labiau, knyga plaukia ne tik 
iniciatyvos ir nebijančio darbo trumpam laikui į užsienius, bet ji 
žmogaus. Enciklopedija, ne tik plaukia ilgam laikui į bibliote- 
angliškoji, yra mūsų tautos viena kas, ji ten bus daug ilgiau negu 
iš didžiausių reprezentacijų. Jeigu kelių dienų ar mėnesių viešnagė, 
tai būtų atlikęs koks nors veiks- Mūsų kultūrinė reprezentacija, be 
nys, kiek šiandien būtų ginčų, ku- abejo gali būti ir kitur — dailėje 
ris tai pirmas pradėjo daryti, ne- ar muzikoje. Čia vienur su auko- 
spėtume garbinti visų valdybų, mis kitur ir be aukų gražiai užsi- 
Būtų tiek pat skubėjimo besiskel- rekomenduojame, tačiau knygai 
biant, kuris pirmas ką nuveikė, prasimušti daug sunkiau, ypač kai 
kaip iš pavergtos Lietuvos prasi- reikia konkuruoti su leidyklom, 
veržusių ar nuteistų atveju. kurios už vieną Chruščiovo raštų

tomą sumoka milijoną dolerių ho-
Kitas toks pat Lietuvos kultu- noraro.

ros reprezentantas yra Manyland Štai minėta Manyland Books 
Books leidykla. Ji išleido daugybę leidykla išleidžia šiuo metu Vaiž- 
knygų angliškai, tuo supažindin- ganto “Nebylį” angliškai. Apie šį 
dama amerikiečius su lietuvių li- kūrinį, vienas iš amerikiečių kul- 
teratūra, pasakomis, istorija. Tik- tūros žurnalo redaktorių, mokąs 
rai nuostabu, kad tai padarė vie- lietuviškai, pasakė, kad tas kūri
nas vienintelis žmogus. O kiek nys prilygsta Nobelio premija at
buvo žadėję mums įvairių istorijų žymėto Faulknerio kūriniam. Bet 
organizuotieji vienetai jau Lietu- kol amerikietis skaitytojas įsitiki- 
vos nepriklausomybės atkūrimo kins, kad tai tikrai geras kūrinys, 
penkiasdešimtmečio proga. Ta- reikės nemaža lėšų ir laiko. Ir 
čiau pažadai liko pažadais, gi būtų pats didžiausias Vaižganto 
vienas Manyland Books leidyklos pagerbimas, jei kas nors, koks 
vadovas parodė pasauliui ir Krė- nors organizacinis vienetas, nepa- 
vę, ir Vaičiulaitį, ir Šeinių, ir gailėtų leidyklai trejetos tūkstan- 
Gliaudą, ir pagaliau mūsų lietu- čių dolerių, kad galėtų šia subsi- 
viškąsias pasakas, ir mūsų visą ei- dija palengvinti leidyklai “Neby
lę beletristų vienoj knygoj “Se- lį” išleisti. Tą kūrinį ir mūsų po- 
lected Lithuanian Short Stories”, etas Aistis laiko vienu geriausių 
kurios išėjo trejetą laidų. Visiems mūsų literatūroje, todėl šiai repre- 
šiems uždaviniams, visai šiai tik- zentacijai reiktų ypač surasti lėšų, 
rajai, ne vienadieninei reprezen- Šiandien, Vasario šešioliktosios 
tacijai, leidėjas negavo iš jokių išvakarėse, mes vis kalbėsime apie 
fondų lėšų, o kai buvo gavęs pa- mūsų laisvės kovas, apie mūsų Šlekaičio, Dalės Lukicnės ir An- 

jį viįėAd joftdo IU (Nukelta .į 2 j>sL) ...

Antanas Va.č ulaitis

mu, kiti artimu, tiesiog lyriškai 
pakiliu įsijautimu į žilą Lietuvos 
senovę, dar kiti savo pasakojimo 
dinamika ir vaizdžių tikrovės pa
gavimu.

Jei būtų galima darytis išva
dų iš dešimties perskaitytų roma
nų, prie spragų reikėtų dėti kai 
kurių temų, problemų ir vaizdų 
vienodumą bei pasikartojimą. 
Vieną jų minėjau — daugiau at
siminimų, o ne romano pobūdis. 
Štai dar keletas kitų:

Grįžimas, bent svajonėse, prie 
pirmosios meilės ar jaunystės die
nų romanso — bene septyniuose 
romanuose. Poroj veikalų svajo
nė atgyja konkrečia tikrove.

Mišrių šeimų problema atsi
spindi, berods, keturiuose rank
raščiuose.

Pabėgusi žmona —dviejuose.
Kunigas su romantišku epizo

du praeity ar nuo savo pašauki
mo besislapstąs — tur būt, pen
kiose knygose.

Narkotikai — dviejose.
Daugiabučiai namai —dviejo-

—Šabloniškai tariant, “Praga
ro vyresnysis” parašytas patrauk
liai ir įdomiai. Tema plečiasi na

tūraliai, veikėjų psichologinis at- 
| skleidimas nuoseklus. Veiksmas 
daugiausia sukasi Lietuvos kolū
kyje, kur slapstosi kunigas. Užsu
kama ir į miestą. Autorius pasa
koja, nebrukdamas kurios tezės ir 
neužsisėsdamas ant kolūkio nege-į 
rovių. Nors jų ten netrūksta, bet ( 
išvados paliekamos pačiam skai
tytojui. Ir iš viso romano išvadai 
yra tokia, kaip gyvenimas eina— 
be ypatingo pabrėžimo ar drama- 

I tiško mosto. Todėl užvertęs vei-I 
I kalą, jauti, kad įvykiai čia dar ' 
nepasibaigė ir kad gyvenimas to- 

I liau srovena, nors mes jo naujų j 
vingių jau niekados nesužinosi
me. Pati romano konstrukcija y-| 
ra maždaug tradicinė, tačiau 
stilius yra kiek modemiškas, o 
pati kalba —lanksti su metafo
rine tartimi.

Užsukimas su mergina į mote
lį — trijuose.

— Kaip Jums atrodo, kas pre
mijuotame romane mūsų skaity
tojui turėtų labiausiai patikti ir j 
kurių priekaištų reikėtų tikėtis?

Pokalbis su Draugo romano konkurso jury komisi} s pirmininku rašyoju Antanu Vaičiulaičiu
Jubiliejinis — dvidešimtasis teisybė, bet esu girdėjęs, kad 

“Draugo” romano konkursas jau anksčiau yra pasitaikę komisi- 
pasibaigė. Kaip žinome, jo lai- joms palaužyti galvą, ar iš viso

*' ‘ ■ tais metais verta skirti premiją.
Jeigu “Pragaro vyresniojo” nebū
tume turėję, šiemet būtume ga
lėję atrinkti dar bent iš trijų ki
tų romanų, pristatytų premijai. 
Tad atsakant į klausimą, reikia 
tarti, kad šiemet konkursui der
lius buvo geras. Minėjau bent | 
tris kitus romanus, už kuriuos bū- ' 
tume galėję nubalsuoti premiją. 
Dar keli kiti patraukė dėmesį sa
vo gražia lietuvių kalba, —po
ra iš jų, be jokių pataisymų, nors 
imk ir spausdink. O jų spraga y- 
ra ta, kad autoriai patenka tarsi 
į atsiminimus, kurių jau nepa
kelia į romano žanrą. Tokiuos 
atsiminimuose kartojasi jau daž
nokai liestos temos — bėgimas 
iš Lietuvos, tremtinių stovyklos, 
įsikūrimas Amerikoje, svajonės a- 
pie senas dienas, ir panašiai. 
Manding, tokiems pasakojimams 
kurį laiką reikėtų uždėti morato
riumą, arba juos išaštrinti apie 
kokią problemą.

Jeigu spręsti iš dešimties kon
kursui atsiųstų rankraščių, mūsų 
romanas dar gana stiprus. Vie
nas komisijos narys sakė, kad jei- j 
gu ir tie, kurie pasirodė silpnes
ni, būtų išleisti prieš 60 metų, jie 
tada būtų buvę sutikti kaip reikš
mingesnis indėlis mūsų beletristi-, 
kon. O kalbant apie geruosius,1 
vieni romanai žavėjo problemų Adomas Galdikas •

mėtojas yra rašytojas Vytautas 
Volertas, kuriam premija paskir
ta už romaną “Pragaro vyresny
sis”. Premija laureatui bus įteikta 
kovo mėn. 14 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje, konkurso jubiliejinė
je iškilmėje. Joje skaitytojai jau 
galės įsigyti ir premijuotąjį ro
maną.

Bet visiems literatūros bičiu
liams, manome, jau ir šiandien 
įdomu patirti, kokio pobūdžio vi
sokeriopa prasme yra premijuota- 
tasis romanas ir kokie aplamai 
buvo šiemetinio romanų konkur
so ryškesnieji bruožai bei jų li
teratūrinis svoris. Todėl tomis te
momis ir užkalbiname čia jury 
komisijos pirmininką, rašytoją 
Antaną Vaičiulaitį.

— Kokie aplamai Jūsų įspū
džiai iš šio jubiliejinio (dvide
šimto) “Draugo” romano kon
kurso? Kuo jis būtų išskirtinas 
ar įprastai trafaretiškas mūsų 
čionykštėje literatūroje? Kur, Jū
sų manymu, laisvojo pasaulio 
lietuvių literatūros romanas sto
vi ir kur jam reikėtų šiuo metu 
labiau pasistūmėti?

— Įspūdis pasiliko visai geras. 
Tai ne tik mano vieno nuomo
ne, bet maždaug ir kitų komisi
jos narių — Jono Aisčio, Jurgio

Pavaizduoto pasaulio arti- 
Vedant statistiką, būtų galima mas pajautimas, sklandus, nors 

apčiuopti ir daugiau panašių 
bruožų. Pavyzdžiui, su pagoniš
ka Lietuva susiduriame dviejuo
se romanuose, su gyvenimu A- 

i merikoje, ar bent veiksmas nuo 
. čia pradedamas, rodos, septyniuo- 
! se. Vienas romanas nukelia į Ne
priklausomą Lietuvą, o kitas — į 
tryliktąjį amžių Lietuvoje. Pasi
liko įspūdis, kad du autoriai labai 
skubėjo patekti į konkursą, ir vie
nas nespėjo apdoroti, kalbos ir 
stiliaus, o antras, kaip sakoma, 
nusmailintas pabaigoje.

— Kodėl jury komisijos dėme
sys šiemet nukrypo į rankraštį 
“Pragaro vyresnysis”? Kuriomis 
kryptimis vingiuoja jo fabulos 
srovė? Kurių minčių ir tezių ak
centai romano lapuos autoriaus 
labiau pakišami? Kurios mados 
yra visas romano apipavidalini
mo sukirpimas?

Balys SruogaBalys Sruoga dabar turėtų75 m. am liaus
Mūsų kūrybingasis poetas, 

dramaturgas, kritikas, li.eratū- 
ros ir teatro teoretikas buvo gi
męs 1893 m. vasario 2 d. ir šie
met jam būtų su ė jį 75 m, am
žiaus, jeigu jis, iškauki tas na
cių koncentracijos stovykloje, 
nebūtų miręs 1947 m. spalio 16 
d., Vilniuje, teturėdamas vos 51 
m. amžiaus. Nežiūrint auks'y- 
vos mirties, jis yra palikęs lie
tuvių tautai didelius savo kū
rybos lobius.

neįtempti įvykiai, nesiskverbi- 
mas su kuria teze, natūraliai at
siskleidžia personažai, kalbos it 
stiliaus skonis. Na, jei kalbėti a- 
pie trūkumus... Nežinau, kažkas 
pastebėjo, kad pagrindinis roma
no veikėjas, besislapstąs kunigas, 
yra retenybė, o romanui gi reikia 

Į visuotinesnių personažų. Aš pats 
galvojau, kad toks besislapstąs 
kunigas gali būti simbolis mums 

i visiems, kurie bėgame nuo savo 
pareigos ar pašaukimo. Jeigu taip 
žiūrėti, jis įgautų visuotinesnių 
bruožų... Jeigu šnekėti apie tech
niškus dalykus, man kiek abejo
nių sukėlė šnipo sudeginimas 
troboje. Tiesa, autorius dirvą 
ruošė tokiam atsitikimui, tačiau 
man atrodo, kad būtų idėjiškai 
sveikiau su juo susidoroti kaip 
nors kitaip. Panaši vieta yra darbesnysis” galėtų glaustis prie ge- 
kitame rankraštyje, kai ideologi-l (Nukelta j 5 pusi.)
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nis priešas įmetamas į žaizdrą 
fabrike. Aš įsakyčiau, kad prie
šas nugalėtas grynai fizine pras
me, kada iš tikrųjų kova buvo i- 
dėjinė.

— Kaip šis premijuotasis Vy
tauto Volerto romanas atrodytų, 
lyginant jį su kitais čionykščiais 
romanais?

— Mano galva, “Pragaro vy-

i
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LAISVE — KŪRYBOS PAGRINDAS.
SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJA MUZIKOJE. 
PREL. ALEKSANDRAS DAMBRAUSKAS — 
ESPERANTININKAS.
APIE NAUJĄ J. AUGUSTAITYTES - VAIČIŪ
NIENĖS POEZIJOS KNYGĄ.
DANUTES BRAZYTEU - BINDOKIENES 
NOVELE.
IŠ KUR LIETUVIU KALBOJE ATSIRADO 
ŽODIS “ŽIRGAS”?
J. AUGUSTAITYTES - VAIČIŪNIENĖS 
EILĖRAŠČIAI.
DAIL. DAGIO ATSIMINIMAI APIE PULG| 
ANDRIUŠJ.
PIRMIEJI ORKESTRAI LIETUVOS 
KARIUOMENEJE.
MOTERŲ GYVENIMAS.

SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJA MUZIKOJE
Dariaus Lapinsko premjerinis koncertas.

Pokalbis su kompozitorium

LAISVĖ - KŪRYBOS 
PAGRINDAS

Vasario 16-tos išvakarės nėra ir gali užkasti ne tik svetimieji, bet 
negali būti vien tik politinių po- ir savieji tironai. Štai rusiškasis 
kalbių sezonas. Jis ir kultūrinin- komunizmas buvo ir yra pats tik- 
kams prasmingų apmąstymų bei rasis rusų tautos kūrybinio geni- 
tam tikrų išvadų pasidarymo lai- jaus kapo duobkasys. Čia nereikia 
kas. Ypač literatūros muzikos ir daug ir kalbėti, o tik pagalvoti, 
meno bičiuliai, o ir patys rašyto- kiek rusų literatūra davė pasau- 
jai, muzikai ir dailininkai visa liui pačių didžiųjų vardų devy- 
širdimi ir visu protu turėtų pa- nioliktame šimtmetyj ir kiek bol- 
justi, kad be laisvės jokia tauta, ševikinėje, kūrybinę laisvę traiš- 
nors ir savo žemėje, negalėjo, ne- kančioje epochoje dvidešimtame 
gali ir negalės čia minėtose srity- amžiuje. Pasaulis iš dabarties įsi- 
se įkopti į žmonijos kūrybos viršų- mena tik tuos vardus, kurie patys 
nes ir tuo įprasminti savo ir savo viso savo gyvenimo kaina pajė- 
tautos egzistenciją. gė ten išlikti bent dvasioje laisvi,

Todėl neužsimigdykime čia pa- kaip Pasternakas ar Solženicinas. 
tys ir neužmigdykim tėvynėje pa- Bet kiek dingo nežinioje ir nevil- 
silikusių neva gyvu mūsų kultūri- tyje, išprievartauti barbariškųjų 
nio - kūrybinio gyvenimo plazdė- laisvės budelių, 
jimu, kultūriniais tarpusavio ry- *
šiais ir pan. Kol tauta nėra laisva, Žvelgiant į šiandienines mūsų 
kol ji negali pati spręsti savo isto- pačių išeiviškąsias kūrybos sąly- 
rinio likimo, tol ir pavergtosios gas jr kūrybos rezultatus, drąsiai 
tautos rašytojui, muzikui ir daili- galime sakyti, jog visa tai laimėta 
ninkui yra atimta jo tikroji čionykščio kūrėjo laisvės dėka, 
plunksna, instrumentas ar teptu- Tegu ten okupantas mus vadina 
kas, o įbrukti į rankas tik pras- jr nuplėšta ar vystančia savo tau- 
čiausios rūšies nenormalaus gyve- tos šaka, bet jeigu jau ir šiandien 
nimo pakaitalai. ta šaka ir visai nuvystų, tai vis

Ir tai nėra koks piktas išsjgal- tiek ant jos jau prinoko tiek kūry- 
vojimas. Tai yra istoriniais lak- binio derliaus, jog ji savo buvimą 
tais pagrįsta išvada. Raskite jūs laisvėje pakankamai pateisina ir 
pasaulyje tautą, kuri savo kultūri- tuo, kas ligi šiol čia sukurta. Ta- 
nės kūrybos viršūnes būtų pasie- čiau toli gražu išeiviškoji musų 
kusi svetimųjų okupacijoje. Ir tai tautos šaka dar nevysta. Ji vis 
raudonu siūlu driekiasi nuo kla- dar krauna žiedus ir nokina vai- 
siškosios Graikijos antikinių am- sius, kurie kada nors bus supilti 
žiu iki laisvėn tik įžengusių i bendrąjį laisvosios tautos kūfy- 
Afrikos tautų. Visur ir visada binių lobių aruodą.
klasikiniai literatūros, muzikos, Juk, sakysim, ar nebūtų pirma- 
dailės, architektūros laikotarpiai sjs pokario dešimtmetis baisi mū- 
susiformavo tautose tada, kada jos Sų literatūros tuštuma, jei lais- 
ir savo valstybingume pasiekdavo vuosiuos Vakaruos tada nebūtų 
tam tikrą subrendimo viršūnę, parašytos Aisčio, Brazdžionio,Ra- 
Priešingai gi, pavergtose, nors ir dausko ir žemininkų kartos poe- 
kultūringose, tautose kūrybinis zijos knygos, jei nebūtų sukurti 
potencialas visada turėdavo mer- Ramono ir Jankaus romanai. O 
dėti tik vidutiniškumo lygyje. kur dar vėliau J. Gliaudos, Biru- 

* tės Pūkeleviciūtės, Alės Rūtos,I . . ■ . • I
Tačiau kūrybingumą tautoje (Nukelta j 2 psl.)

Pilno vakaro grynosios muzi
kos koncertai mūsuose yra gana 
retas įvykis. Dar retesni yra prem
jeriniai vakarai, kuriuose būtų 
atliktas naujas,' didesnės apimties 
veikalas pirmą kartą. Šitokį vaka
rą sukurti ir šitokį koncertą suor
ganizuoti daugeliu atžvilgių nė- 

Ira lengvas dalykas. Pirmiausia, 
Isavo tarpe neturime per daug to- 
, kių kompozitorių, kurie išeivijos 
Į sąlygose ryžtųsi vienokion ar ki- 
| tokion “avantiūron”. Antra, 
trūksta ir platesnio pobūdžio 
koncertų rengėjų, nes visa tai su
rišta su kalnais organizacinių 
darbų ir su didele finansine ri
zika.

Ir, ačiū Dievui, Chicagoje ši
toks kompozitorius, sakytume, 
partizaniškų prasiveržimų kom- 
pozito ius, yra Darius Lapinskas, 
o pavojų nebijantis koncertų ren
gėjas yra Margutis, tiksliau — jo 
vadovas Petras Petrulis. Jų abie
jų suokalbio dėka vasario 27 d. ir 
28 d. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje ir turėsime to- 
;į, mūsuose gana retą koncertą. 
Premjerinei datai artėjant, užkal
biname čia to koncerto dirigen
tą ir pačios programos dalinin
ką kompozitorių Darių Lapinską.

— Kaip kilo idėja ir koks bu
vo pirmasis paskatas parašyti šio 
koncerto premjerinį Jūsų veikalą 
“II Vigilante dėl Mare”?

— Jūs kalbate apie “II Vigilan
te dėl Mare” kaip apie užbaigtą 
rašyti kūrinį. Jis dar nebaigtas ir 
nebus užbaigtas premjeros dieną, 
kaip kad nebus užbaigta ’ ir šį 
veikalą inspiravusi istorija, — is
torija žmogaus, patekusio tarpe 
dviejų didžiulių, asfaltą lyginan
čių ratų. Jiems buvo lengviau per
važiuoti per žmogų, negu bandy
ti vienas kitą sulyginti su žeme. 
Aš bandau atspėti, mano fanta
zija bando užlopyti nežinios spra
gas... Aš ieškau tiesos; kad neme
luočiau scenoje, aš ieškau faktų,

kad nemėginčiau švelnia muzika 
ką nors užtušuoti, aš vartau laik
raščių puslapius ir bandau atras
ti teisybę, kad mano veikėjai ne
būtų nebyliai...

— Kokiais instrumentais ir 
kaip vystote čia minimo veikalo 

j temą? Ar muzikon įpinate ir žo
dinį tekstą? Kokiomis muzikinė
mis sąvokomis aplamai apibūdin
tumėte šį memorialinį savo kūri
nį? (

— Sunku kalbėti techniško
mis sąvokomis, kai ši likiminė a- 
kimirka lyg atvira žaizda be at
vangos žvelgia mums į akis. 
Kiekvienas jo palytėjimas gali ją 
užkrėsti kuo nors konkrečiu. 
Aš norėčiau, kad šis veikalas 
praeitų neapčiuopiamas, kaip sap
nas. Tenesiklauso čia kas muzi
kos, nes ji nereikalinga; tenesiža- 
vi kas nors dekoracijom, nes jos 
gali atrodyti per puošnios; tene
siklauso kas nors žodžio, nes jis 
reikalingas tik melagiams. Nors 
visko čia bus — ir muzikos,, ir 
dainos, ir žodinio teksto, ir skaid
rių, ir filmų, ir dekoracijų, bet 
aš norėčiau, kad nieko. nebūtų, 
— Vien tik teatras, tamsa, tyla ir 
nebyliai aktoriai, dainininkai, or
kestras, dirigentas, savo depera- 
tiškais judesiais bandą pasiekti 
publikos širdis.

— Koncerte girdėsime ir M. K. 
Čiurlionio simfoninę poemą “Jū
rą”. Kodėl šį veikalą pasirinko
te ir kaip apskritai šią simfoninę 
poemą vertinate lietuviškosios ir 
pasaulinės muzikos plotmėje?

— Muzikos istorijoje yra kūrė
jų — milžinų, kurie savo origina
lumu — išradingumu, lyg stip
riom raumeningom rankom su
pila upės vagoje užtvanką, kad 
pakeltų vandens lygį, kad upėje 
galėtų mažos ir didelės žuvys lais
viau judėti. Upės vanduo kyla, 
milžinas, įtempęs visas savo jė
gas, dirba, kol vieną dieną plyš-

Darius Lapinskas

M. K. C.urlionis Jūros sonata. Finale.

ta jo didžiulė širdis. Iš pradžių 
pagarbi tyla, —bet netrukus be
kylantis upės vanduo perplėšia 
užtvanką pusiau, ir upės srovė nu
sineša su savim mažas ir dideles 
žuvis. Kai kurios jų išlieka, tai 
kurios išmetamos krantan. Belie
ka toje vietoje tik milžinas, lyg 
sala stūksoti. Deja, Čiurlionis — 
kompozitorius tokiu milžinu ne
buvo. Tačiau jo simfoninė poe
ma “Jūra” yra sklandžiai para
šyta, spalvingai instrumentuota, 
daug kūrybinės fantazijos, labai 

i intymus jūros pajutimas, atvaiz- 
i davimas lyg savo geriausios — 
vienintelės gyvenimo draugės.

— Teko nugirsti, kad šį kartą 
Čiurlionio “Jūros” atlikiman bus 
įjungtas ir baletas. Tokios didelės 
apimties muzikinio kūrinio in
terpretavimas dar ir šokiu mūsuo
se bus bene pirmakartinis atve
jis. Kodėl, Jūsų manymu, čia 
reikėjo to, apie ką, tur būt, pats 
Čiurlionis nė nesapnavo?

— Labai painus atsakymas į 
labai paprastą klausimą. Neži
nau nuo ko pradėti... Gal todėl 
pradėkime nuo sąvokų. Pirmiau
sia, Čiurlionio ‘Jūra’ vargu siųifo- 
ninė poema. To žanro simfoninis 
kūrinys turi savo siužetą, kaip, 
sakykime, R. Strausso simfoni
nė poema “Till Eulenspiegel”: 
“Kadaise gyveno Till Eulenspie- 
gėl...”iir taip toliau orkestras ga- 

(na vaizdžiai pailiustruoja jo gy

venimo nuotykius. “Jūroje” to
kio iliustratyvinio elemento nė
ra. Čia jūra — šėlstanti ar rami 
— sukelia autoriaus viduje vieno
kių ar kitokių jausmų, kuriuos 
jis bando muzikinėmis priemonė
mis išreikšti. Čia nesigirdi nei 
bandymo pamėgdžioti vėjo švil
pimo, nei bangų ošimo, nei... o 
kaipgi pamėgdžiosi, garsiniai i- 
liustruosi tylią jūrą? Gal kaip 
tik vaizdinis — audringos ar ra
mios jūros — elementas turėjo 
daug didesnės ir lemiamos įta
kos “Jūros” kūrime. Pažvelkime 
pavyzdžiui į garsųjį Čiurlionio pa
veikslą — “Jūros sonatos” trečią
ją dalį kurioje atvaizduota mil
žiniška banga, besiruošianti su
traiškyti mažus būrinius laive
lius, ir palyginkime ją su kūrinio 
pradžioje nuolatos besikartojan- 
jančiomis orkestrinėmis bango
mis. Neišpasakytas panašumas.
Kadangi Čiurlionio “Jūroje” gar

sinis jūros elementas jokios rolės 
nevaidina, tada mes galime pri
leisti, kad ir kitokios rūšies stip
rus pergyvenimas galėjo K. Čiur
lionį įkvėpti parašyti šią muziką. 
Tokioje prielaidoje ir kilo šio kū
rinio apipavidalinimo forma — 
ne baletu paversta simfoninė po
ema, bet šokio ir skaįdrių pagal
ba bandymas pajudinti Čiurlio
nio paveiksluose sustingusį jude
sį-

Ar tai bus pirmakartinis atve- 
1 jis? Manau, bet nežinau. Kodėl,

Jūsų manymu, Čiurlionis jau bū
tų nustojęs sapnuoti? Ar amžiny
bė yra be sapnų? O gal mudu a- 
bu tuo pačiu momentu, tą patį 
sapną sapnavome. Tik aš savo 
sapną, užmiršau ir dabar sakau: 
“Tai mano originali idėja.”

— Ir antrasis Jūsų pačių vei
kalas, šiame koncerte atliekamas 
“Infinitus VII”, taipgi bus jun
giamas su baletu. Tai, berods, y- 
ra piano, styginių ir mušamų
jų koncertas? Kodėl ir jam reikė
jo baleto?

— Modernaus šokio eroje vis
kas inspiruoja choreografą. Jam 
nebereikalingi visokie um-pa-pa 
ritmai, kurių dėka jis, pakėlęs šo
kėją į erdvę, galėtų publikai pa
demonstruoti kiek ilgai šis išsi
laikys. Apollo 14 laikais tai nieko 
neturėtų nustebinti. Šiandien Je- 
rome Robbins savo baletui “Si- 
lence” pasirenka tylą kaip muzi
kinį akompanimentą, Merce 
Cunningham pasikviečia John 
Cage, kad šokio metu paskaity
tų anekdotėlių, nuotykėlių iš ke
lionės po Ameriką ir atidarytų 
šampano bonką, kai išdžius bur
na bepasakojant. Ir tai, žinoma, 
visai neturint tikslo, kad bonkos 
atidarymas turėtų iššaukti kokį 
nors staigų šokėjų judesį. Jei cho
reografas R. Arve pasirinko ne 
tylą ar šampano bonką, bet ma
no koncertą pianinui, styginiams 
ir mušamiesiems kaip muzikinę 

(Nukelta j 2 psl.)
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DEMAGOGIJOS ŽODYNO REIKALU. 
C'PERiOS TEATRAS LIETUVOJE.
KĄ, KADA IR KAIP ĮVAIRIŲ TAUTŲ 
POETAI RAŠĖ APIE LIETUVĄ.
VIOLETA KAROSAITĖ IR RICHARD ARVE 
APIE CIURLLONūJ IR LAPINSKO MUZIKĄ, 
JOS RYŠĮ SU BALETU IR APIE BESIMO 
KONCERTO POBŪDĮ.
CIKAGIECIŲ DAILĖS PARODA ČIURLIONIO 
GALERIJOJE.
KULTŪRINE KRONIKA.
AKADEMINES PUOŠ VAISTE.

DEMAGOGIJOS ŽODYNO 
REIKALU

OPEROS TEATRAS LIETUVOJ
Lietuvių operos teatro 50 metų sukakties minėjimui

•Enciklopedinio talento žmo
nių mums nestinga. Nestinga ir 
gabių filologų. Todėl, ar nepri
brendo reikalas: sudary ti stam
bų demagogihėš frazeologijos 
žodyną, kurį mūsų epochai 
įspaudė fašizmo ir bolševizmo 
diktatūros. Didž'ausią tomą tek
tų skirti sovietų leksikai ir idio 
Hirtikai. Juk niekas kitas pa
saulyje taip resisvaido užgaulio
jimais, ka’ti ūmais, melagingo
ms frazėmis, kaip sovietai. 
Nieks kitas nėra prikepęs tiek 
politinių insinuacijų, hiperbolių, 
dogmatinių šūkių, kaip Maskvos 
politbiuras.

Pavyzdžių rasime šimtų šim
tus. Jie daugėja su nau
jais, iš anapus ateinančiais žur
nalais ir laikraščiais. Neseniai 
skaitėme “Pergalės” 10 Nr., V. 
Kazakevič aus skiltyje "Iš užsie
nio lietuvių kultūrinio gyveni
mo”, apie mirusį poetą H. Ra
dauską. Apžvalgininkas dedasi 
objek yviu šventuoliu. Ūmai, 
nei iš šio, nei iš to, ironizuoda
mas Radausko kūrybos beidėjiš- 
kumą (!), įžūliai pavažiuoja, 
girdi, apcTitinė laikysena jam 
nesukliudė “pasireikšti spaudo
je demagogiškais straipsniais 
prieš tarybinę literatūrą”. De
magogiškais? Kur? jKada? 
Kaip? To autorius nemini. Ma
tyt, jo bosai, pasižiūrėję į juo
dąjį sąrašą, iššifravo straipsnį 
ap’e Pasternaką, kurio romaną, 
Radausko žodžiais, sovietų spau 
da ir rašytojų draugija vienbal
siai pasmerkė, net neskaičiusi.

Čaižo jie ten šitaip ne tik Ra
dauską, ne tik A. Baroną, bet 
ir didžiausią šių laikų rusų ra
šytoją A. Solieniciną. Be jokio 
sąžinės graužinio pravardžiuo
ju jį ■ 

spekuliantu, kapitalistų tarnu... 
todėl, kad savo knygose nuo
širdžiai pavaizdavo sovietinį gy
venimą ir parašė teisybę.

V. Kazakevičius, atrodo, jei 
norėtų būti protingas, ne iš kel
mo spirtas, jei mėgintų atskirti 
lepšę nuo baravyko, galėtų pa
sitikrint demagogo apibūdinimą 
užpernai Lietuvoje išleistame 
“tarptautinių žodžių žodyne”. 
Ten rašoma: demagogas (de- 
mos — liaudis, gogos — vadas) 
yra asmuo, kuris stengiasi įsi
gyti populiarumo liaudies masė
se negarbingomis priemonėmis 
(melagingais pažadais, faktų iš
kraipymu, meilikavimu ir t. t.). 
Kitais žodžiais, demagogas žada 
rojų, bet vėliau atneša skurdą 
ir (kalėjimus. Nei Radauskas, 
nei Pasternakas, nei Solženici- 
nas utopinių gėrybių žmonėms 
nežadėjo. O tie, kurie žadėjo, 
netesėjo ir žmonėms jurgą už
dėjo, šiandien degina Nobelio 
laureatų knygas.

Bolševikų frazeologija išsike- 
ro’o visose gyvenimo sri'yse, 
ypač nuo jos kenčia literatūra. 
Pažvelkime į Lietuvoje pasiro
džiusią knygą “šiuolaikinės lie
tuvių literatūros bruožai.” Iš 
paviršiaus, regis, lyg ir būtų są
žiningas kritikes apybraižų to- 
inelis. Kai kurie nagrinėjimai 
t’krai įdomūs. Tačiau įsiekaičius 
išryškėja partijos nutarimų 
pėdsakai. Agitacinė frazė ir tas 
pasipūtėliškas tonas užgožia ne 
vieną blaivų svarstymą. Net ga- 
bauskri iko V. Kubiliaus Btraips 
nis apie romantizmą Išvengia 
doktrinos klišių, gtaliim teroras 
vedinamas “asmenybės kultu”; 
sovietų okupacija — “revoliuci
ne gyvenimo pertvarkymo ptak-
..... . (Nukelta J J2 psl.) . ...

“Keičiasi laikai — keičiasi ir žmo
nės.” Gal būt, atkilusį iš senovinės 
Romos, savo tautos išmintingąjį 
posakį pratęsdami, galime be bai
mės tarti: keičiasi kultūrų ir civili
zacijų apraiškos, keičiasi žmonių 
pomėgiai ir papročiai, sugriūna net 
įsisenėjusios tradicijos, savo išoriniu 
pavidalu, savo veidais keičiasi 
ir žmonės. Deja, gal mažiausiai tesi- 

. keičia tik amžius trunkanti kova 
'tarp Gėrio ir Blogio, nesibaigianti 
(žmogaus kova su pačiu savim, su 

' žvėrim žmogaus dvasioj.
Toj nuolatinėj ir nenutrūkstan

čioj laiko, žmonių ir įvykių kaitoj 
bent vienas dalykas mums yra pa
kankamai aiškus: iš nieko tik nie
kas ir tegali atsirasti! Ne iš nieko, 
ne kurio nors atsitiktinumo dėka, 
bet, atsiremdamas į nubėgusių am
žių patirtis, j laiko išbandytus po
reikius, gimė ir Lietuvos Valstybinis 
Teatras, kuriame tilpo Drama, O- 
pera, Baletas ir simfoniniai koncer
tai;

Tiesa, lietuvių tautos kultūros is
torija dar nėra parašyta, tėra pa
kalbtas tik vienas kitas Jos istorijos 

epizodas, tik viena kita jos nuotru
pa. (Lietuvoj yra išleista net penke
tas knygų, pavadintų nerangiai 
skambančiu vardu — Iš lietuvių 
kultūros istorijos, tik tų knygų į- 
domi ir vertinga medžiaga tuo tar
pu tebėra skaudžiai sugnybta mark
sizmo-leninizmo replėm.)

Tačiau mūsų tautos kultūrinio ir 
kūrybinio gyvenimo faktai yra žino
mi: nemažai jų sunaikinta laiko są
vartų rūsčiuose įvykiuose, ■ be abejo
nėj, nemažai jYį1 Mypi senuose "ar
chyvuose, įdomių, reikšmingų, dar 
nepaskelbtų faktų, kuriais ypač ši
tokiom progom, kaip mūsų tautinio 
Operos teatro 50 metų sukaktis, ga
lėtumėm ir pasidžiaugti, ir pasidi
džiuoti.

Ton istorijon žvilgterėję, aiškiai 
matom, kad išgyventa daug ilgų 
dienų ir ilgų metų, kada neviltis 
buvo keleriopai didesnė už viltį gy
venti ir išlikti. O tačiau ir pro tas 
sutemas regim tokių savo tautos 
laimėjimų, kurių neįveikė nei žmo
nės, nei laikas. Aiškiai regima mū
sų kultūros grandinė, bėganti per 
amžius, siūbuojanti spalvingom
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bangom, spindinti aukso grandim. 
Nors prabėgom pažvelkim tik į vie
ną kitą nubėgusio laiko datų žai
dimą, įsiklausykim į to žaidimo 
gražbylystę.

Datos, akivaizdžiai liudijančios 
lietuvių kultūros labui, gal bus 
nors truputį iškalbingesnės, jei pa
žiūrėsim, kas amžių tėkmėj dėjo
si ne tik Lietuvoj, bet ir Europoj. 
Aišku, teliesim tik siaurutėlį ruožą 
— operos teatro atsiradimą, jo sukle
stėjimą kaimynuose ir mūsų tėvų 
žemėj.

Plačių polėkių, painus ir sudė
tingas operos menas, viena kita šak
nim atsirėmęs į graikų antikinį teat
rą, gimė Italijoj XVI a. pačioj pa
baigoj: Jacopo Peri op. Defnė pir
mą kartą statyta Florencijoje 1597 
metais (deja, jos partitūra yra din-
gusi) Po penkmečio,' 1602 m., tai
gi jau XVII a. pradžioj, pasirodė 
Giulio Caccini Euridičė, 1607 m. La 
favola d’Orfeo, 1641 II ritorno d’- 
Ulisse in patria, 1642 L’incorona- 
zione di Poppea — Claudio Mon- 
teverdi operiniai darbai. Montever- 
di operinė kūryba iki šiol tebelai
koma itin reikšminga muzikinės kū
rybos įnašu istoriniu ir meniniu 
požiūriu.

Prancūzai savo pirmąsias operas 
pastatė 1655 ir 1659 m. — tai buvo 
Michel de la Guerre operai Le triom- 
phe de l’Amour ir Roberto Combert 
Pastoralė. Maždaug tuo i pačiu me
tu, kaip prancūzai, operine kūryba 
pasireiškė anglai ir vokiečiai. Bet 
visa tai tebuvo tik italų operos stip
resni ar silpnesni atspindžiai. Ope
ra daugiau negu porą šimtmečių 
buvo italų menas, jų operiniai vei
kalai dar ir mūsų dienom operos 
teatrų repertuaruose sudaro domi
nuojančią ir meninių požiūriu per- 
sveriančią daugumą.

Kiek metų su pirmuoju operos 
statymu vėlavo Lietuva? Iš tikro, 
jei 1597 metus laikysim operos gi
mimo metais Italijoj, tevėlavo tik 
39 metus. Karaliaus Vladislavo Va
zos rūmuose, Vilniuje, Virgilijaus 
Puccitelli’o opera Elenos pagrobi-

mas (II ratto d’Elena) buvo staty
ta 1636 m., o 1664 m. pasirodė to 
paties autoriaus ir ten pat, Vilniu
je, op. L’Andromeda. Vadinasi, Lie
tuvos sostinė ėjo beveik kartu su o- 
peros meno gimimu Italijoj, visai 
neatsilikdama nuo savo vakarinių 
kaimynų.

Turėdami savus orkestrus ir mu
zikos mokyklas, karaliaus rūmų te
atrą pasekė didikai — gimė vadina- 

' masis Lietuvos dvarų teatras, be 
dramų, baletų, statęs ir operinius 
veikalus. Prieky tos kultūrinės veik
los ėjo Radvilos, Oginskiai, Sapie
gos, Tyzenhauzai ir kt. Lietuvos di
dikai. Apgailėtina, tiesiog apverkti- 

i na, kad jų teatro kalba nebuvo lie
tuvių kalba.

XVII a. vidury Vilniuje pradėjo 
lankytis italų operinės trupės, at- 
veždamos į Lietuvos sostinę beveik 
visus naujuosius savo operinius vei
kalus. Apsilankančių trupių būda
vo stiprių, būdavo ir gana silpnų,
kurios, nepaisydamos ano meto su
sisiekimo sunkumų, ,berods, atvyk
davo pasipinigauti, o ne savo iški
laus meno parodyti. Neaplenkda
vo Vilniaus ir patys iškiliausi italų 
operos dainininkai. Italų gastrolės 
Vilniuje sumenko tik XX a. pradžio
je, gal būt, dėl to, kad sumenk 
ir rusų pavergtas Vilnius.

Nuo italų stengėsi neatsilikti i: 
mūsų artimesnieji kaimynai — vo
kiečiai ir lenkai. Ir jų operinės tru
pės atvykdavo j Vilnių, statydavo 
savus ir svetimus veikalus.

1840-1858 m. Vilniaus muzikinis 
gyvenimas, alsavo Lietuvoš bajoro 
Stanislovo Moniuškos įtakoj, kaip 
žinoma, savo talentą atidavusio len
kams, Ir jo žinomos operos Halkos 
premjera įvyko ne Krokuvoj ir ne 
Varšuvoj, o Vilniuje 1854 m.

Nuo 1864 m., po nepasisekusio 
sukilimo, kai lietuvių kalba pasida
rė draudžiama kalba rašte ir scenoj, 
kai jos jau buvo išsižadėjusi ir mū
sų diduomenė, prasidėjo rusų ope
ros teatro dienos Lietuvoj, rusų 
kalba operinėj scenoj. Tas laikotar
pis, trukęs ištisus 50 metų, baigė
si 1914 m., I-jam pas. karui prasi
dėjus.

Kaip regim, operos teatro istori
ja, palikusi gilius pėdsakus lietuvių
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žemėje, nėra trumpa. Atsiminę 16- 
36 m., pirmąjį operinį statymą ka
raliaus rtįmuose, Vilniuje, šiemet 
galėtumėm švęsti 335 metų operos 
teatro sukaktį. Ir turėtumėm tą su
kaktį minėti, nes tai ne vėjavaikiš
kas pasigyrimas, o tikri mūsų kul
tūros istorijos faktai. Tiesa, tas teat
ras buvo laisvas ir nelaisvas, dau
giakalbis, nelietuviškas, tačiau dir
va, kurion operinės muzikos grūdai 
buvo beriami, buvo ir tebėra Lietu
va, Lietuvos žmonės, lietuvių tau
ta. Iš tikro 1636-1914 m. Lietuvos 
sostinė, taip pat ir kiti didesni 
Lietuvos miestai išgyveno nepri
klausomo op. teatro (karaliaus rū
mų ir didikų teatrai), italų, vo-
kiečių, lenkų ir rusų op. teatro 
kūrybos laikotarpius.

Tautinis operos teatras Europoj gi
mė, tik XIX-jam amžiui įsibėgėjus. 
Jo tėvas — literatūrinis ir muziki
nis romantizmas. Gal nederėtų abe
joti: jei istoriniai įvykiai, mūsų tau
tą paskandinę nelaisvės raiste, būtų 
buvę mūsų pačių valioj, tautinis 
operos teatras ir Lietuvoj būtų gi
męs ne vėliau kaip Vak. Europoj, 
nes gi stiprius, granitinius pama
tus jam buvo padėjusi XVII - XVIII 
a. laisva ir nepriklausoma Lietuvos 
valstybė.

Tačiau mums dėl nelemtų istori
nių sąlygų, neleidusių lietuviškam 
žodžiui įžengti į savo krašto sceną, 
teko keliasdešimt metų palaukti, te
ko vėluoti, teko nelengvą kovą lai
mėti. Ir tik 1906 m. lapkričio 6 d., 
Vilniuje, buvo pastatyta komp. Mi
ko Petraukso opera — melodrama 
Birutė.

Kaip Jacopo Peri Dafnė, ir M. 
Petrausko Birutė dar nebuvo išbaig
tas operos veikalas. Bet mūsų ope
ros teatro istorijai Birutės statymo j 

data yra didžiai rukšniiagą.

minga kaip pirmasis lietuvių tau
tinio operos teatro bandymas, reikš
minga ir tuo, kad to operinio veika
lėlio statymas paskatino lietuvių vi
suomenę siųsti j muzikos mokslus 
Kiprą Petrauską, kuris maždaug po 
14 metų tapo nepr. Lietuvos operos 
teatro šulu, jo pionierium.

Taigi, iš nieko tik niekas ir tegali 
įtsirasti! Labai suglausti faktai paro
dė, kad lietuvių tautinis operos te
atras negimė iš dykumų smėlio, jis 
turėjo istorinį pagrindą, paruoštą 
sėjai lauką, operinio teatro ilgesį 
tautoj.

Atkūrus nepriklausomą valstybę, 
dar tebešėlstant kovoms dėl laisvės, 
tuo sunkiai beaptariamu metu, kurį
daug kas vadina pavasario sriautu, 
entuziazmo ir energijos suklestėji
mu, lietuvių tautos dvasinių jėgų 
išsilaisvinimu, operos teatrui steigti 
buvo parinkta Giuseppe Verdi 4 
v. opera La Traviata, kuri per 50 
metų pasidarė lyg savas veikalas ir 
trumpai yra vadinama Traviata 
(lietuvių kalbon galėtumėm versti 
Paliktoji, pamestoji vidury kelio). 
Veikalo parinkimą nulėmė solistų 
sąstatas, nesudėtingas veikalo staty
mas, melodinga ir nesunkiai įveikia
ma muzika.

G. Verdi Traviatos premjera, kaip 
visi gerai žinom, įvyko Kaune 1920 
m. gruodžio 31 d. 7 vai. vak. Tai ir 
buvo tikrasis lietuvių tautinio ope
ros teatro gimimas. Išlikęs doku
mentas, dar mūsų tarpe tebesančio 
dail. Adomo Varno piešta teatro afi
ša, nusako ir teatro steigėją, iškil
mingai skelbiantį naujo kūdikio gi
mimą: Lietuvių Meno Kūrėjų D- 
jos Operos ir Dramos Vaidykla. 
Kaip gaila, kad tas savaimingas var
das tegyvavo tik metus laiko, 1922 
m. pradžioj jis buvo perkrikštytas j 
Valstybės Teatrą.
-—— {Nukelia į 2 psl.)-
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AR IR KULTCRINIAME GYVENIME 
PAVIRSIME KRABAIS?
POKALBIS SU LIETUVIŲ (JĖZUITŲ PRO- 
VINCIOLU TĖVU GEDIMINU KIJAUSKU. 
AMERIKIETIS PROFESORIUS IŠLEIDO 
MAŽVYDO KATEKIZMĄ.
IŠTRAUKA IŠ ESTŲ “KALEVIPOEGO”. 
JAUNAS RAŠYTOJAS — EMIGRACIJOS 
LIUDININKAS IR TEISĖJAS.
ŪKINIŲ STUDIJŲ CENTRAS.
H. S. SULIVAN PSICHOLOGINE TEOR JA. 
NAUJI LEIDINIAI
AR ESAM JŪROS NEBIJANTI TAUTA? 
KULTŪRINE KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Ar ir kul+ūriniame gyvenime
pavirsime

Jei lig šiol tik visuomeninio ir 
politinio darbo praktikoje ir kai 
kurių laikraščių grynai asmeni
nio pobūdžio užgauliojančiuos 
vedamuosiuos mūsų išeiviškoji 
bendrija ne kartą buvo panaši į 
vienas kitą ėdančių krabų šūsnį, 
suverstą į bendrą kibirą, tai šian
dien kyla sukrabėjimo pavojus 
jau ir kultūrinio reiškimosi sek
toriuje.

Geras šitokio sukrabėjimo pa
vyzdys yra “Dirvos” vedamasis 
vasario 19 d., pasirašytas anoni
mo ar, tačiau, kaip vedamasis, 
tur būt, rodąs ir laikraščio pozi
ciją.

Ten putojama, kad Lietuvių 
fondas paskyrė 3000 dolerių iš
leisti prof. dr. Rimvydo Šilbajo- 
rio angliškai knygai “Perfection 
of Exile” apie 14 mūsų išeivijos 
rašytojų. Anot anoniminės “Dir
vos”, šios knygos išleidimas ir 
dar su Lietuvių fondo parama 
yra kone nusikaltimas, nes, girdi, 
knygoje “tai, taip vadinamųjų 
metmeninkų liaupsės, į krūvą, ir 
dėl šventos ramybės, primetus 
su metmeninkais sugyvenančius, 
arba katalikams skambesniuo
sius porą vardų.” Jeigu tik porą, 
tai “Dirvos” anonimo aiškiai me
luojama. Kodėl jis visame 
straipsnyje nesuminėjo nė vieno 
anoje Šilbajorio knygoje aprašo
mo mūsų rašytojo pavardės? O 
todėl, kad iš piršto laužtais tvir
tinimas norėta skaitytojas suklai
dinti. Mūsų visuomenė jau nė
ra tokia analfabete, kad nežino
tų, kur tas ar kitas rašytojas sto
vi ir ko jis yra vertas. O ko ver
tas anonimo tvirtinimas, kad Šil
bajorio knyga yra tik metmenin
kų liaupsės, kiekvienas šviesesnis 
žmogus gali matyti iš ten aprašo
mų rašytojų pavardžių, kurias 
sąmoningai nuslėpė "Dirvoje” 
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krabais?

skiromis studijomis angliškai kal
bančiam pasauliui pristatomi šie 
mūsų rašytojai: Henrikas Ra
dauskas, Antanas Vaičiulaitis, 
Jonas Aistis, Antanas Škėma, Al- j 
girdas Landsbergis, Kostas Ost
rauskas, Alfonsas Nyka-Niliū
nas, Algimantas Mackus, Henri
kas Nagys, Kazys Bradūnas, Al-j 
binas Marius Katiliškis, Jonas 
Mekas, Aloyzas Baronas ir Ber
nardas Brazdžionis. Argi čia tik 
pora nemetmenininkų, kaip ne
gražiai postringaudamas tvirtina 
“Dirvos” vedamasis? Pagaliau 
kas yra metmenininkas ir kas ne? 
Juk ne vienas tas pats rašytojas 
savo kūrinius mūsuose, žiūrėk, 
atspausdina tai “Aiduose”, tai 
“Metmenyse”, tai “Draugo” kul
tūriniame priede arba dar kur 
nors kitur. Ir kas davė teisę “Dir
vos” anonimui tokiais atvejais 
pravardžiuoti nusikaltimo neda
rantį mūsų rašytoją tuo ar kitu 
vardu?

Visai suprantama, kad skaity
tojui gali kilti klausimas, kodėl 
Šilbajoris šį kartą pasirinko ši
tuos rašytojus, o ne kitus. Atsaky
mas labai paprastas. Autorius gi 
nerašė lietuvių išeiviškosios lite
ratūros istorijos. Literatūros isto
rijos atveju praleisti knygoje ra
šytojai jau būtų aiški istorinio 
veikalo yda. Tačiau “Perfection 
of Exile” gi nėra šionykštės mū
sų literatūros istorija, ji į tokio 
pobūdžio knygą nė nepretenduo
ja. Ji yra tik pluoštas studijinių 
essay apie būrį mūsų rašytojų, 
kurių kūryba tuo ar kitu aspektu 
autoriui buvo įdomiau panagri
nėti, kuri atuoriui atrodė yra la
biau iliustratyvi tai ar kitai ke
liamai tezei. Tokio pobūdžio ir 
tokios apimties, studijinių knygų 
kitkvibna kultūringa tauta turi

(Rufiėiti j 12 psl.)

Pokalbis su lietuvių jėzuitų 

provinciolu tėvu Gediminu

Kijausku ,

Spaudoje ne kartą buvo suminė
ta ir pasidžiaugta, kad eilės mūsų 
bendrinių organizacijų vadovybėje 
stovi viduriniosios ar net jaunesnio
sios kartos žmonės. Tai buvo pra
sitarta, kalbant apie Altą, Vliką, Lie
tuvių bendruomenę. Iki šiol mažai 
kam j galvą atėjo mintis, kad ir po 
laisvąjį pasaulį išsisklaidžiusiems jė
zuitams, gražiai besidarbuojantiems 
krikščionybės ir tautinio išlikimo 
dirvonuose, šiuo metu taip pat va
dovauja jaunesniosios kartos žmo
gus, jau už Lietuvos ribų gimna
zijos mokslus ir studijas baigęs, tė
vas Gediminas Kijauskas, SJ.

Lietuvių jėzuitų veikla yra plati 
ir šakota. Bent mūsų dienose jų 
vardas ir darbai minimi su reta pa
garba visoje įvairiai ir šakotai or
ganizuotoje mūsų visuomenėje. 
Labiausiai juos J viršų iškėlė tole
rancija visiems ir aukojimasis lietu
vybės reikalams. Mums, čikagie- 
čiams, lietuviai jėzuitai mieli ir dėl 
to, kad jie pastatė ir visuomenei 
plačiausiai atvėrė šių laikų kultū
ros židinį — Jaunimo centrą, kur 
šalia gyvosios lietuvybės, sutelkta 
daug ir retos archyvinės medžiagos.

Štai eilė klausimų lietuvių jėzui
tų provinciolui tėv. G. Kijauskui 
mums rūpimais šių dienų reikalais:

— Kiek lietuvių jėzuitų yra lais
vajame pasaulyje, kur jų svarbes
ni židiniai ir kaip pasireiškia tų ži
dinių veikla?

— Laisvajame pasaulyje yra 36 
jėzuitai, kurie priklauso Lietuvos 
provincijai. Didelė dauguma jų stu
dijavo antrojo pasaulinio karo me
tu užsienyje. Po karo, negalint 
jiems grįžti Lietuvon, jėzuitų cent
ras Romoje įsteigė Lietuvos provinci
ją laisvajame pasaulyje ir lietuvius 
jėzuitus paskyrė darbuotis su savo 
tautiečiais. Vėliau įstojo ir daugiau 
jaunų žmonių. Šiandien ir jie yra 
įsijungę į veiklą.

Prieš 23 metus besikurianti lietu
vių jėzuitų provincija išeivijoje sa
vo centru pasirinko Chicagą, lietu
vių sostinę laisvajame pasauly. 19- 
50 m. buvo įsteigta parapija Monre
alyje: Beveik tuo pačiu metu kūrė
si ir Montevideo, Urugvajuje, para
pija. Pagaliau Sao Paulyje, Brazili
joje, buvo pradėtas apaštalavimo 
židinys, kurį kardinolas Rossi pa
vertė asmenine lietuvių parapija 
1968 m.

Tėvų ir brolių veikla yra gana 
įvairi. Ji apima pastoracinį darbą, 
auklėjimą, kukūrinę, visuomeninę 
bei tautinę veiklą. Trumpai, lietu
viam jėzuitam rūpi pilno žmoniš
kumo ir krikščionybės idealų at
skleidimas mūsų žmonėse ir bend
ruomenėje. Jie dirba, tikėdami, kad 
pavergta Lietuva prisikels. Gal pa
sakysite, kad tai kiekvieno lietuvio 
krikščionio siekimas. Taip, tai tie
sa. Gal todėl ir susilaukėme labai 
nuoširdaus bendradarbiavimo ir pa
ramos iš pasauliečių. Daugelį dar
bų galima atlikti tik sutelktomis 
pastangomis. Pasižiūrėjus į veiklą 
Jaunimo centre Chicagoje, yra labai 
aišku, ‘kad tėvų ir hrolių -pastan
gos neatskiriamai jungiasi su šim-

M. K. Čiurlionio “Vyties” preliudo motyvas Jaunimo centro naujųjų statybų fasade, Chicagoje.
Nuotr. Virgi’.ijaus Kaulinus, S. J.
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tais pasišventusių jaunimo organi
zacijų vadovų bei auklėtojų, visuo
menininkų, kultūrininkų, meninin
kų, kurie lygiai sielojasi mums vi
siems rūpimais reikalais. Panašiai 

yra ir spaudos darbe. Kadangi mū
sų skaičius, palyginti, yra mažas: 
tai su minumumu jėgų bandome 
padaryti maksimumą.

— Kokios yra Jūsų, kaip Pro- 
vinciolo, pareigos?

— Pagrindinės provinciolo parei
gos yra vadovauti bei derinti visos 
provincijos veiklą pagal užsibrėžtus 
tikslus. Toks vadovavimas surištas 
su asmenų paskirstymu vienon ar 
kiton vieton, tam tikrų darbų ap
siėmimu bei vykdymu, veiklos plana
vimu ateičiai. Konkrečiose sąlygose 
svarbų vaidmenį vaidina ryšių pa
laikymas ypač su tais asmenimis,

kurie atskirose vietovėse, židiniuose 
eina vadovų pareigas. Laiškai, ap
silankymas ar susitikimai su provin
cijos nariais yra natūralus kelias to
kiems ryšiams bei komunikacijai pa
laikyti. Suprantama, provinciolo už
duotis yra taip pat palaikyti ryšius 
ir su jėzuitų centru Romoje, ku
ris rūpinasi viso pasaulio jėzuitų 
veiklos derinimu.

Lietuvių jėzuitų provinciolo pa
reigos tačiau neužima viso laiko. 
Mūsų provincija nėra tokia didelė. 
Atsiranda tad progų, kai tiesiogi
niai galiu įsijugti į apaštalavimą. 
Bet tokiu atveju ne visuomet yra 
lengva paskirstyti laiką tarp tiesio
ginių pareigų ir kitos veiklos. Ge
ra yra tai, kad, einant provinciolo 
pareigas, esu tiesiog priverstas ne
prapulti administraciniuose, darbuo
se. Norint apaštalauti, būtina sek

ti teologijos, šv. Rašto, liturgijos 
ir kitų sričių literatūrą bei susipa
žinti su greitai bėgančiais gyveni
mo įvykiais Bažnyčioje ir pasauly
je. Tai jau yra didelis reikalavimas 
tik savyje. Kai tai prisideda, prie tie
sioginių pareigų, dienos darosi per 
trumpos. Gal dėl to mūsų laikais gy
venimas ir yra įdomus.

— Kodėl Jūs, PtovinciOle, lietu
vių jėzuitų tarpe atstovaująs jau
nesniąją kartą, pasirinkote jėzuitų 
ordiną?

— Dalinai gal ir lengva šį klau
simą atsakyti, bet dalinai ir sunku.

Dvasinis pašaukimas yra savos 
rūšies įsimylėjimas. Jis yra tuo nuo
stabus, kad su metais jis gali augti ir 
intensyvėti (romatiškam įsimylėji
me, tpr būt, būna atvirkščiai). Dva
siniam pašaukime pirmiausia žmo-

Tėvus Gediminas Kijauskas, S. J., lietunų jėzuitų provinciolas.
Nuotr. Ged. Naujokaičio

gus savotiška prasme įsimyli . į Die
vą ir Bažnyčią. Bet renkantis dvasi
nį pašaukimą, reikia nemažiau pa
rodyti meilės ir žmogui, kuriam pa
šaukimas ateina tarnauti.

Įstodamas į jėzuitus, galvojau ir 
apie žmones, kuriems teks tarnauti. 
Moderniųjų laikų gyvenimas daug 
reikalauja. Jėzuitų ordine pasiruo
šimas ateities darbams yra labai in
tensyvus ir daug apimantis. Man tai 
patiko. Pasiruošimo ilgumas manęs 
kažkodėl niekada negąsdino. Jau
čiau, kad pas jėzuitus gerai pasiruo
šiu ateities darbui. Pagaliau, yra ir 
Apvaizdos keliai. Sakome, kad dva- 

, sinis pašaukimas ateina iš aukš- 
Į čiau.

— Keletas iš Jūsų tėvų yra pa
sikalbėjimuose pareiškę, kad vienas 
iš svarbiausių jėzuitų misijos išei
vijoje pagrindų esąs darbavimasis 
lietuvių tarpe ir palaikymas jų reli
ginių bei tautinių nuotaikų, ypač 
jaunimą vedant lietuviškuoju atei
ties keliu. Kokias tos misijos išda
vas matote po eilės veiklos metų?

— Dvasinės veiklos srityje yra 
sunku pasverti atliktus darbus ir jų 
išdavas. Esu įsitikinęs, kad ėjome 
teisingu keliu, nežiūrint iki šiol JAV- 
ėse vyravusios minties, kad Amerika 
yra “katilas”, kuriame visos tau
tybės tirpsta kaip pavasarį sniegas 
prieš saulę. Per dvidešimt metų dar 
neišnykome. Tiesa, gana stipriai įsi
jungėme į krašto gyvenimą, ir visa 
eilė mūsų žmonių užėmė vadovau
jamas vietas. Tuo džiaugiamės. Dau
gybė lietuvių taip pat paliko atvi
ri ir lietuviškojo pasaulio kultūri
nėm vertybėm. Visa eilė jų skiria 
tam daug laiko tiek organizacinėj 
tiek kultūrinėj srityj. Ir ne vien tik 
vyresnieji. Čia neatsilieka ir gražūs 
jaunimo būriai, kaip liudija litua
nistinių mokyklų \ abiturientai. 
Siaurai galvoja tie žmonės, kurie vi
są lietuvišką veiklą užantspauduoja 
naiviu pasakymu: “Tai geto gyveni
mas”, dažnai patys nesuprasdami, 
ką tie žodžiai aplamai reiškia. At
sivėrimas bet kokiai vertybei paruo
šia žmogų atsiverti viso pasaulio 
vertybėm, kiekvienai tautai, kiekvie
nai kultūrai. Jei ne visur suspėjam, 
ne viską galime pajėgti, tai nereiš
kia, kdd esame užsidarę, kad esame 
“gete”. Gyvenimo tikrovė yra tokia, 
kad reikia pasirinkti, nes ne visur 
suspėjam. Tuo nesakau, kad mums 
nereikia plačiau atsiverti ar parody
ti savo kultūrinius bei dvasinius lai
mėjimus: ir Grandinėlę, ir Čiurlio
nį, ir Chicagos lietuvių operą, ir 
mūsų rašytojus, ir filosofų darbus, 
ir dvasią tos tautos, kuri per ilgiau
sius bandymus nepalūžta... ■

Amerikos sociologai jau pradeda 
nebetikėti “katilo” teorija. Jie pa
stebi, kad etninės grupės yra gy
vos ir veiksmingos. Puoselėjant tau
tinių grupių kūrybingumą, ne tik 
išsprendžiamos socialinės proble
mos, patys žmonės praturtėja, at
rasdami save, savo identitetą, bet 
ir tuo pačiu praturtina gyvenamą 
kraštą ir visą žmoniją.

Jaunimo centre daug vykstančios 
veiklos reikėtų, taip ir vertinti. Dau
gybės organizacijų pastangos, Chi
cagos lietuvių opera, “Dainavos” 
ansamblis, tautinių šokių ir dainų 
šventės, stovyklos, meno parodos, 
spauda, kūrybiniai minėjimai, kon
certai. Visą šią veiklą reikia vertin
ti, prisimenant, kad tai padaroma 
atliekamu laiku nuo tiesioginių pa
reigų, pragyvenimui reikalingų 
darbovietėje ir šeimoje. Tokiose są
lygose pasiekti laimėjimai tikrai nu
sipelno pozityvaus vertinimo.

Sis veikimas dar tuo yra reikš- 
riti4ga5, kad fttfitimas turi progos 
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ŠIRDIES IR SMEGENŲ 
KONFLIKTAS

Lietuviai intelektualai Ameri
kos žemyne sudaro didžiulę jėgą. 
Proto derliumi reikia tik džiaug
tis. Juk dar taip neseniai, prieš 
du ar tris penkmečius, jauno 
mokslinio personlao mums be
veik ir stigo. Atrodė, kad mes 
greiti svarstyti, kaip viščiukas iš 
kiaušinio išriedėjo, bet kaip jis i 
tą kiaušini pakliuvo, retas ryžta
mės metodiškai pagvildenti. Čia 
jau akademinio mąstymo sritis, 
reikalaujanti aristoteliškos kaktos 
ir stiprių profesoriškų akinių. Jei 
aristoteliškomis kaktomis šian
dien dar girtis negalime, tai lietu
viškus profesoriškus akinius sutik
sime beveik kiekviename dides
niame universitete.

Pastebėta, kad mūsų mokslo ir 
kultūros simpoziumuose pirmai
siais smuikais groja humanitarai 
arba pseudomokslinių sričių spe
cialistai. Tradiciškai įpratome 
žiūrėti į literatūrą, filosofiją, so
ciologiją, psichologiją, kaip į y- 
patingus mokslus. Tuos, kurie 
tuose dirvonuose pluša, laikome 
mokslininkais. Nepagalvojame, 
kad į humanitarinius sektorius 
griežtieji mokslai žiūri su nepa
sitikėjimu ir jų moksliškumą žy
mi klaustuko ženklu ar net kabu
tėmis. Fizikams ispanų ar pran
cūzų literatūros dėstytojas, su
prantama, yra pagarbos vertas ži
novas, bet jokiu būdu ne moksli
ninkas tikrąja prasme. Kaip ne
tinka kapeliono pravardžiuoti ge
nerolu, taip pat nedera vakarinių 
literatūros kursų lektoriaus va
dinti mokslininku.

Pasinešimas į humanitarinę 
pievą būdingas ne vien tik lietu
viams. Šiandien pseudomokslinis 
medus vilioja visų tautų jauni
mą. Sakoma, jaunimas trokšta 
dvasinio penol O iš tikrųjų jau
nuoliams yra žymiai lengviau stu
dijuoti literatūrą, antropologiją, 

sociologiją, negu narplioti painias 
DNA ir RNA molekulių sche
mas. Be to, auksaburnis sociolo
gas studentas, vaizdžiai kalbėda
mas apie utopines dausas, patrau
kia savo pusėn auditoriją ir išpo
puliarėja draugų tarpe. Kas kita 
su mažakalbiu, išblyškusiu bio
chemijos studentu, kuris ilgas va
landas susigūžęs praleidžia prie 
mikroskopo. Jis įvertinimo nesu
silaukia. Dažniausiai sociologai 
iš jo tik pasišaipo ir pavadina 
konservatyvia ląstele.

Platoniškai nusiteikę humani
tarai jaučia savo vertę ir nenori 
niekam užleisti primato. Lietuvių 
kolonijose į juos žiūrim kaip į 
pateptuosius. Platonas yra pasa
kęs: “Vieni žmonės yra iš aukso, 
kiti —iš sidabro, treti — iš gele
žies ir švino”. Kareiviams tenka 
sidabras, amatininkams ir darbi
ninkams — geležis ir švinas, o 
koks metalas skirtas filosofoams, 
visiems aišku. Kažkodėl tokia iš
pūsta nuomonė vyrauja jau kelis 
tūkstančius metų.

Ne tik humanitarinis bliz
gesys vilioja jaunimą, bet ir tas 
parankus skepticizmas, paženk
lintas laisvės ir kritikos dvasia. 
Kiek ten yra laisvės ir dvasios, 
vienas Dievas težino. Šių laikų į- 
vykiai rodo, kad modernūs skep
tikai mieliau giminiuojasi su kon
formizmu ir triukšmu, negu • su 
laisvės idėjomis. Kai kada nuotai
ka beveik nesiskiria nuo futbolo 
rungtynių: dvi prieštaraujančios 
pusės, ta pati masė, sudaryta iš 
susijaudinusių rėksnių ir keli did
vyriai, kuriuos minia išneša ant 
rankų. Panašiai ant rankų ne
šiojami ir oratoriai.

Todėl tikriesiem akademikam 
egzistuoti humanistinių universi
tetų aplinkoje nėra lengva. No
rom nenorom tenka įsijungti į

(Nukelta į 2 psl.)
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Kas yra Bažnyčia?

“Bažnyčia nėra žmogus, nei' 
žmogiška institucija. Bažnyčia y- 
ra dieviška. Jos galva yra Kris
tus. Kristus valdo savo Bažnyčią, 
Kristus gi turi ir pilną tiesą ir to
bulą meilę. Bažnyčia kai kuriuo
se savo nariuose yra netobula, 
bet ne savyje; savyje ji yra šven
ta ir neklaidinga, taigi skelbianti 
pilną tiesą.”

Šitokia Bažnyčios aptartis ne 
taip seniai pasirodė lietuviškoje 
spaudoje (žiūr. Darbininkas, 19- 
70 vas. 6 d. “Atsakymas į ‘Klau
simą be atsakymo’ ”). Minėta ap
tartis kelia abejonių savo teiginiu, 
kad Bažnyčia nėra žmogus. Tų 
teiginį straipsnio autorius grin
džia tokiu išvedžiojimu: “Bažny
čia yra dieviška. Jos galva yra 
Kristus.”

Kaip tik šitoje vietoje norisi pa
klausti: ar pats Kristus jau nėra 
žmogus? — J tai atsako apašta
las Paulius: “Vienas yra tarpinin
kas tarp Dievo ir žmonių, Žmo
gus, Kristus Jėzus” (1 Timot. 2, 
5). Skvireckas savo vertime žodį 
Žmogus rašo didžiąja raide. I'aip 
pat ir katekizmai moko, kad Kris
tus yra tikras žmogus, o ne vien 
tik Dievas. Taigi vien jau dėl to 
darosi neaišku, kodėl “Bažnyčia 
nėra žmogus”?

Bet ne čia yra klausimo esmė. 
Šitoje aptartyje prasikiša tenden
cija Bažnyčioje pabrėžti vien tik 
dieviškąjį elementą žmogiškojo 
sąskaiton, - pastarąjį iš akių iš
leidžiant ar net visai paneigiant. 
Bet tada gaunasi tam tikros, la
bai toli einančios išvados! Juk 
jeigu “Bažnyčia nėra žmogus”, 
tai jai nereikia jokių reformų. Jos 
net nebūtų įmanomos: juk norėti 
reformuoti patį Dievą būtų tikra 
nesąmonė.

Dėl to šitokio Bažnyčios sam- 
pročio atstovai nuosekliai turi 
būti nedraugiškai nusistatę nau
jovių arba reformų atžvilgiu. Jie 
turi ginti status quo arba esamą 
padėtį Bažnyčioje. Bet šitoks 
samprotis neišplaukia iš šven
to Rašto ir pačios Bažnyčios moks
lo. Juk Bažnyčia nesusideda iš 
vieno Kristaus!

Kristus, Bažnyčios steigėjas, kal
ba taip apie savo misiją pasauly
je: “Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, 
bet nusidėjėlių” (Mato, 9, 13). 
Iš to jau matyti, kad Kristaus pa
šauktaisiais yra ne tik žmonės, 
bet ir žmonės — nusidėjėliai. 
Kas savęs tokiu nelaikytų, tas 
jau izoliuotus! nuo išganymo 
bendruomenės arba nuo tų, ku
riuos Kristus pašaukė. Tokiam 
Kristaus visai nė nereikėtų.

Bet tokią laikyseną pats Kris
tus griežtai pasmerkė. Kaip evan
gelijos pasakoja, jis sėsdavo prie 
stalo su nusidėjėliais ir su jais 
draugaudavo, jei tik šie tokiais 
save laikydavo ir Kristaus kaip 
Gelbėtojo ieškodavo. “Ir atsitiko”, 
pasakoja evangelistas Morkus, 
“kad, jam už stalo sėdint jo na
muose, daug muitininkų ir nusi
dėjėlių sėdėjo užustalėje draug su 
Jėzumi ir jo mokytiniais, nes bu
vo daug tų, kurie jį ir sekė” (2,15)

Bet Kristus pasmerkė tuos, ku
rie laikė save tobulais, nes tokia 
jų laikysena neatitiko tiesą, — 
jie buvo tokie pat nusidėjėliai kaip

ir visi kiti. Dėl to anam garsiam 
Kristaus palyginime muitininkas 
išėjo iš šventyklos išteisintas, 
nes jis save laikė netobulu žmo
gumi ir meldė pasigailėjimo, — 
o fariziejus išėjo pasmerktas, nes 
jis save laikė tobulu žmogumi. Gi 
Dievo akyse jiedu abudu buvo 
nusidėjėliais, — tik ne abudu pri
sipažino.

Nusidėjėlių bendruomenė

Jau apaštalų laikais netrūko 
tokių, kurie save bandė laikyti 
tobulais dėl to, kad jie priklausė 
Bažnyčiai, kurios galva yra Kris
tus — Tobulasis, Šventasis. Tiesa, 
apaštalai, kreipdamiesi į krikš
čionis, juos vadindavo šventai
siais. Taip, pavyzdžiui, Paulius 
laišką romėnams šitaip adresuo
ja: “visiems Romoje esantiems, 
Dievo mylimiesiems, pašauk
tiems, šventiesiems”. Bet, egzege
tų aiškinimu, apaštalas krikščio
nis šventaisiais vadina ne dėl to, 
kad jis juos tobulais laikytų, o 
dėl to, kad jie, —pakrikštytieji,
— yra tapę ypatinga Šventojo,
— Kristaus, —r nuosavybe.

Štai apaštalas Jokūbas vis dėl
to sako: “Mes visi nusikalstame 
daugeliu 'dalykų” (3,2). O apaš
talas Jonas dar įsakmiau pabrė
žia: “Jei sakytumėm, kad neturi
me nuodėmės, mes patys save su- 
vedžiojame ir nėra mumyse tie
sos” (1,1,8). Taigi neaišku, kaip 
Bažnyčia tik “kai kuriuose savo 
nariuose yra netobula”? Kuriuos 
narius autorius šia turėjo galvoje?

Labai galimas daiktas, kad a- 
nie apaštalo Jono žodžiai apie vi
sų nuodėmingumą buvo nukreip
ti prieš vadinamuosius pneuma- 
tikus, kurie Bažnyčią iš tikrųjų 
laikė tyrųjų, šventųjų, tobulųjų 
bendruomenę. Tokių sąjūdžių ne
trūko Bažnyčioje ir vėliau. Jie įė
jo istorijon novacijonų, monta- 
nistų, katarų ir panašiais var
dais. Jų visų bendra klaida buvo 
nelaikyti Bažnyčios nusidėjėlių 
bendruomene. Juos visus Bažny
čia pasmerkė. Aišku, jų sampro
tis prieštaravo apaštalų mokslui. 
Bet tų sektų nariai aiškindavo, 
kad anas švento Rašto vietas rei
kią suprasti ne tiesiogine, o tik 
perkelta prasme: krikščionys tik 
taip sau vadiną save nusidėjėliais,
— gi iš tikrųjų jie tokiais nesą. 
Bet prieš tokius aiškinimus pa
kėlė balsą Bažnyčios Tėvas Au
gustinas, o kartu su juo ir vėles
nės konsilijos.

Jeigu Kristus ir jo Bažnyčia vi
sais laikais į visų be išimties lū
pas dėjo žodžius “ii“ atleisk mums 
mūsų kaltes” ir Mišių pradžioje 
liepė kalbėti “esu labai kaltas” 
bei melsti Dievą atleidimo, tai 
ne dėl to, kad susirinkę krikščio
nys vaidintų teatrą. Laiške pily- 
piečiams Paulius perspėja: “Vyk
dykite savo išganymą su baime 
ir drebėjimu” (2,12). Išimties jis 
nedarė nė pats sau .sakydamas: 
“Aš baudžiu savo kūną ir sten
giuos pavergti, kad kartais, ki
tiems skelbęs, pats nepasidary
čiau peiktinas” (1 Kor. 9,27). Iš

BAŽNYČIOJE
A. RUBIKAS

tų apaštalo žodžių matyti, kad 
kitiems skelbti Kristaus mokslą 
(kaip tai daro Bažnyčia) dar ne
reiškia ir pačiam skelbėjui tuo 
pačiu jau būti atspariam neto
bulybei.

Atgailos ir atsinaujinimo keliu
Bažnytinės bendruomenės idea

lizavimas prasidėjo po reforma
cijos, kada apologetai, gindami 
katalikų Bažnyčią, joje ypatin
gai pabrėždavo dieviškąjį ele
mentą. Tokių aiškinimų įtakoje 
kildavo įspūdis, kad bažnytinėje 
bendruomenėje ydų iš viso nega
li būti: juk ji yra dieviška. To
kio samprocip vedini, tie patys a- 
pologetai stengdavosi Bažnyčioje 
viską bet kokia kaina išteisinti. 
Bet tokia taktika jie tik padėda
vo Bažnyčioje atsirasti triumfa- 
listinėm nuotaikom, kurios ves
davo į išdidumą, reformų neno
rą ir vadovaujančių asmenų gar
binimą arba kultą. Juk ką čia ga
li taisyti ar gerinti, jei viskas yra 
dieviška, o kas dieviška, tai yra 
tobula.

V. K. Jonynas šv. Kazimieras (skulptūros detalė Šv. Onos
koplyčioj, Amsterdame, N. Y., šv. Kazimiero parapijos kapinėse; 
koplyčią pastatė Jonas V. Kiškis savo žmonos Onos atminimui.

Nuotr. V. Maželio

Ilgą laiką Bažnyčia buvo ne 
tik suprantama, bet ir išgyvena
ma kaip įstaiga, kuri negali ir 
niekad negalės pasikeisti: viskas 
joje buvo nuspręsta ir nustatyta 
amžių amžiams. Didieji viduram
žių teologai buvo tarę galutinį 
žodį teologiniais klausimais. 19- 
18 m. išleistas bažnytinės teisės 
kodeksas įsako filosofiją ir teolo
giją kunigų seminarijose dėstyti 
Tomo Akviniečio metodu, moks
lu ir principais (1366,2). Aristo- 
telinė filosofija, kuria rėmėsi teo
logai savo darbe, taip pat buvo 
vadinama perennis — amžina. 
Bažnyčios griežtas monarchinis 
stilius, kur vieni valdo ir leidžia 
įsakymus, o kiti juos priima ir 
vykdo, neturėdami čia balso tei
sės, taip pat atrodė pastovus ir 
amžinas. Bažnytinė lotynų kalba, 
jos liturgija, jos Mišių maldos, 
viskas atrodė galutinai nustatyta 
amžiams. Diskusijų tais klausi
mais niekas neleido. Ir gavosi įs
pūdis, kad JJažnyčia, tokia, kokia 
ji buvo, buvo nuo pat savo gyva
vimo pradžios, ir kad tai, kas Baž
nyčioje iki smulkiausių dalykų 
buvo nustatyta ar praktikuoja
ma, rėmėsi neatmainoma Dievo 
valia: kadangi pats Dievas nesi
keičia, tai ir Bažnyčioje niekas 
negalės keistis.

Prieš tokį samprotį ir tokias 

nuotaikas pakėlė balsą antrasis 
Vatikano susirinkimas. Reikia pa
sakyti, kad jos dogminės konsti
tucijos “Bažnyčia” lietuviški ver
tėjai (“Krikščionis gyvenime” lei
dinys) pastraipai, aiškinančiai 
kas yra Bažnyčia, yra davę labai 
vykusią antraštę: “Bažnyčia — 
regima ir neregima tikrovė”. To
je pastraipoj susirinkimo tėvai aiš
kina, kad Bažnyčioje “yra suau
gę draugėn žmogiškasis ir dieviš
kasis elementai” (8), ir kad dėl 
to reikia daryti skirtumą tarp 
Kristaus, — Bažnyčios galvos, — 
ir nusidėjėlių, Bažnyčios sąnarių. 
Visa tai, kas liečia Kristų ir jo 
veikimą Bažnyčioje, yra tobula 
ir šventa, •— ir negali būti re
formų dalyku. Bet kas kita yra 
su nuodėmingais žmonėmis. 
Konstitucija sako: “Kristus, šven
tas, nekaltas, nesuteptas, nepaži
no nuodėmės, bet atėjo atlyginti 
už tautos nusikaltimus. O Baž
nyčia, apglobdama pati savyje 
nusidėjėlius, yra šventa ir drau
ge nuolat apvalytina; todėl nuo
lat žengia atgailos ir atsinaujini
mo keliu” (8).

Ką reiškia Bažnyčią atnaujinti?

Šiandien yra daug kalbama ir 
rašoma apie Bažnyčios dialogą 
su pasauliu. Kad su pasauliu iš 
viso susišnekėtų, Bažnyčia šian
dien stengiasi kalbėti modernia 
žmonių kalba, — jiems supran
tama. Tačiau ne vien čia yra Baž
nyčios atsinaujinimo esmė.

Vesti dialogą su pasauliu reiš
kia ne vien kalbėti pasauliui a- 
pie Kristų, bet kartu ir būti pa
tikimu jo skelbėju. Čia neužtenka 
sakyti: “Mes turim pilną tiesą”, 
mes skelbiam Kristaus mokslą. 
Reikia patiems tuo mokslu ir gy
venti. Dėl to Bažnyčios atsinauji
nimo rodikliu yra ne jos dialogas 
su pasauliu, o visų pirma jos pa
čios ištikimybė Kristui. Nuo tos 
ištikimybės priklauso dalinai ir 
Bažnyčios pasisekimas pasauly. 
Todėl ir reformų tikslas turi bū
ti visų pirma Viešpaties veido 
valymas bažnytinėse bendruome
nėse nuo žmogaus įneštų dėmių 
arba persiėmimas Kristaus dvasia.

Krikščionybė yra nuolatinio at
sinaujinimo religija. Ji yra Nau
jasis Testamentas ir prasidėjo su 
Senojo reforma. Ji įpareigoja kiek
vieną krikščioni kalbėti Confi- 
teor (kalčių išpažinimą), ir nuo
lat vykdyti asmenišką reformą.

Bet krikščionys gyvena bend
ruomenėmis. Jie jas kuria, jie jas 
pavidalina. Jie yra už jas atsa
kingi. Dėl to ir krikščioniškoji 
reforma negali sustoti ties bend
ruomeninio gyvenimo slenksčiu. 
Jos dalyku yra ir viešasis bažny
tinis gyvenimas. Juk ydos per 
bendruomenės narius gali veržtis 
ir į pačią bendruomenę. Dėl to 
krikščioniškoji reforma turi pra
sidėti pavienių Bažnyčios narių 
minčių ir širdžių reforma ir baig
tis arba vainikuotis bendruome
ninio gyvenimo arba tarpusavio 
santykių reforma.

Klaidingas klausimo pastatymas

Bažnyčios tikslas yra Dievas, 
kuris pasaulį myli ir jį per Bažny
čią gelbsti.

Supasaulėjusi Bažnyčia negalė
tų pasaulio reformuoti ir jo į Die
vą vesti. Dėl to jos jėga priklau
so nuo jos ištikimybės Dievui ar
ba jo Dvasiai. Dėl to Bažnyčia tu
ri gintis nuo pasaulio dvasios ar
ba nuo tų elementų, kuriuos jon 
įneša pasaulio dvasia.

Seniau tuo klausimu rašomos 
(Nukelta j 2 psl.)
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VISĄ LAIKĄ
Pokalbis su prof. dr. Pranu Skardžium

Povilas Purinas Laivai (Iš dailės parodos New Yorke. Nuctfr V Maželio)

Apskritai išeivio rašytojo gy
venimas yra gan nuobodus. Jis 
keliasi iš ryto, eina į darbą, grį
žęs pavalgo, paskaito laikraštį, 
dirstelėja televizijon, ką nors 
užmeta ant popieriaus (jei ne- 
pervargęs), o laike savaitgalio 
juodraštį patikrina. Kitą savait
galį, atėjus gal įkvėpimui, jį 
“sugromuliuoja — ištiesia” ir 
jam atrodo, kad štai kas nors 
pasidarė. Temų jis semiasi iš 
savo ar kitų išeiviškų pergyve
nimų, atsiminimų, įsikūrimo bė
dų. ar iš šiandien šip krašto 
spaudoje populiarių problemų, 
arba leidžiasi į Lietuvos senovės 
tamsias girias... Gal tokiu būdu 
ir atsiranda išeivijos romanuo
se problemų ir vaizdų vienodu
mo pasikartojimas, savotiška 
krizė. Rašoma vis patriotiniB, is
torinis, pirmosios švelnios mei
lės, jaunystės atsiminimų, kai
mo romanas; mišrių šeimų, 
žmonos pabėgimo romanas, su
kama apie kunigų su romantiš
ku epizodu problemas, aktualius 
narkotikus, laikinus “užsukimus 
į motelį”, įsitaisymą Amerikoje, 
Nepriklausomybės laikotarpio 
gražaus gyvenimo prisiminimus, 
prie kurių galima pridėti ir ki
tas gan nuvalkio'as, bet rečiau 
mėgintas temas, kai kurias, net 
nepaliestas, gal net nežinomas.

Čia įeitų gal intelektualinis 
romanas, politiškai - utilitarinis 
— su nuotykiais, brutalusis — 
“mušeikiškas”, kelionių, satyri
nis ar tragiškas, apie korupciją, 
apie ais ras: ”kaip mane vaiki
nas suvedžiojo”, ar “kaip mane 
nesuvedžiojo”, katalikiškas — 
apie gimimo kontrolę ar celiba
to problemą, kaip vyrai kartais 
nežmoniškai traktuoja mergi
nas, kaip vedę viens kitą psi
chologiškai - fiziškai “išnaudo

Vienas ryškiųjų pojablonski- 
nės kartos mūsų kalbininkų 
prof. dr. Pranas Skardžius, eilę 
pastarųjų metų dirbęs Kon
greso bibliotekoje, Washingto- 
ne, š. m. vasario mėnesį iš to 
darbo pasitraukė, išeidamas 
pensijon. Profesorius yra gimęs 
1899 m. kovo mėn. 26 d. Suba
čiuje, Panevėžio apkr.

Dar ankstesnis dr. Prano 
Skardžius keliolikos metų, kaip 
profesoriaus, darbas Lietuvos 
universitetuos, jo mokslinių vei
kalų ir daugybės atskirų studi
jų paskelbimas įvairiuos mokslo 
žurnaluos tampriai siejasi su 
anuo nepriklausomybės metais 
tautoje pažadintu kultūriniu po
lėkiu visose kūrybos srityse. Ir 
lietuvių kalbos tyrinėjimas tada 
jau kopė į plačiai pasaulyje re
gimą kalbotyros mokslo viršū
nę. Deja, prasidėjęs antrasis pa
saulinis karas ir Lietuvos oku
pacijos normalų mūsų kalbinin
kų darbą tragiškai sutrukdė. 
Ne vienas jų turėjo palikti net 
savo gimtąjį kraštą ir atsidurti 
svetur. Toks likimas ištiko ir 
prof. dr. Praną Skardžių.

Tačiau ir pokario, ir vėles- 
niuos užjūrio metuose prof. 
Pranas Skardžius pamėgtojo 
lietuvių kalbos mokslinio tyri
nėjimo neužmetė. Tai rodo, toli 
nesižvalgant, štai jau šių metų 
(1971) data Pedagoginio Litua
nistikos Instituto ir mecenato 
Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio išleistas profesoriaus 
naujas veikalas “Ankstyvesnė 
ir dabartinė lietuvių bendrinės 
kalbos vartosena”.

Čia suminėtos progos paska
tino redakciją klustelti prof. 
Praną Skardžių apie įvairias 
lietuvių kalbos mokslo proble
mas praeityje ir dabartyje.

*
1. Kalbininkai mokslininkai 

jau nuo seniau yra pradėję do
mėtis lietuvių kalba ir, atrodo, 
ja dabar gyvai tebesidomi. Kuo 
tai reikia aiškinti?

Kalbininkai lietuvių kalba yra 
domėjęsi visą laiką, nuo pat pra
džios, kai XIX a. vidury buvo 
įkurtas lyginamasis indoeuro
piečių kalbų mokslas. To mokslo 
įkūrėjas, vokiečių kalbininkas 
Fr. Boppas, savo 1833-52 m. ly
ginamojoje gramatikoje šalia 
sanskrito, Avestos (šen. persų), 
armėnų, graikų, lotynų, šen. sla
vų, gotų bei vokiečių kalbų ly
giomis jau vartoja ir lietuvių 
kalbą. Galutinai liet, kalbą lygi
namosiose indoeuropiečių kalbų 
studijose įteisino K. Brugman- 
nas, irgi vok. kalbininkas, savo 
monumentaliniame darbe Grund- 
riss der vergleichenden Gram- 
matik der indogermanischen 
Sprachen (1886-92). Po to liet, 
kalbą XIX a. antroj ir XX a. 
pirmoj pusėj toliau yra tyrinėję 
daugybė įvairių tautų kalbinin
kų, jų tarpe J. Jablonskis ir K. 
Būga.

šitokį didelį susidomėjimą

ja”, kaip jaunuoliai — jaunimas 
tik savimi tesirūpina, maištau
ja, nutautėja, palieka namus. 
Temų yra Šimtai.

Kodėl ne? Prie to galima dar 
pridėti amerikiečių leidyklų 
skundus. Ir jie skundžiasi nu
valkiotom temom, kurios pas 
mus net nebuvo gal nė mėgin
tos, kaip pvz.; “grupė nepažįs
tamų žmonių susipažįsta keisto
se aplinkybėse", kariuomenės 
gyvenimo romanais, psicho - kū
niškais romanais, šeimos kroni
kos aprašymais arba kaip ro
manistas rašo romaną apie ro
manistą, kurio romane jis pats 
dalyvauja ir rašo "šitą” roma
ną, kurį skaitome taip, kad pa
sakotojas pasidaro charakteriu, 
kurį jis pats aprašo, bet jis nė
ra tikras charakteris romane, 
niekieno dar neaprašytas, išsky
rus..., vienu žodžiu, dvigubais A. 
Gide (“The counterfeiters”) ro
manais, arba vos ne “lunatiš- 
kais” romanais (bet ir tokių ne
turime).

Visi skundžiasi nuvalkiotom 
temom. Krizė egzistuoja ne tik 
pas mus, nes temos kyla, kren
ta, jų skaičius tai mažėja, tai 
didėja. Gal reiktų šitai pamirš
ti? Mažiau skaityti, kas para
šyta? Ar perrašyti tai, kas jau 
parašyta? Bet su nauja, asme
niška koncepcija ? Asmenišku 
pergyvenimu? O gal rasti minė
tose temose paprastų dalykų? 
Gal rasti paprastame kasdieny
bės gyvenime tą didžiąją pa
pras'ūmo TIESĄ taip, kad jis 
nustebintų skaitytoją tuo, ko 
jis joje nemato? Meilė, neapy
kanta, įvairios profesijos, net 
antiromanas dar neišsemti. Ir 
amžinybė.

Reikia TIESOS. Gal pakanka-

liet, kalba kalbotyros tikslui vi
sų pirma reikia aiškinti labai di
deliu tos kalbos senumu: iš visų 
ligi šiol išlikusių indoeuropiečių 
kalbų ji yra pati seniausia, ar
chaiškiausia. Dabartinėj liet, 
kalboj apsčiai randame atskirų 
formų, žodžių ir iš dalies net po-1 
sakių, kurie seniausiose, jau iš-' 
nykusiose indoeuropiečių kalbo
se tik iš dalies besutinkami. To
dėl garsusis prancūzų kalbinin
kas A. Meillet kartą paskaitose 
yra apsakęs: “Kas nori girdėti, 
kaip indoeuropiečiai kalbėjo, te- 
pasiklauso kaimo lietuvį kal
bant."

Antra vertus, liet, kalba, bū
dama didžiai sena, yra dar tuo 
svarbi, kad visą jos gyvatą, vi
sas žymesnes joje vykstančias 
atmainas, dabar galime tiesio
giai stebėti ir tyrinėti, štai kad 
ir dabartinės liet, bendrinės kal
bos susidarymas: paskutiniųjų 
jos keliolikos dešimtmečių isto
rija aiškiai rodo, kaip ta kalba 
pradėjo formuotis priešaušrio 
laiku, kaip ji pastebimai buvo 
sudaroma Aušros ir Varpo lai
kais, bet daugiausia ją į dabarti
nes vėžes yra pasukęs J. Jab
lonskis.

2. Kaip ėjo universitetinis lie
tuvių kalbos mokslo darbas ne
priklausomybės laikais?

Kalbotyros reikalai nepriklau
somojoj Lietuvoj nėra visados 
buvę vienodi. Pat pradžioj, tik 
įkūrus Lietuvos universitetą, 
1924 m. gruodžio 1 d. mirė K. 
Būga, kuris vienintelis tegalėjo 
paruošti ateičiai naujų kalbinin

Prof. dr. Pranas Skardžius
.Ti

kų lituanistų, bet, deja, jis nebe
suspėjo to padaryti. Po kurio 
laiko buvo kviečiamas G. Gerųl- 
lis (kilimo lietuvis — Jurgis Ge
rulis) profesoriauti, bet, kad ir 
jam buvo siūloma didžiausia tuo
met galima alga, derybos ilgai 
užtruko ir pagaliau visai nutrū
ko: gavęs pakvietimą, jis išvy
ko į Leipzigą ten naujai įsteigtos 
baltistikos katedros eks. ord. 
profesoriaus vietos užimti dėl 
to padėtis mūsų universitete di
džiai pasunkėjo, ir niekas neži-
nojo, ką toliau daryti. Taip nu
sitęsė ligi 1925 m .rudens. Tada 

J. Jablonskis vieną kartą mane 
paklausė, ką mes (jis turėjo gal
voj A. Salį ir mane) manome da
ryti. Aš jam trumpai atsakiau: 
nei Universiteto vadovybė, nei 
Humanitarinių Mokslų fakulteto 
dekanatas nerodo jokios inicia
tyvos, ir mes tiesiog nežinome, 
ką daryti. Po to jis dar paklau
sė: ar Jūs norite važiuoti į už
sienį studijuoti? Aš jam aiškiai 
atsakiau, kad norime. Ir netru
kus viskas pajudėjo: J. Jablons
kis parašydino tris laiškus: Švie
timo ministrui K. Jokantui, A. 
Smetonai ir M. Biržiškai. Po ke
lių dienų K. Jokantas pasikvietė 
mane su A. Saliu ir sako: va, 
gavau J. Jablonskio laišką, ir 
man jo užtenka kaip įrodymo. 
Tad ar norite važiuoti į užsienį 
studijuoti? Abudu atsakėme tei
giamai. Ir mudviem netrukus 
buvo paskirtos stipendijos, ku
rias gavę 1925 m. lapkričio gale 
išdūmėme į Leipzigą.

Leipzige mudviem teko kartu 
studijuoti, tik šiek tiek pasi
skirsčius studijas: aš pagrindine 
grupe pasirinkau baltistiką, ša
lutinėmis — slavistiką ir filoso
fiją, o A. Salys pagrindine grupe 
ėmė studijuoti baltistiką, šaluti
nėmis — idoeuropistiką ir filoso
fiją. Studijų laikas bėgte bėgo, 
neilgai trukus, jau teko pradėti 
galvoti, ką darysime, baigę savo 
studijas. Aš, kaip vyresnis, tu
rėjau anksčiau grįžti: pagal tuo
metinį mobilizacijos įstatymą 
man 1929 m. pradžioj nebegalė
jo būti prailgintas studijų laikas, 
kad aš be pertraukos galėčiau 
spaudai paruošti ir savo diserta
ciją, nes, sulaukęs tam tikro am
žiaus, tik kaip mokytojas galė
jau būti paskirtas į atsargą. Iš 
kitos pusės Humanitarinių Mok
slų fak-to dekanas prof. V. Krė
vė-Mickevičius mane laiškais tie
siog bombarduote bombardavo, 
kad aš ko greičiau grįžčiau, nes 
tuomet, kilus savotiškam nesusi
pratimui fakultete, kalbinių li
tuanistinių kursų dėstymas prieš

metus kitus buvo nutrauktas, ir 
studentai lituanistai, išklausę 
visus kitus reikiamus kursus ir 
išlaikę jų egzaminus, niekaip ne
galėjo savo studijų baigti dėl 
dėstytojo kalbininko lituanisto 
nebuvimo. Buvo projektuojama 
taip: aš, anksčiau grįžęs, po me
tų galėsiu išvažiuoti į užsienį ir 
ten galutinai paruošti savo di
sertaciją, o A. Salys, pabaigęs 
savo studijas, tuojau važiuos į 
Hamburgą pas G. Pancocelli - 
Calcia savo eksperimentinės fo
netikos studijų pagilinti ir vėliau 
galės mane pavaduoti. Bet vis
kas kitaip įvyko: anksčiau sugrį
žęs, iš pradžios aš vienas turgau 
skaityti visus lietuvių kalbotyros 
kursus ir net praktinį lietuvių 
kalbos kursą, o A. Salys sugrįžęs 
nuėjo į Teologijos-Filosofijos 
fakultetą dirbti. Po metų aš, tie
sa, išvykau į užsienį, bet ten te
galėjau būti maždaug pusę to 
laiko, kaip buvo manoma, ir su
grįžus vėl užgriuvo begalės dės
tomojo darbo. Kiek daugiau ga
lėjau atsikvėpti, kai P. Jonikas, 
baigęs savo studijas užsieny, 
ėmė dėstyti atskirus epizodinius 
kursus ir vesti proseminarą, o 
A. Salys, vyriausybei panaikinus 
kalbotyros skyrių Teologijos-Fi
losofijos fak-te, sugrįžo į Hu- 
man. Mokslų fak-tą.

Šitokiose aplinkybėse aš, žino
ma, nedaugiausia ką galėjau pa
daryti, bet ką galėdamas vis dėl
to dariau. 1930 m. pradėjau re
daguoti fakulteto leidžiamą kal- 
botyrinį žurnalą Archivum Phi- 
lologicum, kurio iš viso pasirodė 
8 knygos. 1933 m. pabaigiąu sa
vo habilitacinį darbą Daukšos 
akcentologija, kuri buvo išspaus
dinta 1935 m. Man labai daug 
laiko atėmė Lietuvių kalbos žo
džių daryba (1943), kurią sku- 
bomis turėjau baigti karo metu, 
kaip reikiant net nespėjęs ganė
tinai apdoroti kai kurių jos at
skirų dalių, bet aš nesigailiu tai

(Nukelta į 5 pusi.)



“Draugo” romanų konkurso 20 metų jubiliejinė šventė Jaunimo centre, Chicagoj. š. m. kovo mėn. 14 d. Žodį taria (dešinėje) laureatas rašytojas Vytautas Volertas. 
Salėje matyti dalis iškilmėje dalyvavusios publikos. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirm. dr. Algirdas Nasvytis, Bro
nė Volertienė, “Draugo" garbės redaktorius Leonardas Šimutis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos pirm. Stasys Barzdukas, J. Daužvardienė, generalinis 
Lietuvos konsulas dr. P. Daužvūrdis, Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos pirm. Teo doras Blinstrubas, Chicagos apylinkės Lietuvių fronto bičiulių pinu. Levas Prapuo
lenis ir kt. Nuotrauka V. Noreikos

Kūryba gimsta žmonių mintyse ir jų
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JAUNŲJŲ TALENTŲ EGZISTENCIJA. 
LAUREATO VYTAUTO VOLERTO ŽODIS 
“DRAUGO” LITERATŪROS ŠVENTOJE — 
KONCERTE.
DIDĖJA AMERIKIEČIŲ SUSIDOMĖJIMAS 
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ŽMOGIŠKOJO ELEMENTO REFORMA 
BAŽNYČIOJE.
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savitarpio santykiuose
Laureato Vytauto Volerto žodis dvidešimtojoje "Draugo" romanų konkurso premijos 

įteikimo iškilmėje.JAUNŲJŲ TALENTŲ 
EGZISTENCIJA

Šiais laikais, kai tiek daug gi to gražaus, žadančio jauni-
dėmesio skiriama protestuojan
čio jaunimo aspiracijoms, jau
nystė su disciplinuoja kūrybine 
liepsna turi dešimteriopą žave
sį. Juk nuo jos priklauso mūsų 
kultūros ateitis. Tiesiog miela, 
radus spaudoje pavardę jauno 
žmogaus, pradedančio aktyviai 
reikštis kurioje nors meno 
šakoje. Norisi pasidžiaugti jo 
sugebėjimais, spustelėti ranką, 
palinkėti sėkmės.

Tačiau su liūdesiu tenka kon
statuoti, kad ypač mūsų muzi
kinis prieauglis nėra gausus. Ar 
daug jaunų instrumentalistų su 
muzikos magistrų laipsniais pa
sirodė, sakysim, per pastaruo
sius trejus metus. Tikrai ne
daug. Galima ant nykščių su
skaičiuoti. Paliekant nuošalyje 
jauną Vytenį M. Vasyliūną, ku
ris jau sugebėjo pasireikšti pla
čia turininga koncertine veikla, 
prieš akis iškyla bent keturios 
naujausios pavardės: Raimonda 
Apeikytė iš Pietų Kalifornijos, 
Barbora Ūsaitė iš Michigano, 
Alisa Lampsatytė ir Mindaugas 
Mačiulis — abu iš Chicagos. Jei 
yra ir kitų, tegul neužsigauna, 
nes jų pasiekimai, ma'yt, dar 
reikiamai nebuvo atžymėti išei
vijos spaudoje.

Dėl tokio miniatiūrinio muzi
kų prieauglio, tur būt, kalta ir 
pati modernioji muzika, atsidū
rusi visokių srovių ir stilių sū
kuryje ir nūs ūmusi ne vieną 
gabų jaunuolį į elektrinių gi' a- 
rų glėbį. Be to, tradiciškai mes 
greičiau pritampame prie dai
navimo, dailės, ar net vaidybos, 
negu fortepijono, smuiko, vio
lončelės. Pastarųjų instrumentų 
technikos ir muzikinės literatū
ros apvaldymas reikalauja daug 
laiko ir pasiaukojimo. Juk kiek 

mėlio pradeda pianino pamokas 
ir kiek tų vunderkindų “protin
gai” skambina scenoje, o išlieka 
— tik retas.

Todėl ar nedera suipiąstyti 
ties tais keliais interpretato
riais, neseniai užsiangažavusiais 
aukšto lygio debiutiniais rečita
liais, ir paklausti: Kokia jų atei
tis? Ar jų veikla turės apsiriboti 
tik sporadiškais pasirodymais 
kolonijos ribose, talkininkaujant 
chorui, vokalistui; mokant vai
kus pianino skambinimo; lekto
riau jant kolegijoje; suruošiant 
atsitiktinį rečitalį? Ar tai vis
kas? Ar nėra galimybių sudary
ti minimalias sąlygas koncerti
nei programai parengti ir pasi
rodyti platesnei lietuvių ir sve
timtaučių visuomenei, keliau
jant iš miesto į miestą?

Žinoma, į visus tuos sugesty
vius klausimus pirmiausia gali 
atsakyti tik patys muzikos me
nininkai. Daug kas priklauso 
nuo jų pačių veržlumo ir noro. 
Bet šalia norų reikalingos ir lė
šos. O čia jau kitokia gama, 
daug painesnė. ĮSU ja grumtis 
jauniems idealistams nėra leng
va. Jei mes kai kurių vertingų 
knygų išleidimui deramai skiria
me fondų sumas, ar nevertėtų 
kokią dalelę skirti ir jauno, 
daug žadančio talento parėmi
mui.

Be abejo, kai kurie skeptikai, 
kaip vanagai, puls į akis: “Kam 
to reikia. Jeigu jie jau tokie ga
būs, pajėgs pa'ys prasimušti ir 
be kitų pagalbos“. Ne, mielieji 
skeptikai, tokių stebuklų nebu
vo nei žiloje senovėje, nei baro
ko, nei romantizmo laikais, o 
išeivijos sąlygomis apie tai ir 
kalbėti neverta. Visi vaikai ži
no, kad aukštasis menas, ypač

(Nukelta į 2 psl.)

Kas norėjo tik su “Pragaro vy- dovus? Jie taip pat yra kultūrinės bet vykdytinų, jei norime gyventi, 
resniuoju” susipažinti, tam čia 
atvykti nebūtinai reikėjo. Vien tik 
koncertų mėgėjai, Clevelando vy
rų okteto bičiuliai, galėjo taipgi 
pavėluoti. Malonūs šios popietės 
dalyviai, bet Jūs stengėtės pagerb
ti “Draugo” rūpesčius, surištus su 
mūsų literatūra. Kadangi ir aš 
esu truputį čia įsimaišęs, tai gal 
nuoširdumo žiupsnelis kliūva ir 
man. Kiekvienam, negailėjusiam 
laiko, už tai dėkoju.

Dėkoju konkurso komisijai, nu
silpninusiai akis skaitant, išvargi
nusiai pirštus, daug puslapių ver
čiant.

Per dvidešimt metų konkursų 
pagrindiniu — nors kukliausiu — 
veikėju buvo Draugo leidėjai. Jei 
išliks mūsų istorija, joje aiškiai 
matysis tėvai marijonai, dienraš
tis ir kiti jų darbai. Kiekvienas 
jaučia, kad mano didžiausia pa
dėka skiriama jiems.

Goethė literatūrą vadino trupi
nėlio trupinėliu viso, kas vyko ar 
buvo pasakyta. Mums raštas turi 
didesnę reikšmę. Jis augino tautos 
jaunimą, stiprino vyresniuosius. 
Šalis, stokojanti kūrybos, dvasine 
prasme yra nežinoma šalis. Tau
tinė literatūra, prasidedanti pasa
komis ir einanti iki romanų, ky
la iš žmonių vidinio respekto pa
tiems sau, kuris yra neįmanomas 
priespaudoje. Todėl lietuviuose 
knyga su laikraščiu buvo gerbia
ma ir visados rišosi su laisve.

Literatūra, nesvarbu, kiek ją 
gerbtume, Goethės žodžiu tariant, 
sudaro vien ‘trupinėlį’, tik vieną 
apraišką kultūroje, kuri yra žino
jimas viso gėrio, aistra visai švie
sai. Ir štai kyla mintis: kas ir kaip 
atžymės lituanistinių mokyklų 
mokytojus, laikraštininkus, radijo 
valandėlių darbuotojus, chorve
džius, tautinių, šokių grupių va- 

srities žmonės, jų atiduotas laikas 
prilygsta daugelio romanų para
šymui. Dailininkas, kompozito
rius, poetas, mokslininkas išlieka 
darbuose. Kaip išliks šių, kantriai 
vargstančiųjų, auka?

Kūryba gimsta žmonių minty
se ir jų savitarpio santykiuose. To
dėl mėnulyje kultūros ženklų ne
užtikta. Mąstytojas, autorius, ta
pytojas atsiskleidžia ne sau, bet 
šalia esantiems. Net ir tautų kū
rybiniai turtai nelieka tik namie 
— jie puošia visą pasaulį. Nebus 
tautos, nebus kultūros, nebus įna
šo žmonijai.

Ir štai nuo čia suku kasdienon, 
kuri, deja, egzistuoja. Realybė 
mums primena: yra darbų, ne
įtrauktų kultūrinėn sritin, tačiau 
skaudinančių galvas, geliančių 
pirštus, juodinančių gerą vardą, 

Daug kam bus malonu turėti premijuotąjį romaną su autoriaus parašu. Laureatas Vytautas Volertas, literatūros 
bičiulių apsuptas, autografuoja savo knygą Premijos įteikimo iškilmėje koncertavusiems Clevelando okteto vy
rams. Nuotr. A. Gulbinsko

Kasdiena su realybe reikalauja 
Lietuvių Bendruomenės, ALT’os 
VLIK’o, festivalių ir kitokių įvy
kių. Ir štai jus, parodžiusius dė
mesį knygai, prašau taipgi pagal
bos Chicagoje esančiam JAV LB 
Tarybos prezidiumui, savo apy
gardos pirmininkui, jo valdybai, 
Dainų ir Tautinių šokių švenčių 
komitetų pirmininkams ir jų 
talkininkams, Švietimo tarybai bei 
Kultūros fondui, Bendruomenės 
apylinkėms. Prašau dėmesio Ame
rikos Lietuvių Tarybai.
'■3 t • . ' ,

Ne visi patarimai yra neklai
dingi. Turime galvas, supranta
me kiekvienos institucijos svarbą, 
matome jų darbus. Supa neatlai
dus gyvenimas, nežiūrįs mūsų 
skaičiaus, sąlygų, finansinio pajė
gumo. Tad kai versite, skaitysite, 
peiksite ar smerksite “Pragaro vy

resnįjį”, prisiminkite kas dieną ir 
šį prašymą. Jei akyse laikysime re
alybę, mūsų pasiekimai nevirs 
mirusiais istorijos paminklais.

Esame skirtingų minčių, sko
nių, kelių. Bet ar ne skirtumuose 
vystosi kultūra, dėdama žmogaus 
ženklą ir kartu jungdama? O mes,

Didėja amerikiečiu susidomėjimas 
lietuviu kalbos mokslu

P. JONIKAS

Dar prieš keletą dešimtmečių 
palyginti nedaug dėmesio Ame
rikoje tebuvo skiriama mokslui 
tokių kalbų, kaip lietuvių kalba. 
Tačiau pastaruoju laiku čia da
lykai žymiai pasikeitė. Priaugo 
jaunoji JAV kalbininkų karta, 
kuri tolydžio vis daugiau rodo 
susidomėjimo ir lietuvių kalbos 
tyrinėjimu. Nuolat auga skai
čius jaunųjų kalbininkų, dau
gėja ir jų darbų, skirtų lietuvių 
kalbos mokslo problemoms. Čia 

lietuviai, turime ir daug stipres
nių ryšių. Dėl jų esame čia. Įvai
rus amžius, finansinis pajėgumas, 
išsilavinimas, profesija ir būdas 
telpa vienoje salėje.

Ir mano vienas žodis skiriamas 
Jums visiems — dėkoju.

tuo tarpu paminėsiu bent porą 
faktų.

Pernai metais Pensilvanijos 
valstybinio universiteto (Penn- 
sylvania Statė University 
Press) buvo išleista knyga 
“Buities Linguistics” (177 psl.), 
redaguota profesorių T. F. Mag- 
nerio ir W. R. Schmalstiego. Tai 
apskritai rinkinys paskaitų, 
Philadelphijoje skaitytų bene 
pirmajame šiame kontinente 
baltistų (baltų kalbų — lietu
vių, latvių prūsų — tyrinėtojų) 
suvažiavime. Knyga dedikuota 
prof. Alfredui Sennui jo 70 m. 
amžiaus sukakties proga. Svar
biausias suvažiavimo organiza
torius buvo ir vienas šio leidinio 
redaktorių, prof. W. R. Schmal- 
stiegas, pats išmokęs lietuviškai 
ir paskelbęs eilę straipsnių bei 
studijų įvairiais lietuvių kalbos 
klausimais Amerikos ir užsienio 
mokslo žurnaluose bei leidi
niuose.

šiame leidinyje sutelkta 18 
autorių, kurių 3 lietuviai, 3 lat
viai (jų tarpe 1 latgalietis), o 
kiti amerikiečiai. 8 straipsniai 
skirti lietuvių kalbai, 5 —; bend
rajai baltų (iš dalies kartu ir 
slavų) kalbotyrai, 5 — prūsų 
(Old Prussian), 2 — latvių.

Knygoje apžvelgiama lietuvių 
kalbos mokslo padėtis dabarti
nėje Lietuvoje (Dambriūno), 
nagrinėjamas lietuvių kalbos 
daiktavardžio kirčiavimas (B. 
J. Darden ir D. F. Robinson), 

(Nukelta į 2 psl.)
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KADA PATOGUMAS
• N

TALKINA AMŽINUMUI

Lietuvio dailininko imtynes 
principusuzv

Dailininko Justino

Prieš kelias savaites laisvuo
sius Vakarus oro paštu pasiekė 
tik ką Lietuvoje išleistos knygos 
“Justinas Vienožinskis” pirmieji 
egzemplioriai. Parengė Irena Košt- 
kevičiūtė. Kai kas tuoj krei
pėsi į gimines Lietuvoje, prašyda
mi minėtą knygą nupirkti ir at
siųsti. Bet ją Lietuvoje netaip 
lengva nupirkti, nes visos gero
sios knygos žmonių tuojau išgau- 
domos. Taip yra ir su 377 psl. 
monografija apie Lietuvos Meno 
mokyklos kūrėją, iškiliųjų dai-

Vienožinskio monografiją pasitinkant

ALM. DR

dus, pražudė turtą ir tradicijas. 
Kaip po ilgo svaiginančio sapno, 
blakstienas pravėrę, patyrėme ir 
mes, kad pasikeitė ir visas Lietu
vos gyvenimas — pergalėtojo lau
rais vainikuotas, pragudrėjęs mu
žikas — naujas Lietuvos šeimi
ninkas — tarsi nebūtų reikalin
gas pavasarinės lakštingalų mal
dos. Pasikeitė ir bajorijos likusios 

lininkų auklėtoja, žinomą meno J skeveldros bei jos dvasios reiškė- 
’ .1 .^1- jai...” (psl. 114).

Kas lyriškiau aprašys Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpį trum 
pais brūkšniais, kaip tai padarė 
prof. J. Vienožinskis cituotoje re
cenzijoje, kuri dabar pakartota 
visai Lietuvai, o svarbiausia iri 
tiems, kurie Lietuvos nepriklau
somybės dienų gyvomis akimis 
nėra matę, o dabartinės istorijos 
puslapiuose jie maskolių nupieš
ti graudžiai ir tamsiai.

pedagogą ir kritiką Justiną Vie- 
nožinskį, kurioje sudėti kone visi 
jo straipsniai, meno temomis 
spausdinti nepriklausomos Lietu
vos laikais, ypač “Naujosios Ro
muvos” žurnale, taip pat eilė as
meninių laiškų bei amžininkų ir 
buvusių jo mokinių atsiminimai 
apie Lietuvos dailės pionierių, pa
sukusį Lietuvos meną į plačiuo
sius ir turtinguosius meno verty
bėmis Vakarus. Monografija pa
puošta dailininko darbų spalvoto
mis reprodukcijomis ir jo kūry
bingo gyvenimo nuotraukomis. Jis 
mirė Vilniuje 1960. VII. 29.

Monografijoje pilna užuominų, 
kokių nerasi kitose Lietuvoje iš
leidžiamose knygose. 1932 m. J. 
Vienožinskis, apžvelgdamas Z. 
Roemerienės ir J. Perkovskio me
no darbų parodą, rašė:

“Žiaurusis likimas, šimtmeti
nių klaidų ir gilesnės gyvenimo 
teisių bei prievolių prasmės, ne
supratimo sudarytas, išsklaidė 
Lietuvos bajoriją, išdraskė jos liz-

nius Vienožinskio mokinius, pa
siekė liūdna žinia, kad jis aplei
džia institutą, bet ryšių profeso
rius su mumis niekad nenutrau
kė. Jis ir toliau reikšdavo savo 
principingą nuomonę dėl įsigalė
jusio natūralizmo pokario metais.

“Ne mažiau principingas liko 
jis ir savo pasaulėžiūroje dailės 
palikimo klausimais; kai pokario 
metais spaudoje pasirodė straips
nis, kritikuojantis M. K. Čiurlio
nio asmenį ir kūrybą. J. Vieno
žinskis, svarstant tą straipsnį Vil
niuje, šalia A. Gudaičio princi
pingo pasisakymo, irgi neatsisakė 
savo teigiamų pažiūrų į M.. Čiur
lionio palikimą...” ,(psl. 350).

Kodėl pokario metais, t.y. ant
rojoje sovietų okupacijoje, J. Vie- 
nožinskiui reikėjo apleisti Meno 
institutų, sužinom iš Broniaus 
Uoginto atsiminimų: Justinas Vienožinskis (1886 - 1960) Autoportretas (1936)

Rašyti ar kalbėti žmonėms a- re, kur bus specialios patalpos ir 
pie archyvus nėra populiaru, nes šių dienų gyvybe alsuojančiam 
daugelis jų reikšmės linkę neį- Lietuvių foto archyvui, visa ta is- 
vertinti. Galėtume net spėlioti, torinė medžiaga liks lengvai pri- 
ar tik ne archyvų reikalas gero- einama suinteresuotiems, ji Sau
kai sulėtino ir lietuvių jėzuitų giai išliks ateinantiems šimtme- 
statomo naujojo Jaunimo centro čiams, jeigu originalai ir sunyk- 
Chicagoje darbus. Ne vienas, tur tų ar būtų kokios katastrofos su- 
būt, suprato, kad naujieji rūmai naikinti. Mikrofilmais taipgi 
labiausiai statomi ne gyvajai lie- lengvai galės naudotis įvairios in- 
tuvybei, bet archyvams. Kai vė- stitucijos ir pavieniai asmenys, 
vėliau statybos direktorius kun. J. nebūtinai keliaudami tuo reika- 
Kubilius spaudos atstovui pareiš- lu į originalų saugyklą. Šitai la- žinoma, Lietuvių foto archyvas 
kė kiek kitokią nuomonę, Pašau- bai palengvins naudojimąsi lie- už įsigytą filmavimo, garso ir re- 
lio lietuvių archyvo vedėjas V. tuviškaisiais archyvais plačiausia dagavimo aparatūrą buvo prasis- 
Liulevičius spaudoj paskelbė ar- prasme. kolinęs iki 15,000 dol. Iki pra-
chyvaro nepasitenkinimą. Ši idėja kun. A. Keziui gimė, ėjusių metų gegužės pabaigos

Bet štai nauja idėja gimsta ilgiau pasisvečiavus pas mūsų (žr. “Draugo” kultūrinį priedą 
jaunesniosios kartos jėzuito, Lie- meno veteraną prof. Adomą Var- 1970.V.29) jau buvo išmokėta 
tuvių foto archyvo steigėjo ir va- ną. Kun. A. Kezys ten pamatė, 8,000 dol., o šiandien išmokėta 
dovo kun. A. Kezio ateities pla- kiek brangaus rašytinio ir spaus- jau 14,000 dol. Aišku, tie pinigai 
nuošė. Kadangi Lietuvių foto ar- dinto turto yra vien tik tos vie- nenukrenta iš dangaus. Reikia 
chyvas, remiamas labai energingos nos šeimos namuose. O panašių juos visokiais būdais organizuoti, 
ir veiklios administracinės valdy- šeimų ar pavienių asmenų yra O kai atsiveria reikalą supran- 
bos, beveik visus užsimotus pla- nemažai. Ne kartą toks asmeniš- tančiųjų piniginės, ilgainiui į krū- 
nus jau įvykdė, tai vadovas nebe kas turtas sunyksta po jo savinin- vą susirenka tikrai imponuojan- 
reikalo drįsta žvelgti ir į naujus, ko mirties. O mikrofilmais visa čios sumos. Tik vis reikia veik- 
konkrečius ateities planus. Jojo tai galima lengvai išgelbėti ir iš- lių žmonių, kurie reikalą judin- 
tikslas numikrofilmuoti įvairių laikyti ne dešimtmečiams, bet tų, populiarintų, juo gyventų, 
lietuvių archyvų turimus spaudi- šimtmečiams. Visa tai stebint, retas abejos,
nių lobius ir lietuviškų laikraš- Kun. A. Kezys užsimotus savo kad kun. A. Keziui su jo ištver- 
čių redakcijų tebelaikomus senus planus, kaip praktika rodo, visa- mingais talkininkais nepasisektų 
ir baigiančius sunykti laikraščių da įvykdo. Įvykdys, manome, ir ateityje realiausiai apdrausti ir 
komplektus, kad gaisrų ir kitokių šį projektą savo įsteigto Lietuvių mūsų vertingų archyvų lenty- 
nelaimių atvejais mes neliktume foto archyvo vardu, 
prieš istoriją tuščiomis rankomis. Kas be ko, iškils čia, savaime

Tas planas nėra labai painus aišku, ir finansinė problema, 
ar sudėtingas. Reikia tik įsigyti Mikrofilmavimo pigiausias apa- 
mikrofilmų aparatą ir šviesos ek- ratas kainuos per 1,000 dol. Ki- 
raną mikrofilmams skaityti. Įsi- ta tiek atsieis ir šviesos ekranas 
gijus tokią aparatūrą, į mokrofil- mikrofilmams skaityti. Pagaliau 
mus greit būtų galima sutraukti niekas už dyką neduos ir filma- 
įvairius senus rankraščius, doku- vimo medžiagos — L 
mentus, laikraščių komplektus, tančių pėdų filmo. Bet praeitis šventusiam PLA vedėjui V. Liu- 
laiškus ir visą kitą rašytinę me- ir patirtis rodo, kad kun. A. Ke- levičiui, LB vadovams, tėvams jė- 
džiagą. Tokią techniką jau seniai zys, turėdamas stiprų užnugarį J. zuitams ir visiems, kuriems lie- 
vartoja amerikiečių dienraščių Evans, J. Janušaičio ir eilės kitų tuvių archyvų turtai yra našta 
redakcijos, bibliotekos, universi- asmenų, o taip pat tautinėmis ir baimė, kad jie nebūtų praras- 
tetai. Mikrofilmus suklasifikavus vertybėmis labai besirūpinančius ti lietuvių tautos istorijai, 
ir sudėjus naujame Jaunimo cent- lietuvius jėzuitus, sugeba finan- VI. Rmjs.

siškai šiaip taip išsiversti. Kiek

Atėjo tarybiniai laikai, Lietu
vai atnešti raudonosios armijos 
tankais. J. Vienožinskis liko Lie
tuvoje toliau ruošti naujuosius 
dailininkus, ištikimai tarnauti 
tikrajam menui. Bet čia prasidė
jo nelemtis. Apie tai tegul kalba 
jo amžininkai ir mokiniai, kurie 
gyvena Lietuvoje.

Dail. Augustinas Savickas rašo: 
“...Pokario metais jis vėl nuta
pė vieną žanrinį paveikslą, kur 
pavaizdavo duonos pristatymą 
valstybei. Paveikslas buvo netei
singai kritikuotas dėl jo ‘pesimis
tinio’ kolorito, po to J. Vienožins
kis jau pabūgo daugiau dirbti ir 
beveik išimtinai tapė portretus...

“Po kurio laiko mus, paskuti-

“Prof. J. Vienožinskis iki pat j 
savo gyvenimo pabaigos išliko' 
tiesus savo įsitikinimuose. Ryž
tingai ir drąsiai gynė savo meno 
pažiūras, nežiūrėdamas, kaip tai 
atsilieps jam pačiam, nepaisė jo
kių autoritetų, jeigu jie jam atro
dė neteisūs. Kartą taip įvyko dai
lininkų susitikime su žinomu ta
pytoju akademiku Aleksandru 
Gresimovu. Būdamas akademisti- 
nio natūralizmo atstovas, jis sa
vo kalboje užsipuolė įžymųjį 
prancūzų dailininką P. Gaugui- 
ną, kad tas esąs dekoratyvus, niū
rus, netapybiškas, ir, esą, tarybi
niams dailininkams nepriimtinas. 
J. Vienožinskis tuojau karštai ir 
garsiai iš vietos įsiterpė: ‘Retam 
mirtingajam taip pasiseka sude
rinti spalvas, kaip Gauguinuil’ 
Tur būt, akademikas sutiko visai 
nelauktą pasipriešinimą

nieko neatsakė ir reikšmingai su
rimtėjo...’ (psl. 339).

Tas “reikšmingas surimtėji
mas”, aišku, daug ką reiškė. 
Prof. J. Vienožinskis anksti turė- 
jo-išeiti į pensiją.

Tą patį ar kitą atsitikimą dar 
ryškesnėje šviesoje atveria Vyt. 
Mackevičius:

“Štai kartą tuojau po karo, bu
vo toks jam būdingas atsitikimas. 
Tuo metu Lietuvos tarybinių dai
lininkų sąjunga dar nebuvo galu
tinai susibūrusi, o iš orgkomite- 
to atvažiavę valdininkai dažnai 
nevengdavo tuomet įsigalėjusio 
administravimo. Dailininkų są
jungoj vyko pokalbis su A. Gera- 
simonu, kuris tuo metu ryškiai 
atstovavo meno paradiškumo

nas. Tik visiems, kurie supranta
me ir branginame šio darbo ver
tę, reikia moraliai ir materialiai 
paremti kun. A. Kezio ir jo tal
kininkų pastangas, kad jie nepa
sijustų esu vieni.

Tikime, kad, pradėjus vykdyti 
šį planą, sumažės rūpesčiai tiek 

šimtų ir tūks- daug metų savo pareigoms pa-

Justinas Vienožinskis Natiurmortas su daržovėmis (1912)

tendencijoms. Į salę įeina trupu
tį pavėlavęs J. Vienožinskis. Pa
siklausęs svečio kalbos, jis iš vie
tos paprašo žodžio ir viešai pra
nešėjo paklausia: ‘O kuo dabar 
jūsų kūryba, kurią jūs vadinate 
socialistiniu realizmu, skiriasi 
nuo paprasčiausio salioninio me
no?’ Gerasimovas šokiruotas. 
‘Kas čia toks?’ — klausinėja pre
zidiume sėdinčiųjų. Kažkas paaiš
kina, kad tai senos kartos daili
ninkas. ‘Mes esame skirtingų plat
formų, ir nematau reikalo su ju
mis diskutuoti”, — atsakė prane
šėjas. Vienožinskio tiesumo, deja, 
jis nesugebėjo tinkamai įvertin
ti ir tinkamai į jį atsiliepti...” 
(psl. 334—35).

Atkentėjęs anomis sunkiomis 
pokario dienomis nuo rusų polit- 
rukų, prof. J. Vienožinskis ilgai
niui tautos ir ypač ištikimųjų tik
riesiems meno principams buvu
sių jo mokinių buvo įvertintas, ir 
šiandien kone kiekvienas jo bu
vęs mokinys išleistoje monogra
fijoje kartoja žodžius “Orus ir 
principingas J. Vienožinskis bu
vo...” Bent iki šiol panšūs žo
džiai tenykščiame leksikone bu
vo taikomi daugiausia principin
giems partijos žmonėms. Bet šį 
kartą, visų džiaugsmui, jie pritai
kyti ir dideliam menininkui, ku
ris nieko bendro su partija netu
rėjo, o tik kovojo su partiniais 
politrukais, kurie bandė sutrypti 
tikrojo meno principus.

Štai dėl ko monografija “Justi
nas Vienožinskis” dabar okupuo
tame krašte yra viena iš labiau
siai gaudomų knygų.

• Daina ir poezija šio savaitga
lio Chicagoje. “Laiškų Lietu
viams” dainos ir poezijos vaka
ras šiandien 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Savo poeziją skaitys jau
nieji mūsų poetai studentai, dai
nuos sol. Gina čapkauskienė. 
Taipgi šiandien 8 v. v. ir rytoj 3 
v. p. p. Marijos, aukšt. mok. au
ditorijoje “Pirmyn” choras sta
to Johanno Strausso operetę 
"šikšnosparnis”.



v

Siame numery
ROMANŲ TEMATIKĄ UŽKLIUDŽIUS.
KAI MILŽINIŠKĄ SKULPTŪRINĮ PROJEKTĄ 
LAIMI LIETUVIS.
MARTYNAS MAŽVYDAS PRABILO IR 
ANGLIŠKAI.
MED. KAVARSKO EILĖRAŠTIS.
BRONĖS JAMEIKtENES KŪRINIAI 
KELIAUJA PO AMERIKĄ.
100 METU, KAI GIMĖ ARKIV. JURGIS 
MATULAITIS.
A. DIURERIS — MENININKAS IR 
KRIKŠČIONIS.
ATSIMINIMAI APIE ŽYMIUOSIUS 
KRIAUČIŪNUS.
“PIRMYN” CHORAS IŠEINA IŠ ARCHYVO. 
PIRMIEJI LIETUVOS KARIUOMENES 
ORKESTRAI.
APIE RAŠYTOJĄ ANTOINE DE SAINT- 
EXUPERY.
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

Kai milžinišką
skulptūrinį projektą

laimi lietuvis
Pokalbis su skulptoriumi Ramojum Mozoliausku

u
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ROMANŲ TEMATIKĄ
UŽKLIUDŽIUS

i

Ramojus Mozoliauskas Prisikėlimo skulptūros detalė.
Visa skulptūra Šiuo 'metu jau yra Įmontuota Chicagos lenkų Prisikėlimo tResurrection) kapinių mauzo
liejaus sienoje. Detalės kairėje, viršuj matome ir patį autorių.

milžiniškas darbas labai bran
giam pastatui, tai buvo padary
tas uždaro pobūdžio konkursas 
tarp kelių skulptorių (iš Chica
gos, Detroito, N.Y. ir Notre Da- 
me), kurie jau anksčiau buvo pla
čiau žinomi panašios srities skulp
tūroj. Tarp jų, palyginant, aš 
buvau “naujokas”. Tema buvo 
duota labai aiški, visiem ta pati 
— “Prisikėlimas” priekiniam įė
jimui, kadangi pats mauzoliejus 
vadinasi “Prisikėlimo” vardu, ir 
“Nukryžiavimas” užpakaliniam 
įėjimui. Reikėjo paruošti savo 
projektus maždaug 1 inčo ska
lėj, kiekvienai pusei atskirai, su 
visais apskaičiavimais, ir prista
tyti nurodytu laiku. To konkur
so rezultatai galėjo būti tokie: 
negauni nieko, gauni tik vieną 
kurią pusę (toks man atrodo, ir 
buvo užsakytojų planas) arba lai
mi abi puses.

Maždaug po pusmečio' lauki
mo, gavau iš Detroito architek
tūros firmos laišką, kuriuo iš 
pradžių ir man pačiam sunku 
buvo patikėti: man atidavė abi 
mauzoliejaus puses.

— Tokiu atveju ar užsakyto
jai pateikia kokius nors savo pa
geidavimus? Jei taip, ar pageida
vimai netrukdo Jūsų pačių kūry
biniam polėkiui? Ar užsakytojai 
patys prisitaiko prie Jūsų vieno
kio ar kitokio projekto? O gal 
tokiais atvejais reikia vienų ir 
antrų glaudaus bendradarbiavi-

Pastaruoju metu Chicagos len
kų kapinėse pastatytame mauzo
liejuje reikėjo įkūnyti kolosališką 
skulptūrinį projektą. Konkurso 
keliu darbas atiteko lietuviui skul
ptoriui Ramojui Mozoliauskui. 
Mūsų meno raida besidomintiem 
jis yra jau gerai pažįstamas. Ta
čiau čia minimo fakto proga ne 
pro šalį bus prisiminti, kad skulp
torius yra gimęs Lietuvoje 1925 
metais, pokario metais Vokietijo
je lankė Freiburgo “Ecole dės 
Arts et Metiers”, skulptūros sky
rių mokykloje baigdamas 1950. 
Atvykęs į JAV, apsigyveno Chi
cagoje.

Dabar, kada ne tik laimėtas 
konkursas, bet jau sukurtas ir į- 
kūnytas pats didžiulis skulptūri
nis ansamblis, užkalbiname čia 
skulptorių Ramojų Mozoliauską 
šio projekto ir aplamai šiandie
ninės skulptūros temomis.

— Sakykite, kaip tokį kolosa
lišką darbą Jums teko paimti į 
savo rankas? Ar tai buvo laimė
ta kokio nors konkurso keliu ar 
šiaip tiesiog buvo kreiptasi į Jus? 
Jei tai buvo pastarasis atvejis, tai 
kokiu būdu Jūs ir Jūsų kūryba 
laimėjo tokį prestižą, kad į Jus 
nukrypo milžiniškų skluptūrinių 
užmojų akys?

— Jau eilę metų pragyvenu 
vien iš skulptūros, daugiausia iš 
stambaus dydžio kapų darbų. To
dėl, kai iškilo šio mauzoliejaus 
skulptūros klausimas, mano kū-

Intriguojąs savo aptarimais, mas versatylumo, rašytojas gali 
skoningu sarkazmu ir taikliais api- išsekti poieškiuose. Didysis pavo- 
bendrinimais P. Min. rašinys jus kaip tik romanistui ir slypi 
“Kodėl skundžiamės ir grąžome temų kaitoj. Romaną veža, ma- 
rankas”, atrodo, parašytas ieš- no galva, ne tema, bet žmogus, 
kančio romanisto pirštais (Kerti- kuris yra temoje. Temų alkis ryš- 
nė paraštė, š.m. kovo mėn. 13 kus probėgšminėj lektūroj. Ten 

ta problema sudaro kūrinio išei
ties punktą. Bet, jeigu tema yra 
spalvinga, egzotiška, triuškinan
ti naujovė, kita mintis ateina, 
kada aplinką išnagrinėjame: ar 
yra veikale žmogus. Ta pati te
ma nėra ta pati, įvairiems savo 
psichine struktūra ar savo tem-.ryba šio projekto vykdytojams 
peramentu asmenims sueinant ’ 1 ‘ '
su ta pačia tema. Nemirtingasis 
meilės trikampis yra nuzulinta 
tema. Bet kai kada ir ta tema 
įgauna naujovę, kaip tik dėl to 
trikampio dalyvių specifikos.

Temų teikimu jau gana liūd
nai užsirekomendavo okupuotos 
Lietuvos literatūriniai dirigentai. 
Temų davimas, tai yra noras gy
vinti ir įvairinti rašinius, neat
nešė gerų rezultatų. Paklusęs te
mai, žmogus parklupo kūrinyje; 
jis neišsitiesė visu savo ūgiu ten 
nė E. Mieželaičio išgarsintame 
“Žmoguje”. Mūsų visuomenė, 
kaip puikiai pastebi P. Min., taip 
pat turi savo švelnų diktatą. Tas 
diktatas, tartum aukščiau paci- 
tuotasai Maupassant, kartoja: j 
duokite naujovės, duokite įvairu-j 
mo ir išbėginio iš dusinančios 
kasdienybės. Šitas pageidavimas 
išblaško rašytoją. Jeigu jis mė
gintų tenkinti skaitytoją, jis tu
rėtų, kaip čigonas, kraustytis iš 
vietos į vietą, iš vienos aplinkos 
į kitą aplinką. Jis vaikytųsi kolo
rito, pamiršęs kontūrus.

Ar mes negalime temos sąvo
kas sujungti su metodu, kuriuo 
vaizduojamas žmogus? Šita savy
bė romaniste kultivuotina labiau 
už temos atradimo gabumus. Me-

(Nukelta j 2 psl.)

d.).
Tema yra amžina problema 

mene. Tokia ji išlieka, juo la
biau, romane, novelėje ar scenos 
veikale. '“Duokite mums aistros, 
duokite mums nuovylos ir džiu
gesio, ir apmaudo, ir žmogžudžių, 
ir šventųjų”, kadaise rašė Mau- 
passant, “jų nori, jų prašosi skai
tytojas”. “Ateina romano krizė, 
ir tos krizės reikia ieškoti pačia
me romane”, tvirtino Mauriac.

Kalbėdamas apie Prausto hero
jus, Mauriac pripažįsta, kad he
rojai susimaišo su autoriaus ydo
mis ir dėl to nustoją būti savi
mi. Romano atrama jis laiko te
mą, nesumaišytą su autoriaus as
menį mi.

Susidaro dilema, ar gali būti 
tema, kuri yra atsakymas skaity
tojo smalsumui? Ar gali būti te
ma, kuri sustoja atokiau nuo au
toriaus asmens ir tėra tik jo ste
bima ir vaizduojama?

Didžiosięs auditorijos smalsu
mas niekad nebus išsemtas. Ne 
tiktai rašytojas, kaip teisingai 
tvirtina P. Min., gyvena “gan 
nuobodų gyvenimą”. Tokį pat 
gyvenimą gyvena ir skaitytojas, 
paprastas, eilinis knygos mėgėjas, 
kuris ima knygą į ranką, norė
damas išvykos į naują ir ne jo 
kasdienišką gyvenimą. Natūra
lus yra noras susitikti su sudė
tingesniais kaip jis asmenimis. Ir 
dar įdomiau yra pažinti juos ro
mano puslapiuose geriau už patį 
sdve.

Romano tematika yra neaprė
piamas laukas. Bet, besivaikyda-

jau nebuvo svetima. Kadangi tai mo be jokių primestinių varžtų? ūžiami?

loj, ir nė vienas iš mano kole
gų negalėjo nieko praktiško man 
patarti. Pradėjau, kaip jau sakiau, 
nuo mažo modelio, kur 1 inčas 
reiškė 1 pėdą. Tada pasidariau 
sau didesnius skulptūrinius mo
delius, maždaug ketvirtį pilno 
dydžio, ir jau vien tie eskizai bu
vo didesni negu 9 pėdos. Pilno 
dydžio darbas turėjo būti atlik
tas atskiruose gabaluose taip, kad 
viskas gerai sueitų, juos susta
čius į sieną. Pradėjau nuo antro
sios (mažesnės) pusės — “Nu
kryžiavimo”. Kiekviena pusė turė
jo maždaug po 12 gabalų, taigi, 
kol padariau paskutinį, nuo pir
mųjų jau buvo nuimtos formos, 
išgabentos į Kalamazoo, Mich., 
ir ten atlietos betone.

Visų linijų ir formų sujungi
mai turėjo būti daromi, pasire
miant apskaičiavimais iš ketvir
čio dydžio modelių. Daugiausia, 
kiek savo studijoj galėjau sutal
pinti, buvo 4 gabalai. Ir. kai pir
muosius gabalus baigiau, 10 pė
dų pločio durys buvo per siauros 
jiems išvežti. Taigi pirmą sykį sa
vo visą darbą iš karto pamačiau 
jau tik tada, kai jis buvo užkel
tas ant sienos. Kada tie milžiniš
ki gabalai dėjosi vienas ant ki
to, stebėjau .ir kedenau barzdą, 
baimindamasis, ar viskas gerai su
eis, ar atrodys taip, kaip ma
niau, kad turėtų atrodyti. Pats 
prižiūrėjau visą skulptūros užbai-

(Nukelta j 2 psl.)

Žodžiu, mūsų skaitytojams būtų i — Paprastai tokių darbų užsa
ldomu sužinoti, kaip tokiais at- kyt°ja> jokių ypatingų savo pa- 

...... geidavimų nereiškia, isskyrus tai,veiais panašus klausimai spren- > ji.kad aiškiai pasako darbo temą, 
i Paruošus projektą, jį priima, ar
ba atmeta. Kalbos nėra, pats 
bendradarbiavimas vyksta dar
bo metu, kada reikia įvairiais 
klausimais pasitarti ir išsiaiškin
ti. Ar tai būtų stambus projek
tas, kaip šis, apie kurį čia šne
kam, ar tik privatus Šeimos pa
minklas, mano pagrindinis prin
cipas yra, kad abi pusės būtų pa
tenkintos galutiniais rezultatais. 
O tai tegalima pasiekti, glaudžiai 
bendradarbiaujant ir stengiantis 
vienas kitą suprasti.

— Iš pašalės net sunku suvok
ti, kaip techniškai tokį milžiniš
ką skulptūrinį projektą įkūnijate? 
Kaip iš pirminio eskizo, mažo 
jo modelio sukuriamas ir pasta
tomas visas gigantiškas skulptū
rinis ansamblis? Ar darbas iki pa
skutinio jo atbaigimo vyksta Jū
sų priežiūroje ir Jums pačiam da- 

! lyvąujant? Kas galutinai atbaigia 
■ milžiniškas skulptūras ir jas su- 
i montuoja? Ir kiek laiko trunka vi 
jsam projektui įkūnyti, pradedant 
piešinių eskizais ir baigiant ga
lutiniu pastolių nuėmimu?

— Jei kada tektų vėl susidur
ti su tokio masto darbu, jau tu
rėčiau daugybę atsakymų, kurių, 
šį darbą pradėdamas, neturėjau. 
To negali išmokti jokioj mokyk-Ramojus Moaoliauskus ŠV. Onos skulptūra Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.
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Siame numery
AK MŪSŲ OPTIMIZMAS YRA BEDIEVIŠKAS, 
AK KRIKŠČIONIŠKAS*
APEIGŲ ŠILUMOS LITURGIJOJ BESIEKIANT. 
AK KAS NORS DAROMA LIETUVIŠKOS 
OPEROS KRYPTIMI’
ĮSTEIGIAMA KASMETINE PREMIJA 
LAIKRAŠTININKUI.
PASAULIS NETEKO STRAVINSKIO.
Iš STALCINES POEZIJOS LIETUVOJE.
MONOGRAFINIS LEIDINYS APIE ČIURLIONĮ 
IR JO KŪRYBA.
KAREIVIO LAIŠKAI Iš KORĖJOS.
G INOS CAPKAUSKIENES REČITALIS. 
“ANTROJO KAIMO” PREMJERAI ARTĖJANT. 
AR REIKALINGA POEZIJA?
KULTŪRINE KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.
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AR MŪSŲ OPTIMIZMAS YRA
BEDIEVIŠKAS, AR

KRIKŠČIONIŠKAS?

Kristaus kryžiaus mąstymo metodika

įmanoma mums šiandien tusi kuo kitu”, sako modernus 
egiptietis teologas Julės Girardi, 
salezietis. Mąstydamas apie be
dievybės formas, jis mano, kad 
šitokia jos forma yra pati pavo
jingiausia; pavojingesnė net už 
kovojančią bedievybę, nes kovo
jantis bedievis Dievą teigia netie-

Ar
suprasti Kristaus kryžiaus pras
mę? — Atrodo, kad tam yra di
delių kliūčių. Vienas mano drau
gas, kalbėdamasis su jaunimu, 
yra pastebėjęs, kad jiems yra vi
sai nesuprantama tokia sąvoka, 
kaip atpirkimas, išganymas ar iš
gelbėjimas. Jie gyvenime nejau- siogiai, būtent savo kova su juo. 
Čia jokios grėsmės, nuo kurios jie “Dramatiškiausia esamos situaci- 
turėtų būti apsaugoti ar iš ku- jos apraiška yra ne tai, kad kai 
rios jie galėtų būti išgelbėti. Kaip kurie seni atsakymai pasidaro ne- 
tada jiems pristatyti Kristaus au
kos prasmę?

Atrodo, kad šį pristatymo darbą 
reikia pradėti labai iš toli. Ir bū
tent, pirmiausia reiktų išsiaiškin
ti, ką reiškia tas saugumo išgyve
nimas, kur| šiandien jaučia ne 
vienas žmogus. Norint aiškintis šį 
nusiteikimą, galima eiti dviem, 
labai skirtingais, keliais, būtent: 
bedievybės keliu ir įgyvendinto 
išganymo keliu.

bepatenkiną, bet tai, kad pačios 
problemos išnyksta” (Concilium, 
23 tomas, 68 psl.).

Tai yra vienas požiūris į nesi- 
domėjimą išgelbėjimu ir išgelbė
toju. Tačiau yra galimas ir kitas 
šio nusiteikimo aiškinimas. Jeigu 
mes į Kristų žiūrime, kaip į realią 
dievišką intervenciją žmonijos is
torijoje, tai negalime manyti, kad 
ji yra viesiškai be pasekmių kul
tūriniame ir visuomeniniame 
žmonijos gyvenime. Kristaus su
teikta žmonijai nauja pradžia, 
tiesa, nėra mechaninio ar biolo
ginio dėsningumo, tačiau ji nega
li būti visai nejuntama. Jo atlik
tas išgelbėjimas negali pasilikti be 
tam tikrų dvasinių, humanistinių, 
organizacijų ir net ekonominių 
išdavų žmonijos istorijoje ir at
skiro žmogaus, ypač tikinčiojo, 
nuotaikose. Dėl to šiandien žmo
gus jaučiasi saugiai, kad jis yra 
Kristaus išgelbėtas.

Galimas dalykas, kad saugumo 
išgyvenimas, kurį turi šiandieni
nis žmogus, reiškia jo trumpare- 

' gišką pasitenkinimą esama aplin
ka, neieškant ar nesitikint rasti 
žmogaus gyvenimo amžinumo. 
Tai yra bedieviškos galvosenos 
šaknys. Žmogus taip apsiblausė, 
kad jam nekyla nei jo prasmės, 
nei net jo visuotinės laimės klau
simai. Jis yra kelyje užsiskleisti 
toje būklėje, kurioje jis šiandien 
yra, ir savo laimės tikisi iš kultu-' 
rinių ir ekonominių vertybių pa
gerėjimo. “Indiferentiškas žmogus koks krikščionybės iškreipimas, 
yra per daug susidomėjęs žmogiš- tai liudija, jog jis buvo savas ir 
kosiomis vertybėmis, kad domė- apaštalui Jonui. Kai jis kalba apie

Kad šitoks galvojimas nėra

APEIGŲ ŠILUMOS LITURGIJOJE BESIEKIANT

Naujas "Krikščionis gyvenime" knygų serijos leidinys

JUOZAS PRUNSKIS

Stasys Žilys, GYVOJI LITURGI
KA.Krikščionis Gyvenime knygų 
serijos leidinys nr. 7. Spaude Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė. 
1970 m. 183 psl. Kaina $5.00. Gau
nama ir “Drauge”

♦

gyveni-Didžiausias religinio 
mo įvykis šiame šimtmetyje buvo 
Vatikano II suvažiavimas. Jo pa
grindinius nutarimus jau turime 
rūpestingai paruoštame vertime, 
išleistus trijuose tomuose “II Va
tikano suvažiavimas”. Visose kul 
turingose tautose paskutiniaisiais 
metais atsirado gana gausiai vei
kalų, kurie giliau analizuoja II 
Vatikano suvažiavimo nuostatus, 
žvelgdami į juos dabartinės tik
rovės akimis, įvesdami juos į mo
derniojo gyvenimo plotmę.

Vienas iš labiausiai ryškių II 
Vatikano suvažiavimo naujumų 
buvo liturginės reformos. Tai ne
nuostabu, kad ir vienu iš pirmų
jų nuodugnesnių II Vatikano su
važiavimo nutarimų bent vienos 
šakos komentarų buvo žvilgsnis 
į naująją liturgiją. Taip ir atsira
do šis veikalas.

Autorius jau yra naujųjų lai
kų žmogus —Šv. Kazimiero ko
legijos Romoje auklėtinis, teolo
gijos mokslus ėjęs Eichstaette ir 
Gregorianumo universitete Ro
moje, kunigu įšventftitas 1948 m. 
Šešetą metų dirbo prancūziškoje 
Kanados dalyje, Quebecko provin
cijoje. Vėl gilino studijas Romo
je, jas vainikuodamas teologijos 
daktaro laipsniu. Pakviestas Šv. 
Kazimiero kolegijon studijų pre
fektu, dvasios vadu. Drauge dir
ba Vatikane kaip Rytų Bažnyčios 
Kongregacijos archyvistas. Gi
liau domisi religiniais — litur
giniais klausimais ir jau 1964. m. 
yra išėjusi jo knyga apie sakra
mentus “Gyvenimo šaltiniai”.

Taigi autorius pažįsta ir mo
dernųjį Vakarų pasaulio gyveni
mą, ir krikščionybės centro nau
jųjų laikų religines idėjas, ir yra 
arti Vatikano sluoksnių. Jis sie-

kia įnešti daugiau religinės švie
sos į lietuvių dvasinį gyvenimą, 
tardamas, kad “tik šviesoje gali
ma pažinti daiktus ir visa, kas 
yra aplinkoje. Tik šviesa atsklei
džia tiesą”. (130 p.).

Savo šio veikalo tikslą nusako: 
“Bandysime atskleisti liturgijos 
esmę, jos antgamtinę ir žemišką
ją tikrovę... Gvildensime sudeda
muosius liturgijos pradus, kurie 
yra visada, nors ne visada tos- pa
čios formos... Bandysime nušvies
ti liturginės tikrovės sudėtingu
mą, kad prieš akis iškiltų nuos
tabiai turtinga ir gili teologinė 
perspektyva”. (14 p.).

Ir vykdo tai su logišku nuo
seklumu, žvelgdamas į Kristaus 
ir Bažnyčios vietą liturgijoje, iš
ryškindamas liturgijos bendruo
meniškumą, dalyvių veiklumą, 
gilindamasis į Mišias, žodžio li
turgiją, breviorių, švenčių pras
mę, sakramentalijas, liturginius 
ženklus, svarstydamas kūno vie
tą liturginėse apeigose, žvelgda
mas į liturginio pamaldumo sa
vybes, sustodamas ties liturgijos 
atsinaujinimu ir Bažnyčių vieny
be.

Visų tų autoriaus svarstymų 
pagrinde — II Vatikano suva
žiavimo nutarimai. Stipriai atsi
remiama į Šv. Rašto tekstus. Au
toriui liturgija yra “lyg koks Baž
nyčios ir Kristaus suspindėjimas 
pasaulyje”. Anot autoriaus, litur
gija moderniam žmogui padeda 
net išsinerti iš dabarties daugelio 
jaučiamo vienišumo: “Su artimu 
žmogus manosi esąs surištas tik 
biznio reikalų ryšiais, kuriuose 
nėra meilės. Jei vėl jis pamėgtų 
liturginę bendruomenę, jis dvasiš
kai sušiltų ir atsigautų. Liturgija 
verčia palikti savąjį “aš”, verčia 
valandėlei užmiršti savo reikalus 
ir pasinerti Dievuje kartu su vi- 
sa'is broliais, vis tiek, kokie jie be
būtų” (59—60 p.)

St. Žilys moka taikliai pasaky
ti. Pvz. kalbėdamas apie krikštą 
ir krikščionių kunigystę, jis taria: 
“Krikštu žmogus tampa vieninte-

Prisikeliantis Kristus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Vilniuje. 
XVII amžiaus skulptūra.

lio, vyriausiojo kunigo Kristaus tikintysis...” Bet krikštytam atvi- 
narelis, atsiduria bažnytiniame ras kelias žengti dar vieną esmi- 
pasauliečių luome ir gali veikti nį žingsnį, pasijaučiant esant 
liturgijoje kaip mūsų vadinamas' krikščionių kunigystės pareigose:

“Naujoje Dievo tautoje visi pilie
čiai apsivelka Kristumi ir patepa
mi kunigystei. Izraelitų vyriau
sias kunigas tik kartą metuose 
galėdavo įžengti į Šventų Šven
čiausiąją šventyklos dalį. Krikš
čionys gali ir privalo žengti pas 
Tėvą Kristuje, kur jų laukia tė- 
vonystė. Mozė vienui vienas už
kopė į Sinajaus kalną su Dievu. 
Naujosios sandaros žmonės lais
vai kopia į gyvojo Dievo miestą, 
į dangiškąją Jeruzalę”. (45-46p.)

Autorius sugeba pravesti vaiz
džias, iškalbingas paraleles. Kny
goje skaitome: “Kaip Mišių pabai
goje yra dalijama Dievo Kūno 
duona, taip jų pradžioje yra dali
jama Dievo žodžio duona, be ku
rios tikintysis negali gyventi. Die
vas pirmiau prabyla išganingu 
žodžiu, kad žmogų paskatintų la
biau atsiverti sakramentui” 
(83p).

Sklandžiai įveda į Bažnyčios 
pastangas liturginius dalykus su
dabartinti. Pvz. informuoja, kad 
“susirinkimo pageidautąjį brevio- 
riaus pertvarkymo darbą vykdė 
apie 80 liturgijos ir Šventojo Raš
to žinovų. Rinktinė vyskupų ko
misija dukart metuose paržiūrė- 
jo žinovų atliktą darbą...” (96 p.)

Autorius nesibaido naujų ter
minų, parinkdamas juos gana 
taiklius, pvz. dievogarba, eucha
ristinio pamaldumo išaugos.

Deja, knygoje net keletoje vie
tų esama pasilikusių korektūros 
klaidų, pvz. įirodo (38p.), u Kris
tumi ( -su Kristumi, 73), tikji- 
mas ( - tikėjimas, 84 p.).

jauną krikščionį, jis jį vaizduoja
si, kaip žmogų be baimės. “Meilė
je baimės nėra; tobula meilė grei
čiau varo šalin baimę, nes baimė 
turi ryšio su bausme; kas bijo, tas 
dar netobulas meilėje” (Jono 4, 
18). Taigi krikščioniškai nuotai
kai yra savas ramumo jausmas. 
Šis ramumas ap. Jonui yra ženk
las, kad mes esame Dievo aki
vaizdoje (1, Jon. 3,19). Taigi sau
gumo išgyvenimas nėra kas nors 
nekrikščioniško, bet greičiau tai 
yra krikščionybės ženklas.

' Bet kaip tada yra su Kristaus 
kryžiaus išgyvenimu? Išeina, kad 
pats Kristaus kryžius sunaikina 
mumyse pagrindą jo išgyvenimui. 
Tam tikra prasme taip ir yra. Jis 
sunaikina pagrindą kontempliuo- 
tj kryžių, kaip beviltybės ir kaip 
blogio laimėjimo apraišką. Ta-

čiau kryžiaus mąstymas mums tis, kad'mes nesame vieniši, kad 
yra reikalingas, kad mūsų opti- Dievas muš myli ir kad Kristaus 
mizmas nepasidarytų bedieviškas, kryžiaus realizmas yra tos tiesos 
Jis mums sako, kad mūsų išgelbė- apraiška. Taigi, mūsų kryžiaus 
jimo vyksmas dar nėra baigtas, mąstymas neturi būti pirmoje ei- 
Mes neturime manyti, kad mūsų Įėję jausminis, bet teologinis, 
gyvenimas jau yra visais atžvil- Kryžiuje mes turime ieškoti savo 
giais ištaisytas ir kad nebėra ko saugumo pagrindo, 
daugiau taisyti.

Turint tai prieš akis, galima 
pasidaryti šias pastabas ar nusi
statyti šias gaires mūsų kryžiaus 
mąstymui.

1. Kad mūsų saugumo išgyve
nimas nevirstų bedievišku, mes 
turime rasti jo ryšį su Dievu. Mes 
neturime manyti, kad mūsų sau
gumas yra mūsų padarinys, ir 
mes niekam nieko nesame skolin
gi. Kokiu nors būdu turi mums 
grįžti pagrindinė žmogiška min-

2. Kryžiaus misterijos realiz
mas ir jos brutalumas turi savo 
teologinę prasmę tuo būdu, kad 
mums sako, jog jokia, net žiau
riausia žmogaus gyvenimo situa
cija nėra anapus Dievo pasiekimo 
ribos. Vietoj jausminio Kristaus 
kančios atkūrimo mes turėtume 
kryžiaus misterijos šviesoje pa
žvelgti į savo kentėjimus ir trage
dijas. Mąstydami Kristaus kentė
jimus, neišimkime jų iš kitų šios 
dramos dalyvių kentėjimų ir tra-
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gėdiju tarpo. Imkime viską pilna
me kontekste. Kristaus dramoje ir 
mes vaidiname įvairius vaidme
nis. Kartais mes čia esame nusi
kaltėliai, kurie gailimės, kartais 
tokie, kurie nesigailime. Kartais 
mes esame teisingi baudėjai, kar
tais neteisingi žudytojai. Kartais 
tačiau, mūsų tarpe yra žmonių, 
kurie savo kentėjimu ir mirtimi 
mūsų gyvenimą padaro sauges
niu.

Kristaus kryžiaus misteriją rei
kia imti ne kaip atsietą vieno 
žmogaus kančią, bet reikia ją pa
dėti visos žmonijos vilčių ir ken
tėjimų skalėje ir joje ieškoti pa
laimos kiekvieno mūsų laimei ir 
saugumui. Kančios brutalaus re
alizmo prasmė yra parodyti, kad 
nėra neišgelbimoš situacijos.

V. Bgd.

Veikalas besisielojančiam reli
giniais klausimais, besidomin
čiam liturgija — bus naudingas. 
Bet ne vienas iš skaitytojų jį 
skaitydamas ilgėsis ko nors šil
tesnio, kur būtų susemta dauge
lio kraštų naujųjų šios rūšies vei
kalų šilima. Šis veikalas rikiuoja
si į seriją knygų, kur kodifikuoti 
'Vatikano nutarimai, kur sutelk
ti ilgi ir originalūs St. Ylos tyri
nėjimai apie Šiluvą Žemaičių 
istorijoje, kur prof. A. Maceina 
taria žodį apie Didžiuosius dabar
ties klausimus. Kad šioje religi
nių studijų grandyje ši knyga ne
pasiliktų silpniausias narelis, rei
kėjo ypatingų pastangų. Kiek čia 
autorius buvo sėkmingas, palik
sime spręsti skaitytojui.

Bet reikia pasidžiaugti, kad lei
dėjai rūpinasi kuo tobulesniu šios 
serijos veikalų apipavidalinimu. 
Kalbą tikrinti buvo pakviestas 
Vladas Kulbokas, o įrašus piešė 
dail. Telesforas Valius. Abudu 
aukštų kvalifikacijų žmonės, ir jų 
ranka pastebima. Krikščionis Gy
venime serijos redakcinę vadovy
bę sudaro: prel. dr. V. Balčiūnas, 
dr. J. Girnius, kun. dr. J. Gutaus
kas, kun. St. Yla, prof. dr. A. Ma
ceina, kun. dr. T. Narbutas, prof. 
S. Sužiedėlis. Visi didelių sugebė
jimų žmonės, nors ne per visų 
rankas naujieji Krikščionis Gyve
nime leidiniai pereina.
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PO KONCERTO
Apie tautinius tokius ir šokėjus aplamai

J. VAIČIŪNIENE

‘‘Ateitis negali būti be 
praeities”. (...) “nes labai 
dažnai mūsų praeitis bus 
vierfintelis kelio rodyto
jas”. (P. Galaunė, “Krašto 
balsas” 1923. I. 25. "Lietu
vis” 1926. IX 20. apie tau
tos kūrybą).

PAREIGINGI
Nepriklausomybės laikais mūsų 

menininkai, norėdami kuo dau
giau pasisemti europietiškos kul
tūros, veržėsi į Vakarus. Dažnas 
iš gabesniųjų gaudavo valdžios 
stipendiją. Tuo būdu gimė eilė 
vertingų kūrinių, pasipuošusių 
europietiškais motyvais. Iš tokių 
nejučiom atsiskleidžia nuostabūs 
A. Vaičiulaičio “Italijos vaizdai” 
ir K. Skleriaus peizažai.

Ir šiandien Lietuvos meninin
kus - kūrėjus vakariečių kultūra 
traukte traukia, tačiau jų sparnai 
pakirpti. Jie negali, kaip XIX a. 
jaunutis P. B. Shelley, susikirtęs 
su savo krašto papročiais ir ieško
damas sveikatos, laisvai išvykti į 
saulėtą Italiją ir ten kurį laiką pa
gyventi. Negali, kaip kiekvienas 
modernus anglas ar amerikietis, 
be didelių procedūrų sėsti į kelei
vinį lėktuvą ir nuskristi Paryžiun. 
To nepadarys nei jaunasis Saulius 
Šaltenis, neo Janina Degutytė, nei 
veteranas Antanas Miškinis. Jiems 
laisvai keliauti1 draudžiama.

O ką daryti, kad viliojantis lėk
tuvo bilietas atsidurtų saujoj? Vi
sų pirma reikia nenusižengti vy
riausybei: charakteristika, mat, 
turi būti švarut-švarutėlė. Paskui 
reikia praeiti biurokratinį prašy
mų, formų, patvirtinimų, ant
spaudų pragarą. Bet ir to neuž
tenka. Dažnai visos pastangos su
dūžta į maskvinių dinozaurų ar
chaišką “niet”. Pasirodo, ten dar 
vis tvyro nuo caro laikų paveldė
tas nepasitikėjimas į laisvę besi
veržiančiu žmogumi.

Jei priešbolševikinėje eroje į 
Vakarus daugiausia keliaudavo 
jauni ir gajūs žmonės, šiandien iš 
Lietuvos, neminint grupinių išvy
kų, pakyla tik užsigrūdinę komu
nizmo šulai. Jų galvosena pakan
kamai kieta ir negali lengvai pa
sikeisti nuo kelių neregėtų įspū
džiu at nuo laisvojo Zefyro dvelk
smo. Jie yra atrinkti, partijos pa-

KELIAUTOJAI
laiminti ir tuo pačiu įpareigoti 
stebėti pasaulį ir komunistiškai 
samprotauti apie kitų kraštų este
tinį bei etninį būvį.

Prieš septynetą metų girdėjome 
apie žymaus žurnalisto, parla
mentaro Justo Paleckio vandravo- 
nes po pasaulį. Kas vartė jo liuk
susinę knygelę “Meksikoje”, žino, 
kokiam tikslui buvo skirta jo ke
lionė — būtent, kad kiekviename 
puslapyje būtų išvanotas ameri
kiečių “imperializmas”.

Tas pats ir su Juozu Baltušiu, 
lietuviško žodžio meistru. Paviešė
jęs Amerikoje, jis išleido kelionių 
knygą “Tėvų ir brolių takais”, 
gausiai iliustruotą Amerikoje su
pirktomis spalvotomis atvirutėmis. 
Jį partija įpareigojo sodriai išplūs
ti “reakcinius lietuvių emigran
tus”. Tačiau, būdamas botago spe
cialistu ir norėdamas keleriopai 
atsidėkoti už nemokamą kelionla- 
pį, Baltušis nepagailėjo magaryčių 
ir visai Amerikai — žliugtelėjo 
kelis pamazgų kibirus: “reakcio
nierių neribotas siautėjimas, dar
bo žmonių aukščiausia diskrimi
nacija, viso gyvenimo ir visų žmo
gaus interesų pajungimas kapita
lui”.

Būtų negražu nepaminėti paties 
svarbiausio šių dienų Lietuvos 
odisėjo Eduardo Mieželaičio. Ga
vęs lenininę premiją už “Žmogų”, 
Mieželaitis taip ir nenori skirtis 
nuo kilniojo humanisto vaidmens. 
Tokia rolė ne tik jam, bet ir Mask
vai pravarti. Todėl jis ir gali 
skraidyti, kur tik širdis trokšta. Jis 
rašo eilėraščius apie egzotiškus 
karštus, apie Renesansą, didįjį me
ną, poetų laisvę, kiekviena proga 
moralizuodamas apie žmogišku
mą. Tenka pastebėti, kad savo po
etikoj žodžių miklumu jis yra pa
siekęs akrobatinių plonybių. Rašo 
su visais fasonais. Tačiau sampro
tavimuose (dažniausiai su kito 
žmogaus knyga prieš akis) tiek su- 
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Tautinių šokių ir dainų koncertas

Tokia antraštė programos kon
certo Hamiltono Gyvataro, vado
vaujamo G. Breichmanienės, ir Chi
cagos Junimo centro tautinių šokių 
sambūrio, vadovaujamo L. Braždie- 
nės. Koncertas įvyko Kazimieriečių 
seserų vienuolyno salėje 1971. III. 
13. Visiems žinomos šių dviejų va
dovių pavardės ir jiedviejų vado
vaujami tautinių šokių sambūriai, 
laikąsi, kaip daug ir kitų, tautinių 
drabužių, šokių autentiškumo, 
kiek įmanoma siekią sukurti savi
tą lietuvišką stilių. Vienas ir kitas 
yra surengę koncertų vietoje, daly
vavę tarptautinėse liaudies šokių 
šventėse ir šiaip išvykose, vertai 
garsinę tautą.

Kai dalyviai pabaigoje sustojo gy
vu žydinčiu vainiku aplinkui sceną, 
teisingai tėvas Borevičius, S. J. pa
brėžė: jeigu kas abejojo mūsų jau

nimo lietuvišku idealizmu, dabar 
įsitikinkite, kiek daug mūsų jauni
mo yra ne tik gyvo, bet ir pilančio 
lietuviškumą į savą visuomenę, pa
sakojančio svetimai visuomenei apie 
savo tautos praeities kūrybinį geni
jų.

Ir šį kartą didelė salė kupina lie
tuvių visuomenės. Kaip retai kada, 
daug juanimo. Vieni jaunesnieji, rei
kia manyti, suėjo pasižiūrėti, pasi
matyti, įsidėmėti skelbimais ir 
straipsniais žadėtų parodyti auten
tiškų šokių, senieji juos prisiminti, 
sulyginti su vaikystėje matytais ar 
pačių šoktais. O visi kartu žino, 
kad tik auteritiška tikroji lietuvių 
liaudies kūryba, nors ir apipavida
linta bendru tautiškumu, yra tei
singai einantis laikrodis ir veidro
dis, rodąs tikrąjį tautos veidą, yra 
kalba, pasakojanti tikrosios kūrybos 
istoriją. '

Gavusi programą, įsitikinau, kad 
jos išvaizda lietuviška, atitinkanti 
pasakytą turinį antraštė. Viršelyje 
programos pakraščiu įausta tautinė 
juosta. Viduryje — abiejų sambū
rių dalyvių foto nuotraukos. Pro
grama, dalyvių pavardės, vardai, — 
Jaunimo centro 34, Gyvataro 26 as
menų, — ir viskas surašyta lietu
viškai. Tai retas, gal laikotarpinis, 
reiškinys, nes dažniausiai net gry
nai savybės renginių programą gau
ni pusinę ar daugiau kitaraštę. 
Dvelktelia lietuviškas gaivus vėje
lis. Čia tikrai iš publikos neįšoks Į 
sceną “trubadūras” padainuoti sveti
ma kalba dainų, pasiskambinda
mas gitara, programai “paįvairinti”, 
kaip tokių ekstra numerių kartais 
pasitaiko kai kurių tautinių šokių 
programose...

Prie scenos, šiapus užuolaidos, tik 
gyvenamo krašto vėliava. Koktu: 
nes ir kitataučių salėse, kai vyksta 
lietuvių ypač didesnieji parengimai,

esame pratę matyti ir savo tautinę 
vėliavą. Bet tai ne koncerto rengė
jų kaltė. Rengėjai, greičiausiai, ma
nė, kad jau kur kur, bet Lietuvos 
karalaičio šv. Kazimiero vardo lietu
vaičių vienuolyne tikrai bus ir tau
tinė vėliava. O pamatę, kad nėra, 
gal būt, nesuspėjo iš ko nors pasi
skolinti. Tebūna įspėjimas visiems, 
kad į šią salę reikia atsinešti įsta
tyti savo vėliavą.

Užtai, pakilus užuolaidai pagau
na darnus su idėja scenos vieningu
mas, sukurtas koncerto rengėjų. Ga
linės sienos viduriu nuo viršaus iki 
apačios ištiestas namų darbo, atro
dąs natūralaus lino, kelioliknyčių 
raštų audimas, lyg parodąs mūsų 
liaudies kūrybos nueitą kelią. Jo ša
limis —»tokio pat ilgio ir pločio gel
tonomis, raudonomis tulpėmis ža
liais lapais po* puveikslą, lyg lietu
vaitės darželio gėlių lysės. Tos trys 
mūsų vėliavos spalvos, kvepiančios 
tulpėmis, buvo kartu ir atsakymas 
į tai, kad okup. Lietuvoje sudėti 
kartu net gėles taip pasplaviui yra 
baustinas nusikaltimas...

Programoje įrašyta 20 šokių

I-je dalyje visiems bendrai šokti 
įvadinis šokis Suktinis. Gyvataro- 
Gyvataras, Sukčius, Oželis, Lenciū
gėlis, Blezdingėlė, Malūnas. Jaunimo | 
centro studentų — Rugučiai, Jon- Kastytį”.

pertraukoje.. Nuotrauka Vytauto Maželio

Lietuvių tautiniai šokiai Pasaulinėje parodoje, New Yorke, 1964 metais, rugpiūčio mėn. 23 d. Nuotr. Vyj. Maželio

kelis, Šustas, Vėdaras.
II-ros dalies pradžioje — solistas 

dainininkas Jonas Vaškevičius, a- 
komponiatorius A. Govedaš. Dainos 
programoje neįrašytos.

Gyvataro šokiai — Čigonėlis, Se
nių polka, Sadutė. Jaunimo centro 
studentų — Lieptelis, Kepurinė, Mi
kita, Kubilas,. Malūnėlis. Pabaigoje 
— abiejų Kalvelis. Programoje įra
šytas Oželis nebuvo pašoktas, jo vie
toje bene Verbickaitė nemeluojamai 
padeklamavo Marionio “Jūratę ir

Jaunimo centro studentų progra
mos vedėja —Daiva Matulionytė. 
Akordeonistas — Edmundas Šilkai- 
tis. Globėjai — tėvai Jėzuitai. Padė
jėjai — šokėjų tėvai.

Gyvataro programos vadovė — Li
na Verbickaitė. Akordeonistai — Ka
zys Lėksnys, Gintaras Prunskis.

Dekoracijos — Mildos Gutauskai- 
tės, Rūtos Butvilaitės, Lidjos Galvy- 
dytės, Edmundo Šilkaičio.

Programos vadovių pranešėjų sa
va tautinė kalba neatrodė išmokti- 
nė, bet prigimtinė. Jiedvi apibūdino 
šokius, pasakė jų atradėjų — at
kūrėjų pavardes, kur ir kada buvo 
jie išvesti į aikštes, į išvykas užsie
nin, koks buvo pasisekimas, kurie 
parodytieji šokiai laimėję pirmąsias 
vietas ar šiaip geriausiai įvertinti. 
Pvz. Blezdingėlė, Kepurinė ir pana
šūs lėtcsnieji.

Būdinga tai, kad čia šoktieji šo
kiai yra pirmojo prikėlimo laikotar
pio. O jų suradėjai, parodytojai, 
choreografai yra moterys mokytojos.

Kas svarbiausia

sambū- 
pirmoje

Tautinių liaudies šokių 
riams, ne profesionalams, 
vietoje ir svarbu, kas šoktina, kokiu 
stiliumi, kokia dvasia, svarbu šoka
mo dalyko repertuaro autentišku
mas. Antroje vietoje pašokimo tech
nikos lygis. Bendrą pažiūrą j šoka
mus tautinius šokių sambūrių šo
kius randame ir kitataučių specialis
tų tokią: “Pirmas ir pagrindinis rei
kalavimas yra autentiškumas”. Apie 
pašokimą: “Susišokimo pilnai pa
kanka.” (“Dirva” 1970. VII. 15 - 
22). Ir visada, jei girdėta priekaiš
tų, tai tik už svetimų šokių pasisa
vinimą, pašokimo nutautinimą, ir 
niekad — dėl per žemo paties pa
šokinto. Tiesa, kad mūsų bent di
desnieji sambūriai pakankamai ir ge
rai šoka. Tiesa ir tai, kad ne visi, ne 
visada šoka savo liaudies kūrybos 
autentiškus šokius.

Šio koncerto programoje įrašyti ir 
pašokti šokiai, bendrais stambiais 
bruožais apibūdinant pagal istorines 
aplinkybes, yra autentiški ta prasme 
kad jie sukurti autentiškoje Lietuvos 
teritorijoje gyvenusių piliečių, arba 
(šokiai) atvykę iš kitur čia buvę 
priimti; kad jie sukurti Lietuvos 
liaudies; kad rasti Lietuvos kaimuos- 

se, arba rasti užrašyti archyvuose; 
kad choreografuoti vienų iš pirmų
jų nepriklausomos Lietuvos laikais 
žinomų asmenų; kad čia pašokti to
kie, kokie buvo atrasti arba choreo
grafuoti žinomų autorių ir išvesti 
į aikštes; kad šokti lietuvišku tau
tiniu stiliumi.

Istorinių sąlygų pėdos

“Tauta kūrė garsiau ar 
tyliau šnibždėdama”.

(P. Galaunė “Baras" 
1925 m. 2 nr.).

Nukrypstant kiek nuo tiesioginės 
temos, bendrai palietus mūsų tau
tos kūrybą; būtina neišleisti iš gal
vos. istorinio, visiems žinomo fak
to, kad Lietuvos teritorijoje gyveno 
ne vien tik lietuvių autentiškoji 
liaudis, tauta. Be savos nutautusios 
aukštuomenės, maža išimtimi, bajo
rijos, dvaro ponijos, be įkurdintų 
okupacinės kariuomenės įgulų, be 
rusų administracijos, be apgyventų 
svetimtaučiais didesniųjų miestų, 
Lietuvos ištisuose plotuose, net 
“kompaktine mase” gyveno dar ir 
svetimtaučių liaudis: kolonistai ru
sai, lenkai, atskirose sodybose suvo- 
kietėję prūsai. Išsitiesdavo palapi
nes, tada vadinamas ir “balaganais, 
vietiniai ir atklajoję čigonai. Netrū
ko ir šiaip visokių perėjūnų, ver
telgų. (Žiūr. Valančiaus raštus). Vi
si tokie čiabuviai, piliečiai “tutei- 
šiai”, nors buvo už lietuvių liaudį 
žemesnės, kaip sakome, kultūros, 
jie svetimame krašte, Lietuvoje 
su maža išimtimi, ne tik nenutau
to, bet laikėsi savo gyvenimo tradi
cijų, gyveno savo gyvenimo būdu, 
garsiai šnekėjo savo tautine kalba, 
vykdė ir rodė savo tautinę kultūrą. 
Šokių mene, visiems žinoma, ypač 
pasižyminti čigonų giminė, rusai sa
vo būdingais uždegančiais šokiais. 
Tokių šokėjų, apsirengusių savo 
tautiniais drabužiais, pasiskambinan 
čių gitaromis, balalaikomis, žvan
gančiais būbneliais, matydavome 
nuostabiai vikriai, lanksčiai “rafi
nuotai” šokančių miestų aikštėse. 
Ypač suplaukdavo didesnis jų skai
čius atlaidų’ dienomis, prekymečiais. 
Jie sutraukdavo aplink save apsčiai 
smalsesnių žiūrovų. Ir šiaip praei
viai negalėdavo jų nepastebėti
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Kad visa tai nesibaigtu, 
kai musu jau nebebus

Pokalbis su IV Dainų šventės vykdomojo komiteto pirmininku dr. Gediminu Batuku

Daug rimtesnėm temom tik 
pagalvojama, mažiau mūsų 
spaudoje parašoma, nes mažokai 
jomis domimasi, numojama gal 
net ranka. Ir todėl J. Gld. ”Ko- 
dėj Skundžiamės ir grąžome 
rankas” Kertinės paraštės min
čių pratęsimas naujom “Roma
nų tematiką užkliudžius” (Ker
tinė paraštė, š. m. 79-14 nr.) 
mintim yra sveikintinas, neblo
gai apšviečiantis romano prob
lemą iš amžinos naujų temų ieš
kojimo pusės. Apie tematikos 
vienodumą yra kiek pasisakę ne 
tik XX “Draugo” romano kon
kurso pirmininkas, iš ko ir gimė 
"Kodėl skundžiamės ir grąžom 
rankas” mintys, bet apie tai šne 
kėjo ir šnekės mūsų kritikai, ir 
publika, ir rašytojo sąžinė, jei 
tokia yra, ir mūsų literatūros 
ateities teismas. Bet kokią te
matiką, aišku, pakelia geras ar 
ją sužlugdo tik paviršutiniškas 
rašytojas. Kokybine prasme, 
lietuvių literatūros kritika tu
rėtų būti dėkinga J. Gld. už pa
lyginimą, kad už tematikos tvo
rų matome žmonių siluetus, ku
riuos stebėjo Homeras, Šekspy
ras, Krėvė ir Mačernis. .

Išeivijoj mūsų kritikų litera
tų ir šiaip spaudoje rašančių rū
pestis buvo ir yra ieškojimas bei 
gerinimas mūsų literatūrinio in
tereso,, ypač čia, užsienyje, susi
dūrus akis į akį su tuo, kas sve
timųjų yra šioje plotmėje nu
veikta. Todėl, iš šalies žiūrint į 
tai. kas mūsų padaryta, savaime 
atsiranda klausimai, ypač, ne
norint amžinai girti tai, ką jau 
turime. Ir tikriausiai J. Gld. nė
ra vienas iš tų, kurie sako, jog 
mūsuose viskas tvar koj. Atrodo, 
kad ir J. Gld. yra įdomesnis dia
logas apie literatūrą kaip tik 
toks, kurio mūsiškiai vengia. To

dėl su J. Gld. pasišnekėti yra 
vienas malonumas.

Problemų kėlimas sukelia 
dialogą, iš kurio nubyra gal tik 
grūdelis naudos. Bet jis būtinas 
mūsų jaunos (kai kur dar' tobu
lėjimo reikalingos, kitur gal ne
reikalingos) literatūros naudai.

Sakysime, kad mūsų tematika, 
nežiūrint konkurso pirmininkų 
nuomonės, yra pasigėrėtina. Bet 
tuomet gal kur nors kitur kas 
nors yra netvarkoj? Gal reik
tų bendrom jėgom, kartu, pada
vus ranką, draugiškai jos ieško
ti? Kur atsidurta po 200 roma
nų išeivijoje parašymo? Nieks 
nenori čia jų nuvertinti. Bet, 
ant jų. palypėjus, reiktų gal pa
galvoti: kas toliau? O pagalvo
jus, gal ir nauji horizontai atsi
ras?

Tiek klausimų! O gerų atsa
kymų ar turime? Ypač su pa
drąsinimu: ieškok čia, nesirū
pink tuo, žiūrėk į tai, tas čia tik 
šiąip sau, mūsų literatūrai — iš- 
eiviškajai — trūksta to ir to ir 
t. t.

Blogiausia, kad romane vis
kas rišasi. Tematika, charakte
ris, intriga, įsitraukimas, for-1 
ma, totalinis efektas. Vienu 
straipsniu visko neaprėpsi. Ana, 
toks Robbe — Grillet savo 
straipsnius tais klausimais, išlei
do net atskiroj knygoj ”For a 
new novel”. Net ir jam čia daug 
kas neaišku, nors premijas jis 
pats Prancūzijoj laimi. Viską jis 
pergalvoja iš' pamatų. Jį daug 
kas kviečia ir gaudyte gaudo, 
angažuodami paskaitom. Kiti 
net ir peikia.

Bet idėjos, nors tik knygose su 
juo susipažinus, ateina galvon. 
Štai, kad ir tokios. Ar lietuvio 
išeivio charakteris tinka litera-
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Mieli mūsų bendruomenei y- 
ra tie žmonės, kurie sugeba kilti 
pasirinktos profesijos srityje, rū
pinasi savųjų šeimų ateitimi bei 
jų tautiškumu, o taip pat dar 
randa laiko ir noro prisiimit kar
tais net labai atsakingas parei
gas mūsų kultūrinės ar visuo
meninės veiklos dirvonuose. Vie
nas iš tokių asmenų yra IV Dai
nų šventės vykdomojo komiteto 
pirmininkas dr. Gediminas Balu- 
kas. Profesinėje srityje jis žino
mas kaip geras ginekologas, nuo 
1958 m. Loyolos universiteto kli
nikinis instruktorius ir chirurgas 
šv. Kryžiaus ligoninėje. Šeimoje 
jis yra 3 jaunuolių tėvas, kurie 
yra baigę lituanistines mokyklas 
ir dalyvauja organizuotoje jauni
mo veikloje. Batukų vyriausias 
sūnus Andrius yra pasekęs savo 
motinos dail. Vandos Kanytės - 
Balukienės pėdomis — jis studi
juoja meną San Francisco meno 
akademijoje ir ten atžymėtas 
aukščiausiais pažymiais. Taip 
pat jis jau pasirodęs ir lietuvių 
dailininkų grupinėse parodose. 
Gi lietuviškoje visuomeninėje 
veikloje dr. G. Balukas daugiau
sia laiko yra pašventęs Lietuvių 
fondui, eilę metų būdamas ir da
bar tebesąs jo tarybos pirminin
ku. Taip pat savu laiku jis ėjo 
ir visą eilę kitų pareigų savojoje 
bendruomenėje. Bet tai surašyta 
Lietuvių enciklopedijoje. Šian
dien mes dr. G. Baluką pristatom 
kaip IV Dainų šventės vykdomo
jo komiteto pirmininką, o čia 
spausdinamam pasikalbėjime 
stengiamės atskleisti ir jo praei
ties dienas, kurios, kaip matysim, 
daugeliu atvejų atliekamu nuo 
mokslo laiku buvo skirtos savajai 
dainai, tautiniam šokiui ir spor
tui.

— Esat dzūkas, taigi, saulėtos, 
nuoširdžių žmonių ir dainingos 
Lietuvos dalies augintinis. Ar 
gimtoji aplinka turėjo Įtakos pa
milti lietuvišką dainą ir kada į- 
vyko Jūsų tiesioginis, jei taip ga
lima išsireikšti, organizuotas su
sijungimas su daina?

— Šiuo klausimu pajudinot la
bai jautrius ir nostalgiškus vai
kystės bei jaunystės prisimini
mus. Nežinau kodėl, bet šiuo 
metu man dingtelėjo vieno jauno 
lietuvio peoto (pavardės neatsi
menu) nuotaikingas ketureilis, 
kur jis rašo apie nemarią ir 
šviesiaplaukę jaunystę, apie 
džiaugsmo ir juoko sūkuriuose 
plaukiančias dienas. Dabar net 
negalėčiau paaiškinti, kodėl jau
nystė būtinai turėjo būti šviesia
plaukė, bet ji tikrai buvo šviesi 
kaip Baltijos gintaras ar Dzūkijos 
geltonas smėlis. Ir gal dėl to, 
kad, vos gavus gimnazijos bran
dos atestatą, mūsų Lietuvą už
puolė raudonoji, o vėliau rudoji 

okupacijos, ir prasidėjo skaudžios 
nelemties dienos.

Antrąją klausimo dalį norė
čiau suskaldyti. Jeigu yra žodis 
tiesioginis, tai taip pat turi būti 
ir netiesioginis, arba — organi
zuotas ir neorganizuotas. Liki
mas lėmė man gimti Dzūkijoj, 
Vinco Krėvės žodžiais tariant, 
Dainavoej. Tai jau pasako, kad 
Dainava tikrai rišasi su daina. 
Mano tetos gyveno netoli nuo 
prof. Krėvės gimtojo Subartonių 
sodžiaus, todėl ir mano vaikystės 
prisiminimai tampriai rišasi su 
Subartonių kaimo ir Merkinės a- 
pylinkėmis, kai mūsų plati gimi
nėlė susirinkdavo atžymėti šei
mos švenčių. Dažniausiai suva- 
žiuod'avom į kriį J.tynas, j vestu
ves, na ir pakasynas. Dar ir da
bar tos dainos, giesmės ir raudos 
mano ausyse... Nuo lopšio iki 
karsto..

Mano tėvai buvo balsingi, tai 
ir aš, šiokį tokį balsą iš jų pavel
dėjęs, traukdavau dainas iš pe
ties. Mane tuo metu stebino tė
velio lotynų kalbos žinojimas, ka
da jis kunigui padėdavo giedoti 
per laidotuvių apeigas (šiuo me
tu galvoju, kad tėvas išmoko lo
tyniškų giesmių iš savo pusbrolio 
kunigo, kuris baigė Seinų dvasi
nę seminariją kartu su a. a. pre
latais M. Krupavičium ir I. Alba- 
vičium). Jau tada pastebėjau, 
kad daugumos mūsų liaudies dai
nų melodijos yra liūdnos. Tėvai 
pasakodavo, kad jose ataustos 
melodijos yra perpintos tomis 
nuotaikomis, kurias išgyveno lie
tuviai ilgais caro priespaudos me
tais.

Toks buvo netiesioginis arba 

Iš tėvynės išblokštas “Čiurlionio” ansamblis 1945 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės šventės pro
ga, dar karui tebesiaučiaat, dainuoja Komptono lietuviams. Kalba prof. Steponas Kolupaila.

neorganizuotas mano susijungi
mas su daina. Gi tiesioginis įvy
ko gimnazijos laikais. Tuo metu 
Alytaus valstyb. gimnazijoj muzi
ką dėstė mokyt. Navickas, kuris 
buvo gana griežtas, ir mokiniai jo 
bijo. Kaip muzikas, jis turėjo gerą 
vardą. Jeigu kurį iš mokinių pa
skirdavo į gimnazijos chorą, tai 
be jokių atsisakymų (nebent kokia 
nors svarbi priežastis buvo) tu
rėjom lankyti repeticijas ir daly
vauti koncertuose. Čia prasidėjo 
mano, kaip choristo, “karjera”. 
Trumpai teko dainuoti Kauno 
VD universiteto chore (vadova
vo K. Kaveckas), o nuo 1944 iki 
1947 m. mano gyvenimas buvo 
labai tampriai surištas su “Čiur
lionio” ansamblių.

— Kurie įspūdingiausi prisimi
nimai iš Lietuvos, puoselėjant 
dainą, sportą ar kitas apraiš
kas? Kiek prisimenam, Jūs savo 
įaiku buvot ir puikus krepšinin
kas?

1937 m., kada Lietuvos krep
šinio rinktinė laimėjo Europos 
meisterio vardą, visame mūsų 
krašte paplito krepšinio žaidi
mas. Nuo tos aistros neatsitiko
me nei Alytaus gimnazijos moki
niai. Atsimenu, kaip 1938 m. bu
vo organizuojami krepšinio pa
sitobulinimo kursai prie Kauno 
Kūno kultūros rūmų, mūsų gim
nazija pasiuntė net keturis krep
šinio žaidėjus į Kauną. Jų tarpe 
ir mane. Nepaprastai mus stebi
no tų kursų lektoriai (Lubinas, 
Kriaučiūnas ir kt., jų aukštas 
krepšinio žaidimo lygis. Vėliau 
man teko vadovauti Alytaus 
gimnazijos krepšinio1 rinktinei, o

Dr. Gediminas Dalukas, IV JAV ir Kanados lietuviu Dainą Šventės 
vykdomojo k-to pirmininkas Nnotr. V. Noreikos

studijuojant Vytauto D. universi
tete, žaidžiau universiteto ASK 
(Akademino sporto klubo) ko
mandoj. 1944 m. birželio mėn. 
Kaune įvyko 10-ties geriausių Lie 
tuvos krepšinio komandų pirme
nybės. Mūsų ASK krepšinio rink
tinė laimėjo III "vietą (žinant to 
meto aukštą krepšinio lygį, tai 
buvo mums, studentams, didelis 
laimėjimas). O man asmeniškai 
tai labai malonus prisiminimas, 
nes aš tais metais buvau ASK 
krepšinio komandos kapitonas. 
Per pirmenybes laimėtą taurę 
parvežiau į tėviškę ir užkasiau gi
liai į žemes, nes artėjo frontas. 
Vėliau sužinojau, kad 1945 m. 
ASK komanda tapo Lietuvos 
meisteriu. Bet manęs tuo laiku 
Lietuvoje nebebuvo, o čia atpasa

koti atsiminimai liko patys ma
loniausi.

— Kas be ko, regis ir iš “Čiur
lionio” ansamblio dienų turėtų 
būti likę įdomių prisiminimų?

— Kaipgi neprisiminsiu “Čiur
lionio” ansamblio? Ten susipaži
nau su savo žmona — Vanda Ka- 
nyte.i Ji čiurlionietė nuo pirmųjų 
ansamblio įsikūrimo dienų Vil
niuje, nes tuo metu Vanda studi
javo Vilniaus Meno akademijoj. 
O istorija taip suko ratą, kad ma
no pirmoji pažintis su “Čiurlio
niu” buvo Vienoje, Austrijoje 19- 
44 m. rudenį. Tuo laiku dar trū
ko vienerių metų iki medicinos 
studijų diplomo. Naciai į univer
sitetą nepriėmė. Buvau laimin
gas, dirbdamas paprastu sanita
ru Vienos universiteto klinikose.
N.ebeatsimenu iš ko tuo metu su
žinojau apie “Čiurlionio” atsira
dimą Vienoje. Vieną vakarą, 
draugų pakalbintas, atsidūriau 
ansamblio repeticijoj. Puikų į- 
spūdį paliko ansamblio vadovai 
maestro A. Mikulskis ir taut. šo
kių vadovė M. Baronaitė. Ypatin
gai traukė taut. šokiai, nes bu
vau šokęs metus laiko Kaune VD 
universiteto taut. šokių ansamb
lyje, kuriam vadovavo p. Baltrū- 
nienė. Vos įsijungęs į “Čiurlio
nio” ansamblį, buvau laikomas 
geresniu šokėju, negu daininin
ku. Ypatingai mane Marytė Ba
ronaitė pakėlė į “aukštybes”, kai 
buvau pakviestas šokti solistu, at
liekant Lenciūgėlį. Tarp kitko, 
Vanda Kanytė buvo viena iš šo
kėjų, su kuria ir teko šokti tą šo
kį.

Truputį nukrypstant nuo te
mos, čia man prisimena charak
teringas pasikalbėjimas Chicago- 
je šių metų pradžioje su vienu 
“Čiurlionio” ansamblio veteranu. 
Jo nuomonė buvo, kad dr. L. 
Kriaučeliūnas yra daug geresnis 
dainininkas, negu šokėjas, ir siu-

(Nukelta j 2 psl.)
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PELNAS IR NUOSTOLIAI.
DRUMSTŲ VERPETŲ SŪKURIUOS — NAUJA 
BR RAILOS PUBLICISTIKOS KNYGA.
IŠ STALCINES POEZIJOS LIETUVOJE.
VERDI IR “TRAVIATOS” MUZIKA.
KOVOS SU LENKAIS PRIEŠ 50 METŲ: 
ŽELIGOVSKIO PUOLIMAS.
PRAŠNEKO APIE LITERATŪRINES ĮTAKAS. 
IŠETVUIOS KULTCRINE POLITIKA.
KULTŪRINE KRONIKA.
SPYGLIAI IR DYGLIAU

PELNAS IR NUOSTOLIAI

Drumstu verpetu 
sūkuriuos

Pastabos, naują B. Railos publicistikos knygą perskaičius

K. GALMANTAS

Kultūrinio bei kūrybinio mū
sų čionykščio gyvastingumo ap
raiškos, kaip ir visa kita, ne kar
tą mėginamos vertinti grynai 
materialistinio pelno ir nuostolio 
plotmėje. Ir todėl dažnai pasi- 
klystama, net pačiam kultūri
niam ir kūrybiniam polėkiui 
kenkiama, kai su užsidegimu 
puoselėjama tik tai, kas duoda 
konkretų piniginį pelną, o atsi- 
žegnojama net pirmarūšio ir iš
liekančio dalyko, jeigu tik jo įgy
vendinimui turi kas nors pinigo 
dar pridėti.

O reikėtų labai aiškiai įsisą
moninti, kad literatūra, dailė ir 
muzika yra žmogaus, dvasinių 
gelmių vaisius, ir jfs sunkysta, 
kai laukiama iš jo vien pinigo, 
bet bręsta ir puikiai prinoksta, 
kai pačiam kultūriniam podirviui 
pinigo nesigailima, nors ir ži
nant, kad pinigas pinigu atgal 
nesugrįš. Tačiau, gal būt, ne 
kartą sugrįš muzikos, literatūros 
ar mosklo veikalu, pasiliekančiu 
ir padedančiu tautai ilgiau už vi
sas valiutas išlikti gyva.

Ne vienas čia gal pasakytų, 
kad reikia surasti daugiau skaity
tojų knygai, reikia, kad mūsų 
spektaklių sales užpildytų publi
ka, tada net ir piniginio nuosto
lio nebus. Bet ką daryti, jeigu ir 
vieno kito pakankamai nėra? Ar 
knygų visai neleisti? Ar scenos 
uždangos visai neatskleisti? Ar 
dirigentui visai padėti batutą, o 
dailininkui teptuką? Kuo tada 
pateisintume savo buvimą čia? 
Ir ar būtume aplamai dar gyvi?

Pagaliau gali būti ir spektak
liai kupini publikos, bet pastaty
mų išlaidos toli gražu nepadeng
tos. Tokių pavyzdžių jau apsčiai 
turime. Užtenka tik prisiminti 
pastarojo Kultūros kongreso me
tu pastatytus du naujus Dariaus 
Lapinsko veikalus: operą “Marą” 
ir kantatą “Mindaugą”. Spektak
liuos publikos netrūko,, bet išlai

dos vis tiek prašoko pajamas. Tai 
kas tada buvo: pelnas, ar nuos
tolis? Rengėjams Chicagoje pi
nigine prasme buvo nuostolis, bet 
viso mūsų muzikinio gyvenimo 
įnašine prasme buvo didelis pel
nas, nes abu veikalai buvo pa
rašyti ir atlikti išskirtinai aukš
tame lygyje, lietuviškas temas iš
radingai ir kūrybingai įterpiant 
į šių dienų muzikinę raidą. Ant
ras pavyzdys — praėjusiais me
tais Čiurlionio simfoninės poe
mos “Jūra” atlikimas Orchestra 
Hali Chicagoje ateitininkų kong
reso dienomis. Koncertas rengė
jams atnešė piniginį nuostolį. 
Bet koks gi buvo visai lietuviš
kai visuomenei tiesiog nepasve
riamas dvasinis pelnas išgirsti 
lietuviškojo genijaus kūrinį tokio
je vietoje ir taip atliekamą, kad 
visų širdis užtvindė pasididžiavi
mo jausmas.

O kur mes stovėtume, jeigu ši
tokių viršūnių mūsų kultūrinia
me gyvenime nebūtų? Ogi trep
sėtume tik vakarienių, kavučių, 
gimtadienių ir kitokių pagerbtu- 
vių užustalėse, kol gyvenimas taip 
ir pasibaigtų tik valgymu ir gėri
mu.

Bet kas palaikys negausioje ir 
svetimoj aplinkoj gyvenančioje 
išeivijoje anų minėtų kūrybinių 
viršūnių prasistiebimą savoje 
bendruomenėje. Laisvose tauto
se, ypač Europoje, kultūrinio gy
venimo aukšto lygio palaikymas 
yra remiamas valstybiniu mastu, 
iŠ to grąžinant tautos iždan ne 
piniginį, bet dvasinį pelną. Tur
tingoje Amerikoje aną valstybinę 
pareigą atlieka gausūs ir dosnūs 
mecenatai. O į ką kreipti akis iš
eivijoje mums?

Visai neabejoju, kad tomis me- 
cenatinėmis pareigomis turėtų 
labiausiai mūsuose rūpintis Lie
tuvių fondas. Jau eilę metų jis ši-

(Nukelta j 2 pal.)

Bronys Raila, VERSMES IR 
VERPETAI. Akimirksnių kronikos 
(3). Broniaus ir Antaninos Budgi- 
nu leidinys 1970 m. Viršelis dail 
Kosto Jezerskio. Leidinys 351 psl., 
kaina $5.00, gaunamas ir “Drau
ge".

*

Lietuvių tarpe surinkti žurna
listinės kilmės straipsnius ir juos 
pakartoti atskira knyga vis dar 
neįprasta. Pirmasis iš gyvųjų 
tuos savo raštus pakartojo Vaiž
gantas, ir susilaukė gana nepa
lankaus žodžio, nors tie Vaižgan
to straipsneliai lietė mūsų įvai
rius kultūros ir laisvės kovų rei
kalus ir buvo tikrai būtini tiek 
literatūros, tiek kultūros istori
kui. Antras, kuris gyvas išdrįso ir 
pakartojo savo senuosius straips
nius, buvo tuometinis Lietuvos 
prez. Antanas Smetona. Nors ir 
daugelis gal dažniau vien dėl 
politinio nusistatymo, iš tų 4 di
delių tomų ir pasišiepdavo, bet 
vis tik didžioji tų raštų dalis bu
vo reikšminga ir verta pakartoti, 
juo labiau, kad ir patys anksty
vieji leidiniai buvo jau retoki. Pa
našiai straipsnių pakartojimo ke
liu nuėjo ir prof. M. Biržiška, su
lasiojęs ir pakartojęs 2 tomus kul
tūros ir literatūros istorijos klau
simais straipsnių, kartu darbą at
likęs ir su visu kruopštumu, pvz. 
nurodydamas ir visas korektūros 
klaidas knygų paraštėse.

Visi kiti mūsų didieji žurna
listai ir rašiusieji savo straipsnių 
nekartojo. Taip ir liko neper
spausdinti nei dr. J. Purickio, dr. 
L. Bistro, Ig. Šeiniaus-Jurkūno, F. 
Kiršos, J. Keliuočio, A. Merke
lio ir kt., kurių straipsniai tikrai 
verti buvo išleisti atskiromis kny
gomis, nes vis lietė ne eilinius ir 
ne kasdieniškus reikaliukus bei 
pasižodžiavimų kronikas. Taip 
pat ir šiame krašte dar iki mū
sų dienų nepasirūpino niekas su
rinkti nei kun. A. Miluko, dr. J. 
Šliūpo, nei J. Bačiūno, Br. Balu
čio, dr. P. Grigaičio, L. Simučio 
ir kt. raštų, kurie turi didelės 
reikšmės ne vien tik mūsų seno
sios išeivijos, bet ir lietuvių kul
tūros bei Lietuvos laisvės reika
lams.

Iškilus ir labai rašus žurna
listas Br. Raila nuėjo kitu keliu. 
Dar nepriklausomoje Lietuvoje, 
įkopęs į “Lietuvos Aido” ir kitas 
tautininkų pasostes, buvo paruo
šęs savo straipsnių rinkinį, kuris 
dėl okupacijos sąlygų dienos ne- 
beišvydo.

Tremtyje bei išeivijoje Br. Rai
la taip pat daug rašė. Ir jis pir
masis iš lietuvių sugebėjo išleis
ti atskiromis knygomis savo raš
tus. Iki šiol tokių knygų jau pen
kios pasirodė. Pirmosios turi nu
rodymus, kur ir kada straipsniai 
spausdinti, atrodo, kad mažai te- 
taisytos. Paskutinioji, taigi Vers
mės ir Verpetai jau kitokia, nu

trynusi visus pirmuosius ženklus, 
todėl dažnai nelengva atsekti ir 
pirmutinį tekstą, kuris buvo 
spausdintas Dirvoje. Žodžiu, vi
sos tos Akimirksnių kronikos įga- 
vusios naują ar išvalytą drabu
žėlį, todėl daugeliui reikalų su
vokti vėl bus neišvengiama žvelg
ti į senąjį Br. Railą, į jo pirmi
nį tekstą, kuris dar neišsicenzū- 
ruotas, todėl jam būdingesnis ir 
padeda kartais suprasti vieno ga
balo prieštarybes kitai to paties 
rašto vietai.

Šioje knygoje Br. Raila atrin
ko nemaža straipsnių Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos die
noms paryškinti, nes pats leidi
nys dienos ■ Šviesą išvydo vieno 
jų, a.a. Br. Budgino lėšomis, tik
rai nuoširdaus ir idealisto lietu
vio kovotojo, deją pakankamai ir 
įvade dar neišryškinto. Visas šis 
LLKS skyrius, nors vietomis ir ga
na vandeningai išsiverpetavęs, 
todėl praradęs visas kovos vers
mes, yra pats vertingiausias mūsų 
laisvės ir kultūros istorikui. Taip 
pat nemaža knygos dalis skirta 
ir visaip nuvėtytiems ryšiams su 
okupuota tauta bei kai kurioms

tų ryšių gana suktoms bolševi
kinėms meškerėms paryškinti. Ir 
trečioji knygos dalis priklauso se
nam Br. Railos jautukui, įniršu
siam vis prieš Vliką ir kitus veiks
nius, kurie iki šiol nepriima jo

Saulė leidos raudona^ f Nuotrauka .Vytauto Maželio

A Tarabilda Kunigaikščio medžioklė (lino ra’žinys)

siūlymų ir visokių receptų, kurie 
netiki vis jo liberaliniais ir. li- 
beralistiniais postringavimais ir 
kitais jo nuoširdžiais žodžiais ir 
t.t., nes vis prisimena ir tebema
to tą patį Br. Railą, kuris gana 
piktai ir pagal savo liberalizmo 
matą tiek “Vaire”, tiek “Lietu
vos Aide” mokė visus apie supu
vusią ir išsigimusią demokratiją, 
ko neužmiršo nė dabar (67 p.).

Versmių raiste ir akivaruos

Pirmoji knygos dalis skirta Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 
istoriniams apmatams (26-80 p.), 
kuriuos jis buvo paruošęs dar 
1946.8.25 Paryžiuje ir dabar kiek 
taisyti bei naujai papildyti, kas 
sudaro dar pastabinius 3 psl. 
Šiam skyriui dar priklauso ir 
“Kaip dužo legenda”, kur su St. 
Žymanto ir V. Rastenio talka pla
čiai liečiamas į sovietines rankas 
patekusio LLKS vieno iš steigėjų 
ir vadovavusio akmens J. peksnio 
žodis (99-138 ir 225-235 psl.).

Prieš daugiau kaip 20 m. ra
šyti LLKS istoriniai metmenys 
yra gražiai apdailinti savos pro
pagandos reikalui, kuriuose užte
pama pikto deguto nekenčiamai 
krikščioniškajai srovei ir teisina
mi saviškiai. Savo partinius prie
šus Br. Raila niekina palaipsniui, 
tai metodas būdingas ne vienai 
tctalistinci propagandinei pra
monei. Taip jis. kalbėdamas a- 
pie Lietuvių Aktyvistų Frontą,pa
žymi, kad Lietuvoje kai kurie as
menys “buvo nusistatę ją (rezis
tenciją, m. įterpta) panaudoti 
vieno siauresnio politiškai ideo
loginio bloko specialiem uždavi
niam pasiekti...” (29 p.). Kiek 
vėliau, rašydamas apie sukilimą 
ir Laikinąją vyriausybę, vėl už
simena, kad rezistencinės kovos 
vaisiais viena ideologinė grupė 
norėjo pasinaudoti “prieškarinio 
partijų bloko naudai” (32 p.), 
bet ir dabar jos vardo dar ne

minėjo, tik telkia neapykantos 
spūdį ateičiai. Ir tik aiškindamas 
LLKS atgimimą pasako, kad as
menys, patekę į aukštus ir aukš
tesnius postus, “skubėjo panau
doti savo padėtį krikščionių sro
vės interesam, tiek naują admi
nistraciją komplektuojant, tiek ir 
kitose, ypač švietimo įstaigų (m. 
p.), srityse” (33 p.). Puolimas ir 
degutavimas atliktas tikrai vyku
siai ir. primena dr. V. Kudirkos 
eilėraštį, kur jis įspūdį telkia pa
brėždamas “gražu, gražiau ir 
gražiausia”. Deja, kaip ten 1941 
vasarą buvo Vilniuje, kur veikė 
vietos komitetas ir tvarkė visus 
reikalus. Tam Vilniaus miesto ir 
srities piliečių komitetui vadova
vo LLKS neeilinis žmogus, bū
tent, St. Žakevičius. Tai kieno 
pastangomis buvo iš senųjų pa
reigų išstumtas prof. P. Šalčius, 
t.y. nebegavo 1940 m. pavasarį 
turėtų, nors Laikinoji vyriausy
bė skelbė, kad visi grįžta į prieš 
bolševikų okupaciją turėtas pa
reigas. Taip pat, kodėl Vilniaus 
univ. bibliotekos d i rektoriaus pa
reigų turėjo atsisąkyti prof. Vcl. 
Biržiška, taip pat neteko ir ten 
skaitytų kursų. Laikinosios vy
riausybės žmonių dėl šių asme
nų, kiek žinau, nebuvo jokio pa
tvarkymo, bet abu profesoriai bu
vo išstumti vietinių, o prof. Vcl. 
Biržiškai vėliau V.D. Univ. Fi
losofijos fak. buvo įsteigta Biblio- 
logijos katedra ir jis paskirtas jos 
vedėju. Taigi, prof. Vcl. Biržiš
kai buvo sudarytos naujai sąly
gos Kaune kaip tik krikščioniš
kosios srovės žmonių (dekano 
prof. dr. Z. Ivinskio, vicedekano 

doc. dr. A. Maceinos ir Laikino
sios vyriausybės e. pirm, pareigas 
bei švietimo ministro prof. J. Am
brazevičiaus, doc. dr. J. Griniaus 
ir kt.;. Todėl iš visa kokios is
torinės tiesos teturi visas toks bū
dingai kartojamas šiuose metme
nyse tas piktas teigimas. Ar kar-

(Nukelta j 2 pal.)
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NEŠTUM KUM E KULTŪROS TIK ANTRA- 
EILEN POZICIJON.
JUCEVIČIAUS TAUTOS SĄVOKA IR 
NENAUDĖLIAI LIETUVIAI.
DR. PRANAS SKARDŽIUS IŠEIVIJOJE. 
PAUL CEZANNE PARODA CHICAGOJE. 
JONAS AISTIS APIE VYTAUTĄ SIRIJOS 
GIRĄ.
DANGUOLĖS SADCNAITES EILĖRAŠTIS. 
KOVOS SU LENKAIS PRIEŠ 50 METU: 
ŽELIGOVSKIO PUOLIMAS.
SPARTUOLIšKAI IŠKEPTA JURGIO 
GLIAUDOS KNYGA.
GYVATARO APOLOGIJA.
NAUJI LEIDINIAI. 
KULTŪRINE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

NESTUMKIME KULTŪROS 
TIK ANTRAEILĖN POZICIJON
Karo metu, įvairių ekonomi- palikdami tik pakankamą (gal

Jucevičiaus tautos sąvoka 
ir nenaudėliai 

lietuviai
KĘSTUTIS GIRNIUS

nių stagnacijų, politinių pirme
nybių, įvairių priešų savitarpy 
ieškojimo ir kitų “užsidegimų” 
periodais kultūra visuomet nu
kenčia. Ir ne tik mūsų spauda ir 
kultūrinis judėjimas tada su
skystėja, aukų dėmesiai silps'a, 
fondų raiščiai tai prisiverža, 
tai kitur nusikreipia, ir tuomet 
atrodo, kad kultūra yra nustu
miama antraeilėm, gal net tre
čiaeilėm pozicijom Skaitome 
šiandien apie tai ir ne vien lie
tuviškoj spaudoj. Visa šitai ke
lia rūpestį, kad susiploninam 
jau net mokytojų skaičiumi, 
bibliotekos ir mokyklos žada 
“persitvtrakyti”, simfoniniams or
kestrams trūksta finansinio dė
mesio, meno galerijos uždaro 
laikinai vis vieną kitą paveiks
lų salę, įvairiai ekonomizuoja- 
ma, balansuojama; randamos 
tam net realistiškesnės pažiū
ros, kai tuo tarpu žmonių - pub
likos dėmesys kultūrai ne tik 
kad nemažėja, bet dar didėja, o 
tie kultūriniai vienetai — įstai
gos planavo ir dar tebeplanuo- 
ja kultūrinę plėto'ę, bet ne jos 
apkirpimą.

Retas dėl šio fenomeno jau
dinasi, nes, pirmenybę užėmus 
svabesniem reikalam, kultūros 
“avinėlis” kažkodėl pirmuoju 
būna paaukotas, kaip nelabai 
jau taip svarbus elementas žmo
gaus gyvenimui, lyg priedas, 
kurį, reikalui esant, galima 
lengvai apkirpti.

Kad ir negalime per daug 
skųstis mūsų išeiviškom sinteti
nėm sąlygom, bet ir mūsuose 
kažkas panašaus dedasi, ar dė
sis. Kokius spaudos, žurnalų 
puslapius, gal net knygas, fon
dų kryptį užveržiame dabar, ar 
užveršime ateityje, jei ne kul
tūros, žmogaus dvasinio polėkio, 
to polėkio stilizavimo sąskaitom 

ir svarbiausią) areną "kasdie
ninei duonai”? Ir net paprastoji 
spauda, reali pranešėja visko, 
kas dėjosi, dedasi, dėsis — spė- 
liotoja gyvenimo kreivių — tom 
nuotaikom persiėmusi, jom pa
tarnaudama ar įsitarnaudama, 
irgi įsirikiuoja ar bus {rikiuoja
ma, ar gal net pati, daužyda
mas! krūtinėn, perkrato savo 
sąžinę dabar (ar ateity) dėl 
taip reikiamos pagarbos draus
mei, susitramdymui, savotiškam 
“self-discipline” (kad ir labai 
reikalingam, bet dar vis dėlto 
diskutuotinam).

Tokiame savotiškame “sting- 
telėjime” (gal ir kitaip galėtu
me jį apibūdinti) ir kyla min
tis, ar jis ilgai gali tęstis, ar tai 
privalo laikinai paralyžiuoti gal 
net ir mūsų kūrybinį žmogaus - 
kūrėjo dvasinį polėkį, laukiant 
nekantriai vėl tų gerųjų “pe- 
riklinių”, augustininių, suleima- 
niškių, Liudviko Keturiolikto
jo ar kitų panašių, dvidešimtojo 
amžiaus kultūrai dėkingų laikų, 
kada kultūra buvo svarbi ir 
kuomet tie kiti kasdieniniai ar 
la:ko pakišti dalykai buvo stu
miami antraeilėn pozicijon, iš
keliant kul ūrą, kaip nepapras
tai svarbų, žmogaus dvasios ir 
jo sąžinės, bei tiesos tylų, ne- 
rėksmingą šnibždėjimą.

Aišku, ne visada ir ne visur 
geriausi muzikos, dailės ir raš
to kūriniai buvo sukurti “rie
biaisiais”, aukštaisiais kultūros 
gerbimo ir rėmimo laikais. Jos 
sukirpimo šalininkams tai būtų 
patogus išsisukinėjimo šaltinis. 
Bet mums lie uviams ir dar išei
viams jis netinka. Nes gal daug 
gerų darbų mūsų mieloj istori
joj net ir ginrmo teisės negavo 
po tais laikinais "stinigtelėjimo” 
— kultūros apkirpimo debesi
mis? P- Min.

Feliksas Jucev'čius, TAUTA TIK
ROVĖS IR MITO ŽAISME. Spaude 
immaculata spaustuvė Putnam, Co- 
nnecticut, 1970 m. Leidėjas nepa
žymėtas. Knyga 175 psl., kaina 
$3 00, gaunama ir "Drauge”.

*

Su džiaugsmu paėmiau ir pra
dėjau skaityti kunigo Felikso Ju
cevičiaus knygą "Tauta, tikrovės 
ir mito žaisme”. Dar daugiau 
pradžiugau, kai autorius lyg ir 
prižadėjo pažvelgti į. tautą “nau
jomis akimis” (p. 12-16), kaip Ga
lileo ir Einstein, išvydę naujai fi
zikos pasaulį. Bet džiaugsmas 
greitai pradėjo slūgti, nes pa
čioje pradžioje Jucevičius teigia, 
kad “kai kurie Galileo bendralai- 
kiai atsisakė griežtai žiūrėti per 
jo padarytą teleskopą, nes jiems 
buvo savaime aišku, kad per jį 
nieko naujo negalima pamatyti. 
Galileo negali matyti tai, ko ne
matė Aristotelis ir Platonas.” (p. 
11-13).

Visas Vakarų pasaulis merdėjo 
iki šešiolikto šimtmečio, kai atsi
rado Galileo, Kepler ir kiti as
tronomai. Šitokius teigimus ran
dame silpnose mokslo istorijose, 
bei pradiniuose fizikos vadovė
liuose. Bet jie neteisingi, arba 
bent klaidingi, be kvalifikacijų, 
nes, Duhem paskatinti, mokslo 
ir filosofijos istorikai dabar ma
žiau ar daugiau sutinka, kad Bu- 
ridan, Oresme ir kiti panašūs, 
taip pat kritikavę Aristote
lį, turėjo “impetus” teoriją, ku
rią fizikai laiko Galileo svarbiau
siu įnašu; taip pat daugybė Ko
perniko ir Galileo argumentų 
daugiau remiasi aristoteliškais ar
gumentais negu pats Aristotelis.*) 
Šie komentarai pridėti, norint pa
rodyti, kad ir “mitų” demaskuo
tojai gali taip pat įsivelti į “mi
tus”.

Tiesa ir tikrovė

Tęsdamas savo įvadą, Jucevi
čius teigia, kad “Tiesa yra tikro
vė. Kai kalbu apie tiesą, tai tu
riu mintyje ne tik loginę ar es
tetinę, ar matematinę, bet visas 
šias tiesas kartu, t.y. yra tikrovės 
tiesą”. “Mes turime save ir pasau
lį matyti ne iliuzinėje, o realioje 
perspektyvoje. Man realus yra tas 
pats kaip racionalus, kritiškas, re
liatyvus”. “Tauta yra laiko pasta
tytas klausimas, ir todėl neverta 
ieškoti galutinų atsakymų į tau
tinius klausimus, nes laikais nie
kad nepasisako galutinai”.

Šitie pasisakymai gan gra
žiai skamba, bet ką jie reiškia, 
ar jie teisingi? Pažvelkime į pir
mutinį. Pirmiausia, teigimas yra

*) Pažiūrėkite — E. J. Dtjkster- 
huis. The Mechanizution of the 
World Picture, Oxford Universi- 
ty Press, 1961, ir Ernan McMul- 
len (ed.), Galileo: Man oį Scien
ce, Basic Books, New York and 
London, 1967. 

klaidingas, nes tikrovės tiesa ne
išsemia loginių, matematinių, ir 
estetinių tiesų. O estetinės tie
sos priklauso vertybių sferai, ir 
jų statusas yra ypatingas. Jucevi
čius turėjo teigti “ir visas kitas 
tiesas kartu” vietoj “bet visas šias 
tiesas kartu”. Jei šito nenorėjo 
pareikšti, tai jo sakinys lieka be
viltiškai neaiškus. Bet ką gali 
reikšti “tiesa yra tikrovė”? Kitaip 
sakant, tiesos ir tikrovės sutapati
nimas. Žmogžudystės, karai, žmo
nių nejautrumas kitiems, žmo
nių tikėjimas į “mitus” yra ne
paneigiamos tikrovės dalys. Bet 
jeigu jie yra, tai nepadaro juos 
dar tiesa. Jucevičius neturi at
sisakyti moralinės tiesos sąvokos, 
nes, šitai padaręs, jis logiškai pri
verstas priimti viską, kas atsitin
ka, atsitiko, ir todėl visa kritika 
pasidaro beprasmiška. Apskritai 
kalbant, tiesos ir tikrovės sąvokų 
vartojimas be jokių apribojimų 
dažniausiai reiškia, kad jų varto
tojas nėra problemos apgalvojęs 
ir savo nesusipratimą stengiasi ši
taip paslėpti.

Tarp tiesos, istorijos ir filosofijos

Antri du pasisakymai šiek tiek 
išryškina Jucevičiaus hegelinę 
tiesos ir istorijos sąvoką, tai yra 
galvojimą, kad sąvokos supran
tamos tik istorinėj plotmėj ir kad 
jos nesuprantamos, jei istorinė 
perspektyva užmiršta. Čia nėra 
vietos plačiau padiskutuoti hege- 
lizmui, bet praverstų duoti bent 
keletą pastabų. “Kritikų” yra vi
sokiausių, nuo New Left iki Spi
ra Agnew, nuo komunistų iki ka
pitalistų, visi kritiški, bet kurie 
teisingi, tai sunku nuspręsti. Taip 
pat su racionalumu. Tad Juce
vičiaus “realumas” lieka neaiš
kus.

Po šių pastabų, reikia pažiū

Kosmopolitinė Amerika, Kuris iš tij veidų yra lietuvio? Nuotrauka Jono Dovydėno

Dangoraižinė XX amžiaus romantika... Nuotrauka Jono Dovydėno

rėti platesnes Jucevičiaus teori
jas. Trumpoj Recenzijoj nėra vie
tos jų visų paanalizuoti, tad ri- 
bosiuos, iškeldamas Jucevičiaus 
pagrindinius istorinius ir filo
sofinius teigimus, Filosofijoje 
stengsiuosi ribotis tautos sąvoka, 
o istorijoj liesiu vien pasisakymus 
apie lietuvių elgesį vienu ar ki
tu istoriniu atveju. Tikiu, kad 
suprantame, jog šių pagrindinių 
sąvokų išryškinimas parodys, kad 
Jucevičius jas vartoja klaidingai, 
tad ir kiti jo teigimai yra taip 
pat nepateisinami. O namas, pa
statytas ant silpnų pamatų, su
griūva.

Sąvokos ir jų interpretacijos
Tad keletas mjįnčių apie Ju

cevičiaus naudojamą tautos są
voką. Jis teigia, kad dažnai tau- \ ; J juos iškreipia, žmones žudydami
tos meilė pagrįsta kitų tautų ne- jo vardu. Aišku, Jucevičius šito

apykanta, kad romantinis nacio
nalizmas nuvedė tautas į impe
rializmą, šovinizmą ir kitų tautų 
naikinimą. Romantinio naciona
lizmo tautos sąvokos esminiai 
bruožai yra — “priklausyti ku
riai nors tautai reiškia gyventi 
tam tikroj vietoj, kalbėti tam tik
rą kalbą, turėti tam tikrus rasi
nius bruožus” (p.20). Bet teisin
gai atmesdamas šią tautos sam
pratą, Jucevičius per toli nužen
gia, klaidingai tikėdamas, kad 
šios sąvokos atmetimas reikalau
ja visų šių bruožų neigimo, ir jis 
neatskiria pačios minties nuo to, 
kaip jos šalininkai stengiasi ją į- 
gyvendinti. Jei Jucevičius be re
zervų priimtų šitokį argumentą, 
tai ir Kristaus pamokymai būtų 
klaidingi, nes religiniai fanatikai 

negali priimti. Todėl reikia pri
pažinti, kad turėtų daryti skirtumą 
tarp sąvokų bei teigimų ir skir
tingų žmonių interpretacijų. Vėl 
reikia priminti, kad net ir kil
niausios mintys gali būti išprie
vartaujamose

Teigimai ir mįslės

Dabar pažiūrėkime į vieną iš 
svarbiausių Jucevičiaus teigimų. 
“Kraujas, kalba ir žemė yra są
lygojantys, o ne apsprendžian- 
tys veiksniai. Aišku, jie labiau są
lygoja primityvias tautas, kurios 
yra vos išėjusios iš urvų ir miš
kų. Kai jos pasiekia aukštesnį ci
vilizacijos laipsnį, tai šių veiks
nių įtaka sumažėja” (p. 27-28). 
Pirmiausia, reikia pastebėti, kad 
teigimas apie istorinių tautų išsi- 
vystimą prieštarauja paties Juce
vičiaus pavyzdžiams. Teigiama, 
kad romėnai ir graikai neturėjo 
tautos sąvokos, kaip kad ją vo
kiečiai ir dabartiniai rusai turi. 
Čia tai jau aiški klaida. Bet, gal 
būt, Jucevičiui ką nors naujo 
reiškia “civilizacija”? Jei taip bū
tų, tai turėtų knygoje pasisakyti, 
o ne laukti, kad mes jo mįsles 
vėliau spręstume.

Toliau Jucevičius teigia, kad 
ne teritorija, bet sugyvenimas už
tikrina vieningumą. Čia — tie
sa. Bet su kuo sugyvenama? Pir
miausia su tais, su kuriais susi
tinkame. Net šiame amžiuje tai 
tiesa. O prieš šimtą metų su kuo 
galėjo žmonės sugyventi? Absur
das būtų tikėti, kad Lietuvos ir 
Ispanijos mužikai būtų sugyvenę. 
Savo teorijai paremti Jucevičius 
pamini, kad žmonės nekenčia tų, 
kurie kitaip galvoja. Čia vėl yra 
tiesa. Bet reikia taipgi pastebėti, 
jog, kada iškyla bendras klausi
mas, ka' yra aiškus tautinis rei
kalas (kaip Simo Kudirkos įvy
kis), tai vis tiek lietuvių gretos 
susivienija. Būtų tikrai keista, 
kad kritiškumo ir objektyvumo

(Nukelta j 2 psl.)
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VASARA — DAILĖS FESTIVALIŲ 
PATOGIAUSIAS LAIKAS.
BRANDUS LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS DEŠIMTMETIS.
PENKIOLIKMETEI CHICAGOS LIETUVIŲ

| OPERAI GIMSTA NAUJAS TALENTAS.
APIE DAIL. V. K. JONYNO JO TIES METŲ 
LOBĮ.

I KAZIO BRADŪNO EILĖRAŠČIAI.
KOVOS SU LENKAIS PRIEŠ 50 METŲ:
JIE KEDENS IŠEIVIJOS KULTŪRINĘ 
POLITIKĄ.
NORS DĖKINGAS, BET NEĮTIKINTAS. 
KILNIOS ROMANTIKOS VAKARAS. 
AKADEMINES PROŠVAISTES;

POKALBIS SU ANTROJO PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 
PIRMININKU ROMU SAKADOLSKIU.

VASARA-DAILĖS FESTIVALIŲ 
PATOGIAUSIAS LAIKAS

BRANDUS LIETUVIU KATALIKU MOKSLO AKADEMIJOS STUDIJŲ DEŠIMTMETIS

Jungtinės dailės parodos nėra 
naujiena. Jos tradiciškai rengia
mos Nevv Yorke ir Chicagoje Va
sario 16 savaitę. .Šiemet niujorkiš- 
kėj dalyvavo 34 dailininkai, susi
būrę iš viso Atlanto pakraščio. 
Chicagoj pasirodė 21 vietinis dai
lininkas. O šį šeštadieni (gegu
žės 15 d.) Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje, atidaroma “Dailės” 
grupės paroda, apimanti taipgi 
nemažą būrį mūsų jaunesniųjų 
dailininkų. Šiaip ar taip, tai ga
na įspūdingi skaičiai, turint min
ty, kad dalyvauja tik dalis. Mū
sų dailininkų šeima yra gausi. 
Todėl kokektyviniai pasirodymai 
turėtų būti gal, net dažnesni ir 
neapsiriboti tik keliais miestais.

Kada gi geriausias laikas dailės 
parodai, ypač kai norima sutrauk
ti kuo daugiau dailininkų ir žiū
rovų? Manytume, jog tada, kai 
nereikia kovoti su oro išdaigomis, 
kai aplinkui daugiausia šviesos, 
kai danguje viešpatauja mėlynė, 
o žemėje —• žalias fonas. Vasarą? 
Žinoma, kad vasarą 1 Kiti metų 
laikai tinka kitiems meno žan
rams, o amžinoji vasara, kiekvie
nas išminčius pritars, tobulai su
tverta dailės festivaliams.

Antai Kalifornijoje, meno glo
bėjo prel. Jono Kučingio pastan
gomis, vasariškų parodų rengi
mas virto tradicija. Vis didėjan
čiu mastu jos jvyksta kasmet bir
želio mėn., mokslui pasibaigus, 
Lietuvių dienos metu. Iš pradžių 
dalyvavo du, trys, keturi, praei
tais metais penki dailininkai. Šie
met langas prasivėrė dar plačiau 
— parodon pakviesti visi Kali
fornijoje gyveną lietuviai daili
ninkai. Užteko kelių pranešimų, 
ir nedelsiant užsirašė 12. Dėl vie
tos stokos registracija buvo su
stabdyta. Tai tik nedidelė dalis vi

sų, kurie galėjo ir tikriausiai no
rėjo dalyvauti. Kitais metais, rei
kia tikėtis, dalyvaus žymiai dau
giau, apribcjant ne dalyvių, bet 
pačių kūrinių skaičių. Čia koky
binis atrankos principas turėtų 
pirmauti. Vasariškų dailės fes
tivalių organizavimas džiugina 
kiekvieną. Juk tai puiki proga ne 
tiek profesionalams, kiek daili
ninkams mėgėjams parodyti vi
suomenei savo vaizduotės slėpi- 
nius.Ne tam jie laisvalaikiais plu
ša prie paveikslų ar skulptūrų, 
kad viskas dūlėtų pašonėje, o kar
tais net palėpėje. Jiems irgi yra 
reikalingas išėjimas j pasaulį, rei
kalingas dialogas su žiūrovu ir 
kritiškas įvertinimas.

Iš panašių kolektyvinių pasi
rodymų ateityje galės gimti ir ki
ti naudingi dalykai, pavyzdžiui 
— lietuvių dailės rėmėjų draugi
ja. Darbo jai nestigtų. Jos rūpes
čiu būtų organizuojami plataus 
masto dailės festivaliai, redaguo
jami katalogai; kviečiami mūsų 
iškilūs dailininkai individualioms 
parodoms meno technikos de
monstravimui; rengiami meno 
seminarai, paskaitos ir t.t. Drau
gijos priežiūroje galėtų kurtis ir 
dailės salonai, kur galima būtų į- 
sigyti savų dailininkų kūrinių.

Kol kas tebūna mūsų tikslas 
kuo plačiau įgyvendinti vasaros 
dailės dienų tradicijas. Ne tik 
Kalifornijoje, bet ir kitose lietu
vių gyvenvietėse. Kuo plačiau ža
dinti susidomėjimą mūsų daile 
ir mūsų pasižymėjusiais meistrais. 
Čia norėtųsi priminti gražų Sta
sio Šalkauskio šūkį: Menas gro
žiui, o grožis gyvenimo tobulu
mui. Tuo šūkiu tegul ir vyksta 
dailininkų vasariški dialogai su 
žiūrovais ir gamta.

Pr. V.

Penkiolika tomų ir 

naujas "Metraštis"

JUOZAS PRUNSK1S

Mums, mažai tautai, esant į- 
terptai tarp dviejų kaimyninių 
milžinų, yra tik viena galimybė, 
išlikti nesutraiškytai ir nesumin
džiotai, tai nepasilikti pilkąja 
mase, tinkančia trąša didiesiems, 
o pakilti į kultūrines aukštumas, 
tapti kietu, atspariu, civilizacija 
švytinčiu deimantu, nesumala
mu tautų likiminiame kely.

Palaipsniui tuo keliu ir sten
giamės eiti. Jeigu kitados išeiviai 
lietuviai dusdavo kasyklų pože
miuose, trokšdavo skerdyklų 
tvaike, tai nepriklausomybės at
neštų polėkių atgaivinti mes iš
eivijoje imame švytėti enciklope
dijomis, dainų ir šokių šventė
mis, operomis, premijas skinan
čiais veikalais, didmiesčių dan
goraižius puošiančiais meno kū
riniais, ir kitados fabrikų trenks
me nemokėjęs prasižioti mūsų iš
eivis savo ainiuose virsta vieti
nius kultūros keliais vedančiu 
profesoriumi, mosklininku, labo
ratorijų specialistu, erdvių inži
nierium atradėju, tarptautinių 
suvažiavimų lektoriumi.

Našios ištvermės vaisiai i

Gaila dar, kad kartais tie švie
sieji polėkiai po iškilmingo fan
farų išgarsinimo išblėsta, kaip ta 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
aukštais tonais paskelbta steigia
moji Lietuvių mokslo draugija, 
apie kurią, ir keliolikai mėne
sių praslinkus, nieko negirdėti. 
Bet iš kitos pusės turime ir ty
lių sąjūdžių, ir nuošaliame at
kakliame darbe milžiniškų rezul
tatų pasiekiančių kultūrininkų, 
sukančių ištisą mokslinio-kūrybi- 
nio polėkio ratą su herojiška ir 
našia ištverme.

Vienu tokių, šimtmečiais iš
liekančių, lairpėjimų yra tylus, 
jokių kliūčių nepalaužiamas, ryž
tingo prof. Antano Liuimos, S.J. 
vadovaujamas, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos darbas. Aka
demija, tremties išmėtymų po vi
sus penkis kontinentus nenuslo
pinta, yra net sustiprėjusi, regu
liariai šaukia savo studijinius su
važiavimus ir, nesulaukdama jo
kių oficialių fondų ar iždų para
mos, pastoviai į lietuviškos kultū
ros lobynus kasmet įneša naujus 
studijinius veikalus, brandžius 
savo universitetiniu lygiu, ne
mirštančius savo dokumentuotu 
tikrumu. Be šių pastangų dauge
lis tų veikalų dėl finansinių prob
lemų vargu ar būtų turėję gali
mybių pasirodyti, kaip skirti ne 
taip jau gausiam skaičiumi kul
tūriniam eilitui.

Studijinių veikalų biblioteka

Šiemet sueina pirmas de
šimtmetis nuo tos mūsų išeivijo
je pradėjusios formuotis gilių stu
dijinių veikalų bibliotekos, ku
rios pirma knyga — Suvažiavi
mų Darbų IV tomas — pasirodė 
1961 metais. Nuo to laiko jau iš
leista trys Suvažiavimo darbų to

Detalė iš V. K. Jonyno suprojektuotos koplyčios Amsterdame, N. Y., lietuvių kapinėse. Skulptūros ir vit- 
ražai taipgi V. K. Jonyno. . , Nuotrauka V. Maželio

mai, penki Metraščiai, trys stu
dijos (prof. Kučo “Kun. Ant. 
Staniukynas”, dr. I. Skrupskelio 
“Lietuviai XVIII amžiaus vokie
čių literatūroje”, J. Vaišnoros 
“Marijos garbinimas Lietuvo
je” •

Viso LKM akademija išeivi
joje jau išleido 11 tomų, suda
rančių 4,834 puslapius, ir tai dar 
ne galas. Jau baigiamas spaus
dinti Suvažiavimo darbų VII to
mas, taipgi šiomis dienomis išleis
ta J. Ereto paruošta monografija 
“Kazys Pakštas. Tautinio šauk
lio odisėja” ir dar ruošiamas 
spaudai Suvažiavimo darbų VIII 
tomas bei Metraščio VI tomas. 
Taigi per savo veiklos dešimtme
tį išeivijoje LKM akademija sa
vo kredite turi išleistų 11 tomų 
ir spausdinamų ar ruošiamų 
spaudai dar keturis, viso — 15
tomų. Tuo būdu toli pralenkia 
savo darbuotės laikotarpio nepri
klausomoj Lietuvoje (1922 - 
1940) aštuoniolikos metų kultū
rinę piūtį, davusį tik keturis to
mus.

Prof. A. Liuimos kieto darbo 
vaisius

Ir tą visą mokslinę medžiagą

išeivijoje sutelkia, spausdinimui 
suredaguoja, iškoregucja, lėšų 
suranda, platinimą organizuo
ja vienas pasišventėlis — prof. 
Antanas Liuima, S.J., su netaip 
jau gausiais-talkininkais. Pasiner
damas šioje aukštos vertės kūry
binio . darbo gausumos klampy
nėje, jis gal iš dalies aukoja sa
vo paties asmenišką mokslinę 
karjerą universitete, o juk jis pri
pažintų daugelio gabumų vyras. 
Tačiau pažangumu švytinčių jė
zuitų vedamas Gregorianumo u- 
niversitetas, kur dirba prcf. Liui
ma, nepristigs jėgų, o rrtūsų tau
tai šis neišaiškinamo kruopštu
mo, plačios iniciatyvos asmeniš
kų pripažinimų neiešk-ąs moksli
ninkas krauna stirtas šimtme
čiais išliekančių studijinių litua
nistinių veikalų, kurie moksliniu 
išradingumu, kultūriniu grynu
mu kartų kartose švytės kaip iš
eivijoje, taip ir laisvės pasieksian
čioje tėvynėje.

Penktas Metraščio tomas

Naujausia prof. A. Liuimos ve
damos mūsų mokslinės instituci
jos dovana yra Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis, V 

jų, kaip Bernsteinas, Jaroševi
čius, Basanavičius, Galaunė, 
Gimbutienė ir kt., bet drauge pa
teikia įdomias, pagrįstas savas iš
vadas. Studija ne tik gausiai i- 
liustruota, bet net duodama kiek
vienos iliustracijos dokumentaci
ja. Ameriką jau yra pasiekę ke
letas egzempliorių atskiro šios 
studijos atspaudo, kuris sudaro 
intriguojančią knygą, svarstan
čią kryžių ir koplytėlių vietą lie
tuvių gyvenime, jų kilmės teori
jas, jų formas bei raidą, jų sim
bolius ir ornamentus, kryžių sta
tymo tradicijų pratęsimą sveti
mose šalyse.

Leidiniui akivaizdaus grožio su 
teikia 72 kryžių ir kitų meno pa
minklų fotografinės reprodukci
jos, sudėtos į 39 pridedamus prie 
teksto puslapius; o taip pat 73 
kryžių ir koplytėlių grafiniai pie
šiniai tekste. Gi teksto skyrelių 
pradžią puošia 22 metalinių kry
žių viršūnės. Net 36 nuotraukos 
iš A. Varno “Kryžių” albumo. 
Ši studija — lyg mažas tautinis 

į paminklėlis.

Prof. Navickas apie rusų 
filosofus

Antroji šio metraščio studija
— apie rusų filosofijos pradinin
kus: .Skovorodą, Cadajevą ir Kire- 
jevskį. .Šią studiją parūpinęs mūsų 
jaunas filosofas, Bostono kolegi
jos profesorius Juozas Navickas, 
įdomu, kad jis studijas išėjęs Eu
ropos ir Amerikos universitetuo
se, taigi Vakarų mokslo židiniuo
se, drauge gerai pažįsta ir rytie
čių — rusų filosofijos šulus. Au
torius čia suglaustai supažindina 
su minėtų filosofų gyvenimo fak
tais ir jų mintijimo pagrindi
niais bruožais, išryškindamas, 
kad jų sprendžiama pagrindinė 
problema — žmogus, ir jų minti
jimas vystosi krikščioniškoje dva
sioje.

Ir šios studijos atspaudas yra 
atskirai išleistas.

J. Gimbuto sudaryta Lietuvos 
bažnyčių chronologija

Trečioji, studija — ilgo, kruopš
taus darbo vaisius — Lietuvos 
bažnyčių (pastatų) chronologija 
ir statistika, sudaryta inž. Jurgio 
Gimbuto. Studija nuostabiai 
kruopščiai paruošta, su lentelė
mis, parodančiomis, kad Lietu
voje nuo XIV šimtmečio iki 19- 
43 m. buvo pastatytos 698 medi
nės ir 205 mūrinės bei 140 neži
nomos medžiagos (seniau sunai
kintų) katalikų bažnyčios — vi
so 1043, gi protestantų bažnyčių
— 130. Paduota 1041 bažnyčių 
statybų chronologija, nuo pat 
pirmosios Šv. Mikalojaus bažny
čios Vilniuje, pastatytos 1320 (?) 
metais. Duodami net 8 Lietuvos 
žemėlapiai su atžymėtomis įvai
riais šimtmečiais pastatytomis 
bažnyčiomis. Tai vis labai vaiz
dūs, intriguojantieji duomenys.

Dr. V. Gidžiūnas apie Lietuvos 
vienuolynų kūrimąsi ir 

sunakinimą

Panašiai kruopščią studiją ki
tame skyriuje duoda pran
ciškonų Šv. Kazimiero provinci
jos vadovas Viktoras Gidžiūnas, 
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tomas, turįs 631 psl., neseniai pa
siekęs JAV-bes. Čia sutelkti eilės 
mūsų pirmaujančių studijozų 
darbai, dokumentuoti gausiais 
praeities ir dabarties šaltiniais, su 
santrumpomis prancūzų ir ang
lų kalbomis, su iliustracijomis 
statistinių duomenų lentelėmis, 
vardų raidynu ir viskuo, kas 
aukštojo mokslo institucijos lei
diniuose reikalinga.

Dr. Grinius apie Lietuvos 
kryžius

Pirmoji studija —“Aidų’ 
mokslo premiją laimėjęs dr. Jo
no Griniaus veikalas “Lietuvos 
kryžiai ir koplytėlės”. Autorius 
per eilę metų Europos mokslo ži
diniuose įsiurbęs vakarų kultūros 
laimėjimus, pasižymi gilaus stu- 
dijozo kruopštumu, lietuviškų 
kultūrinių temų pamėgimu, są
žiningu kitų nuomonės pertei
kimu, bet ir tvirta savo religine 
pasaulėžiūra.

Šiuo kartu jis duoda išsamiau
sią, kokią tik turime, lietuvių 
kryžių ir koplytėlių istorinę, me
ninę, folklorinę, lyginamąją stu
diją. Skaitytoją supažindina su 
mintimis akstybesniųjų tyrinėto
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Kultūrinis spinduliavimas
Paskutinėmis dienomis lan

kantis vienoj kitoj tolimesnėje 
lietuvių kolonijoje teko patirti, 
koks gyvas yra susidomėjimas 
mūsų kultūriniais įvykiais di
desniuose mūsiškės išeivijos cent 
ruošė. Klausinėja, kaip pavyko 
“Traviatos” operos pastatymas, 
kaip kiti kultūriniai dalykai.

Tai atkreipia visų mūsų dėme
sį, kad kultūriniai įvykiai yra la
bai svarbūs ne tik toms koloni
joms, -kuriose Jie įvyksta, bet ir 
visai lietuvių išeivijai. Juos seka
ma, jais džiaugiamasi, jais di
džiuojamasi, ir tai yra ne tik vie
tos talentų iškėlimas, dalyvių 
šviesus pergyvenimas, bet ir taip 
pat lietuviškojo kultūrinio 
džiaugsmo ugdymas tolimiau
siuose mūsų išeivijos kampeliuo
se. Tai mūsiškių kultūrinių 
laimėjimų spinduliavimas į toli
mąsias periferijas, ir kartais ne
lengva net nuspręsti, kur jų dides
nė reikšmė — vietoje ar ir už 
didesnių atstumų.

nių įvykių kūrėjus. Dėl viso to 
mūsų žymesnieji kultūriniai už
mojai turi susilaukti kuo plates
nio susidomėjimo, kuo gausesnės 
talkos, kuo gausesnio dalyvavi
mo, kuo stipresnės materialinės 
ir kitokios paramos. Artėja Litu
anistikos instituto suvažiavi
mas, ne už kalnų ir IV Dainų 
šventė, vasarą turėsime Lietuvių 
mokytojų studijų savaitę, rudenį
— Teatro festivalį, kitais metais
— Tautinių šokių šventę. Jauni
mo kongresą. Visam tam jau in
tensyviai ruošiamasi ir visam 
tam reikalinga kiek galima pla
tesnė talka, atmenant, kad šiais 
įvykiais bus praturtinta lietuviš
koji dvasia ne vien dalyvių, bet 
tie kultūriniai spinduliai bus 
nauju impulsu ir tolimesnių lie
tuvių kolonijų šviesesniems mū
siškiams.

Gegužės 29-31 d. Chicagoje 
(Mid-America Inn, 5001 West 
79 St.) vyksta Lituanistikos In
stituto suvažiavimas Ta proga 
kreipėmės į LI prezidentą dr. 
Vincą Maciūną su keliais pa
klausimais apie LI ir dabartinį 
suvažiavimą.

— Gal galėtumėt trumpai pa- 
informnuoti “Draugo skaityto
jus apie LI, jo pobūdį ir tiks
lius.

— LI tikslas išreikštas jau 
pačiame pavadinime: tai litua
nistika. Pagal statutą, LI yra 
mokslinių tyrinėjimų įstaiga, 
kurios tikslas “tirti lietuvių kal
bą, literatūrą, spaudą, tautoty- 
rą, Lietuvos istoriją, lietuvių iš
eivijos istoriją ir kitus su Lietu
va ir jos kultūra susijusius klau 
simus” LI buvo įsteigtas prieš 
dvidešimt metų Chicagoje ir 
kiek vėliau įregistruotas Ilino
jaus valstybėje. Pirmuoju LI 
prezidentu buvo išrinktas dr. P. 
Jonikas, kuriam ir teko pagrin
dinė naujai įsteigtojo instituti 
organizavimosi našta. Antrasis 
LI prezidentas buvo dr. J Balys, 
o jam 1967 atsisakius iš tų pa
reigų, jas laikinai perėmė dr. A. 
Plateris. Dobartiniame, 1969 m. 
išrinktame LI prezidiume pir
mininko (arba pagal LI statutą, 
prezidento) pareigos atiteko 
man; viceprezidentas yra dr. A. 
Plateris ir sekretorius A. Vai
čiulaitis. Finansiniais LI reika
lais rūpinasi LI Iždo taryba, ku
riai dabar pirmininkauja dr. T. 
Remeikis. LI turi 8 skyrius: lie
tuvių kalbos, lietuvių literatū
ros, lietuvių tautotyros, lietuvių 
spaudos istorijos ir bibliografi
jos. Lietuvos istorijos, lietuvių 
išeivijis istorijos, Lietuvos že
mės mokslų (t. y. geografijos, 
geologijos ir 1.1.) ir Lietuvos 
teisės ir socialinių mokslų.

— Kiek narių turi LI ?
— Pačioje pradžioje Ll-te bu-

I mus LI veiklos dalykus, iškelsi
me ypač jų du: LI suvažiavimus 
ir' mokslinius leidinius. Deja, 
mūsų išeivijos gyvenimo sąly- 

nėra labai palankios nei 
leidimui, nei

Viena iš tam kultūriniam kpin 
duliavimui skleisti svarbiųjų prie
monių yra mūsų periodinė spau
da. Reikia visiems suvokti, kad 
jos padėtis darosi nuolat sunkes
nė. Faktas, kad paskutinėmis die
nomis laikraštinio popieriaus kai
na pakilo 15 dolerių už toną. Paš
to patarnavimas šiomis dieno
mis pabrango 14.2 procento. Ne
gana to — po 14.2 procento paš
to išlaidos laikraščių ekspediavi- 
mui brangs kasmet per visus 10 
metų. Pakils daugiau negu dvi
gubai. Nenuostabu, kad Chica
goj, kur lenkų, atrodo, yra be
veik , tiek, kiek pačioj Varšuvoj, 
bent gi daugiau negu daugelyje 
Lenkijos miestų, jau sustojo ėjęs 
ilgametis dienraštis “Dziennik

Išeivijos kultūrinių laimėjimų 
spinduliai įstengia protarpiais, 
kad ir ne taip gausiai, prasiverž
ti ir pro geležinę uždangą. Jeigu 
išeivijos politiniai žygiai okupan
tų kontroliuojamoje spaudoje su
minimi tik su keiksnojimais, tai 
išeivijos didžiųjų kultūrinių įvy
kių dažnai nebedrįstama niekin
ti, net daug kartų būna nepato
gu apie juos ir nutylėti ir jie vie
nokioj ar kitokioj formoj randa 
suminėjimą okupuotos Lietuvos 
spaudoje, kad ir ne taip gausiai. 
Tėvynėje esantieji mūsų broliai 
patiria apie tai, ir jiems džiugu,
kad ir dolerių šalis nenustelbė Chicagoski”. 
mūsų kultūrinių polėkių. —

Salia šio kultūrinių įvykių Lietuviški laikraščiai dar lai- 
spinduliavimo erdvės atžvilgiu, kosi dėka gausių bendradarbių, 
vyks jų spinduliavimas ir laiko kurie rašo nesiekdami honorarų, 
atžvilgiu: jie liks atžymėti ateities dėka spaustuvės darbininkų, ku- 
kultūros istorijoje. Jų garsas iš- rie dirba, neieškodami unijinio 
liks ilgiau už pačius tų kultūri- atlyginimo, dėka redaktorių, ku- vėje, ir laike.

Dr. Vincas Maciūnas

vo tik 24 nariai, iš kurių da
bar jau yra mirę K. Avižonis, 
M. ir Ve. Biržiškos, V. Krėvė, J. 
Matusas, K. Pakštas, A. Šapo
ka. Ilgainiui buvo išrinkta dau- gos 
giau narių ir šiuo metu LI turi mokslo veikalų 
69 tikruosius narius ir 4 narius- dažnesniam suvažiavimų rengi- 

i talkininkus. Turi LI ir vieną 
1 garbės narį —- žinomąjį liet.
raštijos rėmėją ir “Alkos” mu
ziejaus bei bibliotekos kūrėją 
prel. P. Jurą. LI garbės nariu 
buvo ir prieš porą metų miręs 
ilgametis PLB pirm. J. Bačiū
nas, taip pat didelis liet, raštijos 
rėmėjas.

— Ar daug yra LI narių tar
pe jaunosios kartos mokslo žmo
nių?

— Pirminį LI branduolį su
darė buvę lituanistinių dalykų 
dėstytojai Lietuvos universite
tuose ir Lietuvos Mokslų aka
demijos bendradarbiai; taigi 
vyresniosios, jau Lietuvoje pasi- 
reiškusios kartos mokslininkai. 
Vėliau naujus LI narius renkant, 
vis didėjo jaunosios kartos, jau 
ne Lietuvoje aukštuosius moks
lus išėjusios, žmonių skaičius 
ir dabar jų yra ketvirta vi
sų LI narių dalis, ar net kiek ir 
daugiau. Reikia laukti, kad jų 
skaičius Ll-te didės, ir jie ilgai
niui turės perimti paties LI va
dovavimą. Tai mūsų jaunieji is
torikai, filologai, sočiai, moks
lų atstovai, kurių daugumas bu
vo pasirinkę lituanistines temas 
daktaro disertacijoms, o dabar 
dėsto įvairiuose universitetuose 
bei koledžuose, ir toliau neatsi
sakydami savo lituanistinių in
teresų. Norime tikėti, kad jų 
įtraukimas Ll-tan tuos jų litua
nistinius polinkius dar sustip
rins. , Reikia taip pat aktyyviai 
skatinti ir jaunesniuosus, dar 
tebestudijuojančius, pasirinkti 
savo studijose panašų lituanisti
nį kelią. Tada ir vyresnieji litu
anistai galėsime būti ramūs, kad 
po savęs 
nistikoje

— Ar 
tuvių?

— Taip, jų yra dabar trys. 
Ir visi kaip sutartinai savo pa
vardes pradeda raide S. Visų 
pirma tai žymusis lituanistas 
prof. A. Sennas. kurs taip ar
timai susigyvenęs su lietuviais, 
kad net nesinori jį vadinti ne
lietuviu. Taip pat malonu LI 
narių tarpe turėti du jaunes
nius: Pennsylvaniios valstybi
nio univ. prof. W. Schmalstie- 
gą, jau reikšmingai iškilusį li- 
tuanistkoje, ir Kalifornijos 
univ prof. R Sealey. gerai mums 
žinomą iš lietuvių spaudos.

— Kuriuos dalykus pabrėž- 
tumėte LI veikloje?

— Esminis kiekvienos orga
nizacijos uždavinys yra jungti 
draugėn asmens turinčius 
tuos pačius politinius, ar moks
linius, ar apskritai kultūrinius, 
ar ekonominius ir t.t. tikslus, pa 
laikyti jų savitarpio bendradar
biavimą ir daryti užsibrėžtų 
bendrų tikslų siekimą sėkmin- 
gesnį. Taip ir LI svarbus užda
vinys išlaikyti lituanistinį inte
resą gyvą. Pereidami į konkre-

čia nepaliksime litua- 
tuštumos.
Ll-te yra narių nelie-

mui.
— Kaip yra su LI suvažiavi

mais?
—■ LI suvažiavimų ligi šiol 

turėjome du: 1964 m. Washing- 
tone ir 1966 m. Philadelphijoje. 
Kadangi, bent tada, daugumas 
LI narių buvo susispietę ryti
niame JAV pakraštyje ir nema
ža jų gyveno Washingtone ir 
Philadelphijoje. tai dėl plg. ne
didelių atstumų buvo lengviau 
anuos suvažiavimus surengti. 
Platesnei liet, visuomenei jie 
betgi mažiau tegalėjo būti nau
dingi, nes tų dviejų miestų liet, 
kolonijos plg. negausios. Tad 
paskaitos susilaukė labai riboto 
klausytojų skaičiaus, ir pats LI 
suvažiavimas liko lyg ir uždaru 
LI narių susirinkimu. Šiam tre
čiajam LI suvažiavimui pasirin
kome lietuvių išeivijos “sosti
nę”. Juoba, kad šiuo 1971 me
tus galime laikyti LI sukaktu
viniais, nes čia, Chicagoj, prieš 
20 metų LI ir buvo įsteigtas. 
Kad šis suvažiavimas turėtų di
desnės išliekamos reikšmės, esa
me pasiryžę suvažiavime skaity 
tus pranešimus paskelbti atski
ru leidiniu: Ll-tui teks pasvars
tyti galimybes ateityje turėti 
šalia visuotinių ir mažesnius ra
joninius LI suvažavmus, ku
riuos būtų galima ir lengviau ir 
dažniau surengti.

— O kokie reikalai su LI lei
diniais?

— Trumpai atsakant, neko
kie. Čia tuoj susiduriame su 
sunkiai nugalimu lėšų klausimu, 
ar tiksliau, su lėšų trūkumo 
klausimu. Vis dėlto, reikia pa
sidžiaugti, kad su kultūros fon
do finansine parama LI galėjo 
išleisti vieną pačių svarbiųjų ir 
stambiųjų išeivijos lituanistinių 
veikalų Vaclove Biržiškos trijų 
tomų “Aleksandryną”. LI dar 
yra išleidęs dvi ne per dideles 
"Lituanistikos Darbų” knygas. 
Rengiama yra ir trečioji 
knyga, kurią suredaguoti 
man pavesta.

Savaime suprantama,
anais suminėtais negausiais lei
diniais anaiptol nesiriboja LI 
narių mokslinė veikla. Litua
nistinių rašinių jie yra daug 
skelbę lietuvių ir nelietuvių pe
riodikoje ir moksliniuose žur
naluose. Lietuvių Enciklopedi
joje ir net atskirais leidiniais. 
Jų įnašas, išeivijos lituanisti- 
kon ir apskritai jos kultūrinin 
gyveniman yra neabejotinai 
labai reikšmingas.

— Kaip sekasi su “Lituanis
tikos Darbų?’ III knyga?

— Ir gerai, ir blogai! Gera 
yra tai, kad turime pažadėtų 
vertingu straipsnių didesniam 
LD tomui, o dali jų jau ir ga
vome, pvz. stambią lingvistinę 
dr. P. Skardžiaus studiją apie 
lietuviu vandenvardžius, kal
binius dr. P. Joniko ir dr. W.

(Nukelta j 2 psl.)

LD 
yra

kad

rie dirba su žymiai mažesniu at
lyginimu, negu gautų bet kur 
kitur, o svarbiausia — dėka idea
listų leidėjų ryžto. Bet ir pati vi
suomenė turi tą pasiaukojimą su
prasti, savąja spaudą rūpintis 
kaip tikrai sava, lengvesne ranka 
skiriant dolerį savai spaudai pa
laikyti, atmenant, kad per ją 
vyksta didysis mūsų kultūrinio 
gyvenimo spindulaivimas ir erd-

J. Daugi. | čius ir labiau visiems pastebi-

A. Tamošaitienė. Tolumos (gobelenas)

Petro Maldeikio derlius
VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, MIC

Gali taip paradoksiškai atsitik
ti, kad mes Maldeikį geriau pa
žinsime tik tada, kai jis nuo mū
sų kiek atsitolins. Taigi, dabar, 
kai jis, po ilgo gyvenimo Chica
goje, keliasi į tolimą Arizoną, 
mums parūpsta sužinoti, ką mes 
iš savo tarpo išleidžiame. Man, 
besiruošiant šiam pasisakymui,

laikyti sau garbe, Maldeikis ši
taip išsitaria apie dvi mums la
bai reikšmingas sritis — bend
ruomenę ir auklėjimą: “Vertin
gai kultūriškai subręsti žmogus 
gali tik kultūrinėje bendruome
nėje” (126 psl.). Natūraliai auk
lėjanti bendruomenė Maldeikiui 
yra tauta. Tačiau pastebėkime, 
kad tauta Maldeikiui nereiškia

Petras Maldeikis

teko peržvelgti Maldeikio raštus, 
ir aš, nors tariausi jį pažįstąs, bu
vau nustebįntas jų turtingumo.

Mes negalime čia leistis į sis
temingą Maldeikio galvose os 
vertinimą ir pasitenkinkime tik 
greičiau jo atradimu. Būtent, pas 
tebėkime kai kurias jo mintis, 
kurios atitinka ir daugelio mūsų 
dėmesio lauką.

Pedagoginė sritis

Pradėkime nuo pedagoginės 
srities. Auklėjimo sritis, kurioje 
seniai dirba Maldeikis, yra be
veik ir kiekvieno iš mūsų dėme
sio sritis.

Savo veikale Vakarų Europos 
ir JAV auklėjimas”, kurio išlei
dimą “Sūduvos” leidykla gali

uždarumos, kurios negalima per
žengti. Jis sako: “Tikroji pedago
gika turinti siekti sujungti ug
domąsias savo tautos jėgas su gy
vais laiko siekimais į vieną visu
mą, kurioje atsispindėtų ir tau
tos ugdomasis charakteris ir bend 
rai žmogiškosios vertybės” (126 
psl.).

Taigi, mūsų jaunoji karta, ku
ri mano, kad mes norime juos 
laikyti uždarame tautiškame au
klėjime, Maldeikyje turi tokį mo
kytoją, kuris kultūrinės atviry
bės reikšmę auklėjime supranta. 
Atrodo, kad ir mums visiems, ku
rie rūpinamės jaunuomenės auk
lėjimu, reikia į šį atvirumą at
sižvelgti, jei nenorime patekti į 
akligatvį.

Savo knygoje: Vakarų Europos 
ir JAV auklėjimas” Maldeikis pa
tikimu būdu apžvelgia įvairių 
kraštų auklėjimo sistemas. Ir jei 
kas ieškos kada šiuo reikalu in
formacijos, geresnės neras nei 
svetimose kalbose, negu šiame 
veikale. Net komunistiniam auk
lėjimui pažinti Maldeikis yra ver
tingas. Jis turi teisingą žodį ir 
jam, šalia kritiško. Maldeikis 
pastebi, kad šis auklėjimas turi 
tam tikros rūšies idealizmo (137 
psl.).

Būdamas bendruomeninio au- 
lėjimo šalininkas, Maldeikis ta
čiau nei iš tolo nepritaria mo
dernioms Amerikos pedagogo De- 
wey pažiūroms, kur bendruome
nė faktiškai nori apsieiti be pil
nai suprasto mokytojo, sakyda
ma, “kad žmogus auklėjasi, tik

(Nukelta į 2 pat)
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LITUANISTIKOS MOKSLŲ ŠVENTE. 
POKALBIS SU D. LAPINSKU PRIEŠ 
A. KAIRIO “PALIKIMO” PASTATYMĄ. 
ČIURLIONIO ANSAMBLIS ATVYKSTA 
CHICAGON.
J. VAIČIŪNIENĖ ATSAKO J. TININIUI. 
PAGERBTA DR. MARIJA KRASAUSKAITE. 
VYTAUTAS ALSEIKA APIE NEW YORKO 
KULTŪRINĮ GYVENIMĄ.
BALIO AUGINO EILĖRAŠČIAI.
STASYS BARZDUKAS APTARIA DR. PRANO 
SKARDŽIAUS KALBOTYRINIUS DARBUS. 
VLADAS JAKUBĖNS APIE KUN. JONĄ 
PAUPERĄ.
MONETŲ REFORMA JAV.
KAI GAIGUINAS MIRĖ. TAI GIMĖ RIMŠA. 
JONAS AISTIS APIE FILMĄ “DVYLIKA”. 
DAR APSE O. V. MILAŠIŲ.

Koks yra musų palikimas
Pokalbis su savimi, su veikalu ir su scena

Lituanistikos mokslų švente
Plataus paruošiamojo masto 

ir dalyvių gausumo kupinus mū
sų bendruomeninius įvykius esa
me pratę vadinti šventėmis. To
dėl puikuojamės savo periodinė
mis dainų šventėmis ir pamaino
mis besikartojančiomis, tokio
mis pat ūpingomis tautinių šo
kių šventėmis. Tai vis akivaiz
dūs mūsų šionykščio tautinio ir 
'bendruomeninio gajumo pavyz
džiai. Jie atremti, tur būt, į tra
dicinį atlaidų, gegužinių, patal
kių įprotį, kurio jokiu būdu ne
galime nuvertinti, vien prisime
nant, kad šimtmečius tauta 
anuos žmonių susibūrimuos la
biausiai ir jusdavo, tegu dar ne
sąmoningų, tautinį bendrumą. G 
šios rūšies jausmo nemažiau rei
kia ir čia — išeivijoje. Todėl ir 
užgirtinos mūsų tautinių šokių 
ar dainų šventės, sutraukiančios 
dešimties tūkstančių mases ir 
rodančios, kad mes vis dėlto ne
same tik palaida pavienių sauje
lė, bet dar pakankamai gausi, 
aiškią jungiamąją mintį ir isto
rinį likimą jaučianti bendruome
nė.

Tačiau padarytume fatališką 
klaidą, jei šiandien vien tik tuo 
ir pasitenkintume. Atlaidinis ir 
patalkinis savuotės jausmas iš
tisus šimtmečius labai padėjo 
užkonservuoti a'eičiai tautinio 
atgimimo daigus. Bet kai tauta, 
savo sąmonėje seniai atgimus, 
šiandien žygiuoja regima ir pa
jėgi visos žmonijos kūrybos ir 
kultūros keliu, reikia rūpintis ne 
vien tik daigais, bet jau žiedais 
ir vaisiais.

Vis dėlto ir minėtos daiginės, 
masinių susibūrimų mūsų šven
tės jokia prasme čia nėra nuver
tintos. Jos kaip tik gali būti ge
ra proga sukelti tam ūpui, tam 
sąmoningumui, paruošti tai dir
vai, kur lengviau gali užsimegz
ti pumpuras, prasiskleisti žiedas 
ir prinokti vaisius.

Tik nereikia užmiršti fakto, 
kad šimtamilijonine tauta nesa
me ir nebūsime. Ir mus pasaulis 
dvidešimtojo amžiaus gale pa
stebės ne dėl mūsų milijoninio 
gausumo, bet dėl mūsų kultūri
nio ir intelektualinio pajėgumo, 
kaip dėl to paties .aiškiai mato 
(ir neabejoja jų teise būti lais
vais) norvegus, suomius, šveica
rus ir kt., skaičiumi į mus pana
šius.

Todėl džiaugdamiesi mūsų 
dainų ir šokių šventėmis, nema
žiau (o gal net dar daugiau!) 
turime džiaugtis buvusiais ir 
būsimais kultūros kongresais, 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos metai po metų šaukiamais 
suvažiavimais, mokslo ir kūry
bos kelių dienų simpoziumais, o 
ypač daugiašakės U'uanistikos 
mokslo šventėmis. Viena tokių 
ši savaigalį kaip tik ir vyksta 
Chicagoje: tai Lituanistikos In
stituto suvažiavimas, kurio dar
bų ir kvėptelėjimų programa 
gegužės 28—31 d. vyksta Mid - 
American Jin, 5001 West 79th 
Street patalpose.

Daugiau pora dienų čia viena 
po kitos rikiuojasi įvairių litua
nistikos mokslo šakų paskaitos, 
kurias skai'o rinktiniai to ar ki
to dalyko specialistai akademi
kai. Pačiais naujausiais duome
nimis čia užgriebtos mūsų kal
botyros, istorijos, literatūros, 
demografijos, architektūros ir 
kt. sri'ys. Netrūksta ir bendres
nio pobūdžio mūsų kultūrinei bei 
kūrybinei ateičiai tikresnių ir 
tvirtesnių kelių ieškančių sim
poziumų, netrūksta suvažiavim'c 
taipgi nei pažintinio pabendra
vimo, nei rimtos meninės pro
gramos.

Malonu, kad Lituanistikos In
stituto suvažiavimo darbuos ak
tyviai dalyvauja ir amerikiečiai 
■mokslininkai, būdami geru litu
anistika domėjimosi pavyzdžiu

DARIUS LAPINSKAS
su tavim pakilti, atsipalaiduoti 
nuo žemiškos realybės.

Ach, publika — ji beveik tiek 
pat užburianti kaip ir scena. Bet

tą jo Sibire mirštančio tėvo krau- publika, taip kaip ir kiekviena
• . — - 1 sav0 scena, turi savo išmatavimus, ap- 

Auksinuką nuo | skaičiavimas. Ir kaip butų svai- 
l/ro 11 i I . w. < w • • *

Darius Lapinskas, kurio režisuoja
mi A. Kairio veikalo "Palikimas” 
spektakliai įvyks šį savaitgalį Jau
nimo centre, Chicagoje.

Mes kalbame apie tai, koks 
gražus buvo mūsų — vyresniųjų 
gyvenimas Lietuvoje, ir tuo nori
me sužavėti jaunimą, gimusį čia 
ar Vokietijoje. Mes didžiuojamės 
savo nepamirštama opera Kaune 
ir laukiame iš jaunimo to paties. 
Mes gėrimės savo liaudies meno 
palikimu ir pykstame, kai jau
nimas dainuoja amerikiečių liau
dies dainas, pritardami joms gi
taromis. Mes praleidžiame daug 
laiko ir pinigo lituanistinėms mo
kykloms ir naktimis nemiegame, 
kai nebesusikalbame su savo vai
kais ir sapnuose, ir kasdienybėje.

Ar tai tik toks mūsų palikimas 
jaunimui? Ar tai tik tiek mes jam 
įstengiam palikti? — pyktį, nea
pykantą, nusivylimą.

Šios ir panašios kartų proble
mos bandomos išspręsti Anatoli
jaus Kairio veikale “Palikimas.”

Šiame pasikalbėjime su savim 
stengsiuosi mintimis ir žodžiais 
perbėgti per veikalo pastatymo 
eigą. Ko nepajėgsiu pasakyti žo
džiais, ieškokite atsakymo spek
taklio mintyje.

Dramos pagrindinė mintis: pi
nigais pertekęs naujakuris lietu
vis desperatiškai bando nupirkti 
už pasakišką kainą laišką, rašy-

jaunajai, čiagimei pačių lietuvių 
kartai.

Tokia lituanistikos švente 
džiaugdamiesi ir ją sveikindami, 
čikagiečiai tačiau privalo nepa
sitenkinti vien tik savo manda
giu žodžiu, bet turi jausti ir pa
reigą ateiti į suvažiavimo audi
torijas ir sales ir būti aktyviais 
šio neeilinio įvykio dalyviais.

k. brd.

ju, kad galėtų pagydyti savo 
vienturtį sūnų - 
dvasinės mažakraujystės.

Tai labai sunkiai išsprendžia
ma problema realistiniuos rė
muos. Gal kiek lengviau ji atsi- 
mezga simbolių draugystėje, kur 
labai efektingai galima vadovau
tis absurdinio teatro dėsniais.

Veikalo eiga: Amerikoje gyve
nantis profesorius miršta. Savo 
brolio sūnui — Taurui jis palie
ka visas savo knygas — parašy
tas ir neparašytas. Labai men
kas palikimas juodadarbiui Tau- 
riui, besigrumiančiam su finansi
nėmis problemomis. Jo seseriai — 
Gabijai profesorius, prieš mirda
mas, palieka laišką. Prasideda 
intriga — kas yra tame voke? At
siranda ir kita problema — Ga
bija prižadėjo profesoriui neati
daryti laiško, kol neperskaitys vi
sų jo knygų. Užsimezga konflik
tas, kai keistomis priemonėmis 
scenoje atsiradęs dar keistesnis 
ponas pasiūlo už aną laišką mil- j 
žinišką sumą pinigų. Kodėl tas 
laiškas jam reikalingas? Kaip jį 
išvilioti iš tauriosios Gabijos? 
Gal kreiptis į netaurųjį jos brolį 
Taurą? Šie ir kiti klausimai pri
pildo scenos erdvę, ir švaistais) 
rankomis, bandydamas išspręsti 
ribotoje scenoje neribotas proble
mas.

Tačiau, kas tau sakė, kad sce
na yra arena problemų sprendi
mui. Ne, — tai tik paveikslų ga- 
erija. Tau leista joje tik rodyti 

— nerealius sapnus ir sapnuojan
čią realybę. Palik sprendimą pub
likai.

Bet vienas dalykas, kas tau leis
ta nuspręsti, tai interpretuoti vei
kalo mintį, pasirenkant vieną iš 
begalybės galimybių, perduoti 
žodį, suteikiant jam vieną iš dau
gelio prasmių. Tu gali judėti sce
nos erdvėje kaip žmogus, pakilęs 
į erdvę — atsipalaidavęs nuo že
mės traukos. Publika nori kartu

scena, turi savo išmatavimus, ap-

.ginančiai žavu, jeigu scenoje, 
taip kaip ir publikoje, pradingtų 
apibrėžtos ribos, pradingtų užku
lisiai, uždanga. Beliktų tik užuo
mina — kibirkštis, įžiebianti su 
kiekvienu žodžiu, su kiekviena 
poza, su kiekviena scenine situ
acija fantazijos atominę reakci
ją-

Taigi — scena paruošta, pub
lika paruošta. O ką mes parody
sime, kaip? Vaidina Jaunimo te
atras. Bet tenebūnie tai atsipra
šymas. Kiekvienas žmogus, ku
ris scenon kopia, yra jaunas ir 
kiekvienas žmogus, užlipęs ant 
scenos, turi būti senas scenos vil
kas ar bent tokį sugebėti pavai
dinti. Kitaip — jo vieta yra pub
likoje. Kiekvienas jo ištartas žo-

Anatolijus Kairys

Laimi Rastenytė, Daiva Petersonaitė ir Lucijus Alenskas, Anatolijaus 
Kairio “Palikimą” repetuojant. Režisuoja Darius Lapinskas.

Nuotr. V. Kauliaus, S. J.

sirodymas scenoje ar publikoje 
privalo turėti savo tikslą, bet ne
būtinai prasmę. Neprasmingas 
prasmingo ar prasmingas nepras
mingo charakterio pasirodymas 
gali sukelti publikoje sensaciją, 
reikalinga jo dėmesio palaikymui, 
tolimesnės spektaklio eigos -seki-1 
mui.

Bet a’š ‘Jau pradeda u" čia aiš
kinti, išaiškinti, o mano jauni
mas nereikalingas pasiaiškini
mo. Kai kurie iš jų šia proga at
ėjo pirmą kartą į sceną, kai ku
rie jau ne pirmą. Tačiau karus 
dažniausiai laimi ne įgudusi ka
riuomenė, be neprityrę savano
riai — pasiryžėliai. Drąsa daž
niau laimi nei patyrimas. Ir ši 
drąsa yra pats svarbiausias ele
mentas teatro spektaklyje. Drą
sa pasakyti žodį, — kuris bus ne
sitikėtas, bet įtikinantis. Drąsa 
parodyti situaciją, kuri bus sve-

j

tima rodomai situacijai, bet pras
minga veikalo visumoje. Drąsa 
parodyti realias scenines — deko
ratyvines detales nerealioje sce
ninėje situacijoje. Drąsa atnešti į 
spektaklį negatyvius simbolius, 
vaizduojant labai pozityvius da
lykus. Drąsa žiauriai sukrėsti 
publiką, kad juokas būtų nuo- 
širuesnis ir šypsnys tuo labiau 
būtų brangesnis.

Chicagos lietuvių Jaunimo te
atras ateina pas jus — beam- 
žis. Ateikite į jo spektaklį visi, 
kuriems amžius 
neegzistavo.

, • *
Anatolijaus 

mo” spektakliai 
gegužės mėn. 29, 30 ir 31 d. 8 
vai. vak. Vaidina LB Jaunimo 
teatro aktoriai. Režisūra, muzi
ka, scenarijos ir efektai Dariaus 
Lapinsko.

taipgi niekada

Kairio “Paliki-
Jaunimo centre

Čiurlionio ansamblis
dis turi būti suprastas ar nesu
prastas pagal to žodžio funkciją 
pastatyme. Kiekvienas jo pradė
tas judesys turi sukelti žiūrovuo
se smalsumą, norą pamatyti to 
judesio užbaigimą ar įsiliejimą į 
kitą judesį. Kiekvienas veikėjo pa- j gų,

koncertuoja Chicagoje
Čiurlionio ansamblio koncertai 

įvyks birželio 5 ir 6 d. Ansamblio 
vadovybė mus informuoja, kad 
programa bus sudaryta iš būdin- 

tikrai lietuviškų, įvairių

Daiva Valaitytė, Mindaugas Mikuta'.tis, Nijolė Sparkytė, Linas Regis, Daiva Petersonaitė, Kęstutis Kazė
nas, Nora Spurgytė ir Živilė Podytė — LB Jaunimo teatras Anatolijaus Kairio “Palikimo” repeticijose, 
Chicagoje. Režisuoja Darius Lapinskas. Nuotr. V. Kauliaus, S. J.

kompozitorių harmonizuotų ar 
stilizuotų liaudies dainų, daugu
ma pagal lietuvių liaudies bū
dingus harmonijos bruožus.

Be mišraus ir vyrų chorų, at
liekančių dainas su solistais a 
capella, moterų choras ir miš
rus choras su solistais atliks dar 
dainas, pritariant kanklių or
kestrui bei pučiamiesiems mūsų 
tautiniams instrumentams.

Šiuose koncertuose bus maža 
naujovė — programoje bus ir 
tautiniai šokiai, kurių muziką at
liks ansamblis su tautiniais mu
zikos instrumentais.

Programoje bus 22 dainos ir 
4 tautiniai šokiai.

Čiurlionio ansamblio sudėtis:
60 dainininkų, 12 kanklininkių ir 
20 šokėjų.

Meno vadovybė: ansamblio 
vadovas ir dirigentas — Alfon
sas Mikulskis, chormeisteris ir 
koncertmeisteris — Rytas Ba
bickas, kanklių orkestro vadovė 
— Ona Mikulskienė, šokių vado
vai: Jolita Kavaliūnaitė ir Min
daugas Leknickas, režisierius — 
Petras Maželis.



Šiame numery Darbo yra daug. Ir visiems jo pakaks
ARGI KULTŪRA IR MENAS VISAI UŽ DYKĄ? 
DR. VINCO MACIŪNO PRANEŠIMAS 
LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIME. 
KULTŪRINES POLITIKOS SIMPOZIUMO 
SANTRAUKA.
LITERATŪRA LITUANISTIKOS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIME.
STASYS BARZDUKAS APTARIA DR. PRANO 
SKARDŽIAUS KALBOTYRINIUS DARBUS.
DANOS STANKAITYTES DAINOS REČITALIO 
BELAUKIANT.
ĮSPŪDŽIAI Iš KAIRIO - LAPINSKO DRAMOS 
SPEKTAKLIO.
ISTORIJOS MOKSLAS LITUANISTIKOS 
INSTITUTO DIENOSE CHICAGOJ.
LIETUVOS GYVENTOJAI IR URBANIZACIJA. 
KULTŪRINE KRONIKA.
SPYGLIAI IR DYGLIAI

• A1

ARGI KULTŪRA BEI MENAS
VISAI UŽ DYKĄ?
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savosios tautos kultūros tam tik
rą, bet pakankamai ryškią dalį. 
Tai darbas sunkus, nuolatinis ir 
varginantis, nors vadovams ir 
teikiąs asmeninę satisfakciją. 
Savaitėje kartą būtinai, o nere

ir stengtis tobulėti. Visa tai pri
sideda ir prie pačios asmenybės 
ugdymo, jos brandinimo. Jau tuo 
pačiu jaunimui nauda didžiulė,

Apsipratome su padėtimi, kad kosios sielos išraiška. Chorų va- 
mūsų kūrėjas, šiuo atveju ypač dovai ir šokių mokytojai užsikro- 
rašytojas ir muzikas, atiduoda vė kaip ir nuolatines ir nesibai- 
duoklę savajam pašaukimui ir šiančias pareigas — mokyti mū- 
tautai, už tai negaudamas daž- sų jaunimą, padėti jam pažinti 
nai nė minimalaus atlyginimo. 
Knygų spausdinimas, be retų iš
imčių, neapsimoka, nes neneša 
jokio pelno leidėjui (pelnas, sa
vo ruožtu, juk prisidėtų prie 
naujų įsipareigojimų ir kitų
knygų leidybos), o ką jau bekal- tai du ir tris kartus, reikia rink- 
bėti bent apie simbolinį honorarą tis, repetuoti, mokytis, kartoti 
autoriui. Priimame šį reiškinį 
kaip įprastą ir pakeisti negalimą 
kasdienybę. Priedui dar ir pasi
graudename “sunkiomis išeivijos
sąlygomis". Būtų neprasminga lengvai pastebima ir jaučiama, 
gaišinti laiką ir užimti šią vietą, 
griaunant tą menkavertyste 
kvepiantį “sunkių sąlygų” mitą. 
Materialine prasme vargiai kada 
geriau ir begyvenome... Tad ir 
tas ašarojimas nėra tikras. Nėra 
ir nuoširdus. Bet, kad mūsų ap- 
kiautimas ir nejautrumas tauti
nės kultūros apraiškoms plečiasi 
ir apima vis didesnes ribas, tai 
neišsigalvota tiesa. Padėtis čia 
tokia, kad jau sunku ir besvajo
ti, jog lietuviškojo dailiojo žo
džio kūrybos atstovas galėtų ti
kėtis bet kurios materialinės 
kompensacijos tam ar kitam už
simotam darbui.

Bet gal dar nebūtų per vėlu 
bent kiek prisidėti prie įsisenėju
sių ir taipgi įprastų pozicijų pa
judinimo, sakysim, kad ir mūsų 
chorų ir tautinių šokių vadovų 
veiklos srityje. Niekas negalės 
užginčyti, kad tiek chorvedžiai, 
tiek ir taut. šokių mokytojai dir
ba su mūsų jaunimu didelės 
reikšmės turintį tautinio auklė
jimo darbą. Tiek lietuviškoji dai
na, tiek ir mūsų taut. šokis yra bent dalinai būtų kompensuoja- 
nedaloma mūsų tautinės kultu- mi už darbą, kurio niekas kitas 
ros dalimi, neatsiejama lietuviš- neatliks ir jų nepavaduoa? čia

Leidžiame savo jaunuosius 
pomokyklinėmis valandomis į 
muzikos, gal baleto, dailaus čiuo
žimo, meno ir kt. pamokas. Ir ne- 
rūgojam, kad tam reikalui tenka 
išleisti visai ryškias sumas. Bet 
dėl tų išlaidų niekas niekam ne- 
išmėtinėja, niekas nesirauko. Tė
vai čia patenkinti, kad savo atža
lynui gali duoti bent kiek dau
giau išsilavinimo, teikiamo šalia 
normalios mokyklos. Į visa tai 
žvelgiama, kaip į neginčijamą 
vertybę, ir tai žinoma, yra tie
sa.

Dabar ir kyla klausimas, ko
dėl lietuviškosios vertybės turi 
būti teikiamos visai už dyką ? Tė
vai yra visiškai pajėgūs atsily
ginti (tegu ir ne profesionalų
nustatytomis kainomis) ir mūsų tojams, kodėl turėtume ignoruo- 
chorų vadovams ir tautinių šokių 
mokytojams. Jie juk atiduoda ir 
savąją energiją ir sugebėjimus 
ir savo lailką, skriausdami savo 
šeimas, atsitraukia nuo namų 
aplinkos, ir visų kitų šeimyninių 
reikalų. Tad ,ar jie neverti, kad

Lituanistikos instituto prezidento dr. Vinco Maciūno pranešimas, atidarant Instituto suvažiavimą gegužės mėn. 29 d. Chicagoje.
«

Rašydamas apie dvidešimtmetinę 
Lietuvių mokslo draugijos sukak
tį, A. Janulaitis taip prisiminė jos 
suvažiavimus:

“Atgydavo tuomet lietuviškasis 
Vilnius. Visi rinkdavosi į Mokslo 
draugijos susirinkimus... Taigi 
tautiniu atžvilgiu Mokslo draugi
jos metiniai susirinkimai virto me
tiniais visos Lietuvos ir net kar
tais į Rusiją ištraukusios inteli
gentijos susirinkimais” (Iliustruo
toji Lietuva, (1927, nr. 16). 
Tokių didelių ambicijų mes a- 

naiptol neturime ir nepretenduoja
me į tokį mūsų suvažiavimų vaid
menį. Vis dėlto manome, kad LI su
važiavimai turi svarbos ne tik In
stituto nariams, bet ir tam tikros 
kultūrinės reikšmės platesnei visuo
menei. Kad suvažiavimas turėtų ir 
daugiau išliekamos reikšmės, ketina
me suvažiavimo paskaitas paskelbti 
atskiru leidiniu.

Supraniama, kad tokius visuoti
nius LI suvažiavimus sukviesti nė
ra lengva, ypač dėl didelių atstu
mų, skiriančių po visą kraštą pla
čiai pasklidusius LI narius. Tad rei
kės apsvarstyti tam tikrą decentra
lizaciją toje LI veiklos srityje: ma
žesnius rajoninius LI suvažiavimus 
galima būtų ir lengviau ir dažniau 
surengti. Be to, įvairiose vietovėse 
ruošiami, jie būtų ir platesnei vi
suomenei prieinamesnį. Toks ryšys 
su lietuviškąja visuomene, o ne už
sidarymas savo organizacijos ribo
se, ir turi rūpėti Ll-tui.

Salia visuotinių ir rajoninių su
važiavimų galima būtų rengti ir 
siauresnes mokslines konferencijas, 
skirtas vienai kuriai lituanistikos 
sričiai (kalbotyrai, literatūrai, isto
rijai...) ar simpoziumus kuriai nors , 
aktualiai mūsų kultūros problemai 
panagrinėti.

Pereiname prie svarbiausios LI 
srities — prie mokslinių lei- 
Deja, turime atvirai prisipa- 
kad čia mūsų reikalai ne
žinoma, Institutui anaiptol

Man malonu čia susirinkusius 
pasveikinti Lituanistikos instituto 
vardu, širdingai padėkoti už atsi
lankymą mūsų suvažiaviman ir tuo 
parodymą mūsų Institutui dėme
sio, kurį mes tikrai vertiname. Ma
lonu taip pat susirinkti Chicagoje, 
nes čia prieš dvidešimt metų In
stitutas ir buvo įsteigtas. Taigi šie 
metai yra institutui sukaktuviniai.

Per tuos ilgus metus daug kas 
pakito mūsų gyvenime, daug kas 
amžinai atsiskyrė iš mūsų tarpo, 
bet pagrindinis Instituto tikslas, 
mokslinis ir drauge tautinis, išliko 
tas pats, kuris buvo ir Institutą 
steigiant. Tai tas pats taurus tiks
las, kuris jau iš seno skatino mū
sų mokslo žmones skirti savo jė
gas Lietuvos mokslui. Dar praeito 
šimtmečio pradžioje jis sušvito jau
nam Vilniaus universiteto studen
tui Daukantui, kuris savo pirmojo is
torijos veikalo pratarmėje, atžymėto
je 1822 metų data, rašė šiuos įsidė
mėtinus žodžius:

“Taigi, kad mokslas ir gudrybė 
giminės (tilo žodžiu Daukantas 
ir kiti tada vadino tautą) yra am
žina ir visų didžiausia garbė, dėl 
ko gi lietuviai ir žemaičiai ne- 
gal stengti, idant dasiektų tą 
laiptą šviesybės, ant kurio išsikė
lė kitos giminės? Už vis, jog kiek
viena gal pelnyti garbę ne tiktai 
vienu kardu, bet ir pačiu moks
lu.”
Nepaneigdami ir kitokios veiklos 

Lietuvai reikšmės ir anaiptol pa
tys neišsijungdami iš jos, mes kaip 
Lituanistikos instituto nariai savo 
svarbiausias pastangas skiriame Lie
tuvos mokslui, ar tiksliau pasakius, 
mokslui apie Lietuvą, t. y. apie jos 
istoriją, kalbą, literatūrą, tautosa
ką, kraštą...

Gyvename išeivijoje. Neturime 
čia palankių sąlygų, kurios augin
tų naujus lituanistus ir juos skatin
tų. Tad kiekvieno lituanisto neteki
mas yra mums skaudus nuostolis. 
Su giliu apgailestavimu prisimena
me, kad nuo Litaunistikos instituto 
praeito suvažiavimo mirė du mūsų 
Instituto nariai — istorikai Kons
tantinas Avižonis ir Pranas Pauliu- 
konis. Taip pat mirė ir mūsų In
stituto garbės narys Juozas Bačiū
nas. Mirė ir Lietuvoje keli lituanis
tai, iš kurių itin minėtini literatū
ros istorikas I. Lebedys ir kalbinin
kas J. Kazlauskas. Neperseniai skai
tėme spaudoje liūdną žinią, kad Len
kijoje mirė žymusis lietuvių kalbos 
tyrinėtojas, ilgametis Vilniaus uni
versiteto prof. J. Otrębskis. Jų visų 
šviesų atminimą pagerbkime tyliu 
susikaupimu.

jau beveik mūsų tautinės ambi
cijos ir savigarbos reikalas — 
jei mokame svetimiems moky

ti saviškius? Jei jau, bent dali
nai, atsilyginame lietuviškųjų 
šeštadienio mokyklų mokyto
jams, tuo pačiu neturėtume dis
kriminuoti jaunimo chorų ir 
tautinių šokių grupių vadovus — 
mokytojus, kurių darbas tikrai 
yra nemažesnės svarbos ir reikš
mės.

Al. G m t.

Plaukiame pasitikti vasaros...

Reikia betgi ir pasidžiaugti, kad 
dar turime žmonių ir galime ne tik 
papildyti, bet ir pagausinti LI na
rių .eiles. Štai ir šiemet Institutan 
įsijungė 17 naujų tikrųjų jo na
rių.

Šalia vyresnės kartos žmonių, iš 
seniau besireiškusių vienoje ar ki
toje lituanistikos srityje, LI narių 
tarpe nestinga ir jaunesnių, aukš
tuosius mokslus jau čia išeivijoje 
baigusių. Daugumas jų savo dok
torato disertacijoms buvo pasirin
kę lituanistines temas ir dabar, kad 
ir dėstydami universitetuose ar kole
džuose anaiptol nelituanistinius da
lykus ar dirbdami kitose mokslinio 
pobūdžio institucijose, ir toliau ne
atsisako savo lituanistinių interesų 
ir skiria jiems laiko šalia savo tiesio
ginių mokslo darbo pareigų. Toji 
grupė jau sudaro ketvirtą visų LI 
narių dalį, ar net kiek ir daugiau. 
Neabejotinai ji ir toliau didės, o il
gainiui perims ir paties Insituto va
dovavimą.

Kai pažiūrime į sąrašą narių, 
prieš dvidešimt metų sudariusių ta
da naujai steigiamo Instituto bran
duolį, ne be liūdesio matome, kiek 
daug žymių ir dabartinėmis sąlygo
mis čia sunkiai bepakeičiamų litu
anistu yra iš gyvenimo pasitraukę: 

to Irė Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, 
Kiėvė, Pakštas, Šapoka, Matusas, 
Avižonis. Ir kiti vyresnieji, dar Lie- 
tvtio moksliškai subrendę lituanis
tai, senstame, pavargstame ir neiš
vengiamai siauriname savo moksli
nę veiklą. Tad būtinai reikia naujo 
kraujo, jaunų jėgų, kad Institutas 
pamažu nesužlugtų, o ir toliau sėk
mingai gyvuotų ir veiktų. ,

Prieš šešiasdešimt metų, kai dar 
neturėjome savo lietuviško univer
siteto nei mokslinių institutų ir tik 
Basanavičiaus rūpesčiu įsteigotji 
Lietuvių mokslo draugija jungė to
je srityje besidarbuojančius, Myko
las Biržiška ragino įtraukti litua
nistikos darban studentiją, drauge 
pateikdamas keliasdešimt lituanisti
nių temų. Jis rašė “Visuomenės” 
žurnale (1910): “Užvedžiau kalbą 
apie studentus. Manau, kad mūsų 
dabartinio gyvenimo sąlygose ypač 
jie turi iškelti minėtuosius mokslus 
ir užinteresuoti šviesuomenę šios 
rūšies darbais. Jie arti universite
to mokslo, reikale gaus ir mokslo 
pagalbą (profesoriai, draugai), gali 
naudotis knygynais, archyvais ir t. 
t., pačiu gyvenimu — mokslo at
mosfera stumiasi darban”. Kad ir 
nelaukdamas iš jų kokių nepapras
tų mokslo darbų. Biržiška tikėjosi,

Nuotr. T. V. A.

kad jie “patys Lietuvos mokslan į- 
sitrauks ir, rasi, kitus užkrės tąja 
liga”. Mes gerai žinome, kad tokia 
Lietuvos mokslo liga tada ir užsi
krėtė Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, 
Augustinas Janulaitis, Kazimieras 
Būga, Petras Klimas ir kiti, kurie i- 
tin svariai vėliau pasireiškė mūsų 
lituanistikoje.

s
Norime tikėtis, kad ir LI, įtrauk

damas į savo eiles mūsų jaunąsias 
mokslo jėgas, gal irgi įstengs juos 
susargdinti chroniška lituanistinio 
mokslo liga. Išlaikyti lituanistinį 
interesą gyvą ir jį dar ugdyti — yra 
esminis LI uždavinys.

Viena iš priemonių palaikyti dė
mesį lituanistikai yra ir LI suvažia
vimai. Tai itin gera ir nedažna pro
ga' lituanistams susitikti, paskaityti 
savo pranešimus, padiskutuoti, pa
sitarti rūpimomis mokslo problemo
mis, pasiinformuoti. Tokius suvažia
vimus galima būtų pavadinti tam 
tikru lituanistiniu atsigaivinimu, 
nes kasdieniame darbe mūsų dau
gumui anaiptol netenka susidurti 
su lituanistiniais dalykais. Tad šin 
suvažiaviman pasistengėme sutrauk
ti didoką paskaitininkų būrį. Ir la
bai malonu, kad jų tarpe kaip tik 
yra nemaža mūsų jaunesniųjų 
mokslo žmonių.

darbo 
dinių. 
žinti, 
kokie, 
nestinga rašančiųjų, Instituto na
rių eilėse kaip tik yra daug mū
sų žymių kalbininkų, istorikų, li
teratų, sociologų, tautotyrininkų, 
kurių straipsnių ir stambesnių stu
dijų pilna mūsų periodikoje, Lie
tuvių enciklopedijoje, kitakalbiuose 
mokslo žurnaluose; yra ir atskiro
mis knygomis išleistų. LI narių į- 
našas išeivijos lituanistikon, o taip 
pat ir apskritai kultūrinin gyveni- 
man yra labai reikšmingas. Betgi 
paties LI leidybinę veiklą suvaržo 
lėšų stoka. Tiesa, pačioje pradžioje 
Ll-tui gerai pasisekė: Kultūros fon
das nepašykštėjo gausios paramos, 
ir galėjo būti išleistas Vaclovo Bir
žiškos “Aleksandrynas”, vienas iš 
pačių stambiųjų ir svarbiųjų išei
vijos lituanistinių veikalų, kuris 
dėl savo didelės mokslinės reikšmės 
net ir Lietuvoje dabar plačiai litu
anistų naudojamas ir cituojamas, 
nors šiaipjau išeivijos leidiniai ten 
oficialiai ignoruojami.

Savo paties sutelktomis lėšomis 
LI galėjo išleisti tik dvi neperdide- 
lės apimties “Litaunistikos darbų” 
knygas. Jau pradėtos rengti trečio
sios “Lituanistikos darbų” knygos 
leidimą teko atidėti, kai Lietuvių 
fondas nepaskyrė prašytos para-

(Nukelta į 2 psl.)
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AR TIK NEPASIKLYDOME TARP LIAUDIES 
MENŲ?

ANTANAS MACEINA APIE ŠIŲ DIENŲ 
RELIGINIO MĄSTYMO PROBLEMAS

VYTAUTAS ALSEIKA RAŠO APIE 
V. K. JONYNĄ IR VEDA POKALBI SU 
PAČIU DAILININKU

JULIJOS ŠVABAITĖS EILĖRAŠČIAI
BALTŲ KALBOTYRA IR BALTŲ LITERATŪ

RA MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIME 
MONTREALYJE

AR GALIMA LIETUVIŠKOJI ARCHITEKTŪRA 
IŠEIVIJOJE?

ISTORIJOS MOKSLAS LITUANISTIKOS
INSTITUTO DIENOSE CHICAGOJE

KULTŪRINE KRONIKA
MOTERŲ GYVENIMAS

AR TIK NEPASIKLYDOME 
TARP LIAUDIES MENŲ?

Visos tautos puošiasi, garbinasi 
ir giriasi menais. Juos vadina sa
vais menais. Menais savos liau
dies, savos tautos menais. Lyg 
viskas, kas paveldėta iš senovės 
(be senojo menininko parašo) ar 
tai būtų dievdirbio — drožinėto
jo, ar audėjo darbas, automatiš
kai atrodo yra lyg tautos nuosa
vybė, jos tautinis pasididžiavimas. 
Bet visu tuo ar kartais nesinau- 
dojam vien savo nūdienei kūry
binei tinginystei pateisinti? Lyg 
sakoma, štai ką mes turime vien 
tik iš nepasirašytųjų genijų, liau
dies menininkų arsenalo.

Pavadinkime visa tai mūsų tau
tos liaudies menu, po to harmo
nizuokime, sekime, perdirbkime 
ir tęskime tą stilių. Mat, kopijuo
ti ir harmonizuoti juk yra leng
viau. Ir nesukime sau galvos. Juk 
nėra čia ko daug naujai plėšytis, 
žongliruoti ir laipioti pavojingom 
cirko virvėm, kai turime toki gau
sų būrį senu (nepasirašytų) 
liaudies dovanų.”

Toks liaudies menas tarnau
ja dažnai net politiškai pa
sirodyti prieš kitus: “Štai, žiūrė
kite kokių tautiškai susipratusių, 
kilnių piliečių darbelių turime. 
O jūs? Ar turite?”

Lyg tie dievdirbiai, šaukštų rai
žytojai, verpėjai, kai kurie gal net 
nematę kito kaimo galo, neper- 
bridę net tam reikalui platesnio 
upelio, tylūs sėsliai, kai kurie net 
užtraukia prieš darbą ir po darbo 
“po burnelę”, būtų buvę jau tokie 
gudrūs, taip politiškai subrendę, 
kad ne tik savo tautą ir jos vis 
besikeičiančius vadus būtų supra
tę, bet net ir internacionalinę 
padėtį, jos politinę filosofiją pra
graužę smarkuoliai ir todėl savo 
darbeliais net Jungtines Tautas 
būtų geidę nustebinti ir savo tau
tos labui paveikti.

Todėl ar tik liaudies menas 
per daug nėra visų tampomas, net 

klaidingai suprastas? Net netiks
liai pavadintas?

Tiesa, kad visi mėgstame da
lyvauti menuose. Bet ne visi gali 
būti menininkais. Ne visi gali 
būti kritikais, ypač kūrybingais 
kritikais. Juk visai neegzistuoja 
toks dalykas, kaip proletariato 
menas? Ir pavadinimas “liaudies 
menas”, iš tiesų, atrodo, yra gana 
klaidinantis.

Vienintelis liaudies menas, ku
ris dabar egzistuoja (jo dar iška
sama) yra tai, ką žmonės prezer- 
vavo iš individualiųjų genijų dar
bų. Juk mažiau kaip genijus tik
rai išliekančio meno nesukūrė ir 
nesukurs. •

Ir tai kartu gal mus ir kitus 
pamoko, kad nereiktų vartoti nei 
“mūsų” meną, nei kitų tautų 
genijų vadinamą liaudies meną, 
sakysime, kad ir tokiems atkišti- 
niams, gal net menui netinka
miem, tiesiog nemeniškiem tiks
lams: kaip propagandai, arba kaip 
neapykantos rodymui kitų neken
čiamų tautų “liaudies” menams. 
Nepopuliarios tai mintys, bet 
gal vertėtų ir apie tai pamąstyti. 

P Mln.

V. K. Jonynas Hamletas
(Piešinys tušu, 1948 m.)

DIDŽIŲJŲ KLAUSIMU REIKŠMĖ
ANTANAS MACEINA

Čia spausdiname Antano Maceinos 
tik ką parašyto veikalo “Didieji dabar
ties klausimai” finalinį skyrių. Vei
kalą leidžia “Krikščionis gyvenime” 
knygų serija

Naujos mano knygos skaityto
jai, bę abejo, pastebės, kad anie 
trys dabarties klausimai čia yra 
svarstomi gana kritiškai. Auto
rius mėgino “ištirti dvasias”, ki
taip tariant, netikėti “kiekvienai 
dvasiai”, kuri sakosi esanti “iš 
Dievo”, kurios tačiau pasaulis 
mielai klausosi (plg. 1 Jn. 4, 1-5). 
Juk Kristus, būdamas ‘ženklas, 
kuriam bus prieštaraujama” (Lk. 
2,34), niekad nėra pasaulio pri
imamas užsidegus, nes Evangeli
ja ne tik skelbia, kad “Dievo Ka
ralystė priartėjo” (Mk. 1, 15), va
dinasi, kad išaušo naujas istorijos 
metas, bet sykiu ji ir šaukia: “Da
rykite atgailą” (t.p.), vadinasi: 
“Pasikeiskite”. Naujam istorijos 
metui reikia ir naujo žmogaus. Ir 
štai, šio atgailos šauksmo, šio vi
dinio pasikeitimo pasaulis kaip tik 
ir nenori priimti. Tai paliudija vi
sa dvitūkstantmetė Krikščionybės 
praeitis. Jeigu tad kuriuo nors me
tu neįprastai susižavima viena ar 
kita religine teorija, tai dažniau
siai dėl to, kad joje Kristus esti 
skelbiamas ne kaip kalavijo, bet 
kaip ramybės nešėjas, vadinasi, 
kaip toks, kokiu Jis pats nenorėjo 
būti (plg. Mt. 10, 34-36). Pasau
liui mielas, tačiau netikras, Kris
tus paprastai ir esti tokio susiža
vėjimo pagrindas.Nūn tiek pasau
lio sekuliarizacija, tiek evangelijų 
numitinimas, tiek Teilhard de 
Chardino evoliucinė filosofija bei 
teologija yra pasidarę šiandien 
pasauliui taip priimtini, jog tik 
šis vienas dalykas jau verčia mąs
tantį krikščionį suabejoti visų a- 
nų teorijų pagrindais ir pabandy
ti juos giliau patyrinėti Krikščio
nybės šviesoje. Tai ir buvo šios 
knygos uždavinys.

Baigdamas savo darbą, auto
rius norėtų dabar valandėlę stab
telti, žvilgtelti, tarsi nuo kalnelio 
viršūnės, atgal ir paklausti: Ką 
visa tai reiškia? Ką reiškia, kad 
mūsų dienomis pasaulis nudievi
namas, evangelijos paverčiamos 
idėjų rinkiniu, evoliucija paskel
biama mūsosios egzistencijos ly
timi? Visa tai juk nėra atsitikti
nybė. Tai greičiau kažkokio giles
nio dvasios perversmo proverža. 
Ką tad reiškia ši proverža? J ką ji 
nurodo? Ko ji iš mūsų reikalau
ja? — .Štai klausimai, kurie savai
me kyla ir prašosi knygos gale 
bent trumpai atsakomi, kad kriti
nė minėtų teorijų sklaida būtų 
pervesta į tolimesnį kūrybinį mū
sų ryžtą.

1.

Pasaulio sekuliarizacija, kaip sa
kyta, stipriai linksta į ateizmą — 
ne tuo, kad ji nudievina pasaulį 
kosmologinėje jo plotmėje, bet 
tuo, kad ji atitraukia jį nuo Die
vo ontologiškai, vadinasi, paskel
bia jį esant autonominį pačiu sa

vo buvimu. Pasaulis kaip Vieš
paties kūrinys čia dingsta. Jo vie
tą užima pasaulis kaip niekieno 
daiktas, kurį žmogus pasiima kaip 
savo nuosavybę. Nuosekliai tad 
pasaulio sekuliarizacijos akivaiz
doje visu svoriu ir išnyra Dievo 
problema. Tiesa, šiandien daug 
kalbama apie tikėjimą — apie jo 
vidinį patyrimą asmens viduje ir 
viršinį reiškimąsi visuomenės 
tvarkoje —, bet labai maža apie 
Dievą kaip tikėjimo objektą bei 
pagrindą. Viltinga religijos ateitis 
grindžiama tuo, esą krikščionija 
jau pasukusi visiškai kita linkme: 
ji nepasitenkinanti malda bei sak
ramentais, atgaila bei gerais dar
bais, bet reikalaujanti teisingumo 
socialiniuose ir tarptautiniuose 
žmonių santykiuose, kovojanti už 
žemiškojo gyvenimo gerinimą bei 
jo sąrangos keitimą ir veikliai re
mianti pagrindinių žmogaus tei
sių vykdymą. Tai regį ir pripažįs
tą net ateistai.

V. K. Jonynas Prisikeliančio Kristaus skulptūros detalė Jono V. Kiškio savo mirusios žmonos Onos
atminimui pastatytoje Šv. Onos koplyčioje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Amsterdame, N. Y.

(Nuotr. V. Maželio)

Visa tai, be abejo, tiesa. Paki
tusios krikščionių sąmonės neigti 
negalima. O vis dėlto čia lieka 
neatsakytas pats pagrindinis klau
simas: kokios reikšmės visa tai tu
ri, jei Dievo nėra? Ir atvirkščiai. 
Sutikime, kad krikščionys minėtų 
darbų nedirbą, kad jie gyveną už
sidarę, kad pasaulio svetimybės 
priekaištas juos liečiąs teisingai. 
Sis priekaištas šiandien juk daro
mas tiek krikščionijos praeičiai, 
tiek tiem jos dabarties atstovam, 
kurie veiklą kultūrinėj bei sociali
nėje srityje menkai tevertina ar
ba yra jai net priešingi. Sutiki
me, kad visa tai irgi tiesa. Tačiau 
ir vėl: kokios reikšmės visa tai tu
ri, jei Dievas yra? Juk krikščionių 
veikla pasaulyje Dievo nesukuria, 
jei Jo nėra. Ir priešingai, krikščio
nių neveikia pasaulyje Dievo ne
sunaikina, jei Jis yra. Ateistai 
klysta, mėgindami krikščionių 
nuodėmėmis grįsti Dievo nebuvi
mą ir religijos neigimą. Tikintieji 

klysta, mėgindami krikščionių do
rybėmis grįsti Dievo buvimą ir re
ligijos reikšmę bei ateitį. Visi šie 
abiejų pusių mėginimai yra tik ta
da prasmingi, jei visų pirma iš
sprendžiame klausimą: Yra Die
vas ar Jo nėra? Ir štai, šitoje vie
toje mum kaip tik ir aiškėja, kad 
Dievo problema turi būti keliam 
bei sprendžiama visiškai kitaip. 
Tačiau kaip?

Pasaulio sekuliarizacija kaip tik 
ir atskleidžia šitąjį ‘kaip’.Visų pir
ma neigiamu atžvilgiu. Būdama 
pasaulio nudievinimas kosmologi
nėje bei antropologinėje plotmėje 
ir šiuo atžvilgiu (bet tiktai šiuol) 
pripažinta II Vatikano Susirinki
mo (plg. I, 235-36), sekuliarizaci
ja rodo, kad pasaulio regimybė nė
ra kelias į Dievą, nes šioje regi
mybėje Dievas, būdamas nereika
lingas, nesi reiškia ir todėl negali 
būti joje nė randamas. Pasaulio 
regimybė susiklosto pagal būtiny
bės ir laisvės pradus, kurių pa

kanka išaiškinti šios regimybės 
kilmei, pavidalam ir kaitai. Šia 
prasme sekuliarizacija reiškia dva
sios įžvalgą, kur Dievo rasti neį
manoma ir kur ankstesnis mąsty
mas klydo, Jo ieškodamas. Tai į- 
žvalga, kad jokia pasaulio regi
mybės sritis — nei kilusi iš būti
nybės (gamta), nei iš laisvės 
(žmogaus kūriniai) — savęs pla
čios neperžengia ir todėl objekty
viai transcendencijos neapreiškia. 
Subjektyvaus gi pergyvenimo — 
sakysime: gamtos grožio ar arti
mo meilės — nepakanka, kad jis 
galėtų būti pagrindas Dievo bu
vimui. Ir Dievui nesant, nėra jo
kio loginio prieštaravimo gamta 
grožėtis ar artimą mylėti.
Būdama betgi pasaulio nudievi

nimas ontologinėje srityje, vadi
nasi, neigdama pasaulį kaip Die
vo kūrinį ir šiuo atžvilgiu (tačiau 
irgi tiktai šiuol) II Vatikano Susi
rinkimo atmesta (plg. I, 15, 204, 
210, 211), sekuliarizacija jau vi
siškai teigiamai mum rodo, kur 
Dievo ieškoti, būtent: pasaulio 
kūriniškume. Juk jeigu tiesa, kad 
pasaulį Viešpats sukūręs iš nebū
ties, tai tokiu atveju Dievas kaip 
tik ir turi būtinu būdu atsiskleisti 
kūriniškoje pasaulio būties struk
tūroje, nes kūrinys yra logiškai 
negalimas be Kūrėjo. Kūrinys y- 
ra santykinė sąvoka. Esant vie
nam šio santykio nariui — mūsų 
atveju pasauliui kaip kūriniui —, 
turi būtinai būti ir kitas jo narys 
—mūsų atveju pasaulio Kūrėjas 

arba Dievas. Nuosekliai tad ati
dengus kūriniškąją struktūrą pa
saulio būtyje, savaime atsisklei
džia ir Dievo kaip Kūrėjo buvi
mas. Šia prasme sekuliarizacija y- 
ra didžiulis mąstančio krikš
čionies iššūkis: ji verčia mus on
tologiškai teigti tai, ką ji ontolo
giškai neigia. Ji skatina mus nuo 
pasaulio regimybės eiti į pasaulio 
gelmes, į pačią jo būtį ir joje ieš
koti veikalo sąrangos. Kaip Dievo 
kūrinys pasaulis juk būna kūri- 
niškai, vadinasi, jis būna kaip 
veikalas.

Tai ir yra išeities taškas Die
vo problemai. Tai mūsų meto ke
lias į Dievą; tiesa, naujas kelias, 
tačiau sekuliarizacijos akivazdoje 
vienintelis, jeigu norime šį dva
sios reiškinį ne tik kritiškai ver
tinti, bet ir kūrybiškai nugalėti. 
Kosmologinės bei antropologinės 
pasaulio sklaidos šiandien nepa
kanka, nes šioje srityje sekuliari
zacija yra teisi. Šiandien mum rei
kia ontologinės pasaulio sklaidos, 
jo būties kaip santykinės sklaidos, 
kuri ir turėtų iškelti dienos Švie
son šios būties kūriniškąją struk
tūrą, atsiskleis ir pasaulio sakra
liškumas, nes kūrimas kaip tiesio
ginis kūrinio santykis su Dievu 
padaro kūrinį šventą jo būtyje. 
Pasaulis nėra sakralinis savo re
gimybėje, bet jis yra sakralinis 
kaip kūrinys. Pasaulis nėra Die
vas, bet pasaulis yra Dievo. O vi
sa, kas yra Dievo, yra šventa sa
vaime. Tačiau Dievo yra pasaulis 
ne savo apraiškomis, bet savo bū
ties gelme kaip kūrinys. Todėl 
kaip kūrinys pasaulis ir yra šven
tas. Atmesdama pasaulį kaip kūri
nį, sekuliarizacija paneigia šį pa
čios būties šventumą ir tuo bū
du viską suveda į vieną pilką, kas
dieninę sritį, kurią vadiname pro- 
fanine: sekuliarizacija virsta pa
saulio profanizacija. Šiuo atžvil
giu ji yra irgi didžiulis iššūkis, 
skatinąs krikščionį atstatyti pasau
lio šventumą (eonseeratio mun- 
di), tačiau randant jį ne kosmo-

(Nukelta į 2 psl.)
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Skambėkit po šalis plačiausias
Grįžkime į tolimą VVuerzburgo 

miestą Vokietijoje, į 1946 metus, 
į spalio 8 dieną. Vyksta Dainų 
šventė. Diriguoja trys jauni di
rigentai: V. Šimkus, Br. Budriū- 
nas ir Br. Jonušas. Chorai atvyko 
iš Bambergo, Fuldos, Hanau, 
Schweinfurto ir kitų Vokietijos 
vietovių. Čia matome ir mišrųjį 
latvių chorą, sudarytą iš 200 dai
nininkų. Jam vadovauja Z. Milt- 
nieks, P. Banders ir A. Riezniks. 
Lietuvių mylimiausios melodijos 
“Kur bėga Šešupė”, “Lietuva 
brangi” bendro likimo audinyje 
glaudžiasi prie latvių “Beverina 
dziedonis”, “Dizais pūsis”. Graži 
bendradarbiavimo valanda! Ša
lia riogsančių stovyklinių griuvė
sių dainos skamba pergalingai. 
Ir skaitome anuometiniame laik
raštyje “Apžvalga” įspūdingą 
šventės pabaigos aprašymą: 
“Tūkstantinė minia staiga su
stingo—orkestras pradėjo himną. 
Vėliavos slinko žemyn... Nusilei
do latvių vėliava, lietuvių tris
palvė ir Amerikos žvaigždėtoji”.

Švelgiame į praeitį ir džiaugia
mės tokiais pakiliais sąskrydžiais. 
Jie aukso raidėmis įsirėžė mūsų 
išeivijos istorijoje. Egzodo žings
nius, nežiūrint sąlygų, visuomet 
lydėjo ir lydi daina, šviesi ar 
tamsi, linksma ar liūdna, bet mie
la. Ji yra mūsų antroji siela, ant
roji tėvynė, auklėtoja, paguoda 
ir džiaugsmas. Poeto Maironio žo
džiai “ir skambėkit mūsų dainos 
po šalis plačiausias” pranašiškai 
virto tikrove. Šiandien sunku ras
ti didesnę lietuvių koloniją, kuri 
neturėtų ar bent vienu kuriuo 
metu neturėjo choro.

Vien chorų nepakako. Mūsų 
ankstyvieji emigrantai ir pabėgė
liai po antrojo pasaulinio karo 
nuolat puoselėjo stambaus mąsto 
tradiciją—visuotinę dainų šven
tę. Kas ją išrado, kaip ji klestėjo 
ir kodėl mes taip ją mėgstame? 
— geriausiai galėtų atsakyti mu
zikologai. Vertėtų tik paminėti 

faktą, kad tuo metu, kai latviai 
savo tėvynėje būrėsi į bendrą dai
nų šventę (1873) ir po to ją kar
tojo kas ketvirti metai, lietu
viams net chorų steigimas buvo 
draudžiamas. 1889 m. įsikūrusi 
Dainos dr-ja, J. Naujalio vado
vaujama, repetuoti galėjo tik 
slaptai Veršvų girioje, prie Kau
no.

Atėjo kiti laikai. Dainoms ir 
šventėms atsivėrė platesnė erdvė. 
Šiandien net Lietuvos pavergėjai 
nedrįsta drausti visuotinių dai
nos festivalių. Pasirodo, iš chorų 
trykštantis žmogiškas entuzias- 
mas yra naudingas visiems. Bet 
ar pavergėjai nujaučia, kas vyks
ta lietuvių krūtinėse, kai suskam
ba tautinė daina, parašyta Mai
ronio? Ar nesilieja tada visi tak
tai tildomo šauksmo intonacija 
—laisvės, laisvės, laisvės!

Šiemet IV Dainų šventėje Chi
cagoje lietuviai dainininkai tuo 
pačiu šūkiu atsilieps Lietuvai. 
Repertuaras įvairus. Šalia nuotai
kingų ir gyvų, jautrių ir patrioti
nių dainų, skambės didinga Br. 
Budriūno kantata “Lietuvos 
šviesos keliu”. Žodžiai Brazdžio
nio. Savo penkiose dalyse ji vaiz
dingai ir skambiai išreiškia lie
tuvių tautos kelią nuo gūdaus 
spaudos draudimo laikotarpio i- 
ki laisvos mokyklos Nepriklauso
mybės metu. Kantata dedikuota 
mokytojui. Bet tuo pačiu ji ski
riama ir mokytojoms auklė
tojoms, vargo mokyklų verpė
joms, visiems švietimo skleidė
jams, atvėrusiems knygą, kur sly
pi polėkiai ir palaima dangaus. 
Sunkiais varpo dūžiais kantata 
pakyla nuo 19 amžiaus dirvonų 
ir plačia harmoninga pabaiga 
(Garbė tau, mokytojau) veržia
si dangun.

Kiekviena dainų šv< ntė turi sa
vo dirigentus akompanuctojus, 
solistus, muzikus. Jie neša sun
kias, garbingas pareigas.Nuo jų
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Referatas, skaitytas Litua
nistikos instituto suvažiavi
me gegužės 29 d. Chicagoje.

V. S. VARDYS

Kalbant apie baltologijos t.y. 
Baltijos kraštų, Baltijos regiono 
studijas, reikia kalbėti apie mums 
patiems ir taip pat nebaltiečiams 
gerokai naujas studijines sąvokas. 
Pirma, susiduriame su regionali
nių studijų sąvoką, antra, su Bal
tijos kraštų kaip vieneto aptar- 
timi. Regionalinės studijos gal 
neprasidėjo Amerikoje, bet Ame
rikoje jos labiausiai išaugo. Pra
dininkai buvo sovietologai. Po 
antrojo pasaulinio karo Ameri
kai labai greit reikėjo išmokslin
ti Sovietų Sąjungą pažįstančių 
akademinių specialistų. Kolum
bijos universiteto profesūra pa
rengė interdisciplinarinį regioni
nių studijų planą, kuris atrodė 
galės greitai ir palyginti papras
tai patenkinti specialistų paruo
šimo reikalavimą. Interdiscipli- 
narinių studijų idėja tačiau taip 
prigijo, kad, nors laikyta laikine, 
Rusijos ir Rytų Europos studijų 
programa Kolumbijoje liko nuo
latine ir išplito visame krašte. 
Vėliau tas pat principas buvo 
priimtas ir kitoms svarbioms pa
saulio dalims ar civilizacijoms 
studijuoti: Lotynų Amerikai, Af
rikai, Azijos Regionams, net ir 
Vakarų Europai ir jos regionams, 
skandinavų regionui. Interdisci- 
plininė regionalinė programa tu
ri dvi dalis: kalbinį paruošimą 
ir, antra, socialinių mokslų t.y. 
politinės santvarkos, istorijos, li
teratūros, geografijos, antropolo
gijos, sociologijos ir pan. dalį.

Apie regionalinį Baltijos 
valstybių vienetą

Regionalinę studijinę progra
mą sudarant, visų pirma iškyla 
regiono definicijos nustatymo 
problema. Reikia pasakyti, kad 
Baltijos valstybės tik moderniai
siais laikais pradėtos laikyti vie
netu. Iš tikrųjų, Latvijos ir Esti
jos istorija ir išsivystimas iki pir
mojo pasaulinio karo daug kuo 
skyrėsi nuo Lietuvos. Dar trisde
šimtųjų m. dekadoje anglai ga
lėjo su gerolja doze teisybės sa
kyti, kad tas tris valstybes ski
riančių elementų yra nemažiau 
negu jas jungiančių. Latvijos ir 
Estijos, t.y., Kuršo, Livonijos ir 
Estijos išsivystymas vyko pana
šiais etapais, panašių kultūrinių 
ir politinių įtakų vedamas. Lietu
vos socialinei kaitai vadovavo ge
rokai skirtingi veiksniai. Baltijos 
Valstybių (LLE) ir “baltų” kaip 
tų valstybių gyventojų sąvokos y- 
ra labai nesenos, esmėje kildin
tinos tik nuo antrojo pasaulinio 
karo metų. Tradiciniams Europos 
istorikams, pirmoje eilėje vokie- 
č’arls, ilgą laiką buvo sunku pri
imti vieningo palyginančiojo is- 
orijos traktavimo idėją. Šimtme

čiais ir dešimtmečiais, Balten- 
land vokiečiams buvo Kuršas, 
Livonija ir Estija, ne Lietuva. 
Baltendeutsche buvo Latvijos ir 
Estijos, ne Lietuvos vokietis. Ta

čiau jau ir vokiečiai yra peržen
gę Rubikoną profesoriaus Georg 
von Rauch veikalu Die Geschich- 
te der baltischen Staaten (1970). 
Trijų Baltijos valstybių traktavi
mas toje knygoje dar nėra tema
tinis ir palyginamasis, dar Latvi
ja ir Estija tebeužima atskirą ir 
pagrindinę vietą, tačiau jau aiš
kiai matyti .stengimasis anali
zuoti visas tris palyginamoje sis
temoje. Jau ir pats visų trijų suve
dimas po vienu stogu reiškia di
delį pažiūros į Baltijos regioną 
pasikeitimą.

Iš tikrųjų šiandien palygina- 
nasis tematinis prie Baltijos Vals
tybių priėjimas yra labai nor

Sidabrinis ežeras Nuotrauka Algirdo Grigaičio
(Iš A. Grigaičio foto parodos, kurios recenziją žiūr. 7 psl.)

malus. Jei vis dėlto mūsų trijų 
kraštų istorija gerokai skyrėsi vi
duramžiais ir net iki pirmojo pa
saulinio karo, panašių instituci
jų ir kultūrinių įtakų aplinkoj 
vyko gana greitas bendrėjimas 
neprikl. laikotarpiu, kuris 1940m. 
tapo užantspauduotas dar ir liki
mo bendrumu. Sovietinės sant
varkos institucijų ir režimo vie
nodumas per daugiau kaip 30m. 
yra labai subendrinęs baltų eko
nominio, politinio, kultūrinio iš
sivystymo schemą, suvienodinęs 
problemas ir rūpesčius, sutapati
nęs ateities likimą. Baltijos res
publikose pakeliavęs ir su žmo
nėm pakalbėjęs, mokslo vyras 

pastebės dar ir šiandien egzistuo
jantį skirtumą tarp trijų tautų ir 
jų kultūrų. Bet ne tik tų tautų 
spauda šiandien jau įžvelgia į 
naujųjų žmonių mentalitetą, pa
rodo didelį jų bendrumą kaip 
vieneto, egzistuojančio šalia ki
tų Sovietų .Sąjungos tautų. Anglų 
istorikų charakteristikos iš 30-jų 
metų šiandien jau nebegalioja.

Nežiūrint Baltijos kraštų bend
rų bruožų, regionalinės Baltijos 
studijos Amerikoje neišsivystė. 
Priežastis labai paprasta: per ma
žas dėmesys Baltijos pakraščiui, 
kuris su savo problemomis pra
žūva tarp pasaulio didžiųjų kon
tinentų; o taipgi baltų kalbų ne-

žinojimas. Kad senoji emigracija 
būtų buvusi aukštesnio išsilavi
nimo lygio, gal baltai būtume 
radę atliktą bent pionierių veik
lą. Dabartinėm aplinkybėm, 
naujajai emigracijai, ir teisin
giau pasakius, jos viduriniajai ge
neracijai teko tas pionierinis 
darbas. Pionieriniame laikotarpy 
dar ir tebegyvename, nors padė
tis jau taisosi dviem svarbiais at
žvilgiais. Pirma, išaugo genera
cija, pilnai, ne iš dalies, mokslus 
išėjusi Amerikoje ir kalbanti gry
nai naujovine akademine kalba. 
Antra, pionierinio darbo ir jau
nųjų akademikų intereso rezul
tate gerokai pasikeitė akademi
nis požiūris į Baltijos temų stu
dijavimą ir tokių darbų spausdi
nimą. Prieš mažiau nei dešimtį, 
baltas akademikas užskaitų už 
baltų temų studijavimą , iš gero 
lygio universiteto beveik negavo. 
Reikėjo dargi teisintis, kodėl to
kių temų imamasi ir, taip sakant, 
vilkti baltų temas ir spaudinius 
kaip šalutinę naštą, kurią kole
gos leido tempti kaip asme
niniam draugui, kuris savo stan
dartiniais darbais jau buvo įro
dęs, kad turi profesionalo bilie
tą. O jeigu toks baltas akademi
kas nesirūpina savo akademine 
ateitim, tegu jisai peckiojasi ir 
rašydamas apie baltus. Šalia to, 
grynai amerikietinės kilmės bal
tų studijų, autoriai iš savo kole
gų it profesorių, laikui bėgant, 
gavo sugestijų palikti baltų stu
dijas ir rašyti apie ką nors, kas 
“turi ateities.”

Kas padaryta ir kas daroma

Atmosferos pasitaisymas ta
čiau nereiškia, kad šiandien į- 
manoma įsteigti baltologinių 
studijų programą. Viena, akade
miniame pasaulyje interdiscipli- 
narinė palyginamosios studijos 
metodologija yra praradusi pa
žangaus studijinio metodo vardą 
ir regioninės (area studies) pro
gramos ima pamažu nykti. Antra, 
nei privačios fundacijos, nei fe
deralinė valdžia šiandien nebe
skiria reikšmingesnių fondų so
vietinėm ar rytų Europos studi
jom vystyti. Baltijos gi studijos 
priklauso šiai paskutiniajai kate
gorijai. Visa tai reiškia, kad to
kios studijos reikalinga bus orga
nizuoti kuklesniais būdais, gal 

i daugiausia pačių baltų finansais.
•

Reikia pasakyti, kad jei Ame
rikoje baltologijos studijos dar 
neišjudintos, net 1970 metais, 
Europoje reikalai klostėsi kiek ki
taip. Žinoma, kalbant apie Euro
pą, turima minty Vokietija. Te
nai domėjimasis baltų studijo
mis buvo gyvas jau penkiasde
šimtųjų dekadoje. Valdžia finan
savo Baltų tyrimo ir studijų ins
titutą Bonnos universitete, kur 
dirba profesoriai Zenonas Ivins
kis ir Jakobs Ozols. To Instituto 
biudžetas labai mažas, bet jis pa
jėgė išleisti gerų savo žurnalo 
Commentationes Balticae nume
rių. Vokietijos katalikų vyskupai 
finansuoja jau eilę metų veikian
tį Institutum Balticum Taunus 
mieste. To instituto vedėjas lat
vis dr. Namsons leidžia dabar
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Kiek patrumpintas prof. Rimvydo šilbajorio žodis, tartas IJtua-

T

— Ketvirtosios dainų šventės belaukiant

nls ikos instituto suvažiavime

Vidurinės ir jaunesnės kartos 
lietuvis, Amerikos un-tų auklėti
nis, jau įsigyvenęs į svetimą ap
linką, kad jis dažnai ją, natūra
liai ir nesąmoningai, priima kaip 
savąją. Norėdamas tuo pat me
tu išlaikyti ir sau priimtą lietu
višką savijautą, jis turi neišven
giamai tapti savotišku “Dvily
piu asmeniu," su dviem kalbom 
ir dviem skirtingais galvojimo 
būdais. Toks asmens dvilypumas, 
nors kartais ir kankinantis, vis 
dėlto neparaližuoja nei kūrybi
nės minties, nei valios, todėl, kad 
abudu vidiniai pasauliai — lie
tuviškas ir amerikietiškas — sa
vo pagrinde išlaiko tikėjimą į 
žmogaus asmenišką bei kūrybinę 
laisvę ir savigarbą. Iškylanti 
tarp tų dviejų polių įtampa tik 
dar labiau pagilina mintį, paska
tina darbui.

Susikirtimas tarp lietuviškos ir 
amerikietiškos sąmonės iškyla 
ne iš vidaus, bet iš išorinių ap
linkybių, konkrečiai tariant, iš 
laiko stokos. Nors ir “dvigubas” 
būtų žmogus, jam yra atmatuo
tas tik vieno žmogaus amžius, ir 
kaip tik tas ribotas valandų skai
čius verčia jas paskirstyti iš da
lies lietuviškam, iš dalies “ame
rikietiškam” profesiniam dar
bui, taigi, kiekvienu duotu mo
mentu apsispręsti, kas svarbiau, 
kas daugiau atitinka vidujiniams 
reikalavimams.

Tai nėra vien tik “uždarbio” 
ir “laisvalaikio” klausimas, kaip 
jį pergyvena kai kurie vyresnės 
kartos žmonės, perdėm ir neat
šaukiamai lietuviai, kuriems a- 
merikietiškas pasaulis pasilieka 
svetimas, sąmonės centro nepa
siekiantis. jaunesniam kultūri-

gegužės mėn 30 d. Chicagoje.

ninkui abu pasauliai yra “saviti” 
ir “brangūs”, ir negalima vieno 
reikalavimus patenkinti kito sąs- 
kaiton, neatvėrus vidujinės žaiz
dos. Laiko spaudžiamas, toks 
žmogus nebegali toliau likti 
“dvigubu”, bet turi ieškoti ko
kio nors naujo, vientiso identite
to, per kurį jis galėtų siekti kū
rybinio išsipildymo. Taigi, laiko 
klausimas tampa identiteto klau
simu, klausimu žmogų moraliai 
patenkinančios vertybių sistemos.

Kiekvienas žmogus turėtų būti 
tai, kas jam pątinka, kas jį ugdo, 
ką jis gerbia, kuo žavisi, į ką tiki. 
“Amerikietiškoji” asmens pusė, 
metų bėgyje, įsisavina nemaža 
visuotinio masto vertybių, kurios 
lietuviškajam “aš”, dėl jo siau
resnės mažos ir nuošalios tautos 
perspektyvos, gali būti visiškai 
svetimos, nesuprantamos, gal 
būt, net “heretiškos.” Visuotinių 
vertybių pranašumas tada pra
deda stelbti lietuvišką sąmonę, 
nes nesinori save dirbtiniu būdu 
“smulkinti”, prisiversti būti kaž
kuo mažiau, negu žinai, kad ga
lėtum; kitaip tariant, nesinori 
“bausti” save lietuviškumu, save 
žaloti intelektualine ir moraline 
prasme.

Gyyenant laisvoj Lietuvoj, ši
tokios dilemos neiškiltų, nes ta
da būtum visas vientisas, neiš
vengiamai apspręstas kaipo lie
tuvis. Visuotinių vertybių įsisa
vinimas tada savaime reikštų ir 
lietuviškųjų praturtinimą, indėlį 
j savo krašto kultūros plėtojimą
si. Čia gi pasaulis, tiek vidinis, 
tiek išorinis, kuriame visuotinės 
vertybės egzistuoja, nėra lietu
viškas, bet, tokiu nebūdamas, 
lieka vis dėlto ir savas, intymiai

Juozas Girnius
I

JAV ir Kanados lietuviams 
bendruomeniškai susiorganiza
vus, nuo 1956 dainų šventės ren
giamos reguliariai, kas 5 me
tai. Čia pat jau ir IV-toji dainų 
šventė Chicagoje liepos 4. Į- i 
temptai ruošiasi chorai. Rengia
si šion šventėn visų kolonijų ju
dresnieji tautiečiai. Mažiau pas
lankesnieji dar svarsto, verta ar 
ne ryžtis kelionei, visada daugiau 
ar mažiau išvarginančiai. O kai 
kurie jei ne garsiai, tai bent sau 
patiems taria: “didelio čia daik
to!”

Nenuostabu ir dėl tam tikro 
abejingumo. Kas reguliaru, ima
ma kaip normalu, bet savo ruož
tu normalu atrodo ir banalu — 
lyg dėmesio neverta. Nebrangi
name sveikatos, kol sveiki, ir tik 
ligai ištikus, jos vertę praregime. 
Su viskuo panašiai dedasi. Todėl 
ir reguliariai rengiamos dainų 
šventės gali atrodyti tik banali 
rutina. Bet kiek daug jos reiškė, 
įvertinsime gal tik tada, kai po 
kurio nors penkmečio pritruks jė
gų kitai dainų šventei surengti. 
Išeivinėje buityje viskas yra tra
pu ir nieko nėra užtikrinta. Rei
kia tai atsiminti, kar abejingu
mas gundo nuvertinti, ką dar 
pajėgiame atlikti: “didelio čia 
daikto!”

Kiekviena dainų švenčių buvo 
reikšmingas įvykis mūsų bend
ruomeniniame gyvenime. Reikš
minga bus ir šiemetinė dainų 
šventė.

Ne veltui chorų suvažiavimui 
teikiamas dainų šventės vardas. 
Bet jei ir šventės ima atrodyti 
banalia rutina, reikia klausti: ar 
nepradedame taip kasdienybėje 
skendėti, kad nė šventės prasmės 
nebejaučiame?

Šventė yra daugiau ir visiškai 
kita negu tik nuo darbo atvan
ga ar tik paprasta pramoga Ne 
bėgimas nuo kasdienybės, o virš 
jos pakilimas sudaro šventės es
mę. Kasdienybė yra pilka ir sun
ki kaip darbas, kuris ją užpildo. 
Kasdieniniai rūpesčiai neišven
giami žmogų alina. Išvargintas 
per darbo dienas, jis skiria savait

žmogui svarbus. Laisvoj Lietu
voj gyvendamas, galėtum būti 
lietuvis su augančia kosmopoli
tine sąmone, o čia kyla pavojus 
pasidaryti kosmopolitu su nyks
tančiais lietuviškais prisimini
mais.

Noras išlikti lietuvių, bet kar
tu ir moraliai savęs neprievar
tauti tyčia apsibrėžtu siaurumu, 
verčia vidurinės ir jaunesnės kar
tos lietuvi mokslininką Amerikoj 
ieškoti priemonių, būdo savo a- 
kademinį patyrimą ir žinias į- 
jungti į tremty gyvuojančios lie
tuviškos kultūros visumą. Hu
manitarinių mokslų atstovo at
veju tai reiškia, sakykim, lietu
vių literatūros nagrinėjimą, pa
naudojant amerikietiškam pa
sauly įgytas profesines žinias ir 
standartus. Iš kitos pusės, norisi

Ketvirtosios Dainę Šventės dekoracijų išpildymas eina pilnu tempu, šventės dekoratorius dail. A. Valeška (kairėje) su talkininkais dail. P. 
Kaupu (vidury) ir architektūros stud. A. Novicku Jaunimo centro didžiojoje salėj tapo ornamentinę uždangą. Amfiteatro estrados fone 
matysime 1,750 kvadratinių perlų dydžio lietuviškų liaudies motyvų ornamentą, kuriame tarp stilizuotų tulpių ir rūtų čiulba daugybė 
paukščių — lietuvių giesmininkų simbolių. Abiejose pusėse ornament o fono viršun stiebsis 30 pėdų aukščio Vilniaus verbos. Lietuviškos ver
bos yra itin originali liaudies meno forma, nesurandama jokioj kitoj tautoj. (Lietuvių foto archyvas)

galį vienokiam ar kitokiam “iš
siblaškymui”. Bet jau pats “išsi
blaškymo” žodis sako, jog tai 
tik paprastas užsimiršimas, ku
riuo ne mažiau kasdienybėje 
skendėjama, kaip visomis kito
mis dienomis. Ar vasarą iš namų 
išvykimas savaitgaliais į vilas, 
paplūdinius, į “gamtą”, ar kitu 
metų laiku nuobodžiavimas prie 
televizijos ar svečiuose, — tai tik 
darbadienų kasdienybės pakeiti
mas laisvadienių kasdienybe. 
Virš kasdienybės pakylama, ne 
iliuziškai nuo jos bėgant, o ją 
žmogiškai įprasminant. Žmo

ir tą savąją lietuvišką kultūrą 
“pakviesti” į amerikietišką pa
saulį, išvesti jos pasiekimus tarp- 
tautinėn plotmėn, pasinaudojant 
kaip tik toj plotmėj įgytu anglų 
kalbos žinojimu ir profesiniu pa
siruošimu; kitaip tariant, išmo
kyti tą savo amerikietiškąjį “aš” 
tarnauti lietuviškajam.

Tokiam darbui pastaruoju me
tu sąlygos pasidarė geresnės, ne
gu ankstyvesniais tremties lai
kais. Daugelis iš mūsų jaunes
nių profesionalų yra įgiję sau 
tam tikrą pripažinimą Amerikos 
mokslo sluoksniuose, ir todėl tas 
“svetimas" pasaulis nebeuždaro 
durų tiems, kurie į jį atneša lie
tuviškos kultūros dovaną. Jau 
yra ir amerikiečių mokslininkų, 
besidominčių lietuvių kalba, isto
rija, dvasia. Galima suminėti ei

gaus kūrybinio pašaukimo per- 
venimas yra šventinės nuotaikos 
versmė. Švęsti — tai ne 
“išsiblaškyti”, bet susitelkti ir, 
kaip sakoma, pasijusti žmogumi. 
Švęsti — tai ne “užsimiršti”, bet 
pasidžiaugti savo kūrybiniais lai
mėjimais. Šventės nuotaika — 
entuziazmas, išreiškiąs žmogaus 
dvasinį veržimąsi aukštyn. Kaip 
pati graikškoji entuziazmo žo
džio etimologija nurodo, turėti 
entuziazmo — tai būti pagau
tam to, kas aukščiau kasdieninių 
rūpesčių. Šventės sąvoka taip su
sijusi su entuziazmu, kad tik tai

lę pavyzdžių: Amerikos kalboty
ros mokslininkų didelis įnašas į 
lietuvių kalbos tyrinėjimą: baltų 
lingvistikos konferencija Pennsyl- 
vanijoj; baltų literatūros semina
ras Ohio; dvi didelės baltų kon
ferencijos su svariu lietuvišku į- 
našu Maryland valstijoj ir San 
Jose, Kalifornijoj; profesorių Var
džio ir Senn knygos apie Lietuvos 
istoriją; Zobarsko leidyklos atlik
tas didelis lietuvių literatūros 
populiarinimo darbas visa eile 
vetimų; profesorės Gimbutienės 
plačiai žinoma knyga apie baltų 
senovę, lietuvių literatūros disku
tavimas anglų kalba. (Čia turime 
suminėti ir paties prof. R. Silba- 
jorio įnašą — jo studijines paskai
tas apie grožinę lietuvių literatūrą 
įvairiose čionykščių mokslininkų 
tonferencijose, o pastaruoju metu 

ir galima iš tikro švęsti, kas gali 
kelti tikro entuziazmo.

Todėl nebe pagrindo keliamas 
klausimas, ar modernusis žmo
gus nėra toks apatiškas ir irz
lus kaip tik dėl to, kad jis pra
rado šventės jausmą, teieškoda- 
mas pramoginio išsiblaškymo. 
Prieš šį klausimą stovime ir mes 
— didmiesčiuose išsisklaidžiusi 
išeivių saujelė. Kai skundžiamės 
apatija, iš tikro skundžiamės tuo 
dvasiniu suniekėjimu, kuris plau
kia iš paskendimo kasdieniniuo
se rūpesčiuose. Ir mes esame rei
kalingi švenčių atgaivos nugalė

ir Oklahomos universiteto išleistą 
jo knygą “Perfection of Exile — 
14 contemporary Lithuanian wri- 
ters”. Red.); Lituanus žurnalo 
augantis autoritetas ir pripažini
mas tarp amerikiečių mokslinin
kų ir taip toliau. Yra ženklų 
kad šitokie darbai bus tęsiami ir 
net praplečiami ateity.

Darbas vyktų našiau ir Švieses
nėj dvasioj, jeigu pati tremties lie
tuvių visuomenė juo daugiau do
mėtųsi ir jo reikšmę lietuviškos 
kultūros raidoj geriau suprastų. 
Spaudoj nestinga žinučių, apta
riančių vieną ar kitą pasiekimą, 
bet tuose pranešimuose ne visuo
met būna užčiuopiamas suprati
mas, kad tai ne tik lietuviškos kul
tūros “propaganda”, bet ir jos 
ugdymas, plėtojimas, jos pakėli
mas aukštesnėn visuotinės kultū

ti apatiškam abejingumui. Tokia 
šventinė atgaiva bus ir laukia
moji dainų šventė.

Dainų šventė drauge yra ir 
chorų (kaip šventės šeimirtin- 
kų), ir visų mūsų (kaip šventės 
svečių) ^autinė šventė.

Chorų reikšmė yra daug di
desnė, negu paprastai manome. 
Kas bent šiek tiek studijavo pe
reito šimtmečio tautinio atgimi
mo sąjūdžius, žino, koks didelis 
vaidmuo juose buvo tekęs cho
rams. Nemažesni vaidmenį jie 
turi išeivių tautiniame išlikime.
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ros plotmėn. Tam tikra prasme 
kalbant, pati lietuviškoji tremties 
visuomenė ne visuomet pripažįsta 
šiuos jaunų mokslininkų darbus 
kaip “lietuviškus” — jie atrodo 
lyg tai būtų jai svetimi, nepana
šūs į tai, ką mes siaura prasme 
esame įpratę vadinti lietuviška 
kultūra. Netenka stebėtis, kad ši
tokio visuomenės abuojumo, kar
tais net priešiškumo, akivaizdoj 
jaunesnieji mūsų mokslininkai ir 
kultūrininkai pergyvena tam tikrą 
vienatvę, pastatančią jų ir tikėji
mą ir darbus klaustuko ženkle. 
Tik džiugus jausmas, kad yra 
daug lietuvių, kurie šį darbą su
pranta ir įvertina, tuo sulaiko kai 
kuriuos jaunesniuosius kultūri
ninkus nuo visiško perėjimo į sa
vo amerikietiškąjį “aš”.


